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དཀར་ཆག 
 

ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ། 

༡ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད། ༡-༡༡ 
༢ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཨང་ ༤༥ པ། ༡༡-༡༢ 
༣ ཁིམས་སིག་བསྐྱར་བཅོས་ཁག་གི་བརོད་པ་དང་པོ། ༡༢-༣༢ 
༤ ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལས་བསོམས་ཐོག མུ་མཐུད་སི་ཡོངས་བགོ་

གླེང་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། ༣༢-༦༣ 
༥ གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁིམས་ནས་ངོས་ལླེན་གནང་བའི་རླེས་འབླེལ་ཆླེད་བཙུགས་

ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ སྙན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་བགོ་གླེང་། ༦༣-༩༤ 
༦ བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའི་ཞིབ་

འཇུག་སྙན་ཐོར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གིས་བདའ་འདླེད་མཇུག་སྐྱོང་ཇི་གནང་གི་སྙན་ཐོ་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སྐྱོང་ཇི་ཞུས་ཀི་ལས་བསོམས་སྙན་སོན། ༩༤-༡༢༡ 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཐུན་དང་པོ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༩།༢༣ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ལས་
ཉྱིན་བརྒྱད་པ་དྤེ་ཆགས་ཡོད། དྱི་བ་དྱི་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མྤེད་པ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱུ། གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་གོ་སྐབས་
གནང་བ་དྤེ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འགའ་
ཤས་ཤཤྱིག་ཡོད། དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། གཞྱི་རྩའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་པོ་ཟྤེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་དང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་བཏོན་པའྱི་སྐོར་ནས་བགོ་གྤེང་བྱུང་སོང་། བཀའ་
འདྱི་ཡང་གནང་སོང་། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་དང་། གཉྱིས་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྤེན་གཙོ་བཞུགས་འོག་ཚོགས་པ་རྤེད། 
དྤེའྱི་སྐོར་ནས་གནད་དོན་ཁག་ཁ་ཤས་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བྱུང་
སོང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་གྤེང་
སོང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཟྱིགས་སྟངས་དང་། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་མཐུན་འགྱུར་
ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྤེད། གཙོ་བོ་སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་ཁ་
སང་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཀར་ན་ཀྲ་ཀའྱི་མངའ་སྤེའྱི་གཞུང་ནས་
ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་བཏོན་བཞག་པ་དྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་ཕུལ་བ་དྤེ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་
ཕྱི་ཟླ་ ༤ དང་ ༩ པའྱི་ནང་བཏོན་པ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཙོ་བོ་བཞྱི་ཡྱིན་པ་ངོས་བཟུང་ནས་ང་
ཚོས་ལན་འདྤེབས་ཞུས་ཡོད། གཙོ་བོ་གཅྱིག་བོད་འདྱི་དྤེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་བཀོད་བཞག་པ་དྤེ་ལ། ང་ཚོས་
ལན་འདྤེབས་ནང་ལ་བོད་འདྱི་དྤེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀོད་ཡོད། དྤེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ད་
ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ངོས་ལྤེན་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། 
དྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད་ཅྤེས། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་དང་བདག་དབང་ཡོངས་རོགས་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ལ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད།  
 དྤེ་ནས་བཞྱི་པ་དཔལ་འབོར་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དོན་ཚན་བཞྱི་དྤེ་
རྤེད། དྤེ་ལ་ད་ཐྤེངས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་འདྤེབས་ཀྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལན་འདྤེབས་
དྤེ་མགོགས་པོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལངས་ཕོགས་དང་། གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་རྒྱུ་
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གལ་ཆྤེན་པོར་གཟྱིགས་ཏྤེ་ལན་འདྤེབས་རྒྱག་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཙོ་བོ་དྤེ་དག་གཞྱིར་བཞག་ནས་ཞུས་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ནས་བོད་འདྱི་དྤེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྤེས་བཤད་ཡོང་དུས། 
ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་ཤྱིག དྤེ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ Narrative ཟྤེར་བ་དྤེ། ཁ་ཕོགས་
ཟྤེར་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ག་རྤེ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། མཁས་པ་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་བགོ་གྤེང་བྱུང་སོང་ལ། ཁོ་རང་ཚོའྱི་
དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་འདྱི་དྤེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཡང་མྤེད་
ཟྤེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་དང་ལངས་ཕོགས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ལོ་རྒྱུས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་རང་བཙན་
རྩོད་ཀྱི་མྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་
ནས་བོད་འདྱི་དྤེ་སྔ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རྤེད། རང་བཙན་མ་རྤེད། དབུ་མའྱི་ལམ་མྤེད། ང་ཚོས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མྱིན། དབུ་
མའྱི་ལམ་གནང་རོགས་གནང་ཟྤེར་ཡོང་དུས་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་དགོས་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་སྒང་ལ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་གྱི་ཁ་ཕོགས་འདྱི་ག་པར་
འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟྤེར་ན། བོད་པས་གཅྱིག་སོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག རྒྱ་ནག་གྱིས་གནང་དང་
མྱི་གནང་གྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པོ་ཞྱིག དྤེར་བརྤེན་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་ད་རྤེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི
ནང་གསལ་པོ་ག་རྤེ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེ་སྔ་བོད་རང་བཙན་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་འདྱི་མྱི་སྤེར་སྤེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འོག་
ལ་གནས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་དག དཔལ་འབོར་དབྤེ་འབྤེད། སྱི་ཚོགས་དབྤེ་འབྤེད། རྱིག་གཞུང་རྩ་མྤེད། 
ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག དྤེ་དག་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་
དགོས་ཟྤེར་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་དྤེ་རང་བཙན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་སྤེར་སྤེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འོག་
ལ་གནས་པ་ཞྱིག་ལ། བོད་མྱི་ཚོས་གཉྱིས་སྨན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ། ཕར་ཕོགས་ལ་ཕན་པ་ཚུར་ཕོགས་ལ་ཕན་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་ཕན་པའྱི་ཆྤེད་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་དྤེ་གཏན་འབྤེབས་གནང་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་སོང་དགོས་ཟྤེར་བ་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པོ་དྤེ་སྱིད་བྱུས་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་དྤེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་རྤེད། 
རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་གཏོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་
ཕོགས་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་གཏོང་དགོས་དོན་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་རྤེན་པས་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་བཏང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས། བོད་ནང་ནས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱིས་སྱིང་སྟོབས་
ཅན་གྱི་ཤ་ཁྲག་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་མྤེར་བསྤེག་བཏང་བ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་བར་འབད་བརྩོན་བས་པ་རྤེད། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་
ཀྱི་བགོ་གྤེང་སྐབས་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། Narrative ཁ་ཕོགས་དྤེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་དྤེར་
རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་དགོས་དོན་དྤེ་བོད་འདྱི་མྱི་སྤེར་སྤེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འོག་ལ་ཡོད་པ་དང་།  ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་
དམ་དག་དང་རྱིག་གཞུང་རྩ་མྤེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག དཔལ་འབོར་དབྤེ་འབྤེད། སྱི་ཚོགས་དབྤེ་འབྤེད་བས་པ་སོགས་ལ་
བརྤེན་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་དང་། གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
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ཐབ་དྤེ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་ནའང་མྤེ་དྤེ་ཚ་པོ་འབར་བ་བརྤེན་ནས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་རྤེས་སུ་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ག་པར་བསྒྱུར་བ་རྤེད་ཅྤེ་
ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཤད་པ་དྤེ་ལ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་བ་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་
ཐོའ ་ིནང་ལ་རང་ལུས་མྤེར་བསྤེགས་གཏོང་དགོས་དོན་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་དམ་དག དཔལ་འབོར་དབྤེ་འབྤེད། སྱི་ཚོགས་དབྤེ་
འབྤེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག རྱིག་གཞུང་རྩ་མྤེད་ཅྤེས་ང་རང་ཚོས་གང་བྱིས་བཞག་པ་དྤེ་ཕར་ཕོགས་ནང་ལ་བཀོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ཡྱིན་ནའང་། ལངས་ཕོགས་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་
ཕོགས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བཟུང་ནས། ཁ་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ག་རང་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམ་དག་དང་དྤེ་དག་ལ་བརྤེན་ནས་
བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེས་ཟྤེར་དུས། རང་ལུས་མྤེར་བསྤེག་གྱི་ཁ་ཕོགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་རྤེད། བསྒྱུར་ཐུབ་ཡོང་དུས་ང་
ཚོ་དང་པོ་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་མྱིན་པ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཤ་ཁྲག་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་བདྤེན་པ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པ། དྤེ་
ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ད་རྤེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ལའང་། ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་ཧ་ཅང་
གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་
ག་རྤེ་བགང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྤྲུལ་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའྱི་
བདག་དབང་དང་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་སུ་གང་ལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ལངས་ཕོགས་དྤེ་རྤེད། འདྱི་
ཤྤེས་ནས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁ་ཕོགས་ཤྱིག་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ་ི
ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དྤེ་ཡྱིན། དྤེ་བཞྱིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་འབྤེལ་འདྱིར་དགོངས་ཚུལ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་། ལན་ཚ་པོ་ཚ་པོ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པོ། མགོགས་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་སོང་། གཏྱིང་ཟབ་པོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མགོགས་པོ་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད། མྤེ་ཚ་དག་ན་ལག་པ་འཚིག བག་ལྤེབ་ཕྱི་ལོག་འཚིག་ནང་ལོག་མ་འཚོས་པ་ཡོང་
གྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོའྱི་མྤེ་དྤེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་ལ་བརྒྱབས་ཡོད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་འགོ་
སྟངས་རྤེད། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་ལ་གསར་འགོད་གསར་བསགས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
བས་པ་ཙམ་གྱིས་འཛམ་གྱིང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཁྱབ་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དྤེ་བཟུང་ནས་གསར་
འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གསལ་བསགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱབ་བསགས་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དཔྤེར་ན་ཕྱི་ཟླ ༤ པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་བོད་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརྙྤེས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་
འཁོར་བའྱི་དུས་ཆྤེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྲུང་བརྩྱི་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་སྐབས་དང་དུས་
བཙལ་ཏྤེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གདོང་ཁ་གཏུག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཁྱབ་ཆྤེ་བ་འགོ་ཡྱི་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་འདྤེབས་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩།༡ ལ་བས་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན། 
དྤེ་སྔ་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརྙྤེས་པའྱི་མཛད་སྒོ་དྤེ་ཕྱི་ཟླ་ ༩།༡ ནས་བས་བསད་པ་རྤེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་
དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ང་ཚོས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་བསྐོང་བ་རྤེད། དྤེ་དུས་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པོ་དྤེ་ང་ཚོས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་དྤེ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སྤེལ་བས་པ་རྤེད། དྤེ་བས་ཚར་བ་དང་། 
འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚགས་པ་ New York Times, SanFrancisco Chronicles དྤེ་ནང་བཞྱིན་ 
South China Morning Post, ABC NEWS གཙོས་པའྱི་སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ཚགས་པ་ཁག་དང་། ང་རང་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཚགས་པར་ཁག་ཧ་ལམ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་ནང་ལ་བསྤེབས་འདུག་པས་ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགས་པར་
གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཇར་མ་ནྱི་དང་ཧྤ་རན་སྱི་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་དང་
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ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་ཏྤེ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་སྟྤེ་ཁྱབ་བསགས་བས་པ་
དྤེས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་མྤེད་གཅྱིག་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་འཛམ་གྱིང་ནང་
ནས་སྟོབས་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་རྤེད། ཁོ་ཚོས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོང་བ་ཡྱིན་ན་གསར་འགོད་པ་བརྒྱ་ཉྱིས་
བརྒྱ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འགོ་སོང་ཕོན་ཆྤེན་པོ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བཏོན་པ་དྤེ་ཚགས་པར་ཉྱི་ཤུ་ལས་ཉུང་བ་མྤེད་ནའང་ཉྱི་ཤུ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ཚགསར་པ་བཏོན་པ་དྤེ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ཐོན་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཁྱབ་བསགས་འགོ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁྱབ་
བསགས་འགོ་བ་གཉྱིས། ཁྱབ་བསགས་ཆྤེ་ཆུང་གཅྱིག་པ་འགོ་བསད་འདུག དཔལ་འབོར་དང་གང་གྱི་ཆ་ནས་བསྡུར་ཐབས་ཡོད་པ་
མ་རྤེད་དྤེ། བདྤེན་པ་དྤེ་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ང་ཚོ་ལ་
རྒྱབ་སོར་བྤེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དུས་དང་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཁྱབ་བསགས་
བས་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ ༢༠༡༤།༦།༥ ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བསྐོངས་བ་རྤེད། བསྐོངས་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་དང་སྐབས་ཏག་ཏག་རན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཕལ་ཆྤེར་ཚགས་པར་སན་གགས་ཆྤེ་བ་ New York Times, Washington post གཙོས་པའྱི་ NDTV དང་ཚགས་
པར་ཁག་སུམ་བཅུ་སོ་གངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐྤེབས་འདུག དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆྤེན་པོ་རྤེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་འགོ་སོང་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་བསགས་དྤེ་འད་ཆྤེན་པོ་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརྙྤེས་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྩྱི་བས་པ་དང་སྦྲགས། འཛམ་
གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཚགས་པར་ཉོས་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཚགས་པར་ཉོས་འདུག དྤེས་ག་རྤེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོའྱི་
ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བརྤེན་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་པའྱི་དོན་དག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་
བཞག་པ་དྤེ་འགོད་མཁན་ཉུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཉོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ལན་
འདྤེབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་ལ་བཏང་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྤེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ། བོད་ཀྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་དབུ་བཞུགས་འོག་
གནང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཏང་སྱིད་དམག་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུར་ཕྤེབས་མཁན་མྱི་ ༣༠༠ ཙམ་ཕྤེབས་འདུག འཛམ་
གྱིང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་འདུག དྤེའྱི་ནང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། དྤེ་དག་ཡོངས་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་། སྱིད་བོན་
གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡོ་ཀྲྱིང་ཤྱིང་གྱིས་བཀའ་
སོབ་གནང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཚོགས་འདུ་དྲུག་པ་དྤེ་ཡྱིན་དུས་བོད་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པ་དྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་མ་ཡྱིན་པར་བདྤེ་
འཇགས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་འདྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་འདུག་ཟྤེར་དུས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་མདོ་དང་ཁམས་
དབུས་གཙང་། སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་ཏྤེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་འདུག ད་རྤེས་ཚོགས་འདུ་དྲུག་པ་རྤེད། ཚོགས་འདུ་ལྔ་པ་དྤེ་ལའང་བོད་
རྱིགས་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྲུག་པ་དྤེའང་ཕྤེབས་པ་རྤེད། ག་རྤེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དྤེ་སྔ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་དྤེ་བོད་རང་སོང་ལོངས་མ་གཏོགས། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་བོད་པའྱི་ས་ཆ་མ་རྤེད། ལོ་
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རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཁུངས་སྤེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལངས་ཕོགས་དྤེ་བཟུང་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལའང་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྤེལ་བཤད་འདྱི་བཤད་བསད་པ་རྤེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་ཧ་ཅང་གྱི་འབད་བརྩོན་བས་
པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རང་སོང་ལོངས་དང་ཉྤེ་འགམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོངས། བོད་རྱིགས་ཡོད་པའྱི་ས་
ཁུལ་ཚང་མ་བོད་པ་རྤེད། བོད་པའྱི་ས་རྤེད་ཅྤེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་བཤད་པར་བརྤེན་ནས་ཟྤེར་ནའང་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་དུས། བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་
ཡོངས་རོགས་ཕྤེབས་ཏྤེ་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ནང་ཁམས་དང་ཨ་མདོའ་ིས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་ཀང་བོད་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་ཅྤེས་ཁོ་རང་
ཚོས་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ལ་ངོས་ལྤེན་བས་ཏྤེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། དཔལ་འབོར། སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་བསོམས་དང་སྱི་མཚུངས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་
པོ་རྤེད། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ཁ་ཕོགས་འདྱི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཁས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ཁས་ལྤེན་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་
གསལ་པོ་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་རྱིམ་པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་
པོར་རྱིམ་པས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་སྱིང་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་རྤེད་འདུག་ཅྤེ་ན། ཁ་སང་ངས་ཅུང་ཙམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། བདྤེ་སོད་བདྤེ་ལྤེན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྤེད་འདུག བདྤེ་སོད་བདྤེ་ལྤེན་ཟྤེར་ན་བདྤེ་སྱིད་སད་དྤེ་བདྤེ་འཇགས་ལྤེན། བོད་རྱིགས་ཚོ་ལ་
འཛུགས་བསྐྲུན་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་མཐུན་རྤེན་སོར་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་འཇགས་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས། གོ་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ ་ིཚོགས་པ་དྤེ་ལ་མགོ་སྒུར་བ་ཡྱིན་ན། མགོ་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱྤེད་རང་ལ་ཅུང་ཙམ་མཐུན་རྤེན་སར་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བདྤེ་འཇགས་དྤེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སད་དགོས་པ་
རྤེད། དྤེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། མྱི་སྤེམས་འགུག་པར་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་མྱི་རྱིགས་མཉམ་བསྤེས་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས། དྤེས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྒྱ་རྱིགས་ཤཤྱིག་དང་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱྤེད་རང་
ལ་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་རག་གྱི་རྤེད། ཁྱྤེད་རང་སྱིད་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཆང་ས་བརྒྱབས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་བདྤེ་
འཇགས་དྤེ་ཚུར་རག་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བདྤེ་སོད་བདྤེ་ལྤེན་ཟྤེར་མཁན་དྤེ། བོད་
འདྱི་བདྤེ་འཇགས་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ག་པ་ནས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེ་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་
ཕྱིན་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚགས་པར་ནང་ལ་བཀོད་འདུག ག་རྤེ་ཟྤེར་འདུག་ཅྤེ་ན། China’s security and 
stability rests upon Tibet’s security and stability ངས་བོད་སྐད་ལ་སྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན། “རྒྱ་ནག་གྱི་བདྤེ་འཇགས་དང་
སྲུང་སོབ་དྤེ་བོད་ནང་གྱི་བདྤེ་འཇགས་དང་སྲུང་སོབ་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད”་ཅྤེས། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། བོད་
ཆགས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དབུས་ཨྤེ་ཤྤེ་ཡ་ལའང་སོབ་རྒྱུ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷོ་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ལའང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ལྷོ་ཤར་ཨྤེ་ཤྱི་ཡ་ལའང་སོབ་གབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་བདྤེ་སོད་
བདྤེ་ལྤེན་ཟྤེར་བ་དྤེ། བདྤེ་སྱིད་སད་ཀྱི་ཡྱིན། བདྤེ་འཇགས་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་ཧ་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེར་
བརྤེན་བོད་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐྤེངས་དྲུག་ཚོགས་དགོས་དོན་དང་གཞན་མྱི་རྱིགས་དང་མ་འད་
བར་འཛུགས་སྐྲུན་མང་པོ་སྤེལ་དགོས་དོན་དྤེ་བོད་འདྱི་བདྤེ་འཇགས་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྤེན་ནས་བོད་ལ་དམྱིགས་
བསལ་དོ་སྣང་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་བཤ་དཀར་པོ་ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཐྤེངས་བཅུ་བཞྱི་
པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཅུ་གསུམ་དྤེ་བོད་རང་གྱི་སྐོར་ནས་རྤེད་བསད་འདུག གཅྱིག་དྤེ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སྐོར་ནས་རྤེད་
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འདུག་སྟྤེ། དྤེའྱི་ནང་ནས་གནད་དོན་མང་བའྱི་སྐོར་དྤེ་བོད་རྤེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་རྒྱབ་ཤཤ་
དཀར་པོ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་འཁོད་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། བོད་ཁོ་ནའྱི་ཆྤེད་དུ་རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་
པོ་བཅུ་གསུམ་དང་དྤེའྱི་སྒང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཙོ་བོ་བོད་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བྱུང་བ་དྤེ་བཅུ་བཞྱི་རྤེད། དྤེ་དང་འབྤེལ་རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་ད་རྤེས་དམྱིགས་བསལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་དྤེ་སྔ་
ནས་མོས་མཐུན་མྤེད་ལ་ད་ལྟ་ཡང་མོས་མཐུན་མྤེད། མ་འོངས་པ་ཡང་མོས་མཐུན་མྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་
ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན། ལངས་ཕོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སོན་
འཛུགས་བས་བསད་པ་རྤེད། ཕྤེད་རང་བཙན་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་སོན་འཛུགས་བས་བསད་པ་རྤེད། མོས་མཐུན་མྤེད་པ་དྤེ་ ༢༠༠༨ 
ལོར་ཀྲུང་ཝྤེ་ཤོན་ཁོ་རང་གྱིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་ད་རྤེས་ཁ་གསལ་པོ་བས་ཏྤེ་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་རྤེ་
བལྟ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྤེ་ན། དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ༢༠༡༤།༦ པའྱི་ནང་ལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
ཁྱབ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐད་ཀར་དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་སོན་འཛུག་བ་རྒྱུ་དྤེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འབུར་དུ་ཐོན་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱལ་སྱིའྱི་
རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྩོད་གཞྱི་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྤེར་ན། Nelson 
Mandela ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁ་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་ནག་པོའ་ིཐོབ་ཐང་རྩོད་པ་རྤེད། བཙོན་ཁང་ནང་
ལ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་བཞུགས་དགོས་ཐུག་པ་རྤེད། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁའྱི་གཞུང་གྱི་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
Nelson Mandela མྱི་རྱིགས་ནག་པོའ་ིཐོབ་ཐང་བསར་གསོ་བྤེད་པ་ཕར་བཞག ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁའྱི་དམངས་གཙོ་བསར་གསོ་བ་
རྒྱུ་ཕར་བཞག ཁོ་རང་བཙོན་ཁང་ནང་ནས་མར་བཙོན་གོལ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁའྱི་གཞུང་གྱིས་བཤད་པ་རྤེད། 
Nelson Mandela ལས་སྡུག་པ་མྤེད་ཅྤེས་བཤད་པ་རྤེད། ཕྱི་ནས་ཀང་ལྟ་སྟངས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཏྤེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ནས་ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁར་དམངས་གཙོ་བསར་གསོ་བྤེད་རྒྱུ་ཁག་པོ་མྤེད་འགོ་ཅྤེས་བཤད་མཁན་བྱུང་བ་རྤེད།  ཡྱིན་ནའང་ 
Nelson Mandela ཁོ་རང་གྱི་སྒྤེར་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ལྷོ་ཨཱཕ་རྱི་ཁ་
གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟྤེ་ལྷོ་ཨཱཕ་རྱི་ཁ་ལ་གང་འད་བས་ཏྤེ་དམངས་གཙོ་བསར་གསོ་བྤེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་
བཀའ་མོལ་ཞྱིབ་ཕ་གནང་། རྤེས་སུ་ལྷོ་ཨཱཧྱི་རྱི་ཁ་གཞུང་གྱིས་ Nelson Mandela ལས་སྡུག་པ་ཞྱིག་མྤེད། གོད་གོལ་གཏོང་
གྱི་མྱིན་ཟྤེར་བཞྱིན་དུ་གོད་གོལ་བཏང་བ་རྤེད།  
 དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ East Timor དང་ Indonesia གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།  Ache དང་ 
Indonesia གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནའང་རྤེད། བང་ Ireland གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་མདུན་རང་
ལ་རྙོག་ཁྲ་དྤེ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་དུས། ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་ལུགས་རང་བྤེད་མཁན་ Catholic དང་ Protestant གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ལ་མྱི་
གསོད་ཁྲག་སོར་དྤེ་འད་བྤེད་ཀྱི་འདུག དྤེ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཨྤེ་ཡོད་དམ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་ཁག་
པོ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕར་ཚུར་སོན་འཛུགས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་བས་པ་མ་ཟད། མྱི་གསོད་ཁྲག་སོར་བས་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད། མཐའ་མ་དྤེ་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Good Friday Agreement གཟའ་པ་སངས་ཡག་
པོའ་ིགན་རྒྱ་བཞག་སྟྤེ། བང་ Ireland དཀའ་ངལ་དྤེ་སྤེལ་ཐུབ་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཕར་ཚུར་སོན་
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འཛུགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རྤེད། རྒྱ་ནག་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དུས་རག་ཏུ་སོན་འཛུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཏཱ་ལའྱི་ལོག་སོད། ༸གོང་ས་མཆོག་མ་འགྱིག་པ་
སོགས་མང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་
རྒྱུ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྐུ་ཚབ་མཉམ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གནད་དོན་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
དྤེ་བཞྱིན་བདག་ཉྱིད་ཆྤེན་པོ་གྷན་དྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དབྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་ནས་
དུས་རག་ཏུ་སོན་འཛུགས་བས་པ་རྤེད། ཐྤེངས་མང་པོར་བཙོན་ཁང་ལ་ཕྤེབས་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་བདག་ཉྱིད་
ཆྤེན་པོ་གྷན་དྱི་མཆོག་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟྤེ་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་རག་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས། བདག་
ཉྱིད་ཆྤེན་པོས་ལུང་བསྟན་ཞྱིག་ང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱབ་པར་ཤོག་ཅྤེས་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། གྷན་དྱི་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དང་པོ་ཁ་གཏད་གཅོད་མཁན་དྤེས་ཁྱྤེད་རང་ལ་གཡོལ་གྱི་རྤེད། རྤེས་སུ་
ཁྱྤེད་རང་ལ་འཕ་ལད་རྒྱག་གྱི་རྤེད། རྤེས་སུ་རླུང་ལངས་ཏྤེ་གདོང་ཁ་གཏུག་གྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དྤེར་ཁྱྤེད་རང་ལ་རྒྱལ་ཁ་
ཐོབ་ཀྱི་རྤེད། First they will ignore you, then they will laugh at you, then they will get angry and 
then you win. སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ལྟའང་ངོས་ལྤེན་མྤེད། སྔོན་མའང་མྤེད། མ་འོངས་པ་ལའང་མྤེད། 
རྒྱབ་ཤཤ་དཀར་པོ་བཅུ་བཞྱི་བཏོན་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ནས་བོད་འདྱི་བདྤེ་འཇགས་ཐོག་ནས་གལ་ཆྤེ་ཤོས་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དང་། ཁོས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁས་མ་བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་རྱིགས་ས་ཁུལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་དག་ཚང་མ་གདན་འདྤེན་
ཞུས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་དང་པོ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གཡོལ་བ་རྤེད། མང་པོ་ཞྱིག་གཡོལ་བ་རྤེད། དྤེ་ནས་གད་མོ་ཤོར་བ་
རྤེད། ཉྤེ་བའྱི་ཆར་རླུང་ལངས་ཏྤེ་གདོང་ཁ་གཏུག་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བདག་ཉྱིད་ཆྤེན་པོས་གསུངས་བཞག་པ་དྤེ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཡོང་བར་ཤོག་ཅྤེས་སྨོན་འདུན་དང་སྦྲགས་ཏྤེ་འབད་བརྩོན་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་
བོད་དོན་སྒང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དྤེ་དག་ཕོགས་བསྱིགས་བས་པ་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། གཅྱིག་དྤེ་ ༥༩ ནས་ ༢༠༠༤ 
བར་དུ་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་བས་ཏྤེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ ༥༩།༦༡།༦༥། ལ་ཡྱིག་ཆ་གསུམ་ཡོད་པ་རྤེད། མཉམ་འབྤེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད། དྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་ ༩༡ རྤེས་སུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད། ཡྱིག་ཆ་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ ༩༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་ ༡༡༣ ཐོན། དྤེ་ཡང་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༣ 
བར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༤༩ བཀོད་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ ༤༩ དང་ཤ༡༡༣ གཉྱིས་སོམ་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༦༢ ཆགས་ཀྱི་
འདུག་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་བོད་དོན་སྒང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དྤེ་གསལ་པོ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་བརྤེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ནས་ཀང་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་སོན་འཛུགས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་སམ། དྤེའྱི་ནང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་
མཁན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་ནུས་སྟོབས་ཆྤེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་
སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་གཉྱིས་མཇལ་འཕད་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་
དང་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཇལ་འཕད་གནང་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིགསར་འགོད་གསར་བསགས་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་
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ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅྤེས་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ནུས་སྟོབས་ཆྤེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་རྤེད། 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནང་ནས་ལས་ཁུངས་གཙོ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕོ་བང་དཀར་པོ་རང་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟྤེར་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཁྱབ་བསགས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེལ་གྱི་འདུག དྤེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག  
 དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉྤེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་ཡོ་རོབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ Donald Tusk རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་
བོན་ལ་ཐད་ཀར་གསུངས་པའྱི་ནང་ལ། གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བོན་ལྤེ་ཁྤེ་ཅན་དང་
ང་མཇལ་སོང་། ཚོགས་འདུ་ནང་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཞུ་བ་ལ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
དྤེའྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ཏྤེ་ Donald Tusk ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་ལ་ཡང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དང་། དྤེ་བཞྱིན་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆྤེན་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྤེབས་ཏྤེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆྤེན་དང་མཇལ་ནས་བོད་རྒྱ་འབྤེལ་མོལ་
ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་འདྱི་དག་གྱི་ནང་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཡོད་པར་བརྤེན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྒང་ལ་ལངས་ཕོགས་ཤཤྱིག་ལྤེན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་དོན་ཚན་
གསུམ་པ་ཡྱིན།  
 ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད། གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་ན་འད་བཤུས་འདྱིར་ཕུལ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཁ་གསལ་པོ་བཀོད་པ་འདྱི་ངས་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཀོག་ཆོག་པར་ཞུ། གོས་ཚོགས་འོག་མ་ House ཡྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་
རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་པའྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  དྤེ་ 
༢༠༡༥།༧།༨  ཉ ྱིན ་མ ོ ་ར ྤེད།  Whereas His Holiness the 14th Dalai Lama has personally promoted 
democratic self-government for Tibetans in exile and in 2011 turned over political authority 
to the democratically elected leadership of the Central Tibetan Administration ༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ལ་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
སྐུ་དབང་མང་གཙོ་ནས་བདམས་བཞག་པའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ལ་གནང་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དང་མཉམ་དུ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་
བསགས་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་ག་རྤེ་བཤད་འདུག་ཟྤེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཀོག་ཆོག་པ་ཞུ། ཨ་རྱིའྱི་གོས་
ཚ ོགས ་ནས །  Calls on the United States Government to recognize and increase global public 
awareness and monitoring of the upcoming electoral process through which the Tibetan 
people in exile will choose the next democratically elected leader of the Central Tibetan 
Administration, the Sikyong འདྱི་གོས་ཚོགས་སྔོན་མ་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། དྤེ་སྔ་ནས་ཡོང་
བསད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཐུབ་པར་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བ་དགའ་དང་
གསོལ་རས་རགས་མ་དྤེ་འད་རག་པར་འབད་བརྩོན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཨ་རྱིའྱི་
གོས་ཚོགས་ནས་ག་རྤེ་གསུངས་འདུག་ཅྤེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆར་ཁྱབ་
བསགས་དང་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ། ཡོང་འགྱུར་གྱི་འོས་བསྡུ་དྤེ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ཡོང་འགྱུར་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲྱིད་འདྤེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་



9 

 

ཚོགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བཞག་པའྱི་མང་གཙོ་དྤེ་ངོས་
འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀོད་འདུག གོས་
ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཆོད་བཞག་པས་
མ་ཚད། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་སྔ་ནས་རོགས་དངུལ་ཡང་ PRM བརྒྱུད་དྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་
རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་དྤེ་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ག་རྤེ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། 
ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་རྒྱུ་དྤེ་
ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་ཡོད་རྤེད་ཟྤེར་
དུས། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀ་ནས་སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ནས་མཚན་རགས་སོན་ཏྤེ་མོས་
མཐུན་བས་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་ཡོད་པ་རྤེད། རྩྱིས་འགོའ ་ིནང་ལ་ག་རྤེ་བཤད་འདུག་ཅྤེ་ན། (B) Funds 
appropriated by this Act under the headings “Global Health Programs”, “Development 
Assistance”, “Economic Support Fund”’ and “Migration ad Refugee Assistance”, and “ shall 
be made available for programs to promote and preserve Tibetan culture and the resilience 
of Tibetan communities in India and Nepal, and to assist in the education and development 
of the next generation of Tibetan leaders from such communities: Provided, that such funds 
are in addition to amounts made available for programs inside Tibet in subsection (g) (2) of 
this section. དྤེས་ག་རྤེ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེད་དུ་
རོགས་དངུལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕྤེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཤྤེས་ཡོན་དང་ལས་
འཆར་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་སྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་དགོས་དོན་དྤེ་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་དྤེ་དག་
ལངས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ཆྤེ་ས་ནས་ཡྱིན་ནའང་བརྡ་ལན་ཞྱིག་བཏང་བ། 
དྤེའྱི་ནང་ནས་རྩྱིས་འགོ་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ད་རྤེས་སྔོན་རྩྱིས་གནང་བཞག་པ་དྤེ་བོད་ནང་ལ་
རོགས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དང་གཞན་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ཕུད་པའྱི་ཁྤེ་གཙང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རྤེད། རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Tibetan communities in Nepal and India ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་སྔོན་རྩྱིས་འགོ་སྟངས་ལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། རྩྱིས་འགོ་གཅྱིག་བཏོན་ཚར་བའྱི་རྤེས་ལ་བསུབ་
རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། བསུབ་སྱིད་ཀྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཤད་ཀྱི་མྤེད། བསུབ་སྱིད་ཀྱི་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་བསུབ་པར་དཀའ་
ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་བཞྱིན་ཆགས་རྒྱུ་དྤེའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་འཕར་བའྱི་རྤེ་བ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་
ནས་སྱིད་འཛིན་རང་གྱིས་མཚན་རགས་བསོན་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་བཏོན་པ་དྤེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ལོ་སྔོན་མ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་གནང་བ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་གནང་བར་རྤེ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་ ༢༠༡༢།༡།༣༠ བཞག་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་ཁུར་ཡོང་དགོས་དོན་དྤེ་གཞན་
པ་གང་ཡང་མ་རྤེད་དྤེ། ༢༠༡༢ ལ་གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་དྤེ་དུས་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་གསར་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་
མྱིང་དང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀོད་ཡོད་དུས་ངས་འདྱི་ནས་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་བདྤེ་པོ་མྤེད་ཙང་ཞུས་མྤེད། ཡྱིན་
ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རྤེད།  ༢༠༡༢ ལོའ་ིགོས་ཆོད་དང་ 
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༢༠༡༥ ལོའ་ིགོས་ཆོད་དྤེ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསོལ་རས་གནང་བའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་དྤེ་ཧ་ཅང་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་
ཡྱིན་པ་དྤེ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཀང་ངོས་འཛིན་གནང་སྟྤེ་གོས་ཆོད་རང་བཀོད་དྤེ་འཛམ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་པར་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་
བ་དྤེ་རླབས་ཆྤེན་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིད་བྱུས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་དག་ཡྱིན།  
 བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་བརྒྱབས་པའྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་བརྩྱིས་ཏྤེ་གཟའ་སྤེན་པའྱི་ཉྱིན་བརྒྱབས་པ་རྤེད་དྤེ། གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཏྤེ་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་དྤེའྱི་ཉྱིན་མོ་རང་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་། དྤེ་དུས་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་
ཆྤེད་དུ་དངུལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་དོན་ལ་ཛ་དག་གྱིས་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་ད་ལྟ་བར་དུ་
བཏང་ཚར་བ་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དོན་གཅོད་ཁག་ནས། དྤེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་འབུམ་
སུམ་བརྒྱ་ཞྱིག་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་
ནས་ཐབས་ཤྤེས་བས་ཏྤེ་བྱུང་བཞག་པ་རྤེད་འདུག འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ཞྱིག་བཏང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཐབས་ཤྤེས་བས་བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ང་ཚོས་བརྩྱི་བཞྱིན་མྤེད།  རོགས་ཚོགས་གཞན་པ་ 
Tibet Fund གཙོས་པའྱི་དྤེ་དག་ནས་ང་ཚོས་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོང་བའྱི་རྩྱིས་ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དྤེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ས་
ཡོམ་དང་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལོ་ལྟར་ PRM དངུལ་དྤེ་ནས། ནམ་
རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་དྤེ་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་བལ་ཡུལ་
དམྱིགས་བསལ་བས་ཏྤེ་ PRM དངུལ་དྤེ་བསོམས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཕུལ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། དྤེ་ཁོ་ཚོའྱི་ལས་འཆར་མང་ཆྤེ་བ་ང་
ཚོས་ཁས་བངས་ཏྤེ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཕུལ་ཡོང་དུས། བལ་ཡུལ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ཕལ་ཆྤེར་འབུམ་དྲུག་བརྒྱ་མན་ཞྱིག་བསྤེབས་ཡོང་གྱི་
འདུག དྤེ་དང་འབྤེལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡོ་རོབ་ནང་ལ་རོགས་ཚོགས་ཚོར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དྤེ་ལམ་འགོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་
ཆྤེར་ཡོ་རོབ་འབུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་ང་ཚོས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།  དྤེ་དག་ཆ་ཚང་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆྤེར་
བལ་ཡུལ་ཆྤེད་དུ་བལ་ཡུལ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱའམ་བདུན་བརྒྱ་ཞྱིག་ད་རྤེས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་གཏོང་
རྒྱུ་བས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ཨ་རྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གསུམ་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་
ལ་སྐལ་བ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་འཆར་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྩྱིས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་སོང་ཙང་གཞྱི་རྩའྱི་ས་ཡོམ་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་མྱི་འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་གོངས་འགོ་མཁན་
ཚང་མ་དངོས་གནས་རང་ནང་མྱི་རྤེད། ཕ་མ་སྤུན་མཆྤེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྤེམས་འཚབ་དང་དངངས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཡོད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་དྤེ་སྔ་ལོ་རྒྱུས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་འབྤེལ་བ་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྱིག་
བས་ཏྤེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན། བོད་ནང་ལ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན། རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ཁག་ལ་
འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་ཚང་མ་ལ་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
གནང་སྟངས་གནང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཙོས་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བཀོད་པ་ཚོས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རྤེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་
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བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ད་རྤེས་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟྤེ་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ཕར་གཅྱིག་ཕྤེབས་
བཞག་ན་ཞྤེས་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་ནང་བཞྱིན། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་དང་དུ་བང་སྟྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚབ་བས་ནས་ཕྤེབས་
ཐུབ་པ་རྤེད། ཕྤེབས་ཏྤེ་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དང་། གཙོ་བོ་མྱི་མང་ལ་འཚོ་བའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སྤེམས་མཉམ་བསྤེད་ཡོད་ཅྤེས་
དངོས་སུ་བཅར་རྒྱུ་རག་པ་དང་། བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་དང་། འཚོ་བ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅར་བ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དྲུང་ཆྤེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྤེ་ལགས་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་སོག་ར་
ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་དྤེ་ཚོར་ཕྤེབས་ཏྤེ་མྱི་མང་དང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་ས་གནས་རང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཕར་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོས་གནང་དང་གནང་མུས་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ཡང་ཕྤེབས་
རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།  
 དྤེ་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་ཆ་ཚང་གསུངས་ཚར་སོང་། ཉྤེ་ཆར་ང་མར་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ། ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྤེའྱི་ Governor རང་ནས་ Gazette ཞྤེས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཏོན་བཞག་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཏྤེ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ Forest ས་ཆ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ Revenue 
department གྱིས་ཐྤེ་ཇུས་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད། ད་ལྟའྱི་དྤེ་ལ་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་རྤེད་ཀང་བོད་
པས་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཅྱིག་ལ། Denotify བས་ཏྤེ་ RTC ས་ཆ་དྤེ་བྤེད་སོད་གཏང་ཆོག་
པའྱི་ land tenancy certificate མྱི་རྤེ་རྤེར་རག་རྒྱུ་བྱུང་བ་དྤེ། གཞྱི་རྩའྱི་ཁ་སང་སྔོན་མ་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརན་ཡོང་བ་ལ་དང་པོ་ས་ས་བརན་དྤེ་དགོས་པ་རྤེད། ས་བརན་ཡོང་བ་ལ་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡོང་དུས། དྤེ་སྔ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྤེབས་
ཏྤེ་ཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དྤེ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་གནས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ Tehsildar ཟྤེར་གྱི་རྤེད། རྒྱ་
གར་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཁྲའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་ཤྱིང་ནགས་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་བས་ཏྤེ་ཤྱིང་ནགས་ལ་ལྷག་བསད་
ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བྤེད་
སོད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཆོག་མཆན་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཕུགས་བརན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་མ་
གཏོགས། ཁྲྱིམས་ཁང་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ་རྱི་ས་ནང་བཞྱིན་གནད་དོན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་
མཐུན་ཡྱིག་ཆའྱི་ཁུངས་སྤེལ་མྤེད་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱིར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྤེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་སྟྤེ། ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བ་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཀར་ན་ཀྲ་ཀ་ནས་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཐོན་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རྤེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དུས་ཚོད་རག་པ་
དང་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུང་བཤད་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ ལ་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སན་གགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ།  
 

གཞུང་འབྤེལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ལ།། 
 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོང་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་གཞུང་འབྤེལ་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་མྤེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བགོ་གྤེང་ཐོག་ལ་སང་ཉྱིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས། བརོད་པ་དང་པོ། ཀ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། 
 
༄༅།ཤ།གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི།  
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད 
ཞྤེ་བདུན་པ།  
ནང་གསྤེས།ཤ༣ 
 
ནང་གསྤེས།ཤ༤ 
 

འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསོམས་དང་འོས་
གཞྱི་གཏན་འབྤེབས། 
འོས་གངས་ཞྱིབ་བཤྤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཉྱིན་
དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྤེས་ ག གཞྱིར་བཟུང་འོས་
ཐོབ་ཐོ་གཞུང་དང༌། ཡྱིག་ཆ་རྣམས་བསྔོག་བཤྤེར་
བྤེད་ཆོག 

འོས་ཐོབ་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསོམས་དང་
འོས་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས། 
འོས་གངས་ཞྱིབ་བཤྤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཉྱིན་
དོན་ཚན་ ༡༠ ནང་གསྤེས་ ༣ གཞྱིར་བཟུང་
འོས་ཐ ོབ་ཐ ོ ་གཞུང་དང༌།  ཡྱིག་ཆ་རྣམས་
བསྔོག་བཤྤེར་བྤེད་ཆོག 
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འོས་གངས་ཞྱིབ་བཤྤེར་སྐབས་འོས་ཐོབ་གངས་
འབོར་མང་རྱིམ་བསྟར་བསྱིགས་ཀྱིས་མྱིང་དང༌། 
ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་
སམ་སྔོན་གྱི་ལས་གནས། འོས་གངས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་
གངས་འབོར་གསལ་བཀོད་ཀྱིས་མྱིང་གཞུང་རྤེའུ་
མྱིག་བཟོ་འགོད་བྤེད་དགོས་པ་དང༌། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ ་ིཐོབ་
ཁོངས་ནས་འོས་གཞྱི་ནང་མྤེད་པའྱི་ཟུར་དཔང་རྤེ་
དམྱིགས་འཛུགས་གནང་དགོས། 

འོས་གངས་ཞྱིབ་བཤྤེར་སྐབས་འོས་ཐོབ་
གངས་འབོར་མང་རྱིམ་བསྟར་བསྱིགས་ཀྱིས་
མྱིང་དང༌། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། ད་
ལྟའྱི་ལས་གནས་སམ་སྔོན་གྱི་ལས་གནས། 
འོས་གངས་ཇྱི་ཐོབ་ཀྱི་གངས་འབོར་གསལ་
བཀོད་ཀྱིས་མྱིང་གཞུང་རྤེའུ་མྱིག་བཟོ་འགོད་
བྤེད་དགོས་པ་དང༌། ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་
དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ ་ནས་སྱི་འཐུས་རྤེ་
དགོས། རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་བྱུང་
ཕྱིན་འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་བྤེད་ཆོག 

དྲུག་ཅུ་རྤེ་བརྒྱད་
པ། 
ནང་གསྤེས།ཤ༡ 
 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསོམས། 
སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཤོག་ཕོགས་
བསོམས་གངས་བཤྤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཉྱིན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
དང༌། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་འཛོམས་ཐོག་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ ་ིཐོབ་ཁོངས་ནས་འོས་གཞྱི་ནང་མྤེད་པའྱི་
དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཟུར་དཔང་གྱི་རྩ་
འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་བྱུང་ཕྱིན་འོས་ཤོག་
གངས་བཤྤེར་བྤེད་ཆོག 

འོས་ཤོག་གངས་བཤྤེར་ཕོགས་བསོམས། 
སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཤོག་ཕོགས་
བསོམས་གངས་བཤྤེར་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚེས་ཉྱིན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་
འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་འདུ་
འཛོམས་ཐོག་ཟུར་དཔང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་སྱི་འཐུས་རྤེ་དགོས། རྩ་
འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་བྱུང་ཕྱིན་འོས་ཤོག་
གངས་བཤྤེར་བྤེད་ཆོག 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།  
ཁྲྱིམས་འཆར་རྒྱབ་སོང་གནང་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 གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་པས་ཚུད་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་
གངས་བཤྤེར་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་ནས་འོས་གཞྱི་ནང་ལ་མྤེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དམྱིགས་འཛུགས་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། སྔོན་འགོའ་ིསྐབས་ལ་སུ་འོས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་དང་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
འད་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དྤེ་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྔོན་དང་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་ག་རྤེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། སྔོན་མ་
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ཡྱིན་ན་འོས་ཤོག་ཆ་ཚང་ཡར་ཡོང་སྟྤེ་གངས་བཤྤེར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཕྱིས་སུ་འོས་ཤོག་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་གངས་བཤྤེར་
བས་ཏྤེ་དབུས་ལ་འོས་ཤོག་ཕོགས་བསོམས་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དྤེ་ཁུར་ཡོང་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད། སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ། སྔོན་མ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གངས་བཤྤེར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའཐུས་མྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡོད་པ་
རྤེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ཡོང་དགོས་ཟྤེར་དུས། སྔོན་འགོའ་ིནང་ལ་ཡོད་མྤེད་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱུན་ལས་རང་ཡྱིན་
པ་བས་ཏྤེ་སོ་སོའ་ིཐོ་ཁོངས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་མྤེད་དྤེ་མྤེད་པ་བཅོས་ན་ཡག་ས་རྤེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དཔྤེར་ན་ས་
ལྷོ་ཕོགས་ནས་འདྱིར་གངས་བཤྤེར་བྤེད་པར་ཡོང་དགོས་ན་འགོ་སོང་རྤེད། ངྤེས་པར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལ་རང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བཀོད་
དགོས་པ་རྤེད་དམ། རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འོས་གཞྱི་ནང་ལ་མྤེད་པ་དྤེ་མྤེད་པ་
བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་འདུག དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་། དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གཞན་པ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
གལ་ཏྤེ་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ལ་བསྣམས་ཕྤེབས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་སང་ཉྱིན་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ 
པ། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་
ཚེ་རྱིང་མཆོགཤ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། བསར་བཅོས་དྤེ་
ཕུལ་བ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལས་བྤེད་གཟྤེངས་ཐོན་པ་རྣམ་པ་ལ་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་པུ་སན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
དོན་ཚན་བཞྱི་
པ། 
 

གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ། 
ལོ་གསུམ་རྤེ་མཚམས་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་
ལས་བའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀ་ནས་བས་རྤེས་རྩྤེ་

གཟྤེངས་རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ། 
ལོ་རྤེར་འགན་འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ལས་བའྱི་སྤེ་
ཚན་གཉྱིས་ཀ་ནས་བས་རྤེས་རྩྤེ་ཕུད་ཅན་གྱི་

 
 



15 

 

ཕུད་ཅན་གྱི་ལས་བྤེད་རྤེ་རྤེར་གཟྤེངས་རགས་
འབུལ་རྒྱུ་དང༌། གཟྤེངས་རགས་སུ་གཟྤེངས་
བསྟོད་ལག་འཁྱྤེར་དང༌། མཇལ་དར་ནང་མཛོད། 
ལྤེགས་སྤེས་ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་ཁྲྱི་རྤེ། ཞབས་ཡུན་ལོ་
གཅྱིག་སར་རྒྱུ་བཅས། 

ལས་བྤེད་རྤེ་རྤེར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། 
གཟྤེངས་རགས་སུ་གཟྤེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱྤེར་
དང༌། མཇལ་དར་ནང་མཛོད། ལྤེགས་སྤེས་ཧྱིན་
སྒོར་ཆྱིག་ཁྲྱི་རྤེ། ཞབས་ཡུན་ལོ་གཅྱིག་སར་རྒྱུ་
བཅས། 

དོན་ཚན་ལྔ་
པ།  
ནང་གས ྤེས། 
༢ 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་མྤེད་སྐབས་དྲུང་ཆྤེའྱི་
ལས་ཚབ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་
འབུལ་དགོས། 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྤེ་
ཚན་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་
རྱིམ་ཅན་གྱི་འགན་འཛིམ་མྤེད་སྐབས་དྲུང་ཆྤེ་
ལས་ཚབ་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ། སྱིད་
སོང་། ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ། བཀའ་བོན་དང་། 
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
འགན་འཛིན་བརྒྱུད་འབུལ་དགོས། 

 

