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དཀར་ཆག 
 

ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་དྲུག་པ། 

༡ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། ༡-༢༢ 

༢ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ི
ལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༣༤ པ་སན་སོན། ༢༣-༢༧ 

༣ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བདེ་སྲུང་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་ ༣༥ པར་སན་སོན། ༢༧-༢༨ 

༤ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༣༤ དང་ ༣༥ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་
པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༣༦ པ། ༢༨-༢༩ 

༥ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༢༩-༣༠ 

༦ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༣༠-༤༥ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་བདུན་པ། 

༧ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་སིང་བསྡུས། ཡིག་ཨང་ ༣༧ པ་སན་སོན། ༤༦-༥༦ 

༨ སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་འཕོད་བསྟེན་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་ ༣༨ པར་སན་སོན། ༥༧-༥༨ 

༩ གོང་གསལ་ཡིག་ཨང་ ༣༧ དང་ ༣༨ སན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༣༩ པ། ༥༨-༥༨ 

༡༠ གོང་གསལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་དི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་གི་ལན་འདེབས། ༥༩-༦༡ 

༡༡ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༦༡-༩༡ 

༡༢ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་མུ་མཐུད་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༩༢-༡༣༣ 



 

༡༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག མུ་མཐུད་སི་ཡོངས་བགོ་
གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༡༣༤-༡༤༤ 

༡༤ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་སྐབས་ལྷག་པའི་ལན་འདེབས།  ༡༤༤-༡༤༧ 

༡༥ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག མུ་མཐུད་སི་ཡོངས་བགོ་
གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༡༤༧-༡༥༡ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་༌༡༥ 
ཡྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་
གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སོར་ཡྱིན། རོག་ཞྱིབ་གནང་
བའྱི་སབས་སུ་གནས་དོན་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་དང་གང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། རོག་ཞྱིབ་གནང་
ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ། དྤེ་ལ་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཞན་པའྱི་ཆ་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དང་། ཞན་ཆ་
དྤེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་སྤེལ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ཆ་པ་དྤེ། མདུན་ལམ་སོབ་སོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡུལ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གཏན་སོབ་ཁག་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་དང་རྡ་སྤེང་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་
ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་གྱི་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བྱུང་། དྤེས་ན་དྤེ་དག་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། མདུན་ལམ་སོབ་སོན་གྱི་ནུས་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་ཁབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་ལ་དྤེང་སང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཡར་འགོ་དུས། ཕྲུ་གུ་
མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་གྱི་ས་བཅད་དྤེ་ལྤེན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ལ་མདུན་ལམ་དང་སོབ་སོང་གྱི་སྒང་ལ་གོ་སབས་ཆྤེ་བ་
མྤེད་པར་མཐོང་ནས། ཕྲུ་གུ་མང་ཆྤེ་བས་ཨང་རྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་མཐོང་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་
གནས་སངས་དྤེ་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས། ཤོག་གངས་ ༡༡ སྒང་ལ་གོང་དུ་དྱི་བ་
གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཕྱིན་པ་འད་བྱས་སོང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྤེ་གཞུང་ནས་སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་དྤེ་ཁོན་བསོམས་གསུམ་
ཙམ་གནང་བ་དྤེ། གནང་མུས་ཡྱིན་ནའང་བྤེད་སོད་བྱས་ཐུབ་མྤེད་ཅྤེས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག དྤེ་
བྤེད་སོད་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་བཅས་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་
ཤོག་གངས་ ༡༢ ཀྱི་སྤེང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་གཟྤེངས་བསོད། དྤེའྱི་ནང་ལ་དང་པོ་དྤེ་སྱིད་སོང་གྱི་གཟྤེངས་བསོད་
དྤེ། གོང་དྤེར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཚར་སོང་སྤེ། སོ་སོ་ལ་དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད་དྤེ་གཅྱིག་ཕྱིན་སོང་།  
 གཅྱིག་དྤེ་ཕྱིན་མ་སོང་བས། དྤེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིད་སོང་གྱི་གཟྤེངས་བསོད་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལབ་གྤེང་ཡོང་བ་ལ་བལྟས་ན། དྤེའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་
སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྷ་སྤེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་གཅྱིག་
བྱས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཅྤེས་པ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚང་མ་ལ་འཛིན་སོང་གཅྱིག་གྱི་འོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་སངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཡོད། དྤེ་གཞུང་གཅྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་
སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་མར་སོང་དུས་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ཡར་མར་
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བྱས་ནས་འགྤེལ་བཤད་རྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། དྤེས་ན་མ་འོངས་པར་དྤེ་
དག་གྱི་ཁོད་ལ་ཁ་གསལ་དོན་གསལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་བ་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལོ་སྱིད་སོང་གྱི་
གཟྤེངས་བསོད་བྱ་དགའ་བཞྤེས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་གཟྤེངས་བསོད་ཀྱི་ཕག་དངུལ་དྤེ་རག་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དང་། གལ་སྱིད་
གནང་ཡོད་ན་གང་དུས་གནང་བ་རྤེད་དམ། ལོ་ཟླ་ཚེས་གངས་གང་ལ་གནང་བ་རྤེད་དམ། གནང་མྤེད་ན་གནང་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་མཐའ་མའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་དོན་ཚན་ ༤ དང་འབྤེལ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དྤེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གནང་བ་དྤེར་དྱི་བ་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་
སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་དག་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ་དང་། གཟྱིགས་བདྤེ་བ། ནང་དོན་ཡང་
གང་ལྤེགས་བྱུང་འདུག་ན་གོ་སབས་དྤེ་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བྱིས་གནང་འདུག ངོས་ནས་སཾ་བྷོ་ཊ་སྱི་ཁབ་
ཡྱིག་ཚང་གཙོས་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར།  ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་ར་ཆྤེན་པོར་རྱིས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ད་ལོ་སཾ་བྷ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཅར་དགོས་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དུས་ང་ཧང་སངས་སངས་བྱུང་། གལ་ཆྤེན་
པོར་རྱིས་ས་དྤེའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་མཐོང་དུས་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་བྱུང་། དྤེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་
ཧ་ཅང་འཚང་ག་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་དང་། སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་བཞུགས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཀང་ལོགས་སུ་མྱི་འདུག 
དྤེར་བརྤེན་གནས་སངས་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ་མཐོང་སོང་། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་དག་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྤེད་གཏོང་
བར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་བར་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེའྱི་སོར་ལ་ན་ནྱིང་ཡང་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་བསད་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པའྱི་
ཡྱིག་ཚད་དྤེའྱི་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ན་ནྱིང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དང་ད་ལོ་དྤེ་ཙམ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡྱིན་བསམས་ཀང་དྤེ་ག་
རང་དཀའ་ངལ་དྤེ་འདུག དྤེས་ན་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དྤེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་པོ་
ལྤེན་པར་ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་དགོས་པས། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་
བར་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ག་སྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་བཟང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི། འཇྱིག་
རྤེན་གྱི་མཚམས་ལས་འདས་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཕག་དྤེབ་དྤེ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡན་
ཆད་ལ་སོབ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་འཇོག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྱིས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ར་འཛིན་གྱི་སོབ་ཚན་ལ་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྤེད། འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་གནང་བ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། དྤེ ་དང་འབྤེལ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དྤེའང་བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དཀར་བསུབ་བྤེད་སོད་བཏང་ནས་ར་བཟྱི་བའྱི་
གནས་སངས་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་གོ་རྒྱུ་འདུག གནས་སངས་དྤེ་དག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དང་། ད་ལྟ་ནས་ཆུ་མ་ཡོང་
སྔོན་ལ་རགས་ཞྤེས་པ་ལྟར་དང་པོ་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་། མཇུག་འབས་སུ་སྱི་ཚོགས་དང་སྒྤེར་ངོས། ཁྱིམ་ཚང་
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གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། བྱ་སོད་ངན་པ་དྤེ་དག་སོབ་གྲྭ་ལ་མ་ཁབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གང་དང་གང་གནང་
འཆར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། བགོ་གྤེང་དྤེ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་རྤེ་ལྷན་ཁང་རྤེར་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་གཞན་པ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་སབས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་གཉྱིས་
རྤེ་དྱིས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་དྤེ། ལམ་སོན་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡོང་རྒྱུ་རྣམ་པས་དུས་ཚོད་
བསྱི་ཚགས་གནང་རོགས། བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་འདུག དང་པོ་དྤེར། ལོ་བཞྱི་
ཅན་གྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་དྤེ་ག་པར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དག་ཚང་མ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཚུགས་ས་སྱིར་སྦུན་ཐར་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཝ་ཎར་ཡོད། འཕྲལ་སྤེལ་གྱི་རྱིང་ལ། ཚང་མ་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་གནང་སངས་དྤེ་དག་སྔ་མ་ལས་ཧ་ཅང་གྱིས་མང་བ་གནང་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེའྱི་སབས་ལ་གང་རོག་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ལྤེགས་
པའྱི་ཆ་གང་དང་ཞན་ཆ་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དན་ཚོད་བྱས་ནས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། རོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་
གཙོ་བོ་ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་སངས་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ། 
དྤེ་བཞྱིན་དགྤེ་རྒན་གྱི་རོག་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་གང་འད ་འདུག་གམ། བོད་སོབ་
འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་དང་པོ་ནས་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས། Inspection Tools ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་རྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དང་པོ་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལའང་དགྤེ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་སོབ་ཚན་མཁས་པ། ཕྱི་ནས་
གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་དུ། སོབ་ཚན་སོ་སོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སབས་ལ་སོབ་
ཚན་མཁས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས། ཡང་སྱི་བྱྱིངས་དགྤེ་རྒན་གྱི་སོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་
པས་རོག་ཞྱིབ་བྱས། སོབ་སོང་སོད་སངས་དང་སོབ་ཚན་ག་ཚོད་ཚར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་
རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་དྤེབ་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་འཛིན་ཆས་  Infra-structure ཁང་པ་དང་
འཛིན་ཁང་ཉལ་ཁང་དང་ཁ་ལག་ནས་མཚོན་པའྱི་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
པའྱི་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་རོག་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཞྱིབ་ཚགས་རང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་
དུས་ཞག་མ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འད་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་དགོས་དུས་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དགྤེ་རྒན་
ཚོས་དམྱིགས་བསལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་བསད་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་རང་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཕྤེབས་པས་དུས་ཚོད་ཀང་ཏོག་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 
སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོ་ཉྤེ་ཆར་ནས་ང་ཚོར་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་འཐོལ་བ་སྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གྱི་ནང་ལ། བོད་
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ཡྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་སྒང་ལ་རྒྱུ་རལ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རག་ཡོད། ཚན་རྱིག་གྱི་
ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རག་ཡོད། དགྤེ་རྒན་ཁད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་འཛིན་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ 
inclusives དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཡོད་མུས་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དྤེ་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་
གསུམ་པོ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་བསོ་གཞག་བྱས་པ་རྤེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ཁ་སང་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྱས་
ནས་དགྤེ་རྒན་སོ་སོའ་ིསོབ་འཁྱིད་བྱྤེད་སངས་གང་འད་འདུག་གམ། དྤེ་ལ་ཟབ་སོང་གང་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་ཞྱིག་མྤེད་
པ་དྤེ་དག་ཡྱིག་ཆར་དྤེབ་གོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། སོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཕྱིན་ནས་དགྤེ་རྒན་རང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གང་འདུག་གམ། ཡང་
ཕྱི་ལ་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་པ་འདུག་གམ། སོབ་སྱི་དང་བར་གྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་དག་ཁོང་ཚོ་ཡར་ཕྤེབས་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སྒང་ལ་མཇུག་སྣོན་བྱས་ནས་རྣག་ཐོག་
གཙག་འཁྤེལ་བྱས་ནས་དགྤེ་རྒན་སོ་སོའ་ིཞན་ཆ་དང་། འགྱིག་པ་འགྱིག་པ་དང་། མ་འགྱིག་པ་མ་འགྱིག་པ་དག་ལ་མཇུག་སྣོན་བྱྤེད་
རྒྱུ་ཡྱིན། རོག་ཞྱིབ་དྤེ་བརྒྱུད། དགྤེ་རྒན་གྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་དང་གནས་སངས་དྤེ་དག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་
པར་རྱིས་ལྟ་བུ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཐོང་དུས་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞན་ཆ་རྣམས་ཐད་ཀར་སོབ་སྱི་བརྒྱུད་ནས་
དང་འཛིན་སོང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྲུབ་པ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་དང་
ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་ཀང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་དགོས་པ་དྤེ་འདའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ཁ་ཤས་བྱྤེ་བག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་འདའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གནས་སངས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མདུན་ལམ་སོབ་སོན་གྱི་སོར་ལ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་ཁོངས་སུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུ་ན། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ལ་མདུམ་ལམ་སོབ་སོན་པ་ཟུར་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁུངས་སྤེལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་
པས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྤེ་ཙམ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་འདུན་ལམ་ཚན་པ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ཐམས་
ཅད་མཚམས་རྤེར་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞུ་དགོས་པ། ལམ་སོན་དྤེབ་དྤེ་དག་ཀང་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ཡང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ནས་དྤེ་ལ་དབྱྤེ་བ་མྤེད། བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་འད་སོབ་གྲྭ་གཞན་
ཡྱིན་ནའང་འད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚུར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ལ་བཅར་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་དང་མཐོ་རྱིམ་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། སབས་དྤེའྱི་མཐུན་རྤེན་ཞུ་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་
སབས་ཕུལ་རང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། རོབ་ཙམ་ཞྱིག་དྤེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ཨང་རྱིས་ཀྱི་སོར་ལ། ཨང་རྱིས་རྤེས་ལུས་ཐྤེབ་པ། ཚན་རྱིག་
གྱི་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཅྤེས་འདུན་ལམ་ཚན་པས་ཀང་སོབ་སོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་
སྒང་ནས་བལྟས་དུས་ཉུང་བ་ཡོད། ཤུགས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་ཨང་རྱིས་ཀྱི་ནང་ཏོག་ཙམ་ལུས་ཀྱི་ཡོད། ཨང་རྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་རང་ནས་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆྤེ་ཙམ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཚོ་མ་ཐུབ་པའང་ཡོང་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་
མྱིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། སྨན་པའྱི་ཞབས་འདྤེགས་ཀྱི་སོར་ལ་རྒྱབ་ལོངས་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅྤེས། ན་ནྱིང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གྤེང་སོང་དང་བགོ་གྤེང་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད། དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་དང་པོའ་ིནང་ལའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྤེར་
གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་རྐུབ་བཀག་གསུམ་ཆ་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཚུད་རྒྱུགས་
ཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཚུད་རྒྱུགས་ཚུད་ནས་གོ་སབས་ཏག་
ཏག་ལྤེན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ན་ནྱིང་ཁོང་ཚོས་ཚུད་རྒྱུགས་དྤེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རྤེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚུད་རྒྱུགས་
ཤྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱིས་སྨན་པའྱི་སོབ་སོང་སོད་སངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཚུད་རྒྱུགས་དྤེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
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༥༠ ཐམ་པ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ལོངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ ་ལོངས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས་་ན་ནྱིང་རྐུབ་བཀག་གསུམ་ཤོར་བ་
རྤེད། དྤེར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་འཐོལ་བ། སོབ་སྱི་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་ད་ལོ་རྐུབ་བཀག་གཅྱིག་ལྤེན་ཐུབ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་
རྐུབ་བཀག་གཉྱིས་ལྤེན་ཐུབ་མྤེད། ན་ནྱིང་ཟབ་སོང་གང་འད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཟྱིན་པ་དང་ཨྤེམ་ཇྱིའྱི ་སོབ་སོང་ལ་
འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུང་མཁན་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་རྤེ་ཕུད་ཅྱིག་རྤེ་འདོགས་ཤྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་ག་སྱིག་བྱས་ནས། སྱིམ་
ལར་གཅྱིག་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལའང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཟུར་དུ་ཁོང་ཚོར་སྱིམ་ལར་ཟབ་སོང་སོད་དུས་འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་འདུག ཟླ་བ་
གཅྱིག་ལས་ལྷག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། སྒོར་འབུམ་བཞྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་སད་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་བར་འགོ་དུས། གང་ལྟར་
ད་ལོ་གཅྱིག་ལས་ཡྱིག་རྒྱུགས་མྤེད་པ་རྤེད། ཆྤེད་མངགས་ཀྱི་མཐོ་སོབ་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་གཞོན་སྱིམ་ལར་བཅར་
ནས། སྱིར་བཏང་ཟབ་སོང་སོད་ས་དྤེ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་མྤེད་པ་མྱིན་ནམ། སྱིམ་ལའྱི་ཁུལ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་ས་གང་འད་འདུག་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས། ཟབ་སོང་སོད་མཁན་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས། སོབ་ཕྲུག་ཐོན་མཁན་དྤེ་དང་གོ་བསྡུར་བྱས། ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་
ཡོང་དུས་ Vidyapeeth ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་དྤེ་རང་ཡག་པོ་འདུག ཉམས་མོང་དང་གྲུབ་འབས་ཆ་ཚང་གྱི་ཐོག་བལྟས་ཡོང་དུས་
ཡག་ཤོས་རྤེད་འདུག ཁོང་ཚོ་དང་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར། སྱིར་བཏང་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་ལས་ཟབ་སོང་
མྤེད་པས་ཉུང་དགས་པ་དང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་རྱིང་པོ། 
ལོ་མང་པོ་ནས་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་དྤེར་ཞན་ཆ་ཞྱིག་ལ། ཨང་རྱིས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
ཏོག་ཙམ་ཞན་ཆ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་འདུག དྤེས་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའྱི་ནང་མང་པོ་བསབ་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་སྱིམ་ལའྱི་སད་ཆ་
རྤེད། ཡང་མོན་གྷོ་ཊྱི་དང་ཀ་ལོན་སྦུག་དང་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པས། འཛིན་རྱིམ་བཅུྱིག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་དྤེའྱི་ནང་ནས་སྨན་པའྱི་སོབ་
སོང་འགོ་མཁན་ཚོར་ཟུར་སོང་སད་རྒྱུ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ིནང་ནས་བརད་གཅོད་བྱྤེད་རྒྱུར། ཟུར་སོང་སོད་མཁན་གང་འད་
འདུག་གམ། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ནས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཡང་ནས་རག་པར་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་ལྟར་
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཅྱིག་ནས་སད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བརོད། དྤེའྱི་སོར་འཆར་གཞྱིའྱི་ལས་འཆར་དང་སྔོན་རྱིས་བཅས་པ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། ལས་རྱིམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་
ལོངས་རོབ་ཙམ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་རྤེད། ད་རྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གཞྱི་རའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་
ནོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་མྤེད། སོབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཞུས་
ཀང་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་དྤེས་ན་ང་ཚོ་འགོད་པ་གང་ཡང་མྤེད། གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སྔོན་ལ་
ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། དྤེ་སྔ་རྤེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེ་ནོར་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན་ནོར་བ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གཞུང་དང་
སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བྱྤེད་སངས་མ་འགྱིགས་པ་དང་། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་མང་པོ་བྱས་པ་དྤེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཆགས་མྤེད་ཅྤེས་དང་། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆྤེན་ཤོར་བ་གང་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  
 སཾ་བྷོ་ཊའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སངས་སོ་པོ་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་དངོས་ཡོང་གནས་ཚུལ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་ནང་དོན་
ཞྱིག་ཞུས་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སད་ཆ་དྤེ་འོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཆགས་པ་
ཡྱིན་པས། ཤྤེས་རྱིག་པར་ཁང་འགམ་དྤེར་ཡོད། ཁང་ཁུངས་དྤེ་དག་ཤྤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས་གཡར་བ་རྤེད། དྤེས་ན་ཤྤེས་རྱིག་
པར་ཁང་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་གུ་ཤང་བྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས། ལས་ཁུངས་དྤེ་རྒྱ་བསྤེད་བཏང་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
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ཅྤེས། ཤྤེས་རྱིག་པར་ཁང་ལ་ང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཡོད་རྤེད། མཚམས་མཚམས་ལ་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་དོག་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་
ཀང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དོན་དག་བྱུང་མྤེད། ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཡུལ་དྤེ་སྦུབ་སུ་དོག་པོ་ཡོད། ངའང་ཐྤེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ཕྱིན་
མོང་ཡོད། ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་ལྟ་བུ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྒུག་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ། 
བྱུང་བའྱི་མཚམས་དྤེར་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཡུལ་དང་བཅས་པ། འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག སཾ་བྷོ་ཊའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་འཆར་གཞྱི་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛིན་
རྱིམ་དགུ་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི ་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དང་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆྤེད་གང་ཡོད་
གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཆྤེད་དུ་རང་
རང་རྤེད། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་འབད་བརོན་གང་བྱྤེད་པའྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་རྤེད། ཤོག་གངས་ ༥༣ འདུག ཁ་
སང་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ་ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད། ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སད་འབོད་ལྟ་བུར། སོབ་སོང་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ Quality Education 
ཞྤེས་བརོད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་གྱི་ཁང་ཁུངས་ལ་སོགས་པ་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་སྣང་ཆུང་དུ་ཕྱིན་པ་དྤེ་གང་ཡྱིན་
ལགས་ན་ཚུར་ཕོགས་ལ་སྤུས་ཚད་ཐོག་སད་འབོད་ལྟ་བུ་དྤེ་བརྒྱབས་ནས། སོབ་སྱི་ཐུག་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་འད། དགྤེ་རྒན་
ཐུག་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་འད། སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འུར་ས་དྤེ་བསགས་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་ལ་བོད་
ཡྱིག་ལས་ཚན་དང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ལས་ཚན་སོགས། ཚང་མ་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའང་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ནས་
དགོངས་པར་མངའ་གསལ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག བཟང་སོད་ཀྱི་སོར་ལ། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་སྒང་ལ་བཞག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་
ཤོས་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་བོད་མྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཅྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་སོ་གཤོག་གཉྱིས་ཀ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནང་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་སྔ་ས་
ནས་མར་ལམ་སོན་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་ཀ་གང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་
འགོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བྱྤེད་བསད་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཟང་སོད་དྤེ་བོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཁོག་ཏུ་ཆུད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
རྤེད། བཟང་སོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྒྲུང་མང་པོ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་ཆོས་དགྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཡ་རབས་བཟང་
སོད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད། ཆོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཕྤེབས་སབས་བཤད་པ་དང་། 
བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་བཞག་དང་འཇོག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མར་དཀར་བསུབ་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་དྤེ་སོར་ལ། བོད་ཁྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ལ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཏན་
ཏན་དྤེའྱི་གས་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛིན་དང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནའང་
འད། སོབ་སྱི་དང་ཚོགས་ནའང་འད། དགྤེ་རྒན་དང་ཚོགས་ནའང་འད། མཚམས་རྤེར་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཨྤེམ་ཇྱི་
དང་སྨན་ཞབས་པ། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་དྤེའྱི་གས་ལ་གང་བྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེར་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གསོའ་ིལས་རྱིམ་དྤེ་འད་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡང་གང་སར་ལ་སོགས་པའྱི་གསོལ་
རས་གནང་སྤེ་འགོ་བསད་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བྱས་དང་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྤེས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དྤེ་འད་བྱས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མོན་གྷོ་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱིའྱི་སོར་ལ་དགོངས་སྤེལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ད་ལྟ་སོབ་སྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བསར་དུ་རད་གཅོད་བྱས་ཏྤེ། ཟླ་བ་སྔོན་མའྱི། ཕྱི་ཟླ་  ༨ 
ཚེས་ ༢༢ ལ་སོབ་སྱི་ས་གནས་ནས་ལས་འཁྱུར་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གནས་སངས་ཆགས་སངས་དྤེ་མོན་གྷོཊ་སོབ་སྱི་དྤེ་  
C.B.S.E ནས་ཚུར་ཞབས་གཡར་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། མོ་རང་སོབ་སོང་སོད་སངས་དང་སོབ་གྲྭར་སོབ་སྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེར་
བརྤེན། ང་ཚོ་ཞབས་གཡར་དྤེ་ཕར་འགངས་བྱྤེད་པར་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ཞབས་གཡར་ཕར་འགངས་
རག་མྱི་ཡོང་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱས་པ་རྤེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོར་ནང་ཁུལ་དཀའ་ངལ་འད་ཞྱིག་ནས་ཅུང་
ཙམ་རོག་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་གཡར་དྤེ་རག་མྱི་འདུག སབས་དྤེར་ང་རང་ཡང་ཕོགས་བསོད་ལ་ཡོད་རྤེད། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལའང་དྤེའྱི་སོར་གྱི་སྙན་སྤེང་བྱུང་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བོད་རྱིག་འཛིན་སོང་ཚོགས་
པའྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་ལ་ལན་སོད་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སོབ་སྱི་ Rector 
རྒྱུད་ལ་རད་གཅོད་བྱྤེད་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ Rector ཡང་གསར་པ་འད་པོ་རྤེད། སྔོན་མ་བོད་ཁྱིམ་ནས་ཚུར་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་སྤེབས་པ་རྤེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་འགོ་སངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁྤེན་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེས་ན་
མོ་རང་གྱིས་སྙན་སྤེང་ཞུས་མ་སོང། ང་རང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་མ་སོང་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ཡང་དྤེར་ཁ་གཡར་བ་དྤེ་འད་
གང་ཡང་མྱིན། ང་ཚོ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཤྤེས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག དྤེར་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྤེ་རྤེས་དྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། དགོངས་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་འད། གཉྱིས་རང་གསུང་རོགས་གནང་། དྤེ་མ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་རང་ལ་སར་མ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འགོར་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཆུ་ཚོད་གསུམ་ནང་སྙན་སོན་དང་ཚང་མ་བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་
རྤེ་བ་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞུ་ཁག་པོ་འདུག སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཐོ་བསོན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ། སྱི་
འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་
མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། སྱི་
འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་
ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་ཟླ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་པ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་
རྱིགས་བུ་ཕྲུག་ལགས། སྱི་འཐུས་ ༡༧ ཆགས་ཡོད། དྤེའྱི་དབར་ལ་མ་ཚུད་པ་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་
ཕུད་ལགས། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཐོ་བརྒྱབས་པ་དྤེའྱི་ནང་དྤེ་འཁོད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་མ་ཚུད་པ་ཡོད་ན། ཡང་བསར་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་བརང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། གནད་
དོན་གལ་ཆྤེ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་གསུང་རོགས་གནང། དྱི་བ་སྔ་མ་བཏང་ཟྱིན་པ་རྣམས་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་ནས་བཏང་འཛིན་བྱས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རྤེད་བསམས་བྱུང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་རྤེད། ཚོགས་གཙོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ནས་ཞུས་པ་རྤེད་ཀང་མ་གསན་ན་བྱྤེད་ཐབས་མྱི་
འདུག) དྤེ་བྱྤེད་དུས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འདས་པའྱི་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་པའྱི་ལས་དོན་དང་
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འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་འདས་པའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་བཀྱིས་ལོངས་ནས་མ་ན་ལྱི་བར་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གང་ཞུས་པ་དྤེ་
ལ་ཆག་ཡང་དང་ཕྤེད་ཆག དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བུ་གསོ་ཁང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་འད་གནང་འདུག 
དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཕན་ཚུན་ཡྱིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ་གཅྱིག་
ལ། མ་ན་ལྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཉྱིས་སོང་གཉྱིས་ནས་ཡར་མར་འཕོ་འགྱུར་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཐྤེབས་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭའྱི་
གནས་སངས་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ནང་དུ་འདུག་ཅྤེས་བྱིས་པ་རྤེད། བྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་
པ་ཡྱིན་ཙང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་བསན་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་ཕ་གྱི་འཛིན་སོང་ལ་བརྡབ་
གསྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་གནང་འདུག དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕར་གྱི་སོབ་གྲྭ་
དྤེ་དང་པོ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ནས་ཡང་དུམ་བུར་བཏང་སྤེ་སྦུན་ཐར་དུ་ཕྤེད་ཀ་ཞྱིག་བཏང་། དྤེ་ནས་སྦུན་
ཐར་དྤེའང་སྒོ་བརྒྱབས་པས་ཅོན་ཏ་ར་རུ་ཕར་བཏང་བ་སོགས་བྱས་ཏྤེ། ད་ལྟ་མ་ན་ལྱི་རུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་
འཛིན་སོང་གྱི་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་ཡར་མར་མང་པོ་བཏང་བའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སོབ་མ་ཉུང་ཉུང་
དང་གནས་བབ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར་ཀུ་ལུའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཆུའྱི་འགམ་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
བུ་གསོ་ཁང་གྱི་ལྟ་སོང་འོག་ཏུ་ཉྱིན་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་རྤེད། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ཉྱིན་སོབ་དྤེ་མཁོ་བསྡུ་བྱས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ལྷག་བསད་ཡོད་རྤེད། བྱས་ཙང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་དག་བར་ལམ་ནས་ཡར་མར་གཏོང་ས་མྤེད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་གྱིས་ཉྱིན་སོབ་མྤེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ལ་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་གསུངས་གནང་སོང་། ཁ་སང་ལན་
འདྤེབས་ཀྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་ཏྤེ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་ཞྤེས་གསུངས་འདུག ངས་ཡང་བསར་དུ་མར་
ཁ་པར་ཞྱིག་བཏང་སྤེ། ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འཛིན་སོང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་དུས། 
ང་ཚོས་སབས་དྤེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཛིན་སོང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་དུས་ཀང་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭར་གཏོང་གྱི་
ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུང་གནང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་ལས་བསོམས་ལ་སབས་རྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་ན་ང་ཚོ་རྡ་རམ་
ས་ལ་དང་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ཉྤེ་པོ་ཡྱིན་པས་ཕར་ཚུར་ཡྱིག་འགྲུལ་ལམ་གཅྱིག་པུ་ནས་གསལ་ཁ་ཆགས་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་
སབས་རྤེ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཕར་ཚུར་ཤོག་བུའྱི་ནང་མ་ལྷག་པའྱི་གནད་འགག་
ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམས་སོང་། 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་ཤོག་གངས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་སྱིན་
བདག་སྣ་ཚོགས། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཡྱི་མྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕལ་
ཆྤེར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསད་དྤེ་ལོ་ངོ་དགུ་ཡྱི་ནང་དུ་རོགས་ཚོགས་དྤེ་དག་གྱི་མཚན་མ་ཆད་པར་མཇལ་བསད་པ་དྤེ་
འད་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྤེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་། དྤེ་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་། དྤེ་ལས་ཀང་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་དགུའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་མྱིང་མཇལ་བསད་པ། དངོས་སུ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པོ་ཞྱིག་སོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཁོང་རྣམ་ཚོའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་རྤེ་རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་གནང་སྤེ་  Norwegian 
Church ལ་སོགས་པ་དྤེ་དག་ལོ་དགུ་ཡྱི་ནང་དུ་རྣ་བའྱི་ནང་ཐོས་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ས་ཡ་དུང་ཕྱུར་མང་
པོའ་ིསྱིན་བདག་གནང་མཁན་དྤེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་མཉམ་དུ་དངུལ་གནང་བ་



9 

 

ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕག་ལས་ཀང་གནང་མཁན་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་
ཕག་ལས་གནང་བའྱི་འབས་བུས་དྤེ་རྱིང་ལས་བསོམས་ཀང་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀང་རྒྱས་པ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་
གཟྱི་བརྱིད་རྤེད་ཅྤེས་ལྤེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དམྱིགས་གསལ་ཅྱི་ཡང་མྤེད། ང་ཡར་ལངས་རྒྱུ་འདྱི་ར་བའྱི་འཛིན་སོང་ཉྤེ་བ་ལ་འོས་ཤོག་གྱི་
རྤེས་སུ་འཛིན་སོང་འདྱི་ཡང་བསར་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ངྤེས་པ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། འོན་ཀང་འཛིན་སོང་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་ཡང་
ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་བ་ཚོ་རང་འཇགས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པས། ད་ལྟ་ཤོག་བུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་ཨང་གངས་བཅུ་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་
ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཉྱིན་མོར་བསྟུན་ཏྤེ་བོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་དགྤེ་རྒན་ཆྤེད་ལས་སོར་ད་རྒྱ་ཕྤེ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེར་ལྤེགས་
གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡུལ་རྤེད། འོན་ཀང་སོ་སོ་འདས་པའྱི་ལོ་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་བྱས་པ་དང་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འཛིན་སོང་ནང་དུ་
བསད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། སྔོན་མའྱི་འགོ་སངས་དྤེ་འགོ་སངས་རང་འཇགས་རང་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་འདུག 
དགྤེ་རྒན་ཉྱིན་མོ་ལའང་ང་ཚོ་དགའ་དགའ་སོ་སོའ་ིབཟོ་འད་ཞྱིག སོབ་ཕྲུག་ཉྱིན་མོ་ལའང་ང་ཚོ་དགའ་དགའ་སོ་སོ་ཡྱིན་པ་འད་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག འོན་ཀང་བར་ལམ་ནས་ང་རང་ཚོ་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲུང་བརྱི་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོས་གཅྱིག་མཚུངས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཙང་། དྤེང་སང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོབ་མའྱི་ཉྱིན་མོར་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་འདུག དགའ་དགའ་སོ་སོ་
གནང་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ངས་མཇལ་མ་སོང་། དགྤེ་རྒན་ཉྱིན་མོ་ལ་ཡང་དགའ་དགའ་སོ་སོ་ལས་ལྷག་པར་རླབས་ཆྤེན་གྱི་སྤེ་བོ་
དམ་པ་དྤེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ་བགོ་གྤེང་གནང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་མ་འོངས་པར་དྤེ ་ཚོའྱི་ངོ་བོ་བསྒྱུར་ཏྤེ་སོབ་མའྱི་ཀླད་པ་དང་བོ་
རྱིག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་རྱིགས་བཀའ་ཤག་འདྱིས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་
རྤེས་སུ་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་ལམ་སོན་གྱི་ཚུལ་དུ་འཇོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག  
 དྤེ་བཞྱིན་གནད་འགག་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་སོབ་མའྱི་ཉྱིན་མོ་
མ་རྤེད་ལ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཉྱིན་མོ་ཡང་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་
ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད། རྒྱ་གར་གྱིས་སད་ཡྱིག་ཉྱིན་མོ་ཡང་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་དག་དྤེ་རྱིང་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་དོན་ཚན་ཤོག་བུ་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཞག་སྤེ་མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར་བྱྤེད་
ཕོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གནང་ཐབས་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། ཁ་སང་ཚེས་ ༡༨ ཀྱི་ཉྱིན་དྤེར་གོས་ཚོགས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཀང་གོ་སབས་དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་རག་
ཐབས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་མགོན་བྱས་
ཏྤེ་ Guru Gobind Singh གྱི་ Indraprasatha གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱིས་གདན་འདྤེན་ཞུས་གནང་བ་རྤེད། སོབ་
གཉྤེར་ཁང་དྤེ་ཡྱི་འོག་ལ་ཕལ་ཆྤེར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཐམ་པ་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་ད་ལོ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ 
Guru Gobind Singh གྱི་ Indraprasatha མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ལ་འབྱོར་ལྡན་གྱི་ཕྲུ་གུ་འཛུལ་ས་རྤེད། སྔོན་མ་བོད་
པ་གཅྱིག་བྱུང་མོང་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་སུ་བོད་པ་རྱིམ་པས་འབད་བརོན་བྱས་ཏྤེ་བཞྱི་བྱུང་འདུག ད་ལོ་ Professor Gagan ཁོང་
འགན་འཛིན་གཞོན་པ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོབ་མ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་བཙུད་གནང་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་
ཤུ་ར་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་མའྱི་ནང་དུ་བོད་ཅྤེས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་མཚན་མཐོང་ཆྤེན་པོ་གནང་སྤེ་ཁ་སང་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་
ནམ་རྒྱུན་མཇལ་དཀའ་བའྱི་གཞུང་ཚབ་གཉྱིས་དང་། ཚེས་ ༡༨ གྱི་ཉྱིན་དྤེར་སོ་སོ་གལ་འད་འད་སྱིག་སྤེ་སོད་རྒྱུ་རག་སོང་། བལ་
ཡུལ་གྱི་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ཨཧྤ་གྷནྱི་སྱིཐན་གྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁོང་ཡང་དྤེར་གདན་འདྤེན་
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ཞུས་གནང་འདུག ང་ཡང་བོད་མྱིའྱི་ཕོགས་ནས་འབྤེལ་བ་བཞག་ཕྱིར་སད་བཏང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཁོང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་
གཉྱིས་འདུག སྔོན་མ་ང་བཅར་དུས་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེའྱི ་འོག་ཏུ་  
Safdarjung  སྨན་སོབ་དང་ Ram Manohar Lohiya  སྨན་སོབ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་བཙུགས་ཚར་བ་
རྤེད། ད་ལོ་ཆག་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་སོང། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ཡོད་མ་རྤེད། Foreign Student ཡྱི་ཐོག་
ནས་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་འབོད་སྐུལ་འདྱི་ཞུས་གནང་གྱི་འདུག 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཁྤེད་རང་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་འདྱི་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། ཨཧྤ་གྷན་གྱི་སོབ་མ། དྤེ་བཞྱིན་
བལ་པོའ ་ིསོབ་མ་བཅས་ཕྲུ་གུ་སོང་ཕྲག་ལ་རོགས་ཚོགས་གནང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ཀང་སོབ་ཡོན་ཕྤེད་བཅག་གནང་རོགས་
གནང་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་གནང་སོང་། དྤེར་བརྤེན་རང་དང་ལུང་པ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་ཕྤེད་བཅག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། དྤེ་
རྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་ད་ནྱིང་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕ་གྱི་ནས་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསྐུལ་ལྕག་ཞུ་གནང་རྒྱུ་འདུག དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་ཐབས་གནང་
རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནད་དོན་ལྷག་མ་ཡོད་ན་རྤེས་སུ་གོ་
སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།) ལགས་སོ། དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་དུང་ཡང་བསར་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་
གཅྱིག་དྤེ་ཁ་སང་ང་ཚོ་སོར་བསོད་ཕྱིན་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རོག་ཞྱིབ་ལ། དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་འདྱི་རྤེད་འདུག 
སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་སྱིར་བཏང་སོབ་འཇུག་གྱི་ཚད་བཀག་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡོལ་བ་འད་ཞྱིག་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་
གསུམ་པ་ནས་སོབ་གྲྭ་མཇུག་བསྱིལ་ནས་ཡར་སོབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། འོན་ཀང་ཁ་སྔོན་ང་ཚོ་སོར་བསོད་དུ་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ་དྤེ་རྱིང་རང་སོབ་འཇུག་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྔོན་འགོའ་ིནང་དུ་དྤེ་འད་མང་པོ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཧ་ལམ་སོབ་གྲྭ་མང་ཆྤེ་བའྱི་
ནང་དུ་དྤེ་འད་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དུས་དྤེ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་སོད་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སོབ་མ་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ལ་དགྤེ་ལགས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་རྤེད། སོབ་མ་ཁ་ཤས་བོད་སད་ར་བ་ནས ་མ་ཤྤེས་
མཁན་དྤེ་འད་སོབ་འཇུག་གནང་བཞག་དུས། དྤེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་སོབ་འཇུག་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ལོ་དུས་ཀྱི་སོབ་འཇུག་དྤེ་སོབ་འཇུག་རང་བྱས་ཏྤེ་ལོ་རྤེས་མའྱི་བར་དུ་དཀྱིལ་དུ་སོབ་
འཇུག་གང་བྱུང་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་དཀའ་ངལ་ཅན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་དུས་ཚོད་ལྷག་མ་དྤེ་རྤེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
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 གནད་དོན་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་དྱི་བ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
བརྒྱུད་ནས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉྤེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྤེབས་དུས། ཕ་མ་འགས་ཤས་
ཀྱིས་གསུངས་སོང་ལ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་བཅར་བའྱི་སབས་ལའང་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་རྒྱུ་ལ། ༢༠༠༩ སབས་སྔོན་མའྱི་
གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ངས་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལ་ཞུས་པ་ལྟར་ན། མའྤེ་སོར་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་
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ཁ་ཤས་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ Foreign  Students རྤེད་ལབ་ནས་སོབ་ཡོན་ཡང་དྤེ་ག་རང་ལྤེན་གྱི་འདུག སོབ་ཡོན་ཡང་
གོང་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་དུས། དྤེར་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས། གང་འད་ཡོད་མྤེད་སོ་སོ་ཕ་གྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་དུས་ ༢༠༠༢་་་༢༠༠༣ ཡས་
མས་ཤྱིག་ལ་མའྤེ་སོར་གྱི་ Vice Chancellor གྱིས་ University དྤེ་ཚོ་ལ་ཕག་བྱིས་གཅྱིག་གནང་འདུག ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་
ལ་ཡང་གནང་འདུག བོད་པ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་སྱིར་བཏང་ Foreign Students Quota ལྤེན་ཀང་སོབ་ཡོན་དྤེ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་ Karnataka མ་ཡྱིན་པ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ཏྤེ། སྒོར་མོ་ཉྱིས་སོང་འཐོལ་པ་ལྤེན་གྱི་འདུག སོབ་ཡོན་གནང་
དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་འད་གནང་འདུག དྤེ་དུས་ངས་ག་རྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་ན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་
ཁུངས་སུ་བཅར་དགོས་འདུག ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་དྤེ་འད་ཞུ་དུས་སབས་སུ། མྱི་རྤེ་རྤེའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། འཛིན་
སོང་གྱི་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོ་དྤེ་འད་ཡྱིན་ན། ཁྤེར་རང་ཚོ་མཐོ་ས་ཞྱིག ཤྤེས་རྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་
ཐྤེངས་གཅྱིག་ལ་སྤེལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ ༢༠༠༩ ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ངས་སར་རགས་ཅན་སྒང་ལ་ཞུས་པ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་
མྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་སྱིད་སོང་ལ་དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅྤེས་ནས། སྱིད་སོང་གྱིས་ལྷོ་སྱིས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
ས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་སྤེ། གང་ལྟར་གནས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཡོད་མྤེད་གསལ་པོ་མྱི་འདུག དྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་འདུག མའྤེ་སོར་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཚང་མ་མ་རྤེད། གལ་ཆྤེ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་དུང་སོབ་ཡོན་དྤེ་ག་རང་ལྤེན་བསད་
ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐབས་ཤྤེས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་ལ། མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་སོ་སོས་མ་གྱིར་ས་གནས་དྤེར་མཐོང་དུས་སབས་སུ་དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཡག་
ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ཀང་སོ་སོའ་ིཚོར་སྣང་ལ་ད་དུང་ཉུང་དགས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིན་ནམ། ག་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་དང་སོབ་ནང་ལ་ 
National Defense Academy ལབ་དགོས་རྤེད། Indian military academy ཞྱིག་ཏུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་གོ་སབས་
འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་དྤེ་དག་གྱིས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་དྤེ་ཚོས་མ་འོངས་པར་
གཞོན་སྤེས་ཚོར་སོབ་སོན་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་གོ་ཐོས་ལ་སྔོན་མ་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱིན། ཁོང་ཚོར་ཆ་རྤེན་མ་ཚང་
བའྱི་དབང་གྱིས་མ་ཚུད་པ་དྭང་སོབ་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་དྤེ་ཚོས་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དང་པོ་ནས་དྤེར་
ཕྤེབས་དུས་ཆ་རྤེན་གང་དང་གང་དགོས་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སྨན་པའྱི་རྐུབ་སྤེགས་དྤེ ་ལ་གོ་སྱིག་བྱས་པ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་ལུས་སོང་
བདྤེ་ཐང་ Physically fitness དགོས་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་དག ཨྱིན་སད་གཉྱིས་བྤེད་སོད་བཏང་
བར་ཤོར་སོང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་བསམ་དྤེ་ཚོ་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་
པས་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ཆ་རྤེན་གང་དང་གང་དགོས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཚོར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྤེ་མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་དྤེའྱི་སོར་ལམ་
སོན་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ན་དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱིན་འདུག གཞན་པ་གཉྱིས་དྤེ་ཟུར་དུ་བཅར་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དུས་ཚོད་
གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་ལམ་དོན་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་གསོན་གནས་ཡོད་བཞྱིན་དུ། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བརྱི་སྲུང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་
གནང་བར་གོ་སབས་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཡར་ལངས་བསད་ཡོད་རྤེད། ལམ་སོན་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སབས་མཚམས་དྤེ་ལ། མགོ་ནས་དན་
གསོའ་ིཚུལ་དུ་གནང་སོང་། དྤེར་བརྤེན། སྤེམས་པར་འདོད་པ་མྤེད་ཀང། རྐུབ་སྤེགས་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ཏྤེ། གནད་དོན་གཉྱིས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ངོ་སོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དྤེ་ཡྱིན། གནད་དོན་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། མཁྤེན་པ་གཞྱི་བཟུང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔྤེར་ན། དངོས་ཡོད་ལ་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན། དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་རག་ཞྱི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། ཞྤེས་པ་ལྟར། དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་དགོས་པ་དང། རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐོག་ནས། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིསྤེ་ཚན་ཁ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་
ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཞྤེས་པ་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྲུབ་འབས་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ། ངས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚེས་ 
༣༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ ཐོག་ད་རྒྱ་ནས་ཕབ་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ིགྲུབ་འབས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་
གཤྱིབ་བསྡུར་བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ། ངས་བལྟས་པ་ཞྱིག་ལ། ཅོན་ཏ་ར་སཾབྷོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན། དྤེར་བལྟ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དྤེའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་དྲུག་བཅུ་རྤེ་བཞྱི་དང་། དྤེ་དག་གྱི་ནང་ནས། དཔྤེ་སོན་
སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་དྲུག་འདུག དྤེའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་གཤྱིབ་བསྡུར་བྱྤེད་དུས། ཨང་དང་པོ་དྤེ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་
རྤེད་འདུག དྤེ་རྤེས་ངས་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ཡག་ཐག་ཆོད་
འདུག དྤེ་རྤེས་ཨང་རྱིས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་ཞན་ཤོས་གངས་ལ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་དྲུག་བཅུ་རྤེ་བཞྱི་
རྣམས་ནས་གཤམ་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེད་འདུག དྲུག་བཅུ་རྤེ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་བསར་དུ་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་མཁན་གཉྱིས་འདུག དྤེ་ཡང་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེད་འདུག དྤེར་ཕན་ཐོགས་གང་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་མ་
སོང་སྤེ། ངས་འདྱིར་ཞུ་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐོག་མ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་
འབྤེབས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྱི་མོས་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ན། དྤེའྱི་ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་
ཡང་གསལ་པོ་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་སབས་བབ་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཀང་ཧ་གོ་གྱི་ཡོད་པ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཆ་ཤས་ལྤེན་རྒྱུར་འདོད་པ་བྱུང། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལས། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ལན་
དང། འགྤེལ་བཤད་མྤེད་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་རྤེས་ངར་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་མྤེད། གཅྱིག་པུ་དྤེ་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ཁ་པའྱི་དང་པོ། རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་། མངའ་སྤེ་གཞུང་གཉྱིས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་འདྤེགས་ཞྤེས་པའྱི་ཐོག་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུྱུུང། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མངའ་སྤེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ང་ཚོར་འབུམ་མང་པོའ་ིཞལ་འདྤེབས་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ནས་གནང་
བར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་འདྱིར་ཡང་བསར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། རླབས་ཆྤེན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི ་ཡོད། 
དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པ་དང། བཟོ་སྐྲུན་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་ཐུང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་ཟབ་སོང་གནང་ནས་འགོ་སོང་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྔོན་མ་ནས་གསུངས་ཚར་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་མང་པོ་ཞུ་གྱི་མྱིན། 
སྨན་པའྱི་ས་མྱིག་ལ་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་མཐུན་རྤེན་དྤེ་འད་བསྐྲུན་ཀང་ཚུད་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། གོང་དུ་ད་ལོ་གཅྱིག་ཚུད་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང་། གཅྱིག་པུ་དྤེ་ཡང་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་སོང་བརྡར་གནང་ནས་མ་རྤེད། ན་ནྱིང་གཞྤེས་ནྱིང་ནས་གཞུང་
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གྱིས་གནང་བ་དྤེའྱི་སྤེང་དུ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་ཀང་སོང་བརྡར་གནང་བའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ཚུད་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་གཟབ་དང་། མ་འོངས་པར་བྱྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་ཞྤེས་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་
ནས་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་གྱིས་ཀང་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། སྨན་པའྱི་ཞབས་འདྤེབས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ལྡྱི་ལྱིར་ Maulana Azad Medical College ཟྤེར་བ་དྤེ། སྨན་པའྱི་མཐོ་སོབ་སྙན་གགས་དང་། 
གནས་ཚད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཕོགས་ལ་ཡག་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ས་ཆ་དྤེ་ང་ཚོ་ Rajasthan ལ་མར་སོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐུ་དབང་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚང་
མར་ས་ཆ་ཡག་སྡུག་དང་། མཐོ་སོབ་ཡག་སྡུག་རྤེད། མུ་མཐུད་ནས་གསོན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་དང་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་འད་བྱུང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞྤེས་གཅྱིག་དང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་ 
Engineer M. S. Baroda མཐོ་སོབ་དྤེའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ Computer Engineer གནང་མཁན་ལོ་འགའ་ཤས་ནང་མུ་
མཐུད་ནས་ཡར་འཛུལ་ཏྤེ། བར་སབས་ནས་བཞག་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སངས་བྱུང་འདུག ད་ལོ་ཚུད་ཀང་མ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འད་
བྱུང་འདུག དྤེའྱི་ཞབས་འདྤེགས་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་འཕྲོ་བརླག་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་ཁག་
མྱི་འདུག ཞབས་འདྤེགས་དྤེ་ཞུས། འཚང་སྙན་བརྒྱངས། ཐོན་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྙན་སྤེང་མ་ཞུ་བ་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་མཁྤེན་ཡོང་གྱི་
འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག གང་ལྟར་ M S.Baroda འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ Computer Engineer གནང་མཁན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོ་མཐའ་མ་འཁོལ་བའྱི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་ན། དྤེར་དངོས་གནས་སོན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་བར་དུ་མཐའ་མ་འཁོལ་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་དགོས་ཡོད་
ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་བརྤེ་པོ་རྒྱག་སྤེ། ག་རྤེ་གནང་དགོས་མྤེད་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞྤེས་ཤྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གནང་ན་མ་
གཏོགས། ཞབས་འདྤེགས་ར་ཆྤེན་དྤེ་ལོ་ནས་ལོ་དྤེ་འད་བྱས་ཏྤེ། འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཕངས་པོ་རྤེད་དན་གྱིས་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རྒྱུར་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  ལན་རྱིང་ཐུང་འོས་ཞྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་ནས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
རྤེད། ཀུ་ལུ་སོགས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། འབྤེལ་ཡོད་རོགས་
ཚོགས་གཅྱིག་དང་། སྒྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་རོགས་རམ་གནང་ནས། ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ནས་བྱ་གཞག་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཚང་མས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུད་ཞྱིམ་པ་མར་གྱི་བཀའ་དྱིན། ཞྤེས་པ་ལྟར། དྤེར་ང་ཚོ་རག་ཏུ་ཡྱིད་ལ་དན་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་རྤེས་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། དྤེ་དངོས་གནས་གལ་
ཆྤེན་པོ་མཐོང་བ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང། འཛིན་སོང་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དྤེ་ལས་བྱྤེད་
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རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྤེང་དུ་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སྤེབས་པ་དྤེའྱི་འཆར་
གཞྱི་དང་དྤེ་ཚོ་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འགོ་སྱིད་གྱི་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་མང་བ་དྤེ། ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་གྱི་
ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་སོགས་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འགོ་གྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བྱྤེད་སྱི་ཡོངས་ནས་ཡག་པོ་
ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སྔ་དོ་སྔ་པོ་ཡོང་མཁན། དགོང་མོ་ཕྱི་པོ་ལོག་མཁན་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་རྤེ་གཉྱིས། སོ་སོའ་ིབཟའ་
ཟླ་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་ནས། སང་འཆྱི་གནང་འཆྱི་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ལས་མྤེད་ཀང་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་བྱྤེད་
མཁན་དྤེ་འདའང་ཡོད། དྤེ་འད་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་ང་རང་དྤེ་
འད་དན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་མྱིན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོ་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། དཔྤེར་ན། University མང་པོ་ཞྱིག་ནས་འབྤེལ་བའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཚུར་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་ L.P.U Jalandhar University ཡྱིན་ནའང་། ཤྤེས་
ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན། Kalinga Institute of Social 
Science Kiss ཟྤེར་བ་ཞྱིག་དང་། KIIT ཟྤེར། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྐུབ་བཀག་ ༢༥ ཙམ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་བསད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དགོངས་
བཞྤེས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ཐད་ལ་འབད་བརོན་ལོས་ཞུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མའྤེ་སོར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ངོས་
ནས་སོབ་འཇུག་བྱས་པར་བརྤེན། ཕྱི་རྒྱལ་ཕྲུ་གུའྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་གཅྱིག་མཚུངས་སོད་དགོས་པར་དཀའ་ངལ་འདུག་གསུངས་དུས། 
དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྔོན་མ་ཡང་གསུངས་སོང་། ང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་ Bangalore ལ་དྤེའྱི་སོར་ལ་
བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་དུས་སོབ་ཕྲུག་ཀང་གངས་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་འཛོམས་སོང་། ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས། སོབ་ཕྲུག་ཚང་
མས་དྤེར་འདོད་པ་མྤེད་མཁན་ལྟ་བུ། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ཡར་འཛུགས་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྐུབ་བཀག་སྒང་ལ་འཛུལ། སོབ་ཡོན་དྤེ་
སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་བར་གཅྱིག་མཚུངས་སད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ། ཡང་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གཏོན་པ་
ཡྱིན་ན་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཡང་མཉམ་དུ་ཡོད་། ཁོ་རང་ཚོ་ཐག་ཆོད་པ་
འད་པོ་བྱུང་མ་སོང། དྤེའྱི་སོར་ཁྤེད་རང་ཚོ་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་གྱིས། ང་ཚོར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། 
དྤེའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ཤས་གསལ་དུ་འད་པོ་ཕྱིན། ཁ་ཤས་འགྱིག  ཁ་ཤས་མ་འགྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་འད་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་གོ་བསྡུར་གྱིས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་རྱིགས་བདག་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཕག་ཡྱིག་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་
ཚོ་ང་ཚོ་འབུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སྱིར་བཏང་ Bangalore གྱི་སོབ་སྱི་རྤེད། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། ཚང་མས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མཁྤེན་རོགས་འད་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
ཏན་ཏན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་པ་བྱས་ནས། གཅྱིག་ལ་ཕན། གཅྱིག་ལ་གནོད་པ་དྤེ་འད་མྤེད་པ་བྱས་ནས། ཁོ་རང་ཚོར་
འདོད་མོས་ཡོད་ན་ང་ཚོ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཆོག་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སོར་གསུངས་སོང་། ར་
བའྱི་བཀའ་ལན་མྱི་དགོས་ཞྤེས་གསུངས་སོང་སྤེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གྤེང་ཚར་ཙང་། དྤེའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཙམ་བྱས་ན། 
གོང་དུ་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་ལ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་
ཨང་རྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་ནས་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་བསར་རྒྱུགས་བཏང་། 
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ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་དྤེ་གཅྱིག་པོན་ཊ་དང་། གཅྱིག་མོན་གྷོ་ལ་ཕྱིན་ཏྤེ། ཚང་མ་ཚར་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དྤེའྱི་སོར་གྱི་གནས་ཚུལ་
ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་དང། མྱུར་དུ་རད་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལྷག་འདུག་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་རོབ་ཙམ་ཧ་གོ་ས་རྤེད། ཨང་
རྱིས་ལ་ལྷག་འདུག་ཟྤེར་དུས་གང་འད་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་རད་གཅོད་བྱས་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆུང་བཏང་བ་རྤེད། འདྱི་ཁ་གཡར་ས་འད་པོ་
འགོ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། དོན་དངོས་སུ་སོབ་སྱིས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་པར། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་པོ་དྤེ་རྣམ་ཀུན་ཏོག་ཙམ་སོ་པོ་ཡོད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཨང་རྱིས་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་སྣང་ཐོག་ལའང་ཞན་ཆ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་དགྤེ་རྒན་ཡང་རྒྱུན་
གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༡༣ ལོ་ནས་དགྤེ་རྒན་གསར་པ་འད་པོ་ཆགས་བསད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། སཾ་བྷོ་ཊའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ཡང་
དྤེའྱི་སོར་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་བཀོད་མངགས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། དྤེ་རྤེས་སྨན་པའྱི་ཟུར་སོང་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་གཅྱིག་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་ནས་བྱས། གཞན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གསུངས་པ་དྤེ་ག་རང་རྤེད། སྨན་པའྱི་རྐུབ་བཀག་ཅྱིག་རག་པ་དྤེ་ཡང་ལོ་གཅྱིག་བར་མཚམས་བསད་ནས་སོ་སོའ་ིསོང་བརྡར་གྱི་
སྤེ་ཚན་ནང་དུ་སོབ་སོང་བྱས་པ་རྤེད་འདུག ང་ཚོ་ག་རྤེ ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་ན། སྱིད་སོང་ Professional Scholarship 
Program ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་དྤེ་འད་ India Today ཟྤེར་བའྱི་ཚགས་ཤོག་དྤེའྱི་
ནང་དུ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཕུད་བཅུ་བཅོ་ལྔ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་པ་
བྱུང་ན་སྒོར་མོ་འབུམ་གསུམ་བར་གྱི་སོབ་ཡོན་ང་ཚོ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ Tibet fund མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་གསལ་
བསགས་བཏང་ཚར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ཁ་ཤས་འབྱོར་སོང། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། སྨན་པའྱི་ཟབ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་
ཙམ་གོ་སབས་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས། གོ་སབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་པ་རྤེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ། མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་རྤེ་ཕུད་ནང་
ལ་འགོ་ཐུབ་ན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཆྤེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོག་རྤེན་མ་ཆགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་
ཤྤེས་རྱིག་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 Baroda སོར་དྤེ་ Computer Engineer སོབ་སོད་བྱྤེད་མཁན་ཡྱིན་ན། དྤེ་ག་རང་ཆགས་བསད་འདུག སོབ་ཕྲུག་
ནང་ཁུལ་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཐོང་ཚུལ་ལྟ་ཚུལ་འད་པོ་ཆགས་ཏྤེ། ལས་ས་པོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་རོགས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོ་ཉྤེ་
ཆར་མ་གཏོགས་ཧ་གོ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་
ཐུབ་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་དང་། འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་
འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་
ཟྤེར་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་བཅུག་སྤེ། སོབ་སོང་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། ཕ་མས་དྤེར་འགན་འཁུར་དགོས་
པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཉྤེ་ཆར་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ཐྤེངས་དང་པོ་གལ་ཆྤེན་དུ་བརྱིས་ཏྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་
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ཚོགས་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསོངས་པ་
དྤེའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ར་བ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་
རྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་གང་གནང་ཀང་། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས། ཤྤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆྤེན། དྤེ ་ཚོར་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་
གྱི་ཡོད་དུས། ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་དགྤེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་དང་། དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ། རྡ་རམ་ས་ལར་རང་དུ་
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ཞུགས་མཁན་མང་པོ་མ་བྱུང་བ། ཁག་ཅྱིག་ཏུ། ཞུགས་མཁན་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ལྟར་སོབ་སོང་བྱྤེད་སའྱི་
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སའྱི་བསྱི་གནས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུ་ན་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་ན། འགོ་ས་ཞྱིག་ངྤེས་
པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། འགོ་ས་ཞྱིག་མྤེད་ན་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོའྱི་སྣ་
ཁུང་གྱི་མདུན་དྤེ་ལ། ནོར་བུ་གྱིང་ག་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་ཟྤེར་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་དུ་ལྷ་བྱིས་ནས་བཟུང་སྤེ་ཚན་
ཚང་མ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སངས་བརོན་འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཡོད་ན། དྤེའྱི་ནང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུ་ན། ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་པ་
ཙམ་ལས། འགོ་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་མྤེད་ན་ས་མྱིག་ཟུར་བཅད་བྱས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་དྤེ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་སྦུན་ཐར་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོར་དྤེ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་དྤེ་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཚན་
རྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བསབ་མཁན་གྱི་རྒན་ལགས་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གསར་དུ་སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་
སོར་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་བསྤེབས་འདུག ད་ལྟ་སྦུན་ཐར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་བོད་སད་ཐོག་བསབ་ཐུབ་མཁན་ད་ལོ་
སོབ་འཇུག་གནང་བཞག་པའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་བརྱིས་ཏྤེ། རང་ར་འཕྤེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚན་རྱིག་བསབ་མཁན་གྱི་དགྤེ་ལགས་ཇྱི་
ཙམ་ཐོན་གྱི་རྤེད། ཨང་རྱིས་སོབ་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་གངས་ཇྱི་ཙམ་ཐོན་གྱི་རྤེད། ལོ་བཞྱི་ཡྱི་རྤེས་ལ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ལོ་བཞྱི་ཡྱི་དུས་
ཀྱི་བར་དུ་སོབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ཐོན་ཡོང་བའྱི་གནས་སབས་སུ་དྤེའྱི་གངས་ཚད་དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བའྱི་འདོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་བྱྤེད་བཞྱིན་པའྱི་སོར་ཞྱིག་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་བྱྤེད་བཞྱིན་པའྱི་སོར་ཞྱིག་གངས་ཀ་
དང་བཅས་པ་འདྱིའྱི་ནང་སོན་གནང་འདུག འབུམ་རམས་པ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དྤེ་ཚོས་སོབ་སོང་གང་དང་གང་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་སོབ་ཚན་གང་དང་གང་བདམས་ཡོད་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དྤེ་ཚོས་སོབ་ཚན་གང་དང་གང་བདམས་
ཡོད་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེ་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་རྤེད། དྤེ་གངས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེའྱི་སོར་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་
ཞྱིག་ཤྤེས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དང་སྦྲགས་ནས་སྔོན་མ་ཡང་ཚོར་བ་དྤེ་ག་རང་ཞུས་མོང་། ང་རང་ཚོ་ས་མྤེད་མཁན་གྱི་མྱི་
ཡྱིན་པར་བརྤེན། མ་འོངས་པ་ང་རང་ཚོའྱི ་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་འཚོ་བ་རང་ར་འཕྤེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་
འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡག་ཤོས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཚང་མ་ལམ་ཁ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྤེན་ཐུབ་པར་སྣྤེ་འཁྱིད་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་
གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་སོང་ཞྤེས་ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་
ཁག་གཉྱིས་ཡོད། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ར་བའྱི་ཆ་ནས་གལ་གནད་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན ་དུས་ཚང་མས་གོ་སབས་བཞྤེས་མཁན་
ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་བོད་ལ་བདག་པོ་གང་རྒྱག་མ་རྒྱག་གྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ས་དྤེ་མ་འོངས་པའྱི་
སོན་ར་ཚོར་ཐུག་གྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་ཀུན་སོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཚང་མའྱི་འགན་དུ་འཁྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སོ་
སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་ལ་དཔག་པའྱི་དྱི་བ་དྱི་བ་དང་བསམ་འཆར་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ནང་ནས་དོན་
དག་ཅྱིག་དྤེ་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༤ པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགྤེ་འོས་སོང་གྱི་སོར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་དགྤེ་
འོས་སོང་དུས་ཐུང་ཟབ་ཁྱིད་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འོས་སོང་གནང་མཁན་ཆོས་དགྤེ་དྲུག་བྱུང་འདུག ར་བའྱི་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་གྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབོར་དང་ཆོས་དགྤེའྱི་གནས་བབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཀ་དྲུག་ཙམ་བྱུང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་དགྤེ་ཚད་ལྡན་དང་ཆོས་དགྤེ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གལ་གནད་ཆྤེ་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་དྤེ་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གཞན་ཞྤེས་པའྱི་འགོ་བརོད་
ཀྱི་འོག་ཏུ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སོར་དྤེ་འདུག མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་སོབ་ཡོན་སོར་སོད་བྱས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་
གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་དང་མ་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ཐོག་ཏུ་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་དྤེ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་ཚད་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ལས་ཀ་
སོད་རྒྱུ་དྤེ་དོན་དག་གཅྱིག་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་རྨང་གཞྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མདུན་བསོད་
དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་འཆར་སྱིག་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གང་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སོབ་
ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་རྤེ་བཞྱིན་གངས་འབོར་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་
མཐོ་སོབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཀྱིས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཟོས་ནས། སོབ་ཡོན་སོད་པ་དང་མཐུན་རྤེན་སར་བ་ཡྱིན་ན་
དྤེས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་སོ་སོ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། སོ་སོ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། ར་
བའྱི་བོད་གཞྱིས་བྱྤེས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་དང་། རྒྱ་ཆྤེ་
རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འདོད་དྤེ་འཐབ་རོད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་རྤེད། ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་གལ་གནད་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཚད་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་སོར་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་
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སར་རྒྱུ་དྤེ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་སོར་སོད་བྱས་པའྱི་གངས་
འབོར་དང་། སད་ཡྱིག་གཞན་ལ་སར་བའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གཙོ་ཕལ་གྱི་རྣམ་
གཞག་ག་ཚོད་ཅྱིག་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ངས་སྔོན་མ་ཡང་ཞུ་འདོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྱས་ཡོད་རྤེད་ལ། ང་ཚོས་ལག་
བསར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་ནས་འགོ་དུས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ནང་ལའང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་གོམ་པ་
རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་བཟོ་རྒྱུར་སྔོན་མར་སར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། དྤེ་རྱིང་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
ཐད་ཀར་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་འོག་ཏུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འད་པོ་དང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འགལ་ར་བ་ནས་མྤེད་པ་ཞུ། 
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཡོན་མཐུན་རྤེན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་
ཡན་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དང་དྤེའྱི་ཡན་ཚང་མ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་ཡོན་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་
གནང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་ཡན་ཟྤེར་བའྱི་བརྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
ཙང་། ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚང་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྤེན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིས་བཟུང་བའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་རང་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ་ཞྤེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དྤེར་ད་གྱིན་སྔོན་གྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ལན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་འདུག གཅྱིག་ད་ལྟ་སྱིད་
སོང་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་མཁན་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ལ་སོབ་ཡོན་སད་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། མྤེད་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་སད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་སོང་། དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་སོད་སངས་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཚུད་པའྱི་དཔང་ཡྱིག་དང་སོབ་གྲྭས་
སོབ་འཇུག་སད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ལ་སོད་ཐྤེངས་དང་པོ་དྤེ་
བཏང་། དྤེ་ནས་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ལོ་ཕྤེད་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོད་ཚར་རྤེས་སོད་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་མར་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཁོ་རང་གྱི་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་ང་ཚོས་ཕུལ་རྒྱུ་བྱས་ཏྤེ་བསད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དྤེ་ནས་སོབ་འཇུག་གྱི་སོར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་འཇུག་
མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ་ནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མཚམས་མཚམས་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་འཇུག་
ཙམ་ལ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་འད་རྤེ་ཟུང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་སྤེ། འོན་ཀང་དྤེ་ལ་ར་བའྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་
པ་མྱི་འདུག་ཀང་། ཕ་མའྱི་ཚོགས་འདུ་གནང་རྒྱུ་དྤེའྱི་སོར་ལས་འཕྲོས་ཏྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་དྤེ་ག ་རང་ང་ཚོས་ཞུ་
རྱིས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་ད་ལོ་ཚོགས་པ་དྤེ་གོ་བུར་དུ་ཚོགས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། 
དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ཚོགས་ཆྤེན་ནང་ལའང་བསམ་འཆར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་
ཚོ་གཟྱིགས་སོར་སབས་ཕ་མས་འགན་ར་ནས་ཁྤེར་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས། དགྤེ་རྒན་གྱིས་ཕ་མས་འགན་ཁུར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དང་
ཕ་མའྱི་ཕོགས་ནས་རྒན་ལགས་ཀྱིས་སོབ་གྲྭར་ཡག་པོ་སོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྱི ་འད་ཞྱིག་བྱས་ཏྤེ་རག་པར་
དྤེ་འད་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཕ་མས་འགན་འཁུར་ན་གང་འད་འཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་དུ་སོན་ལྷག་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་
ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཏྤེ། ཆྤེད་མངགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་བྱྤེད་མར་བཏང་སྤེ་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ལ་
སོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབས། དྤེ་ནས་མར་ལྷོ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་སོར་བ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ཏྤེ་དྤེའྱི་སྙན་ཐོར་བལྟས་ཏྤེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
ཕ་མས་འགན་འཁུར་བཞྤེས་སངས་ཀྱི་སོར་ལ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཕ་མ་རང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རྤེད། ཅྱི་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་ཞན་ཆ་གང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རད་གཅོད་ཅྱིག་བྱས་ཏྤེ། དྤེ་ནས་ཚོགས་ཆྤེན་དྤེ་
ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཞན་ཆ་དྤེ་ཚོ་གཙོ་བོར་གཟྱིགས་ཏྤེ་མར་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་དྤེའྱི་སྒང་དུ་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་
སོགས་རྱིམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་སྐུལ་འདྤེད་
ཚ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཏོག་ཙམ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་འགན་དྤེ་ཡང་ཁ་སང་
ང་ཚོས་ཚོགས་ཆྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཤྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་
མར་མདུན་ལམ་ཚན་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་རྱིམ་པས་ཕ་མ་ཚོ་ལ་མར་ས་གནས་སུ་ཕྱིན་
ཏྤེ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལག་ཤྤེས་སོབ་ཡོན་གྱི་སོར་ལ་སང་སའྱི་བསྱི་གནས་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་དང་། 
དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་དང་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ་འད་ཅྱི་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལག་ཤྤེས་སོབ་སོང་བྱྤེད་སངས་ཐོག་ལ་ཆྤེད་མངགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ་དྤེའྱི་སོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་
ཅྱིག་བྱྤེད་བཅུག་པ་རྤེད། སོབ་སོང་གང་དང་གང་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད། བྱྤེད་ས་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་རྤེད། དྤེའྱི་ཆ་རྤེན་གང་དང་གང་
འདུག་ཅྤེས་ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སབས་
སུ། སོབ་སོང་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་རྱི་མོ། བརོས་རྱིས། ཤྱིང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ། སྣུམ་ཚོན་རྱི་མོ་བཅས་ང་རང་ཚོའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལག་ཤྤེས་སོབ་བཞྱིན་པ་དྤེ་འདྱི་རྤེད་འདུག དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ལ་ནོར་གྱིང་མཐོ་སོབ། པ་ཏྱི་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལག་
ཤྤེས་ཁང་། སོག་ར་ལག་ཤྤེས་ཁང་། དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་། དྤེ་ཚོ་རྤེད་འདུག དྤེ་
ལྟར་ཡྱིན་དུས་ནོར་བུ་གྱིང་ག་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ལོ་གསུམ་གསུམ་ལ་སོབ་ཕྲུག་བསྡུ་སོང་གནང་གྱི་འདུག དྤེའང་རྱིན་མྤེད་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་རྱིན་མྤེད་རྤེད། ག་དུས་འདོད་པ་ཡོད་ཀང་ལྤེན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་
སད་ཀང་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཉུང་ཉུང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་སད་པའྱི་
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དབང་དུ་བཏང་ཡང་། ཁ་ཤས་ལ་ཨུ་ཚུགས་ག་ཚོད་བྱས་ཀང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མྱི་འགོ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟ་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སྒྤེར་གྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་དྤེ་འད། དཔྤེར་ན་རྱི་མོ་ཡྱིན་ན་སྒྤེར་གྱི་
སོབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དྤེ་འད། ས་སྙན་བཟོ་སངས་དྤེ་འད་ཡྱིན་ནའང་སྒྤེར་གྱི་སོབ་སོང་སོད་ས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་ཕྲུག་གྱི་ཚུལ་དུ་
བཞག་སྤེ། སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་གསོལ་རྒྱུན་གྱི་སོང་སངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ཏྤེ་དྤེ་འདའྱི་སང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་དྤེ ་འད་ཁུངས་སོ་སོས་
བཙལ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་རད་ཆོད་མ་ཆོད་ཕལ་ཆྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སྒང་
ལ་ཁ་ཤས་ལ་ལྷ་བྱིས་འད་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཤྱིང་བཟོ་དང་ས་སྙན་བཟོ་མཁན་དྤེ་འད་ལ་སད་ཆ་འདྱི་བ་སོགས་བྱས་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་དྤེ་
འདའྱི་སྒང་ལ་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་དཔྤེ་མ་སྱིད་པའྱི་དཀོན་པོ། འགའ་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུང་བ་
སོགས་བྱུང་། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་
ཡོད་པ་འདྱི་ཚོ་རྤེད་འདུག ཡང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་ལོ་གསུམ་ལ་སོབ་མ་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་
སར་ཏྤེ། བྱུང་ན་ལོ་ལྟར་ཁོང་ཚོར་སོབ་སོང་ཞྱིག་སོད་རོགས་གྱིས་ཞྤེས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་འགོ་བསམ་
ཡང་ད་ཆ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཡང་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྤེ་ནས་སྦུན་ཐར་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་སོར་ལ་ཚན་རྱིག་དང་རྱིས་གཉྱིས་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད་
གསུངས་པ་དྤེའྱི་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངས་ད་ལྟ་ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚན་རྱིག་དང་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་  
Bsc,B.ed དྤེ་ལོ་བཞྱི་བྱས། དུས་སང་ཐོན་མཁན་དྤེ་ལ་དགྤེ་རྒན་བཅུ་བདུན་ཡོད། དྤེ་ཡྱི་ཐོ་གཞུང་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྤེས་སུ་འབུལ་
ཆོག་པ་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་སྦུན་ཐར་ནང་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་བཞྱིན་པའྱི་དགྤེ་རྒན་གངས་ ༡༠༨ 
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ Bsc, Bed སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ག་ཚོད་འདུག དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཏུ་འབུམ་རམ་པ་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམ་པ་དྤེ་ཚོས་སོབ་ཚན་ག་རྤེ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གངས་ཀ་གོང་
དུ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། སོབ་ཚན་གང་དང་གང་སོང་གྱི་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ངས་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པར་མྱི་འདུག 
ཡྱིག་ཆ་ལས་བཙལ་ཏྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་ཡང་གང་ཧ་གོ་བའྱི་དྱི་བ་དྤེའྱི་ནང་དུ་
མཐོ་རྱིམ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་རམ་དགོངས་གཞྱི་སོགས་ཅྱི་ཡོད་མྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་
སོར་ན་ནྱིང་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བསགས་གནང་སྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཕྱིར་བསོད་སོབ་གཉྤེར་གྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་ཡང་ངས་དྱི་བ་དྤེ་གོ་ཚོས་མ་སོང་། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་
ཏུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་ཡོན་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ནས་སོབ་ཚན་གཞན་པ་ལ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ག་
རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་འད་ཞྱིག་ཕལ་ཆྤེར་གསུངས་སོང་། དྤེའྱི་གངས་ཀ་གསལ་པོ་རང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་མང་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་འབུལ་སོད་ས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་རྤེ་དང་ ། ད་ལོ་གཙུག་ལག་སོབ་སོང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་གཉྱིས་བྱས་ཏྤེ་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ནོར་བུ་གྱིང་གའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུའང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་
གཉྱིས་པོ་འཆར་ཅན་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་གྱི་སྦུན་ཐར་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་དྤེའང་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་མྤེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སོང་བརྡར་གྱི་
ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་བྱས་ཏྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་སོབ་ཡོན་བཅུ་རྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད་ཀང་
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འཛིན་སོང་ངམ་ལྟ་རོག་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་མྱི་སུམ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་དངོས་སུ་ལོ་བཞྱི་ནས་ལྔའྱི་བར་དུ་
ཁོ་རང་ཚའྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིག་ཆ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པ་དྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོར་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལས་
འབྱོར་མྤེད་པ་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཏྤེ་
དམྱིགས་བསལ་སངས་འཛིན་བྱྤེད་མཁན་སུ་ཡང་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། སོབ་ཡོན་ཕུལ་བ་དྤེ་སང་འབས་ཤྱིག་འདོན་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་སྔ་ལོའ་ིརྱིང་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཐང་ཙམ་བྱས་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལོ་ལས་བསོམས་ཕུལ་མཁན་
དྤེ་ཅུང་ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དུས་སང་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོར་དྤེ་ཡར་གཅོད་མར་གཅོད་འད་ཞྱིག་མ་བྱས་དཀའ་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དྤེ་དང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཞག་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་མ་
བཞག་དཀའ་མྤེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཚོ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གསུམ་ལས་ཡར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
༢༠༡༤།༧།༡ ནས་གསུམ་པ་དྤེ་གསར་སྤེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ལྔ་བརྒྱ་ཡྱིན་མྱིན་མྤེད་པར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་
གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་རོག་ཆ་ཚང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ལོ་དྲུག་པ་ཟྱིན་པ་དང་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ་འཛིན་ཚོགས་ནང་
རྒྱན་རྒྱག་སོབ་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་རྤེད། དྤེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་བར་དུ་འགན་ཁུར་དྤེ་བཞྤེས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རྤེད། འོན་ཀང་མཐོ་རྱིམ་
སོབ་གྲྭའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་བཅུ་ལོན་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་སོབ་ཡོན་གཞན་དང་མ་འད་བ་སྒོར་ཁྱི་གཅྱིག་འཐོལ་པ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ནས་ ༢༠༡༤།༧།༡ གྱི་སྔོན་དུ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་
པ་དྤེ་ཚོར་སྒོར་མོ་སུམ་བརྒྱ་རྤེ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་སྤེབས་དུས་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ་རྒྱན་རྒྱག་
བྱས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུའྱི ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཐོ་གཞུང་ཚུར་འབྱོར་བ་དྤེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་། ལོ་རྤེར་སྒོར་
འབུམ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སྒང་དུ་རྒྱན་རྒྱག་བྱས་ཏྤེ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གཏོང་
དགོས་རྒྱུ་ཕྲུ་གུ་ ༩༢ འདུག དྤེ་ཚོའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་རྱིས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་གང་དན་པ་དྤེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གསུམ། ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གཞན་ཚོར་གོ་སབས་རྤེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་  ༣།༡༥ བར་དུ་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་རྤེས་སུ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེ་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཕག་ཚོད་ ༣།༣༠ བར་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༤།༣༠ རྤེས་སུ་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ 
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ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྔུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 
 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྤེ་

སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ། 
 
ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
དང་པོ། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ། 
བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དང་། གལ་འགངས་ཆྤེ་ཤོས་ནྱི་བོད་ཀྱི་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉྤེན་སྲུང་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚང་མའྱི་སྤེམས་
བཅངས་ཐོག་རང་དོན་རང་གཅྤེས་ཀྱིས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་འབད་བརོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་༸རྒྱལ་བའྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་རང་བཞྤེས་ཀྱིས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་མཐོ་གས་ཕུལ་ནས་གང་
ལྤེགས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། རང་ཕོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེ་འདུན་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སྲུང་འདོམས་ཐོག་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་
འཁུར་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་འཕ་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་ནས་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་བཞྤེས་ཏྤེ་དུས་ནས་དུས་སུ་བསར་
ཞྱིབ་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་། གནད་དོན་ཆུང་རྱིགས་ཁག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མྱི་དགོས་
པར་རང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འད་བ་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་དང་།  རྒྱ་
གར་ནང་ས་གནས་མྱི་འད་བ་ཁག་བཅུ་གསུམ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསངས་སབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕོགས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉྤེན་
སྲུང་ཞུ་སྒོའ་ིག་སྱིག་གང་ལྤེགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་རང་ཕོགས་ནས་སྔར་ལམ་ལྟར་མྱི་འགོ་སྔོན་བསོད་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཆྱིབས་ཞབས་
སུ་ལྷན་བཅར་ཞུ་སྒོ་སོགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་སབས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་། ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གསང་ལས་ཚན་པ་བཅས་པར་སྔོན་ཚུད་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མང་ཆྤེ་བར་དྲུང་ཆྤེའམ། བཀའ་བོན་གང་རུང་ངོ་བཅར་གྱི་ཕྤེབས་སྱིག་ཞུ་སྒོའ་ིསོར་བཀོད་
འདོམས་སངས་འཛིན་ཞུ་སྒོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་ཚགས་ཚུད་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སབས་ཀང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་སོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོ་བརྒྱུད་སྔར་ལྷག་འབྤེལ་ལམ་ཞུ་སྒོ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོལ་རྒྱལ་ཕོགས་གཏོགས་
པར་དོ་སྣང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྔོན་འགོག་གྱིས་གང་ཐུབ་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་ཞུས་ཡོད།  རྣམ་ཀུན་
ལྟར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་སྲུང་བ་དང་། ཕྤེབས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་བཅས་ཀྱི་ལུས་པོར་ཟླ་དྲུག་རྤེའྱི་མཚམས་སྨན་པས་བརག་
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དཔྱད་བྱྤེད་བཞྱིན་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་སྐུ་སྲུང་བ་རྣམས་ནས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཉྤེན་སྲུང་ཞུ་ཕོགས་ཐད་སྐུ་སྲུང་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ལམ་སོན་
བཀོད་མངགས་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སོན་སྔར་བཞྱིན་ཞུས་ཡོད།  
 བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས། རྒྱ་རྱིགས་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་དད་ལྡན་མྱི་མང་མཇལ་མང་དང་
སྒྤེར་མཇལ། དྤེ་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཆྤེད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ནམ་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་སྐུ་སྲུང་བ་མཉམ་འཕ་གྲུ་
མཉམ་འདྤེགས་ཀྱིས་ལུས་བཤྤེར་བྱ་སྒོས་མཚོན་གང་ཅྱིར་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 གཙུག་ལག་ཁང་ཉྤེ་འཁོར་ཉྤེན་སྲུང་སྔར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་སྔ་འཕྲོས་རྒྱ་གར་སོར་སྲུང་བ་མ་འབྱོར་བར་འདྱི་ནས་
གོ་བསྱིགས་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་དྭང་ཟུར་ཁག་ཅྱིག་ནས་མུ་མཐུད་ལས་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
 སྐུ་ཕྱྭའྱི་སོར་རྒྱ་གར་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཛ་དག་སབས་སྲུང་འདོམས་ཞུ་ཕོགས་སོང་བརྡར་དང་། 
མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཕོ་བང་གཡས་གཡོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་སྔར་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 དྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ས་གནས་སོར་སྲུང་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་དང་། བཀའ་ཤག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་
ཚང་། འཕྲོད་བཞྤེས་འགན་འཁུར་བ་བཅས་འབྤེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ལྤེགས་སྤེལ་ཉྤེས་འགོག་ཇྱི་དགོས་བཀའ་བསྡུར་ལམ་སོན་ཞུ་སྒོ ་
ཁག་སབས་མཚམས་སོ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོན། སྱི་འཐུས་སྒྤེར་གྱི་ཐུགས་
སྣང་ཞྤེན་བསྐུལ། ཚོགས་སྱིད་ཁག་གྱི་སྱི་སྨན་གོས་ཆོད་ཁག སྒྤེར་པ་ཁག་གྱི་དགོངས་འཆར་བཅས་ལ་དོ་སྣང་གྱིས་དམྱིགས་
བསལ་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ཉྱིན་འགངས་ཞག་ཕུད་དུ་མ་སོང་བར་འདྱི་གའྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་མཐུན་རྤེན་དང་རང་རང་གྱི་སྒོ་
གསུམ་ནུས་པས་གང་ལྕོགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 
གཉྱིས་པ། འཛིན་སོང། 
༡ བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དབུས་མ་དང་། ཁབ་ཁོངས་སྣྤེ་ལྤེན། ཚིག་ཐོ་སྤེ་ཚན། དཔྱད་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན། བདྤེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་

ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ་ིཐོག་ལམ་སོན་བྱ་དགོས་ཅྱི་མཆྱིས་སབས་མཚམས་སོ་
སོར་དམ་དོན་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། 

༢ བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་ཅྱི་བྱུང་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་རྒྱ་
བོད་ཨྱིན་གསུམ་སོགས་སད་ཡྱིག་གང་རུང་ནང་ཐོན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སྤེང་
ཞུ་འོས་རྱིགས་སྔར་བཞྱིན་དུས་ཐོག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༣ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དང་། མང་གཙོའྱི་དུས་དན་སོགས་གཞུང་འབྤེལ་
མཛད་སྒོ་ནམ་ཡྱིན་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཛད་སྒོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་གོ་སྱིག་
འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

༤ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྤེར་ (IC) ཞུ་མྱི་མྱི་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༩༠༧ དང་། གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢༩༧ ཁོན་
བསོམས་གངས་ ༢༢༠༤ བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་བྱས་པ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་ (Travel Document) 
ཞུ་མྱི་གངས་ ༤༡  བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཆན་བཀོད་ཞུས་ཡོད། 

ཚིག་ཐོ་དང་། དཔྱད་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན། 
༡ རྣམ་ཀུན་ལྟར་ཚིག་ཐོ་སྤེ་ཚན་ནས་གསར་འབྱོར་བ་རྣམས་འབྱོར་རྱིམ་བཞྱིན་ཐོ་འགོད་དང་འབྤེལ་མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེའྱི་ལོ་རྒྱུས་

མདོར་བསྡུས་རྤེ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རྱིགས་ཀྱི་ཚིག་ཐོ་འགོད་ལྤེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་
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ཡོད་མྱི་སྣ་དང་དོགས་ཅན་མྱི་སྣའྱི་རྱིགས་ལ་འདྱི་ཞྱིབ་གཟབ་ནན་དང་བསར་རད་དགོས་རྱིགས་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་
འདོངས་ཀྱིས་འབྤེལ་ཡོད་གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

༢ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནང་གཉྤེན་འཕྲད་ལ་ཕྤེབས་མཁན་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༤༩ བྱུང་ཡོད། 
༣ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་གངས་ ༥༠༦ བྱུང་ཁོངས་ནས་བལ་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ནས་

དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ SEP ཡོད་པ་གངས་ ༧༢ དང་། གནས་མཇལ་རྤེས་ཕྱིར་བོད་དུ་
ལོག་ཕྤེབས་མཁན་གངས་ ༤༢༢ བྱུང་འདུག 

བདྤེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས། 
༡ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཇལ་བཅར་ཆྤེད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་ཕྱི་

རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་། བོད་རྱིགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ་དང་། ཆོས་ཞུ་བ་ལོ་ལྟར་
འབྱོར་མུས་རྣམས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་མང་གྱི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁྤེལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་
མཚམས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་ཐོ་འགོད་དང་། མཇལ་མང་སབས་བདྤེ་སྲུང་ལས་བྱྤེད་མཉམ་བཅར་གྱིས་ཐོ་བཤྤེར་ཞུ་
སྒོ་སོགས་འཐུས་ཚང་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། འོན་ཀང་བར་ལམ་ལོ་ཤས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཧ་ཅང་མང་རྤེན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་མང་རྡ་སར་འབྱོར་
རྱིགས་གསར་འབྱོར་མཇལ་མང་དང་སབས་འཁྤེལ་བྱུང་ཚེ ་མཉམ་གཏོང་ཞུས་པ་ལས་དྤེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་
མང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 

༢ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་སྒར་ཐྤེག་ཆྤེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༦ བར་ལྷོ་
ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡའྱི་གསུང་ཆོས་སབས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༥༥༩༨ དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༦ ནས་ ༩ བར་ཐྤེ་ཝན་གཙོ་གྱུར་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་གྱུར་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༦༤༩༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༣ བར་ཀོ་རྱི་ཡ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོ་གྱུར་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༤༤༩༡ 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ནས་ ༥ བར་སོག་ཡུལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་གཙོས་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་
གངས་ ༣༧༩༧ བཅས་ཁོན་བསོམས་ཆོས་ཞུ་བ་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༢༠༣༨༠ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་ཆོས་ཞུ་བའྱི་
ཕག་འཁྤེར་ཕུལ་ཡོད། 

༣ འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ལོ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཡོད་སབས་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་རྤེར་
ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྤེར་གཅྱིག་རྤེ་བཟོ་དགོས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་བྤེད་སོད་
ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྤེར་རྤེ་འབུལ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ 
༢༦༨༥ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྤེར་བཟོས་ཡོད། 

༤ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་མང་ཁག་གསུམ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་མྱི་
གངས་ ༡༩༣༢ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་མྱི་གངས་ ༡༦༠༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མྱི་
གངས་ ༡༠༦༣ བཅས་མཇལ་བཅར་བ་ཁོན་མྱི་གངས་ ༤༥༩༧ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་ཐོ་འགོད་ཀྱིས་མང་མཇལ་
ཕག་འཁྤེར་བཟོས་ཡོད། 
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༥ བཞུགས་སྒར་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སོར་དང་གཉྤེན་འཕྲད་སོགས་ལ་བསོད་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཡྱིག་ཞུ་མྱི་བོད་མྱི་གངས་ ༤༣༠ བྱུང་བར་རྒྱབ་གཉྤེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༦ སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ (RC) གསར་བཟོ་དང་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཁོངས་སུ་རྒྱ་གར་ནང་གསར་སྤེས་ཕྲུ་གུ་གངས་ 
༩༩ དང། དྭ་ཕྲུག་གངས་ ༧ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ རྤེས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་
ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ (SEP) ཡོད་མཁན་གངས་ ༩༤ བཅས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༢༠༠ ལ་སབས་བཅོལ་
ལག་དྤེབ་གསར་བཟོ་ ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དུས་འགངས་ཞུས་པ་གངས་ 
༣༣༩ དང། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་གངས་ ༢༨ དང། ལོ་ན་ ༦༥ སོན་པའྱི་བགྤེས་སོང་རྣམ་པའྱི་
སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་གངས་ ༢༡༣ དུས་ འགངས་ཞུས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་གཞན་གྱི་སབས་བཅོལ་
ལག་དྤེབ་ (RC) གནས་སོས་ (TRC) ཞུས་པ་གངས་ ༢༤ བྱུང་ཡོད། བོད་རྱིགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་
བཅོལ་ལག་དྤེབ་ཕྱིར་སོག་ཞུས་པ་གངས་ ༡༥ བྱུང་ཡོད། ཕྱི་བསོད་ལག་དྤེབ་སྤེར་པོ་ (NORI) སྤེབས་པ་གངས་ 
༡༠༦༦ ཞྱིབ་འཇུག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ནག་ཉྤེས་མྤེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱི་གྤེ་ (Police Clearance Certificate) 
གངས་ ༤༧༣ ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཐོངས་མཆན་  (Return VISA) ལ་
རྒྱབ་གཉྤེར་ཕུལ་བ་གངས་ ༥༤༠ བྱུང་ཡོད། ཕྱིར་ཐོན་ཡྱིག་ཆ་ (Exit Permit) གངས་ ༩༦༨ ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་སད་པ་
བྱུང་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་ཕྤེབས་ནམ་ཡྱིན་ལ་
འབྤེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་བརྒྱུད་ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་། 
༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ནང་ལ་དྭགས་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་སབས་བོད་ནས་རང་རྱིགས་གངས་  ༡༤༨  བྱུང་ཡ ོད ་པ ་

རྣམས་ལ་སྐུ་ངལ་མྱི་ཡོང་ཐབས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་འདྤེགས་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ནང་ལ་དྭགས་
དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་དུ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཆོས་ཞུ་བ་གངས་ ༨ ཕྱིར་ལོག་ཕྤེབས་སབས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ས་
མཚམས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་སབས་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་མང་པོས་འབྤེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་
གཏུགས་ཀྱིས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གོད་བཀོལ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢ ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བོས་བྱོལ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་གངས་ ༧༢ བྱུང་ཁོངས་ནས་མྱི་གངས་ ༣༠ ཆོས་སྤེ་ཁག་
ལ་ཕྤེབས་པ་དང་། མྱི་གངས་ ༢༨ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསོད། མྱི་གངས་ ༡༤ དྷ་ས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཏན་སོད་
བྱས། སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྤེར་ SEP ཡོད་མཁན་ཚང་མར་
སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་ RC བཟོས་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕྤེབས་
མཁན་གངས་ ༢༩ བྱུང་འདུག སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ངོས་སོར་གཞྱི་བཟུང་བོད་དུ་ཕྤེབས་མཁན་རྣམས་ལ་སྱིག་གསལ་ལམ་
གོན་དང་སྣུམ་འཁོར་སོགས་གོ་སྱིག་ཞུ་མུས་ཐོག་སྣུམ་འཁོར་བབ་ཚུགས་བར་སྤེལ་བཞྱིན་ཡོད། 

༣ སབས་བཅོལ་ལག་དྤེབ་དང་། དཔྱ་དྤེབ་གསར་བཟོའ་ིཆྤེད་དུ་ངོས་སོར་ཞུ་མཁན་ལ་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་
འབྱོར་སབས་འགྤེངས་ཤོག་ནང་ཇྱི་ཡོད་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་ངོས་སོར་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་གོ་སབས་གཉྱིས་པ་
ཞུ་མཁན་གངས་ ༢༤ བྱུང་ཡོད།  
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༤ སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ད་ཡོད་ཁང་པ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་བྤེད་སོད་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་
འབྤེལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ལྟར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ཟབ་སོང་ཁག་དྲུག་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད། 

༥ བོད་ནང་དམ་དག་ཆྤེ་རྤེན་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ལས་བྱྤེད་མང་རྤེན་སོར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སབས་ལྔ་པ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་རོགས་ཚོགས་ཁག་བཅས་ནས་དགོངས་
ཚུལ་བྱུང་དོན་ལྟར། དྷ་ས་དང་ལྡྱི་ལྱི། བལ་ཡུལ་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་གསུམ་ནས་ལས་བྱྤེད་རྒས་ཡོལ་དང་། དྭང་
བངས་ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༧ བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ལ་ 

ཕུལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་རྱིང་གྱི་ཚེས་གངས་ ༢༡ བཀོད་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། འཛིན་སོང་རོག་ཞྱིབ་
སྤེ་ཚན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྤེ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབྤེབས་ཞུས་ཏྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ། སྙན་སོན་གནང་མཁན་
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། 
ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་འགོ་བརོད་དྤེའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་གནང་རོགས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཞུས་པས་
ཞྤེས་པ་དྤེ། ཞུས་པར་བཅོས་རོགས་གནང་།) ར་བའྱི་འཛིན་སོང་རོག་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་སོ་སོར་ཆ་བགོས་བྱས་པ་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད་དྤེ། མཐའ་མའྱི་དྱི་བ་དྤེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
 
༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལོ་
འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༡༧ ཡོད་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་སོང་རོག་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 

༡༽ བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པར། 
 བདྤེ་སྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།   
 དོན་ཚན་དང་པོ། བདྤེ་འཇགས་ཚན་པ། 
 འོན་ཀང་བར་ལམ་ལོ་ཤས་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཧ་ཅང་
མང་རྤེན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མྱི་དམངས་རྡ་སར་འབྱོར་རྱིགས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་རྣམས་ལ་
མཇལ་མང་གནང་བ་དང་སབས་འཁྤེལ་བྱུང་ཚེ་མཉམ་གཏོང་ཞུས་པ་ལས།   དྤེ་མྱིན་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་མང་གོ་སྱིག་ཞུ་གྱི་
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མྤེད་ཅྤེས་འཁོད་འདུག་ན། གལ་ཏྤེ་སབས་འཁྤེལ་དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ཚེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཇྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་རྤེན་དབང་གྱིས་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཇལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དམ། 
 
༢༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་། 
 ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྤེར།  
འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ལོ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཡོད་སབས་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་རྤེར་ཆོས་ཞུ་བའྱི་
ཕག་འཁྤེར་གཅྱིག་རྤེ་བཟོ་དགོས་པའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་ལོ་འཁོར་གཅྱིག་རྱིང་བྤེད་སོད་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་
ཕག་འཁྤེར་རྤེ་འབུལ་རྒྱུ་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་།  ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་  ༢༦༨༥ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབྤེལ་
ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཕག་འཁྤེར་བཟོས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐོག་མར་གོང་གྱི་ལག་བསར་དག་ལ་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་བ་
དང་སྦྲགས་ས་གནས་ཆྤེ་ཁག་གཞན་ལ་དཔྤེར་ན། སྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷོ་ཌ་བཅས་ལ་དྤེ་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་ལག་བསར་བྱྤེད་ཐུབ་
བམ། 
 

༣༽ ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་། 
 མཇལ་མང་ཕག་འཁྤེར། 
ལོ་གཅྱིག་ནང་མཇལ་མང་ཐྤེངས་གསུམ་གནང་ཡོད་པ་དང་།  སབས་རྤེར་མྱི་གངས་ཆྱིག་སོང་ནས་ཉྱིས་སོང་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་
གནང་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག་ན། མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཐྤེངས་རྤེར་མྱི་ཉྱིས་སོང་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུ་ངལ་
འཕྲད་ངྤེས་དང་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉྤེན་ཁ་འཕྲད་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སབས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་དང་ཐུགས་གཟབ་གནང་ཡོད་དམ།  
 
༤༽ བདྤེ་སྲུང་ཁབ་ཁོངས་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཁང་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༦ པའྱི་
ནང།  ནང་གསྤེས་ག་པ། ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་འབྤེལ་མཐུད་ཡན་ལག་ཁང་། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་  ༧ པའྱི་ནང་འཁོད་པ་བཞྱིན་ལྡྱི་
ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དྤེ་ཡ་མུ་ནཱ་གཙང་ཆུའྱི་ཉྤེ་འགམ་དུ་གནས་ཡོད་སབས། ལོ་ལྟར་ཆུ་ལོག་གྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་གྱི་ཡོད་པས། དཀའ་
ངལ་དྤེ་ལོ་བསྟུད་མར་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ས་གནས་གཞན་ལ་གནས་སོས་སམ་ཆུ་ལོག་འགོག་རྤེན་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་གནང་
ཐབས་ཡོད་དམ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ནས་གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ། 
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གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར་ལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ་མྤེད་པར་སོང་ཙང་། ཚུད་པར་ཡྱིན། ཐོག་མར་དྤེར་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདྤེབས་གནང་རོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
དོགས་འདྱི་དང་པོ་དྤེར། གལ་སྱིད་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཉུང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ན།ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚོར་མཇལ་མང་ཞུ་བ་དྤེར་
དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེར། ད་ལྟ་བར་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་སྤུན་ཟླ་ཚོར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བྱུང་མྤེད་ཀང་། གཤམ་དྤེར་གསལ་བའྱི་མཇལ་མང་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།གཅྱིག་བྱས་ན་རྤེས་མ་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་བསྟུན་མྱི་དགོས་པར་ཕྱི་ལོག་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ཚོར་བསྟུན་ནས་མཉམ་དུ་ཕྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 གཉྱིས་པ། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ལོ་གཅྱིག་ནང་རྡ་རམ་ས་ལར་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་ལྔ་དང་དྲུག་བདུན་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པས། ཐོ་འགོད་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་ཕག་འཁྤེར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐད། རྒན་རྒོན་མང་པོ་ཞྱིག་དང་རྡ་སའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ནང་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐྤེངས་རྤེར་ཕག་འཁྤེར་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་དུས་ཕྤེད་པར་གསར་པ་རྤེ་ཁུར་ཡོང་དགོས་རྤེད།  སོང་ཙང་
གཅྱིག་བྱས་ན་མང་ཚོགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་བརྡབ་གསྱིག་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ།  ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེ་བཟོ་དགོས་
དུས་སྐུ་ངལ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ལས་ཁུངས་ནང་གོས་བསྡུར་བྱས་ཏྤེ། ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་ག་ཚོད་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་འཁྤེར་
གཅྱིག་གྱིས་གོ་ཆོད་པ་བཟོས་པ་དྤེས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་མོན་གྷོ་དང་སྤེལ་
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ཀོབ་སོགས་ལ་ཕག་འཁྤེར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན། ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།དགོས་མཁོ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། ལྷོ་ཕོགས་
ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་གསུང་ཆོས་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ལག་འཁྤེར་དྤེ་གང་སར་བྤེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འད་མ་
རྤེད། གསུང་ཆོས་བཅར་རྒྱུའྱི་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་པས་རྡ་ས་རང་ལ་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  ས་ཁུལ་གཞན་དག་ལ་
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དྤེ་མཇལ་མང་དྤེའྱི་སོར་རྤེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་སོང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
མཛད་འཕྲྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། རྡ་སར་བཞུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མང་བར་ཡོད་པའྱི་སབས། སྔར་དང་མྱི་འད་བར་རྡ་སར་ཡུལ་
སོར་སོ་འཆམ་ཡོང་མཁན་ཡང་མང་པོ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་
རྒྱལ་ནས་ཡོང་མཁན་མང་དུ་སོང་ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཇལ་དགོས་ཞྤེས་རག་པར་ཞུ་མཁན་ཡོད་དུས།རྡ་
སར་བཞུགས་པའྱི་སབས་འཁྤེལ་བ་ཡྱིན་དུས་ཆྤེད་མངགས་ཕྱི་ལོག་ནས་བསྤེབས་པ་དྤེ་དག་ལ་མཇལ་མང་གྱི་ངོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་
ཚོད་ ༡ ཙམ་རྱིང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་རྣམ་ཀུན་དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་སོར་བཀའ་སོབ་གནང་སྤེ། ཚན་པ་བཟོས་ནས་
མཉམ་དུ་སྐུ་པར་སོན་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏོགས། མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་ཐོག་མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག མཇལ་མང་འདྱི་རྱིགས་
བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ལ། རྤེས་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་རྡ་སར་མང་བ་བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་
སབས་གོ་སྱིག་གང་མང་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དགོངས་པར་ཡང་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ་སྐུ་བཅར་གྱི་ཐོག་ནས་མཛད་དཀའ་ཉྤེན་དོགས་ཡོང་བ་མཐོང་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ་དྤེ་ལྡྱི་ལྱི་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་སོར་རྤེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ལོ་ལྟར་ཆར་དུས་སབས་འོག་ཏུ་
ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང་བཞའ་ཚན་དང་ཆུ་འཛུལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད། མྱི་སོད་མྱི་དགོས་
པར་སྒྤེའུ་ཁུང་དང་རླུང་འགོ་ཡོད་ཚད་བཀག་ཡོད་པས་ད་ལོའ ་ིཆར་ཞོད་སབས་ཆུ་དྤེ་སྤེབས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ ་ཡྱིན། དྤེས་
འཐུས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་ལ་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་སོ་ཆྤེད་ཁང་པ་འཚོལ་དགོས་བྱུང་ན་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་ལ་
འཆར་གཞྱི་ཡང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དྤེས་གནས་སབས་རྱིང་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བཙལ་ན་ཡང་རག་
པའྱི་གནས་བབ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་གཞན་ལ་སོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་མྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ི
སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ་དྤེར་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་གསུང་ཆོས་གནང་བ་དང་བརན་བཞུགས་ཕུལ་བའྱི་
སབས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་མང་པོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏྤེ་
ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོའ་ིབར་གནས་སངས་དྤེ་དག་ཧ་ལས་པ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་ཚགས་ཚུད་པོ་མཐོང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གནད་དོན་ངོ་མ་དྤེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་འཕྲྱི་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ལ་སོགས་པའྱི་གནད་དོན་
མང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉྤེ་ཆར་རང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་ལོགས་གང་དུ་སོང་ཡང་
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མཛད་འཕྲྱིན་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པར་བཤད་རྒྱུ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་གང་འད་གཏང་གྱི་ཡོད་མྤེད་དཔལ་ལྡན་བདྤེ་
སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་བར་འགྤེལ་བཤད་གང་བརྒྱབས་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ཡང་སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་ནང་ཡོད་ལ་མང་ཚོགས་ལ་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྤེན་འབྤེལ་གྱི་དབང་གྱིས་བརན་བཞུགས་དྤེ་དག་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚེ་བརན་པའྱི་ཆྤེད་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཕྤེབས་སབས་བརན་
བཞུགས་མང་པོར་ཕུལ་རྤེད། དྤེ་དག་ནང་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་ཉྤེ་ཆར་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ཕུལ་སབས་ཆུ་ཚོད་
བཞྱི་ལྔ་འགོར་སོང་བ་དང་། ཆུ་ཚོད་བཞྱི་ལྔ་འགོར་རྤེས་ད་དུང་ཡང་ཚོགས་མྱི་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཡར་འགོ་ནས་ཚོགས་པ་ཚོགས་པ་
བྱས་ནས་པར་རྒྱག་པ་དྤེ་དག་རགས་དང་རྤེན་འབྤེལ་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་སྤེང་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དྤེ། མཛད་དཀའ་བཟོ་ཡྱི་
མྤེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཐོག་ནས་
གཟྱིགས་སངས་གང་འད་ཡོད་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་ལྔ་ཙམ་བཞུགས་ས་གཅྱིག་ལ་བཞུགས་
སབས་ཡར་བཞྤེངས་དུས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དྤེ་མཐོང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་རྤེད་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། གྲྭ་པ་
ཞྱིག་གྱིས་བརན་བཞུགས་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ལབ་མདོག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་དྤེ་
ཡག་པོ་མཐོང་མ་སོང་། ཡང་ན་མྱི་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་ཡང་ན་ཆོ་ག་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད། བརན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་
རོགས་ཚར་དུས་མྱི་ཕྤེད་ཀ་ལྷག་འདུག བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། མྱི་དྤེ་ཚོས་འབུལ་རྤེན་ཆྤེན་པོ་རྤེ་ཁུར་ཡོད་པས་
ལམ་སྤེང་འགོ་མྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ག་སོན་སབས་སུ་ཁ་ཤས་འབུད་རྒྱག་བཏང་བས་ཐང་ལ་རྱིལ་བ་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། སོང་
ཙང་བརན་བཞུགས་དྤེ་ཚོ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་སོང་བས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕྤེབས་སབས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་
དམྱིགས་བསལ་མང་པོ་ཆགས་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་དྤེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་འདྱི་
མཉྤེས་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་སོ་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བསུན་སྣང་དང་མ་བདྤེ་བའྱི་དགོངས་པ་
འད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་རྤེན་འབྤེལ་ལ་མངའ་བརྤེས་པས་འདྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བལྟ་ཡྱི་ཡོད། 
བར་ལམ་དྤེར་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་སབས་ང་རང་ས་གནས་ལ་མྤེད་ཀང་བརན་བཞུགས་ཡོངས་རོགས་
བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཇལ་སོང་། བརན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཡོང་དུས་འབུལ་རྤེན་བཀག་མཁན་མ་
རོགས་པའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་དག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་ཚོར་
སྣང་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཚོར་བ་གཞན་དག་ཅྱིག་མྤེད།  ཡྱིན་
ནའང་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་མཉམ་དུ་སྤེབ་ལ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གོང་དུ་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་རྤེད། མྱི་ཚང་མས་འདོད་པ་
དྤེ་སོ་སོར་བརན་བཞུགས་རྤེ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་དང་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་དྤེ་རང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་རྤེད་དྤེ་ཡར་དཀའ་ངལ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་བྱས་ནས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་དྤེ་༸སབས་
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མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེར་སྐུ་ངལ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་དུས་ཚོད་ཉུང་འཕྲྱི་ཡོང་ཆྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ཚོགས་པ་མང་པོ་
ཆགས་དུས་ཏན་ཏན་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བྱུང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུ་བཞྤེངས་ནས་བཞུགས་པའྱི་གནས་བབ་
དང་བསྡུར་ན་བཞུགས་ཁྱིའྱི་སྒང་བཞུགས་པ་དྤེ་སྐུ་ངལ་ཆུང་བར་ངོས་འཛིན་གྱིས་སྐུ་པར་སྱིམ་རྒྱུའྱི་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་
དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཀྱི་ཟུར་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ཁྤེ་གཙང་པར་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་དགོས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དྤེ་དག་
ཡོངས་རོགས་འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོང་དཀའ་བས། དྤེའྱི་ནང་ལ་མཛད་དཀའ་གང་ཉུང་ཉུང་དང་སབས་གང་བདྤེ་ཞུས་ནས་དྤེ་
འད་མར་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚོར་སྣང་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ TIBET RELIEF FUND ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙུགས་ཏྤེ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་མཁན་རྱིང་
ཤོས་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་གྱི་མཚན་ལ་ Zara Fleming ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་
ནང་ལ་ཕྤེབས་ཡོད། ཁོ་རང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པས་ཚང་མས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། 
གཙོ་བོ་དྱི་བ་གཉྱིྤེས་རྤེ་ཕུལ་རོགས་གནང་། རྤེས་ལ་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
ཐོག་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པར་རྤེད། བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཐོག་ལ་དྤེ་སྔོན་སབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སབས་ད་ལྟའྱི་དཔའ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག ་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་འགོ་ས་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིཤ་ཏྱིལ་ཀ་ཏྱིལ་
ཀར་བཏུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ལ་དག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་དྤེ་དན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྤེ་ནངས་ཞོགས་པ་སར་
རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་བཞྱི་པ་བསྤེབས་པ་རྤེད། གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ། མ་འོངས་པར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་
བསྒྱུར་ག་པར་བསངས་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྤེང་སང་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆོས་དད་ཁ་ལ་འཁྤེར་
ནས་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བས་རྒྱ་མྱིའྱི་བཀོད་བྱུས་འོག་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་སྔ་ས་ནས་
རོགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིར་གཙོ་བོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཡང་སྒོས་འབྤེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚོས་ཐུགས་འགན་ཆྤེ་
ཙམ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དྱི་བ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཡང་སྤེ་བསྤེབས་པར་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
མྱི་འདུག་པས་བསྤེབ་མྱི་དགོས་པར་བྱྤེད་དགོས། ར་བའྱི་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྔ་ས་ནས་ག་སྱིག་
ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ནངས་འདྱིར་བགོ་གྤེང་འགོ་བའྱི་སབས་ད་ལྟའྱི་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་སྔོན་མ་སབས་བཅུ་
བཞྱི་པའྱི་སབས་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་ལྷང་ངྤེར་དན་སོང་། དན་པ་དྤེས་བསར་གསོ་ཞུས་ནས་རྣམ་པ་
ཚོས་སྤེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག སྱིར་བཏང་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མར་
འགན་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་



33 

 

རྱིགས་མྱི་མང་ཚང་མས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ངང་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞབས་ཕྱི་སོགས་གང་མང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས་དྤེ་དག་
ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། ད་དུང་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཡྱིད་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
སྔོན་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་དང་ད་ལོ་ཡང་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་གཞྱིར་གཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གང་
ཉུང་ཉུང་ཡོང་བར་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བས་གཙོས་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཚང་མས་དྤེར་དགོངས་བཞྤེས་གནང་རོགས་ཞུ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ནང་དྤེ་འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་
པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་སྔ་ས་ནས་བཀག་འགོག་བྱྤེད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་རྤེད། སྔོན་མ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང་ལག་དམར་ཚོས་འད་མྱིན་བྱས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་
ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པའྱི་ནང་དྤེ་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སབས་ལྤེན་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ཡྱིན། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྔུས་ཤོག་གངས་
གསུམ་པའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་པ་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པར། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཡྱི་
འཁྲུངས་སར་དང་མང་གཙོའྱི་མཛད་སྒོ་སོགས་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པར་མཛད་སྒོ་ཁག་སྔར་བཞྱིན་གོ་སྱིག་འཐུས་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། འདྱི་ལོར་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་དགུང་ལོ་ ༨༠ ཕྤེབས་པའྱི་སྐུ་ཡྱི་འཁྲུངས་སར་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མཛད་སྒོ་
གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་མཛད་སྒོ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་རྤེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་
རྤེས་མཛད་སྒོ་དྤེ་ནམ་རྒྱུན་ལས་སོ་བ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དྤེ་ཙམ་མ་ཟད་མཛད་རྱིམ་སྙན་སོན་ཞུས་བའྱི་
སབས་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སྱིལ་འདྤེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྤེས་སོག་བྱང་གནང་སོང་སྤེ་གསོལ་ཇ་དང་འབས་སྱིལ་མྱི་འདུག དྤེ་དག་
མྤེད་ན་ག་རྤེ་བྱས་ནས་མཛད་རྱིམ་ནང་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་བཅུ་དགུས་གཅྱིག་གནང་
སོང་བས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ལས་སོ་བ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་གསལ་
པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའྱི་ཕོགས་ནས་
༸སྐུའྱི་ག་སོན་གནང་བ་དྤེ་གཞུང་ལས་ལྷག་ཙམ་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ང་ཚོར་ག་ཚོད་ར་ཆྤེན་
པོ་ཡྱིན་མྱིན་སྤེམས་ནང་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བསྐྲུན་སོང་བས། ངས་མདོ་སྨད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་གནས་སངས་སྒང་ལ་བབས་འོང་དུས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་ཚང་མར་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། ༸སྐུ་མདུན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕྤེབས་པ་རྤེད་ལ་
ཧ་ཅང་གྱི་དགུང་ལོ་བགྤེས་པོ་རྤེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ཚད་མཐོན་པོ་རྤེད། ༸སྐུ་
མདུན་ལ་མཇལ་ཁ་བཅར་མཁན་ཟླ་བ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་ཚོའྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་འདོད་དང་མཇལ་བཅར་བའྱི་
གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་མ་རྤེད། མཇལ་ཁ་ཞུ་སབས་མྱི་མང་པོ་བང་སྱིག་ནས་འགོ་སབས་ཁ་ཤས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འད་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཤས་
ལ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཆུ་ཚོད་ཁ་ཤས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སབས་དྤེར་༸སྐུ་མདུན་སྐུ་བཞྤེངས་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་༸སྐུ་
མདུན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བདྤེ་སྲུང་རྤེད། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་རྣམ་པ་རྤེད། ཚང་
མས་སྐུ་མདུན་ལ་ཕར་ཞུས་ཏྤེ་བཞུགས་གདན་འཇགས་པའྱི་ཐོག་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  ནམ་རྒྱུན་
ཞོགས་པ་ནས་དགོང་མོ་གཉྱིད་མ་ཁུག་བར་དུ་༸སྐུ་མདུན་ལ་ལས་ཀ་ག་རྤེ་འདུག ཉྱི་མ་རྤེར་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་འདུག 
རྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྤེད་ཀ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་ཕག་ལས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ལྔ་ཙམ་བཟོ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་རང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྱིན་བཏང་ན། ཁོང་གྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཉྱི་མ་རྤེ་རྤེའྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞན་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་བ་དྤེ་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་ལ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་དྤེར་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བསངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་
བར་དུ་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་མྱི་སྒྤེར་མང་པོ་ཞྱིག་ལའང་མཇལ་ཁ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་སྐུ་མདུན་རྡ་སར་བཞུགས་
པའྱི་སབས་མཇལ་ཁ་བཅར་སངས་དང་ཕར་ཕོགས་ལུང་པ་དྤེ་དག་ནས་མཇལ་ཁ་བཅར་སངས་ལ་ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་འདུག  འདྱི་
གའྱི་འགོ་སངས་འདུག་སངས་དྤེ་གཞྱིར་གཞག་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་གོ་སྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག འདྱི་ནས་ཚགས་ཚུད་
པོ་དང་སྱིག་གཞྱི་སྱིག་སོལ་དམ་པོ་སྒང་ནས་གང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་བྱྤེད་ཐུབ་ན་དམ་བསགས་
ཆྤེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་ནས་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་གཡྤེང་ཤོར་འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྤེད་ན་དན་གྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་ཆར་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་སྔོན་མའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་རོག་ཁ་ཞྱིག་ལ། ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིམ་པས་གཙང་མ་ཆགས་ནས་
ཚོགས་པ་དྤེ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་གྱི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་ཆྤེད་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་དུ་འཐྤེན་འཁྤེར་དང་རོད་རོག་ཅྱིག་གྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ཁྱིད་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ནས་གྲྭ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བང་སྱིག་ནས་བསྤེབས་
གཅྱིག་ཏུ་ད་ནས་བཟུང་དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་མྱིན་ཞྤེས། རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་བོད་ནང་ཁུལ་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཕྱི་ཡྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ཏུའང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བ་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་སངས་ཀྱི་སྒང་ནས་སྡུག་པོ་རང་བལྟ་ཡྱི་མྤེད་
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མཁན་དྤེ་དག་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ནས། དྤེ་རྒྱ་མྱིས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དང་བཀོད་མངགས་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་
ཚོའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སོ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། དོལ་རྒྱལ་རྤེས་འབང་བར་བོས་ན་ཏག་ཏག་རང་སོད་མྤེད་མྱི་ལ་
ག་ཆ་བཏང་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོས་མྱི་གཞན་ལ་མགོ་སོར་དང་བསླུ་བྱིད་བྱས་ནས་མྱི་གཞན་ཆུ་ཚོད་དང་ཉྱི་མ་
ལྟར་གས་ནས་ཁྱིད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ལ་རྒན་གཞོན་གྱི་ཁད་པར་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྣྤེ་ཁྱིད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་མང་ཆྤེ་བ་མྱི་རྱིགས་མྱི་འད་བ་དང་སད་རྱིགས་མྱི་འད་བ། 
ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མྱི་འད་བ་དང་། ཡང་ན་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཚད་གཞྱི་ངྤེས་ཅན་འདང་མྤེད་མཁན་དྤེ་དག་དངུལ་གྱིས་བསླུས་ནས་
ཁོ་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་མྱི་ལ་ག་ཆ་སད་ནས་ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་པས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྔོན་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། དྤེ་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཁག་དང་དོལ་རྒྱལ་སོར་ལ་འཛིན་སོང་གྱིས་འགན་དྤེ་ད་ལྟ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ལྤེན་དགོས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་
དང་ཡྱིན། དྤེ་གང་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ད་རྤེས་༸སྐུ་ཡྱི་འཁྲུངས་སར་གྱི་མཛད་སྒོ་དྤེ་རྣམ་ཀུན་ལས་སོ་བ་དང་། 
གསོལ་ཇ་འབས་སྱིལ་དངོས་སུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་མཛད་རྱིམ་ནང་བྱུང་བ་འད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་འཁྲུངས་སར་སབས་ལ་རྡ་
སར་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མངར་ཟས་འགྤེམས་སྤེལ་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསོལ་ཇ་འབས་བསྱིལ་དངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་རྤེས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་བདུན་པའྱི་དྲུག་ཉྱིན་མོ་དྤེར་བཀའ་གནང་གྱི་མྤེད་
དམ་བསམ་གྱི་འདུག ག་སོན་ཉྱིན་མོ་དྤེར་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད། ག་སོན་དྤེ་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་དྤེའྱི་རྤེས་
དྤེར་བྱུང་བ་མྱིན་ནམ་སྙམ། ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེ་རྱིགས་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ད་ལོ་བཀའ་ཤག་ནང་ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཛད་སྒོ་སྐུ་ཡྱི་ག་སོན་རྤེད། ཕྱི་ལུགས་
ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་མཛད་སྒོ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ཡྱི་ག་སོན་གྱི་མཛད་སྒོ་དྤེ་འདྱི་ལོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེར་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའྱི་ངོས་ནས་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ག་སྱིག་པོ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་མདོ་སྨད་མྱི་མང་གྱི་སྔར་གྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་མཐུན་འགྱུར་
གནང་བ་ཚང་མའྱི་སན་ལམ་དུ་མཇལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགུང་ལོར་དཔག་པའྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕྲྱི་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཡང་
འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་བམ་རྱིམ་སྱིག་དགོས་པ་བཀའ་གནང་སོང་། ལོས་ཡྱིན། རྡ་སར་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་རྤེད། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་གཏན་འབྤེབས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མཛད་སྒོ་ཁག་དང་གསུང་བཤད་ཡྱིན་
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ནའང་རྤེད། མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པའྱི་སྔོན་ལ་མཛད་འཆར་བཟོ་མྱི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་དང་། 
ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་དང་ཕྤེད་ཀ་བར་ཅྱི་སྤེ་འགངས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་བཞྱི་པའྱི་རྤེས་ལ་གྲུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་དྤེ་འདས་
པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་ནས་གནང་སྤེ། དྤེ་ནང་ཚུད་ལ་གྲུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད། ཡྱིན་
ནའང་གནས་བབ་རྤེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ལས་བརྒལ་བའྱི་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མྤེད་པར་བྱས་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ལམ་སོན་ཆ་ཚང་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་
ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལག་བསར་བྱས་ནས་འགོ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྤེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་རྤེད། མཇལ་
ཁ་གནང་སངས་དྤེ་རྡ་སར་ཡོད་པ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། ཕྲན་བུའྱི་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཆྱིབས་ཞབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རྤེད། ཕར་ཕོགས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ཡོད་
པའྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱྤེད་ཉུས་ཤས་ལས་ཡོད་མ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་ཁོང་གྱི་
ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མང་པོ་རྤེད་ལ། རང་བཞྱིན་གྱི་དགའ་སོབས་ཞུ་མཁན་ཕོན་ཆྤེན་པོ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ཏྤེ་མཇལ་ཁར་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དོན་
གཅོད་ཚོར་མཛད་དཀའ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་བང་སྱིག་མ་ཐུབ་པས་ཐུགས་བོ་ཡང་མ་ཁྤེངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོང་
གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་གང་ཉུང་ཉུང་བང་རྱིམ་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ནད་པ་དང་རྒན་རྒོན་དྤེ་དག་ཕྤེབས་ལམ་རང་ལ་སབས་བདྤེ་པོར་
བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་མྱི་མང་བྱྱིངས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གསུང་ཐོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་བར་བརྱིས་ནས་བང་
སྱིག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། མྱི་རྤེ་ངོ་རྤེ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ཉུང་ཕྲྱི ་རང་བྱས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་མྤེད་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོལ་རྒྱལ་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཞྱི་མྤེད་སོན་འཛུགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱི་ག་ཁྱིད་དྤེ་
ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་སྔ་རྤེས་རྱིམ་པར་བཀའ་མོལ་ཡོང་ཡོད་པས་ཚང་མས་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡུལ་ཡོད་ཚད་
ནང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱུང་བ་རྤེད། ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་དྤེ་ཉྱིས་སོང་བརྒྱད་ནས་བརྱིས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ནང་མྱི་ག་
ཚོད་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག བོད་པ་ག་ཚོད་འདུག ཕྱི་ལོགས་མྱི་ག་ཚོད་འདུག་ཞྱིབ་ཚགས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ས་རྱིས་ཐང་གསལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སྙན་སྤེང་ཞུས་མོང།  རྱི་རྒྱལ་ལྷུན་པོར་སྦྲང་མས་གཤོག་ཆགས་ཐྤེབས་ཀྱི་
མ་རྤེད་ཅྤེས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དྤེ་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞྱི་ར་མྤེད་པའྱི་སོན་འཛུགས་ཇྱི་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་
ཚོ་འཇབ་ཆུང་ཆགས་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་ལ་གནོད་དོགས་ཀྱི་དྱི་མ་གང་ཡང་
ཡོང་གྱི་མྤེད་དུས་བོ་འཚབ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཐོང་མ་སོང། གཅྱིག་བྱས། སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བོ་འཚབ་མྤེད་པར་དྤེ་ཡ་མཚན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རྤེད་དྤེ་ངས་དྤེ ་
གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་ཏྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་བོད་ནང་ལོགས་ནས་ཀང་མྱི་སྒྤེར་པ་རྤེ་ཟུང་གཙང་མ་བཟོས་པ་
གསལ་པོ་རྤེད་དྤེ་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་མཁྤེགས་བཟུང་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གྲྭ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དགོན་པ་ནས་མར་ཐོན་ནས་
གཙང་མ་བཟོས་པ་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་ཧ་
ལས་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆྤེན་པོ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གཙང་མ་བྱས་པ་དྤེས་སྒྤེར་སོ་སོར་བང་དོར་གྱི་
ཉམས་ལྤེན་བྱྤེད་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། འགྤེལ་བཤད་གཞན་དག་རྒྱག་ས་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་མྤེད། དངོས་



37 

 

ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤྤེས་ནས་ལམ་ནོར་ལྡོག་ཤྤེས་བྱས་པ་དྤེར་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  དྤེ་དངོས་གནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་
དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འདའྱི་རྤེ་ཟུང་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིག་འཛུགས་དྤེ་དང་ཁ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འོག་ལ་ཚུད་ནས་སྱི་
ཚོགས་ནང་མངོན་གསལ་དོད་པོ་དོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  དྤེ་ཚོའྱི་གས་དྤེ་གང་
སར་བྱུང་བ་རྤེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་
ཚར་བ་རྤེད།  ལྷག་ཏུ་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པ་ནང་བཀའ་གདམས་གསར་པའྱི་མྱིང་ཁུར་སོད་མཁན་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པའྱི་
མྱིང་ཁུར་མཁན་གྱི་བསྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཨྱིན་ཇྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཧ་ཅང་སྤེམས་ཁུར་ཡོད། ཟླ་བ་
མང་པོའ ་ིསྔོན་ལ་དོན་གཅོད་དང་ཕར་ཚུར་ལས་རྱིམ་གོ་བསྡུར་བྱྤེད་རྒྱུའྱི་ཐད་སད་ཆ་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།  ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དྤེ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྱྤེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འཁྱིས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།  བོད་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མྱི་མང་ལ་འཁྱིས་པ་དང་སྤེམས་ནང་སྤེམས་ཚོར་ཡོད་པ་
ཞྱིག་རྤེད། དྤེས་རྤེན་པའྱི་བར་ལམ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སའྱི་ཨ་རྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  ཡུ་རོབ་ནང་
ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ས་ཐག་རྱིང་པོར་ཆུ་ཚོད་མང་པོ་བཏང་ནས་ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་ཆྤེད་འགོ་མཁན་འདུག དྤེ་ཚོ་གཟྱི་བརྱིད་རྤེད་བསམ་
གྱི་ཡོད། སུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་རྒྱབ་ལ་བསྐུལ་མ་བཏང་བ་དང་བཙན་བསྐུལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  སོ་སོས་དང་དུ་ལྤེན་ནས་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་རྤེད། ད་རྤེས་ཨྱིན་ལྤེན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་བསྤེབས་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་
ལམ་སྱི་ཚོགས་ནང་དང་བངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དྤེ་འད་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐོན་གྱི་འདུག སྒྤེར་སོ་སོས་འགོ་སོང་གཏོང་མ་ཐུབ་ཀང་
ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འགོ་མཁན་ཡང་འདུག དྤེ་ཚོ་ངས་ཡང་དག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  སོང་ཙང་དྤེ་
དག་ཚང་མར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འཚམས་པ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།  དངོས་གནས་
ཡག་པོ་རྤེད་བསམས་བྱུང་།  ག་རྤེ་བྱས་ནས་ཡག་པོ་རྤེད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན་སྤེམས་གཏྱིང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རྤེད།  དྤེ་ཡོད་ཙང་
བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་མྱི་ཚང་མར་ལས་ཀ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ལས་ཀའྱི་དུས་ཚོད་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་
དགོས་བྱུང་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རྤེད།  ཟླ་བ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་བརྡ་ཐོ་བཏང་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་དྤེའྱི་གས་མྱི་འབོར་མང་དུ་འགོ་བ་དང་ཚགས་ཚུད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པས་དྤེ་
ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཤྤེས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་དོ་སྣང་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དགའ་པོ་ཡོང་
གྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག དྤེ་འད་ཡྱིན་པ་འད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ངས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ལ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ། ཉྤེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདྤེབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ཡང་
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སྱིད་དྤེ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཡྱིན་པའྱི་སོར་ལ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གནང་བ་རྤེད། གསལ་བསགས་དྤེ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་
ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་རྤེའྱི་ཐོག་ལ་བྱས་པ་རྤེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གནས་སངས་ག་
རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ལས་འགུལ་དང་དྱི་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།  དྤེར་ལན་འདྤེབས་རྤེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ཐྤེངས་ཁ་
ཤས་ཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་བྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཚོད་
དཔག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། བདྤེ་སྲུང་གྱིས་ཚོད་དཔག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ནས་ཡར་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལ་གདྤེང་ཚོད་བཞག་དགོས་ཞྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ངའྱི་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་ནང་དུ་མྱི་ཞྱིག་གར་སོང་ཆ་མྤེད་སོང་སྤེ་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཟྱིན་ན། མྱི་དྤེ་མྤེད་པར་ངོས་འཛིན་
བྱྤེད་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་གནས་སངས་ཐོག་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མྤེད་
པར་སས་གསང་བྱས་ནས། དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁོ་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་དང་། དྤེ་འད་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་
༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་ཟྱིན་དགོས་པ་དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གནས་ཚུལ་གཉྱིས་པ་དྤེ། ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་བོད་ལོངས་ཀྱི་
དཔྱད་གྤེང་ཚགས་པར་ཐོག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་གོ་སབས་གསར་པ་ཞྤེས་པའྱི་དཔྱད་གྤེང་གྱི་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཐོན་པ་རྤེད།  དྤེ་ཐོན་རྒྱུའྱི་
འགྤེལ་རགས་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་གང་ལབ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྤེ་ལམ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་བདྤེ་སྲུང་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ། ཉྱི་ཧོང་གྱི་དམག་མྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་དྤེ་ལས་འགྱུར་བ་གཏང་
རྒྱུའྱི་སྱིར་བཏང་ཉྱི་ཧོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བགོ་གྤེང་དང་། སྱི་འཐུས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ལག་པ་བཀག་དགོས་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེས་རྤེན་པས་ཀོ་རྱི་ཡ་དང་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་དྤེར་ངོ་རྒོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཧམ་པ་ཆྤེ་རུ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་གོ་སབས་གསར་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཁ་སང་བཏོན་པའྱི་དོན་
ཚན་གསུམ་དྤེའྱི་ནང་ལ། མ་འོངས་པར་དོ་སྣང་དང་དོགས་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་དན་སོང་། དོན་ཚན་དང་
པོ་དྤེ། ཉྱི་ཧོང་གྱི་དམག་མྱི་ཕྱིར་ལ་བཏང་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆྤེན་གཉྱིས་པའྱི་རྤེས་འཛམ་
གྱིང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གཏོར་རྒྱུའྱི་བྱ་སོད་ཡྱིན་དུས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བ་དང་བྱམས་བརྤེ་ཁ་ལ་
འཁྤེར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་པས། དྤེ་རྱིང་ཁོ་མདུན་དུ་ལངས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་དྤེར་ངོ་རྒོལ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་དོན་ཚན་དང་པོ་
དྤེར་བཤད་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་རྒྱབ་ལོགས་ལ་ཨ་རྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱི་དང་ཉྱི་ཧོང་གཉྱིས་ཀར་འབྤེལ་ཐག་
བཅད་དྤེ་དང་བདྤེན་དང་འཚེ་མྤེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་རྒྱབ་རོགས་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་རྒྱ་ནག་རྱི་བོ་རྤེ་ལྔར་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་ཡག་ཤོས་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་ཚོས་ཧམ་བཤད་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ། ཉྤེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་
ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་ལ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དྤེ་བོད་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ལས་རྒྱ་ནག་ཀྲུང་ཧཱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་
རྱིག་གཞུང་མྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་གང་མྱི་ཚད་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་དགོས། དྤེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་གོ་སབས་གཅྱིག་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་པ་དྤེར་ཚིག་དྤེ་ག་རྤེ་བྤེད་སོད་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཏཱ་
ལའྱི་བ་མས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་བསར་གསོ་བྱྤེད་པའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ཚིག་དོན་དག་དྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁ་སང་རང་རྒྱ་ཡྱིག་ནང་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕལ་ཆྤེར་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཇལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད། དོན་དག་བོད་
རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་དོན་ཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཁོ་ཚོས་བཤད་ཡོང ་དུས། ང་ཚོ་དང་བཟང་
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ཕོགས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཡོད་མཁན་དང་མཛའ་བརྤེ་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་བར་དག་བསགས་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་
སྤེལ་དགོས་ཞྤེས་ཧམ་པ་ཆྤེ་རུ་འགོ་བའྱི་སབས། དོན་ཚན་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་
རྱིམ་པར་བཏོན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་གང་ཡང་ངོས་ལྤེན་མྤེད་པར་བྱས། ཕོགས་གཞན་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་སར་གསོ་བྱ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས། གཉྱིས་བྱྤེད་དགོས་ཞྤེས་བཀོད་བྱུས་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་
གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་མྤེད་ནའང་། བདྤེ་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ལ་འདྱི་
གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ད་དུང་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་འདུག སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་བཞྤེས་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན། དྤེ་རྱིང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འདྱི་སྒོ་རྒྱག་ཐུབ་ས་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཉྱིས་རང་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་སྔར་དང་མྱི་
འད་བར་ད་ལོ་རྒྱས་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར་ཕྱི་ཡྱི་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོང་ཚད་ཀྱི་དྤེབ་སྤེལ་དང་གངས་ཚད་དྤེ་
དག་གསལ་པོར་འཁོད་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཞུ་བ་ཙམ་མ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་སྤེད་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་མཉམ་དུ་ཡྱིན་པས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བསམས་སོང་། དོན་དག་གཅྱིག་དྤེ་ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས་ན་སྙམ། ད་ལོ་ང་ཚོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་སོང་
བའྱི་ལས་བསོམས་ཕར་ཕུལ་སབས་ལས་ཁུངས་གསུམ་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་ལན་མ་བརྒྱབས་པ། འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་
འད་ལ་མངགས་ཡོད་ཅྤེས་པའྱི་ལན་བརྒྱབས་པ་དྤེ་འད་ལས་ཁུངས་གསུམ་ནས་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
པ་དྤེར་མཐོང་ཆུང་དང་། མྱི་མང་ལ་སྣང་མྤེད་ཡྱིན་པར་ངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་ཁུངས་གསུམ་དྤེ་ཕྱི་དྱིལ་
དང་ནང་སྱིད་བདྤེ་སྲུང་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་གྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེང་སང་བར་ལྡྱིང་ལ་གཞོན་སྤེས་མང་པོ་
ཞྱིག་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་དྭང་སོབ་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་པའྱི་གོ་སབས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ར་
བ་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་ས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོ་སབས་དྤེ་འད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
འཚོལ་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་ལན་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ཤོག་བུ་ནང་ལ་ལན་རག་པ་དང་
བརྒྱབས་ན་ཕལ་ཆྤེར་འགྱིག་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་དང་ལས་དོན་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་འདུག ལན་དྤེ་གང་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ལམ་སོན་ཡོད་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་བྱས་སོང་བ། སྱིད་བྱུས་ལམ་སོན་ཡོད་ན་དྤེའྱི་
འོག་ནས་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སབས་འཚོལ་ས་ཡོད་མ་རྤེད་དམ། དྤེ་འཚོལ་ཐབས་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་
བསོམས་ནང་ལ་གཅྱིག་དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཡོངས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
ནང་ལ་གོ་སབས་ལྤེན་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དང་སྱིག་འཛུགས་སྣ་ཚོགས་ནང་འཛུལ་ནས་ལས་ཀ་འཐུས་ཤོར་གཏང་མཁན་དྤེ་འད་ང་འགོ་
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སའྱི་ས་གནས་དྤེ་འད་ལ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་ཟུར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ལས་ལྷག་པ་ང་ཚོའྱི་བསྤེབ་ལ་ཉྤེ་བའྱི་
སད་གགས་ཅན་གྱི་འོས་ཤོག་དྤེ་འཕྤེན་ལ་ཉྤེ་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཟང་ཟྱིང་སྒང་གནས་ཡོད་པས་འབྤེལ་
ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་མཁྤེན་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡུལ་མྱིའྱི་སོར་སྲུང་བ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་ག་སྱིག་གང་ལྤེགས་བྱྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ང་ཚོ་མཚམས་གཟྱིགས་ལ་
སོང་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་
ཚོར་བརྒྱུད་ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གསུམ་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཡྱིད་ཆྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས། བརྒྱུད་ལམ་གསུམ་
གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཅྱི་ཙམ་སོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། ཐུགས་
ཕན་སོས་ཆྤེད་འབད་བརོན་ཇྱི་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  བརྒྱུད་ལམ་གསུམ་དྤེ་ངས་གཟུགས་མཐོང་
རླུང་འཕྲྱིན་དྤེ་འདར་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་གནང་བ་
བཞྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་བྱྤེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་གལ་ཆྤེན་བརྱི་བའྱི་
ལས་ཁུངས་དང་གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་སྣང་མྤེད་བཏང་བ་དྤེ་འད་སུ་གཅྱིག་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཡོད་ཀྱི་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག བདྤེ་སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་རྤེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གང་གྱི་ནང་དུའང་ང་ཚོར་༸གོང་
ས་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་མྤེད་ཅྤེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེར་རང་ངོས་ནས་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད་པ་དང་།  དྤེ་
མ་རྤེད་མདོག་མདོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལས་ལྡོག་སྤེ། ལ་ཕར་རྒྱབ་ལ་བརྡ་ལན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་
སྤེམས་ཚོར་ཞྱིག་བྱུང་། ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་དྤེ་སྔོན་ཐུགས་འཚབ་ཆྤེན་པོ་དང་
རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པས་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ངས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མང་ཚོགས་ལ་སད་ཆ་བཤད་པའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ཚང་མར་ལྷན་ཁང་དང་
ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དང་། དྤེ་ལས་ཀང་སྤེ་ཚན་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
དྤེ་རྤེད། ང་ཚོས་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་
ཚེ་རྱིང་པོར་བཞུགས་ཀྱི་རྤེད་ལ་མཛད་འཕྲྱིན་ཡང་རྒྱས་ཀྱི་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་སྤེ་བོ་ཐ་མལ་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་དྤེང་རབས་ཀྱི་མཚོན་ཆའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་རྤེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་སྐུ་ཚེ་བཞུགས་པའྱི་དགོས་པ་དྤེ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱིས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་མྱིན་ཐད་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པས། 
རང་བོ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་བ་ཡྱིན་པས་ངས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་
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དགོས་པ་དྤེ་སྐུ་ཕྱྭ་སྲུང་སོབ་བྱྤེད་རྒྱུ་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རང་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།  མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་དང་བསར་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་གྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེའྱི་ནང་ལོ་འདྱིར་བོད་
ནང་གཉྤེན་འཕྲད་ལ་ཕྤེབས་མཁན་སྤེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༤༩ བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་ཉྤེ་
ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལོག་ལ་འགོ་རྒྱུར་དམ་དག་ཆྤེན་པོ་དང་ཕྱི་སོད་བོད་མྱི་ཚོ་ནང་ལོགས་ལ་འགོ་རྒྱུ་དྤེ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་
རྒྱ་ནག་གྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་མྱི་འད་བའྱི་གུ་ཡངས་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  ཉྤེ་ཆར་ང་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོང་བའྱི་
སབས་ངའྱི་ཆོས་གོགས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྤེད་རང་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་འགོ་སྤེ་ང་བོད་ནང་འགོ་བའྱི་ལག་
འཁྤེར་དྤེ་ཐོན་འདུག་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་བངས་རོགས་གྱིས་ཟྤེར་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་དྤེ་ཐོན་ཡོད་མྤེད་གང་འད་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད་
ཅྤེས་དྱིས་པས་གཞུང་ཚབ་རང་གྱིས་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཁོད་རང་གྱི་ལག་འཁྤེར་བསྤེབས་སོང་ཟྤེར་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དང་། ནམ་རྒྱུན་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་ནའང་ཧ་ཅང་གུ་དོག་པོ་ཡོད་རྤེད། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་མྤེད་ན་ང་ལྤེན་དུ་འགོ་ན་སོད་ཀྱི་རྤེད་དམ་
ཞྤེས་དྱིས་པས་དྤེ་ཆ་ཚང་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་བྱུང་། ངས་ཁོ་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ནང་འགོ་མོང་མྤེད་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་འགོ་བའྱི་དུས་ལ་མ་བབས་ཀྱི་བར་དུ་འགོ་རྒྱུ་མྱིན། སོང་ཙང་ངས་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་
མྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ག་རྤེ་ཚོར་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་གུ་དོག་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གཤྱིས་ཀ་དྤེས་ལག་
འཁྤེར་སོད་རྒྱུ་དྤེ་དོ་བདག་ལ་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དང་དོ་བདག་དངོས་སུ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོད་རྒྱུ་གུ་ཡངས་པོ་བྱས་པ་དྤེ།  རྒྱབ་
ལོངས་དང་སྱིད་བྱུས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བདྤེ་སྲུང་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་མདོར་བསྔུས་ནས་ཞུས་ན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་བདྤེ་སྲུང་བཀའ་བོན་འབོང་ཆུང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་དང། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ནས་ཐོན་
པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལུང་འདྤེན་གནང་སོང་སྤེ། རྱིགས་གཅྱིག་བལྟ་ཁོམ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་དང་། མཐོང་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིསོར་ལ་གཅྱིག་གྤེང་སོང་། ༸པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཡང་སྱིད་
གྤེང་བ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བལྟ་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་གཞྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདྤེབ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚིག་སོར་མྱི་
འད་བ་བྤེད་སོད་གནང་བ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་པས་བོད་
ནང་ནས་གང་བསྒྱུར་བ་དྤེ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དན་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཞྱིག་གྱི་
སབས་རྒྱ་མྱིས་བཏོན་པ་དྤེ་ཚོར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ལབ་པ་མ་གཏོགས། ནང་དོན་དཀར་པོ་ཡྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
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ངོས་འཛིན་བྱས་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡྱིག་ཆ་ཞྤེས་པ་བརོད་པ་
ལས།  ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཞྤེས་ལབ་ཡོད་མ་རྤེད། ཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཐད་བསྒྱུར་བྱས་ན་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཞོར་འཕྲོས་ཙམ་ཡྱིན། 
 ༸པཎ་ཆྤེན་ཆུང་སྱིད་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་སོར་ལ་ཉྤེ་ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གཅྱིག་ཐོན་སོང་།  བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་
མཁན་གྱི་མྱིས་སད་ཆ་དྱིས་ནས་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབས་པ་རྤེད། ལན་དྤེ་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་གང་ཡང་ཚོར་མ་སོང་། འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་
གངས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཚིག་སོར་དྤེ་རང་བྤེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་རྤེས་ལན་སོད་མཁན་དྤེ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་
ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། སྱིད་བྱུས་ཐག་གཅོད་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་གཅྱིག་ནས་རང་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
མྱིན་པས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་མངོན་ཤྤེས་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་མྱིས་ག་རྤེ་བསམ་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ནམ། གནད་
དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་པ་དང་དམྱིགས་ས་དྤེ་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན་ཚོད་དཔག་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
སྱིད་བྱུས་དྤེ་ཐག་གཅོད་གང་འད་ཞྱིག་ཟྱིན་དགོས་རྤེད་གསུངས་སོང་། སྱིད་བྱུས་དྤེར་ཐག་གཅོད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་པཎ་ཆྤེན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ནས་ད་ལྟ་ ༡༩༩༥ ལོ་ནས་འཚོ་བཞུགས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་དང་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་རང་རྤེད། དངོས་ཡོད་
གནས་སངས་དྤེ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེར་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ངས་གང་ཡང་ཤྤེས་ཚོར་མྤེད་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། ངས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ཡོད་ན་བཀའ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་ཀྲུང་གོའ་ིདཔྱད་གྤེང་ནང་ལ་ཏཱ་
ལའྱི་བ་མར་གོ་སབས་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལབ་འདུག ཉྱི་ཧོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་སྱིད་བྱུས་གང་འད་
ཞྱིག་ཟྱིན་མྱིན་དང་། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡོད་མྤེད་དང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་རྤེས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མར་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་བ་དྤེ། གཅྱིག་བྱས་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་བསམ་བོའ་ིརྤེ་བ་དྤེ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག བསམ་བོའ་ི
རྤེ་བ་དྤེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཐོན་པ་ཞྱིག་རྤེད་སྙམ། དྤེར་ག་རྤེ་བཀའ་གནང་དགོས་མྱིན་དྤེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་
རྤེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མྱི་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་པ་དྤེ་གནས་སངས་ཁག་ཁག་ཞྱིག་རྤེད། རྒྱ་མྱི་དང་མཉམ་དུ་འབྤེལ་མོལ་བྱས་
པ་དྤེ་ནྱི་གནས་སངས་རྱིམ་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེར་ཆ་རྤེན་གང་བཏོན་པ་དྤེར་ང་ཚོས་མོས་བཀུར་གྱིས་རྒྱ་མྱིས་གང་བཤད་
པ་དྤེ་ངོས་ལྤེན་བྱས་ནས་རྒྱུག་སོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དྤེ་ཚོ་ངས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མཐོང་མྤེད་པར་བརྤེན་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་པའྱི་རྤེས་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་སྙན་ཐོ་ཕུལ་བའྱི་སྣང་མྤེད་
དུ་བཞག་པ་དང་། ལན་མ་བརྒྱབ་པ། ལན་བརྒྱབས་ཀང་འབྤེལ་མྤེད་དུ་བརྒྱབས་པ་དང་དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཡྱིན་པ་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གཞུང་གྱིས་
འགོ་སོང་ཞྱིག་བཏང་ནས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་བྱས་ནས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་མྱི་མང་གྱི་བདྤེ་སྡུག་དྤེ་ང་
ཚོ་འཛིན་སོང་སུ་ལ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དོན་དམ་པར་བརྱི་བཀུར་དང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་བལྟས་ནས་ཞྱིབ་
བརད་ཞུ་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། སྣང་མྤེད་དུ་འཇོག་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསམ་བོའ་ིནང་འཁོར་མོང་མྤེད་ལ། དྤེ་སྔོན་དྤེ་འད་བྱས་
བཞག་པ་མྤེད་ཅྤེས་གསལ་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགོ་སོང་ཕོན་ཆྤེར་བཏང་ནས་ཁ་ཤས་ས་ཐག་རྱིང་པོ་
དང་ཁུག་ཀོག་ལ་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་འདའྱི་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་སྣང་མྤེད་དུ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་འཕྲོ་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་དང་
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དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཚིག་སོར་དྤེ་འད་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་རྣ་ཅོག་
ནང་གང་འད་གོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། སོ་སོ་ལས་ཁུངས་དྤེའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྤེར་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེ་མཚོན་དྤེ། དང་སོབ་སྱིག་འཛུགས་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བྱྤེད་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་དག་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རོགས་བྱྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤྤེས་གསལ་རྤེད། ཕར་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དྤེ་སྔོན་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་བདྤེ་མྱི་བདྤེ་ཚང་མ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དམག་མྱི་ནང་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་ཕར་ཕོགས་སུ་ལག་བསར་གནང་གྱི ་ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་དམག་མྱིའྱི་ནང་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་དྤེང་སང་ 10+2 དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཆ་རྤེན་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་ཆ་རྤེན་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཡང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེང་
སང་སོར་བརྡར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་བརྡར་ཡང་
དྤེ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། གནས་བབ་དྤེ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་མཐོང་མ་སོང་ལ། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་མོལ་ཞུ་ས་
དྤེ་ཚོས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གང་ཡང་གསུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་མ་ཤྤེས་པ་ཡྱིན་པ་དང་དྤེ་སྔོན་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་སྣང་མྤེད་ཤོར་བ་དྤེ་
འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་ཡང་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་།  འོན་
ཀང་ཡུལ་མྱི་བྤེད་སོད་བྱྤེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གནང་དགོས་རྤེད་གསུངས་སོང་།  ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་བྱོལ་གྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་ཀ་ག་རྤེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་
ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་མྱི་སྒྤེར་གྱི་བསམ་བོ་གཏོང་སངས་དྤེ་གཅྱིག་བྱས་ན་བོ་ཆུང་རྤེད་ལ་མྱི་རྒན་པོ་སོང་ཙང་བསམ་
བོ་གུ་དོག་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སོ་སོ་བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་བབ་འདྱིར་སྣང་བ་དག་ནས་ཕྤེབས་སའྱི་གངས་ཅན་
སྱིད་གཤོངས་རྒྱལ་སྒོ་ནས་གཟྱིགས་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཞབས་སྤེགས་དྤེར་བཞྤེངས་མཁན་ཚོ་ཡྱི་ཁབ་བསགས་གང་
འད་སར་འདུག སྒྤེར་སོ་སོ་ངོས་ནས་སར་གྱི་འདུག་ལ། སྱིག་འཛུགས་བྱྤེ་བག་པའྱི་ངོས་ནས་སར་གྱི་འདུག འགོ་སོང་ཆྤེན་པོ་
བཏང་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་རྡ་ས་འདྱི་སྔར་དང་མྱི་འད་བར་གང་འཚམ་གོང་ཁྤེར་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོགས་གཞན་ནས་ད་དུང་ལུང་ཁུག་དང་གོང་གསྤེབ་རྤེད་ཅྤེས་བརོད་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རྤེད། མཚམས་རྤེ་
སྤེམས་ནང་ལ་དངངས་སྐྲག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡུལ་མྱི་དང་གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་དྤེ་དག་གྱིས་ག་རྤེ་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་ཡོང་གྱི་
འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་མང་གཙོའྱི་གོ་སབས་འདྱི་གནང་བ་རྤེད། ཆ་ཤས་ལྤེན་དགོས་པ་དང་
མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད། མྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་བསད་པའྱི་ཚོར་བ་དྤེ་དོར་བ་དང་བརླགས་ནས་སྣང་
བ་དག་ནས་ཧ་ལམ་རྒྱ་གར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་རོད་ནང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པོ་བྱས་ཏྤེ།  མྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་ཁབ་
བསགས་དྤེ་འད་གང་སར་སར་བ་དྤེ་ང་རང་སྒྤེར་གྱིས་ངོས་ནས་བལྟས་ན་འོས་བབ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྤེད། འདྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག འགོ་བཟོ་སོད་མཁས་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད་ལ། དྤེ་གནང་ཡང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་འདོམས་སངས་འཛིན་ལ་ཐྤེ་ཇུས་
བྱྤེད་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མྱིན་ཡང་། བདྤེ་འཇགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་དྤེ་མྱི་
ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་བཙན་བྱོལ་བ་རྤེད་ལ་སབས་བཅོལ་བ་རྤེད། སྣང་བ་དག་ནས་
བྱས་དགས་ན་སོན་ཞྱིག་ལྷག་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་རང་དབང་
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ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་གོ་སབས་དྤེ་ཇྱི་ཙམ་བྤེད་སོད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བསམ་བོ་བཏང་སྤེ་དན་
ཤྤེས་བག་ཡོད་བསྤེན་དགོས། འདྱི་ལོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་
བསམས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་འོས་བསྡུའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་
ཆྤེན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་རྤེད། དྤེ་དག་གསན་པ་དང་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་མདོག་ཁག་པོ་རྤེད། ངས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་འཚང་པ་དྤེ་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ལོ་གཞོན་པ་མང་པོ་ཕྤེབས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུའྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོ་སབས་
བཅོལ་བ་ཡྱིན་པ་དང་ལུང་པའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་
ཆྤེད་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མང་བ་དྤེ་ཚུར་ཞུས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས་བོད་པའྱི་ངོས་
ནས་ཕར་དྤེ་ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། གོང་དུ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༩༧༡ ལོར་རྒྱ་གར་
དང་ཁྱིམ་མཚེས་ཤྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བ་རྤེད། བོད་པའྱི་མཚན་མཐོང་ལ་ཕན་པ་དྤེ་ཡོངས་གགས་རྤེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་རྤེད། འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ང་ཚོའྱི་བྱང་ཕོགས་ལ་གནས་སངས་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་འདྤེན་ཞུས་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད། བོ་ཡྱིད་ཚིམ་པའྱི་ཞབས་འདྤེགས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
དང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དྤེ་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་སྤེང་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དྤེ་སྔོན་བོར་བརླགས་སོང་བའྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་བོད་ཡྱིག་ནས་ཕར་སཾཀྲྀཏའྱི་སད་ནང་བསྒྱུར་
ཐུབ་པ་དང་བསྒྱུར་ནས་ཞབས་འདྤེགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཚན་པ་སོ་སོས་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཀོར་གཅྱིག་པུ་བཟས་ནས་ནུས་པ་འདོན་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མ་རྤེད། བཀའ་དྱིན་ཧ་ཅང་
ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞབས་འདྤེགས་གཞན་པ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  བོད་
བཙན་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྱིམ་མཚེས་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་
རྤེད། བོད་ནང་ལ་དག་པོའ ་ིརྤེན་གཞྱི་ག་རྤེ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གནས་བབ་ག་རྤེ་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཚོ་ཚུར་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག་ལ་གང་ཤྤེས་པ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་རྤེད། དྤེ་
ལས་གཞན་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ལས་ཀ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་
ཐུབ་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོབས་པ་འད་པོ་གང་ཡང་རྤེད་མ་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་ཡོལ་འདུག་སྤེ།) ལས་བསོམས་
ནང་བོད་ནང་གཉྤེན་འཕྲད་ཕྤེབས་མཁན་གངས་ཀ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག ཕར་འགོ་རྒྱུར་ལྷོད་ལྷོད་ཅྱིག་འདུག བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུར་
ཧ་ཅང་དམ་པོ་རྤེད་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་ལ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་
གོས་ཚོགས་སྔ་མ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐབས་ཕོགས་གཅྱིག་འགྱུར་སྤུ་ཡྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལུང་དངས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་
པ་ཚོ་ཚང་མ་ས་ཁུལ་མང་པོ་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རོགས་གནང་། 
མཐར་གཏུག་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་ཚོ་བསླུ་བྱིད་བྱ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བོའ་ིདམྱིགས་ཚད་དྤེ་རྤེད།  དྤེར་བོ་དོགས་
གང་ཡང་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཟྱིན་ནས་བཀག་འགོག་གནང་ཡོད་
མ་རྤེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ ༡༩༥༩ ནང་འབྱོར་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་རྤེད། ཕ་མ་སྤུན་མཆྤེད་ད་ལྟ་ཡང་ར་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་
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སངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིས་སུ་གུ་ཡངས་སྱིད་བྱུས་བཏང་བའྱི་རྤེས་ལ་འབྱོར་བ་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཕ་མ་
སྤུན་མཆྤེད་དང་གཉྤེན་ཉྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་ཆགས་ནས་ཤྱི་ཐུག་གྱི་ཆྤེད་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོང་ནས་བོ་ལོག་ཏྤེ་ཕར་ལོག་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ངོས་འཛིན་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་
སད་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་འཕྲོས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། གོས་ཚོགས་ནང་སྔ་རྤེས་གྤེང་ཡོང་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་གྱི་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་རྱིམ་པར་གནང་སོང་སྤེ། ད་དུང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྤེམས་ལ་གསལ་པོ་མྤེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཁ་སང་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སབས་ལ་བྱུང་སོང་།  ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་གདན་ས་ཁག་རྤེད་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆྤེན་
པོ་ཆགས་ཡོད་ལ། སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སྱིམ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་མཐོ་
ཤོས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ནང་མྱི་སྣ་མྱི་ཉུང་བ་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་
ནང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་གཙོས་པའྱི་མྱི་སྣ་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཡོད་པས་བོད་གཞྱིས་བྱྤེས་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐུན་སྱིལ་དང་
གནས་བབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སབས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སངས་ཐོག་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་
མཁན་ཚོར་གཟྱིགས་རོག་མྤེད་པ་དང་ལྷག་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གནང་ཡོང་དུས། ཁ་སང་སྔོན་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་མ་སོང་
ཡང་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་དན་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་དྤེ་དག་བརྒྱུད་ལམ་མང་པོའ་ིནང་གོ་ནོར་ཐྤེབས་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་
མཐོང་ཙང་། རྒྱ་མྱིས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རྒྱུ་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལ་སོང་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་བཞྱིན་
གྱི་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་པའྱི་བོ་དོགས་དྤེ་འད་མྤེད། བྱས་ཙང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་བོད་ལ་འགོ་མཁན་མང་པོ་རྤེད་ལ། དམ་དག་ཆྤེན་པོ་ཞྤེ་དག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་རྤེད། ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་དང་གནས་སངས་ཤྱིག་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གུ་ཡངས་པོ་བྱས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་
དང་སྱིད་བྱུས་ ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་དྤེ་ཚོ་ཁོན་ནས་མ་ཚོར་བ་འད་པོ་མྱིན། གངས་ཀ་གང་ཡོད་པ་དོ་བདག་སོ་སོས་སྙན་སྤེང་ཞུས་
ནས་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་བ་རྤེད། གཅྱིག་བྱས་ན་སྙན་སྤེང་མ་ཞུས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། རྤེ་ཟུང་ནྱི་སུ་ལ་ཡང་སྙན་སྤེང་ཞུ་མ་
དགོས་པར་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེས་ལ་ཤྤེས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་གས་ཏོག་ཙམ་ཡ་མཚན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དྤེ་དག་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད་ལ། གང་འཚམ་གནང་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་
ངས་བོད་ལ་གཉྤེན་འཕྲད་ལ་འགོ་བ་དྤེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ལ། སོན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་
ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སོབ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཆད་
ལྷག་མྤེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་ཙམ་ལ་བཞག་ཆོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་དོན་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་མཇུག་བསྱིལ་བ་ཡྱིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་སབས་ ༡༥ བའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བདུན་པ་ཆགས་ཡོད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༩།༢༢ དྤེ་རྱིང་སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་
བཤྤེར་ལས་དོན། ནང་གསྤེས་ཀ་པ། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། 
 

༄༅།། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ 
བར་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 

ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་དང༌། གྲུབ་འབས་ཇྱི་སོན། 
༡༽ འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་ཕོཌ་བསྡུའྱི་ཚན་པ།  
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིནང་ཀམ་པུ་ཊར་བརྒྱུད་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་སྨན་ཁང་ཆྤེ་

འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཁག ༡༨ ནང་ལག་བསར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པ་དང༌། ཤོག་བུའྱི་ཐོ་གཞུང་བརྒྱུད་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གངས་ཐོ་
ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ ༦ ནང་ལག་བསར་ཞུས་ཡོད།  

ཁ། ཀམ་པུ་ཊར་ཆ་རྤེན་མྤེད་སར་དམྱིགས་ཏྤེ་སྨན་ཁང་ཆུང་ཁག་ལ་ལྤེགས་བཅོས་བྱུང་བའྱི་ཤོག་བུའྱི་འགྤེངས་ཤོག་དང་ 
གངས་ཐོ་འགོད་དྤེབ་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་བཞྱིན་ཡོད།  

ག འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆྤེད་དབུས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ས་གནས་སུ་བསོད་ནས་        
ས་གནས་ལས་བྱྤེད་པར་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཐོག་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་དཀའ་ངལ་དྭོགས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།  

ང༌། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོ་ཕོཌ་བསྡུའྱི་འབྤེལ་ལས་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་དང་གངས་ཐོ་བཀོད་བྱུས་སངས་
འཛིན་ཆྤེད་ཁད་ལས་པའྱི་སོང་བརྡར་ཐྤེངས་གཉྱིས་གོ་སྱིག་ཞུས། 

ཅ། འདྱི་ལས་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོཌ་སུ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་བཞྱི་དང༌། བྱང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་
ཁང་བཞྱི། དབུས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་གསུམ། བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་གསུམ་བཅས་པར་གངས་ཐོ་
ཕོཌ་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཚཌ་ཚུད་ཞུ་ཕོཌ་སོར་རོགས་ཞྱིབ་དང༌། དཀའ་ངལ་དྭོགས་སྤེལ། གནས་དོན་གོ་བསྡུར་དང་
ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། 

ཆ། འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་ཕོཌ་བསྡུའྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༥༦༡༨༣།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད། 
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༢༽ མ་དང་བྱྱིས་པ་དང་བུྤེད་འཕྲོད་བསྤེན། 
ཀ  འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བུྤེད་གངས་ ༢༢༥༠ ལ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དང་བྱྱིས་པ་གསོ་སོང༌། 

བུྤེད་འཕྲོད་བསྤེན་སོར་གོ་སྤེལ་ཞུས།  
ཁ། ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱྱིས་པ་གངས་ ༦༥༠ ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བའྱི་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་སྨན་

ཁབ་རྱིན་མྤེད་ཐོབ་ཐོག་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བྱྱིས་པ་ལོ་ལྔ་མན་ལ་ HepB དང་ MMR,Hib སྔོན་འགོག་ཁབ། 
HepB Immunoglobulin  རྱིན་མྤེད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 

ག བུད་མྤེད་སྦྲུམ་མ་གངས་ ༥༤༦ ལ་བྱྱིས་པ་གསར་སྤེས་ར་རྒྱུས་འཁུམ་ཧྤེང་གྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སྨན་ཁབ་ TT དང༌། 
བརག་དཔྱད་རྱིཌ་ Blood test, USG, Urine test, Glucose test ཟུངས་ཁག་གསོ་སད་བཅུད་སྨན་མཁོ་སོད་
ཞུས། 

ང༌། བྱྱིས་པ་གངས་ ༢༥༠ ལ་བོ་འཕྤེལ་དང༌། གསོ་རྱིག་བཅུད་སྨན་རྱིལ་བུ་རྱིན་མྤེད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  
ཅ། རྡ་ས་གངས་སྱིད་བུ་བཅོལ་ཁང་དང༌། མྤེའོ༌། ཧོན་སུར། ཀོ་ལྤེ་གྷལ། ཨོ་དྷྱི་ཤྭ་བཅས་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་

ལ་བཅུད་ཟས་མཁོ་སོད་ཆྤེད་སྒོར་ ༣༠༠༠༠།༠༠ རྤེ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
ཆ། ར་ཝང་ལ་དང༌། འབུམ་ལ་བསན་འཛིན་སྒང་གཉྱིས་ཀྱི་བུད་མྤེད་གངས་ ༡༧༧ ལ་བུ་སྣོད་འབས་ནད་སྔོན་འགོག་གྱི་བརག་

དཔྱད་ pap smear དང། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་དང༌། མན་སར། ཨོ་དྷྱི་ཤྭ། སྤེལ་ཀོབ། རྡ་ས་བཅས་ཀྱི་བུད་མྤེད་གངས་ ༥༤༩ བུ་
སྣོད་འབས་ནད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་རྱིན་མྤེད་བརག་དཔྱད་མཐུན་འགྱུར་དང༌། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་གཞྱིས་ཁོངས་བུ་མོ་གངས་ ༨༧ ལ་
བུ་སྣོད་འབས་ནད་སྔོན་འགོག་ཁབ་ HPV Vaccine རྱིན་མྤེད་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  

ཇ། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་དང༌། སྤེ་ལྡུན་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་སོཌ་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་བཅུ་དང༌། ཆུང་བ་གཅྱིག་བཅས་ནང་
མོ་ནད་སྨན་པ་སོར་བསོད་ཀྱིས་བུྤེད་ཚོར་ནད་གཞྱི་བརག་དཔྱད་དང༌། འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་གོ་སྤེལ་ཞུས། 

ཉ། རྡ་ས་བཙུན་དགོན་དགྤེ་ལྡན་ཆོས་གྱིང་དང༌། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གྱིང༌། ཡྱིད་དགའ་ཆོས་གྱིང་དང༌། སྤེ་ལྡུན་བཙུན་དགོན་
བཅས་པའྱི་བཙུན་མ་གངས་ ༣༠༠ ལ་བུྤེད་འཕྲོད་བསྤེན་དང༌། འབས་ནད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སོར་གོ་རོཌ་སྤེལ་ཡོད།   

ཏ། ཨོ་དྷྱི་ཤྭ་རྒྱ་གཞུང་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་ཞབས་མ་གཅྱིག་དང་འཕྲོད་ལས་པ་བཞྱི། ཧོན་སུར་ཉྤེ་འབྤེལ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་སྨན་
ཞབས་གཉྱིས་ལ་བུྤེད་འཕྲོད་བསྤེན་དང༌། ཕྲུ་གུ་སྤེས་བསུའྱི་ཟབ་སོང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཐ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་གནང་
སབས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ན་གཞོན་འཚར་ལོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༠༡ དང༌། 
ལས་བྱྤེད་གངས་ ༣༡ ལ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས།  

ད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནས་བུྤེད་མངལ་ཁའྱི་འབས་ནད་སྔོན་འགོག་བྱྤེད་ཕོཌ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་
གཏམ་བཤད་ཅྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས། དྤེའྱི་རྤེས་ཀང་ར་ Fortis སྨན་ཁང་གྱི་མོ་ནད་སྨན་པས་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་དུ་མོ་ནད་
བརག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བརམས་པར་གཞུང་ཞབས་གཙོས་རྡ་སར་རྤེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་
བུད་མྤེད་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༢༠༠ བརྒལ་བས་ཁྤེ་ཕན་བངས་ཡོད།  

ན། བུྤེད་དང༌། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༦༢༤༩༩༦།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  
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༣༽ ཀྱི་སྱི་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས། 
ཀ  འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཀྱི་སྱི་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིནད་པ་གངས་ ༣༡༦ དང༌། ཀྱི་སྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནད་པ་གངས་  ༢ ༡  ཁ བ ་

ཁོངས་སྨན་ཁང་སོ་སོའ་ིཀྱི་སྱི་ནད་གསོ་ཁང་དུ་ཟུར་འཇོག་གྱིས་སྨན་བཅོས་དང་འབྤེལ་དམྱིགས་བསལ་བཅུད་ཟས་འོ་མ་
དང༌། ཤྱིང་ཏོག སྒོ་ང་བཅས་མཐུན་རྤེན་སར་ཡོད། 

ཁ། ཀྱི་སྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་དྤེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་སྨན་བཅོས་ DOT  
 ལམ་ནས་སྨན་བཅོས་ལག་བསར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
ག ཀྱི་སྱི་ནད་པ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་ཆགས་སྨན་ཞབས་རྣམས་ལ་ཀྱི་སྱི་ནད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ N-

16  རགས་ཅན་གྱི་ཁ་རས་གངས་ ༦༢༥ འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས་ཡོད།   
ང༌། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་དབུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་

ཕྱི་ལུཌ་སྨན་པ་ ༧ དང༌། སྨན་ཞབས་ ༦ བཅས་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ Revised National Tuberculosis 
Control Program ཀྱི་སྱི་ལས་གཞྱི་དང༌། ཀྱི་སྱི་སྨན་བཅོས་ DOTS PLUS སོར་ཟབ་སོང་གནང་ཡོད། 

ཅ། ཆོས་སྤེ་ཁག་དང༌། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ བོད་ཁྱིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ག། སམ་བྷོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ། ཤྤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སོབ་གྱིང་དང༌། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་ནང་ཀྱི་སྱི་དྭོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང༌། ག་བཙུན། ནང་མྱི་ཉྤེ་
འབྤེལ་བཅས་གངས་ ༡༥༠༤༦ ལ་ཀྱི་སྱི་ནད་ཡོད་མྤེད་རྱིན་མྤེད་བརག་དཔྱད་ཞུ་སབས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༤ ཀྱི་སྱི་ནད་
རགས་ཐོན་པར་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 

ཆ། བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་སྨན་ཁང་དང༌། སོབ་ག་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཀྱི་སྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཏྤེ་མང་ཚོཌ་ནང་ཀྱི་སྱི་
ནད་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་གོ་རོགས་ཤུགས་ཆྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཇ། བོད་མྱི་སོད་སྒར་ ༣༩ ནང་ཀྱི་སྱི་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིནད་པར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ དང༌། ཀྱི་སྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་མྱིའྱི་
འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིཌ་པས་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བར་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། 

ཉ། ཀྱི་སྱི་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༦༤༧༩༥༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།   
༤༽ འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརྡར། 
ཀ  འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང༌། ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཏྤེ་མང་ཚོཌ་ལ་ནད་

རྱིཌ་སྔོན་འགོག་གྱི་གོ་རོགས་ཐྤེངས་ ༩༨ སྤེལ་སབས་མྱི་མང་དང༌། སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༧༢༤༢ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད།  

ཁ། འདྱི་ལས་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ཁག་དང༌། དགོན་སྤེ་ཁག སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་བཅས་པར་མཆྱིན་
པའྱི་གཉན་ཚད་དང༌། ཀྱི་སྱི། གཉན་ནད་རྤེག་དུག ཁག་ཤྤེད། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱིའྱི་ནད་གོ་རོགས་སྤེལ་སབས་         མྱི་
གངས་ ༢༠༩༥ ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱུང་ཡོད། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༦ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སུ་ཇྭ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བུྤེད་
གངས་ ༤༥ དང༌། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བུད་མྤེད་གངས་ ༣༣ བཅས་བུྤེད་གངས་ 
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༧༨ ལ་ཀྱི་སྱི་དང༌། འབས་ནད། གཉན་ནད་རྤེག་དུག སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སོར་གོ་སྤེལ་
ཞུས། 

ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དབུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་འདྱི་གའྱི་འབྤེལ་ལས་དང༌། བོད་ཀྱི་
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་རམ་པ་ནས་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས། འཕྲོད་ལས། བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་གྱི་
སྨན་ཞབས་བཅས་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༥༠ ཕྱི་ལུགས་དང༌། བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག  ནང་ཆོས་ལམ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་སྤེལ་
ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་སོབ་འཁྱིད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་ ༢༤ བར་མོན་གྷོ་སྨན་ཁང་དུ་ཐྤེ་ཝན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་ཆྤེད་ལས་སྨན་
པ་དང་སྨན་ཞབས་ཁག་ཅྱིག་ནས་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་དང༌། གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག གདན་ས་གསུམ་དང༌། 
དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས་བཅས་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༢༢ ལ་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཟབ་
སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཆ། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་དང༌། སྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གཉྱིས་ལ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ 
 རྱིང་ཐྤེ་ཝྤེན་དུ་ Clinical Training ཟབ་སོང་དུ་བསོད་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ཇ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་སྤེང་ལོར་སྱི་ཨམ་སྱི་ཝྤེལ་ལོར་སྨན་ཁང་དུ་འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་

སྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཉ། མང་ཚོགས་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོའ ་ིཆྤེད་སྒོར་ ༢༦༩༢༡༧༦།༠༠ དང༌། འཕྲོད་བསྤེན་སོང་བརྡར་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ 

༣༨༥༤༥༨།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༥༽ བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི།  
ཀ  བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལོ་གསུམ་པའྱི་ནང་ཚོཌ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོཌ་མྱི་གངས་ ༡༣༡༥༠ བྱུང་ཡོད། 

ཚོཌ་མྱིའྱི་གངས་འབོར་སྔ་ལོ་དང་བསྡུར་ན་ཚོགས་མྱི་གསུམ་སོང་ལྷག་འཕར་ཡོད།   
ཁ། བོད་མྱི་རྣམས་རྒྱུན་དུ་སྨན་བཅོས་བྱ་ཡུལ་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་ ༣༥ ནས་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༤༥ བར་ཆག་

ཡང་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༤ དང་ ༢༥ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་རྡ་སར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་དང༌། སྨན་ཁང་འགན་

འཛིན། སྨན་པ། སྨན་ཞབས། འབྤེལ་ལས་བཅས་ས་ཁག ༣༠ ནས་ཚོགས་བཅར་བ་གངས་ ༥༢ ཚོཌ་ཞུགས་ཀྱིས་ལས་
གཞྱི་བསར་བཅོས་སོང་ཁག་ལ་འགྤེལ་བརོད་དང༌། ས་གནས་སུ་ཚོགས་ཞུགས་དྤེབ་འགོད་དང༌། ལས་གཞྱི་གོ་སྤེལ་ཆྤེད་
སོང་བརྡར་གནང་ཡོད།  

ང༌།  ཨ་རྱིའྱི་རོཌ་ཚོཌ་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་རོགས་དངུལ་གནང་གཏན་འཁྤེལ་བའྱི་དངུལ་འབོར་མང་ཆྤེ་བ་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་དུད་ཁྱིམ་ ༦༠༠༠ ཙམ་ལ་ཚོཌ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་གནང་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད།  

ཅ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིར་མྱི་མང་གང་མང་མཉམ་ཞུཌ་ཡོང་ཕྱིར་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཆྤེ་བར་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་
དབུས་པའྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དང༌། ས་གནས་འགོ་འཛིན། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་ལས་འགུལ་གོ་སྤེལ་ཞུས་ཏྤེ་
ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མྱི་མང་གང་མང་མཉམ་ཞུཌ་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆྤེ་གནང་ཡོད།   
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ཆ། རངརྤེའྱི་སྱི་ཚོཌ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་དང༌། གསར་ཤོག་ཁག རླུང་འཕྲྱིན། གཟུགས་མཐོང་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ལས་གཞྱི་བསར་བཅོས་
སོང་བ་གསལ་བསགས་ཁབ་ཆྤེ་ཞུས་ཡོད། 

ཇ། ཨ་རྤེའྱི་བོད་སད་རླུང་འཕྲྱིན་དང༌། བོད་ཀྱི་དྲྭ་བརན་སྤེ་ཚན་བཅས་པར་བཅར་དྱི་ཞུས་ཁག་གཟུགས་མཐོང་བརན་ 
 འཕྲྱིན་བརྒྱུད་རྒྱང་བསྱིངས་ཞུས་ཡོད།  
ཉ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་༢༠༡༥ ལོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཚོཌ་མྱི་ ༩༡༠ ལ་འཕྲོད་བསྤེན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སྨན་

བཅོས་ཆྤེད་སྒོར་ ༡༨༥༥༧༧༩༦།༠༠ སོང་ཡོད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་རྤེན་ཡག་པོ་
མྤེད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་བསྤེན་གཏུཌ་ཐུབ་ཡོད་ལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོཌ་ཁོད་ན་ཚ་
མང་དག་ཅྱིག་རྱིང་གས་ཡྱིན་པ་ཤྤེས་རོགས་ཐུབ་ཡོད། 

ཏ། བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༧༧༠༨༢༤།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།  
༦༽ མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས།  
ཀ  སྤེ་ལྡུན་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་དང༌། ནྱི་ཝྱིན་ཀྱི་རན་བཅོས་ཐབས་ཁང་བཅས་པར་ནད་པ་གངས་ ༡༧ ལ་འདྱི་ནས་སྨན་ 
 བཅོས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ཁ། མོས་རས་ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༡ ལ་རང་མོས་ལྟར་ལས་རྱིཌ་སོང་བརྡར་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད།  
ག བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ཁག་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུས། དྤེ་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མོས་

རས་ངན་གོམས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱིས་རོམ་དང༌། རྱི་མོ་འགན་བསྡུར། གཏམ་བརོད་ལམ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཉྱིན་
མོ་བསྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད།   

ང༌། དབུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་གྱི་ཚོཌ་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༩ དང་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་གཏན་ཉྱིན་སོབ་ག་
ཁག ༡༧ གྱི་སོབ་སྱི་དང༌། སོབ་དགྤེ། སྨན་ཞབས། མདུན་ལམ་སོབ་སྟཽན་པ་བཅས་མྱི་གངས་ ༢༤ ནས་ 

 མོས་རས་ངན་གོམས་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  
ཅ། མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་གྱི་སྨན་གོན་དང་སོང་བརྡར་ཆྤེད་སྒོར་ ༨༧༩༢༩༩་༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད། 
༧༽ ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང༌། འབྤེལ་ཡོད། འབྤེལ་ཆཌ་བཅས་པར་འཚོ་སྣོན་དང༌། སྨན་བཅོས། 
ཀ  བོད་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གངས་ ༣༢ དང༌། ཆབ་སྱིད་འབྤེལ་ཆཌ་གངས་ ༢༩ འབྤེལ་ཡོད་ནང་མྱི་གངས་ 

༤ བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༦༥ སོ་སོའ ་ིགནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཟླ་རྤེར་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ ༡༠༠༠།༠༠ ནས་སྒོར་ 
༦༠༠༠།༠༠ ཕུལ་ཡོད།  

ཁ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གཅྱིག་ལ་ནང་ཆས་ཉོ་ཆྤེད་སྒོར་ ༡༠༠༠༠།༠༠ ཕུལ་ཡོད། 
ག ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང༌། འབྤེལ་ཆགས། འབྤེལ་ཡོད་མྱི་གངས་ ༥༥ ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང༌། བདྤེ་ལྤེཌ་སྨན་ཁང་

བསྤེན་གཏུགས་བྱས་པར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། ལྡྱི་ལྱི་དང་ཅན་རྡྱི་གྷར་གཙོས་སྒྤེར་པའྱི་སྨན་ཁང་བསྤེན་གཏུགས་
གནང་མཁན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། འབྤེལ་ཆགས་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དང༌། འབྤེལ་
ཡོད་ནང་མྱིར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཕུལ་ཡོད།  
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ང༌། བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་དང༌། འདྱི་ལས་ཐུན་མོང་ནས་རྡ་སར་གནས་འཁོད་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
དང༌། འབྤེལ་ཡོད། འབྤེལ་ཆགས་བཅས་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མནར་བཅོས་ཉྱིན་མོ་སྲུང་
བརྱི་ཞུས།  

ཅ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་འཚོ་སྣོན་དང་སྨན་གོན་ཆྤེད་སྒོར་ ༣༡༨༣༩༦༡།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༨༽ གཉན་ནད་རྤེག་དུག་སྔོན་འགོག་དང་ལྟ་སོང༌།   
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་

ནད་འབུ་ཡོད་མྤེད་དྭང་བངས་ཐོག་མྱི་གངས་ ༥༧༦ ལ་རྱིན་མྤེད་བརག་དཔྱད་ཞུས།  
ཁ། འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ལྟ་སོང་བྱྤེད་བཞྱིན་པའྱི་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༣༠ རྒྱ་གར་ 
 མངའ་གཞུང་རོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཟླ་རྤེ་སྨན་བཅོས་དང་བརག་དཔྱད་ཆྤེད་བསོད་སབས་ཀྱི་ལམ་གོན་དང༌།   ལྟོ་དོད་

ཁང་དོད་བཅས་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  
ག བཞུཌ་སྒར་དུ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང༌། རྡ་ས་ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་ནས་འཛམ་གྱིང་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་གྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་

བརྱི་ཞུས། ཉྱིན་དྤེར་བོད་ཨྱིན་ཐོག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའྱི་སྤེབས་ཤོག་དང་འགྱིག་ཤུབ་རྱིན་མྤེད་འགྤེམས་སྤེལ་ཞུས། 
ང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་བཞྱིའྱི་སྨན་ཞབས་དང༌། དབུས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ ༧ བཅས་ནས་རྒྱ་གར་

ནང་དགུན་ཚོང་རྒྱབ་ཡུལ་ས་ཁག་ ༡༨ ལ་སོར་བསོད་ཞུས་ཏྤེ་མང་ཚོཌ་ལ་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་གཞྱི་སྔོན་འགོག་སོར་
གོ་སྤེལ་དང་ཆབས་ཅྱིག་བགོ་གྤེང་ཞུས། 

ཅ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ནས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་གངས་ ༣ རྱིང་དབུས་སྣྤེ་ལྤེན་ཁང་དུ་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པའྱི་
ཚོཌ་འདུ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་པ་གངས་ ༡༡ དང༌། སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་
ཞབས་གངས་ ༨ བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ ༡༩ ནས་ཚོཌ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཆ། གཉན་ནད་རྤེག་སྔོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༩༦༦༩༦༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།   
༩༽ སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན། 
ཀ  སྤེམས་ཁམས་ནད་པ་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ལ་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང༌། ཨང་ཐོབ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ 

༥༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།  
ཁ།  སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན་ཆྤེད་སྨན་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༧༥༩༩༢་༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད།  
༡༠༽ ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
ཀ  ཌལ་ཧོར་རྒྱུད་སོད་དང་ར་ཇ་བྷ་ཝན་ཁུལ་གནས་སོད་དུད་ཚང་རྣམས་ལ་ཆུའྱི་མཐུད་སོར་གསར་པ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་

བཞྱིན་འཐུང་ཆུ་འདྤེན་གཏོང་ཨ་མ་ནས་ཆུ་མཛོད་བར་སྦུ་གུ་གསར་མཐུད་དང༌། ཆུ་མཛོད་རྱིང་པ་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏྤེ་འཐུང་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཁ། མན་གྲུ་ཝ་ལ་གྱིང་ཚང་དུ་ཆུའྱི་དཀའ་སྤེལ་སད་ NCA, Norway རོགས་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་ཆུའྱི་སྦུ་གུ་མཐུད་
འདྤེན་དང་ཆུ་མཛོད་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏྤེ་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ལ་ཆུ་འདང་ངྤེས་ཐོབ་བཞྱིན་ཡོད། 

ག ཏྤེ་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་གཞྱིས་སྒར་དུ་འཐུང་ཆུ་གཙང་བཟོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས་ཞུས་ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་
པོ་བྱུང་ཡོད།  
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ང༌། མོན་གྷོ་གཞྱིས་གོང་ ༩ པའྱི་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སྤེལ་སད་གནམ་སྤེགས་ཆུ་མཛོད་གཤོང་ཚད་ལྱི་ཊར་
ཆྱིག་འབུམ་ཅན་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུས། 

ཅ། མོན་གྷོ་གཞྱིས་གོང་ ༨ པའྱི་གཞྱིས་གོང་དུད་ཚང་རྣམས་ལ་འཐུང་ཆུ་དཀའ་སྤེལ་སད་ཆུ་མཛོད་ནས་དུད་ཁྱིམ་སོ་སོར་
འཐུང་ཆུའྱི་སྦུ་གུ་མཐུད་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཆ། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་སྒར་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཆུ་ཚོགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཁར། གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་དུད་ཚང་རྣམས་ལ་
ཉྤེན་ཁ་ཆགས་པར་བརྤེན། SOIR IM Sweden  རོགས་ཚོཌ་ཀྱི་རོགས་སོར་འོག་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གྱི་ཆུ་མཛོད་
ཉམས་གསོ་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད། 

ཇ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་སོར་འོག་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆྤེན་གྱི་ཆུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཨ་མ་ནས་ཆུ་མཛོད་དབར་གྱི་ཆུའྱི་སྦུ་གུ་ 
༡༥༠ རྱིང་སོང་བྤེད་མྤེད་གྱུར་བ་དྤེ་དག་གསར་ཉོ་ཞུས་པ་དང༌། ཆུ་མཛོད་ཨ་མའྱི་ཉྤེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་ཡུར་བཟོ་བཅོས་
ཞུས་ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་ཡོད།  

ཉ། NCA, Norway རོགས་ཚོཌ་ཀྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་མོན་གྷོ་སྨན་ཁང་གྱི་ས་འོག་ཆུ་འཐྤེན་འཕྲུལ་འཁོར་རྱིང་
སོང་ཉམས་གསོ་ཞུས་ཏྤེ་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དང་ནད་པར་འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཏ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་རོགས་སོར་འོག་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་གྱི་བཤང་མཛོད་ཉམས་བཟོ་ཞུས་ནས་ལས་
བྱྤེད་དང་ནད་པར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། 

ཐ། གངས་སྱིད་དབུས་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གཡས་གཡོན་གཙང་གནས་ཆྤེད་འདྱི་ལས་ནས་གད་པ་གཉྱིས་ཟུར་བསོ་
ཞུས་ཡོད། རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གད་སྙྱིགས་འོར་འདྤེན་སྣུམ་འཁོར་ཆྤེད་སྣུམ་རྱིན་དང་བཟོ་གོན་
དགོས་དངུལ་སྒོར་ ༡༢༠༠༠༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད།  

ད། ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཧྱིནསྒོར་ ༤༥༣༡༣༠༧།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༡༡༽ ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི།  
ཀ  ཧོན་སུར་ཕན་བདྤེ་སྨན་ཁང་གྱི་གོ་ནད་ནད་གསོ་ཁང་བཟོ་བཅོས་ཟྱིན་ཏྤེ་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང༌།  སྨན་པ། འཕྲོད་ལས་

གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཆྤེད་བྤེད་སོད་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད།  
ཁ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་རོགས་སོར་འོག་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་གྱི་ས་མཚམས་རྒྱང་རྱིག་ཡོངས་རོཌ་བསར་

བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ག AFRICA TRAMILA,ITALY རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དངུལ་ལྷག་བསད་ཁོངས་ནས་ལ་དྭགས་སྨན་ཁང་གྱི་སམ་གོག་

འཇོག་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡོད།   
ང༌། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རའྱི་དགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་འདྱི་གའྱི་ལས་ཁུངས་རྒྱ་སྤེད་དང༌། ཙག་ཙིག་བཟོ་བཅོས་ཞུ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད།   
ཅ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་རོགས་སོར་འོག་གངས་སྱིད་སྱིལ་པོལ་རྤེད་ཐང་ཆྤེད་གསང་སོད་གཉྱིས་དང་བཙོག་ཆུ་

ཡུར་བ་གསར་རྒྱག་ལྤེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད།  
ཆ། ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གད་སྙྱིགས་གསོག་འཇོག་ཁང་གངས་ ༦ གསར་རྒྱག་ཞུས་ཏྤེ་མང་ཚོཌ་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལ་

ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།   
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ཇ། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དགོས་དངུལ་རོགས་སོར་འོག་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་སྒར་གྱི་སྨན་ཁང་དཀར་རྱི་ལྤེགས་གྲུབ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

ཉ། ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་རྒྱ་བསྤེད་དང་བཟོ་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༡༧༣༦༧༦།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༡༢༽ ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི། 
ཀ  ཚ་བ་འདར་ཚད་ཁབ་གདལ་ཆྤེ་བའྱི་ས་གནས་ཨོ་དྷྱི་ཤྭ་དང༌། སན་རྡ་ར༌། མན་སར། མྤེའོ༌། ཏྱི་ཛུ་དང༌། ཀྲུ་ཀྱིང་བཅས་ཀྱི་མྱི་

མང་ལ་ཚ་ བ་འདར་ཚད་ནད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་གོ་རོགས་སྤེལ་ཡོད།   
ཁ། ནོར་ཝྤེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་གྱི་ཉལ་གུར་གངས་ ༣༡༠ 
 མངགས་ཉོ་ཞུས་ནས་ཨོ་དྷྱི་ཤ་གཞྱིས་མྱིར་བགོས་འགྤེམས་ཞུས་ཏྤེ་ནད་སྔོན་འགོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ག ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༧༠༥༡།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༡༣༽ སྨན་ཁང་ཆྤེད་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སོད།  
ཀ  ནོར་ཝྤེ་ཨྤེན་སྱི་ཨྤེ་དགོས་དངུལ་རོཌ་སོར་འོག་ཨོ་དྱི་ཤ་སྨན་ལྷ་སྨན་ཁང་དང༌། ཀོ་ལོ་གྷལ་སྨན་ཁང་སོ་སོར་ཁག་ལུད་

བརག་དཔྱད་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོ་ཞུས་ཏྤེ་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།  
༡༤༽ མྱིག་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས། 
ཀ  ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐྤེབས་རའྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང༌། ཧོན་སུར། མན་སར་བཅས་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་

གངས་ ༣༥༡ ལ་མྱིག་བརག་དཔྱད་དང༌། མྱི་གངས་ ༦༢ ལ་མྱིག་བཤགས་བཅོས། མྱི་གངས་ ༡༧ ལ་མྱིག་ཤྤེལ་བགོ་
འགྤེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཁ། མྱིག་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༤༠༠༩༨།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༡༥༽ ཁ་དང་སོའ་ིའཕྲོད་བསྤེན། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ནང་སྱིར་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་དུ་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་ཐྤེ་ཝན་སོའ་ིསྨན་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་སྨན་ཞབས་

དང༌། སོའ་ིལས་བྱྤེད། སོབ་གའྱི་སྨན་ཞབས་བཅས་མྱི་གངས་ ༡༤ ལ་སོའ་ིནད་སྔོན་འགོག་དང༌། བཅོས་ཐབས། སྨན་
བཅོས་བྱྤེད་སངས་སོར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་མོན་གྷོ་སོའ་ིསྨན་པ་དང༌། སོའ་ིལས་བྱྤེད་ནས་མོན་གྷོ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྱིན་མྤེད་
སོ་བརག་དཔྱད་དང༌། སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད།  

ག སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་ Coorg institute of Medical sciences  ནས་སོའ ་ིསྨན་པ་ ༡༧ གྱིས་སྤེལ་ཀོབ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༡༧༤༨ ལ་སོ་བརག་དཔྱད་དང༌། སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་གོ་སྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ང༌། སྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་དྭང་བངས་སོའ་ིསྨན་པ་དང༌། སོའ་ིལས་བྱྤེད་ནས་སྱིར་སཾ་བྷོ་ཊ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༤ 
 དང༌། དཔལ་སྤུངས་ཤྤེས་རབ་གྱིང་དགྤེ་འདུན་གངས་ ༢༤༠ ལ་སོ་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་ཐུབ་

པ་བྱུང་ཡོད། 
ཅ། སོ་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༠༠༠༠༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།  
༡༦༽ རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི། 
ཀ  རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་མན་སར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་གྱི་སྨན་ཁང་དུ་འགོ་ 
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 འཛུགས་ལག་བསར་ཞུས། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ད་བར་གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༨༡༠ ལ་ནད་རྱིཌ་འད་མྱིན་ 
 བརག་དཔྱད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༡༧༥༠་༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།  
༡༧༽ མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་འཆར།    
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ LEIS AMIS རོཌ་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཐོག་སོབ་གྲྭ་ཁག་

བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༢༥༢༦ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརག་དཔྱད་ཟྱིན་ཁོངས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༧༤ 
ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། ནད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བརག་དཔྱད་འཕར་མ་དང༌། སྨན་བཅོས་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ལམ་སོན་མཐུན་རྤེན་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱིྤེའྱི་ཁོངས་ཕྲུག་གུ་གངས་ ༡༨༡༧ ལ་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྱིམ་
པ་དང་པོ་རྒྱབ་ཟྱིན་པ་དང༌། དྤེ་འཕྲོས་རྣམས་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མུས་སུ་ཡོད། 

ཁ། འདྱི་ལས་ནས་རང་རྤེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ལྟ་ཚུལ་དཔྱད་ཞྱིབ་སད་ཨ་རྱི་མཐོ་སོབ་  University of 
Rochester Medical school དང་ University of Hawaii གཉྱིས་དང་ཟུང་འབྤེལ་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ 
༥ པའྱི་ནང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་དང༌། ལ་བྱང་གསུམ་མདོ། ས་སྨད་བཅས་པར་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཨ་རྱིའྱི་
མཐོ་སོབ་ཆྤེད་ལས་པ་གཉྱིས་དང༌། འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོཌ་འཕྲོད་བསྤེན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་འབྤེལ་ལས། ལ་སྱི་ལས་
ཁུངས་དང༌། ལ་དྭགས་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་བཅས་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་ས་གནས་མྱི་མང་
དང༌། དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན། སོབ་དགྤེ་དང༌། ལས་བྱྤེད་བཅས་མྱི་གངས་ ༢༩༦ ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བརྒྱུད་དཔྱད་ཞྱིབ་
ཞུས།  

ག རྡ་སར་ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་སྨན་པ་དང༌། སྨན་ཞབས་གངས་ ༤༥ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ལམ་སོན་ཐོག་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུས།  

ང༌། ས་གནས་ཁག་བཅུྱིག་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་མྱི་གངས་ ༡༧༥ ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་བརག་དཔྱད་ 
VIRAL LOAD TEST ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་ཞུས་ཡོད།  

ཅ། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་འཆར་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༣༧༠༦༠།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།  
༨༽ དབང་པོ་སོན་ཅན་ལ་འཚོ་སྣོན་དང༌། ཡོ་བྱད་མཁོ་སོད།  
ཀ  རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ནང་གནས་འཁོད་རང་རྱིགས་དབང་པོ་སོན་ཅན་མྱི་གངས་  ༡༡༠ ལ་མྱི་རྤེར་ཟླ་རྤེ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ 

༡༥༠༠།༠༠ རྤེ་ཕུལ་ཡོད། 
ཁ། ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞྱིག་ལ་རང་ཚབ་དང༌། ཨོ་དྷྱི་ཤྭ་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞྱིག་ལ་མྱིག་

ཤྤེལ། ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གངས་ ༡༣ ལ་མྱིག་ཤྤེལ་དང༌། ས་ཊོན་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་
གངས་ ༡༠ ལ་མྱིག་ཤྤེལ། གོ་ནུས་ཡོ་བྱད་དང༌། དཔུས་མོའ་ིཤུབ། སོ་ལན་བོན་གཞྱིས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གངས་ ༢༩ ལ་
མྱིག་ཤྤེལ་དང་མཁར་རྒྱུགས། མོན་གྷོ་སྨན་ཁང་དུ་འཁོར་ལོའ་ིརྐུབ་སྤེཌ་གཅྱིག་མཁོ་སོད་ཞུས།  

༡༩༽ མཛེ་ནད་ཅན་ལ་སྨན་བཅོས་དང༌། འཚོ་སྣོན། 
ཀ  པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིཌ་མཛེ་ནད་ཅན་གངས་  ༧ ལ་མྱི་རྤེར་ཟླ་རྤེ་འཚོ་སྣོན་སྒོར་ 

༡༥༠༠།༠༠ དང༌། སམ་ཟས་དོད་ཟླ་རྤེ་སྒོར་ ༡༠༠༠།༠༠ སྨན་བཅོས་འགོ་གོན་ཐོག ལོ་འཁོར་སྨན་དོད་ཧྱིན་སྒོར་ 
༡༠༠༠༠།༠༠ པ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་ཁུངས་ཕུལ་ཞུས་ཡོད།   
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ཁ། དབང་པོ་སོན་ཅན་དང༌། མཛེ་ནད་ཅན་གྱི་འཚོ་སྣོན་དང་སྨན་བཅོས་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༢༡༨༩༡༧༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་སར་
ཡོད། 

༢༠༽ མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ། 
ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་བྱྱིས་པའྱི་ཉྱིན་མོར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྱྤེད་དང༌། སོབ་ཕྲུག་

རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སོན་དང་རྤེད་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་འགན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས།   
ཁ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ རྒྱལ་སྱིའྱི་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཉྱིན་མོར་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་འཁབ་སོན་དང༌། 

རྤེད་རྱིཌ་སྣ་ཚོཌ་འགན་སྡུར་གྱིས་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཟབ་རྒྱས་ཞུས།  
ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དབུ་བརྤེས་ནས་ལོ་ ༡༥ འཁོར་བའྱི་མཛདསྒོའ་ིསྐུ་ མགོན་གཙོ་བོ་

སྐུ་ཞབས་ Rima-Fujita གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གཞས་སྣ་གཟྱིཌ་འབུལ་ཞུས་པར་སྐུ་ 
 མགོན་རྣམས་དགྤེས་མཉྤེས་ཆྤེན་པོས་བསྔགས་བརོད་གནང་ཡོད།  
ང༌། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༠༢༢༨༢༢།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།  
༢༡༽ ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང༌།  
ཀ  ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ནད་པ་གངས་ ༥༢ ཕྤེབས་པར་འདྱི་ལས་ནས་བཞུགས་གནས་དང་གཟྱིམ་ཆས་སོཌ་མཐུན་ 
 རྤེན་སར་ཏྤེ་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ཁ། ནད་པ་ཕྤེབས་བཞུགས་རྱིང་གསོལ་ཆས་རྒྱུ་འགོ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུན་དུ་གསོལ་ཆས་ལ་གཙང་སྦྲ་དང་ཚ་འཁོལ་ཐོན་གསུམ་

ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་ལྷོད་མྤེད་ཞུས་ཡོད། 
ག  ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༥༠༩༧༤།༠༠ འགོ་གོན་བཏང་ཡོད།   
༢༢༽ མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱྤེད། ཉམ་ཐག འཕྲོད་བསྤེན་ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་

བཅས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར།  
ཀ  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུཌ་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་

རྒས་གཅོང་མགོན་མྤེད་དང༌། ལོ་གཞོན་ནད་མནར་གངས་ ༢༨༢ ལ་སྨན་བཅོས་སྒོར་ ༢༢༦༣༣༠༢།༠༠ 
 མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 
ཁ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱྤེད་ལས་ཐོག་དང༌། བགྤེས་ཡོལ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཅས་གངས་ ༢༧༠ 
 ལ་སྨན་བཅོས་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༡༦༥༠༢༢།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། 
ག བོད་མྱིའྱི་དྭང་བངས་འཕྲོད་བསྤེན་ཚོཌ་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༧༣ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སྒོར་ 

༥༥༦༠༧༦།༠༠ ཞུས་ཡོད།  
ང༌། ྋདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བྱྤེད་གངས་  ༨ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཧྱིན་སྒོར་ 

༢༦༥༡༨༣།༠༠ ཞུས་ཡོད།  
ཅ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུཌ་ཀྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་བགྤེས་ཡོལ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱྤེད་དང༌། ཉམ་ཐག་ 
 བཅས་པར་སྨན་གོན་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༣༩༠༤༠༠།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
༢༣༽ བོད་ཀྱི་ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལུས་སོང༌། 
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ཀ  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཡོ་རོབ་ཨོ་སྱི་ཊ་རྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་ཝྤེའྱི་ཎ་་གནས་བཞུཌ་གཉྤེན་རྤེ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་
བསམ་གཡས་གྱིང་དང༌། ས་རཱ་མཐོ་སོབ་དང༌། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང༌། སྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ༌། ཆོས་སྒར་ཁག་སོགས་ཀྱི་
དགྤེ་འདུན་དང༌། བཙུན་མ། སོབ་ཕྲུག་དང༌། ལས་བྱྤེད། མྱི་མང་བཅས་པར་རང་རྤེའྱི་ར་ཆྤེན་རྱིག་གཞུང་ར་རླུང་ལུས་སོང་
སོབ་སོན་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢༤༽ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང༌། 
ཀ  ནད་རྱིགས་སྱིར་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་སྤེད་གང་འད་ཐོན་མྱིན་དང༌། ལྷག་པར་ཕྱི་ལུཌ་ནས་བཅོས་དཀའ་བའྱི་ནད་རྱིགས་ལ་བོད་

སྨན་གྱི་ཕན་ནུས་གང་འད་ཐོན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་དྤེང་དུས་ཀྱི་མཚན་རྱིག་ཐོག་ནས་ར་སོད་ཆྤེད་
ཉམས་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་ནས་ད་བར་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་དང༌། གཅྱིན་སྙྱི་ཟ་ཁུ། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས། བཙོ་ཐལ། ཕོ་སྨུག་རྨ་
ཅན་དང་གཉན་ཅན། འབས་ནད་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད།  

ཁ། ཨྱི་སྱི་རལ་རང་འབྱུང་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་དང་མཉམ་དུ་བཙོ་ཐལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཐྤེངས་གཉྱིས་པའྱི་རགས་ཟྱིན་ཁག་
ཅྱིག་གྲུབ། དྤེ་བཞྱིན་ལྱི་ཐུ་ནྱི་ཡ་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་འབས་ནད་ཕྲ་ཕུང་ལ་བོད་སྨན་གྱི་ཕན་སྤེད་ཇྱི་བྱུང་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་པར་གྲུབ་འབས་ལྤེགས་པོ་བྱུང་ཡོད། 

ག ཨ་རྱི་ Virginia གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དང་མཉམ་འབྤེལ་གྱིས་འབས་ནད་དཔྱད་ཡྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་འབས་
ནད་སྙན་ཐོ་དཔྱད་ཡྱིག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚན་རྱིག་དུས་དྤེབ་ཀྱི་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་འདོན་སྤེལ་གནང་ཡོད།   

ང༌། རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་རྱིགས་དང༌། ཆོས་འབྤེལ་ནད་པ། དགྤེ་བཙུན། སོབ་ཕྲུག སྱི་ཞུ་བ། ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་རྱིན་མྤེད་སྨན་
སྱིན་དང༌། ཕྤེད་བཅག་སྨན་སྱིན་ཁོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥་༡༤ བརྒལ་བ་ཕུལ་ཡོད།  

༢༥༽ བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང༌། 
ཀ  Netherland རུ་རྤེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ Stitching Hulp an Tibetanen  ཚོགས་གཙོ་སྐུ་གཤྤེགས་དམ་པ་ལྕམ་སྐུ་ 

Ellen Rose སྒྤེར་གྱི་ཤུལ་ནོར་ཕོན་ཆྤེ་ཞྱིག་བདྤེ་སྨན་གྱི་མྱིང་ཐོག་འཇོག་གནང་བྱུང་བར་བརྤེན་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་དུ་
སྨན་པའྱི་ལས་ཤག་གསར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ལྤེཌ་གྲུབ་ཀྱིས་ལྕམ་སྐུ་ཨྤེ་ལྤེན་དམ་པའྱི་སྐུ་ཟླ་ Harrie Panders ལཌ་
ནས་བདྤེ་སྨན་དབུ་བརྤེས་པའྱི་དུས་ཚིགས་དང་སབས་བསྟུན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་དང༌། ཟུར་སོང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང༌། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། བདྤེ་སྨན་ལས་བྱྤེད་བཅས་ལྷན་འཛོམས་
ཐོག་དབུ་འབྱྤེད་གནང་ཡོད། 

ཁ། ལོ་དྤེའྱི་ནང་སོའ་ིསྨན་པ་དང་ལས་རོགས་གཅྱིག་བཅས་ནས་ནད་པ་གངས་ ༡༧༧༤ ལ་སོའ་ིསྨན་བཅོས་བྱས་ཁོངས་སོ་
གངས་ ༣༦༢ རུལ་སོང་བྤེད་མྤེད་ར་བཀོག་དང༌། ནད་པ་གངས་ ༣༦༢ ལ་ས་སོང་འགྤེང་བཅོས། མྱི་གངས་ ༥༢༠ ལ་སོ་
གཙང་བཟོ༌། ནད་པ་གངས་ ༥༣༠ ལ་སོ་ར་བར་སྨན་བཅོས་ཞུས་ཡོད།    

ག བདྤེ་ལྤེཌ་སྨན་ཁང་ནས་འགན་འཁུར་རང་ལྤེན་ཐོག་ཉྱི་ཧོང་དུ་རྤེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གཞན་ཕན་བྱམས་སྤེམས་ཅན་གྱི་མྱིག་
དབང་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐྤེངས་ ༡༥  པ་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་གོ་སྱིག་ཞུས་པར་ནད་པ་གངས་ ༢༠༠ སྤེབས་ཁོངས་ནས་
ས་སྱིབ་སྨྱིན་པའྱི་ནད་པ་གངས་ ༤༧ གཤག་བཅོས་ལམ་ལྷོང་གང་ལྤེགས་བྱུང་བ་བཅས། འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་དང་པོའ ་ིནང་གསྤེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་
སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༨ པ། 
༄༅།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༢ ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆབ་སྱིད་སྤེ་ཚན་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པར་རྒྱུན་