དོན་ཚན་
དྲུག་པ། 
ནང་གས ྤེས། 
༡ 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད 
རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ། 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་
རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོ ་
གཞག་བགྱིས་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་
ཡྱིན་པ། 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མྤེད་པ་བས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་བསར་བཅོས་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་དང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ལ་གཟྤེངས་རགས་སད་ཡུལ་ནང་ལ་མ་ཚུད་པར་ཟུར་དུ་བཏོན་འདུག ཁོ་ཚོར་གནང་མྱི་འོས་
པ་ག་རྤེ་གཟྱིགས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྩ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁུར་དགོས་པ་དྤེ། གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་
འཆར་ཞྱིག་ཡར་སན་སྤེང་ཞུས་ཏྤེ། འཁྱྤེར་རྒྱུའྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབོར་བ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་མ་
སོང་། གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་རྤེས་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  
 
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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ལ། 
ད་ལྟ་གོང་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་སོང་། གཉྱིས་པ་དྤེར་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དང་། དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ཁག་
ཅྤེས་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ཁག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དམ། དྤེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སྐོར་ནང་སོང་བྤེད་རྒྱུ་རག་མ་སོང་། དྤེར་བརྤེན་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ལ་ངས་མར་
བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྤེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས།  བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཁག་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་དྤེའྱི་སྐོར་
ལ་བསར་དུ་སན་སྤེང་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་བསྣམས་གོང་ལ་བཀའ་ཤག་
ལྷན་རྒྱས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་དགོས་པ་རྤེད། ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་
ལན་འདྤེབས་ག་སྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལྷག་པར་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་བསྣམས་ཕྤེབས་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ནས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འགན་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད། སུས་ལན་བསོན་
པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དྤེར་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་དྤེ་ཚོ་ཚུད་ཀྱི་མྤེད་དམ་གསུངས་
སོང་། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་དྤེ་ཚོ་རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་ནས་ནས་ཕུད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དང་ཚོགས་དྲུང་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་ཕུད་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ནང་ལ་འགྤེལ་
བཤད་དྤེ་འད་བསོན་པ་ཡྱིན་ན་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་བཞྱི་པ། སྔོན་མ་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་ལ་གཟྤེངས་རགས་ཏག་ཏག་ཕུལ་གྱི་
མྤེད་པ། ལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆྤེ་ལ་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱིས་ཡར་སན་ཞུ་ཕུལ་གྱི་མྤེད་པ། དྤེ་ལྟ་བུའྱི་རྤེན་མང་པོ་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་གང་ལྟར་ཚོགས་
ཆུང་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་བཙུགས་ཏྤེ་མཐའ་མར་ལོ་གཅྱིག་དྤེ་ལོ་གསུམ་ལ་བཟོས་པ་རྤེད། ལོ་གསུམ་གསུམ་ནས་སད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཟྤེར་བ་རྤེད། ད་རྤེས་ལོ་གསུམ་གསུམ་དྤེ་གཅྱིག་ལ་བཟོ་དགོས་དོན་ག་རྤེ་རྤེད་དམ། གཉྱིས་པ་དྤེར། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་ཕྤེབས་མ་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་གཅྱིག་པུ་ཟྤེར་དུས། དྤེ་སྔ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་བཞག་བས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ལ་གཟྤེངས་རགས་ཐོབ་ཡོད་དམ་མྤེད། ངས་བལྟས་ན་ཐོབ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དྤེ་
བཀག་གྱི་འདུག ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཕར་ཕུད་པའྱི་རང་ཁོངས་ལས་བྤེད་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་
མ་ལ་ཁྱབ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་གང་འད་བས་ཏྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་རྤེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ངས་ཞོར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་འཕལ་སྤེལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རྤེད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་པ་ཟྤེར་ན་ཏག་ཏག་
བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གཟྤེངས་རགས་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱུན་དུ་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་ཤཤག་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞྤེས་དགོས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རྤེད། ད་ལྟ་འདྱིར་གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་
ཡོད་པ་དྤེ་དག་འཕལ་སྤེལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་རྤེད། བས་ཙང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ལན་གསལ་པོ་མྤེད་ན། རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྤེ་འདྤེམས་
བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་གསུམ་དྤེ་རྤེད། གཟྤེངས་རགས་སོད་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་སྱིག་
གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་གང་ཡང་མྤེད་དུས། ད་ལྟ་བགོ་གྤེང་འད་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་
སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྐད་ཆ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཞྱིག་རྤེད། ག་པར་འབབ་ཀྱི་འདུག་བལྟ་དགོས་བསམས་སོང་། བརོད་པ་དང་པོ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རྤེད། སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག སྔོན་མའྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་མཚམས་སུ་འགན་
འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ལས་བའྱི་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་བྤེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་བཞག་འདུག དྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཐྤེངས་རྤེ་རྤེ་ལག་འཁྱྤེར་འབུལ་རྒྱུ་དྤེ་ངས་ལབ་ན་བབ་ལྷྱིང་བརན་གསུམ་འད་པོ་ཞྱིག ལོ་གསུམ་གྱི་མཚམས་
དྤེ་ཏག་ཏག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་རྤེ་ལ་རྤེ་རྤེ་(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བགོ་གྤེང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་བཟོ་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་དྤེ་འཛིན་སོང་ནས་ཕྤེབས་
ཡོང་གྱི་རྤེད། བགོ་གྤེང་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དྤེ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་རྤེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ད་ལྟ་
བརོད་པ་དང་པོ་རྤེད།) ལགས་སོ། དྤེས་ན་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
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 ད་ལྟའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཅུང་ཙམ་ངང་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། 
ཁྲྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོ་སྱི་སྱིག་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་འདྤེམས་
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བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ལ་མྤེད་པའྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དྤེ་སྔ་ཕྱི་འཛོལ་བ་འད་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དྤེབ་རྤེ་རྤེ་
གནང་སོང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལ་ཡང་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ཚོའྱི་
ཅོག་ཙེའྱི་སྒང་ལ་བཞག་མ་སོང་། དྤེའྱི་སྔོན་ལ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རྤེད། བཀའ་བོན་རྣམ་ལ་བཞག་མ་སོང་། ཕུལ་ནས་མ་
བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་
ལྟ་མར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། འགན་གང་ཡང་མ་ཁུར་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དྤེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་
ཟྤེར་བ་དྤེ་དྤེབ་འདྱིའྱི་ཤཤོག་གངས་ ༡༠༠ ནང་ལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།  
 
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 དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ག་སྱིག་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་
ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་བསྤེབས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་མ་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་ཉྱིན་གུང་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ལ་བསྤེབས་ན་བསམས་སོང་། 
དུས་ཚོད་ག་དུས་ཤྱིག་ལ་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཏག་ཏག་མ་ཤྤེས་དུས་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་
གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་དྤེར་ལོ་གསུམ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་བཅར་ཕུལ་བ་རྤེད། ལས་
བྤེད་ལ་གཟྤེངས་རགས་ནྱི་སྤེམས་ཤུགས་སྤེས་འཕྤེལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་
ལོ་རྤེ་རྤེ་བས་དུས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་རྩོད་གཞྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ས་རྤེད་དྤེ། ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ལོ་གསུམ་བར་འགངས་པ་ཡྱིན་ན། གང་
ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོ་ལ་གཟྤེངས་སྟོད་ཕུལ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་སྔོན་མ་སུད་སྱི་བོད་མྱིའྱི་གཟྤེངས་རགས་ཟྤེར་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ད་ལྟ་ལས་བྤེད་གཟྤེངས་རགས་ཞྤེས་མྱིང་བསྒྱུར་བས་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་རག་པར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ལས་བྤེད་
ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་གཟབ་གཟབ་བྤེད་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་གྱི་མྤེད་པ་དྤེ་འད་མ་རྤེད་དྤེ། ཕན་
ཐོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། ལུང་པ་གཞན་པ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་ཟླ་བའྱི་ནང་ལ་ལས་བྤེད་རྩྤེ་ཕུད་ཟྤེར་བ་དང་།  ལོའ་ིནང་གྱི་
ལས་བྤེད་རྩྤེ་ཕུད་ཟྤེར་བའྱི་གཟྤེངས་རགས་སོད་སོལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་གསུམ་གསུམ་བས་དུས་མཚམས་
རྤེ་ལས་བྤེད་ལ་འཕོ་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འཕོ་འགྱུར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་གཞན་ག་པར་
འཕོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་ལས་ཁུངས་དྤེས་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཤྤེས་དང་མ་



20 

 

ཤྤེས་ཀྱིས་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་ཡོང་
ས་རྤེད་བསམ་པ་ཞྱིག  
 དྤེ་ནས་གོང་དུ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚུད་མྱི་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆྤེར་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཁོང་ཚོས་མར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འོས་མྱི་ལ་
ཡར་མྱི་འགོ་ལྔ་ཐོན་སོང་། དྤེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་སྟྤེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་གཏན་འཇགས་
ལས་བྤེད་ཟྤེར་བ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས། འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཞྱིག་
ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཁ་སང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ལ་འོས་མྱི་ཕུལ་བ་དྤེའང་རྩྱིས་མྤེད་བཏང་བ་ཡྱིན། དྤེ་
ཡྱིན་དུས་དྤེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཁུར་རོགས་ཞྤེས་གཟྤེངས་
རགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སན་སྤེང་ཞུས་འདུག ད་ལྟ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་སོགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དང་རང་ཁོངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོའྱི་གས་ད་སྔ་
ཕན་ཆད་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་ཤྤེས་མ་སོང་སྟྤེ། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་མ་ཚུད་པ་ཞྱིག་དང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་གནང་འདུག་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐོག་མར། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་ཕར་
ཕག་བྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་ཡོད་མྤེད་དང་ག་རྤེ་བཅུག་དགོས་མྤེད་ཐོག་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་སྔ་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོས་ལྷན་ཁང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་ཤྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་ཡང་རྤེས་སུ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་
ལ་ཁུར་ཡོང་བ་མྱིན། གོས་ཚོགས་རྤེས་མ་ལ་ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་
འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་
རྤེད། རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མྱིན་ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་ངག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་
བ་རྤེད། དྤེ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ལ་གང་སངས་གནང་བཞག་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་རྤེད། བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རྤེད། ཡང་རྤེས་སུ་དྤེ་རྱིང་བསྣམས་ཕྤེབས་ཐུབ་ས་མ་རྤེད་ཅྤེས་ལན་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གང་ལྟར་དྤེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་ག་དུས་བསྤེབས་ཀྱི་ཡོད་དང་
མྤེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གཅྱིག་དྤེ་ལ་ལན་འདྤེབས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ག་སྱིག་དྤེ་འཛིན་སོང་
གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། དྤེ་རྱིང་བསྤེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་མ་སོང་། དྤེ་བས་ག་སྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཟྤེར་བ་དྤེ་
ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིམ་གང་འད་ཞྱིག་
ཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་ཚོར་འགན་ཁུར་ཏྤེ་ཁུར་ཡོང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
སྤེ་ཚན་གསུང་པ་དྤེ་རྤེད། དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་དྤེའྱི་ནང་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མར་བཀྲམ་
པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཕོགས་བསྱིགས་བས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྤེ་ཚན་ཨང་བཞྱི་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཆྤེས་
མཐོའ ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་། དབུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་། ལས་བྤེད་
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འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱི་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིདྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་
ཆྤེས་མཐོའ ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། དྤེ་ཚོའྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་ད་ལྟ་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་
གཅྱིག་དྤེ་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རྤེ་རྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་སྒོ་ཕྤེ་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུངས་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ད་ལྟ་ཟྱིན་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་གྱི་རྤེས་ལ་
གསུང་རོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་འདྱི་དང་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ལ་ཞྱིབ་ཕ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཕ་བལྟས་ཏྤེ་དྤེའྱི་འོག་ལ་གཤམ་གསལ་ག་རྤེ་
འདུག་ཅྤེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་འདུག དྤེར་བརྤེན་
སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྤེས་ཞུས་དུས་ང་ཚོས་ག་
རྤེ་དགོངས་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ང་ཚོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ག་རྤེ་ག་རྤེ་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མར་ག་རྤེ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ང་ཚོས་ཡྱི་གྤེ་དྤེ་རྤེས་སུ་མར་སན་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སན་
སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་རྤེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོས་ཀྱི་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། དྤེ་སྔ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་མྤེད་པ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་ཅྤེས་
གསུངས་པ་རྤེད། རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མྱི་དགོས་པར་ངག་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་རྤེད། གལ་
སྱིད་དཔང་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པའྱི་
བརོད་པ་དང་པོ་ཁ་ཕྤེ་ནས་བཞག་ཡོད། དྤེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། 
 
༄༅། །གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
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བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ལས་དོན་གཟྤེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
ལྔ་པ། 
ནང་གསྤེས། 
༡ 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྤེད་དམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན། སྱི་
འཐུས། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྤེ་ཚན་ཁག་
གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་སོ་སོའ ་ི
རང་འཁྲྱིའྱི་འཆར་འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གྱི་
ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་
ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌། ཡང་ན་བཀའ་
ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག 
བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིའགན་འཛིན་
དྲུང་ཆྤེ ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་དང་དམྱིགས་
བསལ་སྤེ་ཚན་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་
ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ ་ི
ཁྱབ་འོག་ལས་བྤེད་ཁག་གྱི་ཁོངས་ནས་
གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་ཡོད་
ཚེ། ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་ནང་མྱི་གསུམ་ལས་མ་
མང་བའྱི ་ལོ ་རྒྱུས་འགྤེངས་ཤོག་གཏན་
འབྤེབས་ལྟར་བསྐང་སྟྤེ་ལོ་དྤེའྱི་ཕྱི་ཟླ་བཞྱི་
པའ ྱི ་ཚ ེས ་  ༣༠  ནས་མ་འགངས་པར་
གཟྤེངས་རགས་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ངྤེས་པར་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས། 

 
ག ོས ་ཚ ོགས ་
ཚོགས་དུས་ ༩ 
པའྱི་སྐབས་དོན་
ཚ ན ་ ཨ ང ་
གངས་དང་འགོ་
བར ོད ་འག ོད ་
ནོར་ཤོར་འདུག 

དྲུག་པ། 
ནང ་གས ྤེས ། 
༡༠ 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་རྒྱུའྱི་
འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ་ཡོད་
ལས་བྤེད་དམ། བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས། ཁྲྱིམས་
ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་
བཅས་ཀྱིས་ལས་བྤེད་སོ་སོའ ་ིརང་འཁྲྱིའྱི་འཆར་
འཕར་ལས་དོན་གང་རུང་གྱི་ཐོག་ཐུགས་འདོད་མ་
ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་
པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་དང༌། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

གཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་མྱིང་ཐོར་ཚུད་
རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་གཤམ་གསལ། 
འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་འབྤེལ་
ཡོད་ལས་བྤེད་དམ། སྱིད་སོང་། བཀའ་བོན། 
སྱི་འཐུས། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ། རང་དབང་སྤེ་
ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ཀྱིས་ལས་
བྤེད་སོ་སོའ ་ིརང་འཁྲྱིའྱི་འཆར་འཕར་ལས་
དོན་གང་རུང་ག ྱི ་ཐ ོག་ཐུགས་འདོད་མ་
ཁྤེངས་པའྱི་ཚིག་ཐོ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་
བཀོད་པར་དབུས་ཀྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང༌།ཡང་ན་བཀའ་
ཤག་ནས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབྤེལ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མྤེད་ཙང་ཚུད་པ་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 ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་གོང་དུ་འདྱི་གཉྱིས་ནང་ལ་ཁྱད་པར་འདྱི་ལོ་གསུམ། འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་
གསུམ། དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་ནང་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། ལོ་གཅྱིག་བཟོས་དགོས་ནའང་འད། ལོ་གསུམ་བཟོས་དགོས་ནའང་འད། 
མཉམ་དུ་བཟོ་དགོས་ས་རྤེད་མ་གཏོགས། འདྱི་གཉྱིས་ཡར་མར་བས་ན། སྔོན་མ་ནོར་བ་ནང་བཞྱིན་ཡང་བསར་ནོར་བའྱི་ཉྤེན་ཁ་
འདུག དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཡར་བསྡུ་རུབ་བས། དོན་ཚན་གཞན་པ་ཕར་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་ལོ་
གསུམ་ལ་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ། ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པ་དྤེ་རྣམས་ཡོད་རྤེད་དམ། ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིནང་ལ་ལོ་གསུམ། 
དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ། ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཞུ་དག་གཏོང་ལོང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཏོག་
ཙམ་བཞག་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ ནང་ལ་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་འཁོད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྤེབ་བཀྲམ་པ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསར་བཅོས་བསྣམས་པ་འདྱི་སྔ་སང་སང་ནས་འགྱིག་བསད་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དྤེ་ཕལ་ཆྤེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཤག་
བས་ཏྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་བོན་ཆྤེན་ལས་
ཁུངས་ཞྤེས་འཁོད་འདུག ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་དྲུང་ཆྤེ་ཞྤེས། དྤེའྱི་སྒང་དྤེ་ལ་བོན་
ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཞྤེས། བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་མྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སད་ཡོང་ས་
རྤེད། དྤེ་ག་རང་བསར་བཅོས་བསྣམས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་དབྤེ་
བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། མཚམས་རྤེ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དང་མཚམས་རྤེ་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཟྤེར་དུས་སྱི་
སོམས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
རྩ་བའྱི་མ་མཁྱྤེན་པ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བསྤེབས་དགོས་པ་དྤེ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་སྐབས་སུ་
དོན་ཚན་དྤེ་ནོར་བ་རྤེད། དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཅུ་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཚབ་ལ། ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ནོར་བ་
རྤེད། དྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་འདྱི་སྔ་མའྱི་ཚིག་བརོད་གང་ཡོད་པ་དྤེ་རང་འཇགས་འཇོག་པའྱི་
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ཆྤེད་དུ་ཁུར་ཡོང་བ་དང་། བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་དྤེ་ཡར་འཁོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཁུར་ཡོང་བ་རྤེད། ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་
རྤེད། ལོ་གསུམ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ལོ་གཅྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དྤེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གནད་དོན་ལ་བལྟ་
ནས་འགོ་དགོས་པ་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་བསྣམས་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ལོ་གསུམ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་
ལ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་བཅུ་པ་ལ་ལོ་གསུམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རང་
འཇགས་བཞག་སྟྤེ་བསྣམས་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད། གལ་སྱིད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་གསུམ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
འོག་ལ་ཡང་དྤེ་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་དྤེ་ཁོ་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞྱིར་བཞག་སྟྤེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་འདོད་མ་ཁྤེངས་བའྱི་ཚིག་ཐོ་
ཁུངས་ལྡན་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཞྤེས་དྤེ་རྤེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཁོ་ལོ་གཅྱིག་ལ་སད་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག ལོ་གསུམ་དྤེ་རང་འཇགས་བསད་ནའང་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་དང་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་
གཉྱིས་གཅྱིག་པ་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་ལ་འཇོག་དགོས་ནའང་རྤེད། བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་འཇོག་
དགོས་ནའང་རྤེད་འཇོག་རྒྱུ་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་དང་འབྤེལ་
བ་ཆྤེན་པོ་མྱི་འདུག་སྟྤེ། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དྤེ་ལ་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་མཚམས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་
པའྱི་བདུན་ཕག་དང་པོའ་ིནང་ལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་དྤེའྱི་
རྤེས་ལ་དོན་ཚན་དགུ་པ་རང་ལ་ལོ་གསུམ་རྤེའྱི་མཚམས་ཕྱི་ཟླ་བདུན་པའྱི་ཚེས་དྲུག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་འཁྲུངས་སྐར་
ཉྱིན་གཟྤེངས་རགས་སད་དགོས་པ་རྤེད་ཅྤེས་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད། འདྱི་ཚང་མ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དྤེ་ག་རང་རྤེད་འདུག ལོ་གསུམ་དྤེ་གཅྱིག་ལ་བཟོ་དགོས་ཡོད་ན། དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་། དོན་ཚན་དགུ་པ་
གཉྱིས་མཉམ་དུ་བསྣམས་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་གསུངས་ཚར་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསུམ་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་
བཟོ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དྤེ་དུས་ཕན་ཐོགས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ཞྤེས་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་དུས་ལོ་གསུམ་གྱི་ལས་དོན་ལ་གཞྱིར་བཞག་
ནས་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལོ་གསུམ་ཞྤེས་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད།  མ་འོངས་པ་ལ་ལོ་གཅྱིག་
འཇོག་གྱི་ཡོད་ན། སུས་བཟོ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་ལོ་གཅྱིག་རང་བཞག་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ལ་འཇོག་
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པའྱི་ཆྤེད་དུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་གཞན་པ་མྱིན། དྤེ་ནས་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ། བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྔོན་མ་
ནས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་དྤེའྱི་སྒང་ལ་རྩོད་པ་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་དུས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ལ་གོ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་གཞན་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་བཅུག་སྟྤེ་བསར་
བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་གསར་དུ་བསྣམས་དགོས་མྤེད་གོ་བསྡུར་གནང་སྟྤེ་རྤེས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་ལན་གནང་རོགས་གནང་། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དྤེ་ཁ་སང་ཐོག་མར་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རྤེ་བསམ་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༤༨ པ་སྔོན་ལ་གཏན་འབྤེབ་བས། སྱིད་སོང་གྱིས་མཚན་རགས་ཞུས། དྤེ་ནས་གཞྱི་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ཁྲྱིམས་
འཆར་དྤེ་ཡར་ཁུར་ཡོང་ན་བསམ་པ་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་ཚན་དྤེ་དག་མྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ཁུར་ཡོང་
བ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་བགོ་གྤེང་ནང་ལ་ཕྱིན་ཙང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད། དྤེའྱི་
གཤམ་ལ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ཟྤེར་འདུག གོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལའང་དྤེ་འད་བྱིས་འདུག དྤེ་
གཉྱིས་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཡ་བཏགས་དྤེ་ར་བཏགས་བཟོ་ཆོག་པ་བོས། ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཆགས་བསད་འདུག དྤེའྱི་སྒང་འདྱི་ལ་ཡང་ཆགས་
བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག  
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དང་ ༤༧ པ་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། 
དགོངས་པ་བཞྤེས་པའྱི་ཆྤེད་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་སྔོན་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནས་འགྱུར་བ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རྤེད། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྔོན་མ་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསྤེས་
དང་པོའ་ིནང་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་བཀོད་ཡོད་དུས། དྤེ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་
ཁང་ནས་བསྐོས་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཅྤེས། ང་ཚོའྱི་དྤེ་སྔ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོ་བ་ལྤེན་སྟངས་དྤེ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་བ་རྤེད་
མ་གཏོགས། ད་རྤེས་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་བཅོས་བཏང་བཞག་པ་མྱིན། དྤེ་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་སྟངས་དང་དྤེ་ལ་ཐད་ཀར་བཀའ་
ཤག་ནས་སྟངས་འཛིན་ཡོད་དང་མྤེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འདུག དྤེ་སྔ་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་གཟྤེངས་རགས་རག་དང་མ་རག་སྐོར་ལ། 
ང་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ལ་ཐད་ཀར་འབྤེལ་བ་ཞུ་བར་
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འགོ་དུས། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་རང་དབང་ཅན་རྤེད་ཅྤེས། ཁོ་རང་ཚོས་བསྐོས་བཞག་པ་དང་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐད་
ཀར་ཐྤེ་ཇུས་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་འདུག དྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ལས་བྤེད་དོ་བདག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་
ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཀའ་བསྡུར་སྱི་ཡོངས་སྒང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་
གཏོགས། ཚོགས་ཆུང་དྤེ་ཡང་རང་དབང་ཅན་རྤེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་ལ་ལས་བྤེད་
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་བསྐོས་བཞག་པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཅྤེས། ཁ་གསལ་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་
བར་སྟབས་བདྤེ་རུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལོ་གསུམ་དང་ལོ་རྤེའྱི་སྐོར་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་
མང་པོ་བྱུང་སོང་། གཟྤེངས་རགས་ཟྤེར་བ་དྤེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མང་བ་དྤེ། ང་རང་ཤཤྤེས་པ་ལ་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
སན་གགས་ཆྤེ་བའྱི་ནོ་ཝྤེལ་གཟྤེངས་རགས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྤེ་རྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། Templeton Award ནྱི་ལོ་རྤེ་རྤེར་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསྤེར་གྱི་རགས་མ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྤེ་རྤེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ང་ཚོའྱི་གཟྤེངས་
རགས་དྤེ་ལོ་གསུམ་གསུམ་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་མྤེད་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་འད་པོ་དང་། ཡང་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྩ་ཆྤེན་པོ་གང་ཡང་མྱིན་པར་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་གོ་ས་རྤེད། ལས་བྤེད་རྩྤེ་ཕུད་ཅྱིག་བདམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། 
ལོ་རྤེ་རྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་བར་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད། གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འགྤེངས་ཤོག་ཅྱིག་བཀང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད། ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་བཙལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་འགན་དྤེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རག་པར་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དང་གོམས་གཤྱིས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཕུལ་གྱི་ཕུལ་གྱི་སོང་བ་ཡྱིན་ན། སྟབས་
བདྤེ་པོ་མྤེད་དམ་བསམས་ཏྤེ་ད་ལོ་ང་ཚོས་ལོ་གསུམ་དྤེ་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་བཟོས་པ་ཞྱིག་རྤེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་བཞག་
དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཟྤེར་བ་དྤེར་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་དྤེ་འཆར་ཅན་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚགས་ཚུད་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད། ལོ་གསུམ་གསུམ་ལ་ཡང་བསར་དུ་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་མངགས་ཏྤེ་གཟྤེངས་རགས་
ཕུལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བས་ཤོག་ཟྤེར་ན། འགྤེངས་ཤོག་བསྡུ་རུབ་བྤེད་སྟངས་དང་། ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་སྟངས་ཐོག་ནས་
ལས་བྤེད་དྤེ་ཉམས་མོང་ཡོད་དང་མྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་དང་མྤེད་ནས་མཚམས་མཚམས་ད་རྤེས་ཡྱིན་ནའང་
འགྤེངས་ཤོག་བཀང་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བསྤེབས་པ་རྤེད། དྤེར་བརྤེན་ང་ཚོས་ལོ་
རྤེ་རྤེ་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འཆར་ཅན་གཟྤེངས་རགས་མང་ཆྤེ་བ་ལོ་གཅྱིག་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
གནང་བ་ལ་ཡང་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་རྩྤེ་ཕུད་ལོ་ལྟར་རྤེ་རྤེ་ཡོད་ན། ལས་བྤེད་ག་ཚོད་མང་བ་ལ་རག་པ་ཡྱིན་ན་སྤེམས་
ཤུག་འཕར་རྒྱུ་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཡོང་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ཚོགས་ཆུང་དྤེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་རྤེད་འདུག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་འགྤེལ་བཤད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དྤེ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བྤེད་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་སྱིག་གཞྱི་ག་པ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། 
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ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་དཔོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྤེད་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་བསྐོས་ལས་
བྤེད་དྤེ་ཚོ་བསྐོས་ལུགས་བསྐོས་སྟངས་ཁག་ཁག་རྤེད་དྤེ། གང་ལྟར་བསྐོས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ལས་བྤེད་སྱི་འགྤེ་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅྤེས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ད་ལྟ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ཡྱིན་ཙང་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་ཁོ་ཚོས་བསྐོས་བཞག་པ་དྤེ་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཡྱིན། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་དྤེ་དག་གཏན་འཇགས་མ་རྤེད་ཅྤེས་པ་ཞྱིག་ག་པ་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐོབ་ཐང་སྱི་
མཚུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ད་ནས་བཟུང་སྟྤེ་གནང་རྒྱུ་མ་རྤེད་དམ། གཟྤེངས་རགས་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་རྤེད། བཀའ་ཤག་མ་འད་བ་རྤེ་རྤེ་ཕྤེབས་དུས། དགོངས་པ་བཞྤེས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡོང་མྱི་ཆོག་པ་མ་རྤེད། དྤེ་
སྔ་ཡྱིན་ན་ལོ་རྤེ་རར་གནང་བ་དྤེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་ནང་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པ་གང་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་པས་
གསུམ་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་གསུམ་བཟོས་པ་རྤེད། དྤེ་རྱིང་སྟབས་བདྤེ་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ལོ་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། ཡང་རྤེས་མ་བཀའ་ཤག་ཕྤེབས་དུས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་སྟྤེ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག ལོ་གཅྱིག་སྟྤེ་ལོ་
གསུམ་ལ་ག་རྤེ་བས་ཏྤེ་བསྒྱུར་དགོས་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེའྱི་སྒང་ལ་རྩོད་རྙོག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གྤེང་
སོང་མང་པོ་བྱུང་བ་རྤེད། དྤེ་ཚོར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད། དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་ཏྤེ་གནང་ན་ཡག་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཐུན་གཉྱིས་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལྤེས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད།ཤད་ལྟ་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ དྤེ་ལ་ལྟ་ལོག་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་བས་སོང་།ཤསྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ རྤེད་འདུགཤ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ འགོ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དྤེ་གཉྱིས་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།ཤབརོད་པ་དང་པོར་ཕར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་
གསུངས་ཏྤེ་ ༤༧ དང་ ༤༨ གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་མཉམ་དུ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག) ལགས་སོ།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྒང་ལ་ཡྱིན་པར་བརྤེན།ཤབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བོན་ཆྤེན་ཞྤེས་པའྱི་
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ཚིག་དྤེ་མྱི་འདུགཤ སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དག་བཅའ་ཁྲྱིམས་དགོངས་དོན་ཚིག་ཏག་ཏག་ཕྤེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྤེན།ཤབཀའ་བོན་
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་དྲུང་ཆྤེ་ཞྤེས་ནོར་བཅོས་གནང་ན་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།ཤདཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཁྲྱིམས་འཆར་བསར་བཅོས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་བཅོས་ཞུས་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དྤེ་གཟྤེངས་རགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་བསར་བཅོས་ནང་དུ་ཁུར་རོགས་ཞྤེས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབོར་བ་
རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ཁོ་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་གནང་འདུགཤ གོས་ཆོད་དྤེའྱི་དོན་ཚན་དང་པོ་དྤེར།ཤགཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་
གྱི་ཁྱབ་ཚད་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་བཞག་བས་པའྱི་ལས་བྤེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་ཀང་།ཤསྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ཚིག་བརོད་ཀྱི་འགོས་དང་།ཤགཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གྲུབ་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་སྟྤེ།ཤསྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་པར་གསལ་བའྱི་དབང་ཚད་ཆ་རྤེན་འོག་ནས་ད་
ཡོད་གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་བར་དུ།ཤགཟྤེངས་རགས་སོད་ཡུལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དྲུང་
ཆྤེའྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་ཕུད་པའྱི་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བས་པའྱི་ལས་བྤེད་པ་ཁོ་ནར་ཁྱབ་པར་ངོས་
འཛིན་བྤེད་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་འདྱི་བསར་བཅོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཡར་
ཞུས་པ་རྤེད།ཤབས་ཙང་བཀའ་ཤག་ནས་བསར་བཅོས་དྤེ་ཕྤེབས་པ་རྤེད། དྤེའྱི་སྐོར་དྤེ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་ཡར་ (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤད་ལྟ་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ག་ཚོད་གསུངས་པ་རྤེད་དམ།ཤསྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ་དྤེ་གཟྤེངས་
རགས་ཀྱི་གངས་དང་དངོས་པོ་རྤེད་འདུག) ཁོ་རང་ཚོའྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ཚིག་བརོད་ཀྱི་འགོས་དང་།ཤགཟྤེངས་རགས་
སོད་ཡུལ་འདྤེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གྲུབ་ཆའྱི་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་ནམ།ཤབས་ཙང་དྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་དྤེ་འད་གནང་འདུགཤ ད་ལྟ་ཞུ་དོན་སྱིང་པོ་དྤེ་ལ་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ངང་འཐྤེན་
གནང་རོགས་གནང་།ཤཕར་འགངས་ཞྱིག་གནང་ནས་འཇོག་རོགས་གྱིས།ཤཚོགས་ཆུང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་ཞུས་ཏྤེ་རྤེས་མའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤདོན་ཚན་བཞྱི་པ་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད།ཤ
དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་དང་པོ་ཡྱིན་པ་འད། དྤེ་ལ་གཏན་འཇགས་ལས་བྤེད་ཡྱིན་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འདུག) ཁོ་རང་ཚོའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ཚིག་བརོད་ཀྱི་འགོས་ཞྤེས་འཁོད་འདུགཤ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤའདྱིའྱི་ནང་ལ་འགན་
འཛིན་སྤེ་ཚན་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཞྤེད་འཁོད་འདུག) ལགས་སོ།ཤདྤེ་ང་ཚོས་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཁོ་རང་
ཚོའྱི་ལྷན་དུ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་བ་དགོས་འཁྤེལ་ས་རྤེད།ཤདྤེ་འད་ཞྱིག་སན་སྤེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་བསར་བཅོས་འདྱི་ཕར་
འགངས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།ཤ  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
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ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་དོགས་དྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་གཙང་མ་མ་ཆགས་བར་དུ་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེར་དཔལ་ལྡན་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆྤེ་བ་དང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་།ཤང་ཚོ་ཐྤེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མཇལ་ཏྤེ་གོ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྤེར།ཤགོ་
བསྡུར་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟྱིན་བྱིས་དང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོའ་ིསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་
ཞུས་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས།ཤདྤེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་བཞག་པ།ཤདྤེ་དག་ཕོགས་སྱིག་བས་
ཏྤེ་ཁུངས་སོ་སོར་བཏང་ནས་མར་འབོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའོན་ཀང་ཉྤེ་ཆར་ལས་བྤེལ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་བཞག་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༤ པའྱི་ནང་གསྤེས་ཇ་པ་དྤེ་མར་འཐྤེན་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ང་ཚོས་སར་ཡང་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་གོ་བསྡུར་མྱི་བྤེད་ཀ་མྤེད་ཐུག་སོང་།ཤ
ཁ་སང་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་དྤེར་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མར་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་སོང་།ཤ 
 
༄༅།ཤ།ཤཚོགས་དྲུང་མཆོག་ལ་ཆྤེད་ཞུ།ཤ 
 ཉྤེ་ལམ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འདྤེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཐོག་
བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཕོགས་བསོམས་ཁྲྱིམས་འཆར་རགས་ཟྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉྱིན།ཤཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཕུལ་བའྱི་ངོ་བཤུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་སོ་སོར་ཁུངས་འབུལ་ཞུས་པ་དྤེ་ལྟར་ཡང་།ཤབཀའ་
ཤག་ནས་འདྤེམས་སྱིག་དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་གསྤེས་དང་པོའ་ིཇ་པ་ཕྱིར་འཐྤེན་དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་བཏོན་གནང་འདུག་ཚུལ་
གོ་ཐོས་བྱུང་བ་བདྤེན་ཚེ་དྤེ་ལ་ངོས་ལྤེན་ཞུ་ཐབས་མྤེད།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ཀྱི་
འོས་ཆོས་དང་།ཤའདྤེམས་འཇུག་གྱི་ཆ་རྤེན་སྤེ་ཚན་སྱིག་གལ་སྱི་འགྤེས་ལྟར་འཇོག་ཐབས་མྤེད་དྤེ།ཤརྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་
པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཁུར་ཡང་ལྤེན་དགོས་པ་དང་།ཤཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་བདྤེ་སྲུང་ལྟ་བུར་མྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་
ས ྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ཡ་གལ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།ཤལས་བྤེད་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སྱིག་གཞྱི་
རྙྱིང་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལས།ཤགསར་འཇུག་བས་པ་མྱིན་ལགས་ན།ཤདྤེ་དག་ཆྤེད་ལས་པའམ་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་བདྤེ་སྲུང་
ལས་བྤེད་བཞྱིན་དམྱིགས་བཀར་ལས་བྤེད་དུའང་འཇོག་འོས་མྤེད།ཤགལ་སྱིད་གོང་གསལ་འདྤེམས་སྱིག་དོན་ཚན་ ༡༤ ནང་
གསྤེས་དང་པོའ་ིཇ་པ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་ན།ཤཁྲྱིམས་སར་ཆ་ཚང་ཚོགས་དུས་འདྱིར་འབུལ་མྱི་དགོས་པར་གནང་དགོས་ཞྤེས་
ཞུ་དགོས་ཕྤེབས་འདུག་པར་དྤེ་དོན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོར་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་བར་དགོངས་འཇགས་ཞུ།ཤཆྤེས་མཐོའ་ི
ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ལ།ཤ།ཤ 
 དྤེར་བརྤེན་བསར་དུ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཁུར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུགཤ དྤེའྱི་དབང་གྱིས་ད་
ཐྤེངས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་འདྱིར།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐད་བསྐོས་ལས་བྤེད་དང་།ཤཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་
བསྐོས་ལས་བྤེད་ཀྱི་གནས་བབ་དྤེ་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དཔལ་ལྡན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར།ཤགོང་དུ་འདྱི་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཤྱིག་སྟོན་པ་རྤེད།ཤདོན་
ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསྤེས་དང་པོ་དང་།ཤལོ་གཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ ༩ པ་ལ་ཡང་བསར་བཅོས་དགོས་པ་འདུག་ཅྤེས། 
དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བསར་བཅོས་དཀྱུས་ཅྱིག་ལ་འགོ་ན་མ་གཏོགས་རྱིམ་འཛར་བྤེད་དྤེ་འགོ་རྒྱུ་མྤེད་དུས།ཤཡང་མྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་
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གསར་པ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་གང་འད་གནང་འཆར་ཡོད་མྤེད་དྤེ་གོ་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་སྟྤེ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ཏུ་ལན་ཁ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ ༤༧ པ་དྤེ་འདྱི་ལྟར་འཇོག་གྱི་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་ ༤༨ པ་དྤེར་བོན་ཆྤེན་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀའ་བོན་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྤེ།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན།ཤགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་ལོ་རྤེ་རྤེ་ལ་ཕུལ་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤགཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཡུལ་གྱི་འོས་མྱི་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་དྤེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དྤེ།ཤད་ལྟའྱི་ནང་དོན་དྤེ་ལོ་གསུམ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེའྱི་གཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་ཅྱི་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་གཞྱིར་
བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕྤེབས་མ་སོང་།ཤ
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་བསྣམས་ཕྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་བསྣམས་མྤེད་པར་བརྤེན་ཚོགས་གཙོས་ངོས་འཛིན་
ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།ཤལོ་རྤེ་རྤེར་གཟྤེངས་རགས་ཕུལ་གྱི་རྤེད་དྤེ། འབུལ་ཡུལ་གྱི་ལས་བྤེད་དྤེའྱི་འདས་མ་དག་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་
བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤསྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ལོ་གཅྱིག་ལ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་དགོངས་བཞྤེས་གནང་།ཤང་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལོ་
གསུམ་བསར་བཅོས་བས།ཤདྤེ་ནས་གོས་ཚོགས་རྤེས་མ།ཤད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྤེས་མ་གསུངས་
གནང་གྱི་འདུགཤ དྤེ་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ལ་གཞག་དགོས་འདུག་ཅྤེས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་བྤེད་ཡོང་དུས།ཤད་ལྟའྱི་བསར་བཅོས་གཅྱིག་དྤེ་
དོན་ཚན་ཁ་སྔོན་ནོར་སོང་བ་རྤེད་ཞྤེས་པ་དྤེ་གཅྱིག་རྤེད།ཤགཞན་དྤེ་དོན་དག་ནོར་བཅོས་འད་ཞྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་དུས།ཤདྤེ་དུས་འཛིན་
སོང་དང་གོ་བསྡུར་བས་ནས་མཉམ་དུ་འཁུར་ཡོང་རོགས་ཞྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་དམ།ཤད་ལྟ་འདྱི ་ལ་གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོ་
གངས་ཀ་མང་ཆྤེད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་ཅྱི་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
གོས་ཚོགས་རྤེས་མར་གསུང་པ་རྤེད་དམ།ཤགོས་ཚོགས་རྤེས་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤཡང་མྱིན་ན་གངས་སངས་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིག་ཆ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།ཤདཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུགཤ གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་
ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཆན་གཅྱིག་འདུགཤ དྤེ་གཅྱིག་སན་སྤེང་ཞུས་ན་སམ།ཤཆ་པ་དྤེ་ལ་ད་ལྟའྱི་
གཟྤེངས་རགས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་དྤེ་སྔོན་ལབ་གྤེང་དང་འགྱུར་ལྡོག་མང་ཙམ་བྱུང་མཐར་སྱི་གྤེང་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་།ཤད་དུང་ལྤེགས་བཅོས་བ་དགོས་འགའ་ཤས་ཡོད་པར་མངོན་པ་དཔྤེར་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཁྱབ་ཚད་མ་གསལ་བ་ལ་བརྤེན་ནས་ལས་ཁུངས་རྤེས་གོ་བ་རྤེ་བངས་ཏྤེ་འོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་།ཤལས་ཁུངས་ཆྤེ་ཁག་གཉྱིས་
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ནས་་་་་་ད་དྤེ་ཚོ་མར་ཞུས་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ས་རྤེད།ཤགང་ལྟར་སྱིག་གཞྱི་དྤེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བས་ཏྤེ་ཡར་སན་
སྤེང་ཞུས་ན་ཡག་ས་རྤེད།ཤདྤེར་བརྤེན་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཕར་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་ན་ཡག་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ་དྤེ་ཕྱིར་འཐྤེན་བས་པ་ཡྱིན།ཤམ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཅྱི་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་ཀང་
སྔོན་ནས་ག་སྱིག་ཡག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ་དྤེ་དྤེ་རྱིང་མ་གཏང་ཀ་
མྤེད་རྤེད།ཤདྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་དྤེ་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་པ་བས།ཤབརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤ
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ་དྤེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།ཤབརོད་པ་དང་པོ།ཤགཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ པ། 

༄༅།ཤ།གཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། 
 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རྤེའྱི་ལས་དོད། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།  
དོན་ཚན། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཟུར་བརོད། 
བཅུ་པ། 
ནང་གསྤེས།ཤ༡ 
 
 

ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དང་། ཁ་པར། མྱུར་འཕྱིན་
བྤེད་སོད་ཀྱི་འགོ་གོན། 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སྱི་འཐུས་རྤེ་ལ་རྩྱིས་
ལོ་གཅྱིག་ནང་མཚན་གནས་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་
གཞུང་འབྤེལ་ལས་དོན་ཞུ་ཆྤེད་ཡྱིག་ཆ་པར་
སྐྲུན། ཁ་པར། མྱུར་འཕྱིན་བཅས་བྤེད་སོད་ཀྱི་
རྱིན་འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠།༠༠ དང་། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྤེ་ལ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༡༢༠༠༠།༠༠ ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཁུངས་
འཕྤེར་ཐོབ་འཛིན་དང་བྱུང་འཛིན་ཚད་ལྡན་
ཡོད་ཚེ་ཞུ་སོད་ཆོག 

ཁ་པར་བྤེད་སོད་ཀྱི་འགོ་གོན། 
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སྱི་འཐུས་རྤེ་ལ་རྩྱིས་ལོ་
གཅྱིག་ནང་མཚན་གནས་རྤེས་འབྤེལ་གྱི་གཞུང་
འབྤེལ་ལས་དོན་ཞུ་ཆྤེད་ཁ་པར་བྤེད་སོད་ཀྱི་རྱིན་
འབབ་དོད་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠༠།༠༠ རྤེ་དང་། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་རྤེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༡༢༠༠༠།༠༠ རྤེ་ཞུ་སོད་ཆོག 

 

 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།ཤ 
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སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆོགཤགཞུང་འབྤེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༩ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།ཤམྤེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།ཤབརོད་པ་དང་པོ།ཤགསུང་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་དང་པོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤ
དྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དྤེ་རྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་བཟོའ ་ིལས་དོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༤ པ། ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་འཕོས་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ།ཤསྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་
ལགས་དང་།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ ་ལྷག་ཡོད།ཤདཔལ་
ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོགཤ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་མྱིང་འབོད་གནང་བ་དང་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
ཀང་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་།ཤདྤེ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་རྤེད།ཤདྤེར་ལན་འདྤེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད།ཤབང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་
ལ་བོད་ཕྲུག་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཁ་སང་སྤེམས་ཚོར་ཆྤེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་སོང་།ཤདངོས་གནས་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ།ཤདྤེ་སྔོན་ཡང་སན་སྤེང་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཐུགས་སྣང་
གཞྤེན་སྐུལ་ཕུལ་བ་ཡང་བྱུང་ཡོད།ཤཡང་བང་ཨ་རྱིའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་ཀང་དྤེ་ག་རང་གསུངས་སོང་།ཤང་ཚོས་ཏན་
ཏན་གསུངས་མྱིན་ལ་མ་བལྟོས་པར།ཤང་ཚོ་ལའང་དྤེ་སྐོར་ལ་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོ་ཡོད།ཤཐུགས་སྣང་ཆྤེན་པོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤསྔོན་མ་ ༢༠༡༣ 
གྱི་ལོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏྤེ།ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་བཀའ་བོན་གནང་བའྱི་སྐབས་ནས་དྤེའྱི་སྒང་ལ་
འཁུར་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ལམ་སྟོན་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་འགོར་འགངས་བྱུང་བ་དྤེ་བང་ཨ་མྱི་
རྱི་ཀའྱི་ནང་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་རང་ནས་སོབ་ཚན་བཟོ་སྱིག་
གྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་སྤེ་ཚན་གསུམ་ལ་དབྤེ་ནས་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་གྲྭ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།ཤདྤེ་ནས་གསུམ་
པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ།ཤདྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་ཅྤེས་སྤེ་ཚན་གསུམ་ལ་དབྤེ་བ་དྤེས་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་བས་ནས་ཟྱིན་བྱིས་
བཏབ།ཤཟྱིན་བྱིས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཏྤེ་ཐག་གཅོད་ཞུས་ནས་གཏན་འབྤེབས་གནང་རྒྱུ་བས་ཀང་། ད་བར་དུ་དུས་
འགངས་བྱུང་ནས་ང་ཚོར་འབོར་བ་དྤེ་སྤེ་ཚན་དང་པོ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་ཞུས་ནས་ཉྱིན་ཤས་སྔོན་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་ནས་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད།ཤདྤེ་མྱིན་སྤེ་ཚན་གཉྱིས་པོ་དྤེ་འབོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་
རྩྱིས་ཡོད་ལ།ཤཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ་གྱི་གཟའ་མཇུག་གྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཚོར་དགྤེ་རྒན་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་
རྒྱུར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་མཐུན་གྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད།ཤདྤེའྱི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།ཤདྤེ་དག་དུས་ཚོད་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་འཆར་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤགཙོ་བོ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་།ཤནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་སྐད་ཡྱིག་ལ་ཤྤེས་
ཚོད་ཐུབ་པ་དང་། སྐད་ཡྱིག་ཉར་ཚགས་ཐུབ་རྒྱུར་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤནུབ་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་དྤེ་ལམ་སྤེང་ལག་ལྤེན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཀང་།ཤཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ནས་
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ཕ་མར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ལ་ཨུ་ཚུགས་བས་
ནས་ནང་ལ་བོད་སྐད་བཤད་རྒྱུ།ཤབོད་པའྱི་སྐོར་ལ་འགྤེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ། བོད་པའྱི་ཁྲོམ་འདུས་སོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཉམ་དུ་འཁྲྱིད་
རྒྱུ།ཤབོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་འཁྲབ་སྟོན་ལ་འཁྲྱིད་རྒྱུ་སོགས་པ་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་པ་དྤེ་ཐུགས་འཁུར་བཞྤེས་ན་ཡག་པོ་
འདུག་བསམ།ཤཕ་གྱིར་སྐད་ཡྱིག་སོབ་འཁྲྱིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ། གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་བོད་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་
འདུགཤཐུགས་འཁུར་ཞྱིག་བཞྤེས་རྒྱུ་མྤེད་དམ་སམ།ཤགཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་དབར་ཁའྱི་གུང་སྤེང་དང་སོབ་
སོང་བ་བར་གཏོང་མཁན་དྤེ་འདའང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མྱིན་གྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆྤེད་དུ་གཏང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤསོ་སོའ་ིཉམས་མོང་བས་ནའང་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་བཏང་བ་དྤེས་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་འགོ་ཡྱི་འདུགཤ 
མ་ཟད་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་མཁྱྤེན་འགོ་ཡྱི་འདུགཤཁོ་རང་ཚོར་ལས་ཀའྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཀང་རག་
གྱི་འདུགཤདྤེ་འདའྱི་སོབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཚུར་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གཏོང་འདོད་ཡོད་ན་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་ནས་མ་སུ་རྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་དབུ་འཛིན་ཐོག་ལ་ Canada ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ཕྲུག་ནང་བཞྱིན་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ དྤེ་འད་རྩ་བ་ནས་མྱིན་ཞྤེས་ཞུས་རོགས་གནང་།ཤམ་སུ་རྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུ་འཛིན་འོས་
ངྤེས་ཤྱིག་མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་པས། དྤེའྱི་སྐོར་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་གནང་
སོང་།ཤསྔ་མའྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་མཉམ་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞྤེས་ཞུས་པ་རྤེད།ཤཕ་གྱིར་འཐུས་ཤོར་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།ཤཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤཕ་གྱིར་དབུ་འཛིན་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་
ཀ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་ན་དྤེ་མྱིན།ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་ཤྤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ལ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སཾ་བྷོ་ཊ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་
གྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རོག་ཞྱིབ་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདྤེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་  Canada ཁུལ་གྱི་ TCPC ཞྤེས་
པའྱི་ཚོགས་པ་དྤེས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་མཐོ་རྱིམ་གྱི་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤལས་
བྤེད་ཟུར་པ་ ༦༡ ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ CANADA ཡྱི་དངུལ་ Dollar 
བརྒྱ་རྤེ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ས་རྤེད།ཤ༸སྐུ་མདུན་ལའང་སན་སྤེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ནས་ལོ་
ལྔའྱི་རྱིང་ལ་ཁས་ལྤེན་ཡོད་ཅྤེས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་།ཤགོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དགྤེ་རྒན་དང་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་རྤེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྒྤེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཕུད་པའྱི་སོབ་གའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་  ༢༠༠༠༠ ཐམ་པ་རྤེད།ཤཁྱོན་
བསོམས་ལ་ ༢༢༢༧༣ རྤེད།ཤགང་ལྟར་ཁོང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དགྤེ་རྒན་ ༡༥༠ ཙམ་ཡོད། དྤེ་ཕུད་ན་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ
ལས་བྤེད་པ་ལོགས་སུ་ཡྱིན།ཤདགྤེ་རྒན་རྤེར་ཕྲུ་གུ་ ༡༢ སྤེབས་ཀྱི་འདུགཤདངོས་གནས་གངས་ཀའྱི་ཆ་ནས་བས་ན་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་
ཐོག་ལ་དགྤེ་རྒན་བསྐོ་གཞག་དང་། ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དྤེ་མཐོ་པོ་རྤེད།ཤབས་ཙང་ཤྤེས་ཡོན་སྒང་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས། ཁྱྤེད་ཚོར་ཕྲུ་གུ་ ༡༠།༡༥ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་
དང་ཟབ་སོང་སྐབས་ལ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད།ཤདྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་དངོས་གནས་རྤེད།ཤབོད་ཁྱྱིམ་སོབ ་གྲྭ་ལ་
གཏང་རྒྱུ་དྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལའང་གང་ཐུབ་ཀྱིས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་ཕ་མའྱི་
མཉམ་དུ་ནང་ཁྱྱིམ་ལ་ཉར་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་ཀང་ཡོད།ཤགཉྱིས་ནས་གཞྱིས་
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ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐོག་ལའང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་ཁྱྱིམ་ཚང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཉར་རྒྱུ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད།ཤ
གཞྱིས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞྱིས་འགོ་
ཚོར་རྒྱབ་གཉྤེར་ཕག་བྱིས་གནང་ན་འགྱིགས་ཀྱི་མྤེད་ཅྤེས་ཞུས་སོད་ཀྱི་ཡོད།ཤདྤེ་མྱིན་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པར་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་
ཁྱྱིམ་ཁག་གཉྱིས་ནང་གཏང་ན་འགྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབོད་ཁྱྱིམ་ལ་རྩ་བ་ནས་བཏང་མྱི་ཆོག་པ་མ་རྤེད།ཤབོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་དྤེ་
དངོས་གནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔུང་འདྤེགས་བྤེད་མཁན་ཤུགས་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ནས་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་འགན་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀུར་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་
ཁག་གཉྱིས་དང་སཾ་བྷོ་ཊ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་འགན་དྤེ་འཁྱྤེར་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་གཞན་འཁྱྤེར་རྒྱུ་ཁག་པོ་
རྤེད།ཤབོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་པུ་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བས་རྤེས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྤེད།ཤརྒྱུན་ལྡན་ནས་ཆྤེ་
མཐོང་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཡོད་ཅྤེས་སན་སྤེང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤ 
 འབུམ་རམས་པ་ཐོན་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་།ཤའབུམ་རམ་པ་ཐོན་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།ཤཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འབུམ་རམ་པ་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ནས་ ༢༠༡༤ ལོ་ལ་ཤུགས་ཆྤེ་བ་དྤེ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ཡོད་པ་
དྤེ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོངས་ནས་འབུམ་རམ་པ་ཐོན་པ་དྤེ་ ༩ དང་ཉྤེ་ཆར་ ༩ བས་ནས་ ༡༨ འདུགཤ ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁོངས་
ལ་ ༥ ཐོན་པ་དང་ ༡༢ དྤེ་སོབ་སོང་བྤེད་བཞྱིན་པ་རྤེད།ཤམ་འོངས་པར་ཐོ་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཉར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤ
ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། དགྤེ་རྒན་ལས་བྤེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་
ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡།༡༢ ལ་ཟབ་འཁྲྱིད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབྱུང་ན་ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་ལ་བསྤེས་
མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤ སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གང་བསབ་པ་དྤེ་མ་གཏོགས་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོའ་ིནང་ལ་
ཟབ་འཁྲྱིད་ལ་བཏང་བ་དྤེ་ཧ་ཅང་འདོད་མོས་མྤེད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ཟབ་འཁྲྱིད་མ་
བས་ན་ཧ་ཅང་གྱིས་ཁག་པོ་རྤེད།ཤམ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་བ་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་མྤེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཟབ་འཁྲྱིད་ཞུ་དགོས་པ།ཤལྷག་པར་དུ་སྨན་པའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཟབ་འཁྲྱིད་དྤེ་གཞན་དང་འད་ཡྱི་མྱིན་འདུགཤ གཞྱི་རྩའྱི་སོབ་སོང་
ཡོད་པ་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག technique ཐབས་ལམ་རྒྱུས་ལོན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤགལ་ཏྤེ་མ་ཤྤེས་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྤེད།ཤ 
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རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན།ཤའཛིན་ག་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཚད་ལྤེན་རྒྱུ་མྤེད་དམ་
ཞྤེས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕྤེབས་སོང་།ཤདྤེ་ཉྤེ་བའྱི་ཆ་ལ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་ཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རྤེད།ཤསྐབས་དྤེར་དགོངས་འཆར་དྤེ་བྱུང་སོང་།ཤད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཚད་རང་མྱིན་པར་ཚད་ལོང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ proficiency གང་འད་འདུག རྒྱུས་ལོན་ assessment བ་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བརྩམས་དང་རྩོམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདྤེས་བོད་ཡྱིག་དང་ཨང་རྩྱིས། དབྱིན་ཇྱི་གསུམ་ལ་ཚད་ཅྱིག་ལོངས་པ་ཡྱིན་ན་
རྤེས་སུ་ཤུགས་གང་འད་བ་དགོས་མྤེད་ཡོང་ས་རྤེད།ཤད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།ཤགང་ལགས་ན་ཧོབ་སྟྤེ་
བས་ན་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཧ་གོ་ཡྱི་རྤེད་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤ 
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 དྤེ་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་ཆྤེད་ལས་སོབ་ཡོན་སྒོར་འབུམ་གསུམ་བར་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་།ཤསོབ་
ཡོན་རང་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་ལས།ཤགཟྤེངས་རགས་དྤེ་འད་མྱིན།ཤསོབ་ཡོན་རང་ཕུལ་བ་དྤེ།ཤཐུག་ས་དྤེ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་
གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་མཐོ་རྱིམ་དག་གས་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུར་སོབ་ཡོན་གྱི་གངས་ཀ་དྤེ་རང་ལ་སྐྲག་ནས།ཤ
ཕ་མས་ཀང་གགས་མ་འཁྤེལ།ཤསོབས་པ་ལྟ་བུ་དྤེ་བརླག་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུགཤ དྤེ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༥ ནས་ ༡༠ བར་ལ།ཤ
སོབ་གྲྭ་རྩྤེ་གས་ཀྱི་ནང་ལ་ India Today ཡྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་བདམས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཚུད་དགོས་པ་དང་།ཤདྤེ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ཕ་མས་ཀང་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདྤེགས་དང་ཆ་རྤེན་གྲུབ་ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན།ཤརྱིམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད།ཤང་
ཚོས་གསལ་བསགས་རོབ་ཙམ་ཞུས་ཡོད།ཤམདོ་དོན་སོབ་ཡོན་གྱིས་འཕོངས་ནས་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ལྟར་ནང་འགོ་མ་ཐུབ་པ་མྱི་ཡོང་ཆྤེད་
དུ།ཤTibet Fund དང་མཉམ་དུ་ཟུང་འབྤེལ་གྱིས་ལས་འཆར་དྤེ་སྤེལ་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པས།ཤསྱི་འཐུས་ཕག་བསངས་པ་ ༩ ཡོད།ཤདྤེས་ན་གང་ཐུབ་བསྡུས་པ་དང་།ཤདཔལ་
ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འོས་འཚམ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕྤེལ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤསྱིར་བཏང་སོབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་གྲུབ་འབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་སོང་།ཤངའྱི་དྱི་བ་དྤེ་མ་
སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ད་ལོ་དབར་ཁའྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྐོར་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱིར་བཏང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དྤེ་
ཡག་པོ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྤེང་སོང་བྱུང་
ནས་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རྤེད།ཤསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཞན་ཤོས་ཀྱི་སོབ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་
དྤེའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་ཐྤེབས་ཀྱི་འདུགཤ དྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་འདྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤད་ལོ་དབར་ཁ་མ་
སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་བ་དྤེ་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༥༠༠ ཙམ་ཡྱིག་ཚད་མ་འཕོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུགཤདྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་
སྐོར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤྤེས་རོགས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤམ་སུ་རྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་
ཐོ་དང་མང་གཙོ་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་དུས། འཛིན་སོང་དང་དགྤེ་རྒན་
རྣམ་པས་ཕྲུ་གུར་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་སྟངས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་མྤེད་དམ་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤ
ལོ་སྔོན་མ་ཡང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་འཁྲྱིད་མཁན་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཚན་གྱི་དྤེབ་ལ་རགས་བརྒྱབས་ནས་ཤོག་
གངས་དྤེ་ནས་དྤེའྱི་བར་ལ་སོང་ཞྱིག ང་ཟླ་བ་དྤེ་ནས་དྤེའྱི་བར་ལ་གུང་གསྤེང་ཡྱིན། ཚུར་སྤེབས་རྤེས་ཡྱིག་ཚད་གཏང་དགོས་ཞྤེས་
དྤེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་སན་སྤེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཡྱིག་ཚད་མ་འཕོད་མཁན་དྤེ་དག་ལ་ཟུར་དུ་དགྤེ་རྒན་ལ་སོབ་ཡོན་སད་དྤེ་ཟུར་
སོང་བས་ནས་བསར་དུ་གཏང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འདའང་བྱུང་འདུག དྤེའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དང་ད་
ལྟའང་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྤེབས་ཀྱི་འདུགཤ  
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 སྱིར་བཏང་གྱི་མ་སུ་རྱི་ཡྱིག་ཚང་དང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནས་སྟངས་དྤེ་དག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་
སམ་པའྱི་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འདུགཤ དགྤེ་རྒན་དང་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར།ཤཕྲུ་གུ་རྣམས་དགྤེ་རྒན་དང་སྤེམས་ཐག་ཉྤེ་པོ་མྤེད་པ་
དང་ཞྤེད་སྣང་བྤེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤ སོབ་གྲྭ་གཞན་ལའང་ཡོད་སྱིད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་
འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤཕྲུ་གུ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ནང་ལ་བདྤེ་སྡུག་ཞུ་རྒྱུར་འགོ་བར་ཧ་ཅང་ཞྤེད་སྣང་བྤེད་
དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུགཤསྐབས་དྤེ་དུས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་།ཤཁྱོད་རང་ཚོར་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་ཞྤེད་དགོས་པ་
ལས་ནོར་འཁྲུལ་མྤེད་ན་ཞྤེད་དགོས་དོན་མྤེད།ཤདཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཚང་དང་འཛིན་སོང་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་ཞུ་ས་
བཟོས་པ་རྤེད།ཤའཛིན་སོང་དང་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོ་ལྟ་རོག་བྤེད་མཁན་ལ་བཞག་པ་རྤེད་ཅྤེས་ལབ་པ་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་འཐུས་ཤོར་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤ ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་དྲུང་ཆྤེ་བཏང་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་འཛིན་སོང་དང་སོབ་ཚན་
འཁྲྱིད་སྟངས་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་མྤེད་པ་ཆགས་ནས།ཤགང་ལྟར་ཕ་གྱིར་ཆུ་
ངན་ལངས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་གང་ལ་གང་མཚམས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ཡྱིག་ཚད་མ་ཕོད་པའྱི་སོབ་ཚན་དྤེ་དག་དགྤེ་རྒན་ལ་དངུལ་སད་ནས་ཟུར་དུ་སང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་ད་ལྟའང་ཡོད་དམ་མྤེད། ང་ལ་འདྱི་དོགས་པ་ཆྤེན་པོ་སྤེབས་ཀྱི་འདུགཤ དྤེའྱི་ཀུན་སོང་དང་རྣམ་འགྱུར་དྤེ་ཡག་པོ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ དྤེང་སང་གོག་ཀད་ཀྱི་ནང་ནད་འབུ་ཡོང་བ་དྤེ་ནད་འབུ་གཙང་མ་བཟོ་མཁན་དྤེས་གཏོང་གྱི་ཡོད་
ལབ་ཀྱི་འདུགཤ གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཨང་ཀྱི་མ་ལོན་པ་ཡྱིན་ན་ཟུར་དུ་དགྤེ་རྒན་ལ་དངུལ་
སད་དྤེ་སངས་ནས་བསར་དུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤད་ལོ་དབར་ཁའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་སྐབས་
ཕྲུ་གུ་ ༥༠༠ ཙམ་ཡྱིག་ཚད་མ་འཕོད་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤགལ་སྱིད་གཟྱིགས་ཡོད་ན་དྤེ་ཕྲུ་གུ་
རང་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དགྤེ་རྒན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་སྐོར་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས།ཤདྤེ་གང་གཟབ་གཟབ་དང་གང་
རྒྱས་རྒྱས་ཤྱིག་འདུགཤལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན།ཤདྤེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཟབ་སོང་བཙུགས་པ་སོགས་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱས་
པ་དང་ཡག་པོ་འདུགཤདྤེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ།ཤབུམ་པ་གང་བོ་ལྟ་བུ་མྱིན་པར་བཀའ་འདྱི་གནང་
བ་ཆྤེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མར་ལན་ཁ་གསལ་པོ་དང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམ་པ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རག་པར་
ཚོར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདྤེའྱི་དབང་གྱིས་ཕག་ལས་གང་རྒྱས་རྒྱས་གནང་བར་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞྤེས་ཐོག་མ་དྤེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་དང་། དྤེ་ལས་གཞན་པའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་མཐོང་
ཚུལ་དང་མོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐོག་མར་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤ༡༌༡ ཁ་པའྱི་སྤེ་ཚན་གྱི་ནང་ལ།ཤ
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ ༩༢.༡༣ ༩༦.༨༦ བཅས་གསུངས་
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འདུགཤདྤེ་བརྒྱ་ཆ་གཞྱི་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའོན་ཀང་གནད་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལོ་
གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་ངས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།ཤདྤེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལན་གང་གནང་སོང་
ཞུས་ན།ཤདྤེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་འདུགཤལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བསམ་འཆར་གནང་བ་དྤེར་རྤེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤམ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་དང་དྤེ་བཞྱིན་དུ་གནང་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་བཀའ་ལན་ཟབ་མོ་གནང་བ་དྤེ་
ལ་ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་ནས་སྒུག་བསད་པ་ཡྱིན་ཡང་།ཤཁ་གསལ་པོ་གང་ཡང་མྤེད་དུས།ཤདྤེ་
རྱིང་བསར་དུ་དྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤན་ནྱིང་ཡང་ཞུས་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། ད་ལོ་ཡང་བསར་
མ་བརྤེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་གསལ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྤེ་ཚན་དྤེ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ཕབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར།ཤཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཚོགས་གཙོ་
མཆོག First division, Second division,Third division སོགས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དུ་དབྤེ་བ་ཕྤེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕན་ཐོགས་
ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རྤེད།ཤདཔྤེར་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་དང་པོ་ཐོན་པ་ག་ཚོད་འདུགཤགཉྱིས་པ་ཐོན་སོད་
པ་ག་ཚོད་འདུགཤགསུམ་པ་ཐོན་པ་ག་ཚོད་འདུག་ཅྤེས་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་ན།ཤལོ་རྤེ་བཞྱིན་སྔ་ལོར་ཕྲུ་གུ་
འདྱི་ཙམ་བྱུང་འདུགཤད་ལོ་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཙམ་བྱུང་འདུགཤལོ་རྤེས་མར་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཙམ་འབྱུང་ས་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་འདའྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་མར་
ཕབ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་མ་འོངས་པའྱི་སོན་རྩ་དྤེ་ཚོ་སོབ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ་ཉམ་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག་
ཅྤེས་གཞྱི་བཞག་ས་དང་དཔྤེ་བལྟ་ས།ཤཧ་གོ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།ཤདྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ནས་
ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤད་ལོ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ག་ཙམ་ཞྱིག་ Pass ཆགས་འདུགཤབརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཙམ་ཐོན་འདུག་ཟྤེར་བ་ཙམ་
ལས་ལོ་སྔོན་མ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད།ཤདྤེའྱི་སྔོན་མའྱི་ལོ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཟྱིན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདྤེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་
དྤེ་འད་ལ་དཔག་ནས་ལོ་རྤེས་མ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤན་ནྱིང་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བ་ལྟར་ལོ་རྤེས་མ་གནས་རྱིམ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་
གསུམ་པ་བས་ཏྤེ་དབྤེ་ན་དགྤེ་ཕན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་དང་འབྤེལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར།ཤབོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་ང་རང་ཚོས་རྩྱིས་ལྤེན་དང་མྱི་ལྤེན་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད།ཤལས་ཀ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེ་འད་བའྱི་དོགས་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྤེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ།ཤའབྤེལ་ཡོད་ལས་
བྤེད་དང་དགྤེ་རྒན། སོབ་སྱི་ཁོང་རྣམ་པས་ང་རང་ཚོས་རྩྱིས་ལྤེན་རྩྱིས་སོད་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ག་དུས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།ཤཟླ་བ་དང་
ཚེས་གངས་ཤྱིག་ཁ་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།ཤདྤེ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཁོ་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་གསུང་གྱི་འདུགཤརྒྱུ་མཚན་གང་རྤེད་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅན་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོས་
ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཚད།ཤསོབ་སོང་བྤེད་སྟངས།ཤམར་དགྤེ་རྒན་གྱིས་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུགཤམྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་གྱི་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་དུས་ཚོད་གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་
ན་དྤེའྱི་མཚམས་ལ་སོབ་ཁྲྱིད་བྤེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་ཟྱིན་པ་དང་།ཤདྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤང་འགོ་རན་ཡོད།ཤང་ཟླ་བ་འགའ་
ཞྱིག་གྱི་རྤེས་སུ་གནས་སོས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདྤེ་བྤེད་དུས་སོབ་ཚན་ཁྲྱིད་རྒྱུར་འཐུས་ཤོར་ཆྤེན་པོ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས།ཤཏག་ཏག་ཅྱིག་
སོབ་ཚན་ཁྲྱིད་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་གྲུབ་འབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རྤེད་ཅྤེས་
པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་སྤེ་ཡྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གནས་སྟངས་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་
ཡོད།ཤསྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ལས་མ་བརྒལ་བ་གསུང་རོགས་གནང་།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤདང་པོ་དྤེར་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤསྐར་མ་བཅུའྱི་ནང་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤརྩ་བའྱི་ལས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་གནས་དོན་ན་ནྱིང་གྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བངས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་
བརྩྱིས་ཏྤེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེའྱི་མཇུག་འདྤེད་དྤེ་ཡག་པོ་བྱུང་མྤེད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་གནད་དོན་དྤེ་ཚོ་ཞུ་མཁན་
མང་པོ་བྱུང་ཙང་། དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ཏྤེ་གནས་དོན་གཞན་པ་དང་མ་འདྤེས་པ་བས་ཏྤེ། སྟོང་པའྱི་དུས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་གནད་
འགག་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤངས་ལས་དོན་དྤེ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།ཤང་རང་
ཚོ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་མགོན་བོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བདྤེན་སྟོབས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡོང་གྱི ་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཕན་ཚུན་བརྩྱི་བཀུར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའདས་པའྱི་གནས་དོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་
འབྤེལ་ལམ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་ཞུས་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་སྣང་མྤེད་དང་།ཤགལ་ཆྤེན་དུ་མ་བརྩྱིས་
པའྱི་རྣམ་པ་དྤེ།ཤབར་ལམ་དུ་བ་ན་མྤེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་མཆོག་ལ་གཞུང་འབྤེལ་གྱི་ག་
སྟོན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཡང་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་མགོན་གདན་འདྤེན་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཐད་ལ་ཛ་དག་གྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཡང་
ཚོགས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་དྤེའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱིའྱི་མྱི་སྐུ་མགོན་བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་
གཏམ་བཤད་དྤེ་ཡང་མྤེད་པ་བས་ན་ཞྤེས།ཤགལ་ཆྤེན་པོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་པ་རྤེད།ཤརྩ་བའྱི་ཕྤེབས་མཁན་བ་ན་མྤེད་པའྱི་མྱི་རྣམས་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོའ་ིམཛད་དྱིན་ཁོ་ནར་ཕྤེབས་པ་ལས།ཤང་ཚོ་གང་ཟག་རྤེ་ཟུང་གྱིས་འཇོན་པ་དང་བཏང་བར་ངས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།ཤཕྱི་ནས་ཕྤེབས་པ་དྤེའྱི་ནང་ནས།ཤམགོན་འབོད་ཡོད་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞུས་ན་
ཕྤེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤཕྱི་ནས་ཕྤེབས་ཐུབ་པ་དང་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་ངས་ཞུས་
ཡྱིན།ཤང་ཚོས་ལས་ཐོག་ལ་འབྤེལ་བ་ཧ་ཅང་བཞག་སྟྤེ།ཤལས་ཐོག་ལ་འགྱིག་བསུབ་ཀྱི་ཡྱི་གྤེ་བསུབ་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་དཔྤེ་ཡང་
བཞག་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ཡང་འཁྱུར་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་ལ་གང་བས་ནས་མགོན་འབོད་གནང་ཐུབ་མྤེད་དམ།ཤང་རྡ་རམ་ས་ལར་སྤེབས་ནས་ཟླ་
བ་གསུམ་བཞྱི་ལས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤརྡ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོ་ངས་དྤེ་ཙམ་ངོ་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤ
ལོ་བཅུའྱི་སྔོན་དུ་ང་ཚོ་འབྤེལ་བ་བྱུང་བ་མང་པོ་ཡོད།ཤལས་ཟུར་བ་གནད་ཡོད་གསུམ།ཤལས་དོན་མྱི་འད་བ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་
མཇལ་བྱུང་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤདབུས་གཞུང་གྱི་འདས་པའྱི་རྱིག་གཞུང་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ་མོ་རང་གྱི་
བཟའ་ཟླ་སྙུང་གཞྱི་ཆྤེན་པོ་བཞྤེས་ནས་གཤག་བཅོས་བས་པའྱི་ཐུགས་གསོ་ལ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང།ཤདྤེ་རྱིང་ཁྱྤེད་རང་ཚོས་༸སྐུ་མདུན་
དབུ་བཞུགས་པའྱི་ཐོག་ལ་མཛད་སྒོ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་གནང་བ་རྤེད།ཤམངའ་སྤེའྱི་དབུས་བོན་ཆྤེན་དང་བཅས་གདན་འདྤེན་ཞུས་འདུགཤ ང་
ལ་མགོན་ཤོག་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་འབོར་གྱི་ཡོད་དྤེ།ཤདྤེ་རྱིང་མགོན་ཤོག་འབོར་མ་བྱུང་ཞྤེས་གསུངས་གནང་བྱུང།ཤདབུས་སྱི་ཁྱབ་བོན་
ཆྤེན་ཟུར་པ་དྤེ།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འབྤེལ་མཐུད་གནས་ཚུལ་ཞུ་གཏུག་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཁོ་རང་བོན་ཆྤེན་
ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་རང་ནང་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་བྱུང།ཤ
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དྤེར་བརྤེན་བོ་ཕམ་གནང་སོང།ཤངས་སྲུང་སོབ་བྤེད་པའྱི་དོན་དུ་རྫུན་བཤད་དགོས་བྱུང།ཤང་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་མྤེད། དྤེ་དུས་ལྡྱི་
ལྱིར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་དགོས་བྱུང།ཤདྤེ་ནས་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པ།ཤBharat Tibbat Sahyog Manch གྱིས་
ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་ལྡྤེ་ལྱིར་ང་ཚོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེ་སྐུའྱི་ག་སྟོན་ལ་མངའ་སྤེ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་གདན་འདྤེན་
ཞུས་འདུགཤསོ་སོ་འཕགས་བོད་འབྤེལ་མཐུད་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཞོན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན།ཤཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྤེའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ད་ལྟ་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ།ཤཁྱྤེད་རང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལར་མཛད་སྒོ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞུས་སོང་།ཤང་ལ་མགོན་
ཤོག་རག་མ་བྱུང་ཞྤེས།ཤཨ་ཁ། གང་འད་ཞྱིག་ཆད་ཡོད་དམ་བསམས་བྱུང།ཤམགོན་ཤོག་འབུལ་མཁན་ནྱི་ང་མ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།ཤཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚོ་མང་གཙོའྱི་དུས་དན་ལ་སྐུ་མགོན་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་སུ་གནམ་ཐང་ལ་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གདན་འདྤེན་ཞུ་རུ་བཅར་བ་རྤེད།ཤམངའ་སྤེའྱི་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པ།ཤམངའ་སྤེའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཟུར་པ།ཤང་རང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཉྤེ་ཤོས་ཀྱིས་སྒོ་འགམ་དུ་ཐུག་བྱུང་།ཤཁྱྤེད་རང་ཚོ་འདྱིར་མཛད་སྒོ་མང་པོ་
ཚོགས་ནས།ཤང་ཚོར་ག་རྤེ་བས་ཏྤེ་མགོན་ཤོག་བཏང་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་བྱུང།ཤམཚན་བརོད་མ་དགོས་པ་བས་ནས།ཤསྔོན་
མ་ང་ཚོ་འདྱིར་སྱི་ཚོགས་རྙོག་ཁྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལའང་ཁོ་རང་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་གཅྱིག་རྤེད།ཤཚེས་གཅྱིག་ལ་གནམ་ཐང་དུ་
སྒུག་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་མ་ཐག་ཏུ།ཤའཁོར་མང་པོའ་ིདཀྱིལ་དུ་བཀའ་བཀོན་བཏང་བྱུང།ཤདྤེར་བརྤེན་དྤེ་དང་འད་བའྱི་གནས་
ཚུལ་ཡོང་བསད་དུས།ཤམ་འོངས་པར་ལས་ཐོག་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་གང་འད་བས་ནས་ངོ་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རྤེད་དམ།ཤའབྤེལ་
ཡོད་ཚོར་མགོན་ཤོག་དྤེ་ག་ནས་ཆད་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཤས་གནས་ནས་ཆད་པ་རྤེད་དམ།ཤདབུས་ནས་
འཐུས་ཤོར་རྤེད་དམ།ཤལྡྱི་ལྱིར་ཆ་བཞག་ན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཁུངས་བཅུ་པོས་གང་ངོ་ཤྤེས་པ་ཚང་མའྱི་མཚན་གཞུང་
མཉམ་དུ་སྤུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་རྤེས་ག་པར་མགོན་འབོད་གནང་དགོས་མྤེད་སྐབས་དྤེ་དུས་མགོན་ཤོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ
དྤེར་བརྤེན་འདས་པའྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་དྤེ་ཚོ་ཞུས་པ་དྤེ་རང་གནས་སུ་ཕྱིན་འདུགཤ མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚོ་
ཞབས་སྟྤེགས་ལ་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤལྷག་པར་དུ་དབུས་ཀྱི་བོན་ཆྤེན་ཟུར་པས་བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་གྱི་མཚན་བཀའ་འདྱི་ཞུ ་ཡྱི་
འདུགཤཁོང་བཞུགས་ཡོད་དམ།ཤང་ཁོང་དང་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤང་ཚོ་ལས་ཐོག་དཀྱིལ་འཁོར་ཚོ་ལ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་མཁན་མྱི་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་དྤེ་འདའྱི་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་།ཤསར་ཡང་དྤེ་རྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དུ་གལ་ཆྤེན་
པོར་བརྩྱིས་ཏྤེ། ངས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་སྟོང་པ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།ཤསྔོན་མ་དཔྤེ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤརྒྱ་གར་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་ཁྲྱིད་པ་ Yashwant Sinha ཡྱི་བོད་དོན་སྐོར་ལ་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་དྤེ་རྒྱན་ཤོག་བརྒྱབས་
ནས་རག་སོང་ཞྤེས་བོད་དོན་ཀྱི་རྩ་དོན་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གྤེང་བ་རྤེད།ཤངས་གནད་དོན་འདྱི་ཞུས་ནས་སར་ཡང་
མ་འོངས་པར་དྤེ་འད་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞྤེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་འགོ་སྟངས་དང་།ཤང་ཚོའྱི་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་འགོ་སྟངས་གཉྱིས་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་འད་བ་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤསྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།ཤགནད་དོན་
མང་པོ་ཡོད་ན་གང་ཐུབ་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།ཤ 
ལགས་སོ།ཤདཔལ་ལྡན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་གཅྱིག་དྤེ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤ
དྤེ་སྔོན་དང་འདྱི་ལོའ་ིབོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་དམ།ཤགནད་དོན་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད་ཞུས་ན།ཤསོ་སོའ་ིདོགས་པ་ཞྱིག་ལ།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རྩྱིས་ལྤེན་པ་དྤེ།ཤཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་
ཉུང་དུ་ཆགས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་མྱིན་ནམ།ཤཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས།ཤདབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དྤེ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤCondition གཅྱིག་མ་གཏོགས་སད་ཡོད་མ་རྤེད།ཤ
སྔོན་སྱིད་སོང་གྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གནང་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤསོབས་པ་ཆྤེན་པོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་དང་གཞྱི་
བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་གནས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤལོ་གཉྱིས་གསུམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤལོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲུ་
གུའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།ཤདྱི་བ་དྤེ་གཅྱིག་ཡྱིན་།ཤ 
 དོན་ཚན་གཞན་ཞྱིག་ལ།ཤའཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོབ་དང་། དྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤས་
གནས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་ཕྤེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདམྱིགས་བསལ་དུ་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་
མར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྐབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་ཕྤེབས་མ་མོང་
བའྱི་ས་ཆ་ལའང།ཤད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་ཐྤེངས་གསུམ་བཞྱི་ཕྤེབས་མོང་གྱི་ཡོད་པས་ཡག་པོ་རྤེད།ཤརྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤ
ཕྤེབས་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཐུབ་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤསོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནས་བལྟས་བསད་ཡོད།ཤཤྤེས་
རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ལ་གཅྱིག་བལྟ་དུས་ད་ལོ་ཡང་མྱི་འདུགཤལོ་རྤེས་མ་ཡོང་བའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་བསམས་ནས་དན་དུས།ཤད་ལོ་ཡང་
མཐོང་རྒྱུ་མྤེད་དུས།ཤག་རྤེ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་ཏྤེ་མ་ལངས་ཐབས་མྤེད་བྱུང་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདཔྤེར་ན་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཚང་མར་ཝར་ཎ་
མཐོ་སོབ་དྤེའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང་།ཤབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤཆོས་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་འད།ཤརྱིག་གཞུང་ལྟྤེ་གནས་ཁང་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གྱི་ཡོད་པས་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤད་
ལྟའྱི་ཆར་མཐོ་སོབ་དྤེ་ནས་ཐོན་པའྱི་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་།ཤསོབ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
གནས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤག་པར་ཡྱིན་ཡང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འདའྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་
བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་བར་དུ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་མ་
འཁོད་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།ཤདྤེ་དང་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ངྤེས་སྟོན་པ་མཆོག་གྱིས།ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས་ངྤེས་པར་དུ་ཕྤེབས་རོགས་ཞྤེས་ཡྱི་གྤེ་ཕུལ་དུས་སྐབས་ལ།ཤསྱིད་སོང་གྱིས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་ཡོད་པ་རྤེད་
དྤེ།ཤད་བར་ལོ་བཞྱི་ཟྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།ཤང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་སོང་ཕར་བཞགཤའཛིན་སོང་ལ་གནས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་དྲུང་
ཆྤེ་རྣམ་པ་ཡང་ཕྤེབས་ཡོད་པ་ད་བར་བྱུང་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཐྤེངས་གཅྱིག་མྱིང་མ་སྟོང་ཙམ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་
ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རྤེས་དན་ཞུ་བྤེད་དང་འབྤེལ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དྲུང་ཆྤེ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་ཕྤེབས་པ་ལས། ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་སོབ་གསོ་གོ་བསྐོན་དང་ལག་
ལྤེན་བྤེད་ཕོགས།ཤཤྤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལ་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་ཕྤེབས་མྱི་འདུགཤ དྤེ་མྱི་འཐད་ནས་ཟུར་དུ་
བཞག་དགོས་གནད་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།ཤང་རང་ཚོ་ཝ་ར་ཎ་སྱི་དྤེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་གནད་
འགག་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས།ཤད་བར་དུ་ཕྤེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤབཀའ་ལན་དུ་རྒྱ་གར་
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གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་ལན་གནང་སྱིད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་ན་ཤChandigarh དང་ཤJalandhar དྤེ་བཞྱིན་ཤ
Chennai ག་པ་ག་སར་ཕྤེབས་བསད་ཡོད་དུས།ཤདྤེ་འད་རྤེས་ལུས་བཞག་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ནམ།ཤཝ་ར་ཎ་སྱིར་ཆ་མཚོན་ན།ཤ
མྱིའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ།ཤཆྤེ་ཆུང་མ་
ལྟོས་པའྱི་ད་ལྟ་བར་ཚང་མ་སྒྲུབ་བསད་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤརང་དབང་བདྤེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདབུས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁུངས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་གཉྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་ལ་
བལྟ་དུས།ཤདྤེ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་མྱི་འདུགཤ མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།ཤཆོས་ལུགས་ལྔ་པོའ་ིའཐུས་མྱི་དང་།ཤདྤེ་བཞྱིན་
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་གོས་གཅྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དྤེ་ལས་ལྷག་ས་ཆ་གཞན་པར་ཡོད་ས་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་དང།ཤདྤེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་བསྡུ་དངུལ་གང་བྤེད་དགོས་པ་ཚང་མ་ཞུ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ
ལོ་རྤེ་རྤེར་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་དབུས་ནས་ཞུ་བསད་པ་ཞྱིག་ད་བར་
དུ་རྒྱུན་གོན་དང་ཟས་དོད། ལས་དོད་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཞུ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རྤེད།ཤལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཞུ་བསད་
མཁན་ཞྱིག་དང་།ཤགཞུང་གྱི་ལས་དོན་ག་རྤེ་བས་པ་དྤེ་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤང་རང་བོད་སྱི་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤསོབ་ཡོན་སྒོར་མོ་ཨ་ན་གཅྱིག་གཏོང་མ་དགོས་
པས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤལོ་རྤེར་སོབ་འཇུག་གསར་བཅུག་གྱི་ཐད་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་རང་གྱི་
ཆ་རྤེན་ལྤེན་མ་ཐུབ་ནས།ཤལོ་རྤེར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྤེད་དམ།ཤསྔོན་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན།ཤབརྒྱ་ཆ་
བརྒྱད་ཅུ་དང་དགུ་བཅུ་ལྷག་ང་རང་ཚོ་བོད་རྱིགས་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་ཆ་རྤེན་དང་གོ་སྐབས་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ
ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མར་ཞན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ།ཤལོ་རྤེ་རྤེའྱི་ནང་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆ་རྤེན་ལྤེན་མཁན་ཉུང་དུ་
འགོ་བར་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་ཚོས་དགོངས་ཀྱི་མྤེད་དམ།ཤདྤེའྱི་སྐོར་ཐུགས་བསམ་བཞྤེས་ཀྱི་མྤེད་དམ།ཤདྤེ་འད་ཉུང་དུ་འགོ་བར་ཐུགས་
འཚབ་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་མྤེད་དམ་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་ཆ་རྤེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྤེར་མཐུན་རྤེན་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤསྒྱུ་རྩལ་གྱི་སྤེ་ཚན་ནང་ལའང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སྨན་གྱི་སྤེ་ཚན་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྩྱིས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ནང་
ལའང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གོ་སྐབས་གནང་བ་དྤེར།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ལྤེན་མ་ཐུབ་དང་ཆ་རྤེན་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ།ཤའཐུས་ཤོར་གཏོང་དགོས་
པ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ།ཤདྤེ་འདའྱི་གོ་སྐབས་ལྤེན་དགོས་པ་དྤེ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ།ཤ
དྤེའྱི་ནང་ནས་འགན་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གོ་རོགས་གང་ཐུབ་ཐུབ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་།ཤཆ་རྤེན་དྤེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ལྤེན་རྒྱུར་ལས་འགན་དྤེ་སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣྤེ་མོ་བ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམང་པོ་འད་ཆགས་སོང་།ཤ
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 

ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོགཤཤ 
 

དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་
དྤེར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལོའ་ི
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ལོ་ཕྤེད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་ཡྱིག་རྒྱུགས་མྱི་འཕོད་པ་དྤེ་དངོས་ཡོད་རྤེད་འདུགཤཡྱིན་ཡང་ལོ་ཕྤེད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་
དྤེ་སྔོན་ལ་བཏང་ནས།ཤལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ནང་དུ་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡང་སོབ་གྲྭ་སོ་
སོའ་ིཐབས་བྱུས་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་འདུགཤལོ་ཕྤེད་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཚང་མར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྩད་གཅོད་བྤེད་ཀྱི་མྤེད་དྤེ།ཤ
ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོས་ཐབས་བྱུས་མ་འད་བར་བཏང་ནས་སོབ་ཕྲུག་ལྔ་བརྒྱ་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པ་དྤེ། ལོ་འཁོར་
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཅངས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་སོབ་སྱིས་འགྤེལ་བཤད་གནང་གྱི་འདུགཤསྱི་ཡོངས་
ཀྱི་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་།ཤབཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་
འདུགཤད་ལོ་ཆ་བཞག་ན་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ལས་མྱི་འདུགཤ བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༢༨ རྤེད་འདུགཤདྤེ་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་རྤེད།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་དུའང་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་ འདུགཤསྱི་
ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཚོ་ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད་འདུགཤདགྤེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་བར་སྤེམས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་དང།ཤསོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་རྒྱུར་ཞྤེད་སྣང་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བའྱི་སྐོར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཕ་ཤྤེས་མ་སོང་སྟྤེ།ཤམ་
འོངས་པར་ཏན་ཏན་དོ་སྣང་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤསོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་དགྤེ་རྒན་ལ་ཟུར་དངུལ་སད་ནས་ཟུར་དུ་སོབ་ཁྲྱིད། སྱི་ཡོངས་ནས་དྤེ་འད་
བྤེད་ཆོག་གྱི་མ་རྤེད།ཤམ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་གྲྭར་དྤེ་འད་ཡོད་མྤེད་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤདྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རྤེད།ཤགཞན་ཟུར་དུ་ཟུར་སོང་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་སོབ་ཚན་གྱི་
ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དགྤེ་རྒན་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་སོབ་ཚན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་དྤེ་དག་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་ཟུར་
སོང་སད་ནས།ཤདྤེ་ལ་ཟུར་དུ་གསོལ་ཕོགས་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེ ད།ཤ
སོབ་གྲྭ་རང་ནས་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤབས་ཙང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་མཉམ་དུ། ང་ཚོའྱི་བཀའ་ལན་དང་ལས་བསོམས་དྤེ་ཚོ་
གང་གསལ་གསལ་གྱི་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་པར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་གྲུབ་འབས་དྤེ་
ཚོ་སྤེ་ཚན་དབྤེ་འབྤེད་མྱི་འདུག་གསུངས་པར་ངས་དགོངས་སྤེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤརྤེས་མའྱི་ལོར་ངྤེས་པར་དུ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ།ཤབཞྱི་
རྐང་གྱི་རོབ་ཙམ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་
ཞུས་ཡྱིན།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤༣༡ རྤེད་འདུགཤ༢༠༡༤ ལོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དྤེ་ ༨༦༌༧༡ རྤེད་འདུགཤ
༢༠༡༥ ལོ་ལ་ ༩༡༌༢༦། དྤེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༤༧༢ བྱུང་འདུག ༢༠༡༤ 
ལ་ ༩༦༌༦༧། ༢༠༡༥ ལ་ ༩༩༌༦༠། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དྤེ་ནས་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་སོབ་ཕྲུག་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བས་འདུག་ཅྤེས་ཁ་སང་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤལོ་ཁ་ཤས་སྔོན་ནས་བསྡུར་ནས་
བལྟས་ན་ ༢༠༡༣ ལོར་སོབ་ཕྲུག་ ༢༨༣ གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ སྒང་ལ་སྤེབས་པ་རྤེད།ཤ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་ཕྲུག་ ༣༢༡ བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ 
སྒང་ལ་སྤེབས་འདུགཤ༢༠༡༥ ད་ལོ་སོབ་ཕྲུག་ ༤༤༣ གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ སྒང་ལ་ལྤེན་པ་བྱུང་འདུགཤ དྤེར་བརྤེན་བརྒྱ་ཆ་ཐོན་པོར་
སྤེབས་པ་མང་བ་ཡོད་པ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤྤེས་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་།ཤདྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བརྒྱ་ཆ་  
༩༠ ལྷག་ལྤེན་མཁན་ན་ནྱིང་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་དང་ད་ལོ་བཅུ་དྲུག ད་ལོ་སྱིད་སོང་གྱི་སོབ་ཡོན་བཞྤེས་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལྤེན་
མཁན་གཅྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་སོབ་ཚན་བྤེ་བག་སོ་སོའ ་ིནང་དུ་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཨང་ཀྱི་  
༩༧།༩༨།༡༠༠ ལྤེན་མཁན་ཡང་འདུགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་
བསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ 
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 དྤེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བགོ་གྤེང་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཏྤེ།ཤད་ལྟ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།ཤབོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་རྩྱིས་ལྤེན་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རྱིང་ན་ཟླ་བ་བཞྱི་དང་ཐུང་ན་ཟླ་བ་གཅྱིགཤ
ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བ་ལ་བྱུང་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་བའྱི་སྔོན་དུ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་རག་མྱི་ཡོང་ངམ་ཞྤེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ཡང་དྤེ་
ག་རང་གནས་བསད་ཡོད།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དུས་འགོར་ཕྱིན་པ་རྤེད་དྤེ།ཤཕོགས་གཞན་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དང་པོ་ནས་
ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་ཐག་བཅད་གནང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཚང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བར་སྐབས་
ལ་གཞུང་འགྱུར་བ་ཕྱིན།ཤའབྤེལ་ཡོད་དང་བོན་ཆྤེན།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོ།ཤའབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་འགན་འཛིན་དང་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིམ་
གྱིས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ལྷག་པ་རྤེད།ཤགཞན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་རྐང་བཞྤེས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཀང་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད།ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྤེད་ཚོས་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་དང་བྤེད་བཞྱིན་ཡོད།ཤལྡྱི་ལྱིར་དྤེ་ག་རང་གྱི་སྐོར་ལ་ Shastri Bhavan ལ་ཐྤེངས་གསུམ་བཅུ་ལྷག་སྐོར་བ་
བརྒྱབས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་བས་པ་ཡྱིན།ཤགང་ལྟར་མགོགས་ལ་མྱུར་དུ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ངས་ཡྱིག་ཆ་དྤེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏྤེ།ཤགསལ་པོ་ཞྱིག་རྙྤེད་མ་སོང་།ཤཕྲུ་གུའྱི་གངས་
ཚད་དྤེ་སྔོན་མ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་སྟྤེ།ཤདྤེར་གནད་འགག་ཡོད་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཁོང་ཚོས་རོགས་དངུལ་དྤེ་ཕྲུ་
གུའྱི་གངས་ཚད་ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད་དྤེ།ཤཡྱིན་ཡང་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ག་པ་ནས་སྤེབས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་
ཚོ་སཾ་བྷོ་ཊའྱི་ཁོངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ  བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་ཀང་ཕག་རོགས་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་འབད་བརྩོན་བས་བསད་ཡོད་
ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་སྐོར་དྤེ།ཤཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཁུངས་འབྤེལ་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤ  
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྦུན་ཐར་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གཅྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
བཅར་བ་ཡྱིན།ཤལས་བྤེད་གཞན་པ་ཚོ་ཡང་བཅར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བོ་བཟང་སྤེང་གྤེ་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་སྐོར་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་
གསུངས་སོང་སྟྤེ།ཤདྤེ་སྔ་ངས་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་འཁྱྤེར་ཙང་གསལ་ཁ་ཞྱིག་གཏོན་ན་བསམས་བྱུང་།ཤརྒྱ་གར་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ པོ་ནང་ལ་རྤེད།ཤལོ་གསུམ་རྱིང་ལ་འབད་བརྩོན་བས་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་
ཐག་ཆོད་ནས་བཀོད་ཁྱབ་སྤེལ་བ་དྤེ་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསྒོ་ནས་བཅད་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤབར་ཆད་ལྟ་བུར་རྒྱ་གར་གྱི་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་བྱུང་བ་རྤེད་ཅྤེ་ན།ཤསྐབས་དྤེ་དུས་ཤྤེས་རྱིག་བོན་ཆྤེན་ Kapil Sibal མཆོག་རྤེད།ཤཁོང་དང་མཇལ་ནས་ཞྱིབ་ཕ་
ཞུས་དུས་ཁོང་གྱིས་མོས་མཐུན་ཆ་ཚང་གནང་སོང་།ཤཤྤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆྤེའང་མཇལ་བ་རྤེད།ཤདྤེ་དུས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
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པའྱི་འགན་འཛིན་ Apurva Chandra རྐང་འགན་བཞྤེས་ནས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་ལྤེན་པར་འབད་བརྩོན་ཆ་ཚང་གནང་།ཤཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་ Kapil Sibal བརྤེས་པོ་བརྒྱབས་ནས་ Palam Raju ji ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཁོང་ལ་བཅར་ནས་རྒྱ་གར་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་
ཆྤེ་ལ་ཞུས་དུས་མོས་མཐུན་ཚང་མ་གནང་བ་རྤེད།ཤམ་གྱི་ལྷོ་ཕོགས་ Andra དང་  Telangana ཡྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ 
Palam Riju ji བོན་ཆྤེན་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ནས་འགག་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་རྤེས་ལ་སྱིད་གཞུང་བརྤེ་པོ་བརྒྱབས་
པ་རྤེད།ཤསྱིད་གཞུང་བརྤེས་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཤྤེས་རྱིག་བོན་ཆྤེན་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ Smriti Irani མཆོག་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ 
Smriti Irani ཐྤེངས་གཉྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ལྷན་བཅར་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་  
Smriti Irani མཆོག་ནས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་སོད་རྒྱུ་དྤེ་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིན་ན་ expedite གང་མགོགས་རྩྱིས་སོད་ཅྤེས་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་
ཆྤེ་ལ་བཀའ་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེས་འགན་འཁུར་ནས་མགོགས་པོ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་སོད་དགོས་རྤེད་ཅྤེས་
བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་ཡང་བཀའ་མངགས་གནང་གྲུབ་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་
པས་རྱིམ་བཞྱིན་ཚོགས་གཙོ་ཐྤེངས་བཞྱི་པ་བརྤེས་ཚར་ཙམ་རྤེད།ཤསྟབས་བཟང་བ་ཞྱིག་ལ་ཉྤེ་ཆར་རྒྱ་གར་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་དྤེ་
སྔོན་མ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་གནང་མོང་མཁན་ S.C Khuntia ཕྤེབས་འདུགཤ ཁོ་རང་ཆ་ཚང་མཁྱྤེན་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤཁོ་རང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཅར་བ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་འོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཐྤེངས་གཅྱིག་བཅར་དུས།ཤཁོང་གྱིས་ expedite མགོགས་པོ་རང་རྩྱིས་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་
ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའྱི་ལས་བྤེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སན་ཐོ་ཚང་མ་ཕོགས་སྱིག་གནང་
སྟྤེ་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཕུལ་གྲུབ་འདུགཤ དྤེའྱི་བར་ཞྱིག་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དྤེ་བརྤེས་པ་རྤེད།ཤའོན་
ཀང་སན་ཐོ་དྤེ་ཡོངས་རོགས་ང་ཚོའྱི་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ལ་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་མཐའ་མ་ཤྤེས་རྱིག་དྲུང་ཆྤེ་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆོད་
དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་སྟྤེ།ཤཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་མགོགས་ཙམ་གནང་ཞྤེས་སྔོན་མ་ནས་བཀའ་བཞྤེས་བཟང་པོ་ཕྤེབས་ཡོད་
དུས།ཤམགོགས་པོ་གནང་རྒྱུའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་བཀའ་བོན་རྱིམ་གྱིས་བརྤེས་པ་དང་དྲུང་ཆྤེ་རྱིམ་གྱིས་བརྤེས་པ།ཤདྤེ་
ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་བརྤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཝ་ར་ཎ་སྱི་མཐོ་སོབ་ལ་ད་ལྟ་བར་བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ནམ་གསུངས་སོང་།ཤདྤེ་ཏན་ཏན་རྤེད།ཤསྔོན་མ་མགོན་ཤོག་འབོར་སོང་།ཤའོན་ཀང་ཐྤེངས་གཅྱིག་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དྤེ་རྡོ་རྤེ་གདན་གྱི་
མཆོད་རྤེན་ལ་འབར་རས་གས་འདུག་ཟྤེར་དུས།ཤང་ཕར་ཐག་ཉྤེ་པོ་བསྤེབས་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་གོ་བུར་ཧོབ་རྒྱག་ཏུ་སོང་བ་ཡྱིན་
ཙང་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་ལོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤའོན་ཀང་འཆར་གཞྱིར་ང་ཚོ་དུས་འཁོར་དབང་ཆྤེན་བྱུང་ན། ང་བྷྱི་ཧར་གྱི་སྱི་ཁྱབ་བོན་
ཆྤེན་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེ་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་རྤེན་གྱིས་ང་ཚོས་ཕར་
འགངས་བས་བཞག་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།ཤཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་ཆྤེད་དུ་འཛིན་སོང་གྱིས་གནང་དགོས་པའྱི་འགན་ག་རྤེ་ཡོད་
བཞག་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད།ཤང་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་རང་ནས་ཝ་ར་ཎ་སྱི་མཐོ་སོབ་ལ་
ཞལ་ལག་སོ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཞལ་ལག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་རོགས་དངུལ་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་མ་ཆད་པས་ངས་ཨ་རྱི་ནས་ཐབས་
ཤྤེས་བས་ཏྤེ་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདྤེར་བརྤེན་ཝ་ར་ཎ་སྱི་མཐོ་སོབ་ལ་ཚོར་བ་ཆྤེན་པོའ་ིངོས་ནས་ང་རང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་སྟབས་མ་ལྤེགས་པར་ད་བར་དུ་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་སྟྤེ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་
བཅར་གྱི་ཡྱིན།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་པ་དང་སྱི་ཁྱབ་སོབ་སྱིའྱི་སྐོར་ལ་འབད་བརྩོན་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།ཤ 
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསྤེང་ཡྱིན།ཤ 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དྤེ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་རྤེད། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་
ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་བསམས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤདོན་ཚན་དང་པོ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་གནད་དོན་དྤེའྱི་སྐོར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆྤེན་
པོ་ཡོད།ཤབསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་བསམ་ནས་ཞུ་ས་མ་རག་ནས་ལྷག་སོང་།ཤདྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
ནང་དུ་སྤེབས་འདུགཤལས་བསོམས་ཤོག་ངོས་ ༡༣ ནང་གསྤེས་དྲུག་པ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་དང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤདོན་ཚན་དྲུག་པ་དྤེ་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྤེད་གཉྱིས་ཐའྤེ་ཝན་ཀྲུང་ཧྭ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆྤེན་མོའ ་ིནང་དུ་ལོ་
གཉྱིས་རྱིང་ལ་རྒྱ་སྐད་གཙོ་བསྒྱུར་སོབ་གཉྤེར་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་བཞྱིན། ནང་སྱིད་དྲུང་གཞོན་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་འགྲུབ་དང་ཕྱི་
དྱིལ་དྲུང་གཞོན་མྱི་འགྱུར་གཉྱིས་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཐའྤེ་ཝན་ལ་བསོད་ཟྱིན་པ་རྤེད།ཤསྱིར་བཏང་ཐའྤེ་ཝན་ལ་བཏང་ཚར་བའྱི་
ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤལས་དོན་འདྱི་ནས་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་དུས།ཤསྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྤེད་གཉྱིས་དྤེས་ཐའྤེ་ཝན་ནས་སོབ་
སོང་རྒྱ་སྐད་གཙོ་བསྒྱུར་ལས་གཞན་དག་སོབ་ཚན་ག་རྤེ་སོང་གྱི་ཡོད་དམ།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཐའྤེ་ཝན་དུ་རྒྱ་སྐད་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་གཉྱིས་རག་པ་དྤེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་འོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྤེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤསྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤལས་ཁུངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
ཐའྤེ་ཝན་དུ་སོབ་གྲྭ་བཏང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་དྤེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ལས་བྤེད་ཅྱིག་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཀ་ཁ་ག་ང་མྱི་ཤྤེས་མཁན་གཅྱིག་ཐའྤེ་ཝན་ལ་སོབ་
སོང་གཏོང་བ་དྤེས་མ་འོངས་པར་ང་རང་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་བའྱི་ཉམས་མོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤལོ་གཉྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་སོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
སྱིར་རྒྱའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་ནའང་རང་མགོ་ཐོན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།ཤཡྱི་གྤེ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཡྱི་གྤེ་ཞྱིག་ཡང་བཏང་ཤྤེས་ཀྱི་མ་རྤེད།ཤདྤེ་ལྟ་བུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཤྤེས་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་རྤེ་ཆགས་རྤེད་དམ།ཤདྤེ་བཞྱིན་དབྱིན་ཇྱིའྱི་ཤྤེས་ཚད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་སོབ་སོང་བྤེད་ས་དྤེང་སང་
ང་ཚོ་ལ་སྱི་ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་ཡྱིག་དང་འབྤེལ་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་སའྱི་ཡུལ་དྤེ་ཐའྤེ་ཝན་གཅྱིག་པུ་རྤེད།ཤདང་པོ་
གཏོང་དུས་སྐབས་སུ་སོབ་སོང་ཆུ་ཚད་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྤེད་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་
འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་བཏང་ཟྱིན་ཅྱིང་མ་འོངས་པ་ལ་གཟབ་
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གཟབ་བྤེད་དགོས་པ་དང་།ཤགལ་སྱིད་དྤེ་འད་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཚེ།ཤསོ་སོ་རང་ལ་མྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཕག་ལས་ལོ་
མང་པོ་གནང་བསད་མཁན་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་སད་དྤེ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ཤུགས་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་སྟྤེ་མ་འོངས་པ་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་
སྟྤེང་ལ་འད་མཉམ་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་མཁན་དང་།ཤའད་མཉམ་གྱི་གལ་དུ་འགོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་གསོ་སོང་བྤེད་དགོས་པ་གལ་
ཆྤེན་པོ་རྤེད་ཅྤེས་ལས་དོན་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 གཞན་དག་དྤེ་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཤོག་ངོས་ ༡ པོའ་ིཁ་པ།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་གཉྱིས་རྒྱལ་
ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་།ཤདྤེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གྤེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་
བབ་ལ་བལྟས་ཏྤེ།ཤད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྤེད་ས་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་མཐའ་དོན་དྤེ་ཤ༢༠༡༤།ཤ
༢༠༡༥ ལོར་ཐོན་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཁ་སང་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། ད་ལོ་སོ་ཤོས་ཡྱིན་
པ་ཞྱིག་དང་བསར་རྒྱུགས་དགོས་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཤད་དུས།ཤང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱབ་བརྡལ་འགོ་བ་ལ་དཔྤེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་སོ་པོ་ཡྱིན་པ་འད་པོའ་ིའགྤེལ་བཤད་འགོ ་ཡྱི་ཡོད་དུས།ཤཚང་
མས་སྤེམས་འཚབ་ཀྱི་གཞྱི་ཆགས་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཐོན་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་
རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཚང་མ་ལ་ངས་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་ན།ཤརྩ་བའྱི་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིའཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་ནས་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་ 
༤༩ ཆགས་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་ཧོབ་སྟྤེ་གོ་ཡོང་དུས།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་གཉྱིས་
བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་ཆགས་པ་མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ནང་དུ་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་
དམ་མྤེད་ཅྤེས་པའྱི་བརྡ་དྤེ་རྤེད།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གཉྱིས་ཆགས་པའྱི་ནང་ལ་ ༤༩ ནང་དུ་ཅོན་ཏཱ་ར་བོད་ཁྱྱིམ་དང་། སྱིམ་
ལའྱི་གཏན་སོབ།ཤརྡ་སྟྤེང་བོད་ཁྱྱིམ།ཤསྱིམ་ལ་གཏན་སོབ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་གཅྱིག་རྤེ་ཆགས་འདུགཤདྤེ་
བཞྱིན་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་དང་།ཤགྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱྱིམ་ཡྱིན་ན་བཞྱི་ཆགས་འདུགཤསྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་དྲུག་
ཆགས་འདུགཤསྤེལ་ཀོབ་གཏན་སོབ་ནས་གསུམ་ཆགས་འདུགཤམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་བཅུ་གཉྱིས་ཆགས་འདུགཤརྡོར་གྱིང་གཏན་
སོབ་ནས་དྲུག་ཆགས་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་མོན་གྷོ་གཏན་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་བཅུ་གཉྱིས་ཆགས་འདུགཤསྱི་ཡོངས་སོབ་གྲྭ་ ༢༨ ནང་དུ་
ཡོད་དུས་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་གཉྱིས་ཡོད་པ་དྤེ་ ༢༠༡༥ ལོར་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ི
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ནྱི།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་ ༢༨ ནང་ནས་ཨང་དྲུག་པ་ཆགས་འདུགཤ
བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་དྤེ་ ༧༤༌༩༩ ཆགས་འདུགཤདཔྤེར་ན་སྤེ་ལ་ཀུལ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་ཨང་གསུམ་པ་ཆགས་འདུགཤསྤེ་ལ་ཀུལ་ཟྤེར་
དུས་སོབ་གྲྭ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤཆ་སོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༡༌༢༣ ཆགས་འདུགཤཡྱིན་ནའང་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤༌༤༨ ཆགས་ཡོད་དུས།ཤངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་ཏྤེ་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དུས།ཤརྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་སོབ་གྲྭ་  ༢༨ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་
དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཨང་དྲུག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་འདྱིས།ཤམང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེ་རྤེད་དན་གྱི ་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་ 
༢༠༡༤ ལོའ་ིརྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭས་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཆ་སོམས་དྤེ་ 
༦༧་༠༧ ཆགས་འདུགཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཨང་ལྔ་པ་དྤེ་ཆགས་འདུགཤཨང་རྩྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༢ དང་ཨང་དྲུག་པ་ཆགས་འདུགཤ
ཚན་རྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ ཡྱིན་དུས་ཨང་དྲུག་པ་དང་།ཤསྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་དྤེ་ཅུང་ཙམ་སོ་པོ་རྤེད་འདུགཤབརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཨང་བཅུ་
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དགུ་དང་།ཤབོད་ཡྱིག་དྤེ་སོ་སོས་བསམ་པ་བཞྱིན་ཨང་དང་པོ་གཉྱིས་པ་རག་དགོས་པ་དན་སོང་སྟྤེ་རག་མྱི་འདུགཤ༢༠༡༤  རྒྱལ་
ཡོངས་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༡ ཡྱིན་དུས་ཨང་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་ལྤེན་མྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དཔྤེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏྤེ་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ལ་དགྤེ་རྒན་དང་མཐུན་རྤེན། སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་
ལོ་མང་པོ་འགོ་བ་ཡྱིན་དུས།ཤཕོགས་ཡོངས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་དྤེ་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡྱིག་
ཚད་འགོ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ལ་དོགས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབས་ངང་འགོ་མྱི་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་འདུག་སམ་པའྱི་གངས་ཀ་དྤེ་ཚོ་
ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་ལ།ཤརྩ་བའྱི་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྤེད་རྣམ་པ་
རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགྤེ་ལས་ཡོངས་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཤྤེས་ཡོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་
ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དྤེ་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལགས་སོ། དྤེ་ཙམ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཙམ་གསུང་དགོས་འདུགཤད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་བྱུང་སོང་།ཤདྤེའྱི་རྤེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་པ་
མྱི་འདུགཤསྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤང་རང་ཚོ་བོད་
ནས་ཕྤེབས་མཁན་སོབ་མ་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སོབ་མ་ཉུང་དུ་མ་གཏོགས་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མ་རྤེད།ཤང་ཚོ་བོད་
མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་ཆ་རྤེན་མང་པོ་དང་དྤེ་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
གང་མང་མང་ཞྱིག་སོབ་འཇུག་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤཕོགས་ཡོངས་ནས་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རྤེད་བསམ་པ་ངས་སྔོན་
མ་ནས་དན་བཞྱིན་ཡོད།ཤད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།ཤཉྤེ་ཆར་ཀ་ལོན་སྦུག་ས་ས་དགོན་པ་ཞྱིག་དབུ་འབྤེད་ཀྱི་མཛད་སྒོར་
བཅར་བ་ཡྱིན།ཤས་གནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངའྱི་འགམ་ལ་སྤེབས་སོང་།ཤཁོང་ཚོས་ག་རྤེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན།ཤཁོང་ཚོ་རྡོ་རྤེ་གྱིང་
གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ནས་ཡྱིན།ཤགནའ་སྔ་མོ་བོད་ས་མ་ཤོར་སྔོན་ནས་རྡོ་རྤེ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་དྤེ་རྒྱ་གར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་དང་བོད་
གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཚོང་འབྤེལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཚུད་མྤེད། གནའ་སྔོ་མོ་ནས་ཡུལ་མྱི་ཚོས་བོད་པ་
རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོས་བོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་བཞྱིན་ཡོད།ཤསྐབས་དྤེ་དུས་བོད་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་ཁྲལ་འཇལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རྤེད།ཤགང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།ཤས་མཚམས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྲལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།  གཞན་དག་གྱིས་བོད་པ་
རྤེད་ལབ་དུས།ཤང་ཚོས་བོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་དྤེང་སང་ང་ཚོའྱི་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་དྤེ་ཚོ ་རོགས་འགོ་དུས་གསར་པ་དྤེ་
ཚོའྱི་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག ནང་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་ནའང་ནང་པ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གཉྱིས་འད་སྤེལ་འདྤེས་སྤེལ་མ་གཏོགས་ཤྤེས་
ཀྱི་མྱི་འདུགཤབོད་གཞུང་གྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་བསངས་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་སྤེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ལོ་ཆུང་བ་དྤེ་ཚོ་འཇུག་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན།ཤམ་འོངས་པ་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྒང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤངས་ཀང་དྤེ་ག་རང་རྤེད།  ཡྱིན་དང་
ཡྱིན།ཤད་ལྟ་དགོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྲྭ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཁྱོད་ཚོས་གྲྭ་ཆུང་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་མྱིང་ཐོ་ཁུར་
ཤོག དགོན་པའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་བྤེད་ཆོག་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདགོན་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུགཤདྤེ་ལས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གང་མང་
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མང་ཞྱིག་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་དགྤེ་མཚན་ཡོད་ས་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤདྤེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རྤེད།ཤཁོང་
རྣམ་པས་ང་ཚོར་སྔོན་མ་ས་ཆ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་ལ་བསད་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་ཁོང་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་གྱི་
འདུགཤསྐད་ནྱི་གོ་བ་དང་བལ་སྐད་འད་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུགཤསྐབས་རྤེ་ངས་སྐད་མ་གོ་ནས་སྐད་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་འད་
ཡྱིན་དུས་ཁོ་ཚོ་རྡོ་རྤེ་གྱིང་གྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ཕལ་ཆྤེར་མྱི་འབོར་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤདྤེ་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་
ང་ཚོས་གཞུང་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་ན་ཁོང་ཚོས་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་སང་འདོད་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤདྤེ་ཚོ་ལ་
དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ས་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་དྤེ་མཇལ་མ་སོང་སྟྤེ།ཤནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་ཆྤེ་ཤྤེས་དྤེ་ཤྤེས་ཡོན་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤགཏོང་ཡང་དགོས་པ་རྤེད།ཤདམྱིགས་བསལ་གྱིས་
ད་ལོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་དགོངས་ཡྱིན་ནའང་ཤྤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་ནས་ལས་བསོམས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལོ་ཡང་དྤེ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྤེད་ཀྱི་
ཡོད། དྤེ་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།ཤམདོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤརྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསད་ནས་བཙན་བོལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ལ་ཕོགས་བསོད་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་
ཚང་ཐོབ་ཡོད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སན་ཐོ་ཡྱིན་ནའང་གང་རྒྱས་རྒྱས་ཤྱིག་ཡར་འབུལ་ཐུབ་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་མྤེད་པའྱི་
མཐོང་ཚུལ་ཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཡོད།ཤགཅྱིག་དྤེ་སོབ་ཕྲུག་
གྱི་འཛིན་ཆས་བྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ནྱི།ཤལོ་ཆུང་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁྲོད་ནས་བདྤེ་ཐང་གྱི་ངང་འཚར་
ལོངས་བྱུང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདྤེ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།ཤསོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱི་འཛིན་ཆས་ནྱི་དཔྤེ་དྤེབ་དང་
སྨྱུ་གུ ཅོག་ཙེ། རྐུབ་སྟྤེགས་ལ་སོགས་པ་འཛིན་ཁང་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་འཛིན་ཆས་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབྤེད་སོད་གཏོང་སྟངས་
སྐོར་ནས་དཔྤེར་ན།ཤསོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞ་སྨྱུག་དྤེ་ཕོགས་གཉྱིས་སྣྤེ་གཞོག་གྱི་འདུགཤདྤེ་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ག་རྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་
ན།ཤཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དྤེ་གཉྱིད་ཁུག་པའྱི་སྐབས་དྤེར་སྨྱུ་གུའྱི་སྣྤེ་གཉྱིས་ཀ་ལ་རྩྤེ་མོ་ཡོད་དུས།ཤམྱིག་ནང་དུ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་ཀྱི་མྱིན།ཤདྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་དུས་མྱིག་དང་འབྱི་དྤེབ་བར་ལ་
སོར་ཁ་ཤས་ལས་མྤེད་པར་དྤེབ་དྤེ་མྱིག་ལ་ཡར་སར་ཏྤེ་ལྟ་བ་དང་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ།ཤཡང་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ལག་པ་གཡས་པས་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་
བཞྱིན་ཡོད་ན།ཤལག་པ་གཡོན་པ་བཞག་སྟངས་ག་རྤེ་དགོས་པ།ཤགཡོན་པས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཡས་པ་བཞག་སྟངས་ག་རྤེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ།ཤནམ་རྒྱུན་དུ་དཔྤེ་ཆ་ཀོག་སྟངས་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་པ།ཤའདྱི་དག་ཚང་མ་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་དྤེ་ཚོ་ལ་སོབ་སོང་བྤེད་
སྟངས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དང་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།ཤདྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་གྲྭ་འོག་མ་དྤེ་ཚོ་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་
གསུམ་པའྱི་བར་དུ་གཙོ་ཆྤེ་བ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བོད་ཡྱིག་གཙོ་བོར་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབོད་ཡྱིག་ནང་
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ནས་ཚོར་ཤྤེས་དང་རྱིམ་པས་གསལ་བྤེད་ངོས་འཛིན་སྟངས་ཐད་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་
དུས་ཡྱིག་གཟུགས་སོང་སྐབས་སྣག་ཚ་སྔོན་པོས་སོང་གྱི་འདུགཤལོ་ཆུང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དྤེ་ཚོ་སོ་སོའ་ིཨ་མའྱི་ནུ་མ་དང་ཁ་བལ་ནས་
རྒྱུན་རྱིང་ཕྱིན་མྤེད་པ་དང་།ཤཁོང་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་སྨྱུ་གུ་སོགས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་པའྱི་ལུགས་སོལ་དྤེ་དོར་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ཅ་ལག་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ནང་བཅུག་པའྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་ཡོད།ཤསྣག་ཚ་སྔོན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྨྱུ་གུ་དྤེ་ཁ་
ནང་དུ་བཅུག་སྟྤེ།ཤཁ་ལ་སྣག་ཚ་སྔོན་པོ་འགོས་པ་མང་པོ་མཐོང་གྱི་འདུགཤསྐབས་རྤེ་དྤེ་མཐོང་དུས་དགྤེ་རྒན་ཚོ་ལ་འདྱི་ཡོང་གྱི་མ་
རྤེད་ཟྤེར་ནས་ལབ་ཙམ་བས་ཡོད།ཤགང་ལྟར་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྣག་ཚ་སྔོན་མོ་དྤེ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སྒོ་ནས་མྱི་ལ་གནོད་པ་མྱི་
ཡོང་བ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ།ཤདྤེ་འད་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རྤེད་མ་གཏོགས།ཤསྱིར་བཏང་སྣག་ཚ་སྔོན་པོ་དྤེ་མྱིའྱི་ཚེ་སོག་
འཕོག་ཐུབ་མཁན་གྱི་དུག་རས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་འདུགཤམྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྣག་ཚ་ཕྤེད་ཀ་བཏུང་ནས་རང་སོག་བཅད་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤཧ་ཅང་གྱི་དུག་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུའྱི་ཁ་ནང་དུ་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤདྤེས་མཚུངས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་གོ་རྱིམ་ཁྲོད་དུ་དགྤེ་རྒན་ཁ་ཤས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་བྱུང་།ཤཕྲུ་གུ་ལ་
རང་དབང་སོད་པ་དང་།ཤཕྲུ་གུ་ལ་ཞྤེད་སྣང་དང་འཚེར་སྣང་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་ནས། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་གྱི་
འདུ་ཤྤེས་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་དང་།ཤཡང་ན་ཕན་ཚུན་སོབ་ཕྲུག་ནང་བཞྱིན་འདུ་ཤྤེས་ཡོང་དུ་བཅུག་པ་དང་།ཤདྤེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་
སོད་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟྤེར་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཡང་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་
ཕྲུ་གུ་གསོ་སོང་བྤེད་དགོས་པར་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་།ཤཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ངོས་ནས་སོབ་གསོའ་ིབརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་སྟྤེང་ནས་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་སོན་བལ་ངང་འཚར་ལོངས་བྱུང་རྒྱུའྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ནས་
ཁྲྱིམས་སྱིག་ཅྱིག་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤ 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྐོར་བསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྒང་ནས་མཐོང་སྣང་གཅྱིག་ལ།ཤསོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་
གསར་པ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེ་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་
ནའང་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།ཤཁང་པ་དྤེ་ལ་སྤེར་ཁ་མང་པོ་གས་འདུགཤང་ཚོས་པར་རྒྱག་ཡོད།ཤསྤེར་ཁ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སང་
ལོངས་མཐོང་གྱི་འདུགཤདྤེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད།ཤསོབ་གྲྭ་དྤེས་ཁང་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཛིན་ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་སོད་བཏང་
ནས་བསད་འདུགཤད་བར་དུ་འཛིན་ཁང་དྤེ་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་པ་དང་ཆྤེད་ལས་པ་དྤེ་འདས་ཚད་ལྡན་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས།ཤ
སྤེར་ཁ་གས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་པ་དང་།ཤམ་འོངས་པར་ས་འགུལ་སོགས་ལ་ཉྤེན་ཁ་ཅན་གྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་བརག་
དཔྱད་བཏང་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤམྤེད་ན་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱིས་གཏོང་དགོས་པ་ངས་ཚོར་གྱི་འདུགཤའདྱི་ནྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ཚེ་སོག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་འདུགཤདྤེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་རྤེད།ཤདགྤེ་རྒན་སོད་ས་རྤེད།ཤག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ལ་སྒོ་བང་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚང་མ་དབྱིན་ཡྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་བོད་ཡྱིག་བྱིས་མྤེད་པ་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་མཐོང་སོང་།ཤའདྱིའྱི་ཐད་ལ་ངས་སྔོན་
མ་ཡང་ཞུས་མོང་ཡོད།ཤང་ཚོ་རང་དབང་གྱི་ས་ཆ་ལ་ཡོད་དུས་སོ་སོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་གྤེ་ལ་བརྩོན་ལྤེན་བས་ཏྤེ་དར་ཁྱབ་ཏུ་གཏོང་
ནས།ཤསོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་མ་འོངས་པ་གསར་སྤེས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སྤེམས་ལ་འདུ་ཤྤེས་སམ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞྱིག་འཇོག་
ཐུབ་པའྱི་ཆྤེད་དུ་ངྤེས་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡྱི་གྤེ་འབྱི་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་དུང་བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་ཀང་མྤེད་པ་དྤེ་འད་འདུགཤསྐབས་དུས་སུ་འགན་ཁུར་དང་དགྤེ་རྒན་དྤེ་ཚོ་
ལ་ཞུས་ཡོད།ཤའདྱི་ཚོར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུས་ཡོད།ཤ 
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 དྤེ་ནས་དྱི་བ་ལས་འཕོས་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་རྤེད།ཤསོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་དགྤེ་རྒན་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་གནང་
གྱི་ཡོད་རྤེད།ཤཟུར་དུ་སོབ་ཁྲྱིད་བྤེད་དུས་དྤེ་ལ་ག་ཡོན་ལྤེན་གྱི་འདུག་ཅྤེས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་སོང་།ཤདྱི་བ་འདྱི་སྐབས་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལ་
ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་འདྱིས་སྐད་ཆ་དྤེ་ག་རང་དྱིས་སོང་།ཤསྐབས་དྤེ་དུས་དྱི་ལན་དྤེ་ཡང་རྤེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟྤེར་བ་
གནང་སོང་།ཤདྤེ་རྱིང་བསར་དུ་དྱི་བ་འདྱི་གཏོང་དུས།ཤལན་དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གནང་སོང་།ཤགཅྱིག་བས་ན་འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རྤེས་སུ་ཡང་བསར་དྱི་བ་འདྱི་གཏོང་སྱིད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྐབས་སུའང་ད་དུང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟྤེར་བའྱི་
ལན་འདྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན།ཤངས་ད་ལྟ་ནས་ཞུས་བཞག་ན་རྤེས་སུ་དྱི་བ་འདྱི་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤྤེས་ཤྱིག་མྱིན་ནམ་
སམ།ཤདྤེ་ག་རང་ཡྱིན།ཤཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དོན་གནད་གཉྱིས་ཡོད་དྤེ། གཅྱིག་ཕལ་ཆྤེར་འདྱི་ནས་གསལ་བཤད་ཕྤེབས་མདོག་ཁ་པོ་རྤེད་
བསམ་གྱི་འདུག དང་པོ་འདྱིར་ཤྱིབ་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཚར་ཡོད་དམ་
མྤེད།ཤཚར་ཡོད་ན་སན་ཐོ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།ཤསན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་།ཤབས་ཙང་སན་ཐོ་
ཕུལ་ཡོད་ན།ཤསན་ཐོའ་ིནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་མྱི་
མང་ཚང་མས་མཁྱྤེན་དགོས་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤསན་ཐོའ ་ིནང་དུ་ལྤེགས་ཉྤེས་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང།  གང་བས་དོན་ཚད་
ཡོངས་རོགས་དྤེ་མ་ཆད་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤྤེས་ཡོན་སྱིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་དང་མ་གནང་མཁན།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་
གཉྱིས་པ་དྤེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དྤེ་རྤེད།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
གཉྱིས་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་དོན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ངོ་དྤེབ་ནང་
དུའང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རྤེད།ཤགོ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐྤེངས་གཉྱིས་བཏང་ཚར་བ་རྤེད།ཤ
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་སོབ་གྲྭ་ ༧༠ ཡོད་པ་རྤེད།ཤསོབ་གྲྭ་ ༧༠ ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་
མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་མ་སོན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ།ཤམ་འཕོད་པ་དྤེ་སོབ་གྲྭ་གང་དང་
གང་རྤེད།ཤབསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་རྤེད།ཤགཟྤེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་སུ་རྤེད།ཤདྤེ་དག་ཆ་ཚང་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་རྤེ་ཆགས་ཡོད་དམ།ཤདྤེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག ལན་རྱིང་ཐུང་འོས་འཚམས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནང་།ཤ 
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དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ལ་ཐའྤེ་ཝན་ལ་ལས་བྤེད་གཉྱིས་གཏོང་བའྱི་སྐོར་
དྤེ་རྤེད་འདུགཤལས་བྤེད་གཉྱིས་གཏོང་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ལས་བྤེད་ནང་ནས་གཏོང་
དགོས་པ་དྤེ་ཐའྤེ་ཝན་དང་དྤེ་བཞྱིན་ཉྱི་ཧོང་།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ཕ་གྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་དང་གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ལ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེས་མ་འོངས་པའྱི་དམྱིགས་
སྒོ་ཟྤེར་ནའང་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་འདྱི་འདའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཏྤེ་ལས་བྤེད་ནང་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་རྤེད།ཤལས་བྤེད་ནང་ནས་
ཡྱིན་ནའང་ཞབས་ལོ་ལ་དམྱིགས་ནས་བཏང་གནང་ན་གསུངས་པ་རྤེད།ཤའདྱི་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་སྦྲགས་ཏྤེ།ཤ
ལས་བྤེད་ནང་དུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གཏང་བ་རྤེད།ཤལས་བྤེད་ཁོངས་ནས་བཅུ་གསུམ་ཙམ་གྱིས་སན་ཞུ་
ཕུལ་བྱུང་།ཤདྤེའྱི་ནང་ནས་འབྤེལ་ཡོད་གཉྱིས་པོ་དྤེ་འདྤེམས་ཐོན་བྱུང་ནས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན།ཤརྤེས་སུ་འདྱི་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤརྨང་གཞྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ས་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་
ལ།ཤབཀའ་ཤག་ནང་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།ཤབཀའ་ཤག་ནས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་དགོངས་པར་མངའ་བསད་ཡོད་བསམ་
པ་དན་གྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་གནས་ཚུལ་དྤེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤརྨང་གཞྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤྤེས་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་ཆོས་ནང་དུ་
བཞག་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་པ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་།ཤལྷག་པར་དུ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་
བསར་རྒྱུགས་བཏང་དགོས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱིས་གནས་སྟངས་དང་།ཤཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་དྤེ་ཡང་ཆ་ཚང་
མར་སན་སྤེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུགཤརྩ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁ་སང་སན་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཚོགས་ཆུང་
གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདྤེ་ཆ་ཚང་ཞུས་བསད་ན་དུས་ཚོད་གང་
འཚམས་ཤྱིག་འགོར་ས་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་མང་ཆྤེ་བ་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱབ་གཉྤེར་ཡོད་པ་དྤེ་
ཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གང་འཚམས་ཀྱི་ངོ་བཞྤེས་གནང་ནས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུར་
དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་འདུག་ཅྤེས་ཕྤེབས་སོང་།ཤཕྤེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་ཤྤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ི
ནང་དུ་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་པ་རྤེད།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ལག་ལྤེན་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་
འབད་བརྩོན་གྱིས་ཟྤེར་ནས་ང་ཚོས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཕྱིན་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མང་ཆྤེ་བ་གཅྱིག་པ་རྤེད་འདུགཤབས་ཙང་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་སན་སྤེང་ཞུས་ནའང་བསར་ལྡབ་ཆགས་ས་རྤེད།ཤདྤེ་མྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་བསོམས་བོད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བཞག་པ་གཅྱིག་
ཡོད།ཤཤོག་གངས་ ༣༡ འདུགཤདྤེའྱི་ནང་ནས་དང་པོ་ནས་གང་འཚམས་ཤྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་ལ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཕྤེབས་ལུགས་
ཕྤེབས་སྟངས་དང་།ཤརྒྱུགས་ལྤེན་སྟངས་དང་བཀའ་འདྱི་གནང་སྟངས་སོགས་ཞྱིབ་ཕ་བཀོད་གནང་འདུགཤདྤེའྱི་མཐའ་མའྱི་མཇུག་
བསོམས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ངས་མར་སན་སོན་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རོབ་
ཙམ་མཁྱྤེན་གྱི་རྤེད་བསམ་པ་འདུགཤདྤེའྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསོམས་དྤེ་ལ་"གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ནྱི་ད་བར་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་པར་འགྤེམས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་ནང་
ནས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་སོད་འོས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོད།ཤགཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནྱི་གཞྱི་རྩའྱི་
ཤྤེས་ཡོན་གྱི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན། དམྱིགས་ཡུལ་རྣམས་བསར་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་དང་།ཤདྤེང་དུས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ཁག་གྱི་
ས་མཚམས་ནས་ངོ་བོ་ཕྱིར་ཐོན་བ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་རྤེད།ཤསོབ་སྟོན་པ་མང་ཆྤེ་བས་མྱིའྱི་གོད་ཆག་དཀའ་ངལ་ཇྤེ་
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ཆུང་ལ་དྤེང་དུས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ལམ་སོལ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་དཔྤེར་ན་ཤྤེས་ཡོན་དང་འཕོད་བསྟྤེན།  དྤེང་དུས་བཟོ་རྱིག་སྒྱུ་རྩལ་
སོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་བརན་འཁྤེལ་པས།ཤདྤེང་དུས་ཀྱི་གཞུང་སོང་སྟངས་དང་།ཤདཔལ་འབོར་ལམ་སོལ་གྱིས་བཟུང་བ་བརྒྱུད་ནས་
སྤེལ་ཐབས་གནང་གྱི་ཡོད།ཤགཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གྱིས་དྤེང་དུས་ཀྱི་ལམ་སོལ་དྤེ་དག་གྱིས་བསྐྲུན་པས་སོན་ཆ་
རྣམས་དང་ལྤེན་མ་བས་ཏྤེ།ཤགཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ལམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་བཟོ་བར་བོ་ཞུམ་མྤེད་ཀྱིས་གོམ་པ་ཞྱིག་སོས་ཡོད།ཤདྤེང་དུས་ཀྱི་
ལམ་སོལ་གྱི་ས་མཚམས་དང་ཆས་གོས་འད་མྱིན་ཁོངས་སུ་ཞུགས་པ་དང་།ཤཡང་དྤེང་དུས་ཀྱི་རྙོག་ཁྲ་དང་འགལ་ཟླ་རྣམས་སྤེལ་
བའྱི་ཐབས་ལམ་ཚུད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྡོག་ཕོགས་ཡྱིན་པ་གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གསར་གཏོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡག་
པོ་འཐྤེན་ཤུགས་ཡོད།"ཤའདྱི་གོང་དུ་གོ་རོགས་འཆར་མྱི་འཆར་བ་ཡོང་ས་རྤེད།ཤདབྱིན་ཡྱིག་དང་གཉྱིས་ཀ་ཞྱིབ་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་
ན།ཤརྡོག་རྡོག་དྤེ་དྤེང་སང་སོམ་གཞྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ལམ་སྟོན་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་
རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་འདུགཤམདོར་བསྡུས་ཏྤེ་ཞུས་ན།ཤ"ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་བསོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་ལྤེགས་ཉྤེས་ཚད་འཇལ་ཞྱིག་
བས་ན།ཤགོ་རྱིམ་གཤམ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན།ཤ 
དང་པོ།ཤསོབ་གྲྭ་ཡག་ཤོས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་འདུགཤ 
གཉྱིས།ཤརྡ་ཤོད་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ།ཤ 
གསུམ་པ།ཤཔོན་ཊ་སམ་བྷོ་ཊའྱི་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ།ཤ 
བཞྱི་པ།ཤམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ།ཤ(ར་ཅྱི་པུར།ཤསྤེ་ར་ལྡུན།ཤཨུ་ཏར་ཁནཌ།)  
ལྔ་པ།ཤདབུས་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ཨུ་ཏར་ཁནཌ་མངའ་སྤེའྱི་ནང་གྱི་མ་སུ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་དྤེ་རྤེད་འདུག ''ཅྤེས་
སྱིང་དོན་དྤེ་འད་ཞྱིག་བཀོད་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་དྤེ་འད་ཞྱིག་སན་སྤེང་ཞུས་ན་སམ་པ་དན་སོང་།ཤའོག་ཏུ་སྱིར་བཏང་བསམ་ཚུལ་ཟྤེར་
བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་ཞུ་དགོས་ན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུགཤསྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྤེད་པའྱི་སྐོར་ལ་ཆ་ཚང་
ལག་བསྟར་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤདྤེ་གསལ་པོ་ཡོད་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་ཁོང་ཚོས།ཤ"སྟབས་ཉྤེ་བ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་ཕན་ཚུན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་
ཁྱབ་ཏུ་ཤྤེས་ཡོན་ལས་ཀས་གཙོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བལྟ་བཞྱིན་ཡོད།ཤའོན་ཀང་གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ལྤེའུ་
གཉྱིས་པས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ནང་"ཤྤེས་ཡོན་ནྱི་འཚོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།ཤདྤེའྱི་ཚབ་ཏུ་རང་དང་གཞན་གྱི་
གནས་སྐབས་དང་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བས་བདྤེ་དོན་ཐོབ་བྤེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བ་དགོས།ཤདྤེ་ནྱི་སྱི་ཚོགས་བདྤེ་དོན་
དང་ཞབས་ཕྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཏུ་རྩྱིས་དགོས།"ཤལུང་འདྤེན་དྤེ་རོགས་པ་རྤེད།"ཤའོན་ཀང་ང་ཚོ་འགོ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དང་
དགྤེ་རྒན་ཐུགས་འཕད་བྤེད་པ་ཚོར།ཤཤྤེས་ཡོན་དྤེ་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཐོབ་བྤེད་ཐབས་ལམ་ཡྱིན་པས།ཤགོ་བ་དྤེ་གཏྱིང་ཟབ་ཡོད་འདུགཤདྤེ་
གང་ཡྱིན་རུང་དབྱིན་སྐད་སོང་རྒྱུ་ཕན་ཆད་འདོད་མོས་ཤུགས་ཆྤེར་གཏོང་བ་ཡྱིན།ཤགང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།ཤདབྱིན་སྐད་ལས་ཀ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་
ལྡྤེ་མྱིག་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་ཡོད།ཤགལ་ཏྤེ་གཞྱི་རྩའྱི་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལམ་ལྷོང་བྱུང་དགོས་ན།ཤགོ་བྤེད་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་འདྱི་གཉྱིས་
ཀ་གསལ་རྒྱུའྱི་གདོང་ལྤེན་བྤེད་དགོས་རྤེད།"ཤཁོང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ནང་དང་སོབ་གྲྭ་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་བའྱི་བང་རྱིམ་སྱིག་པ་དྤེ་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་བྤེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་ཡག་པོ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་
ཟྤེར་བ་དང་།ཤཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན།ཤརྩོམ་འབྱི་སྟངས་དྤེ་ཚོ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་སོབ་སོང་བྤེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འད་ཡྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་དྤེར་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་དང་གསལ་པོ་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དྤེབ་དབྱིན་བོད་ཤན་སར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་འབུལ་
ཐུབ་པའྱི་ག་སྱིག་བྤེད་ཀྱི་ཡོད།ཤདྤེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཐུགས་སྣང་དང་མཁྱྤེན་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་པ་འདུགཤདྤེ་ནས་
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འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་མྱི་འཕོད་ཟྤེར་བའྱི་སྐོར་འདྱི།ཤསྱིར་བཏང་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་ལྤེན་
བསྟར་སའྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་བསམ་བོ་དྤེ་ཤུགས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ཨང་བང་རྱིམ་
སྱིག་རྒྱུ་ལ་ཁོང་ཚོས་དགའ་པོ་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ངས་ཁྱོད་རང་ཚོ་ཐུགས་མཉྤེས་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་རུང་མྤེད་རུང་།  ང་
ཚོས་སྱིར་བཏང་གྱི་རྩྱིས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤག་དུས་ཡྱིན་རུང་བང་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྒང་དྤེ་ལ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་ནས།ཤང་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སམ་བྷོ་ཊའྱི་སྱི་ཁྱབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་རག་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤརྩ་བའྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་སྐོར་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས་གནང་སོང་།ཤསྱིར་བཏང་དྤེ་ག་
རང་རྤེད། ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཡྱིན་པ་འད།ཤཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སོབ་གྲྭ་ ༢༧ དང་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་
རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ ༢༨ རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་ནས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཨང་རྱིམ་དང་པོའ་ིནང་དུ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཅོན་ཏ་
ར་བོད་ཁྱྱིམ་དྤེ་ཨང་གཉྱིས་པ་དང་།ཤཨང་དང་པོར་བཞག་དགོས་པ་ནྱི་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་རྒྱུགས་སོད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བངས་པ་ཡྱིན་
ཙང་ཨང་དང་པོར་བཞག་པ་རྤེད།ཤསྱིམ་ལ་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཨང་གསུམ་པ།ཤརྡ་སྟྤེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཨང་བཞྱི་པ།ཤསོ་ན་ཊ་ཨང་
ལྔ་པ།ཤཅོན་ཏ་ར་དྲུག་པ།ཤསྤེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱྱིམ་བདུན་པ།ཤབོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་སྤེལ་ཀོབ་དྤེ་བརྒྱད་པ།ཤམ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་
ཚང་དགུ་པ།ཤདྤེ་མྱིན་རྡོ་གྱིང་སོབ་གྲྭ་བཅུ་པ།ཤམོན་གྷོ་བཅུ་གཅྱིག་བས་ནས་བང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་
འཕོད་པ་ག་ཚོད་བྱུང་མ་བྱུང་ཟྤེར་བ་དྤེ །ཤསྐབས་མཚམས་སུ་ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་འཕོད་པ་རྤེད་མ་གཏོགས།ཤདྤེང་སང་ 
Compartment ཟྤེར་གྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་ E.I.O.P. ཟྤེར་ནས་ Eligible for Improvement Of Performance 
ཟྤེར་དུས་གྲུབ་འབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་འོས་ཆོས་མཚམས་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་ཐྤེངས་ལྔ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤབས་ཙང་ཤྤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགྱུར་ལྡོག་མང་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤསྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཨང་དང་པོའ་ིསྤེ་ཚན་ 
first division, second division, third division ཟྤེར་བ་དྤེ་ཚོ་དྤེང་སང་ཁོང་ཚོས་  grade point average 
GPA  ལ་ཕར་བསྒྱུར་ཏྤེ་ཨང་གྱི་དྤེ་ཕྲུ་གུའྱི་སྤེམས་ཁམས་ལ་སོན་འགོ་ཡྱི་རྤེད་ལབ་སྟྤེ་བྤེད་སོང་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་དོན་
དག་རྡོག་རྡོག་དྤེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་པོ་དྤེ་ཡང་ཁ་སང་བསར་རྒྱུགས་འཕོད་དྤེ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།ཤགཅྱིག་པོན་ཊ་
དང་གཅྱིག་མོན་གྷོ་ཊྱི་ལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་གཅྱིག་རྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆགས་ཡོད་ཅྤེས་ཞུས་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུགཤ 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་དྤེ་ངས་གསལ་པོ་ཧ་གོ་མ་སོང་སྟྤེ།ཤདགྤེ་འདུན་པ་དྤེ་འད་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཞྤེས་བཀའ་གནང་བ་ཞྱིག་གོ་སོང་།ཤདྤེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་གྲྭ་ཕྲུག་གཏོང་སོད་མཁན་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཕྤེབས་འདོད་ཡོད་ན་འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཕར་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་སྒོ་ཕྤེས་ནས་ཡོད་པ་
རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས།ཤའཛིན་ཆས་སྨྱུ་གུ་ཐོག་སྟངས་དང་རྱིང་ཚད་བཞག་སྟངས་དང་དྤེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་
ལམ་སྟོན་ལག་དྤེབ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།ཤསྱིར་བཏང་དྤེའྱི་གས་དྤེ་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་སྐབས་སུ་སོབ་འཁྲྱིད་
བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤངས་དན་པ་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་ལག་དྤེབ་མྤེད།ཤའོན་ཀང་དགྤེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་འོས་
སོང་གྱི་སྐབས་སུ་དྤེ་རྱིགས་སོབ་སོང་གནང་།ཤདྤེ་ནས་ཕྲུ་གུ་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་ཚོ ་དགྤེ་རྒན་བྤེ་བག་པས་རྣམ་
དཔྱོད་སྟོན་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ 
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 དྤེ་ནས་ཁང་པ་གསར་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་སྤེར་ཁ་མང་པོ་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚོས་མཁྱྤེན་མཁྱྤེན་པ་རྤེད།ཤ
ཨར་པོ་གྲུབ་པ་དང་ Structural Engineer ཡྱིས་དག་མཆན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མ་རག་པ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤརྩྱིས་ཞྱིབ་རང་
གྱིས་ཀང་གཏང་གྱི་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་གང་ཡྱིན་མྱིན་དྤེ་ཁ་སྔོན་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཅོན་
ཏ་ར་གཅྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུགཤདྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་དམ་དོན་བ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་འདུགཤ 
 དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭའྱི་སྒོ་བང་དྤེ་ཚོ་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་དང་།ཤདགྤེ་རྒན་ལ་ཟུར་དུ་ག་ཡོན་སད་དྤེ་ཟུར་སོང་བྤེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བྤེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་བྤེད་མཁན་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།ཤན་ནྱིང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་རྩ་བ་ནས་མྤེད་པ་མ་རྤེད།ཤགོང་དུ་མ་སུ་རྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་དྤེ་དཔྤེ་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས།ཤཁྱྱིམ་ཚང་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས་
འདུག་མྱི་འདུག་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་མཚམས་འཇོག་བྤེད་དགོས་བྤེད་ཀྱི་
རྤེད།ཤདྤེ་མྱིན་ཕལ་ཆྤེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ལན་ཐྤེབས་པ་བྱུང་སོང་སམ།ཤ(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས།ཤགོང་དུ་སྐད་ཆ་དྤེ་ས་མཚམས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་བོད་པ་ཡྱིན་ཟྤེར་མཁན་ཚོ་དགོན་སྤེ་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདགྤེ་འདུན་པ་སོབ་གྲྭར་བཅུག་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།) སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚོའྱི་ནང་ལ་
བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ན་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། འོན་ཀང་ཁ་ཤས་ས་མཚམས་ནས་ཡྱིན།ཤགཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཇུག་རོགས་
གནང་།ཤཟས་གོས་གནས་མལ་གྱི་དོད་གཅྱིག་ཀང་འབུལ་རྒྱུ་མྤེད་ཟྤེར་བ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདཔྤེར་ན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཡོང་གྱི་འདུགཤ
ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ནས་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་གནས་བདྤེ་དོན་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
རོགས་གནང་ཞུས་ཏྤེ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཕུལ་དགོས་པ་དྤེ་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མ་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་
ཞྱིབ་འཇུག་བྤེད་ས་རྩ་བ་ནས་མྤེད་ན། རྱིན་མྤེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་།ཤསྱིར་བཏང་ས་མཚམས་ནས་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་བཀག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅུག་མྱི་ཆོག་པ་དྤེ་འད་ཡོད་པ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ན་ནྱིང་ཕྤེབས་སོང་ལ། ད་ལོ་ཡང་བསར་དུ་ཕྤེབས་སོང་།ཤབར་དུ་ཚོགས་གཙོ་ཕྱིན་
པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཁོ་རང་ཚོར་དྤེ་འདའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་འདུགཤ CST མ་
སུ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་དགྤེ་རྒན་ནས་ Tuition ལྤེན་པ་དང་།ཤའོན་ཀང་རྱིན་པ་ཆུང་ཆུང་རྤེད།ཤཡང་མ་སུ་
རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་རང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒྱ་གར་ནས་ Tuition ལྤེན་པ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདྤེ་སྱིར་བཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་གསུང་གྱི་འདུགཤ
དྤེ་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤ སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ཚིག་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།ཤ
དང་པོ་དྤེར་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོ། ལས་དོན་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་གྱི་དང་པོའ་ི ༡༌༡ཤཁྱབ་ཁོངས་སོབ་
ཁག་དང་། ལོ་འཁོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས། དྤེའྱི་འོག་ ཀ༽ སོབ་ཕྲུག་དང་དགྤེ་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ ༢༧༩༩༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསོབ་ཁག་ ༧༠ ཐམ་པ་ཡོད་དུས།ཤསོབ་གྲྭ་རྤེ་རྤེའྱི་
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ནང་དུ་ཚོད་རྩྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།ཤཁ་སང་སྱི ་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་བཅུ་ལ་དགྤེ་རྒན་
རྤེ་ཞྤེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།ཤསྱིར་བཏང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་དྤེ།ཤངས་ཤྤེས་འདོད་གང་བྱུང་ཞུས་ན།ཤསོབ་གྲྭ་དྤེ་དག་
གྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་།ཤདྤེ་ནས་མ་འོངས་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན།ཤང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གངས་འབོར་མང་པོ་ཡོད་བསད་པ་དྤེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རྤེད་དྤེ།ཤཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་དྤེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་ཡོད་དུས།ཤཡག་པོ་བྱུང་ན་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ། དྤེ་བཞྱིན་ཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སམ་བྷོ་ཊ་
དང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དྤེ་དག་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྟྤེ།ཤངའྱི་
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པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ངོས་ནས་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་
འགན་འཛིན་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་གོ་བ་ལྤེན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤགཅྱིག་ལ་སྔོན་མ་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་འགན་འཛིན་
ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་གོ་སོང་།ཤལོ་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་ཡྱིན་ས་རྤེད།ཤབར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་དོན་
གཅོད་དྤེའྱི་ནང་དུ་མྤེད་པ་དང་།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་མྤེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུགཤདྤེ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།ཤ 
 གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཚོ་ལ་སྔོན་འགོ་འོག་མ་དང་སྔོན་འགོ་གོང་མ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དྤེ་འཕལ་དུ་ལག་བསྟར་བྤེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེའྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་དྤེ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྐལ་བཟང་དག་འདུལ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤདྤེ་རྱིང་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཚང་མ་ལ་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤདྤེ་ནས་ངས་རྤེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་
ཀྱི་འདུག་ལབ་ན།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་བོད་ཡྱིག་སོང་བའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་སོ་སོ་
མཐོ་སོབ་ཏུ་སྤེབས་ཡོང་དུས།ཤསྔོན་མ་སངས་བཞག་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དྤེའང་བརྤེད་འགོ་ཡྱི་འདུགཤསྐད་དྤེའང་བརྤེད་འགོ་ཡྱི་འདུག་
ཅྤེས་ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྤེམས་འཚབ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་མང་
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པོ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་རྤེན་པས་དྤེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གཞོན་སྤེས་ནང་དུ་དོ་སྣང་ཆྤེ་རུ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤགང་ལྟར་མཐོ་
སོབ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་སྔོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཏན་ཏན་གནང་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་
ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཁོང་ཚོར་ཕན་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡྱིན།ཤ 
 གཉྱིས་པ་དྤེར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་ཁྱྱིམ་ནས་དངོས་གནས་ལོ་ལྟར་ཟབ་སོང་གནང་བ་དང་།ཤ
སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ ༧༥།༧༦ མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤད་ཆ་གངས་འབོར་ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་འདུགཤང་རང་ཡང་དྤེའྱི་
སྐབས་སུ་ཐྤེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་།ཤཧ་ཅང་གྱིས་འགན་འཁུར་ཡག་པོ་ལྤེན་གྱི་འདུག་ལ། ཕན་ཐོགས་
ཡོང་གྱི་འདུགཤཕ་མ་ཚོས་རྤེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་དྤེ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་མཐུན་རྤེན་རྤེད། ལམ་སྟོན་དྤེ་དག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད།ཤདྤེ་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་དུ་ཡོང་ས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་
ཆགས་བསད་ཡོད།ཤན་ནྱིང་གཞྤེས་ནྱིང་ནས་བཟུང་ Tibet Fund དང་ང་ཚོའྱི་འབྤེལ་ལམ་གྱིས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།ཤདྤེའྱི་ཐད་ལ་
ཤུགས་སྣོན་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་ཡོང་ས་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་རྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅྤེ་ན།ཤ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེས་ལགས་རྩོམ་གནང་བའྱི་ནང་པའྱི་ཚན་
རྱིག་ཀུན་བཏུས་དང་ནང་པའྱི་ལྟ་སོད་ཀུན་བསྡུས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་སྟྤེང་དུ་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་
བཞྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་དུ་དྤེ་རྣམས་སོང་བའྱི་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་སོར་
སོགས་ངྤེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོས་དྤེ་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་པ་དང་།ཤདོ་སྣང་བྤེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་
མྤེད་ན་ཁོང་ཚོས་བྤེད་ཀྱི་མ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་ཡོད་ཙང་དོ་སྣང་བས་པ་མ་ཚད་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་
བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནྱི་ནོར་བུ་རང་ལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་ནས་ཤྤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤགཅྱིག་བས་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།ཤགཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་དུ་
ཟླ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། ལོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ Diploma སོབ་ཁྲྱིད་གནང་བའྱི་ལམ་སོལ་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེ་
རྱིང་ཁ་སང་གཞོན་སྤེས་ཚོའྱི་ནང་དུ་ནང་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡྱིག་ལ་དོ་སྣང་བྤེད་མཁན་དྤེ་སྔར་ལས་མང་བ་
ཆགས་སོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་དྤེ་འཛིན་ནས་དྤེའྱི་རྱིགས་སོབ་ཁྲྱིད་བྤེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆྤེན་པོ་
ཡོང་བ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་སྐོར་ལ།ཤསྱིར་བཏང་སོབ་གྲྭ་སོ་
སོའ་ིནང་ལ་སྱིད་བྱུས་དྤེར་སོབ་གྲྭའྱི་དགྤེ་རྒན་དྤེས་འདྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་རང་ལ་བསབ་མྱི་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མྱིན་སོབ་
གྲྭ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་སོབ་ཆོག་མྱིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་དན་གྱི ་མྱི་འདུགཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་དོ་ནན་བས་ནས་ལྟ་ཞྱིབ་
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ཅྱིག་བྤེད་ན་ཡག་ས་རྤེད་དན།ཤདྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་
པ་དང་།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།ཤངས་ཁ་སང་སན་སྤེང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་
འདུགཤབརྒྱ་ཆའྱི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་དུས། ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་དང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།ཤསྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡར་མར་མང་པོ་ཕྤེབས་
སོད་དུས་དྤེས་རྤེན་པས་གསན་མྤེད་པ་མ་གཏོགས།ཤདཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁ་སྔོན་ཕྲུ་གུ་ ༢༢༢༧༣ དང་
དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་མྱིན་པ་ ༤༧༡༢ བརྒྱ་ཆ་ ༢༢༌༠༨ ཟྱིན་ཡོད་ཅྤེས་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུངས་སོང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དྱི་བར་ལན་བརྒྱབས་ཚར་བ་དྤེ་ཚོ་ཡང་བསར་མ་འདྱི་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤདྱི་བ་ཡང་བསར་སྤེབས་ནས་སྐོར་བ་བརྒྱབས་སྟྤེ་སོད་ཀྱི་
འདུགཤགོས་ཚོགས་ནང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་བཞུགས་དགོས་པ་དྤེའང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེའྱི་སྔོན་དུ་དྱི་བ་
སྤེབས་ཚར་བ་དང་།ཤལན་འདྤེབས་གནང་ཟྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།ཤདཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་གཉྱིས་ལ།ཤད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ 
Seattle ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཤCredit ཟྤེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རག་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུགཤ
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་པ་དང་གང་ལོགས་པ་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས།ཤཕག་གོན་དྤེ་ས་གནས་
ནས་དགོངས་པ་བཞྤེས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་སམ།ཤདྤེ་མྱིན་བརྙན་འཕྱིན་སྐོར་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤརྩ་བའྱི་ཁ་སང་
ངས་ animation སྐོར་ཞུས་པ་དྤེ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆྤེར་ཐོན་གྱི་ཡོད།ཤདྤེ་གསར་པ་རྤེད།ཤསྐར་མ་ལྔ་ལ་འབུམ་དྲུག་ཙམ་
གནས་ཀྱི་འདུགཤ 
 དྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དྤེ་ལ།ཤསོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་
གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་དྲུང་ཆྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤསྔོན་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་པ་ཡོད།ཤབཀའ་ཤག་བཀའ་
འབྤེལ་བས་ནས་མར་ཕྱིར་འཐྤེན་གནང་སྟྤེ།ཤབར་ལམ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕར་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས་འདུག་
ཅྤེས་གངས་ཅན་བདྤེ་རྩའྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཡོད་མྤེད་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཤྤེས་མ་
སོང་།ཤདྤེ་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ་ལ།ཤསྱིར་
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བཏང་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་སྟྤེང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ཨ་ཏྱི་ཤ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བས་དང་
བྤེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་བཞྱིན་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སོབ་དང་སོང་བཙན་སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་ཐོག་ལ་དམྱིགས་
བསལ་བྱུང་མ་སོང་སྟྤེ།ཤསྱིར་བཏང་སོབ་སོང་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་ཁང་གྱི་ཆགས་རབས་ཡན་ཆད་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་སྟྤེ།ཤང་
ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ལྟར་མཐུན་རྤེན་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡོད།ཤ 
 དྤེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་རྤེས་སུ་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་གྱི་མཐུན་རྤེན་སོར་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་དུས།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་ས་རཱ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ནང་ལ་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུགཤདྤེ་ནས་ཡྱིག་འགྲུལ་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་བྤེད་པའྱི་གོ་སྐབས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་དུང་དྤེའྱི་ཐད་ལ་འཐོལ་པ་ག་རྤེ་གནང་རྒྱུ་འདུགཤདཔལ་འབོར་དང་ལས་འཆར་གཞན་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་དགོས་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་རོགས་གནང་།ཤདྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་
བོད་ཡྱིག་སོབ་གཉྤེར་བ་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཁག་པོ་འདུགཤསྱིར་བཏང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་མ་ཚོས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཁོང་
ཚོས་སོབ་སོང་བྤེད་རྒྱུ་ལ་འདོད་པ་ཡོད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོད་ལྟ་བས་འདུགཤལག་
ལྤེན་ཞྱིག་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་དང་པོར་མང་པོ་ཞྱིག་སྤེབས། དྤེ་ནས་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཏྤེ།ཤགང་མཚམས་ཤྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོང་
མཁན་མྤེད་པར་གྱུར་ནས་དགྤེ་རྒན་སྟོང་པ་ལྷག་དགོས་པ་ཆགས་འདུགཤད་ལོའ ་ིལོ་འགོ་ལ་སོབ་མའྱི་ཚོགས་ཆྤེན་བྷྤེང་ལོར་ལ་
ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྤེའྱི་སྐོར་ཁོང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུགཤདྤེ་དུས་ངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཁྱྤེད་རང་ཚོའྱི་མཐོ་རྱིམ་
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག འཛིན་གྲྭར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། དགྤེ་རྒན་གཏོང་རོགས་ཞྤེས་ང་ཚོར་ཁས་ལྤེན་
དགོས་ཡོད། དྤེ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་དགྤེ་རྒན་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེ་དུས་ཁས་ལྤེན་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ཁས་ལྤེན་གྱི་ཡྱི་གྤེ་
འབོར་མ་སོང། རྩ་བའྱི་ང་ཚོས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་ཨང་གསར་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྤེར་ལས་འཆར་ཡག་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ
དྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་ཕྲུ་གུ་འཐོལ་པ་སྣན་ན་ག་རྤེ་བྤེད་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཤྤེས་རྱིག་གྱི་ཕག་རོགས་ག་རྤེ་གནང་དགོས་ཀང་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་
གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགཞན་ཡང་རྩ་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་ལ། དཔྤེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་དབར་ཁའྱི་གུང་སྤེང་
གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་མྱིན་པའྱི་ས་རཱའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་དྤེ་རྱིང་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བདུན་ཙམ་སྤེབས་འདུགཤད་དུང་ཁ་
ཤས་ཡོང་འདོད་ཡོད་ན་ས་རཱ་ལ་མཐུན་རྤེན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། ཁོང་ཚོ་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤས་
རཱ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉྤེར་ཁང་ལ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་སྐབས་དུས་སོ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་གཞོན་སྤེས་ཚོ་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དང་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་འཆར་སྱིག་པ་སན་སྤེང་གནང་སོང་།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་ཚན་རྱིག་ཀུན་བཏུས་དང་ནང་པའྱི་ལྟ་སོད་སྐོར་དྤེ་དག་
སོབ་ཚན་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
གོ་སྐབས་བཞྤེས་མཁན་གསུམ་ཡོད། སྐར་མ་ལྔ་ལྔ་གསུང་རོགས་གནང་།ཤསྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།ཤ 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།ཤགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ᨊགོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་རྩོམ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་འདུས་དང་ཚན་རྱིག་ཀུན་འདུས་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད་དམ།ཤང་ཚོས་ཤྤེས་ཚོད་ལྟར་བས་
པ་ཡྱིན་ན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཆྤེད་དུ་དམྱིགས་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཕོགས་སྱིག་བས་པ་དང་བཀའ་སོབ་
ལམ་སྟོན་གནང་ནས་དྤེ་གཞྱི་བཟུང་བས་སོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤགསུང་མཁན་ནྱི་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ཉྤེ་འགམ་དུ་བཞུགས་སོད་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤསྐབས་རྤེ་ང་ཚོའྱི་ཚིག་མཐོ་དམན་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་འདྱི་ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་
མཆོག་གྱིས་ལགས་རྩོམ་གནང་བ་རྤེད་དམ།ཤདྤེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྤེད།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དྤེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆྤེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འབྤེལ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་མཁས་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་ཕོགས་སྱིག་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་གོ་ན་འགྱིག་གྱི་རྤེད།ཤསྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ལྷག་པ་གསུམ་ཞྱིག་འབོད་སྐུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདྱི་བ་མྱིན།ཤདང་པོ་དྤེ་ལ་མཐོ་སོབ་མང་
པོ་ཞྱིག་མཚན་འབོད་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའདས་པའྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་དུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་
སོབ་གཉྤེར་ཁང་ཞྱིག་ Central University of Tibetan Studies ལབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྤེད། གང་ལྟར་ཝ་ར་ཎ་སྱི་མ་ཡྱིན་
པའྱི་དྤེ་དག་བཙུགས་ཐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཚུད་པའྱི་རྤེ་བ་ཞྱིག་འདུགཤ
གཞན་ང་ཚོ་ལ་མཐོ་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་།ཤདྤེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤགལ་སྱིད་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིགཙུག་
ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་དྤེ་དག་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་ན།ཤདྤེ་ལས་ཞོར་ཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ནས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་དང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་མྤེད་དམ།ཤ 
 དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དྤེ་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ནས་མཇལ་མ་སོང་།ཤགཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་
ནང་དུ་ཕྤེབས་མཁན་ཚོས་བསབ་པ་སོབ་གཉྤེར་གནང་ས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཡང་མཇལ་
མ་སོང་།ཤཤྤེས་བ་ཡོན་ཏན་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་ནད་ཡམས་ཡོང་བ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྐབས་སུ་འཕོད་
བསྟྤེན་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རྤེན་ག་རྤེ་སར་གྱི་ཡོད་དམ།ཤདྤེ་ཡང་བསར་འདྱིའྱི་ནང་མྤེད་པ་སོང་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ 
 མཐའ་མ་དྤེ་ལ་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ཕྲུག་དང་ཕྤེད་ད་ཕྲུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་གསལ་ཁ་རྤེད།ཤད་ཕྲུག་མ་ཡྱིན་པ་ཕྤེད་ད་ཕྲུག་ཀང་
མ་ཡྱིན་པ། ནང་མྱི་ཡར་བལ་བྤེད་མཁན་ཡང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མང་པོ་རྤེད།ཤཡར་བལ་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་གསོ་སོང་མྱི་
ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཕོགས་དྤེ་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།ཤ 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤགོང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བ་དྤེ་ཅུང་ཟད་གསལ་པོ་མ་
ཆགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་རྤེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།ཤཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་
འཛིན་སོང་དྤེ་ང་ཚོས་ཤྤེས་རྱིག་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅྤེས་བཀའ་ལན་གནང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རྤེད།ཤ
དྤེ་བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ལ།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ Vice Chancellor གསར་དུ་བསྐོས་པ་ལ་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་བཟོ་འད།ཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་འབྤེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིགཤཤགཉྱིས་ཀ་ག་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས།ཤགཅྱིག་དྤེ་དང་།ཤདྤེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཝ་ར་
ཎ་སྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱིས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་།ཤདྤེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ Vice 
Chancellor བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མྤེད་ཅྤེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་མྤེད། དྤེ་བཞྱིན་སོ་སོས་དྱི་བ་མ་བཀོད་
པ་ཞྱིག་ལ་བོད་པས་གཡག་རྒོད་འཁྲབ་བསད་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་མཐོ་སོབ་
འདྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དུས།ཤཤྤེས་ཡོན་དྤེ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འབུམ་ཕག་མང་པོ་འགོ་སོང་བཏང་སྟྤེ།ཤལོ་རྤེ་བཞྱིན་ས་མྱིག་སོད་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི།ཤཆ་རྤེན་ལྤེན་མ་ཐུབ་པ་
བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤལོ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠།༩༠།༡༠༠ ཟྱིན་པའྱི་བོད་པས་ཆ་རྤེན་ལྤེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སྒྱུ་
རྩལ་གྱི་སྤེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤསྨན་གྱི་སྤེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤརྩྱིས་ཀྱི་སྤེ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤདྤེ་དག་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལ་མར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུགཤབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤའདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་སྐོར་ནང་དུ་ག་རྤེ་གསུངས་ཡོད་
པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།ཤཅན་རྡྱི་གྷར་དང་།ཤཇ་ལན་རྡ་ར།ཤཅྤེ་ནའྤེ་གསུམ་ལ་ཁོང་ཚོས་འདུན་ལམ་གྱི་སོབ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཅན་རྡྱི་
གྷར་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་བོད་པའྱི་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་སོབ་སོང་ག་རྤེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ།ཤདྤེ་དག་ལ་ཤྤེས་
ཡོན་སོབ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པར་ཝར་ཎ་མཐོ་སོབ་ལ་ཤྤེས་ཡོན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་ག་རྤེ ་རྤེད་དམ།ཤ
དྤེའྱི་སྐོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤང་ཚོས་སྱིར་བཏང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་དཔྤེ་
དང་རྒྱན་ཞྤེས་ཞུ་སོལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་དཔྤེ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤབརྒྱ་ཐམ་པའྱི་གལ་མགོ་ལ་མ་སྤེབས་ནའང་།ཤསྟོང་ཐམ་
པའྱི་གལ་འདབས་ལ་སྤེབས་མྤེད་ཟྤེར་བའྱི་དཔྤེ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྒང་ལ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤསྟོང་ཐམ་པའྱི་གལ་མཇུག་ལ་སྤེབས་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ། བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་གལ་མགོ་ལ་སྤེབས་མྤེད་པ་གོང་དུ་གསལ་པོ་
གསུངས་སོང་སམ། དྤེ་ནས་ངས་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཞུས་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུས་མྤེད།ཤཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པ་དང་མྱིན་པ་ལ་མྱིན་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་
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པ་ཚོས་དགོངས་ཕོགས་དང་ངའྱི་དྤེ་ལ་འགྤེལ་བཤད་ག་རྤེ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མྤེད་སྤེམས་ཁྲལ་བྤེད་ཀྱི་མྤེད།ཤངས་འགྤེལ་བཤད་དྤེ་སོ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་འགྤེལ་བཤད་བརྒྱབས་སོང་ཞྤེས་གསུངས་སོང་།ཤངས་གྲུབ་འབས་རང་ལ་བལྟས་ཏྤེ་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། གསན་
སྟངས་ག་རྤེ་གསན་གྱི་ཡོད་དང་དོན་ག་ག་རྤེ་གྤེང་གྱི་ཡོད་མྤེད་ལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྤེད།ཤདྤེ་ནས་ཡྱིག་ཚད་
བསར་རྒྱུགས་གཏོང་བའྱི་གནས་བབ་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན།ཤཡྱིག་ཚད་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་
མཁན་དྤེ་ལ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདུགཤགཞན་ལ་བཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་དགུ་འདུག་ཅྤེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེའྱི་གོ་བརྡ་གང་
ཡང་འཕོད་ཀྱི་མ་རྤེད།ཤགཉྱིས་དྤེ་ག་ཚོད་ནས་གཉྱིས་ཐོན་པ་རྤེད།ཤབཞྱི་བཅུ་ཞྤེ་དགུ་དྤེ་ག་ཚོད་ནས་རྤེད།ཤདྤེ་ཁ་ཞྱིག་བཀྲག་ན་
གནས་བབ་དྤེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།ཤདཔྤེར་ན་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་གཉྱིས་བསར་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་དྤེ་  ༡༦ 
ནས་རྤེད།ཤགཞན་ ༤༧ དྤེ་སོབ་གྲྭ་ ༧༠ ནང་ནས་གཅྱིག་མར་སྤུད་ནས་ ༦༩ རྤེད། དྤེའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབསར་
རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པ་ག་ཚད་ཆགས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད།ཤ
ཨང་གངས་རྡོག་རྡོག་བཟོས་ན་དྤེ་ལ་གོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་ནྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤང་ལ་དགོས་
པ་ནྱི་གལ་མགོ་ལ་སྤེབས་དགོས་པ་དྤེ་ཡྱིན།ཤང་སྔོན་མ་ཤྤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  ང་ཤྤེས་
ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་ཡོད།ཤདྤེ་ལ་མར་སྤེབས་ན་ང་ལ་སྤེམས་ཁྲལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབས་ཙང་ངས་རྒྱབ་
སོར་མྤེད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་བཞྤེས་རོགས་གནང་།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤྤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འབོར་སོང་།ཤཁོང་ཚོས་ག་ཡོན་ལྤེན་མཁན་རྩ་བ་ནས་
མྤེད་ཟྤེར་གྱི་འདུགཤདྤེ་གསལ་པོ་རྤེད་འདུགཤདྤེ་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤ 
 དྤེ་ནས་གཉྱིས་པ་དྤེ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ལ་  Central University of Tibetan 
Studies ཞྤེས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རྒྱུ་མྱིན་ནམ་གསུངས་པ་དྤེ་དགོངས་འཆར་ཡག་པོ་འདུགཤསྱིར་
བཏང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ University ནང་བཞྱིན་དྤེབ་སྤེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མྤེད་མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ།ཤང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགོངས་པ་
བཞྤེས་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད།ཤ 
 ཕྤེད་ད་ཕྲུག་དང་ད་ཕྲུག་ཕུད་པའྱི་ནང་མྱི་ཡ་བལ་ལ་མཐུན་རྤེན་སོར་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ།ཤསྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལམ་ལུགས་སོལ་
གཏན་འཁྤེལ་བ་ཞྱིག་རྤེད།ཤཕ་མ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་ཅྱིང་འཚོ་བ་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་དང་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་བྤེད་མྱི་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན།ཤས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་རྒྱབ་གཉྤེར་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའགོ་སྟངས་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྤེབས་ན་ཤྤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་པ་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟའང་དྤེ་ག་རང་ཡྱིན།ཤགང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དངོས་
གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ངོས་འབོར་གནང་བ་ཡོད་ན་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་
རྤེད།ཤ 
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 དྤེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལ་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་སྐོར་རྤེད།ཤངས་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་ཞུ་
རྒྱུར་ཕན་བུའྱི་འཚེམས་ལུས་སུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་འདུགཤསྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་སོབ་འཇུག་གྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་
ང་ཚོའྱི་འདུན་ལམ་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནས་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་གསལ་བསགས་སོགས་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་རག་
པར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའགོ་མ་འགོ་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་ནས་ཅན་རྡྱི་གྷར་དང་ཅྤེ་ནའྱི་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་
གུ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོའྱི་རྱིགས།ཤམཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ནའང་ལམ་སྟོན་དགོས་པ་
མང་པོ་འདུགཤདྤེའྱི་ཆ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བཅར་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི་ལ་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་དགོས་པ་
ཡོད་ན།ཤང་ཚོས་འདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་བཅར་ཆོག་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཝ་ར་ཎ་སྱི་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན།ཤདགྤེ་རྒན་
འོས་སོང་ཐྤེངས་མང་པོ་དྤེ་ནས་ཐོན་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྦུན་ཐར་གྱི་དགྤེ་རྒན་འོས་སོང་ཆ་ཚང་ཝ་ར་ཎ་སྱིས་ཕག་རོགས་
གནང་ནས་བྱུང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཁག་པོ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན།ཤང་ཚོས་ཕག་རོགས་གང་ཞུ་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་སོང་།ཤ 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་དྤེ་ལ།ཤཁ་སང་དང་པོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལ་ང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་གྱི་རྤེད་དན་སོང་།ཤཞྱིབ་མོ་བལྟས་ན་སྱི་འཐུས་ཕན་ཚུན་གཏོང་རྤེས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།ཤང་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་མྱི་འདུགཤཡྱིན་
ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤསོབ་གྲྭ་ ༧༠ ཐམ་པ་མ་རྤེད།ཤའཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༢༧ ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་
དུས་ ༢༨ གསུངས་པ་དྤེ་དཔྤེ་སྟོན་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་མྤེད་པ་ཡྱིན་དུས་ཅོན་ཏ་ར་སམ་བྷོ་ཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདཔྤེ་སྟོན་ཟུར་དུ་ ༢༨ ཞྤེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་གསུངས་སོང་།ཤརྩ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༢༧ རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།ཤཤྤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུགཤ ང་ཚོས་རྱིམ་
གྱིས་བྤེད་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞྱིབ་བསྡུར་གྱིས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྔོན་ལ་དཔྤེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལབ་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལག་ལྤེན་བསྟར་རྒྱུ་ལ་འབད་
བརྩོན་བས།ཤདྤེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ནང་དུ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚོ་ལམ་འགོ་ཡག་པོ་དང་སྱིད་བྱུས་དོན་དུ་འཁྤེལ་པ་ཡོང་གྱི་རྤེད་དན་གྱི་
འདུགཤ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།ཤཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དྤེ་ཡན་ཆད་ཤྤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་ཆ་ཚང་འགོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་འདྱི་ཕན་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པར་ཞུ།ཤསང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་རྒྱུ་ལ་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་འདུགཤདྤེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་བདུན་པ་དྤེ་སྔོན་ལ་ལྤེན་གྱི་ཡྱིན།ཤཡྱིག་ཨང་ ༡༠ པ་དང་ ༡༡ འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉྱིན་དང་པོར་བཀྲམ་པའྱི་
ལས་རྱིམ་དྤེ་རྤེད།ཤཆྤེས་མཐོ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད།ཤའདྱིར་གཞུང་འབྤེལ་
གྱི་བགོ་གྤེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དྤེ་ཡང་སྟོན་ཟྱིན་པ་དང་ཚུད་ཟྱིན་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་ཆ་ཤས་ལྤེན་མཁན་ཡོད་དམ།ཤསྱི་
འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།ཤཅུང་ཟད་བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་།ཤ 
 