ལས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་དང་འབྤེལ་གཏན་འབྤེབས་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 
༡༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་། 
   ཁ༽ ནང་གསལ། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་ལས་བྱྤེད་ ༣༢ ཙམ་འདུག་པར་སོབ་མའྱི་གངས་ཇྱི་ཡོད་གསལ་བཤད་མྱི་
འདུག་པ་དང་།  ལས་བྱྤེད་སོབ་མའྱི་གངས་ལས་མང་བ་ཡོད་ཚོད་འདུག་པས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
༢༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་། 
བལ་ཡུལ་དུ་བོད་མྱི་འདུས་སོད་མང་བ་དང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བར་བརྤེན། ངྤེས་པར་དུ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་རྱིགས་ཀྱིས་སྙོབས་ཐབས་ལ་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་བར་འབད་བརོན་ཇྱི་ལྟར་གནང་ཡོད་དམ། ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དྤེ་བས་
སྙོབས་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གང་གནང་ཡོད་དམ། 
༣༽    ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༤ པའྱི་ནང་།   
    ཁ༽ འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་ས་ཁུལ་ ༢༢ ཙམ་ལས་སྤེལ་མྱི་འདུག་པ་དང་། ས་ཁུལ་དྤེ་དག་ནང་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་
གཅྱིག་ཐོག་ཉྱིས་བརྤེགས་ཀྱིས་ཐྤེངས་མང་སྤེལ་འདུག ད་དུང་བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མཐུན་རྤེན་སོ་བའྱི་རྱིགས་མང་པོ་འདུག་
པས། དྤེ་དག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་མ་སྤེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། 
༤༽    ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩ པའྱི་ནང་། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཁང་ ༣༥ ནས་སྨན་གོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༤༥ 
བར་ཆག་ཡང་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡང་ལས་གཞྱི་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་
ཁང་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་དྤེ་དག་ནས་ཀང་སྨན་གོན་ཆག་ཡང་ཐོབ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཐུབ་བམ། 
༥༽   ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༨ པའྱི་ནང་། 
   ཀ༽ མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཟྤེར་བའྱི་ནང་། ངན་གོམས་ཅན་གངས་ ༡༧ ཙམ་ལས་མྤེད་པ་
འདྱི། མཐུན་རྤེན་སར་སའྱི་གངས་ཙམ་རྤེད་དམ་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་ངན་གོམས་ཅན་གྱི་གངས་ལ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དམ།   
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༦༽    ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༢ པའྱི་ནང་། 
བོད་ཀྱི་ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་ལུས་སོང་ཐད། སྤྲུལ་སྐུ་བོ་བཟང་དམ་ཆོས་ཟྤེར་བ་ལ་ཁབ་བསགས་དང་མཐུན་རྤེན་འཕྲོད་བསྤེན་ནས་
གང་འཚམ་སར་འདུག་པས། ཁོང་ལ་ཁད་ཆོས་དང་དྤེས་ཕན་ཐོགས་པ་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། དྤེང་སབས་སྤྲུལ་མྱིང་ཅན་མང་པོས་ཆོས་
སོང་བཞག་སྤེ་དྤེའྱི་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་བྱྤེད་བཞྱིན་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་ཡོང་སྱིད་པས། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་རྤེན་སར་འཆར་ཡོད་དམ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་ནང་གསྤེས་ག་པ། གོང་གསལ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་
བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིག་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  

གཞུང་འབྤེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
གོས་འཆར་དྤེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མྤེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བགོ་གྤེང་གྱི་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་བགོ་གྤེང་མ་
གནང་སྔོན་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་ལ་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་
བོན་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་དྲུག་འདུག དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། དྱི་བ་དང་པོའ ་ིལན་ལ། 
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་ལས་བྱྤེད་གངས་ ༣༣ དང་སོབ་མ་གངས་ ༥༠ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དྤེ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དྤེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱིས་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་བ་དྤེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡང་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ PRM རོགས་ཚོགས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་གནང་བ་དྤེ། བཀའ་
ཤག་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་ནས་ལོ་རག་པར་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལོ་དང་ལོ་སྔོན་མ་གཉྱིས་བརྡུར་བ་ཡྱིན་ན། PRM སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་འཕྲོད་བསྤེན་ཆྤེད་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱི་སར་ཆ་གནང་
ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ཡུལ་ནང་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡྱིན། སྤེལ་སངས་
ཐོག་  ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ནས་འགྱུར་བ་ཅུང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ༢༠༠༨།༠༩  སྔོན་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་  ༢༠༠༨ དང་ ༢༠༠༩ ནས་
འགྱུར་བ་ཐྤེབས་ཏྤེ་གཙོ་བོ་དྤེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ། ཕྱི་དངུལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་
པའྱི་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་བརྒྱུད་དྤེ་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཚོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཏང་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་ 
༡༢ དང་། དྤེ་བཞྱིན་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་རང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ ༣།༤ ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཚེ་རྱིང་རྒས་གསོ་
ཁང་གཙོས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་དྤེ་ཚོ་ཚུད་ནས། ལས་གཞྱི་དྤེ་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
བརྒྱུད་དྤེ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛིན་བརྒྱུད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་དཔྤེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་སྨན་བཅོས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་
ཨང་ཐོབ་ཅན་ཁ་པ་དང་ང་པ་ཡོད་ཚད་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  གཅྱིག་མཚུངས་བལ་
ཡུལ་ནང་ལ་ PRM རོགས་དངུལ་གནང་བའྱི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་གངས་ཅན་བདྤེ་རས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ཉམ་ཐག་ནད་པ་ཚོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་
པའྱི་མྱི་མང་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རྤེད་དྤེ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ད་དུང་
ཛ་དག་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་བརྒྱུད་དྤེ། ན་ནྱིང་ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་
བཅུའྱི་འགོ་སོང་ལོ་རག་པར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། PRM བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་
ནས་ལྡབ་གཉྱིས་འཕར་བ་རྤེད། ལོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འབུམ་བཅུ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལ་
འཕར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཛ་དག་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྤེན་ཞུ་མཁན་གྱི་སྙན་ཞུ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་བརྒྱ་ཆ་གང་མང་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་
སྤེ་མཐུན་རྤེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འད་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག སྨན་བཅོས་ལས་གཞྱི་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་
མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་རྤེད། ཉན་ནད་རྤེག་དུག་ལས་གཞྱི། མོས་རས་ཉན་གོམས་ལས་གཞྱི་བཅས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
སྤེལ་དང་སྤེལ་བཞྱིན་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནས་ཐད་ཀར་ཟབ་སོང་
ཁག་གོ་སྱིག་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་བལ་ཡུལ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་བྱྤེད་ཚོ་གང་ཐུབ་ཉམས་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་ང་ཚོས་འབད་
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བརོན་གནང་གྱི་ཡོད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་ལས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཏྤེ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སོང་
ཁག་གཉྱིས་ཙམ་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ཟབ་སོང་ཐྤེངས་གཉྱིས་པ་དང་། དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་
འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་གཏོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོར་འཕྲོད་བསྤེན་གངས་
ཐོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ནས། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། Australia ལ་ཡོད་པའྱི་སོའ་ིསྨན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སོག་ར་ཁུལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་སོ་ཡྱི་སྨན་བཅོས་དང་བརག་
དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ཀ་ཐ་མན་ཀྲུ་གཡས་གཡོན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ལས་གཞྱི་
འདྱི་འད་སྤེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་དྤེ་ལས་རྒྱ་ཆྤེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན། US AID ནས་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྐུ་ལས་སོན་ཏྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་གཉྱིས་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་འོག་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་འཕྲོད་
བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ US AID ནང་ལ་འཇུགས་ཐབས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།   
 དྤེ་ནས་ས་ཡོམ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔོན་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་བསད་ཡོད་
པ་རྤེད། ད་ལོ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཉྤེན་རྤེའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་རང་གྱི་ཚོགས་པས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ས་
ཡོམ་གོད་ཆག་རྤེན་གྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་ན། དྤེ་ཚོའྱི་ཆྤེད་དུ་རོགས་དངུལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་
ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གངས་ཅན་བདྤེ་ར་བརྒྱུད་དྤེ་མར་གཏོང་ཐབས་ཀྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ས་ཡོམ་གོད་ཆག་
རྤེན་གྱིས་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ལས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་རྤེད།  Nepal mega project 
ཞྤེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་མུས་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་ཚུད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དྱི་བ་གསུམ་པའྱི་ལན་དྤེ་ལ་ང་ཚོ་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་
ཆ་གང་མང་མང་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བསོམས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་སྤེ་ཚན་ནང་འཁོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀྱི་སྱི་སྤེ་ཚན་རྤེད། གཉྤེན་ནད་རྤེག་དུག་རྤེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉྤེན་ཚན་དང་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་
གང་མང་ལ་ཁབ་ཐུབ་པར་ཞུས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རྤེ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་
ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཀང་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ས་ཆ་
ཁག་ ༢༢ ནང་ལ་མ་འཁོད་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་སྤེལ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་དབྱྱིན་སད་ཅྱིག་བྤེད་སོང་གནང་ཆོག་པར་ཞུ། Mobile health education campaign ཞྤེས་ང་ཚོས་བྱྤེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་ལ་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་དང་འཕྲོད་ལས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྤེད་དུས།  ཆྤེད་དུ་
མངགས་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་ན་ཡག་པ་འདུག ཡང་མྱིན་ན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་སྨན་པ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ན་
དགའ་བ་འདུག ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་སྨན་པ་རྒན་པ་ཞྱིག་གདན་འདྤེན་ཞུས་ན་དགའ་བ་འདུག  ཡང་
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མྱིན་ན་ཕྱི་ལོག་ནས་སྨན་པ་ཞྱིག་ཆྤེད་དུ་མངགས་ནས་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ས་ཁུལ་ཆུང་ས་དྤེ་དག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོའ་ི
ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ནང་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་གཞྱི་དྤེ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་པ་དྤེ་ཚོ་ས་ཁུལ་ ༥༥ ལྷག་ལ་ཁ་འཐོར་བསད་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་སྒྤེར་གྱི་སྨན་ཁང་དང་གཞུང་གྱི་སྨན་
ཁང་སོང་ཕྲག་མང་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་ ༣༥ ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ། ཉྱི་
ཤུ། བཞྱི་ཅུ་ཞྤེ་ལྔ་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོས་རྱིམ་པའྱི་སྨན་ཁང་དྤེ་ཚོ་མང་དུ་གཏོང་བར་འབད་བརོན་ཞུ་དང་
ཞུས་མུས་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ལྔ་པ་དྤེ། མོས་རས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་འདུག མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་གངས་ཀ་ 
༡༧ དྤེ་མོས་རས་ངན་གོམས་ནང་ལྷུང་བའྱི་གཞོན་སྤེས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བཅོས་ཐབས་ཁང་ལ་
འགོ་མཁན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དྤེ་ནས་དྱི་བ་དྲུག་པ་དྤེ་ལ། གཉྤེན་རྤེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ར་རླུང་སྒང་ལ་མཁས་པ་དང་ལག་ལྤེན་བསར་
བསད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྤེ་གང་འཚམས་
ཤྱིག་མཚན་སྙན་གགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་འད་
གནང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཟྤེར་བ་དང་། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་སྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཏན་ཏན་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་པ་ལྟར་གཉྤེན་རྤེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་རང་གྱིས་ར་རླུང་གྱི་སོབ་སོན་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཉྱིན་ལྟར་ལག་ལྤེན་བསར་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ར་རླུང་གྱི་ཟབ་སོང་དྤེ་ཉན་ནས་སོ་སོས་ལག་ལྤེན་མ་བསར་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་སོ་སོ་རང་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་རྱིགས་དྤེ་ཏན་ཏན་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བ་མ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དགྤེ་འདུན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། 
མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ར་རླུང་དང་ YOGA ཐོག་མཁས་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་ན། ང་ཚོ་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
 ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
བགོ་གྤེང་གྱི་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལོའ ་ིནང་ལ་བཀྱིས་ལོངས་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།  དྤེ་ཡང་གཞྱིས་
ཆགས་ཆུང་ཆུང་གསུམ་བཞྱི་ལས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ན་ནྱིང་ཞུས་པ་རྤེད། ལོ་སྔོན་མ་སྔོན་མ་ལ་ཡང་ཞུས་གནང་བ་རྤེད། ད་ལོ་ཡང་
མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན། ལོ་གཅྱིག་འདས་ཚར་བ་རྤེད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས། རྤེ་བ་
ཡང་རྒྱག་གྱི་མྤེད། ཤོག་སྤེང་ལ་བཀོད་དྤེ་ལན་ནང་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་འདུག  ད་རྤེས་ཅོན་ཊ་ར་
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ཆུའྱི་སོར་ཞྱིག་གསུང་གནང་སོང་། ཆུའྱི་སོར་ཏྤེ་ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཡོངས་རོགས་བསོམས་ཏྤེ་འདས་པའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་ཆུ་
མཛོད་མ་རྤེད་དྤེ། སྱིར་བཏང་གྱི་ཆུའྱི་ཡོང་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཐུད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ཡུལ་
མྱི་རྱིའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཆུ་བཀག་སྤེ་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཛ་དག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ཆུ་དྤེ་ཡར་མར་མཐུད་རྒྱུ་ལས་ཆུ་མཛོད་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་སད་བསད་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ག་རྤེ་བཞྤེས་ཡོད་མྤེད། ཁ་སང་བཀའ་ལན་ནང་ལའང་ས་གནས་ནས་བྱུང་མ་སོང་། ས་གནས་ནས་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་
ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེར། ཁ་སང་ཡར་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་ཆུ་རག་དྤེ་སབས་རྤེ་ནང་སྱིད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡོད་པ་
འད་པོ་དང་། སབས་རྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ། བར་མ་སྤེང་ལ་ལྷག་གྱི་འདུག ན་ནྱིག་ཆུ་རག་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེ་བས་ཆར་དུས་ཛ་དག་བརྒྱབས་ཏྤེ་ཁང་པ་ཁུར་བ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་དྤེ་ས་གནས་
ནས་ཕུལ་སངས་ནོར་ཡོད་ནའང་རྤེད། ས་གནས་ནས་ཕུལ་ཕོགས་ནོར་ཡོད་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ལམ་སོན་ཡང་དག་པ་མ་ཕྱིན་
པའྱི་ཉྤེ་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་དྤེ་དྤེ་བཞྱིན་དུ་ལྷག་འདུག  བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་ལོ་གཉྱིས་བསྟུན་མར་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ་ཅྱི་གང་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྤེས་མ་འཛིན་སོང་འཕོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ཡང་བསར་སྱི་འཐུས་ཕྤེབས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་རང་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་
ལྷག་བསད་འདུག  
 དྤེ་ནས་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་ལ་སད་གགས་ཅན་གྱི་རྤེ་ཐང་མང་པོ་ཞྱིག་གསོལ་རས་གནང་སོང་།  ང་འགོ་སའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཆུང་ཆུང་གསུམ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་ཐོབ། གཉྱིས་ལ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཉྤེ་ལྤེན་ལ་གཞོན་སྤེས་ཚོས། ཁ་ཤས་
ལ་སན་དང་ཁ་ཤས་ལ་མྱིག་མྤེད་པར་གནང་རོགས་གནང་། ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་སངས་བཟང་ཕོགས་དང་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་སངས་ངན་ཕོགས་
དྤེས་རོད་རོག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་གནང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བབ་རླྱིངས་བརན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་
སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ། ལོ་མང་པོའ་ིགོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྤེད་འདུག དོན་དག་མྤེད་པའྱི་རྤེ་ཐང་སད་མྱི་དགོས་པར་
སད་པའྱི་ཉྤེ་ལྤེན་ལ་ད་ལྟ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས། ཆུའྱི་མཐའ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྔོན་མ་གཞུང་གྱིས་ས་ཆ་ཉོས་
བཞག་པའྱི་ཉྤེ་འཁོར་ལ་སྔོན་མ་ AET ཡྱིས་གནང་སྤེ་རྤེ་ཐང་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཚང་མ་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཡར་མར་བྱས་ཏྤེ་གང་ལྟར་
རྤེ་ཐང་དྤེ་དགོས་མཁོ་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ཏྤེ། དྤེའྱི་ངོ་བོ་བསྒྱུར་འདུག ངོ་བོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྤེས་སུ་གཞོན་སྤེས་ཚོས་མཁྤེན་
གྱི་མྱི་འདུག ཕར་གཞན་དག་གྱིས་ཀང་མཁྤེན་གྱི་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་གཞྱི་ནས་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ། ད་ལོ་ཐང་སད་པའྱི་
ཉྤེ་ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་གཞོན་སྤེས་ཚོ་གཉྱིད་སད་དྤེ་ཡར་བཞྤེངས་ནས། གཞོན་སྤེས་མང་ཐག་ཆོད་རྤེད། ང་ཚོར་སྔོན་མ་ཡོད་པ་དྤེ་
ཕར་བསྒྱུར་ཏྤེ་ད་ལྟ་ཡང་ང་ཚོར་ཐང་མྤེད་ནས་བསད་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྤེ་ཐང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་
གནང་སོང་། ད་ལོའ་ིརྤེ་ཐང་མང་པོ་ཕུལ་བ་དྤེས་རོད་རོག་བཟོས་འདུག ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ཡང་བསར་མ་འོངས་
པའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་མྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་མྱི་མང་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དྤེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསྤེབས་ཐུབ་པར་བྱྤེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དུས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་བརྡ་འཕྲོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་ནང་ལ་ཁུར་མྱི་ཁུར་ཏྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་འདོད་པ་རྤེད།  
 དྤེ་རྱིང་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སད་ཆ་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། བཀའ་མོལ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྤེད་ཙང་སངས་
འཛིན་རང་འཇགས་རྤེད་སྙམ། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་། རང་འཇགས་རྤེད།) གཞན་དང་པོ་ཆུ་ཤོར་རྤེས་ལ་ཆུ་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། གནད་དོན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་སོས་རས་ཀྱི་སོར་ལ་གསུང་གནང་སོང་། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོ་
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མྤེག་ལོ་གྷན་ཇྱི་ལ་བསྤེབས་པ་རྤེད། རྣམ་རྒྱུན་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་ཚོ་བཞུགས་ས་མྤེད་ནས་སོས་རས་མཆོད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ང་
རང་ཚོ་མྤེག་ལོ་གྷན་ཇྱི་གྱི་ཕུང་པོ་བསྤེག་ས་དྤེར་བསད་ཀྱི་འདུག ཞོགས་པ་ཕུང་པོ་བསྤེག་ཏུ་ཕྱིན་ཡྱིན་པས་དྤེ་དུས་མཐོང་སོང་། 
དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྙན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དྤེ་འད་སྤུང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དགོང་མོ་
ཉལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་སྨན་ཁང་ལ་གཏོང་ཐུབ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། ཡར་བསལ་ཐུབ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་འགན་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁུར་གྱི་ཨྤེ་ཡོད་དམ་སྙམ། ཡང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་ཐུག་འགོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཞུས་ཀྱི་
མྤེད། འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དྤེང་སང་སད་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ན་ཚ་དྤེ་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེང་སང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
ནང་ལ་ Dengue སད་གགས་ཆྤེན་པོ་ན་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གསུང་སད་ཤོར་བསད་འདུག 
རྒྱ་གར་མངའ་སྤེས་གསུངས་སད་ཤོར་བསད་འདུག ད་ལྟ་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་མང་ཆྤེ་བར་ན་ཚ་དྤེ་དར་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། ལོ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ད་
ལྟ་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་ནས་དྤེང་སང་ན་ཚ་མང་ཤོས་གཅྱིག་ cancer རྤེད་འདུག  དྤེ་ cancer ན་མཁན་ཚོས་འད་མྱི་འད་མཆོད་པའྱི་སད་
ཆ་ཡོད་ས་མ་རྤེད། འདས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་ཅན་བ་མ་བོ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ཡོངས་རོགས་དང་བོད་པ་ཡོངས་
རོགས་ལ་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཡོད་ན་མྤེད་ན་ཞྱིག་རྤེད། བ་མ་ལགས་ཀྱིས་ལུང་པ་ཁུག་ཀོག་རྱི་བརྒྱུད་ལ་
བསད་མཁན་གྱི་རྒས་འཁོགས་ཚོ་མར་བསྤེབས་དུས་ cancer ན་ཚ་རྤེད་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞྱིག་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཡོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ག་རྤེ་གནང་
ཡོད་དམ། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་སྙུང་གཞྱི་ཛ་དག་དྤེ་བོད་སྨན་གྱིས་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོངས་ཁབ་རྤེད་འདུག ཕྱི་སྨན་གྱི་ཐོག་
ནས་སོབ་ཐབས་ཡོང་བའྱི་སོབ་གསོ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེ་ལ། སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དང་རྒྱ་ཆྤེ་ཆུང་གཅྱིག་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འཕྲོད་བསྤེན་ལ་
སྨན་ཁང་ཡན་ལག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་མ་གཏོགས་གངས་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་ཤྱིག་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་ཁབ་ནང་ལ་འདུག བྱས་ཙང་ལས་བསོམས་དྤེ་ཧ་ལམ་ཕྤེད་ཀའྱི་ཕྤེད་ཀ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཆྤེ་
མཐོང་དང་ཕག་ལས་གནང་པ་དྤེ་ཚོར་གང་འད་ཞྱིག་མཐོང་འཇོག་གྱི་ཡོད་དམ། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལས་རྒྱས་པ་འདུག་སྤེ། 
སྨན་རྱིས་ཁང་དྤེ་ཡྱིག་འབྲུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་འདུག་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྒང་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་གོ་ནད་ཀྱི་སྱིའྱི་ན་ཚ་
སོར་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་འདྱིར་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་ནད་གཞྱིའྱི་སོར་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདུག སྔོན་མའང་ངས་གཅྱིག་ལབ་མོང་། ད་ལྟ་
ཀྱི་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ཉུང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉུང་དུ་ཆགས་
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སངས་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ཉུང་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཉན་ནད་རྤེག་དུག་དྤེ་འཕར་གྱི་
འདུག་གམ་རང་འཇགས་བསད་འདུག གལ་སྱིད་འཕར་གྱི་ཡོད་ན། ཚད་གཞྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འཕར་གྱི་འདུག་གམ། དྤེ་ལ་ཚོད་
དཔག་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། 
 དྤེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ནད་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སྒང་ནས་སྨན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ལ་
ཡོད་བསད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གནས་དྤེ་ཚོ་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུ།  
བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་སོགས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་པ་དགའ་པོ་
བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལོ་རག་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་ལ་ས་བགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། བཀྱིས་ལོངས་དང་
ཀུལ་ལུ་མ་ན་ལྱི། ལ་དྭགས་དྤེ་ཚོར་དོགས་འདྱི་ཕྤེབས་ཀྱི་འདུག དྤེ་རྱིང་ཡང་བསར་དྱི་བ་གནང་ཡོང་དུས། བཀྱིས་ལོངས་དང་ཀུ་
ལུ་མ་ན་ལྱི་རྱིས་གཞྱི་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་པ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་གངས་ཀ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ད་ལྟ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང་བཀྱིས་ལོངས་གཡས་ཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ལ་སྨན་ཞབས་རྤེ་
རྤེ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་གངས་ཀ་དྤེ་འདངས་ངྤེས་ཤྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུས་བསད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་གྱི་འབ་སུ་མ་བསྡུས་པ་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་བབ་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ལས་མང་བའྱི་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཅོན་ཊ་ར་ཆུ་མཛོད་ལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད། ན་ནྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གྱི་ཆུ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་སྤེལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཅྱི་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང། ད་རྤེས་ཅོན་ཊ་ར་
ལ་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་སྤེལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་སྤེལ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ཕར་ལ་དངོས་སུ་ཆུའྱི་
ལས་གཞྱི་དྤེ་ལག་བསར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ཆུ་སད་དང་མ་སད་དྤེ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་
འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ་ས་གནས་
ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་དགོས་པ་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སོར་སངས་ཏྤེ་ས་
གནས་ཡུལ་མྱི་གཡས་ཡོན་ལ་ཡོད་པའྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་གནང་ཆོག་པར་ཞུ། Local 
community leaders མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ལམ་སོན་གནང་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 དྤེ་ནས་རྤེད་ཐང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོ་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་ལ་ང་ཚོས་
རྤེད་ཐང་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུར་ང་ཚོས་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རྤེད། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས། བྷྱིར་བོད་ཚོགས། དྤེ་
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ནང་བཞྱིན་ཨོ་རྱི་ས། མྤེན་སར། སན་ད་ར། མྤེའོ་དྤེ་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཁག་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་བྱིང་ཁག་སོན་ཊ་
ཆོལ་གསུམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྤེད་ཐང་ཆྤེད་དངུལ་གནང་བ་དྤེ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་འདུག མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་དྤེ་
འད་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བསྔགས་བརོད་གནང་གྱི་འདུག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་སན་དང་མྱིག་ནང་བཞྱིན་ལྟ་བཞྱིན་མྤེད། ཚང་མར་མྱིག་རང་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་།  མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་
ཁ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོས་དཀའ་
ངལ་དྤེ་གདོང་ལྤེན་བྱ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད། བཀའ་ཤག་རྤེད། ལས་ཁུངས་ཚང་མ་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་རྤེད། ཕ་མ་
ཚོ་རྤེད། ཚང་མས་ཕག་བྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་རྤེད། འཕྲོད་
བསྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་གཡུག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་
ལས་འགན་གཙོ་བོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱིས་རྤེན་པས་མ་འོངས་
པར་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་མ་ཆགས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མྱི་ཚེ་ལ་དཀའ་ངལ་མ་ཆགས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་རྤེད། ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོ་སོ་སོས་དང་དུ་བང་སྤེ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལས་
ཐར་བའྱི་བོ་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ང་ཚོས་བཅོས་ཐབས་ཁང་ Rehab centre བཏང་སྤེ་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཡོང་
གྱི་འདུག ལོ་སྔོན་མ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་གངས་ཀའྱི་ནང་ནས་མྱི་བཅུ་ཙམ་སོབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ Dengue ན་ཚ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། ན་ཚ་དྤེ་
ལྡྱི་ལྱིར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བསན་གྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཆྤེད་དུ་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་སྤེལ་རྒྱུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་
སར་གྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ཙམ་མ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ཚང་མར་ Dengue ན་ཚའྱི་ལས་འགུལ་གང་འད་
ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་ཡོད་མྤེད་དང་། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་པ་སྤེ་ཚན་ནས་ Power point བཟོས་ནས་
མར་བཏང་སྤེ་ལས་འགུལ་ཁབ་བསགས་སྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། ལྡྱི་ལྱི་འད་པོ་ཞྱིག་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྤེད། འབྤེལ་མཐུད་རྤེད། གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་རྤེད། ཚང་མས་འགན་ཁུར་བངས་ཏྤེ་བསྔགས་
བརོད་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་ཏྤེ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ན་ཚ་དྤེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་དུ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་སུ་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༠༩ མྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤྤེར་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རྤེན་གཙོ་བོ་
དྤེ་ cancer རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཐོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནད་
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དོན་དྤེའྱི་སོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤྤེས་བསད་ཡོད། དྤེ་ཤྤེས་ནས་ལོ་ལྟར་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཉྱིན་མོ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་རྒྱ་གང་
ཆྤེར་སྤེལ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུས་བསད་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་མཆྱིན་
པའྱི་ cancer ན་ཚ་ཕོག་པའྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བསད་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་གཞན་པ་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་སྨན་བཅོས་རྤེད། ལས་བྱྤེད་སྨན་བཅོས་རྤེད། དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་དྤེ་ན་ཚ་དྤེའྱི་རྱིགས་ཕོག་ཡོད་མཁན་ལ་
དུས་ཐོག་ཏུ་སྨན་བཅོས་རག་ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་ཐུང་ཐུང་འདུག་གསུངས་སོང་། གཙོ་བོ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་
ཁང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ངས་དུས་རག་ཏུ་ཞུས་བསད་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
གའཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི ་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལྡབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་
དང་། སོལ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་བརྒྱུད་དྤེ་མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་གསོས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་ལོ་རག་པར་ཞུས་བསད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པ་ལ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་
བསོམས་རྱིང་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་ཕོགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ངོ་མ་དྤེ་ཐུང་རུ་གཏོང་དགོས་པ་
ཆགས་སྱིད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ཐུང་ཐུང་བཟོས་པ་དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་མཐོང་ཆུང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། 
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་བསད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ལས་བསོམས་ནང་གཅྱིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་གཉྱིས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་དྤེའང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན།  དུས་ཚོད་རྤེན་གྱི་རྱིང་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ཀྱི་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་སོང་།  སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་དྤེ་ལྟར་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཀྱི་སྱི་ན་ཚ་དྤེ། ང་ཚོ་
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག  
 དྤེ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་སྨན་དང་
ཕྱི་ལུགས་སྨན་གཉྱིས་ཟུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་དང་རགས་དཔྱད་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མྤེད་ཉམས་ཞྱིབ་མང་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་
ཀྱིས་འདངས་པ་མྱི་འདུག ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན། ཉམས་ཞྱིབ་དང་སྙན་ཐོ་ཟུར་དུ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སོར་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བ་ལ།ལས་བསོམས་དྤེའྱི་ཤོག་
གངས་༡༠༢ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྱི་བ་དྲུག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་གྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་བསྔགས་བརོད་བཞྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ལས་
བཤད་མྱི་ཆོག་དུས། བསྔགས་བརོད་གཉྱིས་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཀྱི་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ག་རྤེ་
གསལ་འདུག་ཟྤེར་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་གཅྱིག ལས་དོན་རྱིང་ཁོངས་མཇུག་སོང་ཡོང་བ་དང་གཉྱིས། གསུམ་
པ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཐོག་ཏུ་སོང་བརྡར་གནད་སྨྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་ཕོགས་ལ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་སྱི་བཤད་དང་། 
 བསྔགས་བརོད་གཉྱིས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གཅྱིག་ནྱི་གཉྤེན་རྤེ་སྤྲུལ་སྐུ་མཆོག་གྱིས་སྤེ་ཚན་ཁག་ལྔ་ལ་སོབ་སོན་དང་
འགྤེལ་བརོད་བྱྤེད་འདུག དྤེ་མྱིན་པའྱི་སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོས་ཤྤེས་རོག་ཡོད་པའྱི་པདྨ་ཐང་དུ་དགྤེ་བོ་བཟང་དོན་ལྡན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཁབ་
ཁོངས་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱྤེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ར་རླུང་འཕྲུལ་འཁོར་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་ལ་གནད་ལ་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་
བྱུང་ན་སྨན་ཁང་ནང་དུ་རྒྱུག་མྱི་དགོས་པ་རྱིམ་བཞྱིན་ཉུང་རུ་འགོ་བ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་སར་ཕོགས་ཀྱི་སོར་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚད་དྤེ་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཚད་བཟུང་ན་མ་གཏོགས། ཁོང་གྱིས་
གནང་བཞག་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱར་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། བྱྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་
ཟྤེར་ན། དྤེང་སང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རྤེད། ནད་རྱིགས་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱི་ཟྤེར་བ་ཁ་ལ་བྱང་སོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། དྤེང་སང་ཚན་རྱིག་དང་ནུབ་ཕོགས་ཚོ་ལ་སོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱྤེད་དྤེ། ཚང་མས་ཧ་ལས་
ཧོན་འཐོར་ཏྤེ་གད་སྙྱིགས་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡྱིན་བསམ་ནས་རྒྱུག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚན་རྱིག་ནང་དུ་ག་རྤེ་བཤད་འདུག་ཟྤེར་ན། མྱིའྱི་
ཤ་ཁག་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་ཕུང་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སྤེམས་ཁམས་ལ་རག་ལས་ཡོད་ཅྤེས་ཚན་རྱིག་གྱིས་རག་དཔྱད་བྱས་
ནས་གསལ་བསགས་བྱྤེད་ཚར་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ར་རླུང་སྒོམ་སངས་འདྱི་ཚོ་ལ་དཔྤེ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་སོར་ནས་དྤེའྱི་གནད་ལ་སྨྱིན་པ། ན་ནས་སྨན་ཁང་ནང་དུ་སྒོར་མོ་འབུམ་དང་འབུམ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་དྤེ་
ལས་འགོ་བཙུགས་དགོས་རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ལྡབ་བསར་ཟློས་གསུང་སོད་ན་ཉན་མཁན་དང་ཐོ་རྒྱག་མཁན་
ཚང་མ་ལ་ཁང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྔགས་བརོད་ཡྱིན་ན་སྔགས་བརོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་ཡྱིན། བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ན་བསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་གསལ་པོ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། )སྔགས་བརོད་གཉྱིས་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན། གཅྱིག་ད་ལྟ་
བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་བུ་མོ་ ༣༣ ལ་ཀྱི་སྱི་དང་འབས་ནད། གཉན་ནད་རག་དུག 
སྤེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སོགས་ལ་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརྡར་སོད་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག 
དྤེ་གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཕྤེབས་དུས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་གདོང་ལ་གཅྱིག་ལྟོས་
དང་། གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཅྱིག་ལྟོས་དང་། རྦད་དྤེ་ཁ་ཁ་ཡོད་རྤེད། ཁ་སང་སོ་ལོ་ཐང་དུ་རྤེད་མོ་རྤེ་
དུས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམས་ཀྱི་གདོང་ལ་གཅྱིག་ལྟོས་དང་། སྱིར་བཏང་གདོང་ལ་ཁྤེབས་མྤེད་པ་ཡོད་མ་རྤེད། གདོང་གཙང་མ་
དང་ཁམས་དྭངས་མོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེས་འཕྲོད་བསྤེན་འགྱིག་མྤེད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་ས་མཐོ་བོ་རྤེད་ལ་གང་བའྱི་ས་
ཆ་རྤེད། ཚ་བ་ལུང་པ་ནང་དུ་ལྡོག་ཕོགས་རྤེད་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་ཡང་ལྡོག་ཕོགས་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་དོན་ཆྤེན་པོ་
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རྤེད་ལབ་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ལྟ་དགོས་རྤེད། བྱས་ཙང་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་དྤེར་ཁྤེབས་དང་། གདོང་གྱིས་མདངས་ཉམས་པ་
སོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་མྤེད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་ཕོ་ཁ་སོགས་ན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ན་དུས་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ནང་དུ་རྒྱུག་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གཞན་སྨན་ཁང་དུ་རྒྱུག་དགོས་ཐུག་གྱི་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་འཕྲོད་
བསྤེན་ཏག་ཏག་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། འཕྲོད་བསྤེན་དྤེ་ཡང་བོད་ནང་གྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ལྡོག་ཕོགས་འགོ་དགོས་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརྡར་བྱས་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་
བུད་མྤེད་ཀྱི་རྱིགས་ཚང་མ་དང་འབྤེལ་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ངས་བསར་ཟློས་བྱྤེད་ན་བུད་མྤེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀྱི་
འདུག་ལབ་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བུད་མྤེད་ཚོ་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གང་ལ་གང་འཚམ་དགོས་ཀྱི་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་བུ་མོ་ལ་
ལྟོས་དང་། ཁོང་ཚོ་ཆུང་ནས་ཆྤེ་བ་བར་དུ་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་དང་གཙང་མ་ཡོད་ཙང་ཁོང་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡག་པོ་ཡང་འདུག བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་གོ་བརྡ་སོད་
མཁན་སུ་ཡོད་དམ། ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཤྤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་བུ་དང་བུ་མོ་རྣམས་ལ་སྐུ་ངོ་རྣམ་པས་ཡག་པོ་
ཞྱིག་གཟྱིགས་དང་། འདྱི་ལ་ ༣༣ ཚུད་པའྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་ཡག་པོ་གནང་འདུག མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལ་སྨན་ཁང་ནང་
དུ་མང་པོ་འགོ་མྱི་དགོས་པ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་རྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་སྤེ། དྱི་བ་ལ་ཚད་ཡོད་དུས་
དྱི་བ་གཉྱིས་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དྤེ་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་
ཁང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དངོས་གནས་བྱས་ན་རང་སོང་ཁོངས་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་སྤེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ་ལས་བསོམས་
མྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱྤེད་ནས་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་། གང་ལྟར་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་དོན་ལྤེགས་པའྱི་ཆ་སྒྲུབ་དྤེ་ཚོ་ལ་སྔགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དོན་ཚན་དང་པོ།  འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་ཕོགས་
སྱིག་ཚན་པ་ཟྤེར་བ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསོམས་ག་དུས་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཆུང་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ཟྤེར་བ་
ཞྱིག་དང་། དྤེ་ལ་འགོ་སོང་ནྱི་ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་གཏོང་བའྱི་སོར་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནང་དུ་རྤེའུ་མྱིག་
བཀོད་ནས་ན་ཚ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མྱིང་བྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་དྱི་བ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་པས་གཏོང་མོང་། ད་ལོ་
དྤེའྱི་རྤེའུ་མྱིག་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་འདྱི་འད་ཞྱིག་སྤེལ་ཀྱི་ཡོད་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྱི་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་དང་ཕག་ལས་གཞྱིར་བཟུང་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཁོན་ནས་མཇལ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། གངས་ཐོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཛ་
དག་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དང་། ན་ཚ་གནད་ཆྤེ་བ་དང་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཡོང་
ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་ཆྤེ་བའྱི་ན་ཚ་ལྔ་རྱིམ་པ་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་དྤེ་ཚོ་ག་རྤེ་ག་
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རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེར་དཔག་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་ལུགས་དང་གནང་སངས་གང་འད་ཡོད་དམ། 
དྤེ་འདའྱི་ན་ཚ་ལྔ་དྤེ་ད་ལྟ་བར་ཛ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ནང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ན་ཚ་དྤེའྱི་འཕར་ཆག་གང་འད་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཞན་དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཁ་པ་༽དང་ག་པ་༽ ང་པའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་མྤེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ངའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་ཀ་པ་དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་
ནང་དུ་ཁག་རླུང་སོད་འཚངས་དང་། གཅྱིན་སྙྱི་ཟ་ཁུ། མཆྱིན་ནམ་དུག་ཐབས། བཙོ་ཐལ། ཕོ་སྨུག་རྨ་ཅན་དང་གཉན་ཅན། འབས་ནད་
བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག འདྱི་འདའྱི་ན་ཚ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལོ་ཁ་ཤས་གོང་
ནས་ཉམས་ཞྱིབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་སྨུག་པོ་རྨ་ཅན་དང་འབས་ནད་སོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཡོད་
ཅྤེས་གསུངས་དུས། འདྱིའྱི་སོར་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འདྱི་གཏན་
འབྤེབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ལག་ལྤེན་ག་ཚོད་ཙམ་བསར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཞྱི་རའྱི་
ནད་ཐོག་ལག་ལྤེན་དང་ནད་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ།  སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཁོར་ཡུག་དྤེར་
ལས་ཀ་དང་དོ་སྣང་བྱྤེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྤེ་ཙམ་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད། 
སོང་ཙང་འདྱིའྱི་གནས་སངས་སོར་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལོ་ལྟར་དྱི་བ་འདྱི་གཏང་གྱི་རྤེད་བསམ་ནས་སྔོན་ནས་ལན་ག་སྱིག་བྱྤེད་ནས་
སྤེབས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གངས་ཐོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ན་ནྱིང་ལོར་དྱི་བ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལོ་ལའང་
བསར་དུ་དྱི་བ་གནང་སོང་། ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་ཆ་ཚང་མཁྤེན་པ་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་འདྱི་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ལམ་སང་ལབ་ཐུབ་
པ་ཁག་པོ་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་གངས་ཀ་ཙམ་ཉུང་རུ་འགོ་ཐུབ་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། ལོ་མང་པོ་བརག་དཔྱད་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ལམ་སང་འཕྲོད་
བསྤེན་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མྤེད་དང། ན་ཚ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མྤེད། མར་རྒྱས་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མྤེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གངས་ཀ་མང་ཤོས་ན་
ཚ་ལྔ་ག་རྤེ་རྤེད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཀྱི་སྱིའྱི་ནད་གཞྱི་དྤེ་མང་ཤོས་ཆགས་འདུག Cancer (སྐྲན་ནད)དྤེ་བཞྱིན་
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་། ཁག་ཤྤེད། ཕོ་ཁའྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་དག་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་
འདུག ར་བའྱི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཡོང་མཁན་མང་ཆྤེ་བ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱྱིན་སད་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། 
Respiratory track རླུང་འགོ་སའྱི་ Pipe ཕྱི་ལོག་ཏུ་ Expose བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ཙང་། ཆམ་པ་དང་འདྱི་དག་རྱིགས་མང་བ་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ན་ཚ་ཆྤེ་ཁག་རྱིགས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ན་ཚ་འདྱི་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།  འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་



70 

 

དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་འདྱི་དག་གསལ་བ་དྤེ་རྤེད།  ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཕལ་ཆྤེར་རྤེས་མའྱི་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་དུ་སྨན་ཁང་
གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས། སྨན་ཁང་ཚང་མ་ཁབ་ཐུབ་ནས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གསལ་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དག་གྱི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་མཁྤེན་པ་རྤེད། 
ཞྱིབ་འཇུག་འདྱིའྱི་སྙན་ཐོའ་ིཕན་སབས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དག་དང་པོ་སྔོན་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་འདྱི་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་ཚུལ་ཞུས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཡག་
པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ཟྱིན་བྱིས་པ་ལྷ་ཆྤེན་གྱིས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་གཉྱིས་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆྤེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་གནད་དོན་
གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  སོ་སོའ་ིསོད་སའྱི་ས་གནས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད། ཅོན་ཏ་རར་སྨན་རྱིས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེར་ཨྤེམ་ཆྱི་གཏན་འཇགས་མྤེད་པ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཕྱིན་སོང་། ཨྤེམ་ཆྱི་མྤེད་པ་ཡང་
མྱིན་པར། ཉྱིན་བཅོ་ལྔ་རྤེར་བརྤེད་ཀྱི་འདུག  ཕ་གྱིར་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོའྱི་སྤེམས་འཚབ་དང་བསུན་པོ་ཆགས་པ་ལ། 
ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྱིག་ལ་བསྤེན་ནས་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རྤེས་སུ་ཡང་བསར་བསྤེན་དུས་ཨྤེམ་ཆྱི་བརྤེ་པོ་རྒྱབ་
ཟྱིན་དུས་ཕན་ཐོགས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེ་གཏན་དུ་བཞུགས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་
འདུག གལ་ཏྤེ་གཏན་འཇགས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག 
ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེས་ནད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ནད་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ཀང་དངོས་སུ་
སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་བསྤེན་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་རང་རྤེད་འདུག ཉྱིན་བཅོ་ལྔའྱི་རྤེས་སུ་ཨྤེམ་ཆྱི་བརྤེས་ཟྱིན་པ་རྤེད། མྱི་མང་ལའང་
དཀའ་ངལ། ཨྤེམ་ཆྱི་ཁོང་རང་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་སྙམ། དྤེས་ན་དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག དྤེ་མྱིན་ན་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དོགས་
འདྱི་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༥ པ། དོན་ཚན་  ༥ པ། བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། ཀ་པ་དྤེ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་ ༡༣༡༥༠ ཡོད་གསུངས་འདུག ང་པ་དྤེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་
ནས་བོད་མྱི་ ༦༠༠༠ ལ་དངུལ་བབ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་བཏང་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བའྱི་ ༡༣༡༥༠ ནང་ 
༦༠༠༠ དྤེ་ཚུད་ཡོད་དམ་མྤེད། ཚུད་ཡོད་ན་དྤེ་མར་གཅག་ན། དངུལ་ཏག་ཏག་ཕུལ་མཁན་བོད་མྱི་ ༧༢༥༠ མ་གཏོགས་མྤེད་པས། 
ཆག་ཡང་བཏང་ནས་འབུལ་མཁན་དྤེ་ ༦༠༠༠ ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ལས་ཧ་ཅང་གྱིས་མར་ཆག་འདུག སྔོན་མ་ཁྱི་གཅྱིག་གྱི་
སྒང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དངོས་གནས་ཆག་ཡང་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ ༧༠༠༠ མ་གཏོགས་ལྷག་གྱི་མྱི་འདུག་པས། དྤེའྱི་ཐོག་
ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་མྱི་གངས་ ༦༠༠༠ དྤེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་བཏང་བའྱི་སབས་
སུ་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་རྤེན་ག་བར་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་དམ། སུ་དང་སུ་ལ་ཆག་ཡང་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དག་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
༦༠༠༠ ལ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་དྤེར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་ཆག་ཡང་བཏང་བའྱི་འཕྤེལ་རྱིམ་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ལམ་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེ་གསལ་པོ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྤེ་ཚན་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཉ་པའྱི་ནང་ལ་གང་གསུངས་ཡོད་ཅྤེ་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ ༩༡༠ 
ལ་ ༡༨༥༥༧༧༩༠ ལྷག་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་པ་རྤེད། འོག་དྤེ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་  ༣༧༧༠༨༢༤ བཏང་
ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ཕལ་ཆྤེར་འོག་དྤེ་ཁབ་གགས་བྱ་རྒྱུ་དང་ལས་གཞྱི་སྤེལ་རྒྱུར་ཡྱིན་སྱིད་པ་
རྤེད། གོང་དྤེ་ནད་པ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ས་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་
ཕག་ལས་གང་གནང་བ་དྤེ་བྱིས་པ་དང་། མཐའ་མ་དྤེར་དངུལ་དྤེ་ཙམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་བྱིས་དུས། ཧོབ་སྤེ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་
གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག  རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བལྟ་དུས་འོག་དྤེ་ལས་གཞྱི་རང་གྱི་ཐོག་མྱི་མང་ལ་གོ་རོག་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་
ཡྱིན་ས་རྤེད། གོང་གྱི་དྤེ་ནད་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་ས་རྤེད། མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་བྱིས་པའྱི་སབས་སུ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པོ་བྱིས་
ན་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་མྱིན་གཞན་གྱི་གོ་ནོར་ཐྤེབ་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་དྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསྔགས་བརོད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་
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མྤེད་ཀང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དྲུང་ཆྤེ་གཙོས་པས་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་སྤེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་།  ཕག་ལས་སྔར་ལས་ལྷག་
གནང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྒོ་ནས། ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་འཁོད་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཀ་པའྱི་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༡༣༡༥༠ བྱུང་བ་
དྤེ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱུང་བའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་རྤེད་། ང་པ་དྤེ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ ༦༠༠༠ ལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ USAID 
ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་གཏན་འཁྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། ལག་
བསར་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལ་ལག་བསར་ཞུས་མྤེད། མྱི་ ༦༠༠༠ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ གྱི་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་ཞུགས་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་གཏན་གཏན་གསལ་ཁ་བཏོན་ཐུབ་
བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྤེས་མ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་མཁན་གྱི་དངུལ་འབོར་
གངས་ཀ་དྤེ་དང་། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་གཉྱིས་དངུལ་བསོམས་ནས་མཉམ་དུ་བཏོན་ཐུབ་ན་གསལ་དུ་འགོ་རྒྱུར་ཁད་པར་གཏན་
གཏན་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་  ༢༠༡༥་་་༡༦ གྱི་རྱིས་ལོ་འགོ་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད། ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་ ༡༩༦༤༥ ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་ USAID རོགས་དངུལ་ཨ་
སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་དང་འབུམ་གཉྱིས་ནས་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིར་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དངུལ་དྤེ་ལོ་བཞྱིའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ཆག་ཡང་གནང་བ་དྤེ་ལོ ་བཞྱི་ནས་ལོ་དང་པོ་དྤེ་མྱི་ཚང་ ༦༠༠༠ ལ་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། ཆག་ཡང་གནང་ཡུལ་གྱི་
ཆ་རྤེན་དྤེ་སྤེ་ཚན་དྲུག་ཙམ་ལ་དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ཡོད། དང་པོ་དྤེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་དང་པོ་དང་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོར་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཉམ་ཐག་མྱིན་པའྱི་ནང་
མྱི་གནས་སངས་སོ་བོ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་གནང་རྒྱུ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་དགོན་སྤེ་ཁག་རྤེད། ང་ཚོས་དགོན་སྤེ་ཁག་
དབྱྤེ་བ་ཕྤེ་ནས་དང་པོ་སྤེར་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་ཕུལ་བ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་སྤེར་འབས་དགའ་གསུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་
ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ཚོ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༧༠ ཆག་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཞྱི་པ་དྤེ་ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོད་མཁན། ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆག་ཡང་
ཆྤེན་པོ་ཡོད་ལབ་དུས་མྱི་མང་ཚང་མ་འཚང་ག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམས་ཀང་དྤེ་འད་བྱུང་མྤེད། གོ་རོག་དང་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེ་
ཙམ་བྱས་ཡོད་ཀང་ད་དུང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། ད་ལྟ་ལོ་བཞྱི་པ་འགོའ་ིཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ལོ་རྤེ་ནས་ལོ་རྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྤེས་མའྱི་ལོ་ལའང་མང་དུ་འགོའ་ི
བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མྱི་ ༥༠༠༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ལན་སྤེབས་མྱི་འདུག་བསམ་པ་
བྱུང།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙི་མཆོག དགོངས་འགལ་མྤེད་པ་ཞུ། ཅོན་ཏ་རའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྱིག་གཏན་དུ་སོད་མཁན་
མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་དྤེ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ནས་མཐུན་རྤེན་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུ་གང་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྤེ་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་ཁ་པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན། ཀམ་
རའོ་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གངས་ ༡༣  སོ་ལན་གཞྱིས་ཁོངས་དབང་པོ་སོན་ཅན་གངས་ ༡༠ ལ་མྱིག་ཤྤེལ་ཕུལ་ཡོད་
ཅྤེས་གསུངས་འདུག དྤེ་དག་དབང་པོ་སོན་ཅན་དངོས་གནས་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་མྱིག་ནད་པ་ཙམ་ལ་མྱིག་ཤྤེལ་བཟོས་ནས་ཕུལ་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་ན་དན་སོང། དྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྤེས་འདྤེད་ follow up སྔར་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་
ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་གཅྱིག་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་ལས་བསོམས་ནང་འཁོད་འདུག  ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་གང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སྤེབས་ཡོད་དམ། དྤེ་སྔ་ང་དང་ངའྱི་ཕག་རོགས་གཉྱིས་བསོར་བ་
ཞྱིག་རྒྱག་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་ཞྱིབ་རྒྱས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་ Dengue དང་དྤེ་བཞྱིན་ cancer སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འཕྲོས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་མཐོང་བ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་དྤེ་ལ་མྱི་རྒན་རབས་མང་པོ་ཞྱིག་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། འདས་པའྱི་
ལོ་ ༥༠ ཡྱི་ནང་ལ་མྱི་རྒན་རབས་པ་ཚོ་འདས་འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ནད་ན་ཚ་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཁོག་པའྱི་ཞལ་ལག་འགོ་སའྱི་ལམ་ 
esophagus ནང་ལ་ cancer ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  དྤེའྱི་ཐད་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྒོ་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་དུ་ཞལ་ལག་མཆོད་སངས་དང་ཀུན་སོད་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་
སྒོ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ལམ་སོན་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ།  
 དྤེ་བཞྱིན་ dengue ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། སྨན་ཁང་ཡང་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་འདའྱི་ནད་མནར་ཅན་རྤེ་ཟུང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཁབ་འཕྤེལ་དུ་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་དྤེ་འད་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་རྤེད། སབས་ཡག་པ་གཅྱིག་ལ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཡར་སྤེབས་ནས་ཐད་ཀར་སྨན་ཁང་ནང་ཕྤེབས་འདུག  དྤེས་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ཁབ་འཕྤེལ་འགོ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགོག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  སྱིར་བཏང་ dengue ཡྱི་ན་ཚ་དྤེ་ལོ་རྤེ་
ནས་ལོ་རྤེ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ symptom སྔོན་རགས་དྤེ་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག  འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་ནས་ས་
གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་འཕྲོད་ཞབས་པར་ལམ་སོན་ཕྤེབས་ནས། འཕྲོད་ཞབས་པས་ཀང་མྱི་མང་ལ་གསལ་
བསགས་མ་གོ་མ་ཐོས་མྤེད་པ་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མྤེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་སྤེལ་ཀོབ་མྱིག་གྱི་སྨན་བཅོས་བྱྤེད་མཁན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་གནས་སོས་བཏང་ནས་རང་འཇགས་ཡོང་བར་མང་
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ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་དམངས་གཉྱིས་ཀྱི་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་གསལ་བཤད་མ་བྱུང་བས་མྱི་མང་གྱི་བོ་ཕམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
བཀའ་འདྱི་འགའ་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། དྱི་བའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ལ་དྱི་བ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྤེད་པས་ཆ་ཚང་ཞུ་མ་དགོས་པས་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་མྤེད་པར་
སོང་། གོ་སབས་དྤེ་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཉྱིས་ཡྱིན།  
 འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་དང་གོ་བདྤེ་པོའ་ིའཐབ་རོད་བྱུང་བ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
འདུག  ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་སོ་ག་ཚོད་བཀོག་ཐུབ་མྱིན་གྱི་གངས་ཐོ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པས། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་
ནང་ལ་ཁབ་ག་ཚོད་བརྒྱབས་པ་དང་རྱིལ་བུ་ག་ཚོད་སད་མྱིན་ཐོག་ཕལ་ཆྤེར་འཇལ་གྱི་རྤེད་སྙམ།  འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་
བདྤེ་སྡུག་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ལས་དོན་གང་འད་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་ཞྤེས་
པ་དྤེ་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལམ་སོན་དང་དྤེའྱི་འོག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་རྣམ་དཔྱོད་དང་། 
ལས་བྱྤེད་ལ་བདྤེ་སྡུག་ལྟ་སོང་བྱྤེད་སངས་ལ་རག་ལས་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་སྤེམས་ཤུགས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྤེལ་རྒྱུར་མཐུན་
རྤེན་དྤེ་ཡང་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ལ་མཐུན་རྤེན་དམྱིགས་བསལ་མྤེད་
ཀང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་མྱི་འདུག  དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། 
དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། 
མྤེད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་བདུན་པོའ་ིལས་བསོམས་མཇལ་བའྱི་སབས་སུ་ལས་བསོམས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག  
ལས་བསོམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག  
གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ལས་དོན་བྱས་ཀང་མ་གྲུབ་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ལས་དོན་བྱས་ཀང་མ་གྲུབ་པའྱི་སྣྤེ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤྤེས་
རོགས་མ་བྱུང་། དྤེ་ག་རང་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཁོར་ཡུག་དང་གནས་སངས་གཞན་དབང་སབས་
བསྟུན་ཡྱིན་དུས་མ་གྲུབ་པ་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པ་དྤེ་ཡོང་མྱི་ཤྤེས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་ཕོ་
རྒྱུར་ཟླ་བ་བཅུ་གངས་མ་གཏོགས་མྤེད་པས། དྤེ་འད་མ་འགྲུབ་པ་མྤེད་དུས་མ་འོངས་བྱས་འཆར་ཞྤེས་པ་ཡོང་གྱི་ཡང་མ་རྤེད། འཕྲོ་
སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡང་མྤེད། བཀའ་ཤག་འཕོ་བའྱི་སབས་སུ་འཕྲོ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་བྱས་འཆར་གང་ཡང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།  ཧ་ཅང་
གྱིས་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཅྱིག་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་དགོས་པ་ཞྱིག་དྤེ་ལས་
དོན་གང་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀང་འགོ་སོང་གཏང་དགོས་རྤེད། འགོ་སོང་དྤེ་གཞྱི་ར་དང་ཨ་མ་རྤེད། ༢༠༡༤་་་༡༥ ཡྱི་ནང་ལ་སྔོན་རྱིས་ལས་
དངུལ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་དམ། དྤེ་ལ་ཡོང་འཆར་གྱི་ཚོད་དཔག་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་དམ། 
དྤེ་གཉྱིས་ལུང་འདྤེན་ནས་བཀའ་འཁོལ་དྤེ་ཙམ་ཐོབ་ཡོད་དང་། འཕར་ཡོད་ན་ད་དུང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འཕར་སོང་། ཚོད་དཔག་དངུལ་དྤེ་
འད་ཞྱིག་བྱས་ཡོད། དྤེ་ལས་འཕར་ཡོད་ན་འཕར་སོང་དང་། ཆགས་ཡོད་ན་ཆགས་སོང་། དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་འཕར་ཆགས་ཀྱི་གནས་
སངས་དབྱྱིན་སད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ་ income and expenditure འབབ་གོན་གནས་སངས་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་པ་
ཞྱིག་གསུངས་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ངས་དྤེ་ཤྤེས་ཐུབ་མ་སོང་། ཕྱི་ནས་སད་ཆ་འདྱི་མཁན་བྱུང་ན་བཤད་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  དྤེ་ངྤེས་
པར་དུ་གསལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  གསལ་མྱི་འོས་པ་དང་མྱི་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་དམ་
མྤེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། མྤེད་ན་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་གོལ་བའྱི་སྔོན་ལ་ལས་ཁུངས་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་
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དུ་འབབ་གོན་གྱི་གནས་སངས་འདྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་ལས་གཏང་རྒྱུ་མྤེད་པས་འདྱིར་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་བྱས་ན་གསལ་པོ་ཆགས་
ཀྱི་རྤེད་སྙམ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པས། གོས་ཚོགས་ནང་དྱི་བ་སྤེབས་པ་སོང་ལན་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་དགྤེ་ཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  མྱི་ཚང་ ༦༠༠༠ ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱིས་བསྡུ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ 
ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ USAID ནས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁྤེལ་བའྱི་ནང་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་པོ་དྤེ། 
ཚོགས་མྱི་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན། དྤེ་ཡང་དུས་བཀག་ཅྱིག་ཡོད། ༢༠༠༤ ནས་
བོད་ནས་ཕྤེབས་མཁན་ནང་མྱི་ཅན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མྱི་ཁྤེར་རང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་
དང་ཕྲུ་གུ་དྤེའང་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་སྤེས་པ་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཆ་རྤེན་དང་། བཞྱི་པ་དྤེ་ཉམ་ཐག་མྱིན་པའྱི་དུས་རྒྱུན་གྱི་
ཁག་དྤེ་དག་བྱས། ལྔ་པ་དྤེ་རྒན་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༡།༡༢ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཡོད་ན་མྱི་སྔ་རྤེས་
བཟོས་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དགོན་སྤེ་ཁག་གྱི་བོད་རྱིགས་གྲྭ་བཅུན་རྣམ་པ་བཅས་སྤེ་ཚན་ཁག་དྲུག་ཙམ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ཀུམ་རའོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབང་པོ་སོན་ཅན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་མྱིག་སོན་ཡོད་མཁན་དང་མྱིག་མ་མཐོང་མཁན། དབང་པོ་སོན་ཅན་གྱི་
མྱིང་ཐོའ་ིནང་ཡོད་ན་མཐུན་རྤེན་སོར་གྱི་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྱི་གཞྱི་དྤེ། དྤེ་སྔ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཐྤེངས་འགའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། 
ང་ཡང་བཅར་བ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡང་བཅར་བ་རྤེད། ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལོ་མང་ནས་ཆུའྱི ་དཀའ་
ངལ་དྤེ་དངོས་གནས་ཆགས་ཡོད། དྤེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་ཀྱིས་ PRM གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་ནས་ད་ལོ་ 
༢༠༡༥་་་༡༦ སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བླུགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་ཕ་གྱིའྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་འཕྲལ་སྤེལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་བ་
མ་གཏོགས། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུར་ལས་ཀ་མགོ་རོག་པོ་རྤེད་འདུག  རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་
བྱྤེད་པ་མ་གཏོགས། འཕྲལ་སྤེལ་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་ tractor ཆུ་བླུག་ས་ water tank མཐུན་རྤེན་
སར་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དངུལ་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ར་བའྱི་ dengue ན་ཚ་འདྱི་འགོས་ནད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ན་ཚ་འགོས་སངས་དྤེ་དུག་སྦྲང་བརྒྱུད་ནས་འགོས་ཀྱི་
ཡོད། dengue བུ་འཁྤེར་མཁན་དུག་སྦྲང་རང་གྱི་སོ་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས། ཡང་དུག་སྦྲང་ལ་དབྱྤེ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་
ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་རང་ངོས་ནས་སྔོན་འགོག་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། ན་ཚ་དྤེ་དུག་སྦྲང་བརྒྱུད་ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པས་དུག་སྦྲང་གྱིས་སོ་བརྒྱབ་མྱི་
ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱ་རྒྱུ། དཔྤེར་ན་གོས་ཕུད་ཐུང་རྱིང་པོ་གོན་རྒྱུ་དང་སྨན་བྱུག་རྒྱུའྱི་གོ་རོག་ཁབ་བསགས་གང་མང་སྤེལ་བསད་



76 

 