64 

 

སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་འདུགཤ ཕལ་ཆྤེར་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་གཏན་འབྤེབས་བས་པ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གྱི་གལ་ཆྤེའྱི་མྱི་སྣ། དྤེ་ནང་བཞྱིན་ཐུག་ཐུབ་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུགཤ 
ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་མང་པོ་གཏན་འབྤེབས་བས་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། དྤེ་འད་ནང་བཞྱིན་ཐུབ་ཨྤེ་ཡོད་དམ་
བསམ་གྱི་འདུགཤ ཞྱིབ་ཕ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟྤེ། ཁོང་ཚོས་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕད་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཕན་
ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་པའྱི་རྤེ་བ་ཡོད་པ་འད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་བྱིས་པ་དྤེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རྤེད།ཤ
ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་མཇུག་ཏུ་ཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།ཤངས་དྤེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་
ཞུ་རྒྱུ་ལ།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་བསད་པའྱི་བོད་པའྱི་སྤེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལགས་པོ་རྱི་
དང་།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི་དྤེ་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་བླུགས་འདུགཤ དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྤེས་མ་དྤེབ་སྤེལ་མང་པོ་བྱུང་ན་གང་འད་ཡོང་གྱི་
ཡོད་མྤེད་དང་།ཤངས་ཞུ་རྒྱུར་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་མྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡར་བཅུག་པའྱི་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་འདུགཤ དྤེ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་
དུས་དྤེའྱི་འོག་ཏུ་ "རྙོག་གྤེང་རྱིགས་བྱུང་ཚེ།ཤའཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་དང་།ཤདྤེ་ལ་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་
ཚེ།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གཏུག་དགོས་"ཞྤེས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རྤེད།ཤཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤབྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤསང་ཉྱིན་དྤེའྱི་ཐོག་རྙོག་གྤེང་
བྤེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན།ཤབོད་པ་ཚོ་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཏང་།ཤགཞན་རྣམས་གང་དུ་གཏོང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ།ཤ
དྤེ་བཞྱིན་སྔོན་མ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་སོང་ཐོག་ལ་མང་པོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤངས་ན་ནྱིང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ
སྔོན་མ་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེའྱི་རྤེས་སུ་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་བཏང་འདུགཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཟྤེར་འདུགཤདྤེའྱི་རྤེས་སུ་ངས་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་འདོད་མ་བྱུང་།ཤཁོང་ཚོས་གནང་སྟངས་དྤེ་འད་མ་རྤེད་དན་སོང་།ཤད་ལྟ་གཙོ་བོ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་ལའང་དགོས་
དོན་ཞྱིག་བསྟན་འདུགཤདྤེའྱི་ཐོག་ཏུ་དང་པོ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུགཤ དྤེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་རྤེད་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མང་པོ་བཞུགས་མྱི་འདུགཤདྤེ་མ་
གཏོགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྤེད།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
འབྤེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་བཞུགས་འདུགཤསྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་གནད་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་གང་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཉྤེ་ལམ་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་དང་འབྤེལ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤའདྱི་འད་ཡོང་བའྱི་དོན་དག་གཙོ་
བོ་དྤེ་ཁོང་ཚོས་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ།ཤདྤེ་དང་
འབྤེལ་བའྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་སྐོར་དང་།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྱིམ་པས་བྱུང་བསད་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་རྤེས་དྤེའྱི་ཆྤེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏྤེ།ཤདྤེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོའ་ིངོས་ནས་ལམ་སྟོན་རྱིམ་
པ་ཁག་ལྔ་དྲུག་གནང་འདུགཤ དྤེའྱི་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་སྐོར་ལ་རྤེད་འདུགཤགང་ལྟར་ཞྱིབ་
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འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་ས་ཚང་མ་ལ་འབྤེལ་གཏུག་གནང་
དགོས་པ་ཚང་མ་ལ་གནང་ནས།ཤམཐའ་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སན་ཐོ་ཞྱིག་འཁོད་ཐུབ་འདུགཤ ཞྱིབ་འཇུག་སན་ཐོ་འདྱིར་བལྟས་ཡོང་དུས་
གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས།ཤཚོགས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རྤེ་
ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དྤེ་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་ཐོའ་ིནང་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་།ཤསྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི།ཤདྤེ་བཞྱིན་ལགས་པོ་རྱི།ཤལ་དགས་བཅས་ཚང་
མས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།ཤགལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ནས་
སན་ཐོ་ནང་དུ་འཁོད་འདུགཤ དྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རྤེད།ཤ སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་དྤེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདྤེས་ན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་མ་འོ ངས་པར་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན།ཤསྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་གནང་དགོས་པའྱི་ཕག་ལས་དྤེ་དག་མ་གནང་ནས། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་སྒང་
ལ་ཕན་ཚུན་ཡྱི་གྤེ་གཏོང་རྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།ཤཡོད་པ་ལས་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ས་རྤེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་
ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་གནས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་གསལ་ཡོད་དུས།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་པ་ཡྱིན་
ན།ཤགནས་པ་དང་དཔག་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱུན་འཛིན་བྤེད་མཁན་གྱི་སྨན་པ་དང་།ཤདྤེ་དག་གྱི་སོབ་སོང་བྤེད་སའྱི་སོབ་གཉྤེར་
ཁང་དྤེ་དག་ཁྲྱིམས་ཐོག་ནས་ཚད་ལྡན་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོ་དང་།ཤདྤེ་བཞྱིན་ནད་ཐོག་
ལག་ལྤེན་ལ་སྨན་བྤེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་དང། དྤེ་མྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་དུ་གསལ་བསད་པའྱི་སྨན་སོར་ལག་ལྤེན་བཞྱི་
སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ནད་ཐོག་ལ་ལག་ལྤེན་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་བྤེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་སྨན་སྣ་ཁག་བརྒྱ་དང་
ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚང་མ་མ་འོངས་པར་དྤེང་དུས་ཀྱི་བདག་པོ་རྒྱག་ལུགས་དང་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་
བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།ཤདྤེས་མཚོན་པས་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདོན་དུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྔོན་མའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལྟ་
བུ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆྤེན་པོས་རྒྱབ་སོར་དང་ལམ་སྟོན།ཤདྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་ཆ་ཤས་གང་འད་ལྤེན་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་
ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུགཤ  
 གཉྱིས་པ་ལ་ཚོགས་མྱི་བསད་སྟངས་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་གཙོ་བོ་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ས་མྱིག་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་འོས་བསྡུ་རྱིམ་པར་བས་ནས་ཚོགས་མྱི་སོད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་མང་ཤོས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དྤེ་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་དག་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ལ་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་དྤེ་རྣམས།ཤཕྤེད་ཀ་གཞུང་འབྤེལ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད།ཤཕྤེད་ཀ་སྒྤེར་གྱི་ཐོབ་གསྤེང་ནས་འགོ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་འད་ལ་བརྤེན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་འད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་
པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚོགས་མྱི་དྤེ་དག་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་དཀའ་ངལ་མྤེད་པ་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་འདུགཤ འདྱི་དག་ལ་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོ་སོའ ་ིསྱིག་
འཛུགས་ངོས་སུ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྤེད་དགོས་པ་རྤེད།ཤཕོགས་གཞན་ནས་སོ་སོ་སྒྤེར་ངོས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན།ཤཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ འདྱི་དག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གཙོས་པའྱི་
ཝ་ར་ཎ་སྱི་དང་ལགས་པོ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤདྤེ་དག་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆྤེ་བཞྤེས་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་འདུགཤལས་ཀ་གལ་ཆྤེན་
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ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བྤེད་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་ལ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤལས་ཀ་དྤེ་གྲུབ་
འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མྤེད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རྤེད།ཤ 
 གཉྱིས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ལ་རང་མགོ་རང་ཐོན་བྤེད་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤད་ལྟའྱི་
ཆར་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་འགོ་
སོང་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ལ་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་མཐུན་རྤེན་ཞྱིག་ངྤེས་པར་དུ་སར་དགོས་པ་
གལ་ཆྤེར་མཐོང་གྱི་འདུགཤ དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་དོན་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།ཤ༢༠༡༦ ལོ་ལ་ཡོ་རོབ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ནས་དབྱིན་
ཇྱིའྱི་ཐ་སད་བྤེད་སོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར།ཤUNESCO ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་དང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་ག་རྤེ་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤད་བར་ཕག་ལས་ག་རྤེ་གནང་ཡོད་དམ།ཤགནང་འཆར་ག་རྤེ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་མཐའ་མའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཁག་དང་འབྤེལ་བའྱི་
ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ།ཤ"མ་འོངས་པར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་རྐང་ས་བརན་མ་ཚུགས་བར་འགོ་གོན་ཐད་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆྤེ་བཞྤེས་གནང་གྱིས་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་གནང་དགོས་"ཟྤེར་བ་གཅྱིག་འཁོད་འདུགཤ མ་འོངས་པ་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་རྐང་ཐུབ་པ་ཆགས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སྒང་ལ་བཞག་དགོས་རྤེད་དམ།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
རང་རྐང་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་ལ་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བྤེད་པའྱི་ལམ་དྤེ་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།  
 "བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སད་ཙམ་ལས་གཞན་དམྱིགས་བསལ་གོན་གུན་སོགས་གང་ཡང་
མ་མངོན་"ཞྤེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་ཟྤེར་བ་
འཁོད་ཡོད་མ་རྤེད་ཟྤེར་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་དྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་ཡོད་དམ་
མྤེད།ཤགལ་སྱིད་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེའྱི་སྟྤེང་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་མ་འཁོད་ནས་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དོ་སྣང་བྱུང་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤ
"རྒྱ་གར་དབུས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་གསོ་རྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་མ་ཟད།"ཤཟྤེར་བའྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་དྤེ་བོད་པ་རྤེད་དམ།ཤཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་རྤེད་དམ།ཤགལ་སྱིད་དྤེ་བོད་པ་མྱིན་ན་མ་འོངས་པ་དྤེའྱི་སྐུ་ཚབ་ནང་དུ་བོད་པ་
འགོ་བ་ལ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤ 
 རྣམ་པ་ཚོས་འོག་གྱི་གྲུབ་ཆ་ནང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།ཤགལ་སྱིད་ཁ་མཆུའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
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གཏུག་དགོས་རྤེད་ཟྤེར་བ་བྱིས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རྙོག་གྤེང་དྤེ་འད་ལྷག་ནས་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
གཏུག་པ་ཡྱིན་ན།ཤག་ཚོད་ཙམ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་འགོ་ས་ཡོད་མྤེད་དགོངས་པ་བཞྤེས་ཡོད་དམ་མྤེད།  
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་སོད་པ་དྤེ་སྔོན་མ་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེ་ལ་ག་རྤེ་ཡོད་ཟྤེར་ན།ཤསྨན་སོར།ཤལག་ལྤེན་དང་བཅས་པ་གཞུང་
ལུགས་ཚད་ལྡན་ཡོང་མྱི་ཡོང་ཞྤེས་བཤད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནྱི་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཅྤེས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡོང་པའྱི་སྐབས་ལ། དྤེ་རྱིང་
གསར་པ་ཞྱིག་ག་རྤེ་སྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ལབ་ན།ཤསོབ་གཉྤེར། སྨན་སོར།ཤསྨན་རས།ཤབརག་ཐབས།ཤསྨན་བཅོས་ཟྤེར་དུས་ལས་ཀ་
ཧ་ཅང་གྱི་མང་དུ་བཏང་བ་རྤེད།ཤགཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱི་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་སྐད་ཆའྱི་སྟྤེང་དུ་མང་དུ་གཏོང་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་དྤེ་གང་འད་སྤེབས་པ་རྤེད་དམ།ཤཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་ནས་
མང་བ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་རྱིག་གཞུང་གྱི་འགན་འཛིན་དགོས་རྤེད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་སྱི་དགོས་རྤེད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་མང་
པོ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།ཤསྔོན་མ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་སོད་སོད་པ་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་ལྤེན་པ་དང་།ཤསྨན་
པ་ཚོས་ཆ་ཤས་མ་ལྤེན་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་རྱིམ་པ་མང་པོ་སོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་སོབ་སྱི་དང་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་མང་པོ་
ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་བླུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྤེབས་སྐབས།ཤསྐབས་
དྤེ་དུས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སྱི་དྤེ་ཚོ་དང་འབྤེལ་གཏུག་ཡག་པོ་བས་ནས་འདྱི་ཆགས་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།ཤམ་
འོངས་པར་དྤེ་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་ཚར་བའྱི་རྤེས་སུ་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་འཁོད་བསད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཚང་མ་བསར་དུ་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་སོད་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན།ཤ 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཐུན་བཞྱི་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དྤེའྱི་ནང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་དགོས་པའྱི་མཐུན་རྤེན་མ་རག་པའྱི་རྤེན་གྱིས་རྤེད་དམ། དཔྤེར་ན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིས་
སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་མང་པོར་ཐུག་འདུག བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པས། སྔ་མ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དྤེང་སང་སྒྤེར་དགོངས་
ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཚོགས་མྱི་མྱི་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་
ཀྱི་ཡོད་པས་འབྤེལ་ཡོད་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། མ་འོངས་པར་ཚང་མའྱི་དགོས་པ་ལ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པས། 
དྤེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁས་ལྤེན་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད་ཀྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་ལྟ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་
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བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བྤེད་དགོས་སམ། ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེར་འགྱུར་བ་བཏང་འདུག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་
པ་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་ཊུང་ཡྱིག་རྩ་མྤེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡྱིན་ཞྤེས་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། རྒྱ་གར་ལ་ 
AYUSH དྤེའྱི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ཕན་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་གམ།  སྔར་དྤེབ་སྤེལ་མ་
བས་གོང་ལ་གོང་དང་ཡར་རྒྱས་མ་ཕྱིན་པའྱི་གནད་འགག་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དྤེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའྱི་རྤེས་སུ་ཚོགས་པའྱི་
ངོ་བོ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལག་བསྟར་བྤེད་མཁན་ Himachal དུ་བོད་པ་དང་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། མ་འོངས་པར་སོག་པོའ་ིཡུལ་དུ་མང་པོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱུན་འཛིན་དང་ལག་བསྟར་བྤེད་མཁན་ཡོད་
པས། དྤེ་ཚོ་དྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མྤེད། འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་གཏོགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 གཅྱིག་དྤེ་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དྤེ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་གཉྤེར་གནང་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ངས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་
དན་གྱི་ཡོད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བགོ་གྤེང་བྱུང་བ་རྤེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་རྐང་པ་མ་ཚུགས་བར་དུ་གཞུང་ལ་གཏང་དགོས་ཞྤེས་པ་དྤེ་ག་ཚོད་བར་དགོས་སམ། མ་འོངས་པར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་དྤེ་སོ་སོས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་པར་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་བར་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་རམ།  བོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་གལ་ཆྤེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།  འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་
སོར་བ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་གོས་ཆོད་དང་། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིསྐབས་ལ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོ་བ་ལྤེན་མྱི་ཐུབ་པ་གཅྱིག་འདུག ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་ལ། གོང་དུ་ཕག་
སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་དྤེ་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པ་ཙམ་གྱི་རྤེད་མ་གཏོགས། གོང་གུན་
འགོ་ཡྱི་མྤེད་པ་ཞྱིག་ལབ་དུས་ AYUSH ཡྱི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པ་
ཆགས་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། མྤེད་པ་ཆགས་དགོས་ལབ་ན་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེར་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་འདོགས་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་རྤེད་དམ། འགྤེལ་བཤད་ཅྱིག་བསོན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གྲུབ་པ་དྤེ་དག་བསར་ལྡབ་མྱི་དགོས་པ་བོས། ལན་ཞྱིག་སྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྤེ་བསར་ལྡབ་འགོ་རྒྱུར་ཉྤེན་ཁ་ཧ་ཅང་འདུག མྱི་འགོ་བའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་མྤེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད།  བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དྤེ་
སྔའྱི་མཚན་བང་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེའང་བཀོག་
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པ་རྤེད། དྤེ་དག་གྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཤྤེས། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཕྱིན་ན་ལྡབ་བསོར་རང་ཆགས་ས་རྤེད། དྤེ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དྤེ་
དང་འབྤེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། AYUSH ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་བས་ནས་ང་ཚོར་ཁྤེ་ཕན་ཞྱིག་
རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། AYUSH ལ་འབྤེལ་བ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཕ་གྱིར་གསོ་བ་རྱིག་པ་
མ་གཏོགས་མྤེད་པས། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་འབྤེལ་བ་བྤེད་སྐབས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།  ལས་ཤོག་
ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཡོད་པས་རྒྱབ་སོར་དྤེ་ཆ་ཚང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངྤེས་པ་བརྙྤེས་པའྱི་གདྤེང་ཚོད་གང་ཡོད་དམ་
ཞྤེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲྱིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་ཚིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ༢༠༡༠ 
ལོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་ནས། དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་
ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་རྒྱ་གར་ལ་དྤེབ་སྤེལ་
བས་ནས་བོད་ཀྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀོག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དྤེ་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་ཨྤེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཚོགས་
ཆུང་ནས་གནད་འགག་མྤེད་མདོག་གསུངས་འདུག་ཀང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་ལོ་སྟོང་ཕག་གསུམ་བཞྱིའྱི་སྔོན་ནས་
དར་བསད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་རྤེད། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་བདག་པོ་
བོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་ཕར་བཀོག་ནས། སྱིར་བཏང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡོད་དམ། གནད་
འགག་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཡོད་དམ། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་རྩད་གཅོད་གནང་ཡོད་ཀྱི་རྤེད། དྤེར་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤྤེ་ན། ངས་དྤེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རྩ་ཆྤེན་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་དྤེ་བརླག་པ་རྤེད། 
བསྤེས་ལྷད་མྤེད་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཙང་མ་ཞྱིག་རྤེད། མྱིང་དྤེ་མྤེད་པར་འགོ་དུས་གནད་འགག་མྤེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཆྤེན་པོ་འདུག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བརླགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ལོ་ངོ་སྟོང་ཕག་ཙམ་དར་བའྱི་
བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་མྱིང་མྤེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དགོངས་པ་གང་འད་བཞྤེས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཞྤེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་མྤེད་ན། བོད་
གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་འཛིན་སོང་བྤེད་མཁན་གྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ། བོད་རང་ནས་ཡོད་པས་གལ་གནད་
ཆྤེ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད། དྤེ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརྤེན་ནས་རྒྱ་གར་
ལ་བོད་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཞྤེས་ཆྤེད་དུ་བཙུགས་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པའྱི་བ་སྨན་པ་ཁག་གྱིས་དབུ་
འཁྲྱིད་ནས་བོད་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ་བཙུགས་པ་རྤེད། ཆ་རྤེན་ཚང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་སོར་ཁང་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་གྱི་
སོབ་སོང་སོད་སའང་ཡོད་པ་རྤེད། ཆ་ལག་ཚང་བའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁུངས་ལུང་དང་ལྡན་པའྱི་སྨན་མཐུན་འགྱུར་བས་
ནས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། གནང་བཞྱིན་དུ་དྤེ་ལ་ཐྤེ་ཇུས་བྤེད་མཁན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞྤེས་པ་
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དྤེས་ཕོགས་གང་ས་གང་ནས་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྤེས་པ་དང་ AYUSH ཞྤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འད་མྱིན་ཚུར་འཛོམས་ནས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
བཙུགས་ནས། དྤེའྱི་ཐད་ལ་ཐྤེ་ཇུས་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་གང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དྤེར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་རྤེད། དྤེ་ང་ཚོས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཞྱིག་རྤེད།) དྤེར་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་ན་ཕབ་སྐབས་ལ་དགོངས་པ་གང་ཞྱིག་བཞྤེས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་དམ།  སུ་དང་
འབྤེལ་བ་སུ་ཡོད་དམ་ཞྤེས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། གལ་སྱིད་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཚོགས་ནས་དྤེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་བར་དུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་བྱུང་ཡོད་དམ།  དྤེ་མ་བྱུང་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་
འཐུས་ཤོར་གང་ཕྱིན་ཡོད་དམ། དྤེར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་མུ་
མཐུད་གནས་དགོས་པའྱི་གནས་་ཚུལ་ཡྱིན་ན། སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ལ་ཐྤེ་ཇུས་བས་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་བ་སོགས་གནང་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རྤེད་ཅྤེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 བསར་ལྡབ་ཆགས་ས་རྤེད། དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་
གསུངས་པ་དྤེ། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སད་ཙམ་ལས་གཞན་དམྱིགས་བསལ་གོང་གུན་སོགས་གང་
ཡང་མ་མངོན་ཞྤེས་པ་དྤེ། དངོས་གནས་བཤད་ན། བརྡ་སོད་རྱིག་པའྱི་འགོ་སྟངས་བས་ན། མྱིང་གྱིས་དོན་སྟོན་དགོས་ཡོད་པ་རྤེད། 
མྱིང་དྤེ་ནོར་ན་དོན་དག་ཀང་ནོར་གྱི་ཡོད་པས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སམ། ད་ལྟ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་མུ་མཐུད་ནས་
བསད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ནས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བ་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། དྤེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་སྐོར་དང་། བདག་དབང་སྐོར་
ལ་ད་ལྟ་ནས་ཆུ་མ་ཤོར་སྔོན་ལ་རགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་རྤེད་མ་གཏོགས། རྤེས་སུ་གཅྱིག་ཆགས་ན་སྡུག་གོང་རྤེད། ངས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོང་ལ་གསུངས་པ་ཚང་མ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། སྔ་མ་ངས་ཀང་དྤེ་འད་དན་གྱི་ཡོད། བོད་སྨན་དང་ནང་
ཆོས་གཉྱིས་སོང་མཁན་དྤེ་དག་ལྟོགས་ཤྱི་རྩ་བ་ནས་ཐྤེབས་ཀྱི་མ་རྤེད། དྤེ་ཡག་པོ་རྤེད། རྒན་རབས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ས་ཐག་ཐག་
བས་ནས། དྤེ་རྩ་འཛིན་གྱིས་ས་བརན་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དྤེའང་དྤེ་འད་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་ན། ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་དང་གཅྱིག ཁྲྱིམས་ཐོག་གྱི་བདག་དབང་། བོད་ཅྤེས་པ་དྤེ་གཡུག་ཐབས་རྩ་
བ་ནས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། AYUSH ཁོང་རང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡོད་པ་རྤེད། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་དམྱིགས་བ་གཅྱིག་ལ། བོད་ཅྤེས་པའྱི་མྱིང་འདྱི་གཡུག་པ་དྤེ་རྩ་བ་
ནས་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག དྤེ་ཚུར་ཡོང་ཐབས་ལ་གང་བ་དགོས་སམ། ཁོང་ཚོས་དྤེ་ལ་གནད་འགག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད་དྤེ། ང་
ཚོ་ལ་དྤེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་མ་འོངས་པ་ལ་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་ཐ་སད་ཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མ་འོངས་པའྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་ཡོང་ཐབས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་འབད་བརྩོན་
གནང་རོགས་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།  
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ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད།  གང་
ལགས་ཞྤེ་ན། ང་ཚོར་ཕྱིའྱི་མྱི་ནས་རྒྱབ་སོར་ཚོར་རྒྱུ་དྤེ་སྨན་བརྒྱུད་ནས་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་གྱི་
འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིར་བཟུང་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དྤེ་ཡང་གསུངས་འདུག བསར་ལྡབ་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགོ་སོང་གཏང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ལ། འགོ་སོང་གཏང་དགོས་པའང་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་འགོ་སོང་བཏང་བ་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད། ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། ཚད་གཞྱི་དྤེ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། ལོ་ལྔ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལོ་བཅུ་ཡྱིན་ནའང་
འད། བཞག་ན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རྤེད་ལ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་གཏན་འཇགས་མ་མཉྤེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 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 སྐད་ཆ་རྤེ་གཉྱིས་ཤྱིག་བསར་ལྡབ་ཆགས་ས་རྤེད། ངས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དོགས་དྱི་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ། གསོ་
བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ AYUSH ཚད་རྱིགས་བྤེད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཡོད་ཅྤེས་སྐད་ཆ་དྤེ་
རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་ཇྱི་ལྟར་བས་ཡོད་དམ། AYUSH གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཞྤེས་དྤེབ་སྤེལ་བས་སམ། AYUSH དང་འབྤེལ་བ་མྤེད་པར་
གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་བས་སམ། དྤེ་ཤྤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་ཤྤེས་
ན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཤྤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་སྟངས་སྐོར་གོང་གྱི་ཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱི་
རྩ་སྨན་གྱི་ནང་ལའང་རྩོད་གྤེང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་སྟངས་སྐོར་རང་ངོས་ནས་གང་ཡང་ཧ་མ་གོ་བས། AYUSH ནང་
ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེ་རྱིག་གནས་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེབ་སྤེལ་བས་སམ། AYUSH མངའ་ཁུངས་
ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེབ་སྤེལ་བས་སམ། ཡང་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་དྤེར་ཡོད་པའྱི་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཤྱིག་རྤེད་ཅྤེས་དྤེབ་སྤེལ་
བས་སམ། དྤེ་ཤྤེས་ན་མ་གཏོགས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱིན་འདུག གཉྱིས་པར་ AYUSH གྱི་མངའ་ཁོངས་ལ་བོད་ལ་སྨན་སོར་
དང་གཞུང་ལུགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེའྱི་མངའ་ཁོངས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ། དྤེའྱི་མངའ་ཁོངས་ནས་ཐོན་པ་
སྨན་གྱི་ཐོན་རྩྱིས་ཀྱི་བདག་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བསད་ཀྱི་རྤེད་དམ། AYUSH གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དམ། སྨན་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་གང་འཁོད་ཡོད་དམ། དྤེའང་ཤྤེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག དྤེ་མ་ཤྤེས་ན་དགག་བ་དང་རྒྱབ་སོར་གང་བ་དགོས་མྤེད་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ནའང་ནག་ཁུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་
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ནའང་དྤེའྱི་སྔོན་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད། AYUSH ནང་ལ་གསོ་བོ་རྱིག་པ་དྤེབ་
སྤེལ་མ་བས་པའྱི་སྔོན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་འདྱིར་ཕལ་ཆྤེར་སྱིག་གཞྱི་གསར་པ་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། 
AYUSH དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྩ་བ་གཉྱིས་ནས་མྱི་ཤྤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་འགྤེལ་བཤད་བསོན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སན་
ཐོའ་ིགྲུབ་དོན་ལ་གོ་བསྡུར་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད། སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཚིག་
འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དྤེ་མུ་མཐུད་དྤེ་གནས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་སམ། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་
བོའ་ིནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་བསྟར་མཁན་ཨྤེམ་ཆྱི་སོགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་རོག་བྤེད་མཁན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། དཔྤེར་ན་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ལག་ལྤེན་བསྟར་མཁན་གྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་དང་སྨན་པ། སྨན་སོར་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བྤེད་སོད་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན།  quality control བྤེད་རྒྱུ་རྤེད། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་མྤེད་ལྟ་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་
ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔྤེར་ན་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ Indian Medical Council ཟྤེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་གལ་གནད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དྤེར་ང་རང་ཚོས་གཞུང་འབྤེལ་ཐོག་ནས་འཛུགས་
བསྐྲུན་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དྤེའྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ཡང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་
དགོས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུག ག་ཚོད་བཏང་མྱིན་དྤེ་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ལས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད་མ་
རྤེད། དྤེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ན་ཚོགས་མྱིའྱི་ཚོགས་དངུལ་ཡོང་འབབ་རྤེད།  དྤེ་བཞྱིན་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་ག་
ཡོན་རྤེད། དྤེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཡོང་འབབ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རྤེད། དངུལ་བཟོ་རྒྱུ་མྤེད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། དྤེས་ག་རྤེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན། ཚོགས་པ་དྤེ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་དྤེར་གཞུང་འབྤེལ་གྱིས་ངོས་
ལྤེན་ཡོད་པ་གཅྱིག དྤེ་མ་ཡྱིན་པར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་དང་བཅས་པ་ཅྱི་ཡང་མྤེད་པར་ཚོགས་པ་དྤེ་རང་ས་ཞྱིག་གོད་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྤེ་ལ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཅྱི་འདོན་མ་ཐུབ་ན་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་མཁན་དང་དྤེ་དག་སྨན་སོར་ཚད་ལྡན་
ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་རོག་དང་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་ཚད་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་མྤེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དྤེ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་
གལ་ཆྤེན་པོ་འདུག་ཅྤེས་དོན་ཚན་གཉྱིས་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགྤེ་བཤྤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་མྤེད་ཀྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པའྱི་སན་ཐོའ ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་གནས་ཐུབ་ན་དགྤེ་མཚན་ཆྤེ་བ་འདུགཤ  གང་ཡྱིན་ཟྤེར་ན།ཤ
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་ལག་ཁྱྤེར་མྤེད་པའྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཚད་ལྡན་མྱིན་པ་དྤེ་ཚོ་བཟོ་
རྒྱུ་བཀག་འགོག་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ཡྱིག Ayush ནང་ལ་བོད་ཟྤེར་མཁན་ཞྱིག་མྤེད་པ་རྤེད་མ་
གཏོགས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་ཡོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བྤེད་དུས་དྤེས་མ་འགྱིག་པ་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤདྤེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱིན་
ཞུས་ན།ཤང་རང་ཚོས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བོ་མང་པོ་གཏང་དགོས་རྤེད་ཀང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཁོ་
རང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བྤེད་དུས་རྱིག་གཞུང་དྤེ་ལའང་འགོ་སྟངས་དྤེ་གནས་སྐབས་ཤྱིག་དྤེ་ལྟར་མ་
བྤེད་རང་བྤེད་ཅྱིག་ཆགས་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགོང་དུ་ཕག་སྦྲྤེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།ཤབོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནའང་ལོགས་བཀར་ཞྱིག་འགོ་ཚར་བ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རྤེད།ཤགནས་སྐབས་རྱིང་གཞན་
དབང་སྟབས་བསྟུན་བས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤརྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་ནས་བོད་ལ་
རྱིག་པའྱི་གནས་ཆྤེན་ལྔ་དང་གནས་ཆུང་ལྔ། དྤེ་ནས་ནང་ཆོས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤནང་ཆོས་ཁུངས་གཏུག་ས་ནྱི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་
ཡུལ་ཡྱིན་པ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རྤེད།ཤབོད་རང་ལ་ཆོས་རྤེ་ས་ས་པཎ་ཌྱི་ཏས་སོལ་འབྤེད་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་ཆྤེན་ལྔ་དང་གནས་
ཆུང་ལྔ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནང་ནས་ཚད་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་རྱིགས་གཏྤེར་གྱི་འགོ་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའགོ་ལ་རྒྱ་
གར་སྐད་དུ་བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཚད་མ་རྱིགས་གཏྤེར་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་། ཚད་མ་སྤེ་བདུན་མདོ་དང་
བཅས་པའྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཞྱིག་དང་འད་མཉམ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོའྱི་སྨན་གྱི ་རྱིག་གཞུང་ཡོད་ན་
མྤེད་ན་དྤེ་རྒྱུད་བཞྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱུད་བཞྱི་ཁྲྱིད་གནང་སྐབས་ཕྱི་ལྟར་ན་ནང་ལྟར་ན་གསང་བ་ལྟར་ན་ཞྤེས་མང་པོ་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་དྤེ། རྒྱུད་བཞྱིའྱི་འགོ་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱུད་བཞྱི་དྤེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་བསྟན་ནང་བཞུགས་ཡོད་མྤེད་
མྱི་ཤྤེས་ཏྤེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱུད་བཞྱི་དྤེ་ལུང་པ་བཞྱི་ནང་གསུངས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ང་ཚོའྱི་བ་མ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་
མགོན་པོས་སངས་རྒྱས་བདག་སྤེད་བས་ནས་དྤེའྱི་དགོངས་པ་འགྤེལ་ཡོད་པར་གསུངས་ཚུལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱུད་བཞྱི་ཁོ་རང་འགོ་
ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཡོད་དུས། Ayush ནང་དུ་བཅུག་ན་ངས་མྱི་འོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤང་ལས་ལྷག་པའྱི་བ་མ་མཁས་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དྤེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་ཡོད་པ་ངས་གོ་བསད་འདུག དྤེ་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རྒྱུན་གནས་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་རྤེད་དྤེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་སྤེལ་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མ་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ནང་སྨན་པ་སྐད་གགས་ཆྤེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཁོང་རྣམ་པས་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་
འགོ་སོང་འདང་བ་ལས་ལྷག་མ་ཡོང་གྱི་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་འཆར་ནང་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཐུགས་བསམ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཞྤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མ་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་སྨན་པ་སུ་ཕྤེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྒྤེར་དགོངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ནམ་རྒྱུན་སྨན་རྩྱིས་
ཁང་གྱི་མཐུན་རྤེན་དང་གསོལ་ཕོགས་སོགས་ག་རྤེ་ཡོད་པ་དྤེ་རང་འཇགས་བཞག་ན།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་མ་གཏོགས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤསྨན་པ་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཚུར་ཕྤེབས་ཡོང་གྱི་རྤེད།ཤང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་སོད་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད་དན་གྱི་འདུགཤང་ཚོས་ཁང་པ་
གསར་པ་མང་པོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ལ། གཡས་གཡོན་དྤེར་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་བས་དུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་
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ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་མྱི་གཉྱིས་སོད་སའྱི་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤའདྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་མྱི་ཐུབ་པ་མ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཕོགས་ཡོང་ནས་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་དུས།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་
ངྤེས་པར་དགོས་ཀྱི་འདུགཤའཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་མྱི་རྤེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱིས་ཅྱི་ཡང་གནོད་ཀྱི་མ་རྤེད།ཤགང་
ཡྱིན་ཟྤེར་ན་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་ཀའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དྤེ་ཚོར་བལྟས་ཡོང་དུས།ཤ
ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཚུར་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བྤེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་སོང་དྤེ་རྩྱིས་
འགོ་ཞྱིག་ལ་བཞག་མ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས་སྐུ་ངལ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རྤེད།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་གསོ་བ་རྱིག་པ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་དང་འབྤེལ་ཆྤེད་འཛུགས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རྤེད།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གལ་ཆྤེ་དོན་ཆྤེན་གྱི་ཐོག་ནས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་རྒྱུ་དང་།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་སྤུས་ཚད་དང་དྤེ་དག་
ལ་ངྤེས་པར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དྤེ་ཚོ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའོན་ཀང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་རྤེ ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Ayush སྤེ་ཚན་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་མཉམ་དུ་
འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་མྱིན། དྤེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཞྤེས་པ་དྤེ་མྤེད་པའྱི་རྤེན་གྱིས་ཚུར་ཕྱིར་འཐྤེན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་མྱིན།ཤདྤེ་བས་ན་སོན་ཅྱི་ཡོད་དང་
འཛུལ་ཞུགས་བས་ན་དགྤེ་སོན་ཅྱི་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤའདྱིའྱི་དགྤེ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ནས་
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་རྱིམ་པ་དང་། དྤེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རྱིམ་པས་དྤེབ་སྤེལ་ཞུ་རྒྱུར་སྐུ་
ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་སོན་པའྱི་འབས་བུར་དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་བས།ཤདྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྔགས་བརོད་མང་
པོ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ང་ཚོས་བརྤེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ལྟ་དྤེབ་སྤེལ་དྤེ་བས་ཚར་བ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་བོད་ཟྤེར་བའྱི་
ཚིག་དྤེ་ཡོད་མྤེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ང་ཚོས་ག་རྤེ་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟྤེར་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་དྤེ་མང་
བ་ཚོས་ཤྤེས་ཀྱི་རྤེད།ཤངས་མང་པོ་ཤྤེས་ཀྱི་མྤེད།ཤསྨན་ཟྤེར་བ་དྤེ་མྱིའྱི་སོག་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་དུས་སྨན་གྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་སང་ཚར་
བའྱི་རྤེས་སུ་དྤེ་ལག་ལྤེན་བསྟར་བར་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་བའྱི་དྤེབ་སྤེལ་
གྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ནས་རག་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་བཙུགས་ནས་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤདྤེར་བརྤེན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ་དངོས་གནས་ཡག་ཐག་ཆོད་རྤེད།ཤརང་ཁ་རང་གསོ།ཤཕྱི་རུ་ངོམས་སུ་
ཆོག་པ།ཤནང་ལ་སོབས་པ་བྤེད་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀང་།ཤདྤེ་ཆགས་པ་དྤེ་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་གྱི་གནས་
བབ་ལ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྱིག་འཛུགས་དམ་དུ་དམ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་དུ་མ་འཛུལ་བ་
ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རྤེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དྤེ་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་ཡྱིན།ཤདྤེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤངྤེས་པར་དུ་འཛུལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤ 
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 གཉྱིས་པ་དྤེར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྐུ་ངལ་དྤེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་ན།ཤགསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་གྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་རྩྱིས་
ཁང་གྱི་མཐོ་སོབ་དང་ལག་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུ་དྤེ་དག་ཆ་ཚང་མྤེད་པར་རྱིམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་ཁྲོལ་འོག་ནས་
ཞུགས་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤདྤེ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་དག་གྱི་
ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་བརྩད་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་དམ་མྤེད།ཤདྤེ་ངྤེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤ
གལ་སྱིད་དྤེ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དགའ་སོའ་ིངང་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཤར་བསོད་བྤེད་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་
མཐོང་གྱི་འདུགཤདྤེ་ནས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།ཤགནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་ཡང་དྤེ་སྤུས་ཀ་དག་པོ་ཡོང་བར་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད།ཤདྤེ་ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དྤེ་ང་རང་ཚོ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་རྤེན་དང་མྱིའྱི་ནུས་པ། ཁང་པའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་དག་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནས་ཡྱིན་ཡང་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དྤེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་
དངོས་སུ་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་དུས།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་ངོས་ནས་མཐུན་རྤེན་གནང་ནའང་དྤེ་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་
རྤེད་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤདྤེ་དག་ལ་ལན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འགོ་ས་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཕག་སྦྲྤེལ་ང་གཉྱིས་ལ་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་མྤེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོ་
སྦྲྤེལ་པོས་བསད་རོགས་ཞུས་གནང་བ་རྤེད།ཤརྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་མྤེད་དུས།ཤཟླ་ཤས་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཅོལ་ནས་
ལས་ཀ་མང་པོ་ཞྱིག་བྤེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རྤེད།ཤད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ང་
ཚོ་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ ༢༠༠༣ ལ་གཏན་འབྤེབས་ཟྱིན་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་རྤེད།ཤ༢༠༠༦ ལ་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཆགས་
པའྱི་རྤེས་སུ་ཡང་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཡང་ཡང་ཕྤེབས་སོང་།ཤབསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་  
༢༠༡༠ ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཟྤེར་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད། ངོས་འཛིན་ཞུ་མཁན་ཚོའྱི་ཉམས་ལྤེན་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གཞུང་གནད་ཆྤེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྤེན།ཤདྤེ་འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཉམས་ལྤེན་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ཙང་།  དྤེ་ཉམས་ལྤེན་
གནང་ཐབས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་དྤེ་དག་ངོས་འཛིན་གནང་
སྟངས་གནང་ལུགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མྤེད་ངས་རྒྱས་པོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད།ཤ༢༠༡༠ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི ་ནང་དུ་གྤེང་སོང་མང་པོ ་ཞྱིག་བྱུང་སྟྤེ།  ད་ལྟ་ AYUSH ཞྤེས་པ་ Ayurvedic, Yoga, Unani, Siddha, 
Homoeopathy བཅས་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་རྒྱུའྱི་རྱིག་གཞུང་ལྔ་དྤེ་སྔོན་མ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རྤེད།ཤདྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོས་ཉམས་ལྤེན་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་ཉམས་ལྤེན་དང་ཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱིས་ཏྤེ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ཡང་
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རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་རྤེད།ཤདྤེབ་སྤེལ་མ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤངས་ཤྤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཀང་
སང་སྟྤེ་དྤེ་རྱིང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ཤགསལ་བཤད་བྤེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་ AYUSH ནང་
ལ་ཁ་སང་ S ཞྱིག་འཐོལ་བ་བསྤེབས་ཡོད་པ་རྤེད་ཟྤེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རྤེད།ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྤེད།ཤདྤེ་རྣམ་པ་ཚོས་ད་
རྒྱ་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་ནང་དུ་བསྤེབས་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབས་ཙང་
གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་ལས་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་ཅྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་བྱུང་མྱི་འདུག ་ལ།ཤབོད་
སྨན་ཟྤེར་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྤེང་སོང་རྩ་བ་ནས་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རྤེད། དྤེ་ཡང་གོང་མའྱི་སྱིད་གཞུང་སྐབས་སུ་
རྤེད།ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དར་རྒྱས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བྱུང་སྟྤེ། རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ 
༥༥༤ ཡྱིས་ཡང་དག་པའྱི་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་འདུགཤདྤེ་དང་པོ་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་།ཤ 
 དང་པོ་ངས་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བྤེད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤདྤེ་ནས་མ་བྱུང་ན་དྲུང་ཆྤེ་ལ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདྤེ་ནས་དྱི་བ་དང་པོའ་ིཤཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་བསྩད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྤེབས་པ་
ཡྱིན་དུས། དྤེའྱི་གནད་དོན་དྤེ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།ཤཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་འདྱི་དག་ཚང་མ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤCentral Council of Indian Medicine གྱི་འོག་ཏུ་ AYUSH 
ཞྤེས་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྩྱིས་པའྱི་དྲུག་ཀ་དྤེའྱི་ནང་དུ་འདུགཤལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ནར་གཏོང་རྤེད་
འདུགཤཡོངས་རོགས་གཏོང་གནང་གྱི་འདུགཤང་ཚོས་འགོ་དཔོན་དྤེ་ཚོ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས་དྤེ་ཤྤེས་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཙམ་མ་ཟད་ 
Ayurvedic གྱིས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ནང་ལའང་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏོང་གནང་གྱི་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་ Unani, 
Yoga, Siddha ལ་འགོ་སོང་བཏང་གནང་གྱི་འདུགཤགསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་འགོ་སོང་གཏང་བར་འགོ་སོང་ལྤེན་མཁན་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱི་མཁས་པ་མྱིན་ཏྤེ་སྐབས་རྤེ་ཚིག་དྤེ་མ་བཏོན་རང་
བཏོན་འཁྤེལ་གྱི་འདུགཤ Institution གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤཚོགས་པ་རང་ཞྱིག་དང་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ང་ཚོའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་
རྤེད།ཤཡོངས་རོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དྤེའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་
འདུགཤདྤེའྱི་འགོ་སོང་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ནར་གཏོང་གནང་གྱི་འདུག་ལ། དྤེའྱི་རྱིམ་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་མཐུན་རྤེན་སར་གནང་
གྱི་འདུགཤདབུས་གཞུང་ནས་སར་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ཁ་སང་རང་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེ་གཞུང་ནས་འདྱིར་སྐུ་མགོན་ཕྤེབས་པ་ཁོང་
རང་བརྒྱུད་ནས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལའང་ཡོངས་རོགས་མྱི་འདུག་སྟྤེ། AYUSH དང་ Unani གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་
འདུགཤགསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན།ཤསྔོན་མ་ནས་ཨྤེམ་ཆྱི་བཞྱི་ཀ་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་ལ་ཉམས་ལྤེན་འདུགཤའོན་ཀང་ད་ལྟ་ཁྲྱིམས་
ནང་ལ་ད་ལྟ་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྤེས་པ་དྤེ་སྤེབས་མྱི་འདུགཤགཞུང་སྔོན་མའྱི་ནང་བྱུང་འདུགཤམངའ་སྤེའྱི་ནང་དུ་འགོ་དགོས་བྱུང་ཡང་།ཤམངའ་
སྤེ་རང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་འདུགཤདྤེར་མངའ་སྤེ་གཞུང་རང་གྱིས་འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་འདུགཤདྤེ་ལའང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤའགོ་སོང་དྤེ་ནར་གཏོང་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་གོང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ངྤེས་པར་དུ་གནས་ཐབས་ཆྤེད། ང་རང་
ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་རྤེ་བར་ནར་གཏོང་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའོན་ཀང་ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་བགོ་གྤེང་དང་པོ་མ་རྤེད།ཤཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ་དྤེ་རྤེད།ཤབས་ཙང་སྐབས་དྤེ་དུས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་
སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཙང་།ཤགང་ཐུབ་ཅྱིག་ཚད་བཀག་དྤེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་
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རྤེད་དྤེ། བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ནར་གཏོང་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་གནང་མ་ཐུབ་ཀང་ས་བརན་ཡོང་ཡོང་
བར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསོལ་འདྤེབས་དང་འབོད་སྐུལ། རྒྱབ་གཉྤེར་དྤེ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ  

དྤེ་ནས་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་འཁོད་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་དྤེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཞྤེས་པ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དང་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་
ནང་ལ་བོད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སད་ཅྱིག་མྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤབོད་ཅྤེས་ཕར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཕར་བོན་
ཆྤེན་དང་དྲུང་ཆྤེ་ཡོངས་རོགས་མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་གལ་སྱིད་ ༢༠༡༠ ལ་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་
ཁྲྱིམས་སྱིག་དྤེའྱི་སྒང་དང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདྤེའྱི་ནང་བོད་ཟྤེར་བའྱི་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པར་བརྤེན་
ང་ཚོས་ཡོད་པར་བཟོ་ཐབས་མྱི་འདུག་ཅྤེས།ཤནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོའྱི་བགོ་གྤེང་ནང་དུ་བོད་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་གསོ་བ་
རྱིག་པ་དྤེ་གནས་མྱི་གནས་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ་དྤེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། 
བོད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཀང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རྤེད་ཅྤེས་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟྤེར་བ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་སྤེན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡོད།ཤསྨན་
རྩྱིས་ཁང་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀ་གདན་འདྤེན་ཞུས་གནང་བ་རྤེད།ཤགཉྱིས་ཀས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་
ངྤེས་པར་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤའཛིན་སོང་རང་ནས་ཕྱི་གྱིང་པའྱི་སྨན་ཁང་ལ་མཐུན་
རྤེན་སར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤང་རང་ཚོས་དྤེ་ལས་གལ་ཆྤེན་དུ་འཛིན་དགོས་
ཀྱི་འདུགཤཕར་ཕོགས་མྱི་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་བརྩྱི་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གལ་ཆུང་
རྩྱིས་ན་དྤེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་དྤེ་གལ་ཆྤེན་དུ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་
དང་དྲུང་ཆྤེ།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆྤེ།ཤལྷག་པར་དུ་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཡྱིན་དང་ཡྱིན།ཤམ་གནས་པར་ག་ལ་
འགྱིག་ཅྤེས་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟྤེན་གྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་གདན་ཞུའྱི་སྐབས་གསུངས་གནང་སོང་།ཤའོན་ཀང་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་དགོས་ཀྱི་གསུངས་པ་དྤེས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་ལ་དོ་ཕོག་ཅྱི་ཡང་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པ་
གསལ་པོ་གསལ་རང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མ་ཟད།ཤད་དུང་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་ཧ་ལམ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མྱི་ཕྱུགས་ཟོག་གསུམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ཡྱིན།ཤད་དུང་སར་
བསད་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤབས་ཙང་འཛིན་སོང་ནས་ཀང་གཟྱིགས་རོག་རྒྱ་ཆྤེན་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་
གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་གསུང་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་རྣམ་ལ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་ཡྱི་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤརྩ་བའྱི་ད་ལྟ་སན་ཐོའ་ིསྒང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསན་ཐོ་དང་མཉམ་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཡང་དྱི་བརྩད་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕྤེབས་ཡོང་དུས།ཤདངོས་གནས་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་རྤེས་སུ་བསྣམ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རྤེད།ཤད་
ལྟ་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེའྱི་སྒང་ལ་དྱི་བ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོར་ད་ལྟ་ལན་སོད་དགོས་པ་དང་གསལ་བཤད་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤ (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤརྤེས་སུ་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཚུར་གོས་ཚོགས་ལ་སང་ཉྱིན་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་རྤེད།ཤདྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་དུས་ང་
ཚོས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རྤེད།ཤད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིངོ་བོ་ཞྱིག་ལ་དོགས་པ་ཕྤེབས་པ་དྤེ་ཚོར་ལན་ཞྱིག་གནང་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན།) ལགས་སོ།ཤད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོའ་ིངོ་བོར་དྱི་རྩད་ཕྤེབས་པའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་
བའྱི་ཐ་སད་དྤེ་འདྱིའྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དང་ཚོགས་ཆུང་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྟྤེ།ཤཁྱབ་ཆྤེ་བའྱི་དབང་དུ་
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གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་བགོ་གྤེང་བྱུང་ནས།ཤབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་སྔོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀོད་གནང་
འདུགཤང་ཚོས་ཀང་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཟྤེར་བ་ལས་ཁྱབ་ཆྤེ་བའྱི་དབང་དུ་གཏང་སྟྤེ་བོད་ཀྱི་གསོ ་བ་རྱིག་པ་རང་དུ་བཞག་ན་ཞྤེས་
གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ 
 དྤེ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་གཅྱིག་འདྱི་དྱིས་གནང་སོང་།ཤགལ་སྱིད་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་ཐ་སད་བྤེད་སོད་
གནང་།ཤདྤེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབྤེལ་བ་གནང་སྐབས། བོད་ཅྤེས་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ལ་
མཛད་དཀའ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མྤེད་གསུངས་པ་དྤེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་སང་ཉྤེ་ཆར་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱིག་ཕུལ་བ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་རྩ་
བའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་གནང་བ་རྤེད།ཤང་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་གཏན་འབྤེབས་
བས་པའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དྤེ།ཤནང་ཁུལ་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས། ཕར་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་
ཚོས་དྤེ་གཞྱི་ལ་བཅོལ་ནས་ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་བ་གནང་བའྱི་གནང་ཐབས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་འད ་
ཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཚབ་ཏུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་བྤེད་སོད་བས་ཏྤེ།ཤའདས་པའྱི་རྱིམ་པ་མང་པོ་
འབྤེལ་བ་གནང་བ་དང་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད་ད་ལྟ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་སོང་
བརྡར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་ཡང་གནང་འདུགཤཚོགས་འདུའྱི་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་ཡང་རག་གནང་འདུགཤད་
ལྟ་ཉྤེ་བའྱི་ཆར་ཁོ་རང་ཚོར་ཕལ་ཆྤེར་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་དཔལ་འབོར་ཞྱིག་རག་བྱུང་།  གོ་སྱིག་བས་པར་ཉྤེ་བར་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་
གནང་གྱི་འདུགཤདྤེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡོད་པའྱི་འབས་བུ་ཡོངས་རོགས་དྤེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཚར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤགོས་
ཚོགས་རྱིམ་པ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་ཡོད་པའྱི་ཉྤེར་ལྤེན་ལ་ཚང་མ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་
ནང་ལ། ཁ་སང་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལ་སྨན་ཁང་མང་པོ་དྤེབ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།ཤསྨན་
པ་མང་པོ་དྤེ་དྤེབ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་པ།ཤདྤེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དྤེབ་སྤེལ་བྱུང་ཡོད་པ།ཤདྤེ་དག་ཡོངས་རོགས་ང་ཚོས་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ལ་གུས་བརྩྱི་བས་ཏྤེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབྤེབས་བས་པའྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དྤེའྱི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་མང་པོ་དྤེ་
དག་བྱུང་བའྱི་འབས་བུ་ཞྱིག་སྨྱིན་འདུགཤའབས་བུ་དྤེས་དྤེང་སང་སྨན་རྫུན་མ་བཟོ་མཁན་ལས་ས་པོ་མྤེད་པ།ཤཨྤེམ་ཆྱིའྱི་རྙོག་གྤེང་
སྔོན་མ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཡང་སྤེབས་ཀྱི་མྤེད་པ།ཤདྤེ་འད་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཆྤེན་པོ་ཡོད་པ་འདྱི་ཁ་སང་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་
གསལ་ཁ་དོད་པོའ་ིངང་ལ་བཀོད་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དང་མ་གནས་དྤེ་གཙོ་བོ་དཔལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་མ་རྤེད།ཤཡོངས་རོགས་མཐུན་
འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤམཐུན་རྤེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དྤེ་གང་ལྟར་ལས་ཁུངས་གཙུག་ཏུ་གནས་
པའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་སོགས་ལ་ངོ་བཅར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་།ཤདཔལ་
འབོར་དང་མཐུན་རྤེན་ཡོངས་རོགས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདྤེར་མཛད་དཀའ་མ་འཕད་པ་དང་བདྤེ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྒྱུད་ཟྤེར་བ་དྤེར་བོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཞྤེས་ང་ཚོས་ཚིག་དྤེ་བྤེད་སོད་བས་པ་རྤེད།ཤབོད་མྱི་མ་ཡྱིན་
པ་གསུངས་ནའང་རྤེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཞྤེས་གསུངས་ནའང་འད། དོན་དག་ཡག་རྙྱིང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་གནང་རྒྱུ་དྤེ་ལ་སྨྱིན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཡོངས་རོགས་ཁས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སུ་ཡོང་ཡོང་ཞྱིག་གྱིས་དྤེབ་སྤེལ་གནང་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུགཤ
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཚུན་ཆད་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གཏན་འབྤེབས་ག་རྤེ་
གནང་ཡོད་པ་དྤེ་ལ། ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕག་ཁྱྤེར་ཕུལ་གནང་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་བོད་ཀྱི་
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ཡུལ་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཀང་། དྤེ་ལ་རྤེས་སུ་རྙོག་གྤེང་ཞྱིག་བྱུང་ན་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལས་ལྷག་ཅྱིག་
འགོ་ས་མྤེད་པ་ཞྱིག་ངོས་ལྤེན་དང་ངོས་འཛིན་མ་གནང་ན།ཤརང་བཞྱིན་གྱིས་དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྤེད་པ་དྤེ་
མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཆགས་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་གོང་དུ་བཀའ་བརྩད་ཕྤེབས་པ་གཅྱིག་དྤེ་རྤེད།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཡོང་སྟངས་དྤེའྱི་སྐོར་དྱི་བ་ཕྤེབས་སོང་།ཤདྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དྤེ་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོམ་གཞྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་ངལ་གཙོ་བོ་དྤེ་
སྔོན་མ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་འོས་བསྡུས་ཏྤེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་པ་རྤེད་གསུངས་གནང་སོང་།ཤའོན་ཀང་
བར་ལམ་ནས་དྤེའྱི་སྐུ་ངལ་མྤེད་གསུང་གྱི་འདུགཤའོན་ཀང་ང་ཚོས་དྤེ་རྱིང་སོམ་གཞྱི་དྤེ་དཔྤེ་བཞག་དགོས་དོན་གང་རྤེད་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན།ཤབར་ལམ་རྒྱ་གར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་ཆ་ཚང་བལྟ་ཡོང་དུས།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་  Unani ཡྱིན་ནའང་
རྤེད།  Ayurvedic ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤཕར་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་སྤེ་ཚན་གསུམ་འདུགཤསྤེ་ཚན་གསུམ་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་ང་ཚོ་
ལ་སོབ་ཐབས་མྱི་འདུགཤཁོ་རང་ཚོ་ཡོང་རྒྱུ་དྤེ་གཙོ་བོ་གང་རྤེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདབུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་རྐུབ་སྟྤེགས་
ཐོབ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གཙོ་བོ་ཞྱིག་མངའ་སྤེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པས་མངའ་སྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤཚོགས་མྱི་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པ་དྤེས་འོས་འདྤེམས་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་དབུས་ལ་ཕྤེབས་ཆོག་གྱི་འདུགཤདྤེའྱི་མཐུན་རྤེན་
ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་སྨན་རྩྱིས་ཁང་།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི།ཤལགས་པོ་རྱི།ཤདྤེ་
བཞྱིན་འབྱུང་ལ་ཉྤེ་བ་དྤེ་འད་གལ་སྱིད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན།ཤགལ་སྱིད་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གང་རུང་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་དང་རྩྱིས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤདྤེ་ཡོང་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤགསུམ་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོན་ཆྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་
བསྐོས་རྤེད་འདུག ཐད་བསྐོས་ཀྱི་རྐུབ་བཀག་ལ་ང་རང་ཚོར་སྨན་པ་མང་པོ་ཡོད་ན། ཞབས་བཀག་གཉྱིས་ཀང་རག་པའྱི་རྤེ་བའང་
འདུགཤད་ལྟ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུགཤད་ལྟ་གཞྱི་ནས་མགོ་བཙུགས་ཙང་ཐད་བསྐོས་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུགཤཐད་བསྐོས་ཡོད་མཁན་གྱི་
མྱི་དྤེ་ཡང་སོབ་སོང་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་གནང་།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་གནང་བཞག་པ་དྤེ་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཁོ་
རང་ལ་དགས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉྤེར་ཁང་གྱི་སྨན་སོར་གྱི་ནང་ལ་སོབ་དཔོན་ཆྤེན་པོ་དྤེ་ཐད་བསྐོས་རྤེད་འདུགཤད་ལྟ་ཁོ་རང་རྤེད།ཤ
རྱིམ་པས་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྲྱིམས་སྱིག་འཁུར་ནས་བསར་བཅོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་ལམ་སྤེང་བོད་པ་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་ཡོངས་རོགས་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྤེའྱི་ AYUSH ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་
དགོས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་གནང་བའྱི་རྤེས་སུ་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་སྐད་ཆ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤབརྒྱ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་ནས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་འོས་འདྤེམས་བས་ནས་གཏང་ཆོག་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་དྤེ་འདའྱི་ཐོག་མའྱི་ཡོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
གང་ཞུས་པ་རྤེད་ལབ་ན།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་སྔོན་མ་ནས་རྐུབ་བཀག་བཞྱི་འདུགཤརྱིག་གཞུང་གྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རྤེད་
གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་སྱི།ཤདྤེ་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་
སྨན་པ་མང་པོ་ཡོད་དུས། འོས་བླུགས་ཏྤེ་བཞྱི་ཕྤེབས་རྒྱུ་བས།ཤདྤེ་ནས་ལགས་པོ་རྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི།ཤཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་
སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན།ཤ(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་གཉྱིས།ཤཁྱོན་བསོམས་བཞྱི་རྤེད་འདུག) ལགས་སོ། 
རྤེད།ཤདྤེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་དག་གྱི་ནང་ལ་མྤེད་པའྱི་སྨན་སོར་གྱི་ཉམས་ལྤེན་གནང་མཁན་གྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེ་དག་ལ་
སྔོན་མ་ཞབས་བཀག་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འོས་འདྤེམས་བས་ཏྤེ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་འགོད་གནང་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ནས་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་འབུམ་བཞྱི་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་ཕྤེབས་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་སྤེ་ཚན་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤབོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པར་
དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་དང་། དྤེའྱི་ནང་ཆ་རྤེན་བསྐྲུན་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་པའྱི་གངས་ཚད་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་དྤེ་ག་རང་འོས་
འདྤེམས་ཀྱིས་གཉྱིས་ཡོང་རྒྱུ་བཞག་འདུགཤང་ཚོའྱི་འཆར་འགོད་དང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་སྟངས་འདྱི་འད་ཡྱིན་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
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ངས་ཕལ་ཆྤེར་ཚིག་ཐོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བརྒྱབ་སྟྤེ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤའདྱི་བརྩད་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ཙང་།ཤལྷག་པ་བྱུང་ཚེ་ཕག་སྦྲྤེལ་དྲུང་ཆྤེ་མཆོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤཐུགས་ཆྤེ་རྤེ་གནང་།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བཀོད་འདུགཤསྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆྤེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རྤེད།ཤདྤེ་དང་འབྤེལ་ནས་སྱི་འཐུས་ཁག་བཅུྱིས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་བཞྤེས་ནས་ཆ་ཚང་གྱི་ཚིག་ཐོ་བརྒྱབ་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན།ཤཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་གཙོས་གང་གསུངས་པ་དྤེ་ངས་བསར་ཟློས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།ཤཆད་པ་དྤེ་དག་རྱིམ་གྱིས་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ལྷག་ཡོད་
ན་བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ AYUSH ཞྤེས་པ་དྤེ་ Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, 
Homoeopathy རྤེད།  Homoeopathyཤཞྤེས་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ལུགས་མ་རྤེད།ཤGreek ནས་ཚུར་དར་བས་རྒྱ་གར་གྱིས་
ལུགས་ཉམས་ལྤེན་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེའང་བདག་པོ་རྒྱག་ནས་བཅུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་འགོ་སྟངས་དྤེ་
འད་རྤེད།ཤAYUSH ནང་ལ་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
དྤེའྱི་ནང་ལ་དྤེ་དག་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེ་ན །ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་བས་ནས་ལོ་ལྔ་རོགས་ཟྱིན་པ་རྤེད་དྤེ།ཤདྤེའྱི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་ཆྤེན་པོ་བྤེད་ཐུབ་མྤེད།ཤརྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྤེའྱི་ནང་ལ་
སྐུ་ཚབ་མྱི་གཅྱིག་ལས་མྤེད་པས།ཤདྤེ་ཡང་ཡུལ་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤགང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན།ཤདངོས་གནས་བས་ན་ལྷན་ཁང་
གྱི་ནང་ལ་སན་ཐོའ ་ིནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོབ་སྟོན་པ་དང་ཉམས་ལྤེན་པ་བསྐོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་
བསྐོས་པར་ཆ་རྤེན་མྤེད་པ་དང་།ཤརྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བགོ་གྤེང་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྐུ་ཚབ་
གཅྱིག་ལས་མྤེད་པས་བཀའ་མོལ་དྤེ་ཙམ་མ་བྱུང་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ Unani མཉམ་དུ་སར།ཤ Unani དྤེ་ཆུང་དུ་ཕྱིན་ནས་
བརླག་གབས་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་པས། མཉམ་དུ་སར་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཕོན་ཆྤེན་པོ་བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་ཟྱིན་ཡང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་དང་མ་འཛུལ་ན་
དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་དང་པོ་དྤེ་རྤེད།ཤད་བར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀྲྱིན་དང་།ཤབོད་པའྱི་སྨན་གྱི་
གནའ་སྔ་མོའ་ིསྨན་གཞུང་ཡག་པོ་འདྱི་ཉམས་ལྤེན་ཡག་པོ་བས་པ་ལ་བརྤེན་ནས།ཤསྱིག་འཛུགས་ཚང་མར་དྤེ་ལ་བརྤེན་ནས་སྨན་གྱི་
དཀའ་ངལ་དྤེ་ཙམ་འཕད་མྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཡང་མྱིན།ཤརང་ཉྱིད་སྔ་མ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ཡོད་སྐབས་ 
Finland ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྐབས་དྤེར་བོད་སྨན་ལ་དཀའ་ངལ་ཆྤེན་པོ་འཕད་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད།ཤསྐབས་དྤེ་དུས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་
ལས་བྤེད་མྱིན་ཏྤེ་འདྱིར་སྤེབས་པའྱི་རྤེས་སུ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་སོབ་སྱི་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ལ་འབྤེལ་བ་བས་ནས།ཤདངུལ་ཆུ་དང་ལྡན་
གྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཚུར་ལྤེན་ནས་འགྤེལ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན།ཤདྤེའྱི་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་སོང། གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། ནམ་
ཞྱིག་སྱིག་འཛུགས་མང་པོས་སྨན་རྫུན་མ་བཟོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རྤེད།ཤདྤེས་ན་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ང་ཚོས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐོར་ག་ཚོད་བཤད་ཀང་མ་བཤད་ཀང་། ལུང་པ་མྤེད་པའྱི་མྱི་ཡྱིན་པས་ཁྲྱིམས་ཚད་ལྡན་དྤེ་མྤེད།ཤང་ཚོ་རྒྱ་
གར་གྱི་ལུང་པ་ལ་བསད་དུས།ཤབོད་པའྱི་ཨྤེམ་རྤེ་ཡྱིན་ནའང་འད། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་ཧྱི་མ་ལ་ཡཱའྱི་མྱི་རྱིགས་
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སུ་ཡྱིན་རུང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་ཁྲྱིམས་འདྱི་ཁས་ལྤེན་དགོས་པ་རྤེད།ཤདྤེས་ན་ཡུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཁས་
ལྤེན་པ་དྤེ་ལ་ཉམས་ལྤེན་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤནམ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་
མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་བཅུག་པ་རྤེད་ཅྤེས་གཙོ་བོ་དྤེ་རྤེད།ཤབོད་ཅྤེས་པའྱི་ཐ་སད་དྤེ་འཁོད་ཡོད་མྤེད་
གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང་།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ང་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་འབྤེལ་ཡོད་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ལགས་པོ་རྱི། ཝཱར་ཎ་
ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་རྩྱིས་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་སྤེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་མས་གསུངས་རྒྱུ་ལ།ཤགསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་ནང་
ལ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། གསོ་བ་རྱིག་པ་གཅྱིག་པུ་ལས་མྤེད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་ཡོད།ཤཨྤེམ་ཆྱི་ཞྤེས་
པའྱི་ཚིག་དྤེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤསྨན་པ་ཞྤེས་ཡོད།ཤདྤེས་ན་བོད་ཅྤེས་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཞྤེས་པའྱི་ཚིག་
དྤེ་བོད་པའྱི་ཐ་སད་རྤེད།ཤདྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་མྱིན་ལ་དབྱིན་སྐད་ཡང་མྱིན།ཤབོད་པའྱི་སྐད་རང་ཡྱིན་པས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་
འདུགཤརྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་བོད་ཅྤེས་སྤེབས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་མཛད་དཀའ་འཕད་རྒྱུ།ཤང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དྤེ་གང་གྱི་
ཕྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ།ཤརྒྱུ་མཚན་དྤེ་འད་ལ་བརྤེན་ནས་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་ཀྱི།ཤརྱིག་གཞུང་གནས་རྒྱུ་
དྤེ་གལ་ཆྤེ་བར་བརྩྱིས་ནས་དྤེ་ཆགས་པ་རྤེད། བས་ཙང་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྤེང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤཁ་
སང་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་སྐབས་ད་དུང་ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོར་རྒྱུ་རྤེད་འདུགཤརྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྤེ་ན། མངའ་སྤེ་ཚོ་ལ་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཁང་མྤེད་པ་དང་། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་དྤེབ་སྤེལ་བས་མྤེད་པ།ཤག་ལྤེར་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་འགོར་གྱི་
ཡོད་པ།ཤདྤེ་མ་འགོར་བར་དུ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ཡག་པོ་ཉར་དགོས་པ་དྤེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤབས་ཙང་ངྤེས་པར་དུ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ་དྤེ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྲྱིམས་དྤེ་གོང་དུ་གསུངས་སོང་སྟྤེ།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འོག་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཨྤེམ་ཆྱི་ ༤༥༥ ཡོད་
པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཧ་ལམ་ཡུལ་མྱི་མང་ཆྤེ་བ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཐོན་པ་ཕར་ཕུད་ནས་སོལ་
རྒྱུན་གྱི་སྨན་པ་རང་རང་རྤེད།ཤདྤེ་དག་ཚང་མ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་དྤེ་གང་བྱིས་
ཡོད་ཅྤེ་ན།ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་ཉམས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་དང་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལ་ངོས་ལྤེན་བྤེད་མཁན་རང་རང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་ཟྤེར་དུས།ཤ
ངོས་ལྤེན་བས་ནས་མཚན་རགས་བསོན་དུས།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནས་མར་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་
བརྩྱི་བཀུར་བྤེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤབརྩྱི་བཀུར་ཞུས་དང་མ་ཞུ་གང་ཟག་སྒྤེར་སོ་སོ་རྤེད།ཤདྤེ་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་
འདུགཤརྩ་བའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 རང་ཁ་མ་ཚུགས་བར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རྤེན་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅྤེས་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད།ཤདྤེར་ང་ཚོས་ལོ་ལྔ་དང་ལོ་བཅུའྱི་ཚད་ཞུས་མྤེད།ཤདྤེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་རྤེད།ཤང་
ཚོས་ད་ལྟ་སམ་པོ་བས་ནས་བཞག་ཡོད།ཤབཞག་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་རྤེད།ཤདོན་སྱིང་སྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀང་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤསྨན་པ་ཕྱི་ལ་ཕྤེབས་ནས་ཐབས་ཤྤེས་ཀང་བྤེད་ཀྱི་འདུག་ལ་
སོང་རྒྱག་གྱི་འདུགཤདངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་ཧུར་ཐག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས་ཕག་ལས་
ཧ་ཅང་གྱིས་ཡག་པོ་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལྤེན་ཆགས་རྒྱུར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་
སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བསོན་འདུགཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ངལ་བསོན་འདུགཤཚང་མས་ཧུར་ཐག་བས་འདུག་
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པས་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་སྤེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་རྤེད།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་
སོར་དགོས་པ་དྤེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ང་ཚོས་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་སར་མྤེད།ཤཚོགས་མྱི་ཡོད་པ་དྤེ་ཡོང་ཁུངས་མྱི་འད་བ་བཟོས་པ་ལས།ཤདྤེ་ལ་མང་པོ་ཞུ་མ་
དགོས་པ་བོས།ཤད་དུང་སང་ཉྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐབས་དོགས་པ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་འདྤེབས་བ་རྒྱུ་དང་།ཤཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྤེ་
དག་ཁས་ལྤེན་ཡོད་པས་དྤེའྱི་གཞྱིར་བཞག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་ལ་བརྤེན་ནས་ད་ལྟ་ཕན་གང་ཐོགས་ཡོད་ཅྤེ་ན།ཤང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་
ཚུལ་ནང་ལ་ཞུས་བཞག་ཡོད།ཤདྤེ་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་རྤེད།ཤསྨན་སོར་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་དང་མཐོ་
སོབ་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ།ཤསྨན་སོར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལག་ལྤེན་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་དང་རྱིག་གཞུང་
བདག་པོ་བ་རྒྱུ།ཤང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་སྒྲུང་ཡོད་པ་དྤེ་དག་བཀག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད།ཤའགགོ་ཐུབ་མྱིན་
སྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རྤེད།ཤཁྲྱིམས་ནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རང་ཚོས་རྤེ་བ་གང་བྤེད་ཀྱི་ཡོད་ཅྤེ་ན།ཤསྱིག་འཛུགས་སུ་ཡྱིན་ནའང་།ཤ
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤའཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དྤེང་སང་སྨན་པའ་སྐོར་བསོད་
ལ་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་ཡོད་པའྱི་ཨྤེམ་ཆྱི་ཞྱིག་མྱིན་ན་མཐུན་འགྱུར་མྤེད་པའྱི་
ཕན་ཐོགས་མང་པོ་ཡོད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་དབང་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་བསྒྲུབས་ཡོད།ཤདཔྤེར་ན་བསབ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱུར་
ཡོང་རྒྱུ་དང་།ཤསྔ་མ་ལགས་པོ་རྱིས་སོབ་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡོད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་སོབ་ཀྱི་ཡོད།ཤད་ལྟ་
བསབ་གཞྱི་ཧ་ལམ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡོད།ཤསྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་དང་སྨན་རམས་པ། དྤེ་བཞྱིན་བསབ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱུར་གཏན་
འབྤེབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚད་ལྡན་ཡག་པོ་ཆགས་འདུག དྤེ་དག་ཚང་མ་ཡོང་དགོས་དོན་ནྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་
པ་ལ་བརྤེན་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤ 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྤེད་སྟངས་སྐོར་འདྱིར་བགོ་གྤེང་མང་པོ་བས་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤྤེས།ཤ
UNESCO ལ་བོད་སྨན་ཁག་ཅྱིག་དྤེབ་སྤེལ་བྤེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་སྨན་རྩྱིས་
ཁང།ཤའཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ཉྤེ་ཆར་ཁོང་རྣམ་པ་བཀའ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཕ་གནང་འདུགཤདྤེ་
ཡང་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད།ཤང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལྤེན་བས་པ་དྤེ་ཕྱི་མ་དགས་ཀང་སྔ་དགས་མྱི་
འདུག་ཅྤེས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་མྤེད་ན་ UNESCO ཡྱི་ནང་འཛུལ་རྒྱུ་མྤེད།ཤ
ང་ཚོ་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཧ་ལམ་ UNESCOཤནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རྤེད།ཤདྤེས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སོལ་རྒྱུན་
གྱི་སྨན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པ་འཁྲྱིད་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་སྨན་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ངྤེས་
ཅན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུགཤཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྤེད། དྤེ་
རྱིམ་གྱིས་སྤེལ་གྱི་རྤེད།ཤལགས་པོ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་གོན་མྱི་བཞྤེས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང ་བསད་ཀྱི་
འདུགཤཝར་ཎ་ནས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་རྤེད།ཤགང་ཐུབ་ཀྱིས་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་བྤེད་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་
སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ལགས་པོ་རྱི་དན་རྤེན་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་མཐོ་སོབ་ཡྱིན་
ནའང་འད།ཤསྨན་སོར་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཝར་ཎ་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤདྤེབ་སྤེལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེར་རྩྱིས་
མཐོང་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ནས་གཙོས་པའྱི་གཅྱིག་གྱུར་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
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 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དྤེ།ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གྲུབ་ཆ་བཟོ་བསད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གསོ་
བ་རྱིག་པ་དྤེ་ཆ་ཚང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལོ་ག་ཚོད་མ་ཆགས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་སྐབས་ལ་དྤེ་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད་འདུགཤ
མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་ང་ཚོའྱི་སྨན་པ་ཚང་མ་དྤེབ་སྤེལ་ཟྱིན་པ་དང་གྲུབ་ཆ་ཡག་པོ་ཟྱིན་པའྱི་རྤེས་སུ།ཤབསམ་བོ་གཉྱིས་
པ་གཏོང་རྒྱུ་རྤེད།ཤདྤེ་ཆགས་པར་ལོ་ཁ་ཤས་འགོར་རྒྱུ་རྤེད་འདུགཤདྤེའྱི་བར་དུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གནས་དགོས་
རྒྱུ་རང་རྤེད་ལ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདྤེས་ན་བོད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ཏྤེ།ཤང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་
བཞག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སན་ཐོ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་གསུངས་སོང་།ཤང་ཚོས་ཀང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུག་འཕད་བྤེད་
དགོས་པ།ཤརྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་མྱི་ཐུག་དགོས་པ། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ཐུག་དགོས་པ། མངའ་སྤེའྱི་མྱི་ཐུག་དགོས་པ། རོང་གྱི་
མྱི་ཐུག་དགོས་པ་དྤེ་དག་རྱིམ་གྱིས།ཤརྒྱ་གར་དབུས་ནས་མངའ་སྤེ།ཤམངའ་སྤེ་ནས་རོང་།ཤརོང་ནས་ཡང་ཡར་མངའ་སྤེར་ འགོ་
དགོས་པས་མ་འོངས་པར་དྤེ་ཚང་མ།ཤགནས་སྐབས་ Himachal གཅྱིག་པུར་རོང་གྱི་མྱི་སྣ་ཐུག་རྒྱུ་དྤེ་རྤེད། མ་འོངས་པར་ནུབ་ 
Bengal ལའང་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད་ལ།  Jammu Kashmir འབྤེལ་བ་བ་དགོས་པ་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རྤེད།ཤདྤེ་དག་དཔྤེ་མཚོན་
བས་ནས་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་ཆྤེད་མངགས་གང་དུ་ཕྱིན་ཡང་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་མཉམ་འཁྲྱིད་བྤེད་
དྤེ་ལྷན་ཁང་རྒྱུས་མངའ་དང་རྒྱུས་ཡོད་བྤེད་དགོས་པ་དྤེ་དག་གལ་ཆྤེན་པོར་བརྩྱིས་ནས་བྤེད་པའྱི་ཁུལ་རྤེད།ཤདྤེས་ཏན་ཏན་ཐུགས་
ཕན་གསོ་རྒྱུ་དང་།ཤལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས།ཤགཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོའ་ིསྐུ་
བརྙན་དྤེ་མོའ་ིརྒྱབ་ལ་བསྱིགས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་གྱི་འདུགཤརྒྱ་གར་ནང་ལ་ Ayurveda, གྱི་ཉམས་ལྤེན་དང།ཤYoga 
ཡྱི་ཉམས་ལྤེན།ཤUnani ཉམས་ལྤེན།ཤSiddha ཡྱི་ཉམས་ལྤེན།ཤHomoeopathy ཉམས་ལྤེན།ཤདྤེང་སང་བསྤེས་ལྷད་མང་པོ་
བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུགཤགསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱིར་ཕྱིའྱི་རྤེན་དང་བར་ཆད་མ་བྱུང་ནས། ཏན་ཏན་ཡག་
པོ་ཡོད་པ་དྤེ་སྤུས་དག་ཉར་རྒྱུར་མོ་རང་གྱི་ཤུགས་ཆྤེན་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་འདུགཤརྱིང་མྱིན་ཚོགས་གཙོ་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདྱི་བ་ལྷག་ཡོད་ན་བསར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་།ཤདྤེའྱི་སྒང་གསལ་བཤད་གང་ཞུ་ཐུབ་
པ་དྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
རྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ་ིདབུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ཚེས་ ༢༧།༢༨།༢༩ དང་། ཡང་ན་ཚེས་ 
༢༨།༢༩།ཤ༣༠ ལ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤལྷག་པར་དུ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ལ་ཕྤེབས་རྒྱུ་དང་ཆ་རྤེན་དྤེ་
དག་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤསྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དགྤེ་བཤྤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤའགའ་ཞྱིག་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ས་རྤེད།ཤད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར།ཤབོད་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གཉྱིས་གཞག་རྒྱུ་དྤེ།ཤརྣམ་པ་ཚོས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གསུངས་མྤེད། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད་ཅྤེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤརྒྱུ་མཚན་མང་པོ་བསངས་ནས་མཐའ་མ་དྤེར་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ལ་ཁུངས་སྤེལ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས།ཤད་ལྟ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ཏུ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དྤེའྱི་ནང་ལ་
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བལ་ཡུལ་ནས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའབྲུག་ནས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལའང་ཡོད་པ་རྤེད་གསུངས་སོང་།ཤདྤེ་
ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དྤེར་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡོངས་གགས་སུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཞྤེས་བཤད་བཞྱིན་པའྱི་བལ་ཡུལ་
དང་འབྲུག་ཡུལ་སོགས་ཀྱི་མྱི་དྤེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་རྤེད་དམ་མ་རྤེད།ཤད་ལྟ་ངོས་འཛིན་བྤེད་མཁན་དྤེ་རྒྱ་གར་གཞུང་རྤེད་
བསད་འདུགཤཡང་དྤེང་སང་སོག་པོ་དང་ར་ཤྱི་ཡཱ་དྤེ་ཚོ་ལ་སྨན་པ་མང་ཤོས་དྤེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་སྨན་པ་ཡང་ཧ་ཅང་
མང་པོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་གྱི་ལན་ལ་བརྤེན་ནས་དོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་།ཤ
ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དྤེ།ཤརྒྱ་གར་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་གསོ་རྱིག་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་ལས་མྤེད་པ་དྤེ་
བོད་པ་རྤེད་དམ་མ་རྤེད་ཅྤེས་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན།ཤཚོགས་དྲུང་གྱིས་དྤེ་བོད་པ་མ་རྤེད། ཡུལ་མྱི་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།ཤཚོགས་
གཙོས་དྤེ་ཐད་བསྐོས་རྤེད་ཅྤེས་གསུངས་སོང་།ཤདྤེ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐོའ་ིནང་ཐད་བསྐོས་སམ་ག་རྤེ་བས་ཡོད་ཀང་། གསོ་བ་
རྱིག་པ་དྤེ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་ལག་ལྤེན་བསྟར་བཞྱིན་པའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་རྤེད་དམ། གསོ་བ་རྱིག་
པ་དྤེ་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་བསྐོས་བས་པ་རྤེད་དམ་ཞྤེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤ 
 དྤེ་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་མང་པོ་ཞྱིག་མྱི་མང་དུ་བཏང་བ་རྤེད།ཤདྤེ་དགོས་ངྤེས་བཞྱིན་པ་རྤེད་གསུངས་
སོང་།ཤསྔོན་མ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དྤེའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་རང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ནས་འོས་འདྤེམས་བྤེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁག་ཅྱིག་དགྤེ་རྒན་ཡྱིན། ཡོང་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅྤེས་དགོངས་པ་ཞུས།ཤདྤེ་
ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་དགོངས་པ་ཞུས།ཤགང་ལྟར་དགོས་ངྤེས་ཀྱི་མྱིའྱི་ཆ་རྤེན་དྤེ་ཚོ་ཚང་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤདྤེ་རྱིང་གལ་
སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤརྤེས་མ་འདྱིའྱི་གྲུབ་ཆ་ཚང་མ་འོས་འདྤེམས་བས་ཏྤེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རྤེད།ཤསྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྨན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོའྱི་མྱིའྱི་ཆ་ནས་ཆ་རྤེན་ལྤེན་རྒྱུ་དང་དྤེ་ཚོ་ལ་གདྤེང་ཚོད་ག་ཚོད་
ཙམ་ཡོད་དམ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོགཤ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རྱི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀའ་མོལ་མ་ཞུས་སྔོན་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱར། ངས་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་
ཞུ་ཡྱི་མྤེད།ཤགནད་དོན་གལ་ཆྤེན་པོའ ་ིཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་ན།ཤའབྤེལ་ཡོད་འད་ཆགས་མྤེད་ཙང་།ཤལག་པ་
བརངས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཡང་སྟབས་མ་བདྤེ་བ་བཟོ་གྱི་མྤེད་དམ་སམ་ནས་
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བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་སྟྤེ།ཤགཞྱི་ནས་ལག་པ་བརངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤདྤེར་བརྤེན་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགནད་དོན་དྤེ་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟྤེར་བ་དང་།ཤལྷག་པར་དུ་བོད་
པའྱི་སྨན་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡོད་པ་དྤེ་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆྤེའྱི་ཐུགས་རྤེ་བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་
ལ་བརྤེན་ནས།ཤད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་སོབས་པ་བྤེད་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱྤེན་གསལ་རྤེད།ཤཡྱིན་
ནའང་དྤེ་ཞུ་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་མཐོང་བྱུང།ཤའདྱི་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ལ།ཤགོས་ཆོད་བཞག་དུས་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་སྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྤེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐབས་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་གཙོ་བོ་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང།ཤདྤེའྱི་ཆྤེད་
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ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ཕྤེབས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤང་མ་ཤྤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་དོགས་པ་བཏང་བ་རྤེད་ལ།ཤརྩྱིས་མྤེད་གཏོང་
རོགས་གནང།ཤགལ་སྱིད་ཡོད་ན།ཤད་རྤེས་དྤེར་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་དམ།ཤ (ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས།ཤམཐའ་མར་ག་རྤེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནམ།) བསར་བཅོས་བྤེད་ཕོགས་དྤེ།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་དྤེའྱི་སྐབས་ལ་གཏན་འབྤེབས་བྤེད་པའྱི་
སྐབས་ལ་བསར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོང་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱི་བསར་བཅོས་བྤེད་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཀ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡོད།ཤདྤེར་བརྤེན་གང་འད་ཡྱིན་ནམ།ཤགོས་ཚོགས་རང་ལ་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད་རྤེད་དམ་མ་
རྤེད།ཤགལ་ཏྤེ་ངས་ཞུས་པ་ཏག་ཏག་བསད་མྤེད་ན་དྤེར་དཔག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟྤེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཐོག་མར་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སན་ཐོ་ཞྱིབ་ཕ་
གནང་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་འདྱིར་ངས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྤེལ་ནས་དྤེ་རྱིང་བགོ་
གྤེང་དང་དྱི་བ་ཁག་མང་པོ་ཕྤེབས་སོང་།ཤདྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདང་པོར་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྤེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་དང་།ཤབཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
ཕྤེབས་པ་ལྟར་སྨན་པ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕག་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཞལ་བཞྤེས་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད།ཤདྤེར་ཆ་རྤེན་ག་རྤེ་བཞག་ཡོད་པ་རྤེད་ཞུས་ན།ཤའབྤེལ་ཡོད་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ལགས་པོ་རྱི།ཤདྤེ་བཞྱིན་ཝར་ཎ་
མཐོ་སོབ།ཤཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤའཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད།ཤའདས་པའྱི་ལོ་བཅུའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་ལོ་ལྟར་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕྤེད་ཀ་གནང་ནས་ད་བར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་གནང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་སྔོན་གྱི་ལོ་ནས་
འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕྤེད་ཀ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།ཤ 
 ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན།ཤང་ཚོ་འཛིན་སོང་གྱིས་དངུལ་ཆ་ཚང་ནར་གཏོང་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྤེན་
སར་རྒྱུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་པོ་རྤེད། རྒྱབ་གཉྤེར་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྨན་པའྱི་ལྷན་
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ཚོགས་དང་འབྤེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་གཅྱིག་ཟུར་དུ་འདུག བྱུང་ན་འབྤེལ་ཡོད་ཚན་པ་རང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་ན་ཞྤེས་
གསུངས་འདུགཤད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་དྤེ་ག་རང་གྱིས་འདང་ངྤེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅྤེས་ཞུ་ཡ་ཡྱིན།ཤ 
 གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚིག་དྤེ་ངས་བལྟས་ན་གནོད་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་སྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་མ་སོང།ཤཚིག་དྤེ་སྤེབས་ནས་མ་
འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་དགོངས་པ་བཞྤེས་ནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འཁྱྤེར་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤགོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།ཤདྤེར་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུགཤམ་འོངས་
པར་ Ayush ནང་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚང་མ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཚར།ཤAyush རང་གྱིས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་མངའ་སྤེ་མང་པོ་ལ་ Ayush གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྤེ་དག་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་དྤེ་ཙམ་
ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤདྤེ་འད་ཡོང་ནས་མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོའྱི་མཐུན་རྤེན་བཟང་དུ་འགོ་ནས་ནུས་པ་ཆྤེ་རུ་ཕྱིན་ཏྤེ།ཤདྤེ་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དྤེ་གང་འད་ཆགས ་ཀྱི་
ཡོད་དམ་སམ་པའྱི་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་གནས་དང་མྱི་གནས་ཟྤེར་བའྱི་དྱི་བ་དྤེར་ཏན་ཏན་
གནས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ཡང་གནས་པ་ཞྱིག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདར་གནས་དགོས་མྤེད་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་ཡ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡྤེ་ཤྤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཕག་སྦྲྤེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྤེད།ཤསྨན་པ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་ ༤༥༥ ཐམ་པ་
ཏན་ཏན་འདུགཤསྐབས་དྤེ་དུས་འབྤེལ་ཡོད་ཡོངས་རོགས་ཕྤེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་དྤེའྱི་ནང་དུ་དྤེབ་སྤེལ་རྒྱལ་ཁབ་སྣ་ཚོགས་
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བཀའ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཕྤེབས་གནང་བ་རྤེད།ཤསྱིར་བཏང་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེབ་སྤེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རྤེད། སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་དྤེབ་སྤེལ་མ་བས་ནས་ལྷག་བསད་པ་རྤེད་མྱི་འདུགཤཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དྤེབ་སྤེལ་གྲུབ་པ་
ཞྱིག་རྤེད་འདུགཤདྤེར་བརྤེན་གོང་དུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལྷག་པ་འད་པོ་བྱུང་སོང་།ཤད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་བསྤེས་མགོའ་ིའགམ་ལ་ Ayush 
གྱི་སྨན་ཁང་ཆྤེན་པོ་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་རོང་སྤེ་ནས་འགོ་དགོས་པ་ལས།ཤཧོབ་སྟྤེ་ཡ་གྱི་རང་ལ་
སོབ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདྤེར་གསོ་བ་རྱིག་ཡོད་པ་རྤེད་ཅྤེས་འདྱི་བརྩད་དྤེ་འད་བྱུང་འདུགཤགསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་དང་ཡོང་རོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤནང་ཁུལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་རྤེད་ཟྤེར་བ་དྤེ།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དྤེ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རང་རྤེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབྤེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤབས་ཙང་ངས་ནང་ཁུལ་ཞྤེས་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྤེ་རྤེད།ཤUnani ཁོ་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད།ཤYoga 
ཡང་ཁོ་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རྤེད།ཤAyurvedic ལ་ཡང་སོ་སོ་འདུགཤསོ་སོའ ་ིསྤེ་ཚན་ལ་སོ་སོའ ་ིསྱིག་གཞྱི་འདུགཤདྤེའྱི་ནང་ནས་ 
Homeopathy དྤེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤཁོ་རང་ཚོར་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལོགས་སུ་འདུགཤདྤེ་མཉམ་དུ་མྱི་འདུགཤདྤེ་ནང་
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བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པ་རྤེས་མ་ཡག་པོ་ཆགས་ན་ཁག་ཁག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་འདུག གོང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པ་དྤེ།ཤརྤེས་མ་རྱིམ་པས་སྱིག་འཛུགས་གསར་པ་བྱུང་ན་ཡོད་པ་རྤེད་དམ་ཞུ་དུས།ཤསྐབས་དང་དུས་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་
བཅོས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་དུས་ཕྤེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐབས་དྤེ་དུས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གསོལ་
འདྤེབས་ཞུས་ཏྤེ། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གང་རུང་བརྒྱུད་ནས་ཕྤེབས་དགོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་དྤེ་ཡོད་
པ་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་སོང།ཤདྤེར་དྱི་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མཉམ་དུ་ལན་གནང་རོགས་གནང་།ཤསྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤདྱི་བ་རང་ཐད་ཀར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན།ཤUnani འོག་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་
རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཁོ་རང་དྤེབ་སྤེལ་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་སོང་།ཤདྤེ་གནད་
དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་བས་ནས།ཤམཐུན་འགྱུར་དྤེ་ཚོ་ཞུ་བ་ལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རྤེད་ཅྤེས་
གསུངས་སོང་།ཤསྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྤེ་ག་རྤེ་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་དམ།ཤད་ལྟ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤདྤེ་
མྱིན་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་དམ།ཤ 
 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་དང་མྱི་གནས་ཟྤེར་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།ཤརྒྱབ་གཉྤེར་
དང་མང་པོ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བ་རྤེད།ཤཁོ་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་དང།ཤསྨན་པ་ལྷན་ཚོགས་དྤེ་གསོན་གནས་ཐུབ་པར་ག་པར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དྤེའྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤའཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤའཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤལས་འཆར་ཁག་ཕུད་
པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སོང་ལོ་གཅྱིག་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ།ཤདྤེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁྱྤེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤགོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤངས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཙམ་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཚོགས་ཆུང་
གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡྱི་གྤེ་ཁ་ཤས་ཀྱི་དག་ཆ་ཆད་ལྷག་བྱུང་འདུགཤདྤེ་བཅོས་དགོས་ཡོད་མྤེད་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤགསུང་གནང་རོགས།) ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིཚོགས་ཆུང་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་
གསུམ་པར་ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་ཟྤེར་བར།ཤགཙོ་ཞྱིག་ཆད་འདུགཤདྤེ་ག་རང་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གསུམ་པའྱི་ནང།ཤསྨན་རམ་པ་ཞྤེས་པའྱི་
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རམ་ལ།ཤཡང་འཇུག་ས་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་འདུགཤཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ།ཤཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
བསོམས་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ཞྤེས་པ་དྤེའྱི་ནང་དུ།ཤཡྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་པར་ཏན་འབྤེབས་ཀྱིས་གཏན་དྤེ་ལ་ག་སྔོན་འཇུག་དགོས་
ཀྱི་འདུགཤཏན་ཞྤེས་བྱིས་འདུགཤཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་གཤམ་ནས་ཡར་རྩྱིས་ནས།ཤདོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་འོག་གྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་པའྱི་
འགོ་རུ།ཤསབ་ཆྤེ་ཞྤེས་པའྱི་བསབ་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཤོག་གངས་དྤེ་ག་རང་གྱི་བཞྱི་པའྱི་ནང་།ཤཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་བསྡུས་ར་ཞྤེས་པའྱི་རྭ་ལ་ཝ་ཟུར་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་རྤེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ཡྱིག་ཕྤེང་ལྔ་པར་སན་ཐ་
ཞྤེས་པའྱི་ཐ་ལ་ན་རོ་འཆད་འདུགཤཤོག་གངས་བདུན་པ།ཤདོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་བརོད་པ་གཉྱིས་འདུགཤབརོད་པ་དང་པོའ་ིའོག་ཏུ།ཤ
ཤུགས་གནོན་རྒྱག་དགོས་ཞྤེས་པའྱི་རྒྱག་དྤེ་དང།ཤབརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་མཐའ་མར་རྒྱག་ཞྤེས་པ་གཉྱིས་ལ་བ་སྔོན་འཇུག་རྤེ་ཐོབ་
ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་སམ།ཤཤོག་གངས་བརྒྱད་པ།ཤདོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་འགོ་རུ་ཉྤེ་འཆར་ཞྤེས་པའྱི་ཆར་ལ།ཤརང་ཉྱིད་ལྟ་བུར་མཚོན་
ན་འ་སྔོན་འཇུག་རྒྱག་གྱི་མྤེད།ཤའདྱིར་འཆར་ཞྤེས་འཁོད་འདུགཤགཞན་སོད་གནས་ཁག་ཞྤེས་པའྱི་ཐྱིག་ཕྤེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ།ཤབོད་
ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཞྤེས་པ་དྤེ་རྩྱིང་ཞྤེས་བྱིས་འདུག ང་དྤེ་ས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདྤེ་བཞྱིན།ཤདྤེའྱི་སྒང་དུ།ཤདྤེ་རྱིང་ཚོགས་ཆུང་དངོས་
སུ་འགོ་འཛུགས་ནས།ཤའཛུགས་ཡྱིན་ས་མ་རྤེད།ཤབཙུགས་མྱིན་ནམ།ཤདྤེ་རྣམས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་མྱི་གནས་ཟྤེར་བའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གྤེང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤགནས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤསྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རྤེད།ཤདྤེ་དང་ལྷན་དུ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་མྱིའྱི་གྲུབ་ཆའྱི་ངོས་ནས་རྤེད། དཔལ་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྤེད་ཕོགས་བཅས་ལ།ཤདཀའ་ངལ་ཡོད་པས་
གནད་དོན་དྤེ་དག་ལ་ཟུར་འཇོག་གྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་བཞག་ན་ཡག་པོ་མྤེད་དམ་ཞྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་ཡྤེ་ཤྤེས་ལགས་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤརྩ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱྤེར་དགོས་པ་དྤེ།ཤདྤེའྱི་སྔོན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སན་ཐོ་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་སྤེབས་ཟྱིན་པ་རྤེད།ཤཚང་མ་གང་སངས་བཏང་བ་རྤེད།ཤང་ཚོ་ལ་ཚོགས་གཙོ ་སྦྲྤེལ་པོས་ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ།ཤདུས་ཚོད་བྱུང་ན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱྤེར་ཤོག་གསུངས་པ་རྤེད།ཤརྩ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱྤེར་དགོས་པའྱི་
ཁྱབ་པ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཡོད་ཙང་མཉམ་དུ་བས་ན་ཡག་གྱི་རྤེད་དན་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དྤེ་ཁྱྤེར་ཡོང་བ་
ཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བཞྱི་པའྱི་ནང་དུ་གསར་པ་ཁ་ཤས་བཅུག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤགོང་དུ་འདྱིར་ཕག་སྦྲྤེལ་
ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་།ཤསོབ་གཉྤེར།ཤསྨན་སོར།ཤསྨན་རས།ཤབརག་ཐབས།ཤསྨན་བཅོས།ཤདྤེ་ཚོ་འཇོག་རྒྱུ་དྤེ་སྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་རང་གྱི་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རྤེད།ཤགཙོ་བོ་ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་གཏན་འབྤེབས་བས།ཤགཏན་འབྤེབས་རྤེས་ལག་
བསྟར་བྤེད་མཁན་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོ་རང་ཚོས་དྤེ་ག་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་
ཙང་ང་ཚོས་འཁྱྤེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་ཞྱིག་ལ།ཤགྲུབ་ཆའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་འཕར་ཡོད་མ་རྤེད།ཤ
སྔོན་མ་ཚོགས་མྱི་བཅུ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤད་ལྟ་བཅུ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤགཅྱིག་ལས་འཕར་མྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡོང་སྟངས་
དྤེར་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད་མ་གཏོགས་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ལས་འཕར་མྤེད།ཤདྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་འབྲུག་དང་།ཤབལ་ཡུལ།ཤ
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ཕྱི་རྒྱལ་བ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རྤེད།ཤང་ཚོས་བལྟ་དུས་ཨུ་རུ་སུའྱི་མྱི་ཡྱིན་པའང་དྤེབ་སྤེལ་བས་འདུགཤབོད་པ་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་དྤེབ་ལང་ཁུ་ཡོད་མཁན་ཡང་འདུགཤདྤེ་ཚོར་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག་སྟྤེ།ཤམདོ་དོན་ཡང་སྱིང་སང་ཉྱིན་དྤེབ་སྤེལ་ཚར་བའྱི་
རྤེས་ལ།ཤགལ་ཆྤེ་ཤོས་དྤེ།ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་འགོ་འགྱུར་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་བྤེད་དུས།ཤརྒྱ་གར་གྱི་
ཁྲྱིམས་དྤེ་ཨ་རྱི་ལ་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་སོ་སོས་བལྟ་རྒྱུ་རྤེད།ཤརྒྱ་གར་གྱི་ཁྲྱིམས་དྤེ་འབྲུག་ལ་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་དྤེ་སོ་སོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རྤེད།ཤདྤེ་
ཁོ་རང་གནད་འགག་གཞན་གཅྱིག་རྤེད་འདུགཤད་ལྟ་ང་ཚོས་བཅུག་རྒྱུ་འདྱི་ཆྤེད་མངགས་བཙན་བོལ་མྤེད་པ་བཟོས་ནས།ཤབོད་ཀྱི་
གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟྤེར་དུས།ཤབོད་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆྤེད་དུ་བཙན་བོལ་ཞྤེས་པ་དྤེ་བཀོག་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཚོར་གྲུབ་ཆ་
ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རྤེད་དྤེ།ཤཚུད་དང་མ་ཚུད་ཟྤེར་བ་དྤེ་དྱི་བ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་རྤེད་འདུག་ཅྤེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།ཤAyush ཁོ་རང་ཁོ་རང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རྤེད།ཤAyush ནང་དུ་
རྤེས་མ་ CCIM རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡོང་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རྤེད།ཤཡོང་ཁུངས་ཚང་མ་གོང་དུ་གསུངས་སོང།ཤཞྱིབ་ཕ་འགོ་དགོས་མྱི་འདུགཤཚོགས་མྱི་མ་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དང།ཤཚོགས་མྱི་སྤེབས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་དཀའ་ངལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དྤེ་གྲུབ་ཆ་གཅྱིག་རྤེད།ཤགོང་དུ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་གསུངས་པ་དྤེ།ཤསྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མར་དྤེབ་སྤེལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དྤེ་རྤེད།ཤསྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པ་དྤེ་ཡྱིན་དུས།ཤདྤེས་ག་ཚོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་དང་མ་ཐོགས་ཟྤེར་བ་ཁོ་རང་རྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་རྤེད།ཤཚོགས་པ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཀ་བྤེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ལས།ཤདྤེབ་སྤེལ་དྤེ་རྒྱ་གར་
དབུས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་མ་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤསྱིར་བཏང་ཚོགས་པར་དྤེབ་
སྤེལ་ཡོད་པ་དང།ཤདྤེ་ཡང་ཧྱི་མ་ཅལ་གཞུང་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུགཤདྤེབ་སྤེལ་དགོས་པ་དྤེ་ལུགས་དང་
མཐུན་པའྱི་དྤེབ་སྤེལ་རྤེད།ཤདྤེབ་སྤེལ་དྤེས་རྤེས་མ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་དྤེབ་སྤེལ་རྤེད་དམ་ཞྤེ་ན་དྤེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མྤེད་དྱི་
བ་ཆྤེན་པོཞྱིག་རྤེད།ཤདྤེ་གསལ་པོ་བཟོས་ན་བསམས་བྱུང།ཤསྱིར་བཏང་གསོ་བ་རྱིག་པ་དྤེ་ཤUnani འོག་ལ་སར་བ་ཙམ་ལས་
མཉམ་བསྤེས་མ་རྤེད།ཤUnani ཆུང་ཆུང་དང་།ཤགསོ་བ་རྱིག་པ་གསར་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་མྱི་མྤེད་པས་དྤེ་གཉྱིས་སྤེ་ཚན་གཅྱིག་ཏུ་
བཟོས་ནས་ Unani མྱི་འདྱིས་འགན་མང་བ་འཁྱྤེར་གྱི་འདུགཤང་ཚོ་ཁ་སང་ཐུག་དུས་ Unani མྱི་དང་ཐུག་པ་རྤེད།ཤགང་ཡྱིན་
ཞུས་ན་ཁོ་རང་ལ་འགན་འཕར་མ་སད་འདུགཤསྔོན་མ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལྤེན་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་བཙུགས་ནས།ཤདྤེ་ཡྱི་ཝ་ར་ཎ་སྱིའྱི་དྤེ་སྔོན་ངྤེས་སྟོན་པ།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན།ཤསྐབས་དྤེ་ཡྱིས་སྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གོས་ཚོགས་ལ་གདན་འདྤེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏྤེ།ཤཚང་མར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་།ཤཉམས་
ཞྱིབ་བྤེད་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤམྱིང་ལ་བོད་ཅྤེས་སར་མ་སར་གང་ཡང་རུང།ཤཉམས་ཞྱིབ་བྤེད་ས་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཡར་ཕུལ་བའྱི་
ཡྱིག་ཆ་དང་།ཤཝ་ར་ཎ་སྱི་ནས་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དྤེར་གཞྱི་བཞག་ནས་བཟོས་པ་རྤེད།ཤབལྟ་ས་བལྟ་ཁོངས་དྤེ་ག་རང་རྤེད།ཤབོད་ཅྤེས་
སར་མ་སར་བའྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་རྤེད་མ་གཏོགས།ཤདོན་ལ་རྱིག་གཞུང་དྤེ་ག་རང་དུ་ངོས་ལྤེན་བས་པ་ཞྱིག་རྤེད་འདུགཤ 
 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་དགོས་པ་གལ་ཆྤེན་པོ་ཡྱིན་པ།ཤགནས་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་གང་རྤེད་ཞུས་ན།ཤསྱིག་
གཞྱི་དྤེ་ཆ་རྤེན་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ།ཤདྤེ་ལས་གལ་ཆྤེ་བ་དྤེ་དཔལ་འབོར་རྤེད།ཤདཔལ་འབོར་མྤེད་པ་རང་རྤེད་མྱི་འདུག་སྟྤེ།ཤཧ་ཅང་ཚགས་
ཚུད་པོ་མྱི་འདུགཤལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་སོང་རོབ་ཙམ་ཞུས་ན་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་འདུགཤདངོས་གནས་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
དགོས་པ་དྤེ།ཤཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན། དྲུང་ཆྤེ།ཤསྨན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤད་ལྟ་
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ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་མང་ཆྤེ་བ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་བྤེད་རྤེད།ཤརྩྱིས་པ་དང་གཅྱིག དྲུང་ཆྤེ་སྨན་པ་ཡྱིན་ཙང་བཞུགས་པ་རྤེད་
མ་གཏོགས།ཤསྐབས་རྤེ་ཚོགས་གཙོ་དང་།ཤཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཕྤེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདངོས་གནས་བས་ན་དྤེ་ཚོ་མང་བ་བྱུང་ན་
ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ།ཤདྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབྤེལ་བ་བྤེད་རྒྱུ། དྤེ་དག་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཚགས་སུ་གཏོང་བར་གལ་ཆྤེན་པོ་
ཆགས་བསད་འདུགཤསྨན་པ་ཞུགས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པ་དྤེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་དང་།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་མཐུན་རྤེན་ལ་ས་གནམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྤེད།ཤལྷ་རབས་བྱུང་ན་དྲུང་ཆྤེ་ཙམ་
སྨན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨན་པ་མང་པོ་ཞུགས་ནས་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་བྤེད་དགོས་པ།ཤའཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་དྤེ་གཅྱིག་བས་ན་འཕོད་
བསྟྤེན་ལྷན་ཚོགས་དང་སར་ནས།ཤཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ང་རང་སྒྤེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན།ཤཤྤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བཞྱིན།ཤ
འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་སར།ཤརྩྱིས་པ་དང་།ཤདྲུང་ཆྤེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྤེའྱི་དངུལ་ནས་བཏང།ཤསྨན་པ་གཉྱིས་
གསུམ་བཞགཤཤདྤེ་འད་བས་ན་སྟབས་བདྤེ་པོ་ཡོད་པ་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདྤེ་འདའྱི་ལམ་ཁ་མྤེད་པ་མ་རྤེད།ཤདགོངས་པ་བཞྤེས་ན་
ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤའགོ་སོང་གྱི་རྩྱིས་དྤེ་ལོ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་རྤེད་འདུགཤམ་འོངས་དྤེ་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྤེད་གང་ཤྤེས།ཤདྤེ་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞྤེས་རོགས་གནང་།ཤ 
 སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་བསར་བཅོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤསྱིག་གཞྱི་དྤེ་སང་ཉྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པ་ངོས་ལྤེན་མ་
བྤེད་ན།ཤངོས་ལྤེན་ཡོད་མྤེད་དྤེ་རྒྱ་གར་དབུས་སྨན་པའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས།ཤདྤེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ Ayush ལྷན་ཁང།ཤགང་ལྟར་
ད་ལྟའྱི་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡར་ཡྱི་གྤེ་བཏང་།ཤམར་ཡྱི་གྤེ་འབོར་གྱི་ཡོད་ཙང་།ཤངོས་ལྤེན་ཡོད་ཅྤེས་བཤད་རུང་མ་
བཤད་རུང་རང་ཤུགས་ཀྱིས་ངོས་ལྤེན་བསྟན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤཁ་སང་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆྤེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྨན་པ་དྤེ་ཚོ་ཡོད་པ་རྤེད།ཤལོ་བཅུ་ཕྱིན་པ་རྤེད།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྱིག་གཞྱི་དྤེ་འད་
རྤེད།ཤསོབ་ཚན་དྤེ་འད་རྤེད།ཤབསབ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡར་ཕུལ་ནས།ཤརྒྱ་གར་གྱི་དགོངས་པ་ག་རྤེ་རྤེད་ཞུས་ན།ཤནམ་ཞྱིག་
གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སྤེ་ཚན་བཙུགས་ནས་བསབ་གཞྱི་གཏན་འབྤེབས་བ་རྒྱུ།ཤརྱིམ་གྱིས་དྤེ་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱིར་བསྒྱུར་དགོས་
རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསབ་གཞྱི་གཙོ་བོ་བོད་ཡྱིག་རང་བཞག་དགོས་ཡོད་ཅྤེས་རྩ་བ་དམ་འཛིན་གནང་བསད་
འདུགཤདྤེ་ཚོ་བསྒྲུབས་དང་མ་སྒྲུབ་མ་འོངས་པའྱི་སྐད་ཆ་རྤེད།ཤསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་དགོས་པ་དང།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
ལམ་སང་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ནའང་།ཤགཟྱིགས་ཕོགས་དྤེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུགཤངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་ཞུས་ནས།ཤ
མཐར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལྤེན་བས་པའྱི་སྐབས་སུ།ཤག་པར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཀང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་།ཤལགས་པོ་རྱི།ཤཝ་ར་
ཎ་སྱི།ཤལ་དགས་ལ་ཡང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤ 
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སྨན་པ་རྤེད།ཤཨྤེམ་ཆྱི་ཡང་བོད་སྐད་རྤེད་མྱི་འདུགཤསོག་སྐད་རྤེད།ཤདྤེ་འདའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་ཁོ་རང་དྤེབ་སྤེལ་
བས་ནས་དངུལ་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཨྤེམ་ཆེ་ས་བཅད་སྨན་པ་ཚང་མ་སྨན་པའྱི་
ལྷན་ཚོགས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་ཡོད་པ་རྤེད།ཤསྒང་ཏོག་གྱི་མངའ་སྤེའྱི་སྨན་ཁང་ནང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡོ ད་པ་རྤེད།ཤ
འདྱིའྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཐོན་པ་ཞྱིག་རྤེད།ཤཧྱི་མ་ཅལ་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་གཉྱིས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་པ་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་ག་ཕོགས་ཆྤེ་ཐག་ཆོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤམ་འོངས་པར་དྤེ་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཆགས་ན་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དང་འབྤེལ་བ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཆགས་ཀྱི་རྤེད་བསམ་གྱི་འདུགཤལམ་ཁ་མྤེད་
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པ་མ་རྤེད།ཤལམ་སྤེང་སྤེབ་གཅྱིག་ཏུ་གནམ་ནས་ཆར་པ་བབས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མ་རྤེད་དྤེ།ཤརྤེ་བ་འདུག་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རྤེ་ཆྤེ།ཤ 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་སྤེབས་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁྱྤེན་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་པ་མ་རྤེད། ཡོང་སྟངས་དྤེ་གང་འད་རྤེད་ཞུས་ན།ཤཆྤེས་མཐོའ ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་
བཅོས་བསྣམས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ལྟར།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཕྤེབས་པ་རྤེད།ཤཁྲྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་དྤེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་
བསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་དང་།ཤདགོས་མྱི་དགོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་
བ་རྤེད།ཤདྤེར་བརྤེན་ཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་མར་བཏང་བ་རྤེད།ཤཆྤེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་དྤེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་
སན་ཐོ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡར་སྤེབས་པ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས།ཤདྤེའྱི་
ནང་འཐུས་ཀ་ཚང་དང་མ་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་བསར་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དྤེ་ཚོ་བསར་ལོག་
གནང་སྟྤེ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་སྤེབས་བསད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་མཁྱྤེན་དགོས་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤགོང་དུ་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་སྔོན་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་རྤེད།ཤདྤེའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཁྱབ་ཚད་ཟྤེར་བའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འདྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་།ཤགཞན་ཡང་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་འདྱིར་བརྩྱི་བཀུར་དང་ལྤེན་ཞུ་འདོད་ཡོད་
མཁན་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སྨན་པ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཞྤེས་ཟུར་དུ་བཏོན་འདུགཤདྤེའྱི་འགོ་སྟངས་དྤེ་གང་འད་
ཆགས་སམ་ཞྤེ་ན།ཤསྔ་མ་ངྤེས་མྤེད་ཀྱི་ཞལ་འདྤེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འདུགཤདྤེའྱི་ཁྱབ་ཚད་དྤེ་རྩ་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་གང་ཡྱིན་པ་དྤེ་གཅྱིག་པུར་ཁྱབ་དགོས་པ་ཞྱིག་རྤེད་དྤེ།ཤདྤེའྱི་ནང་ལའང་སྱིག་གཞྱི་དྤེ་ངྤེས་མྤེད་ཞལ་
འདྤེབས་འདུ་འགོད་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།ཤསྱིག་གཞྱི་དྤེ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྒྤེར་པའམ་ཚོགས་སྤེ།  སྱིག་འཛུགས་
ཅྤེས།ཤབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་།ཤབོད་མྱིའྱི་དང་བདྤེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་གདུང་སྤེམས་མཉམ་
བསྤེད་ཀྱི་དང་བངས་ཞལ་འདྤེབས་འབུལ་མཁན་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན།ཤདྤེ་སྔ་བྱུང་མོང་མྤེད་པ་དྤེ་འད་རྤེད་མྱི་འདུགཤང་ཚོའྱི་བཅའ་
ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཁྱབ་པ་དྤེ་ཡྱིན་ཤག་དང་།ཤདྤེ་མྱིན་གྱི་རྩྱིས་བཀུར་ཞུ་མཁན་དྤེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དྤེ་དག་ལའང་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཅྤེས།ཤབརྩྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཛུལ་དགོས་པས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རྤེད།ཤགནད་དོན་
གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དམ་མྤེད་ཅྤེས་པ་ནྱི།ཤཚོགས་གཙོས་ཤྤེས་པ་ལྟར་ན་ཨུ་རུ་སུ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཨྱིན་
ལྤེནཊ་ནས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤཨམ་རྱི་ཀ་ནས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤསྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ལགས་པོ་རྱི།ཤཝར་ཎ།ཤལ་
དགས་སོགས་གང་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དྤེ་དག་ཆྤེས་མཐོའ་ིསྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་དྤེབ་སྤེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རྤེད།ཤཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་དྤེ་ཁག་ཁག་རྤེད་ཅྤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའདྱི ་ཡན་གྱིས་
བགོ་གྤེང་དྤེ་ཟྱིན་པ་དང་།ཤསང་ཉྱིན་བརོད་པ་ ༢ པ་དྤེ་འཁྱྤེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན།ཤ 
ཕག་ཚོད་ ༥ དང་སྐར་མ་ ༢༠ བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསྤེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཐུན་ལྔ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་མྤེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་སྔ་ཙམ་ཕྤེབས་རོགས་གནང་།ཤགཞན་འབོད་སྐུལ་
ཐྤེངས་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་འཛོམས་དགོས་པ་དྤེ་གལ་ཆྤེན་པོ་རྤེད། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་འཕོ་
བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྤེད།ཤདྤེ་རྱིང་ལས་རྱིམ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རྤེད།ཤལས་རྱིམ་ལྔ་པ་གཞྱི་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའྱི་སན་ཐོ་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་
གནང་བའྱི་ཐོག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསན་སོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོགཤ 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕྤེལ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སན་ཐོ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། 
 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
སན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སྱི་འཐུས་

རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སན་ཐོ། 
 
གཅྱིག ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་སྐོར། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ པའྱི་
དགོངས་དོན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་གཙོ་བོ་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ དང་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ བར་གྱི་རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་ཕོགས་བསོམས་སན་ཐོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཇུག་
གནོན་ཇྱི་ཞུས་དང་ལས་དོན་ཞུ་ཕོགས་གཤམ་གསལ། 
༡། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་གོལ་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 

༨ ཚེས་ ༧  ནས་ཟླ་  ༩  ཚེས་ ༡༠  བར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐྤེངས་མང་པོའ་ིརྱིང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་
ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་སན་ཐོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདའ་འདྤེད་མཇུག་སོང་ཇྱི་གནང་གྱི་སན་ཐོ་ཕུལ་འབོར་དོན་
ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཕག་ལྤེན་འཁྤེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཕུད། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་སན་འགོད་
ཆྤེད་ཟུར་འདོན་དང་། ཁག་གཅྱིག་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་སུ་བརྡ་ལན་བཏང་བ་དང་། དྤེ་མྱིན་
ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩྱིས་གཙང་བཟོས་ཡོད་མྤེད་དང་། ག་བསྒྱུར་དང་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་བཏང་ཟྱིན་ཡོད་མྤེད། དྤེ་
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བཞྱིན་འབྤེལ་ཡོད་འགན་ལྷན་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་སོགས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཟུར་འདོན་གྱིས་ལས་ཁུངས་སོ་
སོའ་ིའབྤེལ་ཡོད་ལས་བྤེད་ཆྤེད་འབོད་ཀྱིས་འདྱི་ཞྱིབ་དང་ལམ་སྟོན་བཅས་བས། 

༢། དུས་ཚོད་གཏན་འབྤེབས་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༠ བར་འབྤེལ་ཡོད་དྲུང་ཆྤེ་དང་།ཤརྩྱིས་པ།ཤལས་བྤེད་
རྣམས་ཆྤེད་འབོད་ཀྱིས་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་བདའ་འདྤེད་བས་ཏྤེ་
རྒྱུ་མཚན་དང་དན་རགས་ཚད་ལྡན་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་གཙང་བཟོ་བས། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་རྣམས་སན་
འགོད་བས་ཡོད། 

༣། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་། མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྱིགས་ཁག་ལ་ཐག་གཅོད་གཙང་མ་
ཞུས་པ་དང་འབྤེལ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་སན་ཐོ་ཟྱིན་བྱིས་སུ་བཀོད་དྤེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་རྒྱུན་ལས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སོན་དང་སྦྲགས་གཏན་འབྤེབས་གནང་སྟྤེ་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐོ་ད་
ལམ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་འབུལ་ལམ་ཞུས། 

 
གཉྱིས། ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་། གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས། 
༡། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པའྱི་སན་ཐོ་ནང་གསལ་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་ཕུད། མཇུག་

སོང་གཙང་སྤེལ་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་ཚན་ཁག་རྤེ་རྤེར་ཡྱིག་ཐོག་ལན་འདྤེབས་དང་། དྤེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཟུར་འཛར་དང་བཅས་
ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསར་འདྱི་ཡང་འདྱི་དང་། ལྷག་པར་རྩྱིས་གཙང་མ་བྱུང་བའྱི་
ཁོངས་ནས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་པ་རྣམས་ད་རྤེས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་ཆྤེད་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཚུན་ལན་
གསལ་འབོར་བར་སར་ཡང་བསར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ད་དུང་མཇུག་འདྤེད་དགོས་རྱིགས་ཁག་གཅྱིག་གཙང་བཟོ ་བ་ཐབས་དང་
འབྤེལ།ཤད་རྤེས་གཙང་བཟོ་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་རྩྱིས་སན་ཁྱོན་ཆྤེ་དྤེ་དག་མུ་མཐུད་འགོད་འཁྱྤེར་བ་མྱི་དགོས་པ་ཡོང་
ཐབས་ལ་ཤུགས་སྣོན་གང་ཡོད་བརྒྱབས་ཡོད། 

༢། རྩྱིས་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་འཕོས་རྣམས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པས་མཇུག་སོང་ཆྤེད་
གཟྱིགས་བདྤེ་ཡོང་སད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ བར་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་འདོན་བས་ཡོད། 

 
གསུམ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ། 
༡། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་ཞྱིབ་འཇུག་མཚོན་ལས་དོན་རུ་ང་ཞྱིབ་ཚགས་དང་འབྤེལ་གོས་

ཚོགས་སུ་སན་ཐོ་དོན་ཚན་རྤེ་རྤེ་བཞྱིན་སན་སོན་གནང་བ་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སྟོན་འོག་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་། སྤེ་ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱིས་མཇུག་གནོན་ནན་པོ་གནང་བར་བརྤེན།ཤད་རྤེས་རྩྱིས་སན་ཁག་ནང་
གསལ་དངུལ་འབབ་གང་ཙམ་ཕྱིར་བསྡུ་ཐུབ་པ་སོགས་རྩྱིས་རྙོག་རྱིགས་ཁྱོན་ཆྤེ་གད་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢། རྩྱིས་སན་མཇུག་སོང་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་ཁོངས་འགོ་སོང་སྔོན་བཏང་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་རྤེས་ཞུའྱི་
རྱིགས་མང་དག་ཡོང་འདུག་པ། སད་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་ཆྤེད་འབྤེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། རྩྱིས་པ་སོ་
སོས་འགན་འཁུར་ཆྤེར་བཞྤེས་གནང་དགོས་པ་མཐོང་། 
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༣། གཏའ་འཇོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་བདག་ཉར་གྱིས་གནས་སོས་སྐབས་རྩྱིས་སོད་ལྤེན་
གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ཁོངས་འཇོག་དགོས་གལ་མཐོང་། 

༤། འབབ་ཁྲལ་གཞུང་ནས་ཕྱིར་སོག་ཡོང་དགོས་སྐོར་འབྤེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་།  རྩྱིས་པ་སོ་སོར་འགྤེངས་
ཤོག་འགྤེངས་འབུལ་སོགས་དུས་ཐོག་བ་དགོས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ངམ།  ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་དགོས་
གལ་མཐོང་། 

༥། ད་ཐྤེངས་རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་སོང་སྐབས་རྩྱིས་རྙྱིང་མང་དག་དང་འབྤེལ་བའྱི་བགྤེས་ཡོལ་ཐོན་ཟྱིན་པའྱི་ལས་བྤེད་
ཟུར་པ་དང་། སྤེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་རྣམས་ལའང་ཉྤེན་བརྡ་མང་པོ་བཏང་འདུག་པ་ལས།ཤལས་དོན་ལ་ཕན་
པ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྤེད་སྟབས་ལས་ཁུར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། རྩྱིས་པ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་
མ་འཕྱུག་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆྤེ་ཡྱིན་པ་དང་། 

  སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ལོ་མང་རྱིམ་བསགས་ཀྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་གཅྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་པར་ལོ་ལྟར་རྩྱིས་
ཞྱིབ་གནང་ཐབས་དགོས་གལ་ཆྤེ་བ་མ་ཟད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཁག་དུས་ཐོག་བཙུགས་ཏྤེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་
ཆྤེར་མཐོང་།ཤ 

༦། ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁག་དང་། སྤེ་ཚན་སོ་སོས་རྩྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཞུ་བར་སྐབས་དུས་སོ་སོར་དོ་འཁུར་
ཆྤེ་ཙམ་གནང་ན་མ་འོངས་པར་རྩྱིས་སན་རྱིམ་གསོག་ཕོན་ཆྤེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་ཆགས་ངྤེས་ལ་བརྤེན་འཛིན་སོང་ནས་
དུས་ནས་དུས་སུ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་སྐུལ་ལག་གནང་དགོས་སུ་མཐོང་།ཤ 

༧། རང་སོང་སྤེ་ཚན་ཁག་དང་།ཤབཟོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་འགན་ལྷན་དུས་ཐོག་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྤེན་ནས་རྩྱིས་
སན་མང་དག་གཙང་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་སོན་གནད་ཆགས་འདུགཤ 

༨། འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་ནས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་མཇུག་འདྤེད་དགོས་རྱིགས་
ཆྤེད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་བ་ཙམ་ལས་ལན་འདྤེབས་གསལ་བཤད་དུས་ཐོག་མ་འབོར་བར་བརྤེན།ཤདུས་
ཚོད་ཆུད་ཟོས་གང་འཚམས་ཕྱིན་སོང་ན་མ་འོངས་པར་མཇུག་འདྤེད་ཚད་ལྡན་གནང་དགོས་སུ་མཐོང་། 

 
བཞྱི། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉྤེར། 
༡། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང།ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས།དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་

དོན་ཚན་ཤ༥ཤཔའྱི་ནང་གསྤེས་ཤ༤ཤཔའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གྱིས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྤེད་པས་ལས་དོན་བྤེད་
འཛོལ་རྱིགས་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་བ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་རྤེ་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས། 

༢། ཉྤེན་བརྡ་དང་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་དགོས་རྱིགས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བྤེད་མ་ཐུབ་པ་དང། དྤེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་
སོགས་ཀྱི་སན་ཐོའ ་ིལན་འདྤེབས་མང་པོའ ་ིནང་རྩྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་གསལ་བ་གང་ཞྱིག་ལ་བྱུང་འཛིན་དང།ཤདན་
རགས།དྤེ་མྱིན་རྒྱབ་རྤེན་སོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སར་མྱིག་སྟོན་མ་བས་པའྱི་རྤེན་གྱིས་དྤེ་དག་རྩྱིས་གཙང་
བྱུང་བར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་ནར་འགངས་སུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་པས།ཤཉྤེན་བརྡ་དང་།རྩྱིས་བསུབ། ག་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུ་
ལས་ཐབས་ལམ་གཞན་མྤེད་པ་རྣམས་སྐབས་འཕལ་གཙང་བཟོ་བ་དགོས་དང།  ཉྤེན་བརྡ། རྩྱིས་བསུབ། ག་བསྒྱུར། 
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གཞན་ཡང་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་རྱིགས་ཀྱི་ཁུངས་སྤེལ་ལམ་དན་རགས་ཇྱི་ཡོད་འཚེམས་ལུས་སུ་མ་སོང་བར་
རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་གཙོས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགོས། 

༣། རྩྱིས་སན་ཐོག་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་སྟོན་ཇྱི་གནང་ལྟར་གང་མྱུར་ལག་བསྟར་མ་བས་པའྱི་ཉྤེར་
ལྤེན་ལ་བརྤེན་ནས་མཇུག་སོང་ངམ་རྩྱིས་གཙང་མྤེད་པ་མུ་མཐུད་ལྷག་འགོ་བའྱི་སོན་གནད་རྱིགས་གང་འཚམས་ཐོན་
འདུག་པས།ཤཤལམ་སྟོན་ལྟར་མཇུག་སོང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངྤེས་རྱིགས་ཐབས་ཤྤེས་ཡོད་རྒུས་སྐབས་འཕལ་སོ་སོར་
གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས། 

༤། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་སྤེ་དང། བཟོ་ཚོང་སོགས་ཀྱི་རྩྱིས་བསུབ་དང།ཤག་བསྒྱུར་དགོས་རྱིགས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆོག་མཆན་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཙང་
བཟོ་བ་དགོས། 

༥། ལས་ཁུངས་ཁག་དང། ས་གནས་ཁག་ཏུ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེད་བཅར་སྐབས་སྤེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྩྱིས་པ་
དང། གཤམ་འོག་ལས་བྤེད་ཙམ་ལས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་ལན་འདྤེབས་མ་གནང་བ་དྤེས་ཀང་རྩྱིས་རྙོག་མང་
དག་རྩྱིས་གཙང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྤེན་རྩ་ལྟྤེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ལུགས་སྐོར་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་སན་གསན་བྱུང་
བས། སད་ནས་འབྤེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་འགན་འཁུར་ལན་འདྤེབས་དང། རྩྱིས་གཙང་ཡོང་བ་བཟོ་
ཐབས་དགོས། 