ཀྱི་ཡོད། དུག་སྦྲང་གྱི་ན་ཚ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་རུས་པར་ན་ཟུག་གཏང་བའྱི་ནད་རགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཚབ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  platelets ཉུང་ངུ་འགོ་རྒྱུ་སོགས་ཡོད་པའྱི་གོ་
རོག་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་སྤེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་
བཏང་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་མྱིག་གྱི་ལས་བྱྤེད་བསོ་གཞག་ཟྱིན་པ་དང་དཀའ་ངལ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་བྱྤེད་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གཏན་གཏན་རྤེད། སྱིར་བཏང་ལས་བྱྤེད་ཚོར་ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད། སར་ཆ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་ལས་དོན་བྱས་ཀང་མ་འགྲུབ་པ་དྤེ་དག་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཏྤེ་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་དྤེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབབ་གོན་ཐོག་
ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། Income and Expenditure བྱུང་དང་སོང་། དྤེ་འགོ་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་
དང་མཉམ་དུ་རྱིས་དྤེའང་སར་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བྱུང་དང་སོང་། བབས་དང་གོན་ག་
ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་སྔོན་རྱིས་སབས་སུ་ཡང་གསལ་ཡོང་གྱི་རྤེད། རྤེས་སུ་
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ནང་ལའང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཞག་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་
ཕལ་ཆྤེར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པར་རྱི་ཡྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དྱི་བ་དྤེ་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག དྤེབ་ཐྤེར་དུ་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དྱི་བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེར་བརྤེན་མཁྤེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ཡང་གསལ་པོ་ཞྱིག་རག་པའྱི་རྤེ་བ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངའྱི་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་གལ་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་ལས་བྱྤེད་རྱིང་པ་
ཁག་དྤེ་དག་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སྤེལ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་ཡང་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་ལས་བྱྤེད་རྱིང་པ་མཁོ་བསྡུ་གནང་བ་ཁོན་བསོམས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གངས་ག་ཚོད་བྱུང་བ་དང་གངས་
འབོར་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། ཁོང་རྣམ་ལ་ད་བར་དུ་གུན་གསབ་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེང་
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སང་ལས་བྱྤེད་གསར་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསར་འདྤེམས་གནང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ད་དུང་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་བྱྤེད་མ་འདང་བ་དང་
འཐུས་མ་ཚང་བས་ལས་བྱྤེད་ཉུང་བའྱི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།  
 གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དྤེ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་བགྤེས་པ་ཉམས་མོང་ཅན་ཞྱིག་རྤེད། ཁོང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཏྤེ་སབས་ལྤེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞུག་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེ་ར་ལ་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་མྱི་མང་མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་སོན་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པར་བརྤེན་
གོང་དྤེ་ཙམ་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དང་སྤེམས་ཤུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མར་ཕྤེབས་མཁན་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སྔོན་ལ་ལས་བྱྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཐོག་ནས་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལྤེན་ནས་ལས་གཞྱི་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་ན་ནྱིང་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ལས་བྱྤེད་རྤེ་རྤེའྱི་མྱིང་ཡན་ཆད་ལས་བསོམས་ནང་
དུ་སྙན་སོན་ཞུས་བཞག་ཡོད། འོན་ཀང་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ལས་བྱྤེད་གངས་སུམ་ཅུ་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་
གུན་གསབ་ཕུལ་བའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་འབུམ་ ༧༤ ཡན་མན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་དུ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཕལ་ཆྤེར་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡང་མཚམས་རྤེ་གོ་བུར་དུ་སྨན་
ཞབས་དྤེ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བ་དང་ནང་མྱིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སོགས་ཀྱིས་ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་ཡོང་དུས།  ང་ཚོས་གསལ་
བསགས་བཏང་སྤེ་ལས་བྱྤེད་གསར་པ་བསོས་དགོས་འཁྤེལ་གྱི་འདུག རྱིང་མྱིང་ང་ཚོར་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་སྨན་ཞབས་གཉྱིས་སོ་
གཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་བསོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ལས་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་
ཆུང་དང་ཐག་རྱིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་སྨན་ཞབས་འདང་ངྤེས་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཁོང་ར་དགོངས་ཞུས་དོན་དྤེ། ང་ཚོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ན་ཁོང་
སྒྤེར་གྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ལ་དོན་ཚན་དྲུག་པ་མོས་རས་ངན་གོམས་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཟྤེར་བའྱི་
ཐོག་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིར་དྤེ་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་འདུག་པས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། ར་བའྱི་
ཆ་ནས་མོས་རས་ངན་གོམས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ན་གཞོན་ལས་མྤེད་པ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཚོར་བ་དང་སྤེམས་ཁམས། དྤེ་བཞྱིན་གྱི་མྱི་གལ་ནས་ཚུར་བུད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་མང་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། སོ་སོར་ཚོར་སྣང་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་གང་ནས་བྱུང་སོང་ཟྤེར་ན། ཕུང་པོ་ཞྱིག་དུར་ཁོད་དུ་སྤེལ་བའྱི་སབས་སུ་
དུར་ཁོད་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་དྤེའྱི་སྒང་ལ་མྱི་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་དྤེ་རང་དུ་ཉལ་བསད་འདུག དང་པོ་དྤེར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་
བསམ་པ་ལས་ཚོར་བ་བྱུང་མ་སོང་། རྤེས་སུ་རད་གཅོད་བྱྤེད་སབས། ཁོང་ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཐ་མག་ནག་པོ་འཐྤེན་ཏྤེ་འདྱི་ལྟར་སོད་
ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་ནས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་
བཞུགས་སྒར་གྱི་ཉྤེ་འགམ་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་མྤེད་ཉམ་ཐག་ཆགས་ཏྤེ། དུར་ཁོད་དུ་ཉལ་སོད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་དངོས་གནས་ཐབས་སོ་པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམས་ཏྤེ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དྤེ་ནས་བྱུང་
སོང་། དྤེ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེས་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་སོ་སོའ་ིལས་དབང་ངམ་འཚོ་བའྱི་འཕྲལ་རྤེན་འད་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་འཚོ་བ་དྤེའྱི་ནང་ཞུགས་སོ ད་
པའྱི་གངས་འབོར་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་མྤེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། དུས་དྤེ་ནས་བཟུང་སྤེ་ཁོམ་ནས་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ་གོན་གོས་ཡ་མ་ཟུང་གོན་སོད་པའྱི་བཟོ་འད་དང་། སད་ཆ་ལྡབ་ལྡྱིབ་བཤད་སོད་མཁན་དྤེ་འད་མཐོང་ཡོང་དུས་དོ་སྣང་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་སོ་སོ་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་གང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ཞུས་ནས་དྤེ་
ཚོའྱི་རྱིགས་དྤེ་ཐག་གཅོད་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་ལ་གོ་སབས་ཤྱིག་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དྤེ། རྡ་ས་
བཞུགས་སྒར་གྱི་ཉྤེ་འགམ་དུ་དྤེ་འད་འདུག བྱས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དམ། དྤེ་ཚོར་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་པ་མྤེད་དམ། 
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཕོགས་བསོད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་འཕྲོད་བསྤེན་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་པའྱི་
སབས་ནས་གོག་སྐུད་དྤེ་སོ་བོ་བཏང་བའམ་སོ་བོ་ཆགས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་
འདུག གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་པར་གོག་འཕྲུལ་ཆས་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏང་མ་ཐུབ་པ་དང་སྨན་གྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ནུས་པ་དྤེ་
ཉམས་ཞན་དུ་ཆགས་ཏྤེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཡང་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་འདུག འདྱིའྱི་དྱི་བ་ལྷན་ཁང་
དུ་ཕུལ་བས་ལན་གྱི་ནང་ལ་པར་གོག་འཕྲུལ་ཆས་གསར་པ་ཞྱིག་རོགས་ཚོགས་སུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ལ་རྤེ་བའང་དྤེ་ག་རང་
འདུག་ཅྤེས་གསུངས་འདུག ཐུགས་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། པར་གོག་འཕྲུལ་ཆས་རང་རྤེད་མྱི་འདུག གོག་སྐུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རྤེད་
འདུག དྤེར་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་མྱིག་གྱི་སྨན་པ་རྒན་པ་ཞྱིག་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཡོད་སོད་མཁན་
ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་གནས་སོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྤེན་ནས། འབྤེལ་ཡོད་གཙོ་བོ་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་དང་ངྤེད་གཉྱིས་
ཕར་བཅར་སབས་སུ། རྦད་དྤེ་མྱིག་ཆུ་བཏོན་ཏྤེ་ཤོག་བུ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཀང་ཁྤེར་འདུག དོན་དག་གཙོ་བོ་དྤེ་ག་རྤེ་
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རྤེད་ཅྤེ་ན། ལོ་མང་རྱིང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ཡང་། མཐའ་མ་བོ་ཕམ་ཆྤེན་པོའ་ིསྒོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་
ཏྤེ་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་རྦད་དྤེ་སྤེམས་ནང་དུ་བོ་ཕམ་ཡོད་ཅྤེས་སད་གསང་མཐོན་པོས་ངུས་ཏྤེ་ཞུས་
སོང་། ང་གཅྱིག་པོ་རྤེད་མྱི་འདུག དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ཀང་སྤེམས་སྱིད་པོ་མྤེད་པ་དང་ཚུར་ཡོང་ནས་ཀང་དྤེའྱི་སོར་བཀའ་མོལ་
རྒྱུན་རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱས་ཙང་དྤེ་མྱི་སྒྤེར་པ་ཞྱིག་རྤེད་ཀང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། དྤེ་ནམ་ཞག་
རྒྱུན་ལྡན་ནས་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དྤེའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་བཅོས་ཐབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དང་དགོས་པ་
བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་བྱུང་མ་སོང་
བསམས་སོང་ལ་ངའྱི་དྱི་བ་ནང་ལ་ཡང་དྤེ་ག་རང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་
ཕོགས་བསོད་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཡང་དྱི་བ་ཡར་ཕུལ་ཏྤེ། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་ཀང་ད་ལྤེན་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཆུ་མཛོད་འོར་འདྤེན་རླངས་འཁོར་ཞྱིག་བཀའ་ཁོལ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའམ་དགུ་པའྱི་
ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མར་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་གནང་སོང། དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་དམ།  
 མན་ཌུ་ཝ་ལའྱི་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་རྤེད། ཀྤེ་ལྱི་མན་ཊའུན་རྤེད། ར་ཝང་ལ་རུ་སྨན་ཞབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
བསད་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཀྤེ་ལྱི་མན་ཊའུན་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་བདུན་ཕྲག་ཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་གསུམ་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
བཅར་དགོས་རྒྱུ་དང་། སབས་རྤེ་དྤེའང་བཅར་མ་ཐུབ་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་འད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་
དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་བཞྱིན་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ ༢༠༡༢ ནས་མན་པཱར་ཕན་བདྤེ་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་བརམས་གནང་སྤེ་ལོ་གསུམ་ལྷག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཚོ་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་
ཡྱིན་དུས། ད་ཆ་ས་གནས་གཞན་དུ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགོ་སོ ང་དྤེ་ཁྱི་
བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ལས་སོང་མྤེད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་དང་ས་གནས་གཞན་པར་ཨྤེམ་ཆྱི་མྤེད་ས་དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ Mobile Health Campaign  ཞྤེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྤེལ་གནང་གྱི་
ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ད་ལྟ་སྨན་པ་མྤེད་ས་དྤེ་ཚོར་ཐུགས་ཕན་ཡག་པོ་སོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དྤེ་ཚོའྱི་གངས་དྤེ་ཡང་གང་མང་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་དང་། Mobile Health Campaign དྤེ་གཉྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་སྨན་པ་མྤེད་ས་དྤེ་ཚོར་གཅྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་སྱི་ཚོགས་དང་སྱིག་འཛུགས། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ཕ་
མ་དང་སོབ་གྲྭ་སུ་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་ཀྱིས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་དཀའ་ངལ་མགོ་རོག་པོ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
ཚགས་པོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་མོས་རས་ངན་གོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གོ་རོག་སྤེལ་རྒྱུ་
དང་། ལོ་རྤེ་རྤེའམ་ལོ་གཉྱིས་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་དགྤེ་རྒན་དང་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་དྤེ་དག་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏྤེ་ 
Review Meeting བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་གདོང་ལྤེན་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་འདུག དྤེ་ནས་དཀའ་ངལ་ནང་ཚུད་པ་དྤེ་ཚོ་  
Rehabilitation center ལ་གཏང་སྤེ་བཅོས་ཐབས་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ན་ནྱིང་ལོ་ནས་བཟུང་སྤེ་མོས་རས་ངན་
གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ལྷུང་སྤེ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་ཕྱིན། བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་ཚར་རྤེས་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་  Post 
rehab བཅོས་ཐབས་ཁང་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གམ་ལོ་གཅྱིག་བསད་དྤེ་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས། ལོག་མ་རྒྱག་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁོང་ཚོར་ལས་ཀ་
ཐབས་ཤྤེས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་མྱིན་ན་ལག་ཤྤེས་འད་བསབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གོག་པར་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་སྤེལ་
ཚར་བ་ཡྱིན། བར་ལམ་ང་ཚོར་ USAID ཡྱིས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ནས་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་བཞྱི་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Digital X-ray གོག་པར་རྒྱག་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ Digitalize བྱས་ཏྤེ་ད་ལྟ་ང་
ཚོས་མཐུན་རྤེན་སར་དང་སར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚར་བ་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་སྨན་ཁང་ཆྤེ་ཁག་
བྷྤེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷོ་ཊྱི། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་སྨན་ཁང་གྱི་གོག་
གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ང་ཚོས་མར་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་ཏྤེ། ང་ཚོ་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལམ་སོན་གང་དགོས་པ་ཚང་
མ་མཇུག་སོང་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ལས་བྱྤེད་ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་བོ་ཕམས་ཡོད། ང་ཚོ་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དྤེ་སྔོན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་
བཏང་རྤེད། བྷྤེལ་ཀོབ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་ཅུང་ཙམ་ལྷྱིང་འཇགས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀོད་ཁབ་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་གཏང་དགོས་ཐུགས་ཡོད་པ་རྤེད། བཏང་བ་དྤེ་ཐག་རྱིང་པོ་མ་
རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བྷྤེལ་ཀོབ་ནས་ཀོ་ལྤེ་གྷལ་བར་དུ་ཕྱིན་པ་རྤེད། གནས་སོས་འགོ་ཚར་དུས་དང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་
ཚར་དུས་ཕྱིར་འཐྤེན་བྱ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དོ་དག་ལ་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཁྤེད་རང་གནས་སོས་
རྒྱུགས། ཕར་སྤེབ་དུས་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཀང་ཕར་བསྤེབས་རྤེས་གོ་བུར་དུ་ར་དགོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་ལས་བྱྤེད་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོ་ཕམ་ཡོད། ལས་བྱྤེད་སྱིར་བཏང་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་
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ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད། དྤེ་ཡང་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ང་ཚོར་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་
ཀྱི་འདུག རྱིང་མྱིན་ང་ཚོས་བྷྤེལ་ཀོབ་ལ་མྱིག་བརག་དཔྱད་ལས་བྱྤེད་བསོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཀོ་ལྤེ་གྷལ་ལ་རྱིང་མྱིན་སོ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་ལ་ཆུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོར་ ༢༠༡༥་་་༡༦ གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བླུགས་པ་ནང་བཞྱིན་རྱིང་མྱིན་  
PRM  གྱི་དངུལ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ SARD བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཐོན་པ་དང་གང་མགོགས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་འགོ་
འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་མན་གྲུ་ཝ་ལ་དང་ཀྤེ་ལྤེ་མན་ཊོན་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོ་
གཞྱིར་བཟུང་ནད་པའྱི་གངས་ཀ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཐག་གཅོད་གནང་སྤེ་ཕ་གའྱི་སྨན་ཁང་གཉྱིས་སུ་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་བཞག་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་འཁྤེལ་པ་རྤེད། ར་བའྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་
དུ་གཏོང་རྒྱའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། མན་ཌུ་ཝ་ལ་དང་ཀ་ལ་མན་ཊོན་གཉྱིས་ལ་ང་ཚོས་
ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་བཞག་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅད་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ཆ་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་
བརྤེན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་དུ་ཏན་ཏན་བལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  
 དྤེ་ནས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་སད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Pilot Project ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Telemedicine ལས་གཞྱི་འདྱི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བར་
གཙོ་བོ་ད་རྒྱའྱི་ཤུགས་ཚད་དྤེ་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེ་གོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་དྤེ་གཉྱིས་མ་ཚང་ན་
རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་དྤེ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ནད་པ་མང་པོ་མྤེད་སའྱི་སྨན་ཁང་འབྱིང་བ་དང་ཆུང་བའྱི་
ནང་ལ་ང་ཚོས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རྤེད། མན་པཊྱི་ Mainpat  མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་ཚང་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་དྤེར་
བཙུགས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་དྤེ་སྨན་ཁང་འབྱིང་བ་དང་ཆུང་བ་ཁག་ལ་གཞན་ཚོ་ལ་ཡང་ཁབ་ཐུབ་
པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དྱི་བ་བཞྱི་པ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ Mobile health དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོར་བསོད་
ལམ་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་ཞྱིག་ང་ཚོས་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལས་ཁུངས་ཨ་
མའྱི་སྔོན་རྱིས་རང་གྱི་ནང་དུ་བཞག་སྤེ་སྤེལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཔྤེར་བཞག་ན། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་
གསུམ་མདོ་ལ་ང་ཚོས་སྨན་ཞབས་གཉྱིས་རྒྱུན་དུ་བཞག་པ་དང་ཁ་ལོ་བ་ཡང་ཡོད། སྨན་ཁང་དྤེ་ད་ལྟ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བཞྱིན ་པ་
ཡྱིན། བྱང་ཐང་ས་ཁག་བརྒྱད་ཆ་ཚང་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཉྱི་མ་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ས་གནས་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཕྱིན་
ཏྤེ། ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་གོ་རོག་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་ཚང་མ་ Multi task འད་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱས་ཏྤེ་ཆ་ཚང་གནང་བཞྱིན་པ་
རྤེད། དྤེ་ནས་གོ་རོག་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཏན་ཏན་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་གནང་འཆར་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་
དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་
ཡོད། ཐོག་མ་དྤེ་ལ་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ། མ་དང་བྱྱིས་པ་དང་། བུད་མྤེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་སོར་ལ་རྤེད་འདུག ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱིས་ང་ཚོར་ས་ཡ་ ༣༌༢ དཔལ་འབྱོར་རྒྱབ་སོར་ཕོན་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འོན་ཀང་དངུལ་དྤེ་
ཤུགས་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་བ་ནང་བཞྱིན།  སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
ནང་དུ་བྤེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ USAID ཞུ་བ་དྤེས་འཛམ་བུ་གྱིང་
གྱི་སྱི་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་
རྒྱ་བསྤེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཉྱིས་འདུག ༢༠༣༠ བར་དུ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་འདས་
གོངས་སུ་མྱི་འགོ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ༢༠༣༥ གོང་དུ་སྱི་ཚོགས་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ T.B ནད་གཞྱི་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དགོས་དོན་གཉྱིས་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ལས་དོན་ལྔ་ཙམ་ལ་བྤེད་སོད་གཏོང་
གྱི་འདུག ཕོན་ཆྤེ་བ་དྤེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་། དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་པ་དྤེ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་
འཕྲོད་བསྤེན་གནས་ཚུལ་ཕར་གནང་རྒྱུ་དང་དྤེ་འད་རྤེད་འདུག གནད་དོན་གལ་ཆུང་བ་གཉྱིས་དྤེ་འད་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོར་བ་ཞྱིག་
སྤེབས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་འོག་འདས་གོངས་སུ་མྱི་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དང་། དྤེ་ནས་ 
T.B ནད་གཞྱི་དྤེ་སྔོན་འགོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྤེད་འདུག སོང་ཙང་དྱི་བ་གཅྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་
ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཕྲུ་གུ་སྤེ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་མ་དང་བྱྱིས་པ། ཡང་ན་མ་ཁྤེར་བུ་དང་ཡང་ན་ཕྲུ་གུ་ཁྤེར་བུ་གོངས་
ཚད་ཀྱི་བརྡ་ཐོ་དྤེ་ལོ་ལྟར་རག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་འབུམ་གཅྱིག་དང་སོང་ཕྲག་ཉྱི་
ཤུ་ར་བདུན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ལོ་རྤེར་མ་ཚོར་ཕྲུ་གུ་སྤེ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་དབང་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་
དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡང་མའྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས་ཤོར་བ་དང་། ཡང་སྤེས་མ་ཐག་གོངས་པ་ལ་སོགས་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཨྱིན་སད་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Child mortality rate ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བུད་མྤེད་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སངས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ནན་པོ་བྱས་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སོན་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནས་ཚང་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་བསྡུར་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འོན་ཀང་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གནད་དོན་འདྱི་གལ་གནད་དང་ཚབས་ཆྤེ་ཆུང་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་སོར་གངས་ཐོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ངྤེས་པར་དུ་གོས་
ཚོགས་གསོལ་ལྕོག་སྤེང་དུ་སན་འབུལ་ཞུས་ནས་དྤེའྱི་གནས་ཚད་དང་གནས་བབ་དྤེ་གང་འད་ཡྱིན་མྤེད། USAID ཀྱི་དངུལ་དྤེ་
ནས་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་དངུལ་འབོར་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་གནང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་དམ། ལོ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས། སྤེམས་ཁམས་ཐོག་ཏུ་སོབ་སོན་
གནང་རྒྱུ་དྤེ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ང་རང་ཚོ་རྱིམ་པས་བཞྱིན་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་གར་ནང་འདྱི་ལ་དོ་སྣང་སྤེབས་དོན་དྤེ། ན་ནྱིང་དང་ད་ལོའ་ིབར་ལ་གོག་བརན་འཁབ་མཁན་བུད་
མྤེད་སྙན་གགས་ཅན་མཚན་འབོད་པ་ཡྱིན་ན་ Deepika Padukone ཁོང་སྤེམས་མ་བདྤེ་བ་ཆགས་ནས་རང་སོག་གཅད་རྒྱུའྱི་
གནས་སངས་མ་ཆགས་ཙམ་བྱུང་དུས། རྒྱ་གར་ཧང་སང་སྤེ་དྤེང་སང་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྤེམས་མ་བདྤེ་བ་དང་མ་སྱིད་པ་ཟྤེར་
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བ་དྤེ་ན་ཚ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག World Health Organisation W.H.O གྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་ནང་ལ་མྱི་དགུ་དགུ་ཡྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ་ན་ཚ་དྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། དཔྤེར་ན་ང་རང་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཐྤེངས་མ་གཉྱིས་
གསུམ་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་སྤེབས་ཏྤེ་མ་སྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་
དྤེ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཀང་། ང་ཚོས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ར་བ་
ནས་མྱི་འདུག ཁོ་སོན་པ་རྤེད། ཁོ་སྤེམས་བདྤེ་པོ་ཡོད་མ་རྤེད་ལབ་ནས། དྤེ་ལ་ཆང་ས་རྒྱག་མཁན་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། མཉམ་དུ་
འཁམ་རོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ཁོ་ལོགས་སུ་ཕུད་ནས་ང་ཚོས་དྤེར་རྤེག་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་
ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང། ཡ་རབས་བཟང་སོད་སོགས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། སྤེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་ལྟ་ཚུལ་དང་གཟྱིགས་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། འདྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཅོས་ཐབས་ལས་ལྷག་པ་
སྔོན་འགོག་རྤེད་འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དང་བརྱིས་ན་སྤེམས་ཀྱི་ན་ཚ་དྤེ་མང་པོ་མྤེད་པ་འད་འདུག་ཀང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་ཚོས་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གསང་རྒྱ་མང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་རྤེད།  Deepika Padukone ལ་ན་ཐུབ་དུས། ང་ཚོ་སུ་ལའང་ན་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད། དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་ཡོང་དགོས་འདུག་སྙམ། དྤེ་ན་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཆམ་པ་ན་བ་ནང་བཞྱིན་སུ་ལའང་ན་སྱིད་ཀྱི་
རྤེད། སྤེམས་ཀྱི་ན་ཚ་དྤེ་མྱིའྱི་གཟུགས་པོ་ཆགས་སངས་ནས་བལྟས་ཀང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། དགོངས་དག ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། trauma cell ཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་སྔ་སང་སང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་མང་གྱི་
སྤེམས་ནང་གཤོང་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་ང་
ཚོས་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་གོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས་གང་ལྟར་བཅོས་རྒྱུའྱི་ཐབས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་གསལ་
ཁ་ཞྱིག་སོན་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལགས་ཀློག་སོན་པའྱི་སབས་སུ་ཤོག་གངས་
བཅུ་པར་དོན་ཚན་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ག་པར། ཚ་བ་འདར་ཚད་སྔོན་འགོག་ཆྤེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༤༧༠༥༡།༠༠ འདུག ཡྱིན་ནའང་ཀློག་དུས་
འབུམ་བཞྱི་ཞྤེས་བཀླགས་སོང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དངོས་འབྤེལ་གང་
རྤེད་དམ། ཤོག་གངས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་དུབ་བུ་དང་པོའ་ིནང་དུ། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཁོངས་ཕྲུག་གུ་གངས་ ༡༨༡༧ འ83ཁོད་འདུག དྤེ་
ནས་མར་ཀློག་དུས་དྤེ་ནོར་འདུག་གསུངས་སོང་སྤེ། གང་ནོར་བ་དྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང།  
 ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་དུ། བུ་སྣོད་འབས་ནད་སྔོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་བཞྱིན་
མོ་ནད་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་དངུལ་གང་ཙམ་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་བ་གསལ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། སོ་སོའ་ིལྟ་ཚུལ་ལ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཐོབ་སངས་ཀྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱི་ཚོགས་དྤེ་སྤུས་དག་པོ་
ཞྱིག་དགོས་པའྱི་ཆྤེད་མའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་མ་ཟྤེར་དུས། ཨ་མ་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་
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ཡྱིན་པར། མ་འོངས་པའྱི་མ་དྤེ་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ངན་གོམས་ཤྱིག་
ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཛ་དག་དང་སྔོན་རགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བར་དུ། སྨན་ཁང་ལ་མ་འགོ་བའྱི་ངན་གོམས་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་རྤེན་པས་བུ་སྣོད་འབས་ནད་ཀྱི་སྔོན་རགས་དང་པོ་ཧ་མ་གོ་བའྱི་རྤེན་པས་གོངས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  ལས་གཞྱི་དྤེ་ཡང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་མ་ཡྱིན་པ། 
མྱི་འབོར་མང་ཆྤེ་བ་མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་སྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་རྤེ་གཉྱིས་ཙམ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཡོངས་རོགས་
ཁབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྤེབས་པ་ཚང་མར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་དོ་སྣང་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ངའྱི་དྱི་བ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་བུ་ཕྲུག་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ། ཁག་ཅྱིག་ལ་
དབང་པོ་སོན་ཅན། ཁག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཞྤེས་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེས་ན་གཅྱིག་འགྱུར་ཞྱིག་བྱུང་ན་མཉྤེས་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། ཁག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་དང་ཁག་གཅྱིག་ལ་དབང་པོ་སོན་ཅན་ཞྤེས་བྱིས་པ་དྤེ་འད་ཞྱིག་འདུག 
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བར་ལམ་ལས་བྱྤེད་མཁོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་
ཀྱི་རྤེན་པས་གནས་ཚུལ་རྱིང་ཐུང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་ཚང་མའྱི་དགོངས་པས་
མངའ་གསོལ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཆུང། ཉམས་ཐག  ཐ་
ཞན། ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ངྤེས་ཅན་དྤེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག དྤེས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ནང་ནས་འདོད་བོ་མ་ཁྤེངས་བའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་
དང། དྤེ་ལ་དང་ལྤེན་བྱྤེད་མ་ཐུབ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཡོད་དམ། དྤེ་ཞྱིབ་ཁ་ཤྤེས་འདོད་ཡོད།  
 གཉྱིས་པར་དྤེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ང་ཚོས་ལས་འཆར་དྤེ་འད་ཞྱིག་
སྤེལ་ཡོད་ཅྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་འདུག རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་མང་པོར་དོ་སྣང་བྱྤེད་བསད་མཁན་ཞྱིག་རྤེད། དཔྤེར་ན། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་འཚོལ་མ་གནང་ནས་སོ་སོས་འབད་བརོན་བྱས་ནས་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་
ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་ཐབས་འཚོལ་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལ་ཕན་པའྱི་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཐབས་འཚོལ་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ།  
 དྤེ་བཞྱིན་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ས་གནས་དྤེར་ཆར་ཞོད་སབས་ལ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན། ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ཆུ་མྤེད་ནས། རྒན་ཁོག་
དྤེ་དག་ཆུ་ལྤེན་དུ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལོ་གཅྱིག་དང། གཉྱིས། གསུམ་མ་
རྤེད། ལོ་སྟུད་མར་ Uttarakhand ས་ཁུལ་དྤེར་ཆར་ཞོད་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིརྤེན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་བྱུང་སོང་ངམ། བྱུང་ཡོད་ན་དྤེ་ལ་ངོ་བཞྤེས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་
ཡོད་དམ་ཅྤེས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་འཕྲོས་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག   
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ནས་དྱི་བ་གནང་བ་དྤེར་ལན་མ་ཕུལ་བའྱི་སྔོན་དུ། གོང་དུ་
ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆུའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུར། Tractor ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་ཆུའྱི་ Tank ཞྱིག་ཉོ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲད་སའྱི་གནས་སངས་གནས་སབས་རྱིང་ལ། མ་
འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་ཆུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་མ་སྤེབས་བར་དུ་ལས་གཞྱི་སྤེལ་ཆར་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བཞག་
ཡོད། རྱིང་མྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། US AID ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་
རོགས་དངུལ་ཐོབ་པ་དྤེ། གཙོ་བོ་ང་ཚོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་ཨྱིན་སད་ནང་ Tibetan Health System Strengthening 
Project ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་
དང། ཤུགས་ཆྤེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་རྤེད། ལས་འཆར་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་མྱི་མང་ཡོངས་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་
མཐུན་རྤེན་སར་རྒྱུ་རྤེད། ཨྱིན་སད་དུ་ Universal Health Coverage དྤེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་བར་ཡྱིན་ཀང། 
རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། Universal Health Coverage མྱི་མང་ཚང་མར་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་རྤེན་ང་ཚོ་
བོད་པ་ཚང་མར་སར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་ནས། དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་གྲུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་དྤེ་ T.M.S. སྨན་བཅོས་ལྟ་
སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་བཅུ་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ཉྤེན་སྲུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་ཚབ་ཆྤེན་རྱིགས་དང། 
སྨན་བཅོས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་། གསུམ་པ་བྱྤེད་དགོས་ཐུག་དུས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འགོ་སོང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཕྲད་ནས། 
དཔལ་འབྱོར་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལ་
དཀའ་ངལ་ཕྲད་པ་དང་མྱིའྱི་ཚེ་དྤེ་འཐུང་དུ་འགོ་བ། མྱིའྱི་མྱི་ཚེའྱི་སྤུས་ཀ་ཡྱིན་ནའང་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ། དྤེ་ཚོ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་
ང་ཚོ་ Universal Health Coverage མྱི་མང་ཚང་མར་ཁབ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་ནས། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་
རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རྤེ་བླུགས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཐོག་མ་ཡར་རྒྱས་མ་གཏོང་བའྱི་སྔོན་དུ་ད་ལྟའྱི་གནས་
སངས་གང་འད་རྤེད་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་དུ་ཞུས་ན། Over all སྱི་ཡོངས་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ 
Health Assessment མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་རྤེད་འདུག འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གངས་ཐོའ་ིགནས་
སངས་གང་འད་རྤེད་འདུག ཀྱི་སྱི་ན་ཚའྱི་གནས་སངས་གང་འད་རྤེད་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སངས་དྤེ་མ་འོངས་པར་རང་ཁ་རང་བཟོ་བཟོས་པར་ལ་གང་འད་བྱྤེད་
དགོས་འདུག Health Financing དྤེ་གའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ Assessment བྱྤེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་མངོན་
དགའ་སོབ་གྲྭར་ཡང་ Assessment བྱ་རྒྱུར་འཆར་གཞྱི་བང་སྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ནང་ལའང་འཕྲོད་བསྤེན་
གྱི་གནས་སངས། ལོ་དང་པོའ་ིནང་ལ་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དྤེའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་གཞྱི་བཞག་སྤེ། འཕྲོད་བསྤེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྤེལ་དགོས་འདུག མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
སྨན་ཁང་ལྔ་ཅུ་ང་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་རང་ཁ་རང་བཟོ་གནས་ཐུབ་པར་གང་འད་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་པ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་
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ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་མ་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ཡོད་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ Health Policy ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ Assessment ཚང་མ་ལ་གཞྱི་བཞག་
ནས་མ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྤེད་ལས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ཨ་རྱི་ཌོ་ལར་འབུམ་གསུམ་ཙམ་བཏང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གང་འད་གཏན་ལ་འབབ་དགོས་མྤེད་ཀྱིས་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་བང་
སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་ན་ཚའྱི་རྤེན་པས་འདས་གོངས་
སུ་འགོ་བ་ ༢༠༣༥ ལ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་ལ་ US AID གྱིས་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་  ༢༠༣༠ ལ་ཀྱི་སྱི་དྤེ་
ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ང་ཚོས་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་
ནས། དྤེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྤེན་གངས་ཐོའ་ིལས་གཞྱི་རྤེད། འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། ཟབ་སོང། ཟབ་སོང་ཁག་མང་པོ་
སྤེལ་བ་རྤེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀའ་ལན་དྤེ་ཚོ་བསར་ལྡབ་མ་གནང་རོགས། ) འཆར་གཞྱི་དྤེ་བརྒྱ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་ན། གསལ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་འོག་
ནས། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་ནས་མ་དང་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་མྤེད་ཀང་། བརྒྱུད་ནས་
འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའྱི་བུད་མྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྲུ་གུ་སྤེས་པའྱི་སབས་སུ་གཤག་བཅོས་ལམ་ཐོག་
ནས་སྤེས་དགོས་པ་དང་སྨན་ཁང་ཆྤེ་བ་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་ན། དྤེ་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ལྤེན་རྒྱུ། དྤེར་བརྤེན་རང ་བཞྱིན་གྱིས་བུད་
མྤེད་ཚོ་ཕྲུ་གུ་སྤེས་པའྱི་སབས་འདས་གོངས་སུ་འགོ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགོ་བར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གོང་
དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། བོད་ནང་དུ་མ་དང། བྱྱིས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྤེན་པས་ཏན་ཏན་འདས་གོངས་སུ་
འགོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ཉྤེ་ཆར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ། བོད་ཀྱི་མང་གཙོ་འཕྤེལ་རྒྱས་དང་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་སངས་
སྤེ་གནས་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐོ་ཞྱིག་སོན་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་དབུ་བྱྤེད་ལ་ང་རང་ཕྱིན་ཡྱིན། དྤེར་གཅྱིག་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག  ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་མཁྤེན་པ་བཟོ་
དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བུད་མྤེད་ལ་མངལ་འཁོར་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཀ་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ཨྱིན་སད་དུ། Rough Data དགོས་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་སོན་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་
གྱི་འདུག  ཡྱིན་ཀང་ཞྱིབ་ཚགས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡ་ཡྱིན།  
 སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བསྤེན་སྤེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྤེན་
བརྒྱུད་ནས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྤེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན། དྤེ་ཚོར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཆག་
ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མྱི་གངས་གསུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་
ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ན། མཐུན་རྤེན་བཞྤེས་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྤེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་ཡྱིན་དང་དགོངས་ཚུལ་ཡྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་སྤེ། སྱི་ཡོངས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ང་ཚོ་
འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་བྱྤེད་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཚ་བ་འདར་ཚད་ལ་འགོ་སོང་སོང་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་བདུན་རྤེད་འདུག དགོངས་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཤོག་གངས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དཔྱད་ཞྱིབ་ལས་འཆར། ཀ༽ པའྱི་འོག་ཏུ་མཐུན་རྤེན་ཞུས་ཡོད་
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རྤེས་ལ་ཕལ་ཆྤེར་ཕ་གྱི་དྤེ་བཀོད་དགོས་ས་རྤེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཁོངས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༨༡༧ ལ་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྱིམ་པ་དང་པོ་
རྒྱབ་ཟྱིན་པ་དང་། དྤེ་འཕྲོས་རྣམས་ལ་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་མུས་ཡྱིན། དྤེ་གཅྱིག་ནོར་བཅོས་ཞུ་རོགས་གནང།  
 ར་བའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྤེད། འབས་ནད་ན་ཚ་དྤེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུགས་ནས་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་ས་ཆ་ཚང་མར་གོ་རོགས་སྤེལ་མུས་ཡྱིན།  
 མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སངས་སོར་དྤེ་ཚིག་བརོད་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་
མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ཞྤེས་གསལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་རོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ར་བའྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་འོག་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ནས་ལས་བྱྤེད་དམྱིགས་བསལ་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ངའྱི་དན་གསོས་པ་ཞྱིག་ལ་ 
Watch man མཚན་སྲུང་མ་ཡྱིན་པ། མྤེ་ཏོག་བཏབ་མཁན་དང་སྒོ་སྲུང་བ་གཉྱིས་ང་ཚོས་གཅྱིག་ལྕོག་ཏུ་བསོས་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་
གྱི་ལས་བྱྤེད་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ནས་ས་མྱིག་སོང་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དྤེ་
ཚོར་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་སྤེ་རྱིམ་པས་བསང་རྒྱུ་ཡྱིན། བར་སབས་ཤྱིག་ཏུ་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་བསད་ཀྱི་
འདུག དྤེ་ཚོ་འཕྲོས་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་དཀའ་མངགས་ཞུས་ནས། གང་བྱྤེད་དགོས་
མྱིན་ལམ་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།  
 ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་ཡོད་མྤེད་གངས་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
གཙོ་བོ་ང་ཚོར་དངུལ་དྤེ་ P.R.M. དང་ N.C.A ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ཕལ་ཆྤེར་
ལོ་ལྟར་བཞྱིན་འབུམ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན། སབས་རྤེ་ལས་གཞྱི་གཞན་པ་ཆུང་འབྱིང་དྤེ་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་
དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་དང་བྱྤེད་མུས་ཡྱིན། ཉྤེ་ཆར་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྤེ། ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་དུས་ལ་སྤེབས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། Detail དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྤེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ། ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོར་
ཆུ་ལོག་རྒྱབ་ནས་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལོ་བསར་དུ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་བྱུང་ཡོད་དུས། དྤེ་ཚོར་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆུའྱི་ལས་
འཆར་ནང་དུ། ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་ལའང་བཞག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལག་བསར་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
གཏན་ཁྤེལ་ཆགས་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལྷག་ཡོད། ལས་རྱིམ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་འཕྲོས་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་
ཚར་ན་བསམ་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རྤེད་ཐང་གྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་
ངོས་འཛིན་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་ན། རྤེད་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལྷོངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་
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ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན། དྤེ་སྔ་རྤེད་རྱིག་ཚོགས་པས་ལོ་དང་པོ་ནས་རྤེད་ཐང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འཕྲོད་བསྤེན་ལའང་ཕན་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་
ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཛོམས་རྒྱུར་ཕན་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བསན་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་གཞོན་སྤེས་ཚོ་གོང་
ཁྤེར་དུ་བསད་ཡོད་ན། གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྤེབས་སབས་འཛོམས་ནས་རྤེད་རྒྱུར་ཕན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་རྤེད་རྱིག་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་
དྤེ་སྔ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་དྤེ། ད་ལོ་བཀའ་ཤག་ནས་རྤེད་ཐང་ཆྤེད་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་བྱྤེད་པ་
དྤེས་ཉྤེ་ཆར་ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་མོན་གྷོཊ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོས་དགའ་བོའ་ིངང་ནས་ཧ་ཅང་ཕན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་
འདུག  རོད་རོག་ཅྱིག་ཀང་ཆགས་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མ་རག་པ་རྣམས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྱིམ་གྱིས་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་
རྤེད་ཐང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་མཁན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་སྔོན་མ་བྱུང་སོང་། གནང་དུས་རོད་རོག་ཆགས་འདུག་
ཅྤེས་ཞུས་ན་ལྤེན་པོ་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་རག་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱས་ཀྱི་འདུག  མ་རག་པ་ཚོ་ཡང་ཐུགས་ཕམ་གནང་
དགོས་མ་རྤེད། འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་གྱིན་གཏྱིང་གྱིན་རྱིམ་གྱིས་དངུལ་འབྱོར་དུས། དྤེ་ཚོར་རྤེད་ཐང་རྱིམ་བཞྱིན་ཡོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་སྱི་ཚོགས་དང་འཕྲོད་བསྤེན། གང་སྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་ངྤེས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་
རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སྱིར་བཏང་དྤེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་དྱི་བ་ཡྱིན་ཡང་། བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཡང། དྤེ་ངས་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་
དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོ་སྤེམས་འཚབ་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལ་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་འགོ་བསད་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད་འདུག ངས་ཐབས་ལམ་དྤེ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མྱི་ཤྤེས། དྤེ་སྔ་ནས་ཞུས་མོང་། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་ཡོད་ས་ཁག་ལ། ངས་ད་ལྟ་ཧ་གོ་བ་ལ། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག  བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས།  Yeshasvini Health Insurance  ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སྒོར་བརྒྱ་
དང་ལྔ་བཅུ་སད་ནས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ Insurance Coverage ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེང་སང་སྒོར་བརྒྱ་འཕར་ཡོད་པ་འད། མྱི་
གཅྱིག་གྱི་སྒོར་ཉྱིས་བརྒྱ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་
རོགས་ཡོད་དམ་མྤེད། དྤེས་ས་གནས་རང་གྱི་སྨན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མཐུན་རྤེན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགན་དྤེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་ཕག་དངུལ་དྤེ་ག་ཚོད་ཀྱིས་བསྱི་ཚགས་བྱྤེད་ཐུབ་ན། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡག་པོ་
བྱུང་ན་བསམ་ནས་ངས་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆྤེ་བ་ལྔའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ན། འཕྲོད་བསྤེན་ལྷན་ཁང་ནས་
འགོ་སོང་གཏང་དགོས་པ་དྤེ་ཏོག་ཙམ་ལྱིད་ཁོག་ཡང་དུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་རག་ཐུབ་པ་དྤེ་ཕར་ཕོགས་ནས་བཞྤེས། 
མ་ཐུབ་པ་དྤེ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཐུབ་ན། ས་གནས་ནས་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་
དྤེ་ལ་མཐུན་རྤེན་གང་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། དང་
སོབ་ནང་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ཉྤེན་སྲུང་རག་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་
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འབོར་འཛུལ་མཁན་ཉུང་ཉུང་དྤེ་གཞན་ནས་རག་ཡོང་དུས། གནས་སངས་དྤེ་ཚོར་ཐུག་མྤེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ལ་ད་བར་དུ་
དགོངས་བཞྤེས་གནང་ཡོད་དམ། ངས་དྤེ་སྔ་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་ཐུགས་ཕན་གཅྱིག་གསོས་ན་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ནས་ལས་འདྤེབས་གནང་བའྱི་འཕྲོས་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བྱྤེད་གནས་
སོས་གནང་ནས་ཡྱི་གྤེ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། ཡྱི་གྤེ་བཏང་ཟྱིན་དུས་འགོ་དགོས་རྤེད། འགོ་ནས་ཡང་བསར་ཞུས་ན་བསམ་བོ་གཏོང་
རྒྱུ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། སོ་སོའ་ིས་གནས་ལའང་ལས་བྱྤེད་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་
རྤེད། སྱིར་བཏང་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ཚོར་གནས་རྱིམ་འཕར་བ་དང་། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་མར་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། 
འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་ཕག་ལས་བྱྤེད་མཁན་དྤེ་ཚོ་ཡར་མར་བཏང་བ་རྣམས་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་རྤེད། འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་
དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་སྨན་ཁང་གཞན་པ་ཚང་མར་འཁྲུག་རྒྱུ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཡྱིན་ནམ། ང་རང་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་འགའ་
ཤས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཕག་ལས་གནང། དྤེ་ཚོ་གནས་སོས་བཏང་སབས་ཕག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་དྤེ་འད་
ཆགས་འདུག དྤེ་ཚོར་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་བཏང་ཚར་བ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་ནས། བཀའ་
བཏང་ཀང་ཡར་ཞུ་གཏུག་ཞུས་དུས། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་པ་ལས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད། 
འགོ་དགོས་པ་རྤེད། ཕྱིན་ནས་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་རྤེད་བཤད་ན། དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོ་འདྱིར་རྒྱ་གར་གྱི་
སོབ་གྲྭ་ནང་དགྤེ་རྒན་མང་པོ་གནས་སོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡར་ཞུ་གཏུག་གནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་གྱི་འདུག 
གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དྤེ་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཉྱིས་ལས་མྤེད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་འཇམས་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇམས་དབྱངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ལ་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ལས་མྤེད། 
དུར་ཁོད་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཉལ་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གྤེང་སོང་བྱུང་བ་རྤེད། ངས་གོ་བ་ལྟར་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་མོས་རས་ངན་གོམས་
ཀྱི་ཕོ་གསར་མོ་གསར་མང་པོ་བསགས་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་འདྱིར་གཞུང་འབྤེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་རོགས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སད་བཏང་ནས། དྤེང་སང་རྡ་རམ་ས་ལར་མང་པོ་
བསགས་འདུག་ཅྤེས་གོ་རྒྱུ་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་དུར་ཁོད་དང་ལམ་ཁ་སྒང་ལ་ཉལ་བསད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་
གང་ནས་སྤེབས་འདུག དྤེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང། ད་དུང་གོ་བ་ཞྱིག་ལ། ཁ་ཤས་རྡ་རམ་ས་ལར་མ་འབྱོར་
ནས་ལྡྱི་ལྱི་རུ་ལྷག་ནས་མན་ཇུ་ཀྱི་ལའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བསད་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི ་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱིས་ལྟ་
སངས་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་སྒོ་འགམ་དུ་རྡ་ས་ལ་མོས་རས་རྱིན་
མྤེད་བཟོ་ཆྤེད་མཉམ་རུབ་གནང་རོགས་ཞྤེས་འཕྲད་དར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་ཞལ་འདྤེབས་བླུགས་ས་སྒམ་གཅྱིག་བཞག་ནས་
ལས་འགུལ་དྤེ་འད་སྤེལ་མཁན་མཐོང་སོང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་འགམ་དུ་སོས་
རས་ཀྱི་ཚིག་བྤེད་སོད་བཏང་དུས། ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་མཐོང་སྣང་བདྤེ་པོ་མ་བྱུང། རྡ་རམ་ས་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་དམ་ཞྤེས་དན་བྱུང་། འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལས་གཞྱི་དང་མཉམ་འབྤེལ་ཡོད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་མོས་རས་
ངན་གོམས་ཅན་དྤེ་ཚོ་ངས་གོ་བ་ལྟར་ན། དང་པོ་དྤེ་འབྱོར་ལྡན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་མཁན་འདུག དྤེར་བརྤེན་མོས་རས་ངན་
གོམས་ཅན་དྤེ་ཚོ་ས་གནས་ག་བ་ནས་རྤེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གང་ནས་རྤེད་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཕ་མའྱི་གནས་སངས་དང་ཁྱིམ་ཚང་
གྱི་གནས་སངས་གང་འད་རྤེད་འདུག སོབ་སོང་གྱི་གོ་སབས་གང་འད་རག་འདུག མཐའ་མར་གང་འད་ཆགས་འདུག དྤེ་འཕྲོད་
བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་དམ་མྤེད། ང་རང་སྒྤེར་ལ་མཚོན་ན་དྤེའྱི་སྒང་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱྤེད་
དགོས་འདུག མཐའ་མར་གག་མ་ཁྤེལ་དུས་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཡུག་ན་ཡག་པོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཡོད་
དམ་བསམ་པ་རག་ཏུ་དན་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ན་ནྱིང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོ་ཡང་གསུངས་སོང། ར་བའྱི་དྤེ་སྔ་
ནས་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་འཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་མགོ་མ་
བཙུགས་པའྱི་སྔོན་དུ་སྒྤེར་གྱིས་ཉྤེན་སྲུང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚོ་བླུག་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་
ཡོད་མྤེད་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་སྤེ་མཐའ་མ་དྤེར་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་ཁྤེལ་བ་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྒྤེར་གྱི་ཚོང་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོང་ཙང་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དང་། ན་ཚ་ཚང་མ་ལ་ཡང་ཁབ་ཀྱི་མྤེད་པ་དང། སྨན་ཁང་གྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོའྱི་འདོད་པ་དྤེ་ཏག་ཏག་མ་
འདངས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དྤེའྱི་དབང་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དྤེ་བཙུགས་ཏྤེ་མུ་མཐུད་ནས་
འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ར་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ངོས་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ Karnataka 
ནང་དུ་ Yeshasvini scheme དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད། Karnataka མཉམ་འབྤེལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
ས་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེ་ལ་ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག གཤག་བཅོས་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང་། ན་ཚ་ཆྤེ་
ཁག་རྱིགས་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དང། ཆ་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ན་གང་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་མ་སྱིད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་  RSBY ཉམས་ཐག་ Below 
poverty line དྤེ་ཚོ་ལའང་སྒོར་སུམ་ཅུ་རྤེ་སད་དྤེ། སྒོར་ཁྱི་གསུམ་བར་གྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་སྔོན་མ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚོས་ཉམ་ཐག་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་  RSBY 
ནང་ལ་བླུག་ཐབས་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་ཡང་། ཉམ་ཐག་དྤེ་ཚོ་སྨན་ཁང་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་ཐྤེ་ཚོམ་ཡང་འདུག 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ RSBY སྨན་ཁང་དྤེ་ཚོ་རྒྱ་གར་སྒྤེར་གྱི་སྨན་ཁང་ Apollo ནང་བཞྱིན་མྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སྤེ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། དཔྤེ་ཆ་བཞག་ན་ Arunachal Pradesh ནང་ལ་དངུལ་གཅྱིག་ཀང་
སོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་ Arunachal scheme  དྤེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། སྒོར་འབུམ་གཉྱིས་བར་དུ་འདུག 
བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་མྤེའོ་དང་ཏྱི་ཛུ་ནས་ད་ལོ་འཛུལ་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་
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འདུག གཅྱིག་དྤེ་ཁྤེ་ན་ཌ་ལ་འགོ་མཁན་དང་གཉྱིས་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་གཞུང་གྱི་ཁྤེ་ཕན་དྤེ་ལྤེན་གྱི་འདུག བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་མྱི་
མང་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་
དུའང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་སྒྤེར་གྱི་ཁྤེ་ཕྤེན་ཡང་ལྤེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྤེ་ཕན་ཁབ་ཆྤེ་བ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ལས་བྱྤེད་གནས་སོས་ཀྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ནས་མར་ཡྱི་གྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཚར་ན། དྤེ་ལ་
ཕྱིར་འཐྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སངས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རོག་ཁའྱི་སྒང་ལ་རོག་ཁ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་དང་པོ་ཕར་ཕྱིན། 
དྤེ་ནས་ཕར་ཕོགས་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནས་སངས་ལ་གཞྱིག་སྤེ་བསམ་ཤྤེས་བྱ་འོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བྱྤེད་གནས་
སོས་ཀྱི་རྱིགས་དྤེ་དཔྤེར་ན། ཧོན་སུར་ནས་བྷྤེལ་ཀོབ་བར་དུ་ཐག་རྱིང་པོ་དྤེ་ཙམ་མ་རྤེད་དྤེ། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། 
གཙོ་བོ་འཚོ་བྱྤེད་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལྷྱིང་མ་འཇག་པའྱི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད།  
 དྤེ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་མང་པོ་དུར་ཁོད་ལ་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་བདྤེ་
ལྤེགས་སྨན་ཁང་ལ་གནས་སོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག འོན་ཀང་བཅོས་ཐབས་ཁང་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རྤེད་
འདུག དྤེ་ནས་གསུམ་ནྱི་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་དུ་བཏང་ཚར་འདུག དྤེ་ནས་གཉྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཅན་ཡྱིན་དུས། 
ནད་གཞྱི་དྤེ་ཡོད་ན་ཞྱི་བདྤེ་ཁང་གསར་ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བཅོས་ཐབས་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཏང་
ཚར་བ་ཆགས་འདུག འབྤེལ་ཡོད་ནས་ལན་འབྱོར་བ་ལ་དུར་ཁོད་ཀྱི་མྱི་དྲུག་ཀ་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་རོག་གནང་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྱིགས་སྤེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རྱིམ་པས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ན་ནྱིང་གསུངས་སོང་ལ་ད་ལོ་ཡང་བསར་དུ་གསུངས་དུས།  སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་
དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་པ་ང་ཚོས་གལ་གནད་ཅྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། བསར་ཞྱིབ་དྤེ་ཇྱི་ལྟར་བྱྤེད་དགོས་མྱིན་དང་། གངས་ཀ་
ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད། ཛ་དག་ལོད་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞྱིབ་
གཤྤེར་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ ༡།༤༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་
འཐུས་ནུར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ནང་སྱིད་དང་འབྤེ་ལ་བ་ཡོད་པ། ཐོག་མ་
དྤེ་ལ་གོང་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཁྤེ་ན་ཊ་ལ་གནས་སོ་གནང་རྒྱུ་དང་། Arunachal Pradesh སོར་ལ་
ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དྤེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྣམ་པ་དང་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་
ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སྤེ། ད་ལྟ་བར་མྱི་ ༥༣༢ ལྷག་གནས་སོ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་སྱིག་འཛུགས་ནང་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྤེ་ན་ཊ་རང་གྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་རང་བཞྤེས་མཁན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས་དང་།  ཀོ་རོན་ཀོ་ནང་ལ་མང་ཤོས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚེ་རྱིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་གཙོས་པའྱི་ཁོ་རང་
ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་བས་དྤེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་མྱི་ ༥༢༠ ལྷག་འབྱོར་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཁྤེ་ན་ཊ་གཞུང་གྱིས་གན་རྒྱ་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱི་ད་ལྟ་གནས་
སོས་བྱས་པའྱི་ ༥༥༢ དྤེ་ཚོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱྱིན་ཇྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཆོག་པ་ཞུ། Welfare ནང་ལ་བསད་
མྱི་དགོས་པར། འཚོ་བ་རང་སྤེལ་བྱས་ཏྤེ་སོ་སོའ ་ིརང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་ཐུབ་པའྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཡག་པོ་བྱུང་ཞྤེས་ཕར་ཕྤེབས་
མཁན་ཚོར་དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གནང་བསད་པ་དྤེར་མྱིང་ཆས་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་པར་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ལ་མྱིང་ཐོ་དང་པོའ་ིནང་ལ་ཐོན་བསད་པ་ལ་མྱི་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་དང་བང་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ར་དགོངས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ལོ་མཇུག་དྤེར་རྱིས་མྤེད་ཆགས་རྒྱུ་དང་།  ཟླ་སྱིལ་ནང་ལ་ཕར་
བསྤེབས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ད་ལྟ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་
འདུག དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་ནས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕག་རོགས་གནང་སྤེ་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་གྲུབ་འབས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག འདས་པའྱི་ ༢༠༡༦།༥ ནང་ལ་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་བསྤེབས་ཐུབ་པ་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་རྤེ་སབས་འཇུག་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ཞྱིག་ལ་ཟློས་གར་གྱི་ལམ་ཁ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་སོང་བ་ཡྱིན་སྤེ་ལམ་ཀ་ལུགས་ཏྤེ་བོད་
པའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལུགས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག ནང་སྱིད་ནས་དྤེ་ལ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཡོད་ས་རྤེད་དྤེ། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དྤེ་ལ་ཉྤེན་ཁ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་ད་ལྟ་ཚར་མྤེད་དུས་ཉྤེ་འཁོར་གྱི་ཁང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལུགས་བསད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་གཙོས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མའང་སྤེ་གཞུང་ལ་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་ཡོད་ཙང་གྲུབ་འབས་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་
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རྤེད། དྤེའྱི་གནས་སངས་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཟློས་གར་ལ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་རོག་ཐུགས་རྤེའྱི་སབས་འཇུག་ཅྱིག་
གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། གཙོ་བོ་གཅྱིག་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། གཅྱིག་ང་རང་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་སྱིག་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ ༢༠༡༤ ལོར་
གཏན་འབྤེབས་གནང་ཐུབ་པར་དངོས་གནས་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  དྤེ་ལ་བསྔགས་བརོད་བྱྤེད་འོས་པ་
ཞྱིག་རྤེད། སྱིར་བཀའ་ཤག་རྤེད། སྒོས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚོ་རྤེད། 
ཚང་མ་ལ་ལྤེགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱིས་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་
མང་པོ་གནང་འདུག ངས་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་མཐུན་རྤེན་འཛུགས་སྐྲུན་ཟྤེར་བའྱི་ནང་
ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷས་ར་གསར་རྒྱག་རྤེད། མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དང་མདུན་ཐང་། ས་
ཁུལ་བསྙོམས་སྤེ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བརམས་ཏྤེ་བྱུང་འདུག དྤེ་ཚོ་ལྤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྤེད། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ང་རང་ཚོ་གཞན་བརྤེན་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རང་ཁ་
རང་གསོ་བྱྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་ག་རྤེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་
དྤེང་སང་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད། སྐུ་ངལ་མྤེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེའྱི་མང་ཚོགས་དང་། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཚང་མ་སོ་སོས་སྐུ་ལས་བསོན་ཏྤེ་བྱུང་བསད་པ་རྤེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་
རྤེད་ཐང་སོགས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ང་ཚོ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྤེས་པའྱི་གནས་
སངས་འོག་ལ། ད་ལྟའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགོ་སོང་དང་རོགས་རམ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་མྱི་མང་རང་ཁོངས་ནས་ཞལ་འདྤེབས་ག་རྤེ་ཡོད་
དམ། དྤེ་ལ་ཞལ་འདྤེབས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་སད་དྤེ་ང་ཚོས་
ཕར་རོགས་སོར་བྱས་པ་ཡོད་དམ། དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རོགས་རམ་རག་
ནས་འགོ་སོང་བཏང། ལས་ཀ་དྤེའང་དྤེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་དམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་
རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། མྱི་མང་སོ་སོར་འགན་ཁྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་སོགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགོད་པའྱི་སབས་སུ་ཁྤེད་རང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཁུར་ཤོག་དང་ང་
ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སད་དགོས་ཟྤེར་བ་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ངས་ཚང་མ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
འདའྱི་གནས་སངས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
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 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད། སོང་བརྡར་མང་པོ་གནང་འདུག དྤེ་ཚོ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དག་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་།  གཙོ་ཆྤེ་ས་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་རྤེན་གཞྱི་དྤེ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་མའྱི་འཐབ་རོད་འཇམ་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་
ཁ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་སོག་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་འད་ཞྱིག་འབད་བརོན་དང་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ཐབས་ཤྤེས་གནང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།  བྱས་ཙང་ད་ལྟ་སོང་བརྡར་སད་པ་དྤེ་ཚོར་ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་གསལ་ལྟར་ན་ཕོ་མོ་ ༡༠༥ ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ནས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཅྤེ་ན། ལས་ཀ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཞུས་ན། 
དུས་ཚོད་དྤེ་ཙམ་མྤེད་ཙང་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་འདུག 
རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པའྱི་རྤེས་སུ་མཇུག་སོང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་སྐྲུན་
དང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་སོར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་གྱིས་བསམ་པར་ང་ཚོས་མྱི་དྤེ་དག་ལ་སོང་བརྡར་སད་དྤེ་སོབ་སོང་
ཞྱིག་སད། འཚོ་བའྱི་མཐུན་རྤེན་སར་བའྱི་རྤེས་སུ་མྱི་དྤེ་ཚོ་ཕར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ལོག་སྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གནས་ག་
ཚོད་ཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། དཔྤེར་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐྲ་བཟོ་དང་མཛེས་བཟོ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག སོང་བརྡར་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཕྱིར་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ལོག་སྤེ་སྐྲ་བཟོ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ། དྤེ་ལ་བོད་མྱི་གཉྱིས་ཙམ་ག་གཡོག་ལ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་
ཡོད་དམ། དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཡྱིན། སོང་བརྡར་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སོང་བརྡར་དྤེ་དག་ཐོན་རྤེས་ཕར་གཞྱིས་ཆགས་
སོ་སོར་ལོག་སྤེ། ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་བ་དང་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ། རང་གྱིས་རང་ལས་བྱྤེད་
རྒྱུ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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 གལ་ཏྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཁོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་འདྤེབས་
མ་ཞུས་གོང་ལ། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དོགས་འདྱི་ལ་ལན་འདྤེབས་ཤྱིག་ལྷག་བསད་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་ལས་བསོམས་ཤོག་
གངས་ ༡༡༣ ནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དགྤེ་རྒན་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚབ་གསབ་གོ་སྱིག་མྤེད་པར་
སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཅས་ལ་བརྤེན་སོབ་གྲྭའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཆྤེར་ཡོད་ཅྤེས་
གསལ་ཐད། དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་སྤེལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་འདུག ལན་
འདྤེབས། ས་གནས་ནས་ཡར་ཞུས་པ་དྤེ་ལ།  ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྤེད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་ལས་བྱྤེད་བསོ་གཞག་བྱུང་ཞྤེས་ལན་དྤེ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་གཅྱིག་དྤེ། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དཔལ་ལྡན་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་  ༡༦ 
པའྱི་ཁ་པ་གཞན་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་ནང་ལ། བརྒྱད་པ་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གྱི་སྱིལ་པོལ་རྤེ་ཐང་ཐོག་ལ་ལྕགས་ཤོག་ཐོག་
ཁྤེབས་ཉམས་གསོ་ཚར་བ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་འགྲུབ་སོང་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་ལ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ལས་ཀ་དྤེ་འགྲུབ་མྤེད་པ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་གནང་སོང་། དྤེ་དང་
འབྤེལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སང་ས་གནས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་སོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ལས་ཀ་དྤེ་མཇུག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཕར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐད་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་དྤེ་གྲུབ་ཚར་བ་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་
དང་གནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཨར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་སྔར་ལམ་སོན་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་ལས་འཆར་ནང་དངུལ་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་
རྱིས་ཁ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འད་པར་ཞྱིག་ཡར་བསྐུར་དགོས་ཀྱི་འདུག མཚམས་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཏྤེ་འད་
པར་བསྐུར་ཡོད་མྤེད་ལ་ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མྱི་འདུག་ལ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་དང་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ཚོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏྤེ་ལས་བསོམས་ཕུལ་
སངས་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཕར་ཨར་ལས་བྱྤེད་ཕོགས་དང་གནང་ཕོགས་མང་པོ་ཞྱིག་སྒང་ནས་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་གནང་
དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དངུལ་བཟས་
འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་བཞྱིན་མྤེད། ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དྤེ་ལམ་སོན་ལྟར་ཏག་ཏག་འགོ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
བསད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཕྲལ་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ས་གནས་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཟམ་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་སྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་ལའང་ཚགས་ཚུད་པོ་
ཡོང་བར་ཐུགས་ཕན་གསོ་བོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་བྱུང་བ་དྤེ་འད་བྱུང་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་
གནང་བ་བཞྱིན་གནས་བསད་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ལྤེགས་བརོད་གནང་བ་དྤེ་ལ་ངས་འགོ་ལས་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏྤེ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་དུང་ཆུང་སར་ཞྱིབ་ཚགས་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ར་འཕྲོད་པོ་
བྱུང་ཞྤེས་སྙན་གསང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་ཁྤེ་ན་ཊ་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྭང་སོབ་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་སྣ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ད་
ལྟ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོར་ལམ་སོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་ལ། 
དགོངས་པ་ཞུས་དགོས་པ་དྤེ་རང་རང་སོ་སོ་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
མྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་སྔ་ལམ་སོན་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ལམ་སོན་ཕུལ་བ་བཞྱིན་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་
བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་གངས་ཀ་བཅུ་ཆགས་ཡོད། དྤེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོ་ཚབ་ཡོད་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལའང་
ཡར་སྙན་སྤེང་ཞུས། འབྤེལ་ཡོད་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་དགོངས་པ་ཞུ་ཕོགས་སོར་ལ་གང་གནང་ཐབས་ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཏན་
ཏན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང་།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཟློས་གར་ལ་ཕྤེབས་སའྱི་ལམ་ཁར་ཆུས་དཀའ་ངལ་སད་དྤེ་ལུགས་པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་སངས་དྤེ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ།  དྤེ་ནང་བཞྱིན་རོང་དཔོན་
ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་དྤེའྱི་ཐད་ལ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུས་ཏྤེ་རོང་དཔོན་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་གནང་བར་ཐུགས་གཏན་ཁྤེལ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངུལ་དྤེ་དཔྤེར་ན་འབུམ་བཅོ་ལྔ་
ཞྱིག་རོབ་རྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན། འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ལྔ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་
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ཤྤེས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་ལྔ་ཞྱིག་ང་ཚོས་སྣོན་ན་ཞྤེས་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་ནས་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སྔོན་ལ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་བྱུང་ལ། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། 
དྤེ་ཚོ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་དང་གཏན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བར་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ངོས་ནས་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གང ་
ཐུབ་ཐུབ་ཞྱིག་སར་གྱི་ཡྱིན་ལ། མྱི་མང་ཚོས་ཀང་སོང་པ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་
གནས་བསད་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་
བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ད་ལྟ་སྙན་སྤེང་ཞུ་བ་ལ། ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་གོང་གྱི་ལན་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་བརམས་པ་དྤེ་མྱི་མང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལྤེན་
ཐུབ་པ་ཞྤེས་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་ཉམས་གསོ་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ། ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཁང་དྤེ་དག་ཉམས་གསོ་
བྱྤེད་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོས་དབྱྤེ་བ་ཕྤེས་ཏྤེ། དྤེ་རྱིང་ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་དྤེ་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་
རང་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་མྱི་མང་ནང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་དང་ཁང་པའྱི་
གནས་བབ་གཉྱིས་ཀ་ལ་བལྟས་ཏྤེ། གཞྱིས་མྱི་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ནང་ལ་དངུལ་ཉུང་ངུ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་སད་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ན་གཞོན་ནུས་སོབས་ཀྱི་ནང་ལ་རྤེད། སྐྲ་བཟོ་སོགས་སོང་བརྡར་སད་པའྱི་རྤེས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
ཕྱིར་ཕྤེབས་ཏྤེ་སོང་བརྡར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་དང་ཟ་ཁང་ཆུང་ཆུང་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་ངོས་ནས་སྤེས་ཆུང་
བུན་གཡར་ཞྱིག་སོད་བསད་ཡོད། ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཏྤེ།  ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་
ཆགས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོང་བརྡར་ཚར་རྤེས་ཕར་ལོག་སྤེ་སྐྲ་བཟོ་དང་ཚོང་ཁང་ཆུང་ཆུང་དང་ཟ་ཁང་བཟུང་བ། ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་སྤེས་ཆུང་བུན་གཡར་ཕུལ་ཏྤེ་འགྱིག་བསད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡང་སོབ་སོང་སད་ཚར་བ་ཚང་མ་ལས་ཀ་བྱྤེད་དུ་མ་
འགོ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སྐྲ་བཟོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་འཛུག་འདོད་ཡོད་ན་སྤེས་ཆུང་བུན་གཡར་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་མྱིན་གྱིས་ཟབ་སོང་དྤེ་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།  ལས་ཀ་དྤེའང་ང་ཚོས་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འཚོལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྱི་འཐུས་བཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་དྤེ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་
བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་དང་། དྤེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་ Tibetan rehabilitation policy 2014 དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁ་མཆུ་ཁག་གསུམ་
དང་། ཟློས་གར་གྱི་ས་ཆའྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་སྤེང་ལ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཀ་རྨ་པ་རྱིན་པོ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁ་མཆུ་ Hight 
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court ལ་ཡོད་པ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གདྤེང་སོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ་སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། གདྤེངས་སོབས་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་
ཞྱིག་དང་། དྤེ་ལ་གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ། དྤེ་ནས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ནང་སྱིད་
ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ངས་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འབོད་བསྐུལ་
ཙམ་ཡྱིན། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད། སབས་
ཤྱིག་ང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས། ཁོ་ཀ་དྤེ་བོད་པ་བྱས། སྤེས་དམན་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱི་བྱས། ཁོ་
གཉྱིས་ལ་བུ་གཅྱིག་འདུག སབས་དྤེར་ང་ཕར་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ཉྤེན་རོག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་སྤེས་དམན་དྤེ་ཁྱིད་འགོ་བའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་དང་བུ་དྤེ་ངུས་བསད་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་བྱས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བསད་ཆོག་པར་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མོ་རང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཞུས་མྤེད་པ་སོང་ཙང་། 
ཉྤེན་རོག་པས་འདྤེ་རྤེད་ཆྤེད་དུ་ཕར་ཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གོ་སོང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ག་པར་ནས་ལྤེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
བའྱི་སབས་སུ། ཕལ་ཆྤེར་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ས་རྤེད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ལྤེན་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དང་དྤེ་ལྤེན་རྒྱུ་
དྤེ་སབས་བདྤེ་མྱིན་པ་དང་། དྤེ་ལྤེན་པར་དུས་ཚོད་ཀྱིས་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གོ་བཞྱིན་
འདུག ངས་ཞུ་བ་ལ་སབས་དྤེ་དུས་ཛ་དག་པོ་མཐོང་བ་སོང་ཙང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཡྱིག་
ཆ་ Permit དྤེ་སབས་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ལ་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད། སྱིར་བཏང་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་མྤེད་
དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་ཨྤེ་ཤ་ཡའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་
ཚོ་ on arrival visa འད་པོ་དང་ Tourism promote བྱྤེད་པའྱི་ཆྤེད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱྱིན་ཇྱི་ཚིག་དྤེ་
འད་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་འདུག དགོངས་དག ཆོག་མཆན་གནང་རོགས་གནང་། དྤེ་ནས་དྤེ་འད་པོ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ 
permit སབས་བདྤེ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་དམ། དྤེ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལྷོ་ཕོགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་
གདན་ས་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གནང་མཁན་དང་། གདན་ས་ཁག་གྱི་སོ་སོས་བ་གང་དང་། མགོན་ཁང་ཡོད་བསད་
པ་དྤེ་ཚོར་ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་པ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའྱི་ཆོས་ལ་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་
ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དུས་ཚོད་ཞྤེ་དག་མྱི་འགོར་བའྱི་ཆྤེད་ཁ་ཐུག་དྱི་བ་དྱིས་ན་ཡག་པོ་
འདུག) གཞྱིས་ཆགས་སོར་དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ལ་ཡང་ཕན་གྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སྱིར་བཏང་ 
Paying guest རྤེད། Home stay guest དྤེ་འད་ཡར་འཕར་བ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་སོར་སོ་འཆམ་པ་འཕར་བ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ལས་ཀ་མང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐབས་
ཤྤེས་གནང་རྒྱུར་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་བར་དུ་འགོ་དགོས་བྱུང་ནའང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ཆ་ཚང་ཚར་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཕྲུག་ཚེ་བསན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  ལས་
དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་གཞྤེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དང་པོ་དྤེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་ས་ཁང་བདག་གཉྤེར་སོར་
ཏྤེ་གཅྱིག་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་སོར་དྤེ་རྤེད། དྤེ་གཉྱིས་དྤེ་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག ལས་ཀ་ཁོ་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ི
ཆ་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཡྱིས་ལས་ཚོར་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་མང་གྱི་བར་ལ་སྤེར་ག་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་
སྤེ། དང་པོ་གཏམ་བཤད་ཕུལ་བའྱི་སབས་སུ་ནང་སྱིད་ལ་ནན་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་སབས་གཉྱིས་པ་
དྤེ་ལ་བསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྤེས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་
མཐོང་ཙང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ས་
ཐོ་ལག་འཛིན་དང་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སོར་དྤེ་དངོས་གནས་ཀྱིས་མཛུབ་མོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་བཟོ་ལྟ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཞུས་པ་
ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་མ་རྤེད་དྤེ། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་གཉྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏྤེ་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་གྱི་
ཡོད་པ་དྤེ་སོ་སོས་མཇལ་བ་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་གཞྤེན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རྤེ་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ཚོས་མཐོང་ནས་ལྷག་བསད་པ་དྤེ་འད་ཡོད་དམ་
བསམ་པའྱི་དྭོགས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་མོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡང་ཡང་ང་ཚོའྱི་མཐོང་ས་ལ་ཉམ་ཐག་དྤེ་འད་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཡང་
ཡང་བཀའ་སོབ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན། དཔྤེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོ་མོན་གྷོ་ལ་བགོ་གྤེང་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་སྐུ་ཞབས་
ཅྱིག་གྱིས་བྷྤེ་ལ་ཀོ་པྱི་ཕོགས་ལ་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོས་གསུངས་སོང་།  སབས་དྤེ་དུས་ངའྱི་ཕག་རོགས་རྣམ་
པས་ལམ་སོན་གནང་སོང་ལ། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་དྤེ་འད་ཡོད་ན་ང་རྤེས་མ་ས་བགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ངས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས། 
ཁོ་རང་གྱིས་ཀང་ང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་ཞྱིག་བཞག་སོང་། རྤེས་སུ་ང་ས་བགོས་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ཁོས་ང་ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ས་
བཞག་པའྱི་ཁ་བྱང་དྤེའང་བོར་སོང་ལ། ཕར་ཕོགས་ས་གནས་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་ཉན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
གསུང་མཁན་མ་བྱུང་།  
 གཉྱིས་ནས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ང་རང་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་ཁག་མྤེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཅྱིག་འདུག  འདྱི་
འད་ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་པ་བྱྤེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་ཏྤེ་ཡར་ནང་སྱིད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ལ་ས་གནས་ལ་ཡར་ཞུས་
སངས་སོར་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ང་ལ་ས་གནས་ལ་བཀོད་ཁབ་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་འོག་ལ་གནས་བསད་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ལྟར་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་
པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
 དྤེ་ནས་གཞྤེན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ང་ཚོ་སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུ་ངས་མྤེའོ་དང་
ཀྲུ་ཀྱིང་ཕོགས་སུ་སོང་བ་རྤེད། ཀྲུ་ཀོང་གྱི་གོང་སྤེ་དྤེ་ཚོ་མཐོང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། རྤེས་སུ་མར་མྤེའོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྤེབས་
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དུས། ཁོ་ཚོ་མར་འདྱི་ཕོགས་ལ་སོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དྤེ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སབས་སུ་
ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སབས་དྤེ་དུས་མང་ཚོགས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ལས་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་
འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་གནས་སོ་བྱྤེད་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་འགོ་བའྱི་སབས་སུ། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
གཙོས་སབས་དྤེ་དུས་མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་དགོངས་ཏྤེ་དགག་པ་བརྒྱབས་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་དྤེ་རྱིང་ངས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཡར་ཀྲུ་ཀྱིང་ཁ་འཐོར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་མྤེའོ་དང་བསན་འཛིན་
སྒང་སོགས་ལ་ལྤེན་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
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 དང་པོ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། དྤེ་ནས་
སྱིད་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དྤེ་ག་པར་འདྱི་དགོས་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་འད་མྤེད་ཙང་ག་
པར་འདྱི་དགོས་ཡྱིན་ནམ། དྤེ་མཉམ་དུ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཆོག་གྱི་རྤེད།) 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་ལས་བྱྤེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་འདུག ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཁ་སང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་དཔྱད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་
གནང་བའྱི་སྒང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་བ་དྤེར་དགོངས་འཇགས་ཞུ་བ་ལ།  གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མང་ཆྤེ་བ་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་ལས་མ་བྱས་པར་ས་ཆ་སོང་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་དྤེ།  ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཡར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་
ཡོད་པ་དྤེ་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་འཆར་གྱིས་ལན་འདྤེབས་གནང་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། འདས་པའྱི་ལོ་
མང་པོའ་ིནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེ་མཚོན་དྤེ་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་མ་ནས་གང་ཆྤེན་གྱིས་དཀའ་ངལ་རྤེད། རྱིམ་པས་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རྤེད་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འགོ་སོང་གཏོང་བ་ལ་མྱི་མང་རྤེ་རྤེའྱི་ནས། ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་སབས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྤེད། ཁྤེད་རང་ཚོའྱི་ས་ཞྱིང་འདྤེབས་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཁྤེས་ལན་བྱས། ཤོག་ལྷྤེ་སྒང་ལ་བཟོས་ཏྤེ་འགོ་སོང་ཞྱིག་
བཏང་ནས་འཛུགས་གནང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་དུང་ཞྱིང་ཁ་འདྤེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་དྤེ་
མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ངས་ག་རྤེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ཞྱིབ་ཚགས་པོ་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྤེ་ཕག་ལྤེན་ཞྱིག་འཁྤེལ་ན་མ་གཏོགས། མྱི་མང་
གྱིས་ཞུས་པ་དང་ང་ཚོས་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སྤེ་རྤེས་སུ་ཕན་ཐོགས་མྤེད་པ་ཆགས་ན།  གཞུང་གྱི་དངུལ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ། ན་ཚ་མ་སོང་ནའང་དངོས་
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གནས་ག་པར་འདུག གང་འད་ཞྱིག་བཅོས་ཐབས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག མར་ནས་དཀའ་ངལ་ཞུས་པར་དྤེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤེལ་ཐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དཀའ་ངལ་སྤེལ་
ཐབས་དྤེ་མར་ནས་བཙལ་ཏྤེ་དངོས་གནས་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིབསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག བྱས་ཙང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ནན་པོ་བྱས་ཏྤེ་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་ག་རྤེ་བསྱིགས་དགོས་ནའང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོས་ཐུགས་
ཕན་གསོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་བ་འདུག་སྙམ། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སངས་དྤེ་འད་ཆགས་འདུག མྱི་མང་ནང་ལ་མར་གཞུང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་སྤེ། དྤེང་སང་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་དཔོན་
བརྒྱུད་དྤེ་མར་གསལ་བསགས་བྱྤེད་པ་མ་གཏོགས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་སོབ་གསོ་མྱི་འདུག འཁྲུངས་སར་དུས་ཆྤེན་རྤེད་ཅྤེས་
ལན་སད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་དྤེ་ལ་དངོས་གནས་ཀྱིས་ག་རྤེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་འད་ཡག་པོ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཡང་གཞུང་གྱིས་ཅྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་རྒྱུ་མྤེད་པ་བྱས། ཁོ་རང་ཚོ་ཡང་ཡང་འཛོམས། ཟླ་བ་རྤེ་ལ་ཚར་རྤེ་
འཛོམས་ཏྤེ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ལ་ག་རྤེ་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགན་
ཁུར་ནས་གཅྱིག་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་དྤེ་ཚོས་གཞས་འཁབ་ས་ལ་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འཛོམས། དངོས་
གནས་ཀྱི་གནད་འགག་དང་ཚོགས་འདུར་ཡོང་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས།  དྤེ་ལྟར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་དྤེ་མ་འོངས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་གབས་ཡོད་དམ། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་འཛོམས་ཏྤེ་སོ་སོ་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་གནས་ཚུལ་ར་སོད་བྱྤེད་རྒྱུ་
དང་། མ་འོངས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་ལམ་སོན་གནང་དུས། གཞྱིས་ཆགས་རང་ནང་ལ་འགན་ཁུར་ནས་སོ་སོ་རང་
གྱིས་སྤེལ་ཐུབ་པར་བགོ་གྤེང་གང་འད་བྱྤེད་དགོས་འདུག ཚོགས་འདུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཆོགས། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་འདུག 
Janta dharshan ལབ་ནས་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སོ་སོར་ཞུས་ནས་སྤེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ངྤེས་པར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཁ་སང་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་དང་ཞྱིང་ལས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་དགོས་པའྱི་སོར་ལ་ལམ་
སོན་གནང་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེར་ལམ་སོན་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་མྤེད་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་མཐའ་མ་དྤེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རང་ལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་དང་ཤྤེས་རྱིག་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་རང་ལ་ཡྱིན། ངས་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་འད་པོ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ས་བགོས་མ་འགོ་བའྱི་སྔོན་ལ་ག་སྱིག་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ལ་འགོ་ན་ས་གནས་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་
འདུག ས་གནས་དྤེ་ལ་གཞུང་གྱིས་ལས་གཞྱི་ག་རྤེ་སྤེལ་འདུག དྤེ་ཚང་མར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་དྱི་བརད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། སོ་
སོ་ཕར་ངོ་ཤྤེས་པ་ཚོར་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཕར་མྱི་མང་རང་གྱིས་བྱྤེད་དགོས་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག དྤེ་ཚོ་མར་
ལམ་སོན་བྱ་དགོས་པ་དྤེ་འགན་ཞྱིག་རྤེད་བསམས་ནས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་
གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་མོང་ཡོད། ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སབས་ལ་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་རྤེད། གཞུང་གྱི་ལམ་སོན་ཁག་
རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་སོང་རང་གྱི་གསར་གཏོད་དང་། རང་ཁ་རང་གསོ། ཆྱིག་སྱིལ་སོར་མར་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕྤེབས་ན་
བསམས་སོང་སྤེ་ཕྤེབས་མ་སོང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཕྤེབས་སོང་། སོ་སོ་རང་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ནས་བོ་ཕམ་བྱུང་སོང་། དྤེའྱི་
སྔོན་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱི་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་འཕྲོད་བསྤེན་གྱིས་ག་རྤེ་ག་རྤེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་
གྱིས་འགན་ག་རྤེ་ཁུར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཉྱིས་ཆའྱི་འགན་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ཏྤེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  དྤེ་མ་ཚད། ཕྱི་ཟླ་ ༩།༢ 
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དམངས་གཙོའྱི་དུས་དན་གྱི་ཉྱི་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ཉྱི་མ་ལའང་མྱི་མང་ལ་དྤེ་རྱིང་དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆྤེན་ཉྱི་མ་དྤེ་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་རང་
ཁ་རང་གསོ་གསུངས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་འགན་དྤེ་ང་ཚོ་མྱི་མང་ཚོས་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན།  དྤེ་ང་ཚོས་
བཤད་ནའང་།  དོན་གྱི་བདག་པོ་དྤེ་མར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་མོ་རང་
གྱིས་ཁ་བདྤེ་པོ་བྱས་ཏྤེ་བཤད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་གནས་སྱིད་སོང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རྤེད་ཅྤེས་སྱིད་སོང་ལ་མྱི་མང་གྱི་དགའ་མོས་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་དང་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་ཡོད་མྤེད་སོར་ལ་གསུངས་མ་སོང་། ང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་མར་ས་གནས་ལ་བསད་ནས་བཤད་བསད་པ་
ལས་ཕྱི་ལོག་ནས་གནད་ཡོད་ཕྤེབས་རྣམ་པ་ཕྤེབས་ཏྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་རླབས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་
མ་ཡང་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ཕྤེབས་སབས་ར་བ་ནས་གསུངས་མ་སོང་། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བཀའ་
ཤག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་ཁུར་དྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་གནད་དོན་སོར་ལ་སྱིད་སོང་མྱི་གསུངས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱིད་སོང་གྱི་དྱི་བ་དྤེ་སྱིད་སོང་ལ་འཕྲོད་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔགས་བརོད་གནང་བའྱི་རྱིགས་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ལན་
ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དང་
བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་ཁག་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་
ཤྱིག་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། བཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ལ་ PAP ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནད་དོན་ཁག་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འགྤེལ་བརོད་གནང་བ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་དགོས་པ་མཐོང་མ་སོང་། 
གང་ལྟར་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་འབྤེལ་ཡོད་གཙོ་
བོ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་བདྤེ་སྲུང་ལས་ཁུངས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་ཙང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསྤེང་དང་ལམ་སོན་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བརོད་གཞྱི་དྤེའྱི་སྤེང་དུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་
བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྐུ་གཞོན་པ་ Kiren Rijiju མཆོག་གྱིས་
གཙོ་སོང་གནང་སྤེ། དྤེའྱི་ནང་དུ་མངའ་སྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་སྤེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ཚབ། ང་ཚོ་ཡང་བཅར་བའྱི་གོ་སབས་བྱུང་བ་
རྤེད། དྤེའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་གསང་ཐབས་དང་ལས་ས་རུ་གནང་ཕོགས་ལ་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་། དྤེ་ཚོ་ཞྱིབ་ཚགས་
པོ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱྤེད་ནས། གང་ལྟར་ར་བ་ནས་མྤེད་པ་གཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཁ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་དང་
ཆོས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ PAP རག་ཕོགས་དྤེ་ལས་ས་རུ་འགོ་བར་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དང་། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི། 
ཉམས་ཐག་ལྟ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གསུང་གནང་བ་དན་གྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གལ་ཆྤེ་
ཡྱིན་པ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། གོས་ཚོགས་ནང་གསུང་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚོ་ད་
ལྟ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་
ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འཇུག་སོང་བྱས་ཏྤེ། ས་གནས་ས་ཐོག་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་དང་མཉམ་
འབྤེལ། འབྤེལ་ཡོད་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཐྤེངས་རྤེ་མར་ཕྱིན་ཏྤེ། ཚོགས་ཙམ་བྱྤེད་ནས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དངས་གནས་ལག་པར་སོན་རྒྱུ་དྤེ་ལ་ས་གནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་ཤུགས་
རྒྱག་ཕོགས་ལའང་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག ད་བར་དུ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཡག་པོ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་
དག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོས་གང་མགོགས་ཚང་མའྱི་ལག་པ་རག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ནས་ཉམ་ཐག་ལྟ་
སོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་དྤེ་ག་རང་རྤེད། མཚམས་རྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་གསར་
པ་མ་མཐོང་པ་ལྷག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་།  ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཅྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་མར་བཀའ་ཕབ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ཏྤེ། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ནས་གཅྱིག་གསན་ཞྱིང་གཟྱིགས་ཡོད་ན་དྤེ་ལས་སྡུག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་སུ་ཞྱིག་ལ་
མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་བཞྱིན་སྔར་མྤེད་པ་ཞྱིག་མ་རྤེད། ཡྱིན་
ཡང་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་ཞུས་ཏྤེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་སྤེལ་
མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཉམ་ཐག་དྤེ་ལ་རོགས་སོར་མ་བྱས་ནས་ལྷག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། འདྱིའྱི་རྱིགས་ཏྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ར་
བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་
ཡོད་ཚང་མས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། གལ་ཏྤེ་ཉམ་ཐག་ཨང་གངས་མྤེད་མཁན་ཞྱིག་
དངོས་གནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏྤེ་ས་གནས་འགན་འཛིན་རང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་
བཀའ་འཁོལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར། གཅྱིག་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་ནས་ཉམ་
ཐག་རང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་བཙུགས་རྒྱུ་འཕྲལ་དུ་འགོ་བཙུགས་གནང་དགོས་པ་རྤེད། གཉྱིས་པར་ས་གནས་ཉམ་
ཐག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དབུས་ལ་ཡར་ཕུལ་ནས་དབུས་ཀྱི་ངོ་བཞྤེས་མ་བྱུང་བར་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ལ་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུ་
དྤེ་ས་གནས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་ན། དབུས་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་རྤེད། དབུས་ལ་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད། ཛ་དག་གྱི་ཕུལ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་གཏོང་ཤོག་ཅྤེས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་མ་ཐུབ་
ནའང་དངོས་གནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གལ་ཏྤེ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་གཟྱིགས་པ་དང་གསན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་ལ་འབྤེལ་
ཡོད་སུ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲལ་དུ་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཧོན་སུར་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་
པ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ། དྱི་བ་གནང་བའྱི་ཐོག་ཧུན་སུར་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་དང་མ་འོངས་བྱྤེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་
བཏོན་གནང་སོང་། རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སབས་དྤེར་ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ནྱི་
གང་ཆྤེན་སོར་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ཐད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་སོང་ལ། ང་ཚོས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ད་བར་དུ་
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གཞུང་གྱིས་མ་གནང་བ་དང་། མ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་རྤེད་མྱི་འདུག དངུལ་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་སྤེ། གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཅྱིག་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པ་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ཆྤེན་དྤེ་སང་པོ་ཞྤེ་དག་རྤེད་འདུག ལམ་འགག་གཅྱིག་
བཀག་ཡོང་དུས། ཁོས་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་ཅྱིག་བཙལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ལས་ལྷག་པའྱི་བཀའ་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱི་མང་བ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ངས་ཀང་མཐོང་དུས་ཧ་ལས་སོང་། ད་བར་དུ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ད་ལྟ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་གཙང་མ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ངྤེས་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་ཞུས་ཡོད། ཕུགས་རྒྱང་
རྱིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་སྤེལ་ཐུབ་པ་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་སྤེང་དུ་རྱིག་པ་སྱིམ་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་དགོངས་འཆར་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་གནང་རོགས་གནང། ང་ཚོས་ཉན་འདོད་ཀང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པར་དྤེའྱི་ས་གནས་ཉྤེ་འགམ་སུ་ཡོད་
མཁན་གྱི་ཞྱིང་པ་ཚོ་གང་ཆྤེན་གྱིས་གནོད་སོན་བྱྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས། ཞྱིང་ལས་བྱྤེད་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་ལ་གུན་སོབས་ཤྱིག་
ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ས་གནས་ནས་གསུངས་འདུག ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་ག་ཚད་ཡོད་དམ། ཉྤེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁ་མྱི་
བཏབ་མཁན་ཚང་མ་གང་ཆྤེན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་མྱི་བཏབ་པ་རྤེད་དམ། ཡང་ན་གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཕུལ་སངས་གང་
འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡར་འཁྤེར་ཤོག་མ་གཏོགས། དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག གང་ལྟར་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་རྤེད་འདུག འདྱི་ཚོ་ལ་དྤེ་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་
བཞྱིན་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཞྱིབ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་ཡྱིན་དུས་འབྤེལ་
ཡོད་སུ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ལམ་སོན་དང་དགོངས་འཆར་གནང་རོགས་
གནང་། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཁྤེལ་སོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ། ཉྤེ་ཆར་མཉམ་འབྤེལ་ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་ཕྤེབས་ནས་ལམ་སོན་ཁག་འགྤེལ་
བཤད་ཞུས་པ་དྤེ་དག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལམ་སོན་ཁག་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འདུག ངས་གནད་དོན་གཉྱིས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། སྔོན་གྤེང་དྤེ་མྱི་དགོས་པ་
བྱས་ཏྤེ། དྤེའྱི་ཕོགས་གང་དུ་ཡྱིན་པ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་འད་བཤུས་དྤེ་རྤེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན། ངྤེས་པར་དུ་ང་ཚོས་འབུལ་འདོད་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་དྤེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་ས་
གནས་འགོ་འཛིན། ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབྤེལ་དྤེའྱི་བར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། སྱི་མཐུན་མཉམ་སྦྲྤེལ་དང་དབུས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཡོད་ཅྱིང་། འདྱི་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  
(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་སྤེང་ལ་ཕུལ་ན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཞྤེས་ཀྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན། དོན་ཚན་གཉྱིས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཅྱིག་དྤེར་བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་ ༩༣ པའྱི་ནང་གསྤེས་གསུམ་པའྱི་དགོངས་དོན། མཉམ་འབྤེལ་མ་སལ་བདག་པོ་དང་། ས་གནས་མཐུན་མྱིའྱི་ཚོགས་
འདུ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ལ་མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་། བྱྤེད་འཆར་སོར་གསལ་བསགས་དང་། གོ་བསྡུར་ཡང་ཡང་
བྱྤེད་དགོས་གསལ་པ་ལྟར། མཉམ་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེ་ཁག་དང་བྱྤེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་སོར་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར། གོ་བསྡུར་བྱ་འོས་བྱ་དགོས། གཉྱིས་པ། ས་གནས་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་
པའྱི་ལོ་འཁོར་དངུལ་རྱིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སུ་མཁྤེན་རོག་ལས་འབུལ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར་ངྤེས་པར་འབུལ་དགོས། འདྱི་
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དང་འདྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱི་གཙང་བཟོ་བྱས་ནས་ཡང་བསར་ཕུལ་
ཆོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་དྤེ་ག་རང་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 ངས་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ། སྱི་འཐུས་ས་བགོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གསོལ་འདྤེབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
སྔོན་མ་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། Punjab, Hariyana, Chandigarh, Mohali, Jalandhar ལ་སོགས་པ་
དྤེ་དག་ལ་ཁ་ཐོར་མྱི་མང་དགུན་ཚོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ཁོམ་ས་དང་། ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སོད་པ་ཞྱིག་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཁོམ་སའྱི་ཆྤེད་ལོ་ལྟར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཉྤེ་ཆར་རང་ལ་ Chandigarh ནས་ཁ་པར་ཞྱིག་
སྤེབས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་ཌ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་
སྱི་འཐུས་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་ལ་དུས་གཅྱིག་དང་དྤེ་ཡང་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ཚོང་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐད་ས་གནས་ཀྱིས་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་གནང་ཡང་གནང་གྱི་རྤེད་དྤེ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ། བར་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གཟྤེངས་རགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྤེངས་རགས་
ཕུལ་བ་དྤེ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་རང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་དྤེའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལྷོ་
སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་བ་དང་། བརྒྱུད་སྐུལ་བྱྤེད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ང་ཚོས་དྤེ་ལྟར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མཚམས་རྤེ་ང་ཚོའྱི་སང་ལམ་གྱི་སད་ཆ་རྤེད་ལབ། མཚམས་
རྤེ་དྲྭ་རྒྱ་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་ངོས་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་བཟོ་འད་ཡྱིན་དུས། དྤེ་དག་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དན་གྱི་འདུག 
ར་བའྱི་གཟྤེངས་སུ་འཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།  མྱི་ཕུལ་མཁན་གྱི་འདོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འཁྤེལ་སངས་དྤེ་དངོས་སུ་བཟོས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། སབས་དྤེར་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་བྱྤེད་
ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་དུས་ཚོད་དྤེ་འཁྤེལ་སོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་ཡོང་དུ་གཟྤེངས་
རགས་དྤེ་ལོ་ལྔའྱི་རྤེས་སུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཙམ་བྤེལ་བ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་དན་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། ལོ་ལྔ་འཁྱུར་
བ་ཡྱིན་ནའང་གཟྤེངས་སུ་འཐོན་པའྱི་བྱས་རྤེས་དྤེ་མུ་མཐུད་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྤེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་གཏམ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་སབས་སུ་གནང་གྱི་ཡོད་དང་། སྒྤེར་གྱི་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་མ་ཤྤེས་ནས་མང་པོ་
ཞྱིག་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མགོ་ནས་རོག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དབང་ཆ་ཡོད་པ་ཚོས་དབང་ཆ་བྤེད་སོད་གཏོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་སྐུ་དག་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚང་མ་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ན་གཞོན་ཚོས་དབུ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་ཟྤེར་བའྱི་དུས་ཚོད་
དྤེ་ལ། མྱི་རབས་གསར་པའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོས་ཀང་འདྱི་འད་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན། བརྡ་ལན་དྤེ་ར་བ་ནས་ཡག་པོ་
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ཞྱིག་འགོ་ས་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་མྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྲྭ་རྒྱ་ལ་དོ་སྣང་དྤེ་ཙམ་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་དྤེ་ལྟར་ཟྤེར་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སངས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་རྤེད། གང་དུ་ཕྤེབས་
ནའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་དགོས་མྤེད་སངས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྤེ། ཡྱིན་ཡང་དྤེ་ལ་ཡྱིད་
ཆྤེས་མ་བྱས་ཏྤེ། ཚིག་ཐོ་ནང་དངོས་གནས་ཀྱི་གཞུང་འབྤེལ་རྤེད་འདུག་མྱི་འདུག་བལྟས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ ༢༤ ནས་ ༣༤ བར་སྒྤེར་དགོངས་ཞུས་གནང་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལྷོ་ཕོགས་སུ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་
དྤེར་སྒྤེར་དགོངས་རྤེད་དམ་གཞུང་འབྤེལ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དྤེ་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་བའྱི་སབས་སུ་
བཀའ་མོལ་གཅྱིག་པུ་རྤེད་མྱི་འདུག ས་གནས་རྤེ་རྤེ་ལ་བཀའ་མོལ་བཞྱི་དང་ལྔ། དྲུག་གནང་བའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག གངས་ཀ་དྤེ་ཏག་
ཏག་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་དྤེ་གང་ལྟར་གཅྱིག་ལས་མང་བ་རྤེད། གཅྱིག་ནས་ཞལ་ནས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ལས་འགུལ་
གང་སྤེལ་ཡང་འཚེ་བ་མྤེད་པ། ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པ། ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་སྲུང་ཞྤེས་ང་ཚོའྱི་ཞལ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་
གཏམ་དཔྤེར་དག་ཡྱིག་ཁ་ནས་སོར། མ་དག་ལག་པས་བྱིས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་
དུས་དྤེ་དག་ཆྤེ་མཐོང་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། སྒྤེར་གྱི་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སོ་
སོའ་ིསྒྤེར་གྱི་དུས་ཚོད་བྤེད་སོད་གཏོང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་ཕྤེབས་ཡོད་ན། དྤེ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་
ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ལ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོས་དམ་བཅའ་འབུལ་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་
མྱི་འདུག་བསམ་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།   
 
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 དྤེ་རྱིང་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་དང་པོ་དྤེར་ང་ཚོའྱི་གངས་སྱིད་སོ་ལོ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོ་ལོ་ཐང་འདྱི་ཐོག་མའྱི་སབས་སུ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་བྱས་སོང་བསམ་པའྱི་སྤེམས་གཏྱིང་ནས་དགའ་པོ་བྱུང་། དགའ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ། སྙན་མོ་དང་རྱིང་པོ་བྱྤེད་ནས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དགའ་པོ་བྱུང་། ཡྱིན་ཡང་ངས་ག་རྤེ་གོ་
སོང་ཞུས་ན། སྱི་ཚོགས་སྤེང་ལ་གངས་སྱིད་ཀྱི་སོ་ལོ་ཐང་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཕོ་སར་དང་མོ་སར་ཚོ་མ་གཏོགས། སོ་ལོ་རྤེ་ཆོག་
མྱི་འདུག ང་ཚོ་ཕྱི་ལོག་ཚོ་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད་ལབ་པ་གོ་སོང་། དྤེ་འད་ཡོད་མ་རྤེད། སུ་ལ་ལབ་དགོས་ན་ངས་ལབ་ཆོག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱུན་དུ་འཆམ་ས་དང་འགོ་ས་མྤེད་མཁན་ཕོ་སར་མོ་སར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོང་ཚོས་
ང་ལ་ངོ་ཤྤེས་བརྒྱུད་ནས་བཤད་པ་རྤེད། རྤེས་མ་ངས་ལབ་ཡྱིན། གལ་ཏྤེ་གངས་སྱིད་སོ་ལོ་ཐང་དུ་གཞུང་འབྤེལ་ཕོ་མོ་མ་གཏོགས་
རྤེད་ཆོག་གྱི་མྤེད་ན། ངས་སུ་ལ་ལབ་དགོས་ནའང་ལབ་ཆོག་ཟྤེར་བ་ཡྱིན། རྤེས་སུ་མཇུག་བསྡུ་བའྱི་སབས་སུ་གངས་སྱིད་རྤེ་ཐང་
སྤེང་དུ་སྱིག་ཁྱིམས་ཡོད་པ་དང་དུས་ཚོད་སངས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག རྤེས་སུ་ཚང་མས་རྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་
བྱུང་འདུག ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་སྱིག་ཁྱིམས་དང་གཅྱིག ཁྱིམས་ལུགས་དང་གཉྱིས། དྤེ་གཉྱིས་དང་འགལ་བའྱི་ཕོགས་དྤེ་ང་ཚོས་
ངོས་ལྤེན་ར་བ་ནས་བྱྤེད་རྒྱུ་མྤེད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གངས་སྱིད་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ།  ཉྤེ་འཁོར་དུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། 
མཉམ་འབྤེལ་ཡོད་པ་རྤེད། སྒྤེར་ཚོགས་རྤེ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་
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འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཚོ་ལ་སྱིག་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཁུར་དགོས་པ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་རྤེད་སོ་ལོ་ཐང་
དུ་ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་ཡག་པོ་དང་། ཕྱི་ལོག་ཕོ་གཞོན་མོ་གཞོན་ཚང་མས་རྤེ་ཆོག་པ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དྤེ་སྔོན་བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་ར་དགོངས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཚབ་རག་
གྱི་མ་རྤེད་བསམ་སོང་། ལོ་འཇགས་ཞག་འཇགས་བྱྤེད་རྒྱུ་རྤེད་དན་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྤེ་རག་པ་མ་ཟད་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་
ཡང་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་སོང། དགའ་པོ་བྱུང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་དང་གཅྱིག་
ལ་མ་རྤེད་པས།) ལགས་སོ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ལ་ཅུང་ཟད་ཞུས་པ་རྤེད། ཁ་ཤས་ཞུས་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལ་མང་ཆྤེ་བས་བསོད་བསྔགས་བྱྤེད་པ་དང་། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཟྤེར་བ་འདྱི་
ཚོ་དངོས་འབྤེལ་རྤེད་འདུག དུས་ཐོག་ཏུ་སོ་སོའ་ིཧུར་ཐག་བྱྤེད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ངས་འཐོལ་བ་བཤད་ཀྱི་མྱིན། 
མྱི་གཞན་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་འཐུས་པ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། དྤེའྱི་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒན་གསོ་
ཁང་ཉམས་གསོ་དང་གསར་བཞྤེངས་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། མཇུག་སོང་དྤེ་ཚོ་ཡག་པོ་བྱུང་བའྱི་སོར་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེའྱི་མཚམས་སུ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཅྤེ་ན། རྒས་འཁོག་ནྱི་ལ་ཁའྱི་ཉྱི་མ་རྤེད། 
ཆོས་ཁོང་ཚོས་ལ་བསབ་དགོས་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལ་ཉན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་རྡ་སའྱི་
བྱམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་དུ་ངས་དྤེ་སྔོན་ཞུས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགྤེ་བཤྤེས་དང་བ་མ་སོགས་ཇྱི་ཙམ་གདན་འདྤེན་ཞུས་
ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་། ནང་ཆོས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་ཐྤེངས་ག་ཚད་ཙམ་ཞུས་ཡོད་དམ། བ་མ་སུ་གདན་འདྤེན་
ཞུས་ཡོད་དམ། དགྤེ་བའྱི་བཤྤེས་གཉྤེན་སུ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 མཇུག་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་རྤེད་ཟྤེར་ན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་ལ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
བུད་མྤེད་ཚོས་ཅྱི་བྱྤེད་པ་དྤེ་དག་ལ་ཆོ་མྤེད་བསམ་གྱི་རྤེད། ངའྱི་སྤེམས་ནང་དུ་དྤེ་གལ་ཆྤེ་དང་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དཀའ་
བོན་གཉྱིས་དང་། སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཀླད་པ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ། བསམ་འཆར་འད་བཤད་པ་དང་ཚོགས་ཆུང་འད་
བཙུགས་ཏྤེ་ཧུར་ཐག་བྱྤེད་པ་དྤེ་ནྱི་ངས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དངོས་གནས་འགོ་མཇུག་བཟང་པོ་འཁོང་བར་
ངོས་འཛིན་ཡོད། མ་འོངས་པ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག བུད་མྤེད་ཟྤེར་བ་འདྱི་དངོས་གནས་བྱས་ན། གནམ་གྱི་ཕྤེད་ཀ་དང་
ཕོ་ཕྤེད་མོ་ཕྤེད་རྤེད་ལབ་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའྱི་ནང་དུ་ལས་མཁན་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མོ་རང་གྱི་མ་འོངས་པའྱི་
ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་ཐད་ལ། དཔྤེར་ན་ངས་སྔོན་མ་ཞུས་མོང་། གདོང་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་མོས་དབྱྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཁབ་
ཁོངས་ནང་གང་མཚམས་སྤེབས་ཡོད་པའྱི་བུ་མོ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག བོད་ཡྱིག་གྱི་ཕ་སད་མ་སད་ཐོག་ནས་བུ་མོ་རོམ་པ་པོ་ཡག་པོ་དྤེ་
འད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད། དཔྤེར་མཚོན་ཞྱིག་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་བཤད་འདོད་བྱུང་། འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་བྱྱིས་སྒྲུང་
གགས་ཅན་འབྱི་མཁན་ནང་དུ་མོ་ཡོད་པ་རྤེད། གྷོ་པལ་པུར་ནང་དུ་རྒན་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།) ལགས་སོ། བུད་མྤེད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས། བུ་མོ་དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་
དྤེབ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཁ་ཤས་བསྒྱུར་བའྱི་ནང་དུ་མོ་རང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་དུས་ཐོག་ཏུ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་བུད་མྤེད་ཆྤེད་ལས་མྱི་
སྣའྱི་སོམ་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་མ་འོངས་པ་ལ་གསོལ་འདྤེབས་སྙྱིང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཙག་ཙིག་རག་ཙིག་འད་ཕར་
ཕོགས་ནས་འཐྤེན་ཚུར་ཕོགས་སུ་འཐྤེན་སོད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། བུད་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ང་རང་གྱིས་ཁ་ནས་མཆྱི་མ་མ་རོགས་པར་བུ་མོ་ལས་བྱྤེད་དྤེར་བཤད་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་
པར་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག སོ་སོའ ་ིབསམ་བོ་གཏོང་།  འཛིན་སོང་ལ་ཆ་རྤེན་བཏོན་ནས་ཕུལ་ཆོག་པའྱི་གང་



107 

 

མཚམས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་དན། འདྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་མ་འོངས་པ་ལ་བུད་མྤེད་མཁས་དབང་གདན་འདྤེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བུད་མྤེད་ཀྱི་རོམ་དྤེབ་
དཔར་སྐྲུན་བྱྤེད་པའྱི་འདྱི་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་དང་མཉམ་འབྤེལ་རྤེད་འདུག བུད་མྤེད་སྤེ་ཚན་གྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཤྤེས་རྱིག་གྱི་གནང་
གྱི་ཡྱིན། དྤེ་འད་བྱྤེད་ཆོག་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དངོས་གནས་མྱིག་རྒྱང་ཡང་རྱིང་ཙམ་ལྟ། དོན་དག་ཀང་
ཆྤེན་པོའ་ིཐོག་ཏུ་ལག་འཇུ་བྱྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་མཇལ་ཡོང་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་འདྱི་ལ་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད། ས་ཐོ་
ལག་འཛིན། དྤེ་བཞྱིན་རྡ་ས་ལ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྤེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དབྱྱིན་ཇྱི་བྤེད་སོད་གཏོང་
ཆོག་པ་ཞུ། Tibetan Rehabilitation Policy Himachal Pradesh འདྱི་ཚོ་ཧང་སངས་པའྱི་མཛད་འཕྲྱིན་རྒྱས་པ་རྤེད་
འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཡོད། དང་པོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཚོའྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕྤེབས་པའྱི་བཞུགས་གནས་ཁང་
པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པོ་གནང་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་ཤག་རྒྱག་པ་དྤེ་
དག་ལས་བྱྤེད་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།  གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁབ་མྤེད་ནས་
ལས་བྱྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཁང་པ་གས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རྤེད། ཁང་དོད་གནང་བ་དྤེར་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལ་འད་པོ་ཡྱིན་ན། 
ཁང་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁང་ག་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁང་དོད་རག་པ་དྤེ་ངའྱི་གོ་ཐོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  ༡༨༠༠ དང་ 
༢༠༠༠ མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ཁང་ག་
ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་དག་ལ་ས་གནས་བབ་ཀྱི་ཁང་དོད་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་དམ་མྤེད།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ལྷོ་སྱི་བསོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།  ང་
ལྷོ་ཕོགས་ལ་སོད་ཡོད་དུས། ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ལ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསགས་འབྱོར་བའྱི་ནང་ལ་ལྷོ་སྱི་རྱིས་སོད་
རྱིས་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷོ་ཕོགས་ཁག་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མའྱི་འགན་འཛིན་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན་
བཅར་བ་རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་ལྷོ་སྱི་ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་བསན་ལགས་བསོ་བཞག་དང་མཛད་སྒོ་གནང་བ་རྤེད། མོན་གྷོ་ས་གནས་དང་
འདྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་དང་བྷྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་ཚང་མས་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཕར་
བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། ཐོག་མར་བསོ་བཞག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནས་རྱིམ་དང་འགོ་སངས་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་གང་དུ་བཞྤེས་ནས་བསོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསོས་པའྱི་སབས་དྤེ་
ལ་བསོས་པའྱི་མྱི་དྤེའྱི་འཇོན་ཐང་ལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། མཇལ་དར་སོན་པའྱི་སབས་སུ་སོད་དཔང་དུ་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་ཕྤེབས་
གནང་སོང་། ལྷོ་སྱི་གནས་སབས་རྱིང་ལ་གནས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་བསམས་སོང་། དྤེ་ནས་ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་པ་ ༡༠།༡༡ 
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡོད། གསལ་བསགས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་འབྱོར་སོང་། དྤེའྱི་ནང་དུ་ལྷོ་སྱི་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་ཚེས་ ༡༤ ལ་རྱིས་སོད་
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རྱིས་ལྤེན་གནང་རྒྱུ་རྤེད་འདུག མཛད་སྒོ་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ཚོགས་སྤེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དྤེ་
དག་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད་གསུངས་འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་སྱི་ཚོགས་གྤེང་སྤེགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་འོས་
བསྡུ་ཆྤེན་མོ་སྤེབས་ལ་ཉྤེ་བར། ཧོབ་སྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚབ་ཚུབ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནམ་སྙམ་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡོང་སངས་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཞྱིག་ཡོད་དམ།  གྤེང་སྤེགས་
དྤེའྱི་སྤེང་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད། གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ས་བགོས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་པན་ཇབ་ཁུལ་ལ་ཁ་ཐོར་
མྱི་མང་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་སུད་ཚོང་གྱི་སྤེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ས་བགོས་གནང་བ་བཞྱིན་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཧུར་ཐག་བར་ཐག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་ནས་ང་ཚོ་ལ་དོགས་འདྱི་ཁག་
དང་ལས་བསོམས་ནས་འཕྲོས་པའྱི་མ་འོངས་བྱྤེད་སྒོའ་ིལས་དོན་ཡོང་སབས་ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕར་སྤེབས་
ཐུབ་པ་ཁང་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཤྤེས་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་
སོང་ངོས་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་དྤེ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལས་བསོམས་ངོས་ནས་དང་ཞལ་པར་ཐོག་ནས་རྤེད། ངོ་བཅར་ཐོག་ནས་རྤེད། ས་གནས་འབྤེལ་
ཡོད་དོ་ཅོག་ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་བྱུང་ལ། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུན་མོང་གྱིས་ག་
རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་
པ་དན་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ནང་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མ་ཐུབ་པ་ཆྤེན་པོ་གཅྱིག་ལྷག་པ་དྤེ་ཁལ་བབ་དྤེ་རྤེད། ཁལ་བབ་དྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།  ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐྤེངས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་དྤེ་དག་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་
ཁལ་བབ་ Income tax དྤེ་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་གལ་དུ་ཚུད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དཔྤེར་ན་མངའ་སྤེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། བྱང་ཤར་ཁུལ་རྤེད། འབས་
ལོངས་ནང་ལ་ Sikkim Subject དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་དག་གྱི་ཁལ་བབ་སོད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་བོད་པ་ལའང་དྤེ་ལྟར་ཡོང་ན་བསམ་སྤེ། ང་ཚོས་འབད་བརོན་མ་ཞུས་པ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སབས་དྤེར་འབྤེལ་ཡོད་
ཚོས་བཀའ་གནང་བ་ལ་དྤེ་བརྒྱུད་ལམ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ལྷན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་འགམ་ལ་མ་ཕྱིན་ན་དྤེ་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་ཁྤེད་རང་ཚོས་བྱྤེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སྔོན་མ་
ང་ཚོས་བོད་མྱིར་ལྟ་སོང་བྱྤེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་མཉམ་དུ་ཚུད་ཐུབ་ན་ཞྤེས་དངོས་གནས་བྱྤེད་ན་ང་ཚོས་དོན་ཚན་གཅྱིག་དྤེའྱི་ནང་
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དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ལམ་སོན་གནང་བ་དྤེ་ལྷན་ཁང་མང་ཆྤེ་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་
ཚོས་ལན་འབྱོར་བ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཁལ་བབ་སོར་དྤེ་རྒྱ་གར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་
གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད། བྱས་ཙང་དྤེ་བྱུང་མ་ཐུབ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མ་ཞུས་པ་མྱིན། དྤེ་ནས་དྤེབ་
སྤེལ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་གཅྱིག་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  ཁལ་བབ་
དང་འབྤེལ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་དྤེ་དག་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྤེང་སང་དགུན་
ཚོང་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་ཚོ་སྒྤེར་གྱི་ས་ཆར་ཡོད་མཁན་ཡང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཡྱིན་ན་ལས་སར་པོས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐུབ་པ་
མྤེད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་སོད་ཀྱི་
ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གསལ་པོ་ངང་ཞུས་རྒྱུ་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ལ་ལྷོ་
ཕོགས་སུ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་གཞུང་འབྤེལ་རང་ཆགས་སོད་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་གསྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྤེར་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ཕྤེབས་དང་མྱི་ཕྤེབས་དྤེ་རྒྱུན་ལས་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཐག་
གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིལས་འཆར་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡར་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པའྱི་ཉྱིན་མོ་དྤེ་ལ་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ག་ཚད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱིན་ཤྤེས་ཏྤེ། དྱི་བ་ཕྤེབས་དུས་དྤེའྱི་ལན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་
ཙང་ཞུས་བཞག་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ང་ཚོ་ལའང་བོ་
ཚབ་བྱུང་། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས་གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ། སད་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་བྱུང་། ཡྱིན་
ནའང་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ལ་ཧོར་སུན་དང་མོ་གྷོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་མགོན་འབོད་གནང་སོང་། ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་དྤེ་མང་
གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་ཕྤེབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བྱུང་
སོང་ཞྤེས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཧོན་སུར་དྤེ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཨྤེ་ཡྱིན་ནམ།) 
གང་ལྟར་ཕར་ནས་མགོན་ ཤོག་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་རྤེད། གལ་ཏྤེ་ངས་འདང་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་སྱིད་སོང་མཆོག་
གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་གནང་བའྱི་མཛད་རྱིམ་གྱི་འད་བཤུས་ཤྱིག་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བྱས་ཙང་གཞུང་འབྤེལ་
ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད། གང་ལྟར་གཞུང་འབྤེལ་རྤེད། ཧོར་སུན་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན། མོན་གྷོ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་
མགོན་ཤོག་འབྱོར་བྱུང་། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སོ་ལོ་རྤེ་ཐང་འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་གསུངས་སོང་།  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དྤེ་
ནས་གཞུང་འབྤེལ་མ་གཏོགས་མྤེད་པ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་མྱིན་པ་དྤེའང་གསལ་པོ་བྱྤེད་ནས་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་
ངས་འགྤེལ་བཤད་ཞུས་དགོས་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ཚོ་གསལ་པོ་རྤེད། ངས་བཤད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་ཕོགས་ཀྱིས་ལས་བྱྤེད་བསོས་ཚར་འདུག་གསུངས་སོང་།  དྤེ་ག་རང་རྤེད། བསོས་
ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་།  
 དྤེ་ནས་རྒས་ཁོག་དྤེ་ཚོ་ལ་ཆོས་འབྤེལ་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་སོང་། 
ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཐད་ཀར་དྤེ་རྡ་སའྱི་བྱམས་པ་གྱིང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་སུ་གདན་འདྤེན་ཞུས་
ཡོདཔ་དང་ག་རྤེ་བྱྤེད་ཡོད་གསུངས་པ་རྤེད། དངོས་གནས་དང་པོ་ཞུས་ན། ང་ཚོས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་
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མང་ཆྤེ་བ་ Serious ལྤེན་གྱི་ཡོད། གོལ་ཚར་རྤེས་ང་ཚོས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེར་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག་བཀའ་བསྡུར་བྱྤེད་ཀྱི་
ཡོད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་རྒས་ཁོག་དྤེ་བསོད་ནམས་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་
གསུང་ཆོས་མང་ཆྤེ་བར་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོས་བཅོག་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོ་སྤེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་
ལོ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་གནང་ནས་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་གནང་ཏྤེ། ཚན་པ་ཚན་པ་
བཟོས་ནས་ཁོང་ཚོར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཚེ་ལྡན་ལྤེགས་གྲུབ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་བུད་མྤེད་ནུས་སོབས་སྤེལ་བ་དང་འབྤེལ་
ནས་བཀའ་གནང་བ་ཚང་མར་སྔགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བུད་མྤེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་སྤེལ་
ཕོགས་ཐད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་དྤེ་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། ང་ཚོས་ཀང་
ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་བྱྤེད་ཐུབ་ན་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་བཞྱི་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་མ་འཛུགས་པའྱི་སྔོན་ལ། སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་ཡོད་པས་ངོས་སོད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དྤེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ Himachal Pradesh ཀྱི་མངའ་སྤེའྱི ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ 
National commission for schedule tribe ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ Ravi Thakurji འདྱིར་ཕྤེབས་ཡོད། ཁོང་
ལྷན་རྒྱས་ལ་ SDM Sri. Shravan manta དང་། ལྷན་རྒྱས་ལ་ Assistant Public Relation officer Krishna 
Dutt གསུམ་ཕྤེབས་ཡོད། སྱིར་བཏང་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྤེན་པ་མྤེད་ཀང་། Ravi Thakurji མཛད་སྒོ་ཁག་ལའང་བཀའ་ཤག་
གྱི་སྐུ་མགོན་བྱས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་མོང་མཁན་དང་། ལས་དོན་ཆྤེད་སྱིམ་ལར་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་བོན་ཆྤེན་རྣམ་པ་
ཚོའྱི་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ་མཚོན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་མཛད་སྒོ་ཞྱིག་གྱི་སབས་
ལ་ Himachal མངའ་སྤེའྱི་འཕྲོད་བསྤེན་བོན་ཆྤེན་ཕྤེབས་པ་དང་ཁོང་ཡང་དྤེ་དུས་ལྷན་བཅར་ཡོད། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སུད་ཚོང་ཚོང་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཕྲད་པའྱི་སབས་ལའང་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཡྱིག་ཆ་ལྤེན་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ Ravi Thakur མཆོག་གྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ན་ཁོང་ལ་སྐུ་བཞྤེང་གྱི་ཐོག་ནས་
ཕྤེབས་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་།  
 ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྤེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག དྱི་བ་
ལྷག་མ་དྤེ་དག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ལྷག་པ་གཅྱིག་རང་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ལྷོ་སྱི་བསོ་གཞག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དོགས་དྱི་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སད་ཆ་རྱིང་ཐུང་ཞྱིག་འགོ་སོད་པ་དངོས་འབྤེལ་ཆགས་
འདུག དྤེས་ན་དྤེའྱི་རྱིགས་གོས་ཚོགས་ནང་དོགས་དྱིའྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་ཐུབ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་
པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ལྷོ་སྱི་གཙོས་པས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱྤེད་
ཁག་བསོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་དང་བྱ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྷོ་སྱི་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པས་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་ནའང་མ་འགྱིགས་པ་མྤེད་སྙམ། 
གཅྱིག་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷོ་སྱི་བསོ་གཞག་གནང་ནས། ཀརྨ་དག་འདུག་ལགས་ལྷོ་སྱི་རྤེད། དྤེ་སྔོན་གྱི་ལྷོ་སྱི་དྤེ་སྐུ་ངོ་ཀརྨ་སྤེང་གྤེ་
ལགས་རྤེད། སྐུ་ངོ་ཀརྨ་སྤེང་གྤེ་ལགས་ལྟ་བུ་ནྱི་དྤེའྱི་སབས་ལ་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པས། མཇུག་སྣོན་གནང་རྒྱུ་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས། གནས་སབས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཏོག་ཙམ་ལྷག་ན་བསམས་ཀང་། 
ཀརྨ་སྤེང་གྤེ་ལགས་དྤེ་གོང་གྱི་ལྷོ་སྱི་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ལྷོ་སྱི་དྤེ་སྐུ་ངོ་ཀརྨ་དག་དུལ་ལགས་རྤེད། དྤེའྱི་བར་ལ་ལྷོ་སྱི་དང་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་
ཚབ་སུའང་བསོ་གཞག་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་བསན་ལགས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ལྷོ་སྱི་བསོ་
གཞག་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་འཕྲལ་སྤེལ་གྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་བསན་ལགས་
འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཀྱི་ནང་ནས། ལྷོ་སྱིའྱི་རྤེས་སུ་བགྤེས་པ་ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྱིས་སོད་རྱིས་
ལྤེན་བྱྤེད་ས་དྤེ་ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀོད་ཁབ་དྤེ་ཕུལ་བ་རྤེད། གང་ལགས་ཤྤེ་ན་སབས་
དྤེར་ལྷོ་སྱི་དྤེ་བཀོད་མྤེད་པ་རྤེད། དྤེ་མཉམ་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་བྱུང་། དཔྤེར་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་བཀའ་
ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ནང་གྱི་དོན་ཆྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ལྷོ་སྱི་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་བསོ་
གཞག་གནང་རོགས་ཞྤེས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལས་འགན་བསོ་སྱིག་ཞུས་ས་ལས་བྱྤེད་ཆོས་འཕྤེལ་ཐུབ་
བསན་ལགས་ནས་ཀང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ལ་ཁོང་རང་གཅྱིག་པུས་འགན་འཁོག་ས་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་རྤེད། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ནས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཐུག་ཞུ་
དགོས་རྤེད་ལ། ལས་དོན་ཐད་འཇོན་ཐང་དང་ཡར་མར་མགྱུགས་དགོས་ན་ཁོང་རང་ཧག་ཧག་ཡོད། ཁོང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྷོ་སྱི་དྤེ་
བཀོད་རོགས་གནང་མ་གཏོགས་ལས་དོན་ཁོང་རང་གཅྱིག་པུས་ལས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡར་སྙན་གསྤེང་ཞུས་
པ་བྱུང་ཡོད་ཅྤེས་འདྱིར་ཚང་མས་མཁྤེན་གསལ་ཡོང་ཆྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དྤེ་དང་འབྤེལ་སྐུ་གཞབས་ Ravi Thakur མཆོག་དང་ཕག་རོགས་རྣམ་པ་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག དྤེ་དང་
འབྤེལ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གོ་སབས་འདྱི་ལྤེན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་མཁྤེན་
གསལ་རྤེད། སུད་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་དྤེ་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་སོད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེ་གང་ལགས་ཞུས་ན། ཐོག་མ་ནས་འགོ་
བཙུགས་པའྱི་སབས་དང་བར་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་སོ་སོའ་ིའཚོ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་དགུང་ཁའྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་འད། འགའ་ཤས་ནྱི་
དབྱར་དགུན་མྤེད་པར་འགོ་མཁན་ཡང་ཡོད་པས། རུག་རུག་བྱས་ནས་ས་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས།  གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱབ་
གཉྤེར་ཞུས། དྤེང་སང་བར་གཅྱིག་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གང་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཞུས་ན། མྱི་འཇོན་པོའམ་གོང་པོ་ཞུ་དགོས་རྤེད། གང་
ལྟར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་མཉམ་དུ་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་འད་བོ་ཞྱིག་བྱས་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་མགྱུགས་མར་མགྱུགས་
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བྱྤེད་པ་དང་རྒྱབ་གཉྤེར་སོགས་ལྤེན་ནས་ས་ཆའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། ས་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཡོང་
མཁན་མྱི་དྤེ་དག་ལ་དངུལ་ལྤེན་ནས་ཚོང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོད་པ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ལས ་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་ཚོར་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་དང་ཉྤེ་ཤོས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡཱའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་དྤེ་དག་རྤེད། ཁོང་ཚོའྱི་ཚོང་གྱི་བྱྤེད་
སངས་ལ་བལྟས་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡཱའྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་དྤེ་དག་དང་བོད་མྱི་དབར་ལ་འགལ་ཟླར་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་རྒྱུའྱི་
ལས་ཀ་བྱྤེད་སངས་དྤེ་འདའང་གནང་ནས་རུ་ཁག་བཟོས་གནང་གྱི་འདུག བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསྤེས་
ནས་ཡོད་པ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཡྱིན་ལབ་བསྤེས་པའང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་འདའྱི་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་འདུག དྤེ་ཡང་
ས་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དྤེ་ལ་ཚོང་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་ན་དྤེར་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པར་ཡོང་ནས་བོད ་པ་ནང་ཁུལ་ལ་འཁྲུགས་
ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྐུ་ངོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་སུ་གཟྱིགས་སོར་ཕྤེབས་ནས་ལས་བསོམས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ལའང་འཁོད་ཡོད། དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཆྤེད་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས། ས་ཆའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱབ་གཉྤེར་འབུལ་སབས་
སུ་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ། དྤེ་སྔོན་ནས་སུད་ཚོང་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་འདྱི་དང་པོ་དྤེས་མོས་མཐུན་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ང་ཚོས་ཕུལ་གྱི་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་ཆྤེད་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམ་པའྱི་ནང་ནས་སུད་ཚོང་དྤེ་དག་
ལ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སྔར་བ་མ་བོ་བཟང་ལ་སོགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་
ལྟའྱི་སབས་ལ་སྐུ་གཞབས་ Ravi Thakur མཆོག་གྱི་འགམ་ལ་ཚང་མས་བཅར་གྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་དྤེ་
འད་ཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་བའྱི་སབས་ལའང་སྱི་སྙོམ་ལྟ་བུར་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་
ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ནས་ཕག་ལས་དྤེ་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད། ལངས་ཚར་བའྱི་འཞོར་ལ་འདྱིར་ཞུས་འོས་པ་
ཡྱིན་ན་ཞུས་དགོས་བསམས་ནས་ཐོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། གོ་སབས་འདྱི་ལྤེན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གོང་དུ་འདྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་བ་  
SDM མཆོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་དང་དངོས་གནས་ཀྱི་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་པོན་ཊའྱི་ SDM གནང་བའྱི་
སབས་ལའང་དྤེའྱི་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཀྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་རྡ་རམ་ས་
ལ་མྤེ་གྷན་གྱི་ལམ་ཁོམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་དྤེ་དག་ཐད་ཀར་ཁོང་རང་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ནང་བཞྱིན་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིདཀའ་ངལ། བཟང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་གཅྱིག་ཁོང་རང་ལ་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་
བཞྱིན་རོང་དཔོན་ DC གསར་པའྱི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་མྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་
འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་བཅར་ཏྤེ་ DC ནས་ཕག་ཚོད་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཉྱིན་དགུང་གྱི་ཞལ་ལག་ཀང་མ་མཆོད་པར་ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་
གནད་དོན་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གནང་ནས། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་དྤེར་སུ་ཞྱིག་ཀང་ཡར་བཏང་མ་གནང་
ནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཚང་མ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་། དྤེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་
དང་། ལྷག་པར་དུ་འབྤེལ་ཡོད་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་རྭ་བའྱི་ནང་ལ་ཕྤེབས་མཁན་རྣམ་པར་འབྤེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་དང་བཀྱིན་ཆྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཚམས་གཟྱིགས་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མཚམས་གཟྱིགས་འགོ་ཕོགས་དྤེའྱི་ནང་ལ་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན། ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་གྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་
ནས་ཁག་ཅྱིག་གྲུབ་ཡོད་ཅྤེས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། གྲུབ་པ་དྤེ་དག་ལ་ཉྤེ་ཆར་ཕོགས་བསོད་བྱས་པའྱི་ལས་དོན་
སྙན་གསྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་རང་འཇགས་ཞུ་སོད་ཀྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ལས་འཆར་གཉྱིས་གསུམ། ཆུ་རག་དང་དྤེ་དག་གྱི་སོར་
གྲུབ་ཡོད་ཅྤེས་ལུང་ཞྱིག་དངས་འདུག ཁ་སང་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ལ་རང་འཇགས་རྤེད་འདུག སྒྲུབ་སངས་གང་འད་བྱས་ནས་གྲུབ་
ཡོད་དམ་བསམས་པ་བྱུང་། ཀུལ་ལུ་གཞྱིས་ཆགས་ཆུའྱི་མཐར་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེའང་ལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསྟུན་མར་ཞུ་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཆྤེ་ཆུང་ཡོངས་ལ་
གཟྱིགས་རོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བའྱི་ནང་ནས་ཆུང་བ་བར་ལམ་འཁྤེལ་བའྱི་ནང་ཕལ་ཆྤེར་ནང་ཆྤེན་དང་
བྱིར་བོད་ཚོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་བསྟུན་མར་དྤེ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པས་
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་བསལ་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་སྤེ་དགྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐད་ཀར་འདྤེམས་ཀྱི་ཡོད་
པས་ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོན་ཚན་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་རང་ལ་ཕུལ་བྱུང་། ཕུལ་བ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་
ལའང་ཕུལ་ཡོད། དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཁ་སང་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ལུས་འདུག་ཅྤེས་པའྱི་ནང་ལ་རྤེད། དོན་ཡང་སྙྱིང་རྤེ་
རྤེ་གཉྱིས་རྤེ་འགྤེལ་བརོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། སྤེ་དགྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཕྤེབས་འཁོར་དང་ཚོགས་ཁང་
ནས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་དྤེ་དག་རྣམ་པ་ཚོས་མཐུན་སོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག གསུངས་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་
ཡུན་མ་རོགས་ཀྱི་སྔོན་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནང་། ལོ་བསྟུན་མར་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་
དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་། ལོ་མང་ནས་ལས་འཆར་ཡོངས་རོགས་ལ་སྱིན་བདག་གནང་མཁན་གྱི་
སྱིན་བདག་ཡོངས་རོགས་དང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཀང་བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་། རྒྱ་གར་མངའ་སྤེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་
བཞྱིན་དྤེ་དག་ལ་གུས་རྱི་ཆྤེན་པོའ་ིངང་ནས། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དུས་རབས་ཉྤེར་གཅྱིག་གྱི་ཉག་ཕྲ་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ། ༧གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིབ་ན་མྤེད་པའྱི་སབས་འོག་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་
བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། མཉམ་དུ་འགན་འཁྤེར་མཁན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རྤེད། འགན་འཁྤེར་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་་གནང་པའྱི་ལས་དོན་
དོན་འབས་སོན་པ་དྤེ། ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གང་གནང་བ་དྤེ་དག་ལ་ལྤེགས་གསོལ་
བསྔགས་བརོད་དང་རྤེས་སུ་ཡྱིད་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱིར་ཡང་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབྤེལ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སོར་ལ་མང་པོ་
གསུངས་པ་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་ཚགས་ཚུད་པོ་གང་འཚམས་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་བསོད་འགོ་སའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་ཚོགས་འདུ་ཚར་གཅྱིག་བསོང་པ་ཞྱིག་
དན་གྱི་འདུག མཉམ་འབྤེལ་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལའང་གང་ཐུབ་ཀྱི། དྤེབ་སྤེལ་
གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།  སོ་སོར་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཙམ་མྱིན་པར། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཡར་བསོར་རྒྱུའྱི་དུས་
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ཚོད་ལ་སྤེབས་པ་དྤེ་བར་ལམ་ནས་ནང་སྱིད་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་སྙན་གསྤེང་ཞུ་བསད་པ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ར་བའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ཁ་སང་བལ་ཡུལ་སོར་དྤེ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གྤེང་སོང་། 
རང་ཉྱིད་ལའང་ཚོར་སྣང་དྤེ་བྱུང་། འབྲུག་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་རོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལབ་ཀང་
འབྲུག་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཀྱི་མྤེད། མ་སྤེབས་པའྱི་གནད་འགག་ཡང་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད།  
 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་གཞྱི་གནད་འགག་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་བྷྤེང་ལོར་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད། གཞོན་སྤེས་ཚོར་
སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག ལག་ཤྤེས་ཀྱི་སོབ་སོང་དྤེ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ངྤེས་པར་དུ་ཡྱིག་རྱིག་
ཙམ་མྱིན་པའྱི་ཐུགས་སྨན་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཙམ་མྱིན་པར་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་
མཁན་ཚོར་གོ་སབས་དྤེ་རག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་དྱི་བ་གཉྱིས་ཕུལ་ཡོད། 
རྤེས་ལ་དུས་ཚོད་གནང་རོགས་གནང་། སྒོ་མ་བརྒྱབ་སྔོན་ནས་ལག་པ་བསང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྒོ་བརྒྱབ་གབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གོ་སབས་ཡང་བསར་བཞྤེས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། བསར་དུ་སུས་བཞྤེས་མཁན་
ཡོད་ནའང་ཕག་རོང་རོགས། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་དྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་བགོས་
བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ཕྱིན་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་དཀའ་གནད་གང་ཐུབ་སྤེལ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བལྟས་པའྱི་སབས་ལ། འགོ་བརོད་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཞྤེས་གསལ་འདུག་ཀང་། སོ་སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་བྱུང་། སྱི་ཡོངས་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་བྱྤེད་ཕོགས་དང་བྱས་ཟྱིན་པ། གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ལ་བལྟས་ཚེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། 
རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་དྤེའྱི་ནང་ནས། ལས་དོན་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ད་བར་དུ་ནར་ལུས་སུ་ཕྱིན་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་སོར་དྤེ་
ཡྱིན་ན། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་དངུལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ད་བར་ནར་ལུས་སུ་ཕྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ལས་དོན་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནར་ལུས་སུ་ཕྱིན་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་འདུག ནར་ལུས་ཕྱིན་པ་དྤེ་དཀའ་ངལ་གདོང་ལྤེན་བྱས་པའྱི་སྒོ་ནས་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ་
ལས་དོན་གྲུབ་མུས་ཡྱིན་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ལས་དོན་ཁོན་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ན་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། རྱིམ་བཞྱིན་མར་བལྟས་དུས་ཤོག་གངས་ ༨ 
འབས་ལྡན་ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་སོར་ལ་དོགས་དྱི་ཞྱིག་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མྱིང་སྨོས་རྤེས་སུ་དགོན་སྤེ་ཁག་ལ་
ཤྱིང་འབས་འདྤེབས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག དགོན་སྤེའྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་དང་ཤྱིང་འབས་མང་པོ་ཞྱིག་
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བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། དགོན་ཁག་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དགོན་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དགོན་སྤེ་ཁག་ཚང་མ་
ཡྱིན་ནམ། དྤེ་ཁ་གསལ་པོ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག  
 གཉྱིས་པར་དོན་ཚན་དྤེ་རང་གྱི་དང་པོའ ་ིནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བཅུག་
འདུག ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་དྤེ་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ། ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་དྤེ་སྔ་མ་བྱུང་བ་མྱིན་པར། ཤྱིང་འབས་ ༧༥༠༠ དྤེ་ཁོན་བསོམས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་
ཞྱིག དྤེ་བཞྱིན་ཤྱིང་འབས་མང་པོ་ཞྱིག་བཏབ་དུས་བསན་འཛིན་སྒང་ལྟ་བུར་ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་གང་གནང་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་དོགས་དྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་བཞྱིའྱི་སྔོན་ཙམ་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་མཚམས་གཟྱིགས་
དང་སབས་བསྱིགས་ནས་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། བསན་འཛིན་སྒང་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚང་མས་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། དྤེའྱི་སབས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ལ་
བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བསན་འཛིན་སྒང་གཙོས་པས་ཁ་ཐོར་རྱིས་པ་ཡྱི ན་ན། མྱི་ 
༢༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ལ་ཁོན་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཨྤེ་ཀར་  ༢༠༠༠ ལྷག་
གནས་ཡོད་པས། དྤེའྱི་ནང་ནས་ཞྱིང་ལས་ས་ཆ་བྤེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་དྤེ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད། མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་བརྒྱ་ཆ་ལ་
རྱིས་ན་ ༦༠་་་༧༠ ཞྱིག་ཤྱིང་ནགས་སོང་པ་ལྷག་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དྤེའྱི་ཁ་ཐུག་དྤེ་ལ་ལོ་བཞྱི་ལྔ་
སྔོན་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་ངོ་རང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་བྤེད་མྤེད་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟྤེར་དུས། 
ཟུར་དུ་ས་ཆ་ཉོས་ནས་བཙུགས་དགོས་པ་མྱི་འདུག ས་ཆ་ཡོད་པ་བྤེད་མྤེད་ལྷག་པ་དྤེ་དག་བྤེད་སོད་བཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་
དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག ཟུར་དུ་དངུལ་འབོར་ཆྤེན་སད་ནས་ས་ཆ་ཉོ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་
དང་འབྤེལ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་གང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན།  ས་
གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཡོང་སྒོའ་ིཐོག་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ། 
འཚོ་རྤེན་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནའང་མང་པོ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད། དྤེའྱི་བར་དུ་ཁོ་ཚོའྱི་འཚོ་བརན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཀུ་ཤུ་འདྤེབས་
འཛུགས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་། ཡྱིན་ནའང་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྱིང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། ཤྱིང་ཏོག་མ་སྨྱིན་པ་དང་དྤེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད། འཚོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཞན་པོ་ཡོད་པ་སོ་སོས་དྤེའྱི་སབས་སུ་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་
པའྱི་རྤེ་འདུན་གཙོ་བོ་གང་ཞུས་ཡོད་ཅྤེ་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ཀུ་ཤུའྱི་ཤྱིང་སོང་མང་པོ་བཏབ་པ་དྤེ་དག་ལ་འབས་བུ་མང་པོ་སྨྱིན་
གྱི་མྤེད་པས། སྱིར་བཏང་འབས་བུ་མྱི་སྨྱིན་པ་དང་སྨྱིན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྱིན་དུས། ཚོང་འབྤེལ་གྱི་འབྤེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་ཡོད་པ། ཚོང་འབྤེལ་བྱས་ཀང་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ Gowahati ཕོགས་ལ་འགོ་དགོས་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ།  
དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། མཐའ་དོན་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་སྙྱིང་དོན་ཞུས་དུས། ཀུ་ཤུ་སོང་པོ་དྤེ་ཕན་འབས་
དྤེ་ཙམ་མྤེད་དུས། དྤེའྱི་ཚབ་ལ་ཀུ་ཤུའྱི་ཤྱིང་སོང་དྤེ་དག་བཀོག་ནས་གསར་དུ་དྤེའྱི་ཚབ་ལ་ཀྱི་ཝྱིའྱི་སོང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་
རོགས། ང་ཚོའྱི་འཚོ་རྤེན་ལའང་ཕན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་སབས་སུ་ཞུས་པ་རྤེད། སབས་དྤེར་ནང་སྱིད་ཀྱིས་དངོས་གནས་བཀའ་
ལན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། དྤེ་འདའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བ་དྤེ། སྱིད་སོང་གྱིས་དོན་ཚན་གསུམ་གསུངས་པའྱི་ནང་ནས་གསར་
གཏོད་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ད་ལྟའང་དན་གྱི་འདུག་ལ་དྤེ་དུས་ཀང་དན་བྱུང། གསར་གཏོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་
ཞུས་ན། དྤེའྱི་སབས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གང་གནང་ཡོད་ཅྤེ་ན། ཀུ་ཤུའྱི་སོང་པོ་དྤེ་རྱིང་པ་ཆགས་ཡོད་པ་དྤེ་མ་
བཀོག་ནས་ཀུ་ཤུ་སོང་པོ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཀྱི་ཝའྱི་སོང་པོ་རྤེ་རྤེ་བཏབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་སོང་ཆུང་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ཀང་
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ཡོད་པའྱི་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་དགོས་གལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
གལ་ཏྤེ་གནང་ཐུབ་ན་ཀུ་ཤུ་ཡྱིན་ནའང་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མྱི་འགོ་བ་དང་། ཤྱིང་སོང་འདྤེབས་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་
རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་པ་ལ་བརྤེན་ནས། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསྡུས་ཙམ་གནང་རོགས། ཞྱིབ་ཚགས་འགོ་ན་ང་ཚོ་མང་པོ་
འགོར་གྱི་རྤེད།) ལགས་སོ། བཀའ་སོབ་དྤེ་འད་གནང་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་སོབ་གནང་བ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ལོ་བཞྱིའྱི་སྔོན་ལ་ཀྱི་ཝྱི་གདབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་སོང་ལ་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་མོ་རྱིགས་དྤེ་བཏབ་པ་
ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་གྱི་རྤེས་ལ་ཤྱིང་ཏོག་སྨྱིན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། འབྤེལ་ཡོད་ཁོང་ཚོས་ཀང་ལོ་གསུམ་གྱི་རྤེས་སུ་ཤྱིང་
གྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་གྱི་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ལོ་བཞྱི ་འགོ་ཡོད་པས་ཀུ་ཤུ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཀྱི་ཝྱི་བཏབ་ནས་འབས་བུ་ག་
ཚོད་སྨྱིན་ཡོད་དམ་མྤེད། སྨྱིན་མྤེད་ན་ད་བར་ལག་ལྤེན་མ་བསར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། སྨྱིན་ཡོད་ན་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་
ལ་མ་བཀོད་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། ལོ་བཞྱིའྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་བཀའ་ལན་དྤེ་གསལ་པོ་བྱུང་མྤེད་པས། དྤེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་
ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་ས་བགོས་བཞྱིན་དུ་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ང་གཉྱིས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་ལ། ཀོ་ལྱི་གྷལ་
གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ལ་ཡོང་ཁུངས་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་དང་། འཚོ་རྤེན་གཙོ་བོ་དྤེ་ཞྱིང་ལས་ཁག་ལ་བརྤེན་དགོས་པ་སོང་། ང་ཚོས་མཐོང་
ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་མཐོང་སོང་ཞུས་ན། དྤེང་དུས་ཀྱི་ན་གཞོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཞྱིང་ལས་བྱྤེད་བསད་ཀྱི་འདུག 
ང་གཉྱིས་ཀང་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ལ་མྱིང་འདོན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་། 
སྱིར་བཏང་དྤེའྱི་སབས་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་ནང་སྱིད་དང་དྤེ་འབྤེལ་གྱི་གང་དགོས་པ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་པ་ཞྱིག་ལ། ཁོང་རྣམ་པས་ལས་ཀ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཀ་ལྷག་བསད་པ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་
ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་མྤེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་དྤེ་གང་མྱུར་སྤེལ་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་
ཅྤེས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཀ་བྱྤེད་མཁན་ན་གཞོན་གྱིས་རྤེ་སྐུལ་ཤུགས་ཆྤེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་མར་བཀའ་ལན་གནང་ཡོད་པ་
རྤེད། ལོ་མང་པོ་གཅྱིག་གྱི་བྱས་འབས་ལ་ལས་དོན་བྱུང་བ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ བྱུང་སོང་ཞྤེས་གནང་འདུག ང་ཚོ་ཕྱིན་པའྱི་
སབས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་བྱུང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ། ཏོག་ཙམ་
དོགས་པ་ཞྱིག་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ཏག་ཏག་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་བསམ་པ་བྱུང་། རང་ཉྱིད་ལ་གོ་རོགས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་ཀང་ཡྱིན་སྱིད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་མཐུན་རྤེན་སོར་སོད་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་དགོངས་
དོན་བཞྱིན་ཞྤེས་གསལ་འདུག སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གང་འད་བྱས་ཡོད་དམ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངྤེལ་
སལ་ཚོགས་པ་ལ་བོགས་མ་གཏང་རྒྱུ་དང་། བོགས་མ་གཏང་དགོས་པ་དབུས་ངྤེལ་སྤེལ་ཚོགས་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞྱིག་རག་ཡོད་
ན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་བོགས་མ་བཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངྤེལ་སལ་ཚོགས་
པའྱི་བརྒྱུད་ནས་སད་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། ཞྱིང་ལས་སོ་སོར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་ཐད་ཀར་རག་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་དམ། གལ་སྱིད་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངྤེལ་སལ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། བོགས་མ་གཏང་རྒྱུ་དང་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ་ནས་སུ་ལ་སོད་དགོས་
མྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་གནང་འཐུས་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། གཞྱིས་མྱི་སུ་ལ་སད་དགོས་མྱིན་ཐག་གཅོད་དགོས་དུས་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འགོར་
རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་ནས་མྱི་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རྤེད། ད་བར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་
དྤེ་མ་རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡོད། གང་མགོགས་ཕན་ན་ཡག་པོ་འདུག་ལ་དགྤེ་ཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག ན་གཞོན་དྤེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ག་རྤེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ལོ་ཏོག་ཨ་ལུ་དང་མ་རྨོས་པའྱི་ལོ་ཏོག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་དྤེ་ཚལ་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པ་
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འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད། དྤེར་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འབས་བུའྱི་རྱིགས་དྤེ་བཏབ་པའྱི་སབས་ལ་ཉམས་མོང་མྤེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལ་འབྤེལ་བ་མ་བྱས་པ་མྱིན། རྒྱ་གར་ལ་སད་ཆ་དྱིས་དུས་ཡང་དག་པ་
ཞྱིག་བསབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྤེབས་སངས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསབས་པ་ཡྱིན་ན་བསྡུས་སངས་སོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཙོ་བོ་
ཚལ་རྱིགས་བཏབ་པའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལབ་ཀྱི་འདུག དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ང་གཉྱིས་བཅར་
སབས་དངོས་གནས་ཞྱིང་ཁ་རུལ་བསད་པ་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག བྱས་ཙང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཁོང་ཚོས་རྤེ་སྐུལ་དྤེ་འད་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་དྤེར་གནས་
པའྱི་མྱི་ལ་འཚོ་རྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་པ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གནད་དོན་མང་པོ་ཡོད་ན་
བསྡུས་ཙམ་གནང་རོགས།) ལགས་སོ། མང་པོ་མྤེད། གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱིན་སབས་ཉྱིན་གཉྱིས་གསུམ་
ལས་བསད་མྤེད་ཀང་གནས་ཚུལ་གང་མང་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་བྱས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཁག་ཚང་མར་བཅར་བ་མྱིན་ཡང་། མོན་གྷོ་
ལའང་མཐོང་བྱུང་། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ཡྱིན་ནའང་གོང་པ་གསུམ་ཙམ་ལས་བཅར་མྤེད། དྤེ་གསུམ་ཁ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ་རྤེད་འདུག སོད་སའྱི་
དཀའ་ངལ་དང་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཁྤེད་རྣམས་ཀྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། ཧ་ཅང་སོ་པོ། གོང་པ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་དུ་མྱི་རྤེ་རྤེ་འདུག་སྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཟ་རྒྱུ་དང་འཐུང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། ཟ་རྒྱུ་
འཐུང་རྒྱུའྱི་ཐབ་ཚང་ཡང་མྱི་འདུག གང་འད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞུས་དུས། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་ཁ་ལག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་
དང་། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལ་གང་རྤེད་དམ། ཁོང་
ཚོར་འཚོ་སྣོན་རག་གྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱིས་དུས། གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་བཤད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་ན་ནང་སྱིད་ནས་གཅྱིག་
རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། རྒས་གསོ་ཁང་ནས་གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་ན་གཉྱིས་རག་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་
རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དང་། 
འཕྲོད་བསྤེན་གང་ཡྱིན་རུང། གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་ལས་ལྷག་ལྤེན་མྱི་ཆོག་པ་ཡག་པོ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་དངོས་གནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གཉྱིས་མ་ཟད། གསུམ་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་དངོས་གནས་མོང་ཚོར་བྱུང་སོང། དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ། གལ་སྱིད་
གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན་ངས་དཔར་དང་བཅས་པ་སོན་ཆོག  ཁང་པ་ཧ་ཅང་སོ་པོ། ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་བཞྱིན་རྤེད། ཁ་
ཤས་ལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ས་གནས་དྤེ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་མཐུན་རྤེན་ཡག ་པོ་
འདུག རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་ཕྤེབས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ་ཟྤེར་དུས། ཁོང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དང་
མཐོང་ཚུལ་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ཟྤེར་དུས། ཧ་ཅང་དམན་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། སྤེམས་པའྱི་མཚོན་
བྱྤེད་དུ་དགྤེ་བཤྤེས་ལགས་ངྤེད་གཉྱིས་ཀྱི་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཕུལ་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་རྤེས་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་རྤེད། མཐུན་རྤེན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་
ཚོའྱི་འདོད་མོས་ལ་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལྟ་སོང་བྱས་ནས། ཁ་
ཤས་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན་དྤེ་ཚོར་རོགས་སོར་གཉྱིས་གསུམ་སོད་དགོས་ནའང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། མོན་གྷོཊ་ལའང་དྤེ་འད་མཐོང་བསད་
པ་ཞྱིག་རྤེད། མྱི་ཁ་ཤས་ལོ་ཆྤེན་པོ་དང་། ནང་གྱི་སོད་སངས་ཀང་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རྤེད་འདུག སོ་སོས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་རྨུག་
དགོས་པ་དང་། སོ་བ་སྤེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གང་འཚམ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་
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ནའང་གོང་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སོར་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེར་གཟྱིགས་སོང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་ཁ་སྔོན་ཚོགས་གཙོའྱི་སངས་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་ཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་དན་སོང་སྤེ་
ཞུས་མྤེད། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སུ་ཡྱིན་རུང། སངས་འཛིན་གནང་དུས་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དང་
པོ་གསུང་མཁན་ཚོས་སར་མ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་བཅུ་བཤད་དུས། མཇུག་ཏུ་བཤད་མཁན་ཚོར་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ལྟར་བཤད་རྒྱུ་རག་གྱི་མྱི་
འདུག སར་མ་ལྔ་དང་བཅུ་ལ་ཚད་བཟུང་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འད་མཉམ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག ཚོགས་གཙོ་ལགས། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་སར་མ་བཅོ་བརྒྱད་ཏག་ཏག་ཕུལ་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
ས་མྱི་གསལ་ ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནང་ལ་ཇ་མུ་ཀཤམྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཤྱི་ན་གྷར་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆྤེ་ཡོད་སར་བཅར་བ་རྤེད། དྤེའྱི་
སབས་ལ་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆྤེ་ཚོས་གང་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ན། སྔོན་མ་ས་གནས་ལ་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རྤེད། ཕལ་ཆྤེར་ ༢༠༡༡ ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་ཕྤེབས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཕག་དངུལ་དྤེ་ཡར་བསྡུ་
དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ཕྤེབས་སོང། དྤེར་བརྤེན་ཕག་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་སབས་དྤེ་དུས་ནས་མཚམས་འཇོག་བྱས་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དབུས་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་བྱ་དགོས་པས་ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིས་ད་བར་འགན་
འཁུར་བ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་རོགས་གབས་ཡྱིན། དྤེས་ན་དུས་ཚོད་རོགས་གབས་ཡོད་དུས་བྱ་སྤུ་གནོན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་
དུས། དབུས་དང་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་མཁན་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་འདུག དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རྤེད། ཡང་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་མྱིང་དྤེར་ཁ་ཆྤེ་བདྤེ་དོན་ཚོགས་པ་ཞྤེས་བཏགས་ནས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཞྤེས་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་བསྐུར་ཡོང་ན། ཁོང་རྣམ་
པས་ཚོགས་པ་དྤེ་བཙུགས་ནས་གང་ཡག་ཡག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱི་མང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བཀོད་
ནས་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐུར་བ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྤེའྱི་ཐོག་ལམ་
སོན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད། མྤེད་ན་མ་འོངས་པར་ངྤེས་པར་དུ་དྤེའྱི་ཐོག་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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 གོང་དུ་ངས་སྐུ་ཞབས་ Ravi Thakur མཆོག་ཁོང་ཚོ་ཕྤེབས་འགོ་ས་རྤེད། ཁོང་ཚོ་མ་ཕྤེབས་
སྔོན་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་ཏྤེ་གོང་དུ་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བྱྤེད་ལས་ཤག་མ་རག་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཁང་སོད་དྤེ་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེའྱི་སོར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། དངོས་གནས་རྤེད། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་
གྱི་ཁང་ག་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་འཕར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་
ཞུས་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་ཨྤེ་འདུག་བལྟས་ཏྤེ་ཐབས་ཤྤེས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ད་ལྟ་ཐོན་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཅྱིག་ལ་
ལྷག་བསད་ཡོད་པས། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབྤེལ་ཡོད་ས་ཁང་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ཏྤེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏྤེ་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་སར་ཆ་ཞྱིག་འོས་པ་འདུག་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་འཆར་འབུལ་བྱ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤྤེས་
བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་བགོས་ས་གནས་སུ་མཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕྤེབས་པ་དང་
དྤེའྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་རྱིགས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་སྤེ།  གང་ལྟར་
སྙྱིང་བསྡུས་བྱས་ཏྤེ་ལས་བསོམས་ལ་སོ་སོས་བལྟས་ཏྤེ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་སྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གསུམ་གྱི་ཆུ་ཡུར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིར་སྤེ་དགྤེའྱི་སོར་དྤེ་སྔོན་ཡང་སྙན་སྤེང་
ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲན་བུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཁ་སང་སྔོན་མའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་ལྤེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་སྱིར་བོད་ཚོགས་
དང་སྱིར་ནང་ཆྤེན་ནས་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ས་གནས་ནས་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་འདྱིར་འབྱོར་བྱུང་ལ། སྔ་དོ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཀང་སྙན་སྤེང་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ལས་དོན་
གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཐད་ཀར་འཕྲོད་བསྤེན་ཆགས་ཀྱི་འདུག འོན་ཀང་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གནང་བ་ཞྱིག་ཀང་འབྱུང་སོད་ཀྱི་འདུག དྤེར་
བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་སུས་ཐབས་ཤྤེས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རག་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་
ཆྤེར་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་
འདུག  
 དྤེ་ནས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཆུའྱི་ཉྤེ་འགམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་རགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱི་ཐད་ཉྤེ་ཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་ཡོད། ཀུ་ལུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚུར་ཕྤེབས་ཏྤེ། ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་ཕར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ག་རྤེ་འདུག མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བ་དང་
ས་གཏན་གྱི་ཆྤེད་དུ་ག་རྤེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་སུ་
ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་བདྤེ་སྡུག་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་དྤེ་དག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཚུར་བཏང་ཤོག་ཅྤེས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཚད་ལྡན་དང་
ལུགས་མཐུན་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་རྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ན། སབས་དྤེ་ལ་ཏན་ཏན་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུ་རྱིས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་སྱིར་སྤེ་དགྤེ་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྤེ་རྱིང་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུར། 
སྱིར་སྤེ་དགྤེ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་སྱི་ཁང་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་ཞྱིག་ཐབས་ཤྤེས་བྱྤེད་བཞྱིན་ཡོད། 
དྤེ་དག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་དྤེ་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞྤེས་སམ་ཐག་གཅོད་དྤེ་བྱུང་ཡོད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱིས་རད་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་སྱིར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕྤེབས་པ་ནང་བཞྱིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་དྤེ་བཞྱིན་སྤེ་ཁག་གསུམ་གྱི་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པས་ཀང་ས་གནས་རང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་བསོན་གནང་སྤེ་ Shri Kishore lal MLA དྤེ་ནང་བཞྱིན་མངའ་སྤེའྱི་



120 

 

སྱི་ཁབ་བོན་ཆྤེན་གྱི་སྐུ་སྒྤེར་དྲུང་ཆྤེ་སྐུ་བགྤེས་ V.C Pharka མཆོག་བཅས་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་ཐུབ་པ་དང་། 
དབུས་དང་སྱིམ་ལ་ས་གནས་མགོ་འཛིན་ཐོག་ནས་ཀང་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཁོང་གྱི་མཇུག་གནོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྱིར་ཕོགས་ལ་བཞུག་མཁན་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། རྒྱ་ལམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་གཞུང་རང་ནས་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་མཉམ་འབྤེལ་ཁག་ཚགས་ཚུད་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་བཟོ་གཞྱི་ཁག་དྤེ་དག་ཚོགས་འདུ་
ཐྤེངས་གཅྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་དག་སོར་རོགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་
གསར་གཏོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་རྤེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་མང་ཙམ་ཚོགས་དགོས་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྤེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མྤེད་ཏན་ཏན་མྱི་འདུག འཚོགས་པ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥།༦ གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཐུབ་པ་
མྱི་འདུག་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་འཁྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྤེ་ག་རང་གྱི་ངོས་ནས་འབྲུག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་སྙོབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད་དང་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། ག་ཚོད་ཙམ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མྤེད། སྙོབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་མྤེད་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། དྤེར་ངས་འགྤེལ་བརོད་ཇྱི་ཙམ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཅྱི་ཞྱིག་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེ་ན། 
འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་གཅོད་སྐུ་ངོ་བསན་པ་ལགས་དང་ལྷན་དུ་འབྤེལ་གཏུག་བྱས་ཏྤེ་འབྲུག་གཞུང་ཚབ་མར་ལྡྱི་
ལྱིར་ཡོད་ཙང་གཞུང་ཚབ་རང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས། ཕར་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ལ་སབས་བཅོལ་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གནང་ཕོགས་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་བསྡུར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ཆ་ཚང་ཕར་མ་སྙོབ་པ་ཡྱིན་ཡང་། སྤེམས་ནས་ང་ཚོར་ལས་འགན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤྤེས་ནས་ལྷག་གྱི་མྤེད། དྤེ་དང་
འབྤེལ་འབྲུག་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐངས་ལྤེན་གྱི་མྱིན་ཞྤེས་ད་ལྟ་ངར་དན་སོས་པའྱི་གངས་ཀ་ནང་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྤེ་དག་ལ་ག་
དུས་མར་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་པ་ཡོད་ཀང་ཕྤེབས་ཤོག་དང་། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་
ཚོ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་འབྤེལ་ཡོད་བརྒྱུད་དྤེ་ལན་ཡང་བཏང་ཡོད། དྤེར་བརྤེན་ལག་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་སྙོབ་ཀང་།  ལས་དོན་དང་
འགན་གྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་བཞག་པ་མྤེད། འོན་ཀང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་དང་དྤེ་བཞྱིན་འབྲུག་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་སོ་སོས་
དངོས་གནས་ཀྱི་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོ་བོ་བདྤེ་པོའ་ིངང་བྱྤེད་ཐུབ་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞྤེས་ན་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོ་ཆབ་སྱིད་དང་གནས་སངས་ཡོངས་རོགས་རྒྱུས་འཕྲོད་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་སོང་ནས་ཐུགས་ཁུར་
བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་སྱིར་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ལ་ངོས་ཤྤེས་གནང་བར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཡང་བསར་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་འབྤེལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསན་འཛིན་སྒང་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོ ན་
གནད་འགའ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དགོངས་འཆར་གོས་ཚོགས་ཕྱི་གནང་
གཉྱིས་སུ་གནང་བ་དང་། འདྱིར་བཀའ་གནང་བ་དྤེ་དག་བདྤེན་པ་རྤེད་ལ། གནང་བ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཏུ་བརྱི་ཡྱི་
ཡོད་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་སར་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འོན་ཀང་དངོས་ཡོད་ཀྱིས་ལག་བསར་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོ་ཡང་
ཁད་མཚར་ཞྱིག་འདུག ཁ་ཚང་དྤེར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་སྤེབ་ཏྤེ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་
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ཕྱིན་ཚར་དུས། སོ་སོ་གང་དུ་གནད་ཡོད་པ་དྤེར་ལས་ཤྱིག་གྱིས་བསྤེབས་ཚར་ཡོད་དུས། ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དྤེར་
འདོད་པ་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་ས་ཆ་ཉོ་མྱི་དགོས་པར་སོ་སོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་བྤེད་སོད་གཏང་དུ་ཕྱིན་ན།  
དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་ཡོད་ས་རང་ལ་ལྟོ་གོས་འཚོལ་སའྱི་ལམ་དྤེ་སོད་ཡོད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ག་རང་དུ་
གཅྱིག་བྱུང་ན་ཟྤེར་བ་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིར་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྱིག་ཀང་འགོ་མཁན་དྤེ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ཁང་པ་ཞྱིག་
རྒྱག་ཀང་དྤེ་སོང་པ་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡང་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་
ང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདག་ལྤེན་མ་བྱས་པ་དང་། ལག་བསར་བྱྤེད་ཕོགས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ང་ཚོས་མ་བལྟས་པ་གཅྱིག་
ཆགས་མྤེད་ཙང་། དགོངས་འཆར་གནང་བ་དྤེ་ཚོ་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོར་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་འབས་ལྡན་ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་དགོན་སྤེ་ཁག་བྱིས་འདུག 
དགོན་པ་དྤེ་དག་གྱི་མྱིང་ཅྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་པ་ལ། ཤྱིང་ནགས་འདྤེབས་འཛུགས་བྱྤེད་ས་
དྤེ་གཅྱིག་མོན་གྷོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མོན་གྷོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་ཡོད་ཤྱིང་སྣ་འདྤེབས་
འཛུགས་ཀྱི་ས་ཁོན་དྤེ་ཨྤེ་ཀར་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་ཙམ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་དགོན་སྤེ་ཁག་ཅྱིག་སྤེབ་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་སྙན་
སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཀྱི་ཝྱི་ Kiwi བཏབ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། 
གསུངས་པ་བཞྱིན་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་སྤེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སོང་། དྤེ་སྔོན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
མར་འགྤེལ་བརོད་གནང་བ་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་དན་གྱི་འདུག འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ནས་དྤེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཀུ་ཤུའྱི་ཤྱིང་སོང་
གྱི་བར་དུ་ཀྱི་ཝྱི་འདྤེབས་རྒྱུའྱི་སོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ས་གནས་སུ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་སར་ཡང་དྤེ་ལྟར་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། བལྟས་ཡོང་དུས་མ་ཐུབ་པ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཀང་གནང་མཁན་དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད་འདུག མ་གཞྱི་ནས་ས་
གནས་ནས་ཀྱི་ཝྱིའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཐོག་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དྤེར་ཕྤེབས་པའྱི་ལོ་དང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གཞུང་གྱིས་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཞྤེས་ས་གནས་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། འོན་ཀང་དྤེའྱི་རྤེས་སུ་གནས་སངས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གང་ཕྱིན་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ན། བསན་འཛིན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བར་ནས་ལམ་ཆྤེན་ཞྱིག་བཟོས་པའྱི་སབས་སུ་ལམ་བཟོའ་ིས་ཆ་དྤེ་གཞུང་
གྱིས་འཁྤེར་བར་བརྤེན། དྤེའྱི་གུན་གསབ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མང་ཆྤེ་བར་དངུལ་ཞྱིག་རག་པ་རྤེད། དྤེ་རག་ཙང་ང་ཚོས་
ཁྤེད་རང་ཚོར་དངུལ་རག་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་དྤེ་གོང་མ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་ཚར་འདུག ས་ཆ་དྤེ་དག་
ཆ་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་རྤེད། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡང་དངུལ་རགས་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་རག་ཡོད་དུས་
དངུལ་དྤེ་ག་རང་བྤེད་སོད་གཏང་སྤེ་ཀྱི་ཝྱི་འདྤེབ་འཛུགས་དྤེ་སོ་སོ་རང་ནས་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་
དྤེའྱི་སྒང་ལ་དངུལ་སོད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་བཤད་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཀྱི་ཝྱི་འདྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་ན་འདྤེབས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོ་
ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ན་ནྱིང་མྤེའོ་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། མཉམ་འབྤེལ་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཀྱི་ཝྱི་ཁྤེར་བསྤེབས་སོང་ལ་དྤེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཀྱི་བོ་བ་ཆྤེན་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་
ལ་མ་བསྤེབས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་སྤེབ་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཀྱི་ཝྱི་འདྤེབས་
མཁན་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱི་ཆགས་ནང་ལ་ལོ་གཞོན་ཞྱིང་ལས་བྱྤེད་འདོད་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་ག་རང་འབད་བརོན་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
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གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུར་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་རག་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རག་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་
གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ལན་འདྤེབས་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། ཟླ་ཚེས་དྤེ་དག་ལུང་འགྤེན་བྱས་ཏྤེ་ཕར་ཕུལ་
དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན། ཀོ་ལྱི་གྷལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ནས་ཀང་
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ས་ཆ་ཚད་གཞྱི་བྱས་ཏྤེ་སྔོན་མ་ང་ཚོ་ལ་མར་བགོ་འགྤེམས་
གནང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སབས་སུ་ས་ཆ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མྤེད་ལྟ་ཡོང་དུས། ཨྤེ་ཀཱར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཐོག་མ་ང་ཚོར་བགོ་
འགྤེམས་བྱས་པ་ལས་འཕར་མ་ཞྱིག་བསྤེབས་འདུག དྤེ་དང་པོ་ཕར་སོག་དགོས་རྤེད། དྤེ་མྱིན་ན་དྤེའྱི་གུན་ཚབ་ཅྱིག་ཕར་སོད་
དགོས་རྤེད་ཅྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་ཡག་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གྱིས་ནང་སྱིད་བོན་ཆྤེན་སྐུ་གཞོན་ Kiren Rijiju མཆོག་སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་དྤེ་དང་འབྤེལ་ 
Mysore གྱི་རོང་དཔོན་མཆོག་ནས་ཕ་གྱིར་བོད་པ་ལ་ས་ཆ་འཕར་མ་ཡོད་པ་དྤེ་ Mysore གྱི་ DC ཡྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིང་ནགས་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ལྟར་བྱས་ཏྤེ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མར་ཁྤེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དྤེ་དང་འབྤེལ་གཙོ་བོ་
གོང་གྱི་དྱི་བ་གནང་བའྱི་ནང་ལ་བོགས་གཡར་དྤེ་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་བྱྤེད་དགོས་དོན་གང་རྤེད། དྤེ་ཐད་ཀར་བྱས་ན་བདྤེ་པོ་ཡོད་
མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་ངས་འགྤེལ་བརོད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དང་གང་
སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་སྙྱིང་བསྡུས་བྱྤེད་དྤེ་ཞུ་ཐབས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སྤེ་ལྟ་བུའྱི་ས་
གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཞྱིང་པ་ལ་བོག་གཡར་གཏང་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་
ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Ban གཞུང་གྱིས་ཡང་བསར་ཨྱིན་སད་ཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་པ་ཞུ་ Zamindar ས་བདག་
བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད། གལ་སྱིད་གཞུང་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ཞྱིང་པ་སོ་བོ་ཞྱིག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞུང་གྱི་དྤེ་སོད་དགོས་
ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་ལྟར་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་ལ་གཞུང་གྱི་ས་ཆ་བྤེད་སོད་བཏང་བཞག་པ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཞྱིང་པ་ས་མྤེད་པ་དྤེ་ཚོར་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་
གནད་དོན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལྷང་ཡོད་པ་མ་རྤེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྒང་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེར་ཡང་གནད་དོན་ཅྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཤྱིག་གྱིས། ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་མྱི་ལ་ས་ཡྱི་བདག་དབང་དྤེ་སོད་ཀྱི་མྱིན་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྤེད། ས་ཡྱི་བདག་དབང་ཟྤེར་བ་དྤེ། ས་ཉོ་ཚོང་བྱྤེད་པ་ཡང་ས་ཡྱི་
བདག་དབང་དྤེ་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་བོག་གཡར་གནང་བའྱི ་སབས་སུ། དཔྤེར་ན་མངའ་སྤེ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ཡང་དོན་ཚན་ ༡༡༨ ཀྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི་མྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བོག་
གཡར་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དྤེ་ག་རང་གྱི་འཐུས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཡྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ཁ་ཤས་ལ་ང་
ཚོས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་བར་ཁྱིམས་མང་པོ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་དྤེར་མདོང་ལྤེན་བྱ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་པ་སོ་སོ་ལ་ཁ་ཐུག་གནང་བ་ལས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་ཀང་ལག་པ་འཆང་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ས་ཁང་
སྱིག་གཞྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་
པ་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་སབས་སུ་གལ་ཏྤེ་ཁ་ཐུག་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་མྱིས་ངས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་
བྱས་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིར་བརྱི་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ངར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁ་ཐུག་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་མ་འོངས་པར་
ཚུར་བཤད་ཡོང་ར་རྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་རྒྱུ་མཚན་
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དྤེ་ག་རང་ཁོ་ན་ལ་བརྤེན་ནས་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་སུ་ལ་རག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བོག་གཡར་དྤེ་ངལ་
སྤེལ་ཚོགས་པ་ལ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་དྤེ་ཞྱིང་པ་སོ་སོ་ལ་རག་གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ལྷོ་ཕོགས་ལ་
ཡྱིན་ན་ RTC ཟྤེར་གྱི་རྤེད། RTC དྤེ་ཞྱིང་པ་སོ་སོར་རག་གྱི་རྤེད། བོག་མ་སོད་མཁན་དྤེ་འདྱི་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྱིད་བྱུས་དྤེས་
ག་རྤེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། སྱིད་བྱུས་དྤེ་ངས་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ལ་ངྤེས་པར་དུ་སྐུ་མཁྤེན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལྟ་སོངས་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་ངྤེས་པར་དུ་ཚང་མས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
རོགས་གནང་། ང་ཚོར་དྤེབ་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་རྤེ་རྤེ་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་གལ་ཆྤེ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་རང་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དྤེའྱི་ནང་
ལ། གནང་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གསལ་ཡོད་ཙང་། བོག་གཡར་གནང་ཕོགས་དྤེ་གང་འད་དགོས་མྱིན་དྤེ་
སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ཞྤེས་གསལ་དགོས་དོན་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་སྙྱིང་བསྡུས་རང་བྱས་
ཏྤེ་བཤད་པས་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅས་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དྤེ་ནས་སྔོ་ཚལ་འདྤེབས་མཁན་དང་དྤེ་འད་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཆྤེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོ་ནམ་སོབ་སོན་པ་རྤེ་རྤེའྱི་ས་མྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་གང་ཡོད་མྤེད་འབྤེལ་ཡོད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ཉམ་ཐག་ཁ་ཤས་ནང་ལ་དངོས་གནས་སོ་བོ་ཡོད་མཁན་ལ་གཞུང་གྱི་རོགས་སོར་གཅྱིག་ལས་ལྤེན་ཆོག་གྱི་མྤེད་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་
ཀང་མཚམས་རྤེ་དྤེ་འདའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལ་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྤེས་སུ་ཏན་ཏན་ཡང་བསར་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ཏྤེ། གཅྱིག་ལས་ཐོལ་བ་ལྤེན་
མཁན་སབས་སབས་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་ཧ་གོ་བ་ཡང་བྱུང་། ཧ་གོ་སྤེ་དམྱིགས་བསལ་བཏང་སྤེ་མ་ཕུལ་རང་ཕུལ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་ཡང་བསར་གཅྱིག་བལྟས་ཏྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་
རོགས་སོར་དྤེ་ཁུངས་གཅྱིག་ལས་མ་གཏོགས་ལྤེན་ཆོག་གྱི་མྤེད་པ། གལ་ཏྤེ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རོགས་རམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་
རོགས་རམ་འདྱི་གནང་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་ལ། ཡང་བསར་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ང་ཚོ་འབྤེལ་ཡོད་ནས་ཅྱིག་
བལྟ། དྤེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སྤེང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་སྙན་སང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆྤེར་ཁ་སང་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་
གཟྱིགས་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེར་བརྤེན་དྱི་བ་ཡང་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་
གནང་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་པ་ཁ་ཆྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་དྤེ། དྤེ་རྱིང་ངས་ཁ་གསལ་པོ་དང་
མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་ཡོངས་རོགས་ནས་གནས་ཚུལ་གསན་པ་བྱུང་སོང་། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པ་ག་རྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་མར་འདོན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཉྱིས་དང་སྦྲྤེལ་ཏྤེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་དྤེ་
ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་མྱི་མང་ལ་གསལ་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། ང་མུམ་བྷྤེ་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ། སབས་དྤེ་
དུས་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་འབྤེལ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་དང་
དྲུང་ཆྤེ་མཇལ་ཏྤེ་དྤེ་གར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཟུར་པ་ཁོ་རང་ཚོར་སོབ་སོན་གནང་མཁན་ཁག་
ཅྱིག་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རྤེད། ར་བས་ང་འབྤེལ་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་དྤེ་གར་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཕུགས་འཕྤེར་ས་བརན་གནས་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བང་སྱིག་སྤེ་འཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སྦྲགས་ཏྤེ་ཨྱིན་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་ Re imagining Dhoeguling  Settlement ཞྤེས་པའྱི་ལས་འཆར་འོག་
ལ་འཆར་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་འཆར་གཞྱིར་བལྟ་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་སོབ་སོན་པའྱི་གས་སུ་འདུག 
དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དྤེར་འཆར་གཞྱི་དྤེ་གང་དུ་སྤེབས་བསད་ཡོད་དམ། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་
ཇྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་དྤེ་མ་འོངས་པར་ལག་བསར་དངོས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་
མཐུན་འགྱུར་ཅྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ཀང་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང་། དྤེ་དང་འཕྲོས་ཏྤེ་བཟོ་ལས་ཚོགས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་གནས་
སངས་མཉམ་འབྤེལ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འོན་ཀང་དྤེའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྤེ་སྔ་དང་མ་འད་བའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་སོང་། ཚོགས་འདུ་དྤེས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཞུ་
རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་ད་དུང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དག་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་དང་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པའྱི་
སྒང་ལ་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དག་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་སྔོན་
མ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཡོད་པ་དང་དྤེ་ནས་ལྔ་པར་ཆགས། ལྔ་པ་ནས་གསུམ་པར་ཆགས། གསུམ་པ་ནས་དང་པོར་ཆགས། དྤེ་བས་
སོབ་གྲྭ་མྤེད་པའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་དག་མཉམ་འབྤེལ་
ནང་བཞྱིན་ཆྤེན་པོ་མ་རྤེད་དྤེ། འོན་ཀང་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ལྷག་པའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་མ་གཟྱིགས་
པ་མ་རྤེད་ཀང་མ་འོངས་པར་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག   
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མྱི་
མང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔོན་མ་ང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་ཏྤེ་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད། དྤེར་
འགོ་བའྱི་སབས་སུ་བོད་པའྱི་མྱི་ནང་ལ་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་རང་ཚོའྱི་རྤེ་གཉྱིས་རྤེད། གང་ལྟར་མྱིང་འཁྤེར་ཏྤེ་གོང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སུས་ཚོང་གྱི་ས་ཆ་འཛིན་རྒྱུར་གོ་སབས་ཟྱིན། མྱི་ཁ་ཤས་བསྡུས། དྤེ་ནས་དྤེ་ཕར་
ཕོགས་ལ་འཚོང་རྒྱབ་སྤེ་གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ལ་མྱིང་ཆད་བཟོ་བའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་རྒྱ་གར་གྷུ་ཇུ་ར་ཐྱི་ནང་
ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ར་ཇྱི་སྱིཐན་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་
ཆྤེན་པོ་བྱྤེད་པའྱི་སབས་སུ། དྤེ་འད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་རྒྱུ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འདུག མཐའ་མ་
མཐའ་མའྱི་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཡང་མང་པོ་འདུག བར་མཚམས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱིང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མྱི་རྱིགས་
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གཞན་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རྒྱུའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེར་བརྤེན་གོང་དུ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་གསལ་འདྤེབས་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་ཅྱིག་པོ་མ་རྤེད། ང་རང་ཚོ་མྱི་
མང་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ཚོང་རྒྱག་དགོས་རྤེད། ལྟོ་གོས་བཙལ་དགོས་རྤེད། དྤེ་གཅྱིག་པོ་འཁྤེར། 
རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་མཁན་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས། རྒྱབ་གཉྤེར་ལྤེན། མ་གྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་དྤེ་ཧོན་ཐོར་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་སུ་
ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་དགོས་རྤེད། དང་པོ་གོངས་པ་སུམ་བཅུ་ཆགས། དྤེ་ནས་ཁ་འཐོར་གོངས་པ་བཞྱི་ཙམ་ཆགས། དྤེ་ནས་གོངས་
པའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཆགས་པའྱི་སོར་དྤེ་ཞྱིབ་ཕྲ་འདྱིར་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། སྔོན་མ་བཀའ་བོན་ལ་བཅར་ཏྤེ་ཞུས་མོང་། མདོ་དོན་ཡང་སྙྱིང་ང་
རང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དྤེ་འད་བྱྤེད་མཁན་ཡོད་ན་དྤེའྱི་མགོ་བསོར་འོག་ལ་མ་ཚུད་པ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག དྤེར་ཚུད་པའྱི་རྤེན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་བསྱིག་ཆགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་ཕན་ཚུན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག ད་
ལྟ་བར་དུ་བོད་པའྱི་ཚོང་འདྱིའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་བོད་
པ་སོ་སོའ་ིའཚོ་བ་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གང་ལྟར་ཡག་སྙྱིང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་འདྱིའྱི་དབང་གྱིས་མྱིང་ཆད་
བཟོ་ས་རྤེད། དྤེ་མ་ཆགས་པ་ལ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆོས་སོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་
ཕྤེབས་ཚར་སོང་། ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། ལོ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ཕོགས་ལ་སོ་
སོ་ཕོགས་བསོད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། སབས་དྤེ་དུས་ས་གནས་རྡོར་པ་ཊན་རྤེད། སྙྤེ་ཤང་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གོ་ཚེ་རོགས། ཤར་ཁུམ་པོ་བཅས་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། དྤེའྱི་སབས་སུ་དཔྤེར་ན་སོག་ར་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ནང་དུ་རྤེད། དྤེའྱི་
ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚེ་རོགས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་སྙྤེ་ཤང་རྤེད། སྙྤེ་ཤང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་མྱི་འདུག་ཀང་གཞན་དྤེ་དག་ལ་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་སོད་པ་རྤེད་འདུག ད་སྔོན་ནས་ས་ཐོ་ལག་
འཛིན་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོས་ཡོང་དུས། དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཡང་བསར་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ན་སྙམ། ས་གནས་དྤེ་
ཚོའྱི་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་གྱི་གནས་སངས་ད་ལྟ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མྤེད་སོར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་ར་བའྱི་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་སོང་ཡང་། དུས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་དན་སོད་ཀྱི་ཡོད། ར་བའྱི་འཛིན་སོང་ལ་དྤེ་འདའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་སབས་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ལ་  
Unpopular ཆགས་བསད་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་ཀང་། འཕྲལ་དུ་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། འོན་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་
གཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་དན་གྱི་འདུག ༢༠༠༧ གྱི་སད་ཆ་རྤེད། ད་ལྟ་ 
༢༠༡༥ ནང་སྤེབས་ཚར་རྤེད། སབས་དྤེ་དུས་སྙྤེ་ཤང་ལ་མྱི་ཚང་བརྒྱད་འདུག ཙུམ་ལ་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུག དྤེ་
ག་ནང་བཞྱིན་རྡོར་ཐང་ལ་འགོ་དུས་ལོ་རྒན་རབས་ཚོ་མ་གཏོགས་གཞོན་པ་རྣམས་ཚང་མ་ཐང་ལ་བབས་ཚར་འདུག དྤེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གོ་ཚེ་རོགས་ལ་འགོ་དུས་ཚེ་རོགས་དྤེ་དུས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་གནས་འདུག དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཤར་ཁུམ་བུ་ལ་
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གཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་རྒན་རབས་མ་གཏོགས། གཞོན་པ་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱལ་ས་ལ་ཕྤེབས་ཚར་འདུག་ལ་ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་
ཚར་འདུག དྤེ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ནང་ལ། དྤེ་དང་སྱི་མཚུངས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕོགས་གང་སར། གཅྱིག་བྱས་ན་ ༡༩༥༩་་
་༦༠ ཁ་ཐུག་སྤེ་འགོ་བཙུགས་ནས་འགོ་པ་རྤེ་རྤེས་སོ་སོའ ་ིསྤེ་ཁྱིད་དྤེ་གཞྱིས་ཆགས་བཟོ་རྒྱུའྱི་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད། ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་དྱིན་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ཚོའྱི ་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ཁང་པ་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མྱི་འཚོ་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སངས། དྤེ་ནས་མྱི་དྤེ་ཚོ་མར་འགོ་བཞག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་སོགས་རྱིགས་འད་མྱིན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པས་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས་མ་འོངས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད། གང་འད་
ཞྱིག་གནང་ན་དག་ས་རྤེད་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་རྱིང་འདྱི་ནས་གསོལ་འདྤེབས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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 ད་ལྟ་མོན་གྷོ་ཕུགས་འཕྤེར་ས་གཏན་ཡོང་སད་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་
ཕྤེབས་སོང་། དྤེའྱི་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཕུགས་འཕྤེར་ས་གཏན་གྱི་ལས་གཞྱི་དྤེ་དག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་དང་དགོན་སྤེ་ཁག་དྤེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ཚང་མས་དང་དུ་བངས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཏན་ཏན་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཀང་བཀའ་ཤག་ནས་འབད་
བརོན་བྱས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་མྱི་མང་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གསལ་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
ཀང་ཕུལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོན་པ་རྤེད་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
གྱི་ནང་ལ་སོབ་སོན་པ་ཞྤེས་འཁོད་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱས་ཏྤེ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག དྤེ་རྤེས་སུ་ང་ཚོས་
ཕར་ཚུར་གསལ་པོ་བཟོས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་སོབ་སོན་པ་ཞྤེས་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐོང་མ་སོང་། བྱས་
ཙང་དྤེའྱི་ནང་སོབ་སོན་པ་མྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀང་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་དྤེའྱི་རྱིགས་རོམ་པའྱི་སབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྱི ་ཡོངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེའྱི་
གོ་སབས་དྤེ་བང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིངས་ཆ་དྤེ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་ས་རྤེད། དྤེང་སང་མང་ཆྤེ་བས་གཟྱིགས་མཁན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་ས་རྤེད། 
གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་མྱིང་འབོད་སངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལམ་སང་ནོར་གཅོས་བྱས་ཏྤེ་ཚུར་ཕྤེབས་ཡོང་དུས་མང་པོས་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཅྱིག་དྤེ་རྱིང་ཞུས་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་ཆྤེ་ཆུང་ཅྱི་འད་ཞྱིག་
བསྐྲུན་གནང་བ་ཡྱིན་ཡང་ངྤེས་པར་དུ་སོ་སོའ་ིགནས་བབས། དྤེའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མཐུན་སྱིལ་དང་དྤེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི་
ཡོང་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ། དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། 
སབས་སབས་སུ་ང་ཚོས་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་ཁབ་བསགས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་འགོ་དུས། དྤེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དག་
བྱྤེད་མཁན་དྤེ་འད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ལ་གོང་ཁ་ཆྤེན་པོ་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་
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ལས་གཞྱི་དྤེ་རང་གྱི་ཐོག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་མྱིན་ཡང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ཆྤེ་བ་དང་སྡུག་པ་བྱུང་མོང་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནས་རྡ་རམ་
ས་ལར་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་བར་ཆད་ཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རང་ཡོད་ས་དྤེ་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་
ཡོད་མ་རྤེད། རྒྱ་གར་མྱི་མང་ཡྱིན་ཡང་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་རང་བཞྱིན་
རྤེད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། ཡུལ་མྱི་དང་མཐུན་སྱིལ་ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་། ཡུལ་
ཁྱིམས་དྤེ་ཁུར་རོགས་གྱིས་ཅྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་བྱྤེད་དྤེ་ག་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱིན་པ་གོ་སབས་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་བཞག་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཟོ་ལས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ངའྱི་བསམ་
ཚུལ་ཡང་དྤེ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོར་མཐོང་གྱི་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་མཐུས་ནས་དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་སུད་ཚོང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ཆྤེ་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་བཀའ་གནང་
སོང་། ད་ལྟ་ཌོ་པ་ཊྤེལ་རྤེད། སྣྤེ་ཤར། ཚེ་རོགས། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཤར་ཁུམ་བུ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ང་ཚོར་ས་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད། དཔྤེར་ན་
ཌོལ་པ་ཊྤེལ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་གོ་ཚེ་རོགས། དྤེ་ནས་པོག་ར་ཁུལ་ནས་མར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་
བལ་ཡུལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོར་ས་ཆ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སྔར་ཡོད་པ་སར་གསོ་བྱྤེད་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དག་
ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཐོག་མར་ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ། ང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་། ཟུར་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་ཡོང་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཏྤེ། 
ང་རང་ཚོར་བལ་ཡུལ་ནས་རོག་ད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ས་ཆའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་རང་
ཚོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཁོལ་མྤེད་པའྱི་ས་ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡོད་མ་རྤེད། ཡོད་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོས་
སྤུས་དག་པོ་བྱས་ཏྤེ་ཉར་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་ར་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཐུབ་དགོས་འདུག་ཅྤེས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དབུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་
བཟོ་རྒྱུ་དང་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཅྱི་དགོས་ཀང་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་ Red  Cross ཡྱི་
མྱིང་ལ་ཡོད་པ་ཡང་འདུག དྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་ Swiss Agency དང་ Swiss Aid ཟྤེར་བ་སོགས་དང་ཡང་འགའ་ཤས་དྤེབ་
སྤེལ་བྱས་པ་དྤེ་འད་ཡང་ཡོད་དུས། ་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུར་མཁོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་དོ་
སྣང་ཤུགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྒྱ་ཆྤེ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཀང་། དྤེ་ངས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་ཐུབ་ས་རྤེད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་
དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཡང་། མ་འོངས་པ་ལ་གནང་ཕོགས་གང་འད་དགོས་ཡོད་མྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་
གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་དུས། གསུང་ཡོང་གྱི་
རྤེད་དན་ནས་བསྒུག་བསད་ཡྱིན་ཏྤེ་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱི་གསར་གཏོད་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་
སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་སོར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་གནས་སངས་དྤེ་ཚོ་ག་བར་འགོ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། སྔོན་མ་ངས་གྤེང་སོང་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། New York བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ་གསར་རྱིང་དྤེ་ཚོ་བརྤེས་སོང་དུས། ཚོགས་གཙོ་རྱིང་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་རྱིང་པ་དྤེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཁོང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྱིན་པ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་ཚོར་ཐུགས་སོ་ཡང་བཏང་བ་རྤེད། ཁོང་ཚོ་ཡང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་རྒྱུ་འདུག གསར་པ་དྤེ་ཚོ་སྤེབས་དུས་རྒྱུན་ལས་ཁོ་རང་ཚོས་བྱས་པ་རྤེད། མྱི་མང་
གྱི་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དངུལ་བསྡུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་འད་བཤད་ཀྱི་འདུག་སྤེ། དྤེ་འད་མ་རྤེད་གསུངས་
སོང། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། ཁོང་རྣམ་པ་ཡར་ཕྤེབས་མར་ཕྤེབས་ཀྱི་
འགོ་སོང་གྱི་དངུལ་དྤེ་རག་ཡོད་དམ་ཡོད་མ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་སོ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་དྤེ་འགོ་སོང་ཐུབ་ཡོད་
དམ་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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  གོས་ཚོགས་ལ་ད་ལྟ་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཡྱིན་པས་ན། ཆ་ཚང་སྤེབས་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྤུན་སྱིང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས། དངོས་གནས་བྱས་ན་གསར་གཏོད་གྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་འདྱིར་སྤེབས་དགོས་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཁྤེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། New York དང་ New 
Jersey དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དྤེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དྤེའྱི་སབས་སུ་ New York དང་ New 
Jersey གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ཞལ་བཞྤེས་བཟང་པོ་གནང་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞལ་ལག་ཀང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། 
མཇལ་དར་ཀང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཕྱི་ལོག་ནས་ཀང་སད་ཆ་གོ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སབས་དྤེ་དུས་གོས་ཚོགས་ལ་
ཞུས་ཡྱིན།  New York དང་ New Jersey སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རང་ནས། རྒྱུན་ལས་གསར་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་མྱིན། འདྱི་
རྱིང་པས་བྱས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་མྱིན་ཅྤེས་ལན་འབྱོར་མ་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་སྤུན་སྱིང་གྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྤེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ད་བར་དུ་ New York དང་ New Jersey སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཕག་བྱིས་འབྱོར་མ་སོང། ལྷག་པར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ New York 
ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ངས་གོས་ཚོགས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྐུ་ངོ་ཕ་གྱིར་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་གནས་སངས་གང་
འད་ཆགས་ཡོད་མྤེད་ཁོ་ཚོར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྱི་བ་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་
ལའང་སབས་མ་བདྤེ་བ་འདུག་ཅྤེས་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  དྤེ་རྤེས་དངུལ་ག་ཚོད་རག་ཡོད་མྤེད་གསུངས་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བར་
གྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་སྤུན་སྱིང་གྱི་འབྤེལ་བ་དྤེ་དཔལ་འབྱོར་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་མྱིན་ཞྤེས་དྤེ་རྱིང་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ཕྱི་ལ་ཡོད་
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མཁན། ང་རང་ཚོ་དྤེ་དག  དྤེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་གཞན་ལ་ཡོད་མཁན། ང་ཚོ་བོད་པ་དྤེ་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབྤེལ་
བ་བཞག་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གོམས་པ་སོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང། དྤེ་བཞྱིན་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཁ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་
རྤེད། ད་ལྟ་ New York དང་ New Jersey ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྙན་སྤེང་བྱུང། དྤེ་བཞྱིན་དངུལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
ན། ད་བར་དུ་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་བྱུང། སོང་པ་རང་མྱིན་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ Nila Mangalam དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་དྤེར་ལན་རག་མ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཞྱིག་གྱི་གསུངས་སོང་སྤེ། ང་རང་དང་ཏོག་ཙམ་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ད་ལྟ་
དོན་གཅོད་ཚོས་འགན་ཁྤེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་རྤེད་དྤེ། སྔོན་མ་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་སམ་
དཔུན་སྱིང་ཞྤེས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡོ་རོབ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དྤེ་དག་ནང་དུ། ངས་བསམ་པར་དོན་གཅོད་ཀྱི་
སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནས། ཕ་གྱི་རང་དུ་ཕན་
ཐོགས་མཁན་ཟུར་དུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་མཁན་བསོ་གཞག་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་སྤེབས་མྱི་འདུག་གམ། དཔྤེར་ན་ 
Swiss དང་ Belgium དྤེ་བཞྱིན་ France དྤེ་ཚོའྱི་ནང་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན། France གྱི་ཟམ་པའྱི་
འོག་ཏུ་བོད་པ་བརྒྱ་ཉལ་འདུག་ཅྤེས་ཕ་གྱིར་སྤེབས་ཚར་བའྱི་བོད་པ་ཚོའྱི་གནས་འབབ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་
འདྱིར་དཔུན་སྱིང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང། ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི ་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་རག་མྤེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། (ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། དྤེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་འདུག་གམ།) ར་བའྱི་ཕ་གྱིར་ན་ནྱིང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟྤེར་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རང་ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ན་ནྱིང་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆྤེར་ད་ལོ་དྤེ་ག་རང་ལྷག་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་
སོར་གསུང་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ཚོར་ཕལ་ཆྤེར་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག གཞྱིས་
ཆགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་ཚོར་གོག་རག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་གགས་ཆྤེན་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་། སྤེལ་ཀོབ་དང་ཀོ་ལྱི་གྷལ། ཧོན་སུར་ལ་
གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་བའྱི་ཉྱིན་དྤེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཉྱིན་ཚན་མྤེད་པར་གོག་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་སད་གགས་བྱུང་སོང། 
ཡྱིན་ནའང་ལ་དྭགས་ལས་སོ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་འད། ང་སྤེས་ས་ལ་དྭགས་ལས་དྤེང་སང་ཞུ་མར་སར་མ་དགོས་ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཉྱིན་
ཚན་མྤེད་པར་ཧ་ལམ་གོག་འདུག་ཅྤེས་གོ་སོང་། ངོ་ཤྤེས་ཚོར་ཁ་པར་གཏོང་དུས། ཆར་བ་འབབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཞལ་འདོན་སོར་གྱི་
ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚོར་གོག་གྱི་ཆུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞྱིན། ང་ཚོ་བོད་མྱི་འབྱོར་ལྡན་ཚོར་ཡོད་པ་འད། 
འབྱོར་མྤེད་ཚོར་ཕལ་ཆྤེར་གནམ་ཆར་ལ་བསྒུག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འད། དྤེའྱི་གནས་འབབ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཏུ་སྤེབས་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་
ཞུ་བསད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་གནས་འབབ་གཅྱིག་ལ། སོ་ནམ་སོབ་སོན་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  སོ་ནམ་སོབ་སོན་
པས་སོབ་སོན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སབས་དང་དུས་ཀྱི་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ Kissan Channel ནང་
དུ་སོན་གྱི་འདུག དྤེ་འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་སོ་ནམ་སོབ་སོན་པའྱི་ལམ་སོན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ད ྤེ ་
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ནས་བལ་ཡུལ་ད་ལོ་ར་ཁྱིམས་གསར་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ར་ཁྱིམས་གསར་པ་ལམ་ལྷོངས་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་འཚམས་འདྱི་ཡང་
ཞུ་འདོད་བྱུང། ཕལ་ཆྤེར་བལ་ཡུལ་སོར་ལ་མང་པོ་སྤེབས་དུས། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ནང་སྱིད་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཞུས་རོགས་གནང།) ར་ཁྱིམས་གསར་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་ལམ་འགོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེར་བརྤེན། བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྙོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་ང་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འད་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱིས། ང་ཚོ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་མཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་མཇལ་སོང། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རྤེད་འདུག སབས་རྤེ་ང་ཚོ་འདྱི་ནས་ཞུས། ཡྱིག་ཆ་ཡང་ཕུལ། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ཞུས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ས་
གནས་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ། ས་གནས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ལ་སྣང་མྤེད་བྱས་ནས། ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ། ལ་དྭགས་ལ་ཞུས་མཁན་ས་ཆ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཡང་བསར་ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་དྱི་བ་དྤེ་ག་རང་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ནས་
འཐུས་ཤོས་གཏོང་གྱི་འདུག ལ་དྭགས་ནས་ང་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་ཞུ་བསད་པ་ཁ་ཤས་འདུག Camp དགུ་
པའྱི་རྒྱབ་ལོག་གྱི་ ༢༠༡༠ ལ་ཆུས་ཁྤེར་བ་དྤེ། ད་དུང་ཡང་སྤེབས་བསད་ཀྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ས་གནས་ནས་འཐུས་ཤོར་མྱི་ཡོང་
བར་རྣམ་པ་ཚོས་ནན་ཏན་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཚམས་གཟྱིགས་སྤེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་པ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྤེམས་སོན་བྱྤེད་པའྱི་ས་གནས་ལ་འཐུས་ཤོར་མང་ཤོས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་
དྷ་རམ་ས་ལ་དང་ལ་དྭགས་གཉྱིས། གཞན་རྣམ་པ་ཚོས་བཏང་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁབ་ཏག་ཏག་བྱས་ཏྤེ། རྣམ་པ་
ཚོའྱི་མདུན་དུ་ལྕྤེ་མནར་མགོ་ཕུར་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། རྤེས་སུ་ལས་ཀ་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག ལས་ཀ་ལྷག་ནས་ང་ཚོས་དྤེར་
དྤེད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ངྤེས་པར་དུ་གནང་
རོགས་གནང་། གོང་དུ་འབྲུག་གྱི་སོར་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད། འབྲུག་གཞུང་ཚབ་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དྤེ་ལ་དཔག་
པའྱི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག   
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་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  དོན་དག་མང་ཐག་ཅྱིག་སྒང་ལ་བཀའ་གནང་སོང། གལ་ཏྤེ་ལྷག་པ་འད་བྱུང་ན་གོ་སབས་བསར་དུ་
ལྤེན་གྱི་རྤེད་ལ་ཞུས་རོགས་གནང། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དངོས་གནས་ལྷག་འདུག Nila Mangalam སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་
དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབྲུག་དང་། བལ་ཡུལ་གཉྱིས་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོར་གོ་སབས་སོད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། 
ང་ཚོ་འདྱིར་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུར། རྡ་རམ་ས་ལར་སོང་བརྡར་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་གཉྱིས་ནས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་བྱུང་འདུག ད་བར་དུ་ Bangalore སོང་བརྡར་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས། འབྲུག་དང་ནྤེ་པལ་ནས་ཡྱིན་པར་མ་ཕུལ་
བ་བྱུང་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་བལ་ཡུལ་
ནས་ཡྱིན་མཁན་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅྱིག་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང། ཁོ་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བྱུང་ན་རྒྱ་གར་རང་ནས་ལོ་ཆུང་བ་ཕྲུ་གུ་
རྣམས་ལ་ RC བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག RC ཡོད་ན་དྤེ་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བྱྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ཡང་སབས་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་གཏྱིང་གཟམ་མོ་བཞྤེས་དགོས་པ་ལས། 
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སབས་རྤེ་ང་ཚོས་གནས་སབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་ལ། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེ་ལ་ཡྱིག་ཚོགས་མང་པོ་བྱས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་ཅྱིག་བྤེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། སོ་སོ་རང་གྱིས་ Identity སོ་སོ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་
ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་བྱུང་ནས་དྤེ་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ར་མ་ཕྲོད་པ་བྱུང་ན། ད་དུང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དཔྤེར་ན། འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ནས། རྒྱ་གར་དུ་སོབ་སོང་བྱས། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་གར་རང་དུ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་
བསམ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལོ་དང་ལས་དོན་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སོད་ཆོག་པའྱི་ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ གནས་སབས་རྱིང་ལ་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་ནས། RC བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ། བཟོས་ཐུབ་པའྱི་
དབང་དུ་བཏང་ཀང་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་རྤེས་སུ་བསར་དུ་བལ་ཡུལ་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་
ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་འདུག རྒྱ་གར་དུ་ཡོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ལའང་གནས་སངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱིཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་མང་ཆྤེ་བ་དྤེ་འགྱིག་པ་རྤེད། ཏོག་ཙམ་གདོང་ལྤེན་
བྱྤེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིམ་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་
པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག་གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐབས་
བྱྤེད་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད་མ་གཏོགས། གནས་སབས་རྱིང་འགྱིག་ཙམ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འཚོལ་ན། མ་འོངས་པར་དྤེ་ལས་
དཀའ་ངལ་ཆྤེ་བ་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སོན་གནང་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ Europe ཁུལ་ལ་ས་གནས་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དོན་གཅོད་
གཅྱིག་པོས་སྙོབ་ཐུབ་མ་ཐུབ་བྱས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། ཟུར་དུ་སྒྤེར་ལ་སད་ནས་བཞག་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་
གསུངས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟུར་དུ་གཅྱིག་བཞག་དགོས་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་མྤེད། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ཡང་ Europe ཁུལ་ནང་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་
སངས་དང་ཕོགས་མང་པོར་བལྟས་ནས་ཏན་ཏན་རྱིམ་གྱིས་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་
ཡོང་གྱི་རྤེད་སྙམ་པའྱི་རྤེ་བ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏྤེ་འབྤེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དུས་ཚོད་གཅྱིག་ལ་དྤེ་འད་དགོས་པ་བྱུང་ན་དྤེ་དུས་
བལྟ་རྒྱུ་རྤེད་བསམ་པ་ལས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དྤེ་ག་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ Europe ལ་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་བསོ་རྒྱུ་དང་། མྱི་གཅྱིག་
འཛུགས་རྒྱུར་བསམ་བོ་མྤེད།  
 དྤེ་རྤེས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་སོར་ལ་ཆུ་དང་གོག་ལ་ཧ་ཅང་བྱས་ཡྱིན། ད་དུང་ཀང་ཆར་པ་མ་འབབ་ནས་ཞབས་
བརན་བྱྤེད་དགོས་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་གོག་མྤེད་ནས་ལ་དྭགས་ལས་སོ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང། གསུངས་ཆོག་གྱི་
རྤེད། གསུངས་པ་ཚོར་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཆར་པ་མ་འབབ་ན་ཞབས་བརན་བྱྤེད་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད། དྤེར་ང་ལ་མ་འགྱིག་པ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། འཐུང་ཆུ་ཐོག་དཀའ་ངལ་གསལ་དགོས་པ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྤེད་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སོར་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགོ་ལུག་གྱིས་མངའ་སྤེ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རྣམས་བྱུང་སོང། Kaveri 
River Project ནང་ལ་འབུམ་སོང་ཕྲག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་སོང་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་དྤེ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་
པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་དབུ་སྒོར་ཞུས་ཡོད་ན། དྤེ་བཤད་བྱུང། དྤེ་བདྤེན་པ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ནང་བ་ཡྱིན་
ན། ངར་ལན་རྒྱག་པར་ལས་ས་བ་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དཔྤེར་ན་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་སྤེལ་ཀོབ་དང་ཧོན་སུར། ཧོན་
སུར་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ནས་འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་ཤྱིག་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཆུ་དྤེ་འཐུང་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་མྤེད་པ་ 
Contaminated Water རྤེད་འདུག་ཅྤེས་བཤད་པ། བདྤེ་ལྤེགས་སྨན་ཁང་ Dr ཚེ་བརན་ལགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་
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རོགས་ཚོགས་རག་ནས་འཐུང་ཆུའྱི་བཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་གསལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་
གནས་ནས་འགན་ཁྤེར་ནས་མངའ་སྤེ་གཞུང་གྱི་ཉྤེ་ཆར་འབུམ་ ༢༨༧ དང་ Over Head Tank བཅུ་བཞྱི། Over Head 
Tank རྤེ་རྤེར། Litre སོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་རྤེ་ཡོད་པ། དགོན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་དུ་ Over Head Tank འཕར་མ་གཉྱིས། དྤེ་ལ་
ཆུའྱི་ capacity Litre འབུམ་རྤེ་རྤེད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་བྱུང་སོང། གོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་པ་རྣམ་པས་མ་མཁྤེན་པ་ཡོད་མ་རྤེད། ང་རང་ཤྤེས་པ་ལ་ད་བར་དུ་ས་གནས་ནས་བདྤེ་སྡུག་ཞུས་པ་དྤེ་གང་རྤེད་ཞུས་ན། ད་
བར་དུ་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ཉྱིན་རྤེར་ཞོགས་པ་ཚུ་ཚོད་ག་ཚོད་ཡྱིན་ནམ་གཅྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་འད།  དགོང་མོ་ཚུ་ཚོད་ག་ཚོད་
ཡྱིན་ནམ་བཏང་ནས། ཚུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་མཐུན་རྤེན་དྤེ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད། ང་ནང་སྱིད་དཀའ་
བོན་འགན་ཁྤེར་བའྱི་སབས་ལ་སྱིད་སོང་དང་ས་གནས། དགོན་པ་ཁག་ནས་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་བྱྤེད་
རོགས་གནང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་། Generator ཡོད་མཁན་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། མྤེད་ཚེ་འཁག་སྒམ་ནང་དུ་ཤ་བླུགས་
ཀང་དཀའ་ངལ་འདུག སོབ་སོང་བྱྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་འདུག དྤེའྱི་སབས་སུ་ལས་
གཞྱི་མང་པོ་བསྱིགས་འདུག དགོན་པ་ནང་ཁུལ་ཐུན་མོང་གྱི་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏྤེ་འགོ་སོང་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
འདུག ད་ལོ་མངའ་སྤེ་གཞུང་རང་གྱི་འབུམ་ཚོགས་མང་པོ་ཚོགས་ནས་ལས་གཞྱི་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན། Supply  
དྤེ་ཚུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་ Supply ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོར་བོ་འཚབ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ང་ཚོར་དགོས་
པའྱི་གོག་དྤེ་གོང་ཁྤེར་གཅྱིག་ལ་གོག་གང་འད་ཡོད་པ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Bill སོད་རྒྱུ་དྤེ་ཞྱིང་པ་རང་གྱི་ 
Bill དྤེ་སོད་དགོས་རྤེད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོ་སྤེལ་ཀོབ་ཏུ་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ Urban གྱི་ Bill སད་ཀྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱི་ལྟ་བུའྱི་ས་ཆ་ལ་ཞུགས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་  Load Shading ཟྤེར་
མཁན་ཡོད་པ་མཁྤེན་གྱི་རྤེད། Supply ཚུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ཡོད་ཀང་། གཞུང་གྱིས་བར་སབས་སུ་གོག་བཏུབ་པ་དང་ཆད་པ་དྤེ་
འད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་དྤེ་རྱིང་གོག་བཙུགས་ནས། གོག་ཤྱི་ཡྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རྤེ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཞུས་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། Water Pump དང་དྤེ་ཚོ་ཞྱིང་ལས་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གོག་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
ཆར་ Narender Jyoti ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚོ་གཅྱིག་པོ་ལ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་འཛུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་གཞྱི་ཕ་གྱིར་སྤེབས་པ་དྤེ་ཡང་ང་ཚོས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་
ནས་སྤེབས་པ་རྤེད། མོན་གྷོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དང་པོ་དྤེ་མོན་གྷོ་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད། སྤེབས་པ་རྤེད་དྤེ། ས་གནས་ཀྱི་
ཡུལ་མྱིས་དང་པོ་འདྱིར་སྤེབས་ན་འགྱིག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། གོག་ར་བ་ནས་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་སུ་ཞྱིག་གྱི་ཀང་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད། སབས་རྤེ་གོག་ཤྱི་སྱིད་པ་རྤེད།  Bulb ཀང་ཤྱི་སྱིད་པ་རྤེད། སོ་སོའ་ི Wiring ལ་ཡང་སོན་འགོ་སྱིད་པ་
རྤེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་རྤེ་གཟྱིགས། ས་གནས་མྱི་མང་ཚོས་དྤེ་འད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྤེལ་བརོད་ཅྱིག་ངྤེས་
པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་བྱས་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཕྱི་ལ་མར་འགོ་དུས་ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་གཞུང་གྱིས་
གང་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་ས་གནས་ལ་གསལ་པོ་མཁྤེན་ན་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་པར་ཕན་ཐོགས་མྤེད་དམ་སྙམ།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སོ་ནམ་སོབ་སོན་པ་ཚོའྱི་སོབ་སོན་ག་རྤེད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་དམ། T.V ནང་དུའང་
མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག དྤེ་ག་རང་རྤེད། སོ་ནམ་སོབ་སོན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། གཞན་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བྱྤེ་བག་པ་སོ་ནམ་སོབ་སོན་པ་དྤེ་མཚན་ལྡན་མྱི་འདུག དྤེས་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱྤེད་
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ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ལས་ཡག་པ་ཞྱིག་དགོས་ས་རྤེད་བསམ་པ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་རང་པ་མྱིན་པར་ཟུར་དུ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་བྱྤེད་ཐུབ་པ་ག་རྤེ་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་ནྤེ་པལ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ལག་པ་སྙོབ་རྒྱུ་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང། བཅའ་ཁྱིམས་
དྤེ་ཁ་སང་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྱུང་ཙང་། ངས་ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དྤེར་བརྤེན་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལག་པ་
སྙོབ་ཐུབ་པ་ཡོད་མྤེད་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྤེ། ཏན་ཏན་གཅྱིག་ལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་དྤེ་ཚོར་མང་ཆྤེ་བ་ས་གནས་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་གནང་
སོང། ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ང་ཚོ་དབུས་ནས་ཀང་སབས་རྤེ་འཐུས་ཤོར་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་
གྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཐུས་ཤོར་མྤེད་པ་ཞྱིག་དང། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམས་པ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་ལ། འོས་འདྤེམས་བྱུང་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མྤེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་བསོས་གཞག་པ་ཚོས་བྱྤེད་ཀྱི་མྱི་འདུག འོས་འདྤེམས་བྱྤེད་པ་ཚོས་ཀང་བྱས་མ་སོང་བཤད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་བྱས་སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། འོས་འདྤེམས་བྱས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་དྤེ་ལ་དྭགས་རྤེད། 
ལ་དྭགས་ནང་ལའང་དཔྤེ་མཚོན་གསུངས་སོང། གོང་སྤེ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ལ་སྔོན་མ་ཆུ་ལོག་ཆྤེན་པོ་རྒྱབ་པའྱི་རྤེན་གྱིས་སོན་
ཆགས་བྱུང་བ་དྤེ་ཚོ། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་གནས་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དང་གཞན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་ཁ་བྱས་
ནས་བཀའ་གནང་སོང། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བྱས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྤེ་གཉྱིས་ལྷག་པའྱི་རྤེན་གྱི་ཆྤེ་སར་
བྱས་པ་དྤེ་ཚོའང་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དྤེའྱི་སྔོན་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མང་པོ་བྱུང་འདུག་སྤེ། བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་གྱིས་མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་
བྱས་ནས་འགོ་མཁན་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཕྱིན་འདུག་ཅྤེས་བལྟས་ན་མང་ཤོས་
དང་། མྱི་མང་དང་མཉམ་དུ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡག་པོ་བྱས་མཁན་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ལ་དྭགས་ནང་ནས་བསོད་
ནམས་གྱིང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལས་
ཁུངས་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། བྱང་ཐང་ལའང་འགོ་ཐུབ་དགོས་རྤེད། སྤེ་རུ་བསད་དྤེ་དགོས་པ་ཡོད་ན་མར་ཤོགས་ཞྤེས་བཀའ་བཏང་
བསད་ན། དྤེ་ལས་ཀ་བྱས་སངས་ཏག་ཏག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་མྤེད། དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ། 
རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདྤེམས་བྱས་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཁོ་ལས་ལྷག་པ་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། རྤེ་
གཉྱིས་ཙམ་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྤེ། མང་ས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
ངས་གཅྱིག་མ་ཞུས་ན། དྤེང་སང་འོས་བསྡུའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག་པས་ཁོང་ཚོ་ཡང་འོས་བསྡུའྱི་ནང་
ལངས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་ན་་་་་་་གསུབ་ན་ཚང་མ་གསུབ་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ངས་
ཞུས་པ་གཉྱིས་ཀ་གསུབ་རོགས་གནང། དྤེ་མྱིན་ན་ངའྱི་བཤད་པ་ཡང་བཞག་རོགས་གནང་། དྤེ་ཚོ་ཅུང་ཙམ་ཏག་ཏག་མྤེད་མཁན་
ཞྱིག་མཐོང་སོང། དྤེར་བརྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། འབྲུག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་
ཚོ་ཡང་རྤེ་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་བྱས་བསད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དྤེ་ཚོ་ཆ་ཚང་
མཇུག་སྱིལ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་འགྱིག་སམ། ཚུ་ཚོད་ ༥།༣༠ བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་ལྔ་པ། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྔུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་བགོ་གྤེང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་ལ་བསྔགས་
བརོད་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བསོམས་ནང་ལོ་བསྟུད་མར་ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ཕག་ལས་གནང་སངས་དང་དམྱིགས་བསལ་ཤྤེས་ཡོན་དར་སྤེལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་སོབ་ཡོན་གྱི་ཕག་ལས་ཧང་སང་ཡ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་
རྤེད། ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་དགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག ཕ་མ་ཚོ་དང་འབྤེལ་བ་བྱུང་སོང་ལ་ཧང་སང་ཡ་ཕན་
ཐོགས་ཆྤེན་པོ་བྱུང་སོང་གསུངས་སོང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆྤེད་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། མཐོ་སོབ་ཁག་
ལ་ཕྤེབས་ཆྤེད་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་གནང་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ད་རྒྱ་ tibetanteachers.com, 
lamton.org ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བལྟས་ཡོང་སབས་ཧ་སང་བའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་འདུག  
བསྔགས་བརོད་ཡོད་པ་རྤེད་འདུག བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ཚུར་རྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ལྷོ་
ཕོགས་ལ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་བཞྱི་ཞྱིག་བརྱིས་ལྤེན་ཡོད་པ་རྤེད། རྱིས་བངས་པ་ནས་ཕག་ལས་ཧང་སང་ཡ་ཡག་པོ་གནས་
སོང་སྤེ་ལམ་སང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་འགོ་ནས་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བལྟ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལན་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་
བ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་བ་དང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ས་གནས་ལ་མར་བསོད་ཡོད་དུས། སྤེལ་ཀོབ་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ཧ་སང་ཡ་འགྱུར་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་། ལོ་མང་པོ་ནས་ཚོགས་ཁང་གྱི་དཀལ་ངལ་འཕྲད་པ་ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུ་རྤེད། 
སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྤེན་ Teaching aids རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་པར་གོག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་གོག་ཀླད་རྤེད། དྤེ་མྱིན་གྱི་འཕྲོད་བསྤེན་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གསང་སོད་དང་འཐུང་ཆུ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འགྱུར་བ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པོ་ཕྱིན་སོང་། གཙོ་བོ་དྤེ་སོབ་སོང་
དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་སམ་བྷོ་ཊ་ནས་རྤེད། ཤྤེས་རྱིག་ནས་རྤེད། ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་
ཆྤེ་རྣམ་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མར་བཅར་ནས་སངས་འཛིན་དང་ལམ་སོན་བྱྤེད་པ། ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་རྤེད། རྒན་ལགས་རྣམ་པར་
ཟབ་སོང་ཐྤེངས་གསུམ་ཙམ་གནང་སོང་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་འགྱུར་བ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོང་། དྤེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་
འོངས་པར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འཕྲོས་དྤེ་དག་ཚུར་བརྱིས་ལྤེན་པའྱི་སབས་སུ་ཡག་པོ་ཡོང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སོན་
གནང་སོང་། ལས་བསོམས་དང་ལས་འགུལ་ཆ་ཚང་ལ་གཟྤེངས་སུ་འཐོན་པ་དྤེར་གཙོ་ཆྤེ་ཤྤེས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་དང་དྲུང་ཆྤེ་ཆུང་རྣམ་པ། ཤྤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། ལས་བྱྤེད། མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ། དྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་
རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་
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ཐོག་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་གཙོ་བོ་སྱིན་བདག་ཁག་གྱིས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་། ལོ་
གཅྱིག་ལ་འབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་པ་དྤེ་དག་མང་
ཆྤེ་བས་འཕྲོད་བསྤེན་དང་ལྷན་ཁང་མང་ཆྤེ་བ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ལ་ད་རྤེས་ཀྱི་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་
ཚོས་ཡྱིག་ཚད་རྒྱུག་སོད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། བརྒྱ་ཆ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་  ༦༠།༧༠།༨༠།༩༠ ནང་
བསྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁང་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་
ཚོས་རྒྱབ་ལོག་ལ་ཞུགས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རྤེས་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱིས་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བར་བརྤེན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་དང་
འགན་བསྡུར་གྱི་ནུས་པ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དྤེར་དངོས་གནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་དང་མ་སུ་རྱི་དང་རྡ་སའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་བརྒྱུད་
ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་འདྱིར་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སོབ་གྲྭ་ཁག་དྤེ་གཉྱིས་ཀྱིས་སོབ་མ་སོང་ཕྲག་མང་པོ་གསོ་སོང་བྱྤེད་པ་དང་
ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅུ་ཟྱིན་མཁན་གཉྱིས་ནས་
གཅྱིག་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དང་གཅྱིག་དྤེ་རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་བོད་ཁྱིམ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་
འགན་འཛིན་དང་སོབ་སྱི། འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྱྤེད་དང་རྒན་ལགས་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་
ཕག་ལས་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བོ་འཚབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་འབྤེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་ནས་ཨྤེམ་ཆྱིའྱི་སྐུབ་སྤེགས་ཤྱིག་
གནང་བ་དྤེར་ང་ཚོས་ཡྱིག་རྒྱུག་མ་འཕྲོད་ནས་སྐུབ་སྤེགས་གསུམ་འཕྲོ་ལྷག་སོང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ནས་
འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱིས་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། སྱིམ་ལ་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ Vidhapith སོབ་གཉྤེར་ཁང་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བ་གནང་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆ་རྤེན་དང་ཟུར་
སོང་གྱི་གོ་སབས་གནང་འདུག་པས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད།  རྒྱ་གར་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་ནས་ཁ་སང་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཀང་གསུངས་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་ནས་རྤེ་ཕུད་ཀྱི་
སོབ་མ་དྤེ་དག་འདྤེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས། ཁོ་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་གྲྭ་རང་ནས་གོ་སབས་ཕུལ་ཏྤེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྲུ་
གུ་དྤེའྱི་མ་འོངས་ཀྱི་མདུན་ལམ་འཛུག་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་གཞན་ནས་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་མྱིང་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་སོབ་གྲྭ་ནང་གྱིས་ཕྲུ་
གུ་གང་ལྤེགས་ཚོ་འདྤེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྡ་སྔོན་ནས་ཟུར་སོང་སད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་འདུག  སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་གྱི་
ནང་ནས་ང་ཚོས་སྱིམ་ལ་ Vidhapith ལ་འབྤེལ་བ་བྱྤེད་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཟུར་སོང་བྱྤེད་སའྱི་ལྟྤེ་གནས་སད་
གགས་ཅན་གྱི་ Coaching Centre ལྟྤེ་གནས་མང་པོ་འདུག  དྤེ་དག་མཉམ་དུ་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཉྱིན་རྤེ་ཉྱིན་
རྤེ་དགྤེ་རྒན་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྱི་ཤོག་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སབས་
ལག་ཆ་ག་རྤེ་དགོས་མྱིན་དང་། ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔའྱི་ཡྱིག་རྒྱུག་གྱི་དྱི་ཤོག་ནང་ལ་མང་ཆྤེ་བ་དྱི་བ་ག་རྤེ་བསྤེབས་ཡོད་པ་དྤེ་དག་
འདྤེམས་སྒྲུག་བྱས་ནས་སོབ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འདྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་དྤེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུག་སོད་པའྱི་སབས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཨང་
ཀྱི་དྤེ་ཡར་མཐོ་འདྤེགས་གཏོང་རྒྱུར་ནུས་པ་ཡོད་དུས། སད་ཡྱིག་དྤེར་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་དང་ཡྱིག་གཟུགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ། ཡྱིག་
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ཚད་སབས་དྱི་བ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་ཀང་མ་གཡུག་པར་ཚང་མར་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་
འདུག  དྤེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཚད་སབས་ལ་དྱི་བ་ག་རྤེ་བསྤེབ་སྱིད་པ་དང་འཕར་མའྱི་སོབ་དྤེབ་ཁག་ལ་བལྟ་དགོས་པ།  དྤེང་དུས་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སོབ་ཚན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གསར་པ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་
སྱིག་བྱས་ནས་ཡྱིག་ཚད་ལ་ག་སྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ། དྱི་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ལ་ལན་གཅྱིག་གྱིས་འཐུས་པ་བྱྤེད་པའྱི་ལག་རལ་མང་པོ་ཞྱིག་
བསབས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཟུར་སོང་བྱས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་དག་ཨང་ཀྱི་དགུ་བཅུ་སྒང་ལ་འགོ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ནང་ལ་རྤེ་ཕུད་དང་རྤེ་ཏོག་གྱི་སོབ་མ་ཚོ་གདམས་ཀ་བྱས་
ནས་ལོ་བཞྱི་ཙམ་སྔོན་ནས་སོ་སོའ་ིསོབ་ཚན་འདམས་ཀ་དྤེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རྤེན་ད་ལྟ་བསྐྲུན་པ་བཞྱིན་དྤེ་ལས་
ལྷག་པ་སོབ་གྲྭ་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ཏྤེ་ངོ་རགས་ཆོད་ནས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ར་ཆྤེན་གྱི་རྐུབ་སྤེགས་དྤེ་དག་
འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་བ་དང་། ཨང་ཀྱི་ཡག་པོ་ལྤེན་མཁན་སོབ་ཕྲུག་རྤེ་ཟུང་མ་ཡྱིན་པར། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལྤེན་མཁན་བོད་
ཁྱིམ་གཉྱིས་ནས་རྤེ་རྤེ་ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཞོར་དུ་བོད་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་གཉྱིས་
ཙམ་གྱི་བྷྤེང་ལོར་ནང་ ༩༥ བངས་མཁན་དྤེ་འད་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་གོ་སབས་དང་ཆ་རྤེན། རྒྱབ་སོར། 
སྤེམས་ཤུགས་ཆ་ཚང་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ ༩༥ ལྤེན་མཁན་མང་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་ཁ་དང་གོ་སབས་འདུག སོང་ཙང་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དང་པོ་ནས་འགན་ཁུར་ནས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  འབྤེལ་ཡོད་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ལམ་སོན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་སོབ་མ་ཉུང་རུ་འགོ་བའྱི་གནད་
དོན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གནས་སངས་ཡག་པོ་ཆགས་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ས་གནས་ནང་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང་གྱི་འདུག  ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕོགས་
བསོད་འགོ་བའྱི་སབས་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་ནང་གྱི་གནས་སངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག  སམ་བྷོ་ཏྲ་སོབ་གྲྭ་ནང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་མ ་
གཏོགས་མྱི་འདུག  ཕྲུ་གུ་རོགས་པ་ཡང་རྤེད་མྱི་འདུག  ཞོགས་པ་སྔ་མོ་ནས་གཡས་གཡོན་གྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་གྱི་
རླངས་མཁོར་བསྤེབས་ནས་ཕྲུ་གུ་འཁྱིད་འགོ་ཡྱི་འདུག  གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་ཉྤེ་འཁོར་གྱི་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་
ནང་འགོ་ཡྱི་འདུག  ལྷོ་ཕོགས་ནང་ལ་དྤེ་རང་རྤེད། བྷྤེང་ལོང་། མའྤེ་སོར། ཨུ་ཏྲྱི། ཀོ་ཏྲ་ཀ་ནལ། ལྡྱི་ལྱི། ཤྱི་ལོང། སྒང་ཏོག་སོགས་
གང་སར་ནས་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་མ་གཏོང་བར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་གཏོང་སོད་ཀྱི་འདུག མ་སུ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་
རང་རྤེད། དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གདོང་ལྤེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསྒྲུབ་ཐུབ་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མྤེད་དྤེ། 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་རྤེད། སོབ་ཚན་རྤེད། སོབ་ཁྱིད་བྱྤེད་སངས་དང་ཆ་རྤེན། བསམ་བོ་བསྐྲུན་
རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་འགོ་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོ་གུ་ཡངས་པོ་དང་ཁ་གསང་པོ། རང་འགོ་འཐོན་པ། གུ་དོགས་
པོ་མྤེད་པ་དང་སད་ཆ་བཤད་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་འདའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་སོབ་
གྲྭ་དྤེ་དག་དང་འབྤེལ་བ་བྱས་ནས་ AFFILIATION འབྤེལ་བའྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་འད་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ངོ་རགས་ཆོད་ནས་ང་
ཚོའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་ལྤེན་དགོས་པ་ལྤེན་ནས་ཕྲུ་གུར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཡོན་ཏན་ཆ་ཚང་
ཚང་བ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཚང་བ་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པོ་ཤྤེས་མཁན། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེ་ན། ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྤེམས་ནང་ལ་མ་བདྤེ་བ་ཞྱིག་
ག་རྤེ་འདུག་ཞུས་ན། ངས་ཕྲུ་གུས་བོད་སད་ཡག་པོ་རྒྱག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་ཡྱིག་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བོ་འཚབ་དང་དངངས་སྐྲག་
ཅྱིག་ཏན་ཏན་འདུག  སོང་ཙང་དབྱྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ INCOOPERATE གང་འད་ཚུར་མཐུད་དགོས་
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མྤེད་ཀྱི་ཐབས་ལབ་ཞྱིག་འཚོལ་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སོན་གྲྭ་ནང་ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ཕྱི་ལོག་ཏུ་དོན་
ཡོང་སབས་སོབ་གྲྭ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སོབས་པ་དང་གདྤེངས་ཚོད་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་
བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཕག་སྤེལ་མང་ཆྤེ་བས་དྱི་བ་དྤེ་རང་འདྱི་ཡྱི་འདུག  བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཚུར་རོས་སོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
རྒས་ཡོལ་ཕྤེབས་མཁན་གྱི་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཚབ་ཏུ་བསོ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་གནང་སངས་ཤྱིག་འགོ་བསད་དུས།  དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཏན་ཏན་རྤེད་འདུག  གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགྤེ་རྒན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་སོང་ཡང་། 
སྤེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཀྤེམ་དང་པོའ་ིསོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་རྒན་ལགས་དྤེ་ཕྤེབས་ནས་ལོ་གཉྱིས་མ་ཟྱིན་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་ཀྱི་རྒན་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་རྤེད། དྤེའྱི་འཚབ་ལ་ཉྤེ་འཁོར་གྱི་བོད་ཁྱིྤེམ་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་ལགས་ཤྱིག་
ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕྲུ་གུའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོར་རྒན་ལགས་མྤེད་བསམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག  མོན་གྷོ་ལ་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འདུག་ལ་ཧོར་སུན་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རྤེད། གང་ལྟར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་སྱི་ལ་མ་བཞག་
ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ཕ་མ་དང་དགྤེ་རྒན་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་གང་ལྟར་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་གནས་རྒྱ་གར་དགྤེ་རྒན་
དྤེ་འད་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤྤེས་འདུག  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཉྤེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་ཁྱིམ་དབུས་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་ནས་ད་ལྟ་
མར་གྱིར་དྤེ་འད་གནང་བཞྱིན་འདུག  བྱུང་ན་ཚོགས་ཐྤེངས་ཨ་མ་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་དགྤེ་རྒན་འཚབ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་དྤེ་དག་
ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ག་རྤེ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགོང་དག་དགྤེ་རྒན་ཚབ་དྤེས་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་
ས་རྤེད། སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ཉྱིན་གུང་ལ་ཚོགས་སབས་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བོ་ནང་དགྤེ་རྒན་མྤེད་པའྱི་བསལ་
བོ་དྤེ་མ་བསྤེབ་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདུག  དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རྤེད་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་
མས་འགན་ཁུར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་དན་གྱི་ཡོད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོ་རང་ཚོས་དགྤེ་རྒན་མཐུན་རྤེན་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ང་ཚོས་བལྟ་དགོས་ཡོད་དུས། ས་གནས་རང་ནས་རྒན་ལགས་མཁོ་བསྒྲུབ་བྱྤེད་ནས་ཕར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག   
 མཐའ་མ་དྤེར་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་སོ་སོས་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཤྤེས་རོགས་བྱུང་སོང་། ཆ་ཚང་ལ་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་
རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་སབས་རང་ལ་ཉམ་མོང་ག་རྤེ་བྱུང་སོང་ཞྤེ་ན། སོན་ཕྲུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་དྤེར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་
མྱི་འདུག  ག་རྤེ་བྱས་ན་གཏོང་མྤེད་ཅྤེས་དྱིས་དུས། རྒན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྤེར་ IC ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དུ་མ་ཡོང་ཞྤེས་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མྱི་འདུག  རྤེས་ལ་རྡ་སར་བསྤེབས་པའྱི་སབས་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་བྱྤེད་ཚོས་དྤེ་འད་ར་བ་རང་ནས་མ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཕར་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྤེས་ལ་རྤེད། 
སོང་ཙང་དྤེའྱི་བར་དྤེར་ཕྱི་བསོད་ལག་འཁྤེར་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བཟོས་ཆོག་གྱི་རྤེད་ལ་གོ་སབས་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་
ཀྱི་འདུག  སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དགྤེ་རྒན་ཁག་ཅྱིག་གོ་ནོར་ཐྤེབས་པ་
ལས་རང་བཙུགས་ནས་རྣག་རྣག་ཡྱིན་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ། སོ་སོས་སབས་བདྤེ་པོས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ནས་ལམ་སོན་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
འད། དྤེའྱི་རྤེན་གྱི་་རྤེ་ཕུད་སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅྱིག་ལ་གོ་སབས་མ་རག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  ལམ་སོན་དྤེ་དག་ཁ་གསལ་ཙམ་བྱྤེད་དགོས་
པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལྤེན་འདོད་བྱུང་སོང་། ལས་
བསོམས་ནང་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྨན་པའྱི་རྐུབ་བཀག་གྱི་ས་མྱིག་གཉྱིས་བསང་མ་ཐུབ་པ་དང་། དབུས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་བསང་མ་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚུད་རྒྱུགས་ ALL INDIA PRE-
MEDICAL TEST   འདྱིར་ཡྱིག་ཚད་མ་འཕྲོས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་རྐུབ་བཀག་གསུམ་དྤེ་བྤེད་སོད་བྱུང་མྱི་འདུག  དྤེའྱི་རྱིགས་དྤེ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕངས་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ས་མྱིག་འདྱི་མྤེད་པར་ཆགས་ན་ཕངས་པོ་རྤེད། 
སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངྤེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ 
LOVELY PROFESSIONAL  UNIVERSITY ལ་ཟབ་སོང་གནང་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་
རྱིགས་དྤེ་ཕོགས་གང་སར་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ལམ་སོན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་མྱིག་དྤེ་དག་བསང་མ་ཐུབ་
ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་བསམས་སོང་།  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟྤེར་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སྤེ་ཚན་གཞན་དག་ཚོས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་མང་པོ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་དྤེར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ག་པར་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་དུད་འགོའ ་ིསྨན་པ་
གཅྱིག་ཀང་མཇལ་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་བ་ཕྱུགས་དང་ཁྱི། ཞྱི་མྱི་སོགས་ཉར་དུས། དྤེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་སྨན་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག  མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་ལ་ལོག་དགོས་བྱུང་ན་འབོག་པ་མང་པོ་རྤེད།  ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པ་རྤེད། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་
དྱིན་གྱིས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དྤེ་གོ་སབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་
རྤེས་མ་བོད་ལ་ལོག་དགོས་དུས། སྱི་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་བར་ཁད་ལས་པ་གང་སར་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུག  དུད་འགོའ་ིསྨན་པ་དྤེ་དཔྤེ་མཚོན་ཙམ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ག་རྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ ་དག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་དོ་སྣང་གནང་ནས་དྤེར་ས་མྱིག་བཟོ་རྒྱུ་དང་དྤེར་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕག་སྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་བསྔགས་
བརོད་མང་པོ་ཞུས་སོང་། དྤེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱས་ནས་བསར་འདྤེབས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཁ་སང་
སྔོན་གྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་དྤེ་དག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལས་བསར་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་དྤེ་ཁ་སང་མའྤེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གནང་ཕོགས་ཐད་སྱི་
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འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། དྤེ་སྔོན་མ་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད་དྤེ། 
ང་ཚོས་དྤེར་མཇུག་སོང་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆག་ཡང་མ་རག་པ་རྤེད།  དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཏོག་
ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་དྤེ་མའྤེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་
བོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ཕོགས་སོར་ཉམས་མོང་དང་གནས་སངས་ཆ་ཚང་
ཤྤེས་པའྱི་བརྤེན་གྱི་དྤེ་ཡོང་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་ངོས་འཛིན་ཡོང་བའྱི་
སབས་འགོ་སངས་དྤེ་རང་རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བའྱི་སོབ་མ་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་ཡོན་དྤེ་གཅྱིག་
མཚུངས་སུ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སོང་ syndicate གྱིས་གོས་ཆོད་ལམ་སོན་འོག་
ལ་དྤེ་རང་རྤེད་འདུག  དྤེ་རྱིས་ནས་ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་པའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་
དག་སོབ་ཡོན་ tuition fee ག་ཚོད་བབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཞྱིག་མའྤེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭར་ཕུལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག  བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ དྤེ་ད་ལོར་ཆ་མཚོན་ན་སོབ་ཕྲུག་རྤེ་རྤེའྱི་སྒང་ལ་ ༣༩༧༠༠ སོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་བདུན་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་པར་བརྤེན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་མ་བཞྱིན་
ཕུལ་མྱི་དགོས་པར་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཕུལ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་རག་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེའང་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡང་བསར་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏྤེ་ད་ལོ་ཡྱིན་ན་ ༣༩༧༠༠ སོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་དང་བདུན་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཕུལ་རྒྱུ་དྤེ་ཕྱིས་སུ་ ༡༢༠༨༥ སོང་ཕྲག་བཅུ་གཉྱིས་དང་བརྒྱ་མྤེད་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་དྤེ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཕུལ་
དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་སོབ་མ་ ༣༣༧ ལ་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་རག་པ་དང་། བོད་ཁྱིམ་ནས་
འབུམ་དགུ་ཅུ་གོ་གཅྱིག་དང་སོང་ཕྲག་དགུ་ཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་བ་རྤེད། སོབ་ཕྲུག་ཕོན་ཆྤེན་
པོ་ཞྱིག་བསྤེབས་ལ་ཡོད་དུས་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་རག་པ་དྤེ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
མའྤེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭའྱི་ངྤེས་སོན་པ་ Vice Chancellor དྤེས་བོད་པར་རྒྱབ་སོར་ཆྤེན་པོ་དང་ཡག་པོ་ཡང་འདུག  
ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ནས་མའྤེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ནང་ཐད་ཀར་འཛུལ་སོད་མཁན་དྤེ་དག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོབ་མ་ནང་བཞྱིན་སོབ་
ཡོན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་བྱྤེད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དྤེ་ཡང་སོ་སོའ་ིཁྤེ་ཕན་
ལ་བལྟས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་མྱིག་ནང་ལ་རང་འཇགས་བསད་འདོད་ཡོད་པ་དྤེ་འད་ལྡྱི་ལྱི་དང་དྤེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་
ང་ཚོ་བོད་པས་བོ་ཕམ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  སོབ་འཇུག་ཡོང་བ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་ནང་
བཞྱིན་དང་གང་སར་ནས་ཁྤེ་ཕན་ལྤེན་བསད་ཡོད་པ་འད། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པ་དྤེ་དག་མཐོ་སོབ་ལ་འཛུལ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་
སོབ་སོང་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འཛུལ་བའྱི་སབས་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་འཛུལ་ནས་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་
ནང་བཞྱིན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པར་ནན་སྐུལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཞྱི་པ་མན་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཁག་རོམ་སྱིག་དྤེ་
རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་དྤེ། འདྱི་ལོ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་ཁུར་རྱིས་ལྤེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་
དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་ཐོག་ནས་སོབ་དྤེབ་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། འགལ་ཟླ་མ་ཡོང་བའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རྤེད། ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཨང་
རྱིས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རྤེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག  ཁོ་ཚོས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་
ལྔ་པས་ཨང་རྱིས་སོབ་དྤེབ་བྤེད་སོད་བཏང་བ་དྤེ་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ལ་སབ་རྱིས་གནང་གྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ལྟར་
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བྱྤེད་ན་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཨང་རྱིྤེས་ཀྱི་གནས་ཚད་དྤེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཅག་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་སོབ་མ་ཚོ་ཨང་རྱིས་སོ་པོ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་མ་གྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལའང་ཚོང་གྱི་སོབ་སོང་གནང་མཁན་དང་གོག་ཀླད་
གནང་མཁན་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ཨང་རྱིས་ཡོད་དུས། སོབ་ཕྲུག་འཛུལ་མཁན་ཉུང་བ་དང་ཨང་རྱིས་ལྤེན་པ་དྤེ་དག་ལ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཨང་རྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  སོང་ཙང་ཨང་རྱིས་ལ་ཤུགས་མང་བ་རྒྱག་པ་ལ་དམའ་རྱིམ་ནས་གནས་ཚད་
ཡར་སར་ནས་ཤུགས་སྣོན་བྱྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ལྟ་བསབ་གཞྱི་ར་འཛིན་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་མར་
བཅག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭ་གཙོས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་དང་གཞན་
དབར་ཤྤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གཤྱིབ་བསྡུར་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སད་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་གསུངས་
འདུག ཟུར་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་དམ་མྤེད། གལ་སྱིད་བཙུགས་ནས་གྲུབ་ཡོད་
ན་ད་ལྟ་གནས་སངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་སྔོན་ལ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་མར་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། མ་
འོངས་པར་གཞན་དག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་དང་བོ་བདྤེ་བར་ཁད་པར་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་དང་འཛིན་སོང་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོར་ཞྱིབ་
ཚགས་པོས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ཏོག་ཙམ་སོད་པའྱི་ཚོར་བའྱི་སབས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་
ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ཀྱི་དགྤེ་མཚན་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་བསད་
ནས་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པ་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་འདུག ཐང་ཆད་ནས་ཉོབ་སྣང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་དྤེ་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་གནང་ཡོང་དུས། བསྱིལ་
སང་སང་ཆགས་སོང་། མ་གྱིར་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་ལས་བྱྤེད་ཚོ་ཡང་འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་བཞུགས་འདུག་པས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་།  
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚིག་རྤེ་ཟུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་གཟྱིགས་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པོར་ཐུགས་
སྣང་གནང་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོ་འདུག་པས་དྤེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགའ་པོ་བྱུང་། དྤེ་དང་ལྷན་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་
ཁག་དང་དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བར་ལམ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དགོངས་འགལ་
མྤེད་པར་ཞུ་ TIBETANS HELP TIBETANS ཞྤེས་པ་བོད་མྱིས་བོད་མྱིར་རོགས་སོར་ཞྤེས་པའྱི་གཙོ་བོ་དྤེ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་
ཡོན་ལ་དམྱིགས་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྤེལ་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་སོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་མང་པོ་དང་དྤེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ། དྤེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིར་སངས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཚོགས་སྤེ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མཐུན་འགྱུར་མང་པོ་གནང་གྱི་འདུག  སོང་ཙང་ཁོ་ཚོའྱི་མྱིང་
རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་སྨོས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྤེ་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་སོར་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་གསུངས་སོང་སྤེ། འདྱི་ཁ་སང་ནས་ཞུས་
ས་ཞྱིག་མ་བརྤེད་པ་དང་སོ་སོའ་ིབྱས་རྤེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཆགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་མཐོ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། མ་གཞྱི་དྤེའྱི་སོར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་
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སྙན་གསན་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་རྤེས་གཞུང་འབྤེལ་བྱས་ནས་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་གྲུབ་འབས་
ཧ་ལས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག སྱིར་སངས་༢༠༡༣ ལ་དཔྤེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཡན་ལོང་མཁན་དྤེ་ ༢༨༣ རྤེད། 
༢༠༡༤ ལ་ ༣༢༡ རྤེད། སབས་དྤེར་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ལོན་པ་རྤེད་ཟྤེར་དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་པ་རྤེད། ད་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ཕྲུ་གུ་ ༤༤༣ བྱུང་ནས་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དགའ་ཚོར་སྤེ་འོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག  བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ནང་ཆ་བཞག་ན་ནྱིང་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དང་ད་ལོ་ཕྲུ་གུ་བཅུ་དྲུག་འདུག  
གངས་ཀའྱི་ཆ་ནས་ཡར་འཕར་འདུག ན་ནྱིང་ ༩༥ ལོན་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ད་ལོ་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་དང་སོབ་ཚན་བྱྤེ་
བག་པ་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཨང་ཀྱི་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ལོན་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག  གོ་དགུ་
དང་གོ་བདུན་ལོན་མཁན་བྱུང་འདུག  དངོས་གནས་དང་གནས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཡག་པོ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རྤེད། གཙོ་བོ་ཕྲུ་གུ་རང་ངོས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱབ་པ་དང་རྒན་ལགས་
རྣམ་པ་ཚོས་དང་སོབ་གྲྭའྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ཚང་མས་ཕྱྭར་གྲུ་མཉམ་འདྤེགས་བྱས་པའྱི་འབས་བུ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་ཨྤེམ་ཆྱིའྱི་རྐུབ་ཀག་སོར་དྤེར་བགོ་གྤེང་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རྤེད། ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བྱས། སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བར་གཅྱིག་བྱས་ན་ཏོག་ཙམ་འཁྲུགས་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ལ་སྨན་པའྱི་རྐུན་སྤེགས་བསང་མྱི་ཐུབ་དྤེ་དང་། 
AIPMT ཚུད་རྒྱུག་མ་ལོངས་པའྱི་དབར་གྱིས་རྐུབ་སྤེགས་གཉྱིས་འཕྲོ་ལྷག་ཕྱིན་མྤེད་དམ་ཞྤེས་དན་མཁན་བྱུང་ཡོད་ས་རྤེད། དྤེ་
འད་དན་ན་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོ་ང་ཚོར་རྐུབ་རག་གསུམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་བསངས་ཐུབ་
པ་རྤེད། ན་ནྱིང་ང་ཚོས་གཅྱིག་ཀང་བསངས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཚུད་རྒྱུག་དྤེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེ་ཡང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤྤེས་ཚད་གཅྱིག་པུས་མ་འགྱིག་པ་རྤེད་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུག་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་བངས་ཡོད་པ་རྤེད། དགུ་བཅུ་སྒང་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་སྤེ་ཚན་ནང་བངས་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་
རྤེད་དྤེ། AIPMT གྱི་ཚུད་རྒྱུག་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལོངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཚུགས་རྒྱུག་དྤེར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་སངས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འདུག  ན་ནྱིང་ནས་བརྤེས་པོ་ཞྱིག་ཐྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་
བརོན་བྱྤེད་དྤེ། དུས་སང་གྲུབ་འབས་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བཏང་རྒྱུ་དང་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྙན་
སྤེང་གནང་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སོར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་བགོ་གྤེང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་གཙོ་བོ་དྤེ་ཕ་མ་
ཚོས་ཕར་གྱིར་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་བསར་གྱི་ཡོད་པས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱི་བསབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟྤེར་ནས་དབྱྱིན་
ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་རྤེད་དྤེ། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག  ཚད་ལྡན་དྤེ་དག་ལ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རྤེད།  ང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དབྱྱིན་ཇྱི་སོབ་ཀྱི་མྤེད་པས་ཉྤེ་འགམ་གྱི་
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་འད་ནང་བཏང་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ ་ིནང་ལ་བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་ཚུར་སད་ཅྱིག་
བཏང་ནས་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཁ་སང་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོ་ཕོགས་ཕྤེབས་སབས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུར་བོ་
འགུག་རྒྱུ་མྤེད་དམ། ད་ལོ་ང་སན་ད་ར་ལ་ཐྤེངས་གཅྱིག་སོང་བ་ཡྱིན། དྤེའྱི་སབས་ཨ་མ་ལགས་གཞོན་གཞོན་ཅྱིག་འདུག  མོ་རང་
གྱི་ཕྲུ་གུ་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད། དགྤེ་རྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་མོ་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་
དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནང་གཏོང་དགོས་བསམ་པ་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཡོད་ས་དྤེར་བཤད་སོང་། དྤེ་དུས་ངས་ཁྤེད་རང་དབྱྱིན་
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ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་མ་གཏོང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞུས་ཡྱིན་ཏྤེ་ཕན་གྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཀང་། གང་ལྟར་ཁ་
ཤས་ཀྱི་དངོས་སུ་དོན་ནས་གསུངས་མཁན་ཡང་འདུག  སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ད་དུང་གཉྱིས་དགོས་ན་
གཏོང་ཆོག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་བུ་མོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་ཡག་པོ་མ་ཤྤེས་
ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ཁ་བལ་འགོ་ཡྱི་འདུག  བྱས་ཙང་ང་ཚོ་ཕ་མ་སུ་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། མདུན་དྤེར་
མཐོང་རྒྱུར་དབྱྱིན་ཇྱི་ཞྱིག་ཤྤེས་ན་བསམ། རྒྱབ་ལོག་ནས་གོང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག ཁྤེད་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྤེད་
ཅྤེས་སོ་སོ་དཔྤེ་མཚོན་བཞག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་
ནས་ཏན་ཏན་ལྤེགས་ཆ་མང་པོ་ལྤེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  དྤེ་ཚོར་ང་ཚོས་དོ་སྣང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན།  
 བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཞྱི་རང་གྱི་བོད་སོབ་
འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ནང་སོབ་སྱི་དང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་མྤེད་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་
བོན་ཡྱིན་ཡང་འགོ་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་སྔོན་མ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོ་ཚོས་ཁག་དཀྱི་ས་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུག དོན་དངོས་ཐོག་ལ་ཚར་ཚར་འཕྲལ་འཕྲལ་གྱི་བསོ་གཞག་མ་ཆགས་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཟྱིན་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་ཐད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་
འདུག་གསུངས་པ་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་
ནས་སོབ་སྱི་དྤེས་མོས་མཐུན་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དགྤེ་རྒན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་དྤེར་ཚོགས་ཐྤེངས་སོད་རྒྱུ་དྤེ་
དག་ཚང་མ་སོབ་སྱིའྱི་ལག་པར་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་ཙང་དྤེ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་དཀའ་ངལ་དྤེ་
དག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གདོང་ལྤེན་བྱ་ཐུབ་པར་བྱྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ IC སོར་དྤེ་གསལ་པོར་བཀའ་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡང་བསར་
གསལ་བསགས་ཞུས་དགོས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་གང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། བཅུ་
གཉྱིས་ནས་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། སོབ་སོང་གྱི་ཤྤེས་ཚད་རང་རྒྱུག་ལྤེན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། IC ཡོད་
མྤེད་ཐོག་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབྱྤེ་འབྱྤེད་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ཆ་ཚང་ཤྤེས་རྱིག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རྒན་ལགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་ནོར་ཐྤེབས་ནས་འགལ་བཤད་བསོན་གྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད།  ཡང་ན་ཆད་མངགས་
འགྤེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན་བོ་ཕམ་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་དུད་འགོའ་ིཨྤེམ་ཆྱིའྱི་སོབ་སོང་མང་ཙམ་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཏན་ཏན་རྤེད་དྤེ།  འདྱི་དོན་མཁན་མྱི་
འདུག  དང་པོ་དྤེ་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་བྱས་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གཉྱིས་པ་དྤེ་མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཚོ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་ལ་
གོ་སབས་ལམ་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་དུང་ང་ཚོས་དྤེའྱི་སོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མའྤེ་སོར་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཡོན་ཆག་ཡང་གནང་དགོས་པ་དྤེ་
མཇུག་སོང་གནང་དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེའྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྔོན་མ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སོར་ལ་ ༢༠༡༣ ལོར་མ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་
ཚོའྱི་ནང་ལ་མཐུན་མ་མཐུན་ཆགས་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་འགོ་དགོས་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་ཚད་འདྱི་ས་ཚུགས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཕན་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་པ་དང་། ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་ནང་འགོ་ན་མ་གཏོགས། གོ་སབས་མ་ཐོབ་པའྱི་དཀལ་ངལ་འདུག འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་
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གདོང་ལྤེན་བྱྤེད་མྱི་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཟྤེར་བར་བརྤེན། མཐའ་མ་དྤེར་ལྷོ་ཕོགས་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པས་ཉམ་ཞྱིབ་དང་གོ་བསྡུར་
ཡག་པོ་བྱྤེད་ནས་ལས་བསོམས་ཤྱིག་གཏང་ཤོག་ལབ་པ་རྤེད། ཁོ་རང་གྱིས་ལས་བསོམས་བཏང་བ་ནང་བྱུང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་ས་
ཁོངས་ནས་སོབ་མཇུག་ཡོད་པ་དང་། སོབ་ཡོན་དྤེ་རྒྱ་གར་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་སོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་
ཐབས་ལམ་རྤེ་ག་དྤེ་རྤེད་འདུག་གསུངས་སོང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ང་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ། 
འདྱིའྱི་སོར་ལ་བྷྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལ་མཇུག་གནོན་གནང་རོགས་ཞྤེས་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་གནས་སངས་དང་སྦྲགས་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས། དྤེར་རྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག  
སོང་ཙང་ང་ཚོས་ངྤེས་པར་དུ་མཇུག་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ཁྱིམ་ནས་སོབ་དྤེབ་རྱིས་བཞྤེས་གནང་བ་དྤེ་ར་བའྱི་བོད་ཁྱིམ་རང་ནས་ཤྤེས་རྱིག་གྱིས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་
ཅྤེས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་རྤེད། ང་ཚོས་ཀང་སོབ་དྤེབ་རོམ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཞུས་པ་རྤེད། 
ཨང་རྱིས་སོབ་དྤེབ་ཀྱི་རྱིས་ཞྱི་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་སོང་སྤེ། ཨང་རྱིས་སོབ་དྤེབ་དྤེ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འཛིན་རྱིམ་གསུམ་པ་
དང་བཞྱི་པ། ལྔ་པ་དྤེ་དག་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་གྱི་འདུག  བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་ད་ལྟའྱི་
སྤེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་ཁྱིད་ཀྱིན་འདུག་ཅྤེས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་
དམ་མྤེད་ན་བསམ་སོང་། དྤེ་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སོབ་དྤེབ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚོགས་མྱི་འགན་
ཁུར་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་གཤྱིབ་བསྡུར་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཁོ་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་དྤེ་
དག་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག ཚོགས་ཆུང་དྤེ་བཙུགས་ཚར་རྤེད་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཉྱིན་མ་བཅུ་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྲུབ་
འབས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་ཚུར་འབྱོར་བ་རྤེད། རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་དང་བོད་ཁྱིམ་ལའང་ཕུལ་ཡོད།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། དྤེ་
ངས་རྤེས་སུ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱྤེད་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དྤེ་དག་གྱིས་སོབ་
ཚན་ག་རྤེའྱི་སྒང་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་མཁྤེན་རོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དྤེ་ལ་མྱི་གངས་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་སྔོན་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་སོར་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབུམ་རམས་པ་གཅྱིག་གྱིས་  JNU ནང་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་
སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་འདུག  གཉྱིས་པ་དྤེས་ JNU ལ་རྒྱག་ནག་རྱིག་པའྱི་སོར་ལ་རྤེད།  གཅྱིག་གྱིས་ཡོ་རོབ་དང་འབྤེལ་
བའྱི་རྱིག་པ་སོར་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག  གཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་རྱིག་གནས་སོར་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག  ཡང་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་རྱིག་པའྱི་སོར་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་Jawaharlal Nehru གཙུག་
ལག་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་སོབ་སོང་གནང་གྱི་འདུག  གཅྱིག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མའྤེ་སོར་ལ་སོབ་སོང་
གནང་གྱི་འདུག  གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྤེ་དངོས་བཟོ་རས་རྱིག་པའྱི་ Bio Technology སོར་ལ་མའྤེ་སོར་ལ་བྱྤེད་ཀྱི་འདུག  
གཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབྤེལ་ལམ་རྱིག་པའྱི་ International relation སོར་ལ་ Madras University ལ་སོང་གྱི་འདུག  
དྤེ་དགུ་འབུམ་རམས་པ་བྱས། ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་གསུམ་འདུག  དང་པོ་དྤེས་  Madras University ནང་
བཟོ་ལས་སྤེ་དངོས་ཕྲ་རབ་དཔྱད་ཞྱིབ་རྱིག་པ་ Industrial Microbiology དྤེ་རྤེད་འདུག  གཉྱིས་པ་དྤེས་ JNU ནང་ཡོ་
རོབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོར་ལ་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། གསུམ་པ་དྤེས་ཆབ་སྱིད་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་སོད་པ་རྤེད་འདུག་
ཅྤེས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཡོད། དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་རྱིག་
གནས་སྒང་ལ་སོབ་སོང་བྱྤེད་ས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཝར་ཎ་མཐོ་སོབ་དང་ས་རཱ་མཐོ་སོབ། ཏཱ་
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ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ། ནོར་གྱིང་མཐོ་སོབ། སྨན་རྱིས་ཁང་བཅས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནས་སྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་
སད་སའྱི་སོབ་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྤེགས་ཐོན་བྱུང་འདུག  བཞྱིའྱི་ད་ལྟ་དཔྱད་
རོམ་དྤེ་གནང་འདུག་སྤེ། དྤེའྱི་སྒང་ལ་དག་གཤྤེར་ཞྱིག་བྱྤེད་དགོས་པ་དྤེ་བྱྤེད་མ་ཐུབ་ནས་ལུས་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚན་རྱིག་དང་རྱིས་ཀྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་བུན་ཊར་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་ག་ཚོད་
ཡོད་དམ་གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཨང་རྱིས་སོར་ལ་མཁྤེན་འདོད་ཡོད་པ་འད། དུས་སང་ ༢༠༡༦ ལོར་འཐོན་ཡོང་མཁན་དྤེ་ 
B.Sc.B.ed  ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད། ལོ་བཞྱིའྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ནང་ལ་ཚན་རྱིག་ནང་ ༡༨ འདུག ཡྱིན་ནའང་ཨང་རྱིས་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག  དྤེ་ནས་ B.Sc.B.ed ༢༠༡༧ ལོར་འཐོན་ཡོང་མཁན་ནང་དགྤེ་རྒན་གངས་ཉྱི་ཤུ་འདུག  ཨང་རྱིས་སོབ་སོང་
ཡོད་མཁན་བཞྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག  དྤེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བ་ཞྱིག་ལ་  
National Defence academy ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་པ་ཚོས་སོབ་སོན་གནང་དགོས་པའྱི་སོར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོས་
མཁོ་དང་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་གསུངས་སོང་། དྤེ་ག་རང་རྤེད། གང་ལྟར་ ༡༩༦༢ གོང་ལ་སྤེས་པ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་
བྱྤེད་འདོད་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  ང་ཚོ་བོད་པ་ RC ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག  འདྱི་སོར་མདུན་ལམ་སོབ་སོན་
གྱིས་ཕར་ཚུར་སོབ་སོན་གནང་གྱི་འདུག  གཙོ་བོ་དྤེ་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། Darjeeling ཁུལ་ནང་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་
ལ་ subject ཡོད་མཁན་དྤེ་དག་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཆོག་པ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་སོབ་ཚན་གཞན་ AFMC, IIT, NIT སོགས་ནང་
མྱི་ཁུངས་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དགའ་ཚོར་སྤེ་འོས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་རྤེ་ཟུང་སོབ་གྲྭ་དྤེ་འད་ནང་
ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་བུ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ཡྱིག་ཚད་བཏང་པ་ནས་ཨང་གངས་སུམ་བརྒྱ་པ་བངས་ནས་  NIT 
ནང་ཚུད་པ་བྱུང་འདུག  དྤེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཕྱིར་བསགས་བྱས་བདྤེ་པོ་མྤེད་པ་འདུག་སྤེ།  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་དྤེ་འད་བྱྤེད་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མདུན་ལམ་ཚན་པ་ཚོས་དྤེ་དག་སོར་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་མཁྤེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་ལམ་སོན་གནང་བཞྱིན་པ་
རྤེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྙན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ནས་ལས་རྱིམ་རྱིང་པར་ཏོག་ཙམ་བསར་ལོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདྤེབས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག  དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཕྱི་པོ་ཆགས་ཙང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོ་སབས་དྤེ་མ་ལྤེན་ཐབས་མྤེད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། དོན་ཚན་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་
འདུག་སྤེ་གཅྱིག་དྤེ་ནོར་བཅོས་དང་སྦྲགས་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མོན་གྷོ་ཁུལ་ནས་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གནང་སྤེ་གཞུང་འབུལ་བྱས་ནས་ས་ཆ་ཕུལ་བའྱི་ལམ་དྤེ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་
ནང་ལ་ས་ཆ་ཨྤེ་ཀ་དགུ་ཞྱིག་རག་སོང་ཞྤེས་སྙན་སྤེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྤེ་སབས་ས་ཆ་ཕུལ་མཁན་ནང་ལ་གོང་སྤེ་གསུམ་པ་ནས་ཡྱིན་
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པའྱི་བདྤེ་ཆྤེན་སོལ་མ་ལགས་དང་དཀོན་མཆོག་མཚོ་མོ་ལགས། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་རྒྱལ་ལགས་དང་ཆུང་ཆུང་ལགས་བཅས་རྤེད། 
དྤེ་སྙན་སྤེང་ཞུས་པའྱི་སབས་བདྤེ་ཆྤེན་སོལ་མའྱི་ཁང་ཨང་དྤེ་ངས་ནོར་འདུག་པས་ནོར་བཅོས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གོང་སྤེ་གསུམ་
པའྱི་ཁང་ཨང་ ༣༨ ཀྱི་བདྤེ་ཆྤེན་སོལ་མ་ལགས་རྤེད་འདུག  ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་སྤུན་མཆྤེད་
ཀང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད། ནོར་བཅོས་དྤེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག   
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ཅལ་སྱིམ་ལར་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གཙོ་བོ་དྤེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་
འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད། རང་བཙན་ཀྤེམ་ནང་ཁང་པ་གཏོར་བཤྱིག་སོང་བ་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཁང་ནང་གོ་བུར་དུ་བཙུགས་དགོས་པ་
དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སབས་དྤེར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་
དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངས་ངྤེས་པར་དུ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་མཐོང་བྱུང་།   
 གསུམ་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་ཚང་
མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁུར་ཡོང་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་དྤེ་དག་ལ་རྒས་ཡོལ་
ཕར་འགངས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་ལ་བཞག་ནས། ཕར་འགངས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་སུ་རྱིའྱི་
བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན་བསོས་པ་དྤེར་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ཟ་ཡྱི་ཡོད་པ་སྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་འད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་འགན་ཁུར་ཉན་དྤེ་ང་རྤེད། སོང་ཙང་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ལྤེན་ན་བསམ་སོང་། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་འགན་འཛིན་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་བྱྤེད་ཡག་པོ་མྤེད་ན་ཚར་རྤེད། ལོ་མང་པོར་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ཉམ་མོང་བསགས་པ་ཞྱིག་
གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་དང་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཞབས་ཞུ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྤེ་
ཚན་དྤེར་དྤེའྱི་ནུས་པ་དང་ཉམ་མོང་ད་དུང་ཡང་གནས་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ང་ཚོས་རྤེ་བ་བྱས་ཏྤེ། ལས་བྱྤེད་སོ་སོར་འདོད་པ་མྤེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ད་དུང་གནས་སབས་རྱིང་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ནས་ཞུ་
དགོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག  དྤེ་ནང་བཞྱིན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེ་འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་
ནས་གནས་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ལས་བྱྤེད་རྒན་པ་ཞྱིག་ཕར་འགངས་བྱས་པར་བརྤེན་འོག་གྱི་གནས་
རྱིམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱྤེད་གཅྱིག་གྱི་སོ་སོའ ་ིལོ་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སར་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ ་དགག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
འཁོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནས་སབས་རྱིང་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དྤེ་ཡང་མཁྤེན་དགོས་ཀྱི་འདུག  དཔྤེར་ན་ཚེ་དབང་སོལ་མ་ལགས་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བདྤེ་དོན་ཚན་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྱྤེད་རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་སོང་། ན་ནས་ཁག་འཐོན་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་གསུངས་པའྱི་སབས། སྐུ་མཁྤེན་ཏོག་ཙམ་
སོད་རོགས་བྱས་ན་མ་གཏོགས། འོག་གྱི་ལས་བྱྤེད་ཅྱིག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉམ་མོང་བསགས་ཐུབ་ན་མ་གཏོགས་ཁོང་ནང་བཞྱིན་བྱྤེད་
ཐུབ་པ་ཁག་པོ་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་རོགས་ཚོགས་རྤེ་རྤེ་ཕྤེབས་པའྱི་སབས་དྤེ་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་བསོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ་ངོས་
ལྤེན་བྱྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ལ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་གོ་སྱིག་
བྱྤེད་ཡོང་དུས་མཇུག་སོང་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་མཇུག་སོང་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་ཡྱིན་པར་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ད་ལྟ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད། ང་ཚོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འབྤེལ་བ་དྤེ་དག་འབག་ཁུག་ནང་
བཅུག་ནས་མ་ཕྱིན་པར། འབྤེལ་བ་དྤེ་དག་ལས་ཁུངས་ནང་ལྷག་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་འཁོར་ལྷ་ཚང་
བསོད་ནམས་སོབས་རྒྱལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་གཉྱིས་ཟས་ནས་སོད་མྤེད། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཕོགས་དང་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆྤེའྱི་
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ཕོགས་ཅྱིག་ཟ་ནས་སོད་མྤེད། ཕོགས་ཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ནྱི་གཞུང་ཞབས་དྲུང་ཆྤེའྱི་ཕོགས་དྤེ་རང་རྤེད། མྱི་ཁོ་རང་
གྱིས་འཇོན་ཐང་དང་ལས་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་སང་དྤེར་སྙན་སོན་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། ཁོང་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དང་མྤེད་
པའྱི་སབས་སུ་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་མྤེད་དྤེ་སྙན་ཐོ་རང་ལ་གསལ་པོ་བྱུང་བསམ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་
དྤེ་ལྟར་གནང་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་རང་དང་ཁོ་རང་འད་བའྱི་ལས་བྱྤེད་རྒས་ཡོལ་ཕར་འགངས་ཞུས་པ་
རྤེ་ཟུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཚང་མ་རྱིན་ཐང་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཙང་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།  འོག་གྱི་ལས་བྱྤེད་དྤེ་དག་བཀག་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་། ལོ་མང་རྱིང་སྤེམས་ཤུགས་ཆྤེན་པོས་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཕར་འགངས་ཞུས་
ནས་གཞུང་གྱི་རྤེ་བ་བྱས་ནས་ལྷག་པ་དྤེ་དག་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་སོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་དང་ཁོ་རང་
འད་བའྱི་ལས་བྱྤེད་འབྤེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་གྱི་གནས་སངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གསར་
པ་ཞྱིག་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། མ་
འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་ཆབ་སྱིད་དྤེ་ཁ་ཁ་ཞྱིག་ལ་བཞག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་དྤེ་དག་ཟུར་དུ་བཞག་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་ནས་གོ་སབས་དྤེ་བངས་པ་ཡྱིན། དགོངས་དག རྱིང་པོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་དང་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་དྤེ་ཡྱིན། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཀག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མདོར་བསྡུས་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་
དྤེར་ཉྱིན་ཤས་གོང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་ཀློག་དྤེབ་སོར་ལུང་དངས་གནང་སོང་། དྤེར་ཐུགས་
འགན་བཞྤེས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཛ་དག་ཞྱིག་ཁྤེལ་གྱི་འདུག  ལས་གཞྱི་འདྱི་
ང་ཚོས་ ༢༠༠༨ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་སོང་བ་རྤེད་དྤེ། སྔོན་འགོ་དང་དམའ་རྱིམ་གྱི་སོབ་དྤེབ་ཅྱིག་ང་
ཚོས་གཏན་འབྤེབས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ང་ཚོས་ལོ་བདུན་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དྤེ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ནས་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་
བར་ཕུགས་ལ་ཕྲུ་གུ་དྤེར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་དཔྤེ་མཚོན་ཞྱིག་དང་སོང། དྤེ་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་དཔྤེ་མཚོན་
རྤེད། ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་སོང་དྲུག་སོང་དང་ཁྱི་གཅྱིག་ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཏན་ཏན་རྤེད། 
ངས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྱི་དང་བརྱིས་ན་ཐྤེངས་མ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་
ཙམ་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་བྱང་ཨ་རྱི་ནས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་སོང་ཙང་། ཏན་ཏན་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག  སྒྤེར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་འཁུར་ལོ་མང་པོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཚང་མས་འབད་བརོན་
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བྱས་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་སོབ་ཀྱི ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་སྔོན་འགོ་དང་དམའ་རྱིམ་མ་
གཏོགས་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ཡན་ཆད་འགོ་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ར་བ་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བྱས་ཙང་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་ག་པར་ལྷག་
སོང་། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། བོད་སད་ལ་ནང་ནས་དོ་སྣང་
གནང་ན་ཁག་ཁག་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་དག་ཚང་མ་བདག་མྤེད་ལྷག་སོད་པ་ཞྱིག་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་རྤེད། ངས་ལམ་སྤེང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་
རྱིང་གྲུབ་འབས་དགོས་ལབ་ཀྱི་མྤེད། མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་རྤེས་ལུས་ཤྱིག་དང་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རྤེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོ་སོའ་ིསྒྤེར་ལ་དཀའ་ངལ་མྤེད། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ནས་བོད་སད་
རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ང་རང་གྱིས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དྤེ། བོད་སད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁག་པོ་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་
བོད་ཀྱི་སོན་ར་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྤེ་དག་ལ་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞྤེས་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་དྤེ་རྱིང་ཏོག་ཙམ་ཛ་དག་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསོན་པ་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་མང་ཚོགས་ལ་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་སོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སྤེང་ལས་
འགན་དྤེ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་ལས་དམྱིགས་པའྱི་སོབ་དྤེབ་དྤེ་གང་ཡོང་ཡོང་ཞྱིག་དངོས་སུ་ཐོན་ཐུབ་པ་ལ་འབད་བརོན་
གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་སུ་རྱི་ཟུར་པ་ཚོ་ཊོ་རོན་
ཊོར་ཐྤེངས་གཅྱིག་འཛོམས་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་མང་ཤས་ཤྱིག་ལ་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་ལ་དྲུང་ཆྤེ་མྤེད་པ་དང་། གོང་དུ་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གསོལ་ཕོགས་གཉྱིས་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། ས་གནས་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་
ནས་དྲུང་ཆྤེ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག  མ་སུ་རྱིའྱི་
ལས་བྱྤེད་ཚོས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་སོ་སོར་འགན་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་དུས་ཚོད་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད། སོང་
ཙང་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དྲུང་ཆྤེ་བསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤྤེས་རྱིག་དང་བཀའ་ཤག་སུའྱི་བསོས་ཀྱི་ཡོད་
མྤེད་ངས་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་དྤེར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྣམ་པ་སོན་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག   
 མཐའ་མ་དྤེར་ངས་ལོ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཏྲོ་རོན་ཏྲོ་ལ་ཀྱི་སྱི་རྦྱི་སྱི་ཞྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
སོབ་ཡོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བོད་པས་བོད་པར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དྤེ་ཁོ་རང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྤེར་པ་ནོར་བུ་ཆོས་བཟང་གྱིས་ལོ་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ལ་སོབ་ཡོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡོད་པ་དྤེ་ཚོས་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་ན་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་མྱི་ནྱི་སོ་ཀ་ནས་ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་
འབུམ་གཅྱིག་གནང་བའྱི་བཀའ་མོལ་གོ་རྒྱུ་འདུག  དྤེ་དག་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་བོད་པས་བོད་
པར་རོགས་སོར་གནང་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བར་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་སྒང་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་
སྤེབས་ཀྱི་འདུག  ཐོག་མ་དྤེར་ལས་བསོམས་དང་སྦྲགས་ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཐད་ཀར་བསོས་ནས་བཟུང་གང་ལས་ཚུགས་ཚུད་པ་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཕྱིའྱི་མྱིས་དོ་སྣང་བསྤེབས་
ཐུབ་པ། ང་ཚོའྱི་བོད་པ་དཔལ་འབྱོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཚོས་ཤྤེས་ཡོན་ལ་མ་ར་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་སོད་པ་ནང་
བཞྱིན་འགོ་སར་འགོ་ཡྱི་རྤེད། བརྒྱུད་ལམ་དྤེའང་ཧ་ཐག་ཐག་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག  
བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱྤེད་དང་དྲུང་ཆྤེ་ཚང་མར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ལམ་སོན་དྲྭ་ཚིག་དྤེ་དག་དུས་དང་མཚུངས་
པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་གྱི་ཡོད།  
 དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ ༡༌༡ ཀ་པ་ལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འབོར་དྤེ་རྤེད་འདུག  ཤྤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༧༠ ནང་སོབ་གྲྭ་ཉྱི་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་ལ་དགྤེ་ལས་ཉྱིས་སོང་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལབ་དུས་། ཆ་ཚད་དྤེ་བརྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་རྤེ་ལ་དགྤེ་ལས་རྤེ་རྤེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཧ་ཅང་མང་པོ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་གཟྱིགས་ནས་འབད་བརོན་གང་འཚམ་བྱྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ནས་ང་
རང་གྱི་ཉམས་མོང་དང་མཐོང་བ་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད་དྤེ། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་རང་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་མཁྤེན་རང་
སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཙང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་སྤེ་ལམ་ཁ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག  དྤེ་
ལྷན་ཁང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་ནས་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རྤེད་དྤེ། གཉྱིས་པ་དྤེར་དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་
ཀོབ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། ཕ་མ་
རྤེ་ཟུང་གྱིས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད་ཅྤེས་ངས་དཔང་རགས་དང་བཅས་གོས་ཚོགས་
ནང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་དྤེར་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མྤེད་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་གྱིས་རྒྱབ་གཉྤེར་རག་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད། བུ་སུ་གང་ནས་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཤོག་བུ་  transfer certificate གནང་གྱི་
མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཐབས་ལམ་དྤེ་དབྱྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་བཏང་ན་ཆ་རྤེན་དྤེ་གཉྱིས་དགོས་མ་རྤེད། སོང་ཙང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་
རྱིང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་བཏང་། དྤེ་ནས་བོད་ཁམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེན་དྤེ་སུ་ལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག  
བོད་ཁྱིམ་ནང་གཏང་འདོད་དྤེ་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུའྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ཤྤེས་རྱིག་
གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་ཁད་གསོད་ར་བ་ཉྱིད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་གཟྤེངས་རགས་དང་
སོབ་ཡོན་ཤུགས་ཆྤེ་བ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུས་ཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་  ༩ ཚེས་ ༢ ལ་གཟྤེངས་རགས་
ཤུགས་ཆྤེ་བ་སུས་ཁུར་སོང་། དྤེ་ཚོ་ཕ་མ་ཚོས་གཟྱིགས་དུས། ངའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བསམ་བོ་དྤེ་ཁུར་ནས་
གཏོང་བའྱི་ལམ་ཁ་དྤེ་འགག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་གོང་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་སྒྤེར་གཉྱིས་ཀར་རག་གྱི་འདུག  མཐའ་མ་དྤེར་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་
སོབ་གྲྭ་ནང་ལོ་ཤས་རྱིང་གཏོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་འཚོལ་དུས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་དྤེ་ག་རྤེ་བཞྤེས་གབས་ཡོད་དམ། ཡང་ན་
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྤེའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་ནའང་། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ང་ཚོར་ཐབས་ལམ་ག་རྤེ་
ཡོད་དམ། དྱི་བ་དང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྤེ་ང་རང་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཆགས་དུས་དྤེའྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག   
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 གཉྱིས་པ་དྤེ་ ༡༌༦ གྱི་ནང་གསྤེས་ག་པའྱི་དང་པོ་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་མཐོ་རྱིམ་ཉམས་ཞྱིབ་
སོབ་ཡོན་དྤེ་ལས་བསོམས་ནང་གསལ་པོ་ཐོན་འདུག  ད་ལྟ་བར་དུ་ཉྤེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་འབུམ་རམས་པ་གནང་མཁན་བཅུ་
དགུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ནས་བདུན་ ༢༠༠༤ ལོར་ཐོན་གྲུབ་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིགས་ཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་
མཁན་མྱི་བཅུ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རྤེད། ལོ་བཞྱི་ལྔ་ནང་ལ་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་མཁན་དྤེ་མང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་རྒྱལ་
ཁབ་འཐབ་རོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ཁད་ལས་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོབོ་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་རྤེད་
དྤེ་ཉུང་ཉུང་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་འོག་ལ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དྤེ་རྤེད་འདུག 
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་མྤེད་ན་སོབ་ཡོན་དྤེ་རག་གྱི་མྤེད་པའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་པས། ཁོན་བསོམས་
ཀྱི་ང་ཚོའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དྤེར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་ཚད་མཐོའ ་ིསོབ་ཡོན་དྤེ་བཞྤེས་རྒྱུ་ལ་སྤེམས་ཤུགས་མང་པོ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ་སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡོན་ཕུལ་ལབ་དུས་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་ཡང་སོབ་
སོང་དྤེ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྤེམས་ཐག་ཆོད་ཚར་བ་རྤེད། སྤེམས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་སྤེམས་ཤུགས་སོད་པ་དང་
འཆར་སྣང་བཟང་པོ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དང་། འདྱིར་སྨྱིན་པའྱི་མདུན་ལམ་ཚན་པས་ལམ་སོན་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་དམ། 
གལ་སྱིད་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་དུས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ལམ་སོན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཡོད་དུས། སོ་
སོས་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཁད་ལས་པ་མྱིན་དུས་ནང་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་མ་གནང་རོགས་གནང་། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་
ཀྱི་སོབ་ཚན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཚུད་རྒྱུ་དང་། ཁད་ལས་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་དུས། ངས་ཤྤེས་པ་དྤེ་དང་པོ་དྤེར་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ COACHING CLASS ལ་བརྤེས་མྱི་དགོས་པར་སོབ་གྲྭ་རང་གྱི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་དྤེ་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་ནང་ལ་བསྤེབས་ཐུབ་པའྱི་ལྟ་བ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ཚོས་གནང་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་
མང་པོ་ཞྱིག་ནང་ལ་ COACHING CLASS ལ་འགོ་ཆོག་གྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དྤེ་ད་ལོ་སྨན་པའྱི་ཞབས་བཀག་གསུམ་དང་གཞན་གཉྱིས་བསང་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་
གནང་དགོས་པ་དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ལས་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་པ་དྤེ་ COACHING CLASS ལ་བསྙད་ནས་རྤེ་
བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཏོག་ཙམ་འུ་ཐུག་གྱི་ལས་ཀ་རྤེད། COACHING CLASS དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་གནང་
རྒྱུ་དྤེ་དམའ་རྱིམ་ནས་གནང་དགོས་པ་མ་གཏོགས། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་སྤེབས་སབས་གཞྱི་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ན་ཏན་ཏན་ཧ་
ཅང་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་རང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ནང་དུས་རྒྱུན་དུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨང་རྱིས་དང་
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ཚན་རྱིག་གྱི་གནས་ཚད་གང་འད་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དཔྤེར་ན་  NTSE ཞྤེས་པ་འདྱི་སྔོན་མ་
འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་ནས་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཕྱིས་སུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
འད། དྤེ་དག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུས་གང་འད་མཉམ་ཞུགས་བྱྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་དག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་
དྤེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྤེབས་ཡོད་མྤེད་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་ཆུང་དུས་ནས་དྤེ་འད་གནང་ཐུབ་པ་འདུག་
གམ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དྤེ་རྱིགས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་སབས་སུ་ནས་གནང་ཐུབ་ན།  ང་
ཚོའྱི་གནས་ཚད་དྤེ་ག་ཚོད་ཡོད་མྤེད་ཧ་གོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལོའ་ིརྐུབ་སྤེགས་དྤེ་གསུམ་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་བརྱིས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆྤེར་རྤེ་རྤེ་ལ་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བརྱི་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངུལ་གྱི་སད་ཆ་མ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཨྤེམ་ཆྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨྤེམ་ཆྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་བཀོན་མང་པོ་ཕྤེབས་ཀྱི་རྤེད། 
གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ངས་གོང་དུ་ COACHING CLASS ར་བ་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་
དགོངས་པ་བཞྤེས་སངས་དྤེ་ཏག་ཏག་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་འགོ་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་ཡོད་ཙང་དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱིས་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གང་འཚམ་འདོད་པ་ཁྤེངས་པ་བྱུང་སོང་། དཔྤེར་ན་སོབ་ཡོན་ཕུལ་རྒྱུ་མང་དུ་གཏོང་
ཐུབ་སོང་ལ། གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིགས་གཅྱིག་བརམས་གནང་སོང་། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
ཕྲུ་གུའྱི་གནས་ཚད་དྤེ་དམའ་རྱིམ་ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱ་
གར་གྱི་མཐོ་སོབ་ཡག་ཤོས་དྤེ་དག་ནང་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔྤེར་ན་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་
ཆ་དྲུག་ཅུ་རྤེ་ལྔའྱི་སོབ་ཡོན་ཡོད་པ་བྱས། བོད་ཁྱིམ་ལ་དྤེ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མཐོ་སོབ་ཡག་ཤོས་དྤེ་
དག་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་དྤེ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་དམ། ཟུར་དུ་གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མྤེད་དབྱྤེ་བ་
གསལ་པོ་ཕྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག རྤེ་ཕུད་ཀྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་རྤེ་རྤེ་ལ་དབྱྤེ་བ་ཞྱིག་ཕྤེ་ཡྱི་འདུག དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་
དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང།  
 ད་ལྟ་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྤེ་སོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ ་
བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་པའྱི་ལུང་ཞྱིག་དངས་གནང་སོང་། དྤེ་དག་ཚང་མ་གོ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་
འདུག ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕུགས་ལ་
དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆྤེས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འོག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉྱི་
སོང་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཁྱི་བརྒལ་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་དག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོབ་ཐང་དྤེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག སར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སར་མ་གཅྱིག)  སྱིད་བྱུས་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆ་ཚང་ལ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཞྤེས་ལབ་སྤེ་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། ཐོབ་ཐང་མ་རག་མཁན་དྤེ་ཚོ་དང་གོང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་འགའ་ཞྱིག་ང་ཚོས་འདྱིར་ལུང་དངས་ཏྤེ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ལབ་དུས། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་འགོ་མཁན་ཧ་
ལས་ན་ཕྲུ་གུ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་གོ་སབས་མ་རག་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཆྱིག་ཁྱི་ལྷག་ཤྤེས་ཡོན་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད། དྤེ་ག་དུས་བར་དུ་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ། སྱིད་བྱུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཆ་སྙོམས་ཤྱིག་
དགོས་དུས་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་རྱིང་པོ་ཆགས་སོང་བས་དགོངས་དག  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས།  
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགོ་གྤེང་དྤེ་ད་ལྟ་སྒོ་ཕྤེས་ཏྤེ་བཞག་ཡོད། འཕྲོས་ལན་
འདྤེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་འཁྤེར་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སང་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསྤེང་ཡྱིན།  
 

 
 

 
 
 