  དྤེ་མཚུངས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང། ས་གནས་ཁག སྤེ་ཚན་ཁག་བཅས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཆྤེད་བསོད་སྐབས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོས་པའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་དང་བྱུང་འཛིན་སོགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་མ་བས་པ་མང་དག་ཡོང་བ་འདྱིས་
ཀང་རྩྱིས་གཙང་ཆགས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་སན་ཐོའ་ིནང་སར་ཡང་འགོད་དགོས་ཀྱི་སོན་གནད་དུ་འགྱུར་བཞྱིན་འདུག་ཅྤེས་སྱི་
ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་སན་གསན་བྱུང་བས་རྩྱིས་གཙང་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས་རྣམས་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་དུས་
ཐོག་མྱིག་སྟོན་གྱིས་སྐབས་འཕལ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་ཆྤེར་བསྤེད་དགོས། 

༦། རྩྱིས་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་རྙྱིང་པ་རྣམས་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ཁ་
གསལ་འདོན་དགོས་པ་ལས། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཡོང་བསད་སོད་བསད་ཆ་ཚང་སན་ཐོའ་ིནང་བཀོད་ན་ཡྱིག་རོབ་ཆྤེན་
པོ་ཆགས་རྒྱུ་ལས་དགྤེ་མཚན་དྤེ་ཙམ་མྤེད་སྟབས། སད་དྤེ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ ་ིནང་འགོད་མྱི་དགོས་པ་བ་
དགོས། 

༧། ངྤེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བསྡུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་སྱིག་གསལ་ལྟར་གོས་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་
ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས། 

༨། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཐད་འབོར་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ཤ༡ཤའབབ་འབུལ་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགོས། 

 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ གཙོས་པའྱི་རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་
གྲུབ་དོན་རྒྱབ་གཉྤེར་སན་ཐོ་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པར་
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སན་སོན་དང་འབྤེལ་གཞུང་འབྤེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༠ དགོངས་དོན་སན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་
ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་དང་།ཤདོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་ཁག་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བས་ཐོག་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་གནོན་ཕག་བསྟར་གནང་ནས་ལན་འདྤེབས་དང་གསལ་བཤད་བཅས་པར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྤེལ་མཐའ་མའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགོས་ལྟར་ཞུས་པའྱི་
རྒྱབ་གཉྤེར་སན་ཐོ། 
 
༡༽ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་། ངྤེས་ཅན། རྒྱུན་གོན། 
དམྱིགས་བསལ་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སན་ཐོ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡༧ 
 
༡༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༨ 
    མང་རྩྱིས་
སན་ཐོ་ཨང། 

     རྩྱིས་སན་   
ཨང། 

དོན་གནད་སྱིང་བསྡུས། 

༡༌ཇ༌༤ ༤༌༢༌༥༨ ཐོག་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་སྐབས་ཀྱི་གཏོང་ལྤེན་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབྤེབས་གནང་ཕོགས་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༥ ༤༌༢༌༦༣ ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕྤེབས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་ལས་བྤེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབྤེལ་བའྱི་འགོ་གོན་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༦ ༤༌༢༌༧༠ ལས་བྤེད་བགྤེས་ཡོལ་བར་རང་བདག་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ིཐོབ་ཐང་མྤེད་བཞྱིན་དུ་གནང་བའྱི་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༧ ༤༌༢༌༧༡ རྩྱིས་ལོ་རྙྱིང་པའྱི་འགོ་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༡༠ ༤༌༢༌༧༥(༡༢) ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་བཅོས་བདག་གཅྤེས་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༡༤ ༥༌༣ གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་ནང་མྤེད་པ་ཕོགས་མྤེད་གུང་གསྤེང་ལས་ཁུངས་ནས་བསྩལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༡༥ ༦(༡) རྩྱིས་ཁོངས་དག་མཆན་འགོད་ཐབས་མ་གྱུར་བའྱི་ནང་གསྤེས་ ༦(༡) པའྱི་སྐོར། 
༡༌ཇ༌༡༦ ༦(༣) ༦(༤) གཉྱིས་ཀྱི་རྩྱིས་སན་ནང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གསུམ་གྱི་ནང་ཆས་རྡ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་འོར་

འདྤེན་བས་པའྱི་བདལ་གའྱི་སྐོར། 
 
༡༌ག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༩ 
༡༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༤༢། དགོས་དངུལ་འཕོས་ལྷག་ཕྱིར་འབུལ་ཞུ་
བསད་ཐད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༧,༩༢༠།༠༠ དང་། ལ་བང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥༤༠།༠༠ དྤེ་
བཞྱིན་བར་ཁྱད་དངུལ་འབོར་བཅས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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ལ་བང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥༤༠།༠༠ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག ཀྲུ་ཀྲྱིང་རང་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་
བསད་སྒོར་ ༧༩༢༠།༠༠ དཔལ་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་འདུག 
 
༡༌ག༌༢༽ ༡། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༤༩་༤། སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་ཁྲལ་
འབབ་ཐད། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ལྔ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་ལྟར། སྐབས་
བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་
ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་
ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༢། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༨ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༦)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུང་དྲུང་
ཟུར་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་མོ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་
དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༣། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༩ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དྲུང་
གཞོན་ཚེ་འདས་བཀྲྱིས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་
ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༤། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༡༨)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་
བྤེད་བཞྱིའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་
འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༥། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༧༥(༢༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་
ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༦། མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡༧ རྩྱིས་སན་ ༦(༧)། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་བྤེད་གསུམ་གྱི་ག་ཕོགས་དང་འབྤེལ་
བའྱི་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦༥ དོན་ཚན་ ༣(ཀ) པའྱི་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣང་མྤེད་དུ་མ་བཞག་
པར་ཕག་ལྤེན་དོན་འཁྤེལ་ཡོང་རྒྱུར་འགན་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
གོང་གསལ་རྩྱིས་སན་འདྱི་དག་སྐོར་དྤེ་སྔ་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པས་འབྤེལ་ཡོད་ཚང་མ་བསྐོང་ཚོགས་
ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བསམ་ཚུལ་དང་ལམ་སྟོན་སར་ཡང་ཞུས་ཡོད་ནའང། ད་བར་འཛིན་སོང་ནས་
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འགན་བཞྤེས་ཏྤེ་གཙང་བཟོ་མ་གནང་བར་བརྤེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྒྱུན་ལས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་དང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་བཅས་ཆྤེད་མངགས་
གདན་ཞུས་ཀྱིས་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ཙམ་གྲུབ་རྤེས། འདས་པའྱི་རྩྱིས་རྙོག་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་ཕོགས་ཐད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁྱྤེར་དགོས་པ་དང། མ་འོངས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་ཆྤེད། དངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏྤེ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་དབང་ལྟར་དུས་ནས་དུས་སུ་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག་ལ་གཞྱིགས་ཏྤེ་འགྱུར་བ་
དགོས་རྱིགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། དྤེ་ཡང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་
མ་བྱུང་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའྱི་ཐོག་ངྤེས་པར་དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༩ པའྱི་ཐོག་འདས་པའྱི་རྩྱིས་རྙོག་རྩྱིས་བསུབ་གཏོང་༡ཕོགས་དང་འབྤེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕྤེབས་
སོང་ནའང་། དངུལ་འབོར་ཁ་གསལ་མྤེད་པ་དང་། མ་འོངས་དཀའ་ངལ་དྤེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཐུབ་མྤེད་སྟབས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གངས་སང་བཏང་དགོས་བྱུང་ཡོད། འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་འབྤེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིརྩྱིས་སན་ཁག་
ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཇུག་སོང་ཞུས་སྐབས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་དང་།  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆྤེ་
བརྒྱུད་འབྤེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་སོ་སོས་བཀའ་ཤག་ཏུ་གོ་བསྡུར་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་འཁྱྤེར་ཐུབ་དགོས་
པ་སྐུལ་ལག་ངྤེས་འདོངས་ཞུས་པ་དང་འབྤེལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
ཚོགས་གཙོ་སྦྲྤེལ་པོ་ཐུག་འཕད་སྐབས་ཀང་དན་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། གོང་གསལ་དོན་གནད་རྣམས་རྱིགས་མཚུངས་ཡྱིན་པར་སོང་
སན་ཐོ་དོན་ཚན་གཅྱིག་ནང་བཀོད་ཡོད། 
 
༡༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༥༥། གོས་འདྱི་བ་བསྐོ་ཕོགས་ཐད། རྩྱིས་ཞྱིབ་
ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལོ་བསྟུད་མར་སྱིག་འགལ་ཡྱིན་གནས་སོགས་དག་མཆན་མ་བཀོད་པར་རྩྱིས་འགོ་གཏོང་གྱི་མྤེད་ནའང་།  བཀའ་
ཤག་ནས་ད་བར་གནང་སྟངས་རང་འཇགས་ཐོག་གོས་འདྱི་བ་མུ་མཐུད་བསྐོ་གཞག་གནང་བཞྱིན་པར་སོང་། གནད་དོན་འདྱི་ཐོག་
གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་ཁྲྱིམས་འཆར་བསྣམ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསུངས་ཀང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་གནས་འཁོད་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་མ་ཡྱིན་པ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པར་
ཁྲྱིམས་འཆར་བསྣམས་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་ངྤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
 
༡༌ག༌༤༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡་ཇ་༡༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༥་༢། དངུལ་བརྤེ་ཁ་ཤོག་ནང་འཛའ་ཐང་རྩྱིས་ཁུར་
ཞུ་ཕོགས་སྐོར། འཛིན་སོང་ནས་འཛའ་ཐང་འཕར་ཆག་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མྤེད་པའྱི་གསལ་བཤད་ལན་མང་གོས་
ཚོགས་སུ་གནང་ཡོད་ཀང་། རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ཡང་ཡང་རྩྱིས་སན་ཁག་ནང་སོན་གནད་འདོན་བཞྱིན་པར་སོང་།  དཔལ་
ལས་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་གོས་བསྡུར་གྱིས་འཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གང་མགོགས་དགོས་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དཔལ་ལས་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་གོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་མྤེད་འདྱི་བརྩད་ཞུས་ཀང་ད་བར་ལན་གསལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། 
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༢༽ ཆྤེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
 

༣༽ སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༣༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢ 
 
༣༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣་ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༥ བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༢༌༡ བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་བྱུང་སྐོར། 
 
༣༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༤༽ རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༣ 
 
རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
 

༥༽ འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༥༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༢ 
 
༥༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༥༌ཇ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྱིག་མཐུན་བཞྱིན་བསྡུ་འབུལ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༥༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༤ ཡོང་བསད་དང་སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་དུ་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༥༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༦༽ ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
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༦༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༡ 
 
༦༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༦༌ཇ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༣༌༡ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་ཡོང་འབབ་སྐོར། 
 
༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༧༽ སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པ། ༢༠༡༢༌༌༌༡༤ 
 
༧༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༧ 
 
༧༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༡༌༣༌༣ ས་གནས་རང་བདྤེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་། ས་གནས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་
སོགས་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའམ་འབྤེལ་ཡོད་སྱིག་གཞྱི་སོ་སོའ་ིཟུར་འཛར་ཐོ་གཞུང་ཁོངས་གསར་འཇུག་གནང་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢ སྨན་དོད་བསྡུ་ཕོགས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༤ རྩྱིས་སན་ ༣༌༤ ལས་བྤེད་ལས་བཅར་མ་ཞུས་གོང་ལས་བཅར་ཕར་འགངས་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༥ རྩྱིས་སན་ ༣༌༥ ཚོད་བལྟའྱི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཕོགས་མྤེད་དགོངས་ཞུ་ཞུས་སྩལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༦ རྩྱིས་སན་ ༣༌༦ བལ་ཡུལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་བྤེད་རྣམས་ཀྱི་གསོག་དངུལ་དང་སྨན་དོད་དུས་
ཐོག་མ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧༌ཆ༌༧ རྩྱིས་སན་ ༣༌༧ གནས་སོས་སྐབས་སྣུམ་འཁོར་ཆུང་བ་གས་ཏྤེ་མཉམ་འཁྲྱིད་བས་པའྱི་སྐོར། 
 
༧༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༧༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༧་ཆ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༠། སན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཞུ་མུས་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པར་རྩྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་བ་རྒྱུ་ནྱི་ལས་དོན་གལ་ཆྤེར་སོང་། ལས་དོན་དུས་ཐོག་སྒྲུབ་པར་སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྤེད་འདང་ངྤེས་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་སྨོས་མྱི་དགོས་པ་ལགས་ན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་དང་ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གསུམ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་དཀའ་ངལ་འདྱི་དག་སྤེལ་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་དང་།ལས་བྤེད་འདྤེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གསུམ་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་བཀའ་
གསལ་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག་ནའང་། དྤེ་སྐབས་འདྤེམས་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་ས་གནས་སུ་བཞུགས་མྤེད་པ་དང་། འབྤེལ་ཡོད་
རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁྱབ་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་གནང་སྐབས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལས་བྤེད་ ༡༨ 
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འཕར་མ་དགོས་པ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཞུས་ཡོད་རུང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉྤེར་གསལ་པོ་མྤེད་རྤེན་ལས་བྤེད་ ༥ མ་
གཏོགས་སར་ཆ་བྱུང་མྤེད་ལུགས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་འགྤེལ་བཤད་གནང་སོང་།  དུས་ཚོད་གདྤེང་མྱིན་གྱིས་ཁྲུན་
ཐག་ཆོད་པ་བྱུང་མ་སོང་བས་སར་ཡང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་ངྤེས། 
 

༨༽ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཚོགས་པ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༨༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་གངས། ༥ 
 
༨༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༨༌ཆ༌༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡༡ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༨༌ཆ༌༥ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣༌༣ རྩྱིས་ཤ་གཅོད་བསད་ (Suspense Account) སྐོར། 
 
༨༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༨༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ ་༨་ཆ་༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༤། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བའྱི་བྱུང་འཛིན་
ས་རགས་འབར་མ་མྤེད་པའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་
སར་མ་དུས་ཚེས་གཏན་འབྤེབས་ནང་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་ཚེ། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་རྱིགས་འཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟྱིན་འདུག རྩྱིས་སན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་བར་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་འབར་མ་འབོར་བསད་སྒོར་ 
༣༣,༡༥༠།༠༠ ཆགས་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 ༨༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༨་ཆ་༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡༠། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བའྱི་ས་རགས་
འབར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབོར་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་
སར་མ་དུས་ཚེས་གཏན་འབྤེབས་ནང་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་ཚེ། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་རྱིགས་འཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟྱིན་འདུག རྩྱིས་སན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་བར་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་འབར་མ་འབོར་བསད་སྒོར་ 
༢,༧༧,༨༠༠།༠༠ ཆགས་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
  
༨༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༨་ཆ་༤ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡་་༡༢ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༡། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་གནང་བར་ས་རགས་
འབར་མའྱི་བྱུང་འཛིན་མ་འབོར་བའྱི་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་བྱུང་འཛིན་ངྤེས་པར་མྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་
སར་མ་དུས་ཚེས་གཏན་འབྤེབས་ནང་ཕུལ་འབོར་མ་བྱུང་ཚེ། སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་རྱིགས་འཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཟྱིན་འདུག རྩྱིས་སན་འདྱི་དང་འབྤེལ་བའྱི་ད་བར་བྱུང་འཛིན་ས་རགས་འབར་མ་འབོར་བསད་སྒོར་ 
༣,༥༣,༩༡༦།༠༠ ཆགས་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༩༽ བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༩༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༤  
 
༩༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༧ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢(༢) ཨར་ལས་པ་ནས་གན་ཡྱིག་གསར་པ་ལྤེན་དགོས་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩༌ཆ༌༨ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢(༥) ས་འཇུག་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་སྐོར། 
 
༩༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༢ 
༩༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཡུལ་ནས་བྱུང་འཛིན་དང་ 
ཚོང་དངུལ་རྩྱིས་ཞུ་བ་དགོས་ཐད། རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་རྩྱིས་གཙང་ངྤེས་པར་བཟོ་དགོས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ཚོང་བཅོལ་བཞག་ཁོངས་ནས་ཅ་དངོས་བཙོངས་པའྱི་རྱིན་འབབ་སྒོར་ ༣,༩༡,༦༣༡།༠༠  
ཕྱིར་སོག་བྱུང་འདུག འཕོས་ཨ་རྱིར་གནས་སོད་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་དང་བསྟན་འཛིན་ངག་དབང་། ཁྤེ་ན་ཌར་གནས་སོད་བསྟན་
འཛིན་སོལ་དཀར་བཅས་ནས་ཁྱོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༡,༣༡,༩༡༩།༠༠ ཚོང་བཅོལ་ཚོང་རྱིམ་བཞྱིན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡༣། རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་
སོན་ནས་ཕྱིར་སོག་དགོས་པའྱི་དངུལ་འབོར་ ༣,༨༨,༤༩༢།༠༠ མུ་མཐུད་བརྡ་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་སོན་ནས་སྒོར་ ༣,༨༨,༤༩༢།༠༠ ཡོང་རྤེ་ཡོད་བཟོ་མྱི་འདུག་ན་འགན་ལྷན་ནང་སན་
སྤེང་གྱིས་དུས་ཚོད་ངྤེས་ཅན་ནང་དངུལ་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་ཚེ་སྱི་སྐལ་སྒྤེར་སོད་བས་པའྱི་གསལ་བསགས་སྤེལ་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ ། 
 
༩༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༢༡། ཟློས་གར་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༢༠ ཨ་རྱིར་
གཞུང་འབྤེལ་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁྲ་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ཁམས་གཙང་བཟོས་ཏྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་བ་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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མ་འོངས་པར་ཕོགས་བསོད་སྐབས་དྤེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་དང་། རྩྱིས་ཁྲ་ཁམས་གཙང་ཉར་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་གསལ་
ཡང་། འདས་པའྱི་ཨ་རྱིར་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོངས་མཆན་རྱིན་འབབ་རྩྱིས་རྙོག་སྤེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་པས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༤༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༤ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༢༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
འགོ་གོན་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསྤེས་ ༤ ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ད་བར་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་མྱི་འདུག་ན།ཤཉྤེན་བརྡ་གཏོང་སྟྤེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༥༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༥ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༢༤། གུང་གསྤེང་ཞུས་སྩལ་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་གནས་མྤེད་
པའྱི་ཐད། གོ་པ་གནམ་གང་ལྷ་མོའ་ིགུང་གསྤེང་ཐད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ལུགས་མཐུན་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བོ་པ་གནམ་གང་ལྷ་མོ་ནས་དངུལ་ཕྱིར་སོག་བྱུང་ན་གང་ལྤེགས་དང་། དྤེ་མྱིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ཐག་ 
གཅོད་དགོས་རྒྱུ། 
༩༌ག༌༦༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༦ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༡། ཚོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་ (VAT) རྩྱིབ་ཞྱིབ་ནས་
ལམ་སྟོན་གནང་དོན་ལྟར་ཕག་ལྤེན་བསྟར་ཕོགས་དགོས་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྒྱ་གར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏྤེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༧༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༩ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༣། སྱིན་བདག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་གསལ་བཞྱིན་
རོགས་དངུལ་བགོ་འགྤེམས་མ་གནང་བའྱི་ཐད། བ་ལམ་འདྱི་དག་ ༡༩༩༢།༩༣ ལོར་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དངོས་
གྲུབ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་གསར་གཏོད་གནང་འདུག་པ་དྤེ་བཞྱིན་ལུགས་མཐུན་ཡོང་ཆྤེད་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གནད་དོན་
ཆ་ཚང་སན་སྤེང་གྱིས་ཆོག་མཆན་ཞུ་ཐོབ་དགོས་པ་མ་ཟད། སྱིན་བདག་རྣམས་ནས་ཀང་མཁྱྤེན་རོགས་ཡོད་པ་བཟོ་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་གྱིས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༨༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༠ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༦། ཟ་འབྲུའྱི་ཟོག་ཆད་ཐད། རྩྱིས་སན་ལན་
འདྤེབས་ནང་གསལ་དོ་བདག་ལས་བྤེད་ཀྱི་ཟླ་ཕོགས་ནས་མུ་མཐུད་གཅོག་འཐྤེན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༧ དང་འབྤེལ་བ་ཆགས་ཡོད། 



106 

 

 
༩༌ག༌༩༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༧། ཚོང་ཁང་ཨ་མར་རྩྱིས་ཆད་ཐད། གོང་འཁོད་
མཇུག་སོང་དགོས་པ་དོན་ཚན་ ༩་ཆ་༡༠ ལྟར་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བསྟན་འཛིན་འཕྱིན་ལས་ནས་དངུལ་ཕྱིར་སོག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་འདུག  བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ནས་སྔ་འདོན་སྒོར་ 
༥,༧༧༠།༠༠ གསོག་དངུལ་ནས་གཅོག་འཐྤེན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རྱིང་བོ་གོས་ནས་སྔ་འདོན་ཡོང་བསད་
སྒོར་ ༨༢,༣༩༥།༠༠ ཕྱིར་སོག་བ་རྒྱུ་ཁས་ལྤེན་བས་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༡༠༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༡༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་
འགོ་གོན་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་དངུལ་རྩྱིས། སྔོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ ནང་གསྤེས་ ༤ ལྟར་གནང་ཕོགས་དགོས་པ། 
 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་གྱིས་འབྤེལ་ཡོད་ལ་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་སྟྤེ་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
༩༌ག༌༡༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༣ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༡་༠། ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འཁོར་ཐག་ཚོང་པ་བམས་པ་ནས་སྒོར་ ༢༤,༥༥༠།༠༠ དང་། Prem Sood ནས་སྒོར་ ༡༢,༤༤༩།༠༠ མྤེག་ལོར་བསྟན་འཛིན་
ནས་སྒོར་ ༢༣,༢༥༠།༠༠ ཐང་སྟོང་གླུ་གར་ནས་སྒོར་ ༣༦,༦༣༠།༠༠ ཟློས་གར་གཞོན་སྤེས་ནས་སྒོར་ ༡,༢༥༨།༠༠ བཅས་གང་
མྱུར་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༩༌ག༌༡༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༩་ཆ་༡༤ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་༤་༢་༥། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་རྙྱིང་སོང་རྣམས་སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་འགན་ལྷན་ལ་སན་སྤེང་གྱིས་ག་བསྒྱུར་གནང་འོས་གནང་སྟྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༡༠༽ ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅྤེས་སོང་ཁང་དང་ཡན་ལག་ཆོས་ནོར་མགོན་ཁང། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༡༠༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦༨  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱི་སན་ཐོ་གོས་ཚོགས་སུ་སན་སོན་དང་སྦྲགས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་གནས་རྒྱུ། 
 

༡༡༽ བོད་ཀྱི་དཔྤེ་མཛོད་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༡༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༡  
 
༡༡༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༩ 
མང་རྩྱིས་སན་
ཐོ་ཨང། 

རྩྱིས་སན་
ཨང། 

དོན་གནད་སྱིང་བསྡུས། 

༡༡༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༣ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༨ ཨར་རྒྱུ་ཟོག་དྤེབ་འབྱི་ཉར་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༣ ༡༌༢༌༡༡ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༡༢ བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་མ་དྤེབ་ནང་རྩྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༦ ༣༌༢ ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་བྱུང་བའྱི་རོགས་དངུལ་རྣམས་ཡོང་འབབ་ཀྱི་ངོ་བོར་རྩྱིས་འཁུར་གནང་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༧ ༣༌༥ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༨ ༣༌༧ རྩྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་དུས་ཐོག་རྩྱིས་འཁུར་ཞུས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༩ ༣༌༨༌༡ ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ཁག་ཅྱིག་ཁྲྱིམས་མཐུན་རྩྱིས་འཁུར་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། 
༡༡༌ཇ༌༡༠ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 

 
༡༡༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༡༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༡༌ཇ་༥ རྩྱིས་སན་ ༣་༡། ལས་བྤེད་གསོག་དངུལ་གྱི་རྩྱིས་ཁྲ་ཉར་ཕོགས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་དགོས་
པའྱི་ཐད།རྩྱིས་སན་དགོངས་དོན་ཕག་བསྟར་ཞུ་སད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་
རྩྱིས་ཞྱིབ་པར་མྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་བ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟྱིན་སྐོར་དང་། འགན་ལྷན་རྤེས་མར་ཐག་གཅོད་ཡོང་རྒྱུ་གསལ་བ་
ལྟར། འགན་ལྷན་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༡༡༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༡་ཇ་༡༡ རྩྱིས་སན་ ༥་༡། རོགས་དངུལ་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་༡འབུལ་འབབ་ཐད། ཕྱི་རྒྱལ་
རོགས་དངུལ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག འོན་ཀང་རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཐོག་བརྒྱ་
ཆ་ ༡ འབུལ་འབབ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སན་སྤེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྤེས་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར། དྤེ་ལྟར་སན་
སྤེང་གྱིས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་གོང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་དཔལ་ལས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་ཟྱིན་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར། དཔལ་ལས་བརྒྱུད་གོས་ཚོགས་ནང་ཆག་ཡང་ཞུས་རྤེས་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༢༽ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པ། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༢༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦  
 
༡༢༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡ (ནང་གསྤེས་ ༡ བགྤེས་ཡོལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལ་ལྔ་ཁང་གཉྱིས་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་
བདྤེ་སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནང་གནས་འདུག་པའྱི་སྐོར།)  
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༣(༣) ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་དང་འབྤེལ་བའྱི་ནང་ཧོན་སུར་
གཞྱིས་མྱིའམ་སྤེང་ལོར་གནས་སོད་བཟང་པོའ་ིབུན་དངུལ་ཡོང་བསད་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༢༣༌༡(ཀ) བཀའ་ཤག་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་སྐོར། 
ཀ༽ རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ཨར་ལས་ཁྱད་ལས་པ་ནས་ཆྤེད་ལས་(Technical)ཀྱི་གསལ་བཤད་མང་དག་ཅྱིག་གནང་འདུག་པ་དྤེ་
 དག་འདྱི་ནས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞུ་ཚོད་དཀའ་བའྱི་སྐོར། 
ཁ༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་༥པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ "ད་དུང་ཁྲུན་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མྱིན་འདུག་ན།མུ་
 མཐུད་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར།" 
ག༽ རྩྱིས་ཞྱིབ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤ (༣) ཁ་པའྱི་དགོངས་དོན་ཁྱད་མཁས་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ཆྤེད་འཛུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་
 བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༥ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢ དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་ཡོད་གུང་གསྤེང་དུས་ཐོག་མ་ཞུས་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༦ རྩྱིས་སན་ ༣༌༧ ཁ་པར་གྱི་འགོ་གོན་ཞྱིབ་གནས་མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
 
༡༢༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༢༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡། བགྤེས་ཤག་བགོས་སོད་གནང་ཕོགས་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ་ནང་དོན་གསུམ་ལ་དབྤེ་སྟྤེ་ ༡༽བགྤེས་ཡོལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་ལ་ལྔ་ཁང་གཉྱིས་དྤེ་སྐབས་ཀྱི་བདྤེ་
སྱིད་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱིས་གནང་གནས་འདུག་ཀང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དྤེ་དག་ལས་བྤེད་བདག་གཉྤེར་ཁང་གྱི་བཀའ་འབྤེལ་ཡྱིན་
པའྱི་ལུང་འདྤེན་བས་འདུག ༢༽བགྤེས་ཡོལ་འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་ནས་བདག་སྲུང་བྤེད་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཁང་དྤེ་དག་རྱིང་
མྱིན་ཕྱིར་ལྤེན་ཐུབ་རྤེ་ཡོད་འདུག་ན།དྤེ་དོན་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། ༣༽བགྤེས་ཡོལ་སྱིད་སྦུག་འདས་པོའ ་ིབགྤེས་ཤག་ཕུན་
ཚོགས་ཅན་ལ་ནང་བཤུག་གནང་བ་དོ་བདག་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསོད་དྤེ་འབྤེལ་བ་བ་ཡུལ་མྤེད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། ད་ལྟ་ཁང་པའྱི་



109 

 

ནང་ཁོ་པའྱི་དགྤེ་རྒན་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་སོད་བཞྱིན་པ་མཁྱྤེན་གྱི་འདུག་ན། དྤེར་འབྤེལ་བ་གནང་སྟྤེ་བགྤེས་ཁང་ཕྱིར་བཞྤེས་ཐུབ་པ་
དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ནང་གསྤེས་ ༡ བགྤེས་ཡོལ་བ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལྔ་ཁང་སྐོར་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་པ་དང་། ནང་གསྤེས་ ༢ བགྤེས་ཡོལ་བ་
འཇམ་དབངས་དབང་རྒྱལ་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་གནས་སོད་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ནས་ཁང་པ་རྩྱིས་སོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། བགྤེས་ཡོལ་བ་སྱིད་
སྦུག་འདས་པོའ་ིབགྤེས་ཤག་ནང་སོད་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་ལ་མུ་མཐུད་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་ཁྲུན་ཐག་ཆོད་པའྱི་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༢༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༢༌ཇ༌༤རྩྱིས་སན་ ༣་༡། ན་གཞོན་རམ་འདྤེགས་བུ་ལོན་ཡོང་བསད་ཐད། འཕོས་ལྷག་སྒོར་ 
༥༢,༦༢༠།༠༠ མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱབ་ཁོངས་བུ་མོ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛོམས་ལ་བུན་གཡར་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་སྒོར་ ༣༨,༥༨༨།༠༠ མུ་
མཐུད་བདའ་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༣༽ བྷྤེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལག་ཤྤེས་སོང་བརྡར་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༢ 
 
༡༣༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢  
 
༡༣༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༣༌ཇ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡ མཛེས་བཟོའ་ིསྤེ་ཚན་གྱི་ཟོག་ཆད་སྐོར། 
 
༡༣༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༣༌ག༌༡༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༣་ཇ་༢ཤརྩྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་
ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ Flora N Flora ལ་སོད་བསད་སྒོར་ ༦༡,༥༠༠།༠༠ ཡོད་པ་དང་། གཞན་སོད་བསད་ཙག་ཙིག་རྣམས་སོད་ཁུངས་
ཡོད་ཚེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་ལུགས་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས། 
 

༡༤༽ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༤༌ཀ༽རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡  
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༡༤༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༤༌ཆ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༡༌༡༌༡ ནང་གསྤེས་ ༡༽སྱི་ཁྱབ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་
མངགས་ལྟར་ངྤེས་པར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། ༢༽རྩྱིས་སན་ནང་གསལ་ལོ་ཁམས་སོ་སོར་རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་བཏོན་པའྱི་ངོ་སོད་ནང་
གསལ་ཁ་གསལ་དགོས་སྐོར། 
 
༡༤༌ག༽ཤམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༡༥༽ ས་ཊོན་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
 

༡༦༽ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༡༦༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༧  
 
༡༦༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡༦ 
མ ང ་ རྩ ྱི ས ་
སན་ཐོ་ཨང། 

རྩ ྱི ས ་ ས ན ་
ཨང། 

དོན་གནད་སྱིང་བསྡུས། 

༡༦༌ཇ༌༡ ༡༌༢༌༣ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༢ ༡༌༢༌༤ གཏའ་འཇོག་དང་མ་ཤས་བྱུང་འཛིན་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༤ ༡༌༢༌༧ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་གཉྱིས་སམ་གསུམ་ནས་ཐོབ་མུས་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༥ ༡༌༢༌༡༤ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༦ ༡༌༢༌༡༨ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བ་འགོ་གོན་བཏང་བ་ངོས་ལྤེན་ཞུས་པའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༧ ༡༌༢༌༡༩ དངུལ་འདུམ་སྱིག་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་ནང་སྒོར་ ༣,༤༦༥།༠༠ རྙྤེད་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༨ ༣༌༣ དངུལ་གཉྤེར་ནས་སྒོར་ ༣༠,༠༩༣།༤༥ དངུལ་ཆད་ཐོན་པའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༩ ༣༌༤ གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་དང་འགལ་འཛོལ་བྱུང་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༠ ༣༌༥ སོབ་ཡོན་དང་འཚོ་སྣོན་ཁག་རོགས་ཚོགས་གཉྱིས་ནས་འཐོབ་བཞྱིན་པའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༡ ༣༌༦ གཏན་འཇགས་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྤེལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༢ ༣༌༨ ཀ  སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༣ ༣༌༨ ཁ  སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
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༡༦༌ཇ༌༡༤ ༣༌༩ བཀའ་འཁྲོལ་མྤེད་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༥ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕལ་མར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༦ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་རྣམས་འཕལ་མར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
༡༦༌ཇ༌༡༧ ༥༌༡ བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་སྐོར། 

 
༡༦༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༡༦༌ག༌༢༽ མང་ཚོགས་རྩྱིས་སན་ ༡༦་ཇ་༣ཤརྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༥། ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་ཐད། རྩྱིས་སན་ནང་གསལ་ལྟར་ཡོང་བསད་རྙྱིང་པ་ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་རྣམས་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་བསུབ་ཀྱི་ལམ་ནས་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་པ་དང་། ཡོང་རྤེ་ཡོད་པ་རྣམས་གང་མགོགས་བསྡུ་བཞྤེས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཡོང་རྤེ་ཡོད་པ་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་ལུགས་དང་། ཡོང་རྤེ་མྤེད་པ་རྩྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟྱིན་པའྱི་བདྤེན་ཡྱིག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་སྐོར་
གསལ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་འབོར་མ་བྱུང་བས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༧༽ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༧༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༨  
 
༡༧༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༧༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢༌༡ རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༧༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢༌༢ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་མྤེད་པའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་གོན་སྐོར། 
 
༡༧༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༦ 
༡༧༌ག༌༡༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༡ཤརྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡༦། བྤེད་མྤེད་དུ་གནས་པའྱི་ཁ་དབང་ཁག་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་ཐད། 
དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་མང་བདའ་འདྤེད་བས་ཐོག་ས་གནས་ནས་འདྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་  ༡༠ པའྱི་གོང་གཙང་བཟོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསལ་བ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
 
༡༧༌ག༌༢༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༤ཤརྩྱིས་སན་ ༤་༡་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་ཡོང་བསད་ཐད། སྒོར་ ༥,༠༠༠།༠༠ 
གཙང་བཟོ་བྱུང་བའྱི་འཕོས་རྣམས་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
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ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་
བ་བཞྱིན་འབད་བརྩོན་ཙམ་མྱིན་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༧༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༥ རྩྱིས་སན་ ༤་༡་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་
མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་བསད་ལྷག་མ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསལ་བ་བཞྱིན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༧༌ག༌༤༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༦ རྩྱིས་སན་ ༤་༢་༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་གྱི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་
མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་ལྷག་མ་སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་ས་འཐུས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༧༌ག༌༥༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༧ཤརྩྱིས་སན་ ༤་༢་༢། ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སོད་བསད་ཐད། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་
ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཕ་རན་སྱི་བྱིས་ཚོགས་ཀྱི་སོད་བསད་ལྷག་མ་སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་ས་འཐུས་ནས་ལུགས་མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས། 
 
༡༧༌ག༌༦༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༧་ཇ་༨ རྩྱིས་སན་ ༥། བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཐད།འབུལ་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་
མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་འཕལ་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས། 
 

༡༨༽ ཌལ་ཧོར་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༨༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༣  
 
༡༨༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༨༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༣༌༥ ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཁྲ་དབྤེ་འབྤེད་ཀྱིས་ཟུར་དུ་འབྱི་ཉར་དགོས་པའྱི་སྐོར། 
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༡༨༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༡༨༌ག༌༡༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༨་ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༣། སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་འཕར་སོང་བས་པའྱི་ཐད། སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥(༤) ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་ཉྤེན་བརྡ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་ཡང་ཟླ་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བའྱི་ནང་ཉྤེན་བརྡ་མ་བཏང་བར་འཐུས་
ཤོར་ཕྱིན་འདུག་པས་འཕལ་དུ་ཉྤེན་བརྡ་བཏང་སྟྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༡༨༌ག༌༢༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༡༨་ཇ་༣ རྩྱིས་སན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་སྒོར་ ༡༩,༠༦༢།༠༠ འཕལ་མར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
འབབ་ཁྲལ་གཅོག་འཐྤེན་ཕྱིར་སོག་ཡོང་རྤེ་བལ་བ་སྒོར་ ༡༡,༢༥༡།༠༠ ས་འཐུས་ལ་རྩྱིས་བསུབ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། 
དྤེ་འཕོས་འབབ་ཁྲལ་ཡོང་རྤེ་ཡོད་པ་སྒོར་ ༧,༨༡༡།༠༠ ཕྱིར་སོག་ཡོང་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་གནས་གསལ་བ་ལྟར་མུ་མཐུད་
མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 

༡༩༽ ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༡༩༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢  
 
༡༩༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༩་ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ ༣་༡། ཡོང་བསད་འཕོས་ ༡,༠༨,༧༥༥ རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་
སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༡༩༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢ སོད་བསད་འཕོས་ ༤༨,༦༨༣།༨༠ རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༡༩༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༢༠༽ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
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༢༡༽ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༢༡༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦  
 
༢༡༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༤ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༨ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༣༌༤ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༤ རྩྱིས་སན་ ༤༌༡ གཏའ་འཇོག་ཕུད་ཡོང་བསད་གཞན་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༡༌ཇ༌༦ རྩྱིས་སན་ ༥༌༡ དཔལ་རབ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་དྤེབ་སྤེལ་སྐོར། 
 
༢༡༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ།༢ 
༢༡༌ག༌༡༽མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༡་ཇ་༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ལོའ་ིརྩྱིས་སན་༡་༢་༢། རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ Praveen Thakur 
ནས་ཡོང་བསད་འཕོས་སྒོར་ ༣,༡༠,༠༠༠།༠༠ དྤེ་བཞྱིན་རྩྱིས་རྙྱིང་ལ་སོང་། འཕལ་མར་བསྡུ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
Praveen Thakur ནས་ཐོག་མ་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༥,༡༥,༠༠༠།༠༠ ཡོད་ཁོངས་ནས་ས་འགོ་ཀརྨ་སྤེངྤེ་ལགས་ཀྱི་སྐབས་སྒོར་ 
༡,༥༠,༠༠༠།༠༠ བསྡུས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དྤེ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་དངུལ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་སོག་མ་བྱུང་བར་སོད་བསད་ཁོངས་
བཞག་ཡོད་པ་དང་།   ས་འགོ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སྤེབས་རྤེས་སྒོར་ ༥༥,༠༠༠།༠༠ བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག  རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༢༌༌༌༡༣ རྩྱིས་ཞྱིབ་སྐབས་ཡོང་བསད་སྒོར་ ༣,༡༠,༠༠༠།༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ ཕྱིར་སོག་བས་འདུག    
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥།༧ སོ་སོར་སྒོར་ ༢༠,༠༠༠།༠༠ དང་སྒོར་ ༣༠,༠༠༠།༠༠ ཅྤེག་འཛིན་སད་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་ཀང་། ད་
བར་དངུལ་ཁང་ནང་དངུལ་དངོས་སུ་འབོར་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་དངུལ་རང་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠།༠༠ ཕྱིར་
སོག་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ན། ད་དུང་ Praveen Thakur ནས་སྒོར་ ༢,༩༠,༠༠༠།༠༠ ཡོང་བསད་ཡོད་པ་མུ་
མཐུད་མཇུག་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༢༡༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༡་ཇ་༥ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན ་༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་
མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
Praveen Thakur ལ་སོད་བསད་མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༡༌ཇ༌༡ དང་འབྤེལ་ཆགས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་དང་། དྤེ་འཕོས་
སོད་བསད་རྣམས་སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་སྱིག་མཐུན་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། 
 

༢༢༽ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
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༢༢༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢  
 
༢༢༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༢་ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༢༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༢༢༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༢༣༽ ལྡྤེ་ར་ལྡུན་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༢༣༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༣ 
 
༢༣༌ཁ༽  རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༣་ཇ་༢ཤརྩྱིས་སན་ཤ༤་༡།ཤཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༢༣༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༢ 
༢༣༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༣་ཇ་༡ རྩྱིས་སན་ཤ༣་༤།ཤའབབ་ཁྲལ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་ཐད།ཤརྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ 
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བ་དགོས། 
༢༣༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༤༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༤༌༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སོད་བསད་ཁག་དྤེ་མུར་མ་བཞག་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་གལ་དང་། སོད་ཁུངས་མྤེད་ཚེ་ས་འཐུས་ནས་ག་
བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༢༤༽ སན་རྡ་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༢༤༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༣ 
 
༢༤༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་མྤེད། 
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༢༤༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༢༤༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༤་ཇ་༡ཤརྩྱིས་སན་ཤ༣་༡།ཤབསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཐད།ཤ༡༽ཤབྤེད་སོད་མ་གནང་
བར་ལྷག་ལུས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཁ་དབང་དང་།ཤ༢༽ཤབྤེད་མྤེད་དུ་གྱུར་བའྱི་ཁ་དབང་།ཤ༣༽ཤཁ་དབང་རྩྱིས་ཁྲར་གསལ་ཡང་དངོས་སུ་
མྱིག་སྟོན་གནང་རྒྱུ་མྤེད་པའྱི་ཐད།ཤའཛིན་སོང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་སུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་ཐད། ཡྱིག་འབྤེལ་གནང་ཡོད་སྐོར་ལན་འདྤེབས་ནང་
གསལ་འདུག་ཀང་། ས་འགོ་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྤེལ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀ་ས་གནས་གཅྱིག་རང་དུ་ཡོད་སྟབས་ཡྱིག་འབྤེལ་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་དང་མྱི་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གང་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༢༤༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༤་ཇ་༢ རྩྱིས་སན་ཤ༤་༡།ཤཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་
ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ།  
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དངུལ་ཁང་ནས་འབབ་ཁྲལ་ཕྱིར་སོག་ཡོང་རྤེ་ཡོད་མྤེད་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏྤེ་ལུགས་མཐུན་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༢༤༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༤་ཇ་༣ཤརྩྱིས་སན་ཤ༤་༢།ཤསོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སོད་བསད་ཁག་དྤེ་མུར་མ་བཞག་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༢༥༽ བལ་ཡུལ་ཆོས་འབོར་(མཆོད་འཇོར་)ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༢ 
 
༢༥༌ཀ༽རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡༥ 
 
༢༥༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༥ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༥་ཇ་༦ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༡༢ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་སྩལ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༥༌ཇ༌༧ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡༣ དོགས་འདྱིའྱི་ལན་འདྤེབས་ནང་འཁོད་པའྱི་ཚེས་གངས་འབྤེལ་བ་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༥༌ཇ༌༨ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡༥ ངོས་སོར་ལག་ཁྱྤེར་སོད་ཕོགས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༥༌ཇ༌༡༢ རྩྱིས་སན་ ༣༌༣ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མྤེད་པའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༥༌ཇ༌༡༣ རྩྱིས་སན་ ༣༌༤ ས་ཁང་མྱིང་བསྒྱུར་གནང་ཕོགས་ལས་རྱིམ་ལྟར་ཕག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐོར། 
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༢༥༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡༠ 
༢༥༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༡ཤརྩྱིས་སན་ཤ༡་༢་༢།ཤམཆོད་རྤེན་བཟོ་གྲྭའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་
ཀྱི་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་སྒོར་ཤ༡,༦༠,༡༧༩།༥༥ཤཐད།ཤའབྤེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གང་མྱུར་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ས་གནས་ནས་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ལ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་འདུག་ཀང་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་
ནས་ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་ཆྤེད་ཡྱིན་པ་དྤེ་རང་གྱི་ཆྤེད་དུ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཡོད་ཚེ་དྤེ་མཚུངས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༢༥༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༢ཤརྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༤། CTC ཁང་ཁུངས་གན་ཡྱིག་མྤེད་པར་ཚོགས་སྱིད་སོགས་ལ་བོགས་མ་
བཏང་བའྱི་ཐད། དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གན་ཡྱིག་འཇོག་ཕོགས་སོགས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་གནང་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་སྱིད་ཁག་དགུ་ལ་ནང་ཁུལ་གན་ཡྱིག་འཇོག་བཞྱིན་འདུག་པའྱི་དན་རགས་གནང་འབོར་བྱུང་ 
གསལ་ཡང་། གན་ཡྱིག་གྱི་ངོ་བཤུས་མཉམ་སར་མྱི་འདུག་པས་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
 
༢༥༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༣ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༦། མཆོད་རྤེན་བཟོ་གྲྭ་རྩྱིས་སོད་ལྤེན་ཐད།དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལན་འདྤེབས་ནང་འབྤེལ་ལས་དུས་ཁོམ་བྱུང་མྱིན་དབང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་ཐུབ་མྤེད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། མང་ཚོགས་རྩྱིས་
ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ནང་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་ཞྱིབ་
འཇུག་གང་མྱུར་གནང་དགོས། 
 
༢༥༌ག༌༤༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༤ རྩྱིས་སན་ཤ༡་༢་༩།ཤམཆོད་རྤེན་བཟོ་གྲྭའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཁྲུས་ཁང་དང་གསང་སོད་བཟོ་བཅོས་
ཀྱི་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་སྒོར་ཤ༡,༦༠,༡༧༩།༥༥ཤཐད།ཤའབྤེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟྤེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་བསྡུར་གྱིས་གང་མྱུར་
རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥༌ཇ༌༡ དང་གཅྱིག་མཚུངས། 
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༢༥༌ག༌༥༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༥རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༡༠། རོགས་དངུལ་དང་འབྤེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མྱིག་སྟོན་མ་བྱུང་བའྱི་
ཐད།རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་ལམ་སྟོན་ལྟར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སུ་སན་སྤེང་ཞུས་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་། ས་འཐུས་ནས་ལམ་སྟོན་
དང་ཐག་གཅོད་ཇྱི་གནང་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག་པས་མགོགས་མྱུར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༢༥༌ག༌༦༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༩ རྩྱིས་སན་ཤ༡་༢་༡༦།ཤགུ་རུ་ང་འད་མའྱི་སྐུའྱི་རྱིན་ཚད་བར་ཁྱད་གཙང་བཟོ་དགོས་པའྱི་
ཐད།ཤ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡོད་མྤེད་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་པས་ས་འཐུས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་
གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༢༥༌ག༌༧༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༡༠ཤརྩྱིས་སན་ ༣༌༡༌༠།ལས་གཞྱིར་རོགས་དངུལ་ལྤེན་བྤེད་བས་པའྱི་ཐད། དོགས་འདྱིའྱི་
ལན་འདྤེབས་འདོད་བོ་ཁྤེངས་པ་མྤེད་སྟབས། རྩྱིས་སན་དང་འབྤེལ་བའྱི་སོན་གནད་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཕོགས་དགོས་
རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སུ་འབྤེལ་བ་བས་འདུག་ཀང་ས་གནས་ནས་ད་བར་ལན་འབོར་མྱི་འདུག་པས་འགན་
འཁུར་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
༢༥༌ག༌༨༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༡༡ རྩྱིས་སན་ཤ༣་༢་༠།ཤཟུར་རྩྱིས་ཐོན་པའྱི་ཐད།ཤཟུར་རྩྱིས་ཉར་བ་སྱིག་འགལ་ཚབས་ཆྤེན་ལ་
སོང་། དངུལ་འབོར་ཁག་གཉྱིས་བསོམས་བལ་སྒོར་ ༢,༡༤,༥༧༥།༠༠ དྤེ་དག་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོའྱི་ངལ་སྤེལ་ཐྤེབས་རྩའྱི་ནང་
འབུལ་ལམ་དགོས་པར། འཛིན་སོང་ནས་དྤེ་དོན་འགན་འཁུར་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བལ་སྒོར་ ༡,༢༡,༤༧༠།༠༠ ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར། ས་གནས་རྩྱིས་ཁུངས་རང་འཇགས་
འཇོག་དགོས་གནས་དང་། བལ་སྒོར་ ༩༣,༡༠༥།༠༠ འབྱུང་བའྱི་གནོད་སོན་གུན་སོབ་དང་འབྤེལ་བར་སོང་ས་འཐུས་ལ་སྱིག་
མཐུན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་དམྱིགས་སྒོ་ལྟར་གནང་འཐུས་ཞྤེས་བཀོད་རྒྱ་སོང་ཟྱིན་འདུག་ན་དྤེ་དོན་ལམ་སྟོན་ལྟར་བསྒྲུབས་ཡོད་
པའྱི་དན་རགས་ངྤེས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
 
༢༥༌ག༌༩༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༡༤ རྩྱིས་སན་ ༤་༡། ཡོང་བསད་འཕོས་ལྷག་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་བརྡ་འདྤེད་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ཁང་ག་ཡོང་བསད་བལ་སྒོར་ ༡༧,༨༠༠།༠༠ གསལ་བ་གང་མགོགས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
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༢༥༌ག༌༡༠༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༥་ཇ་༡༥ རྩྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ཁག་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ན།གང་
མགོགས་རྩྱིས་གཙང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སོད་བསད་རྣམས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 

༢༦༽ རྡོར་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༢༦༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༦  
 
༢༦༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༦ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༢ རྩྱིས་སན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༡༌༢༌༩ སྔོན་རྩྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༤ རྩྱིས་སན་ ༣༌༢ ཡོན་ཏན་མགོན་ཁང་གྱི་ཁང་གའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༥ རྩྱིས་སན་ ༤༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༦༌ཇ༌༦ རྩྱིས་སན་ ༤༌༢ སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་གཙང་དང་།ཤརྩྱིས་བཅོས་བ་བསད་སྐོར། 
 
༢༦༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༢༧༽ ཤྱིས་ལོངས་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ 
 
༢༧༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡  
 
༢༧༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་མྤེད། 
 
༢༧༌ག༽  ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༡ 
༢༧༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༢༧་ཆ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༢། ལས་ཤག་གྱི་གོག་རྱིན་བསྡུ་ཕོགས་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
ཐག་གཅོད་སྔོན་སོང་ལྟར་གོག་རྱིན་ངྤེས་པར་དུ་བསྡུ་དགོས་པ་དང་། དྤེ་ཡང་ས་གནས་གཅྱིག་པུར་མ་བཞག་པར་དབུས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་འབྤེལ་ཆགས་སོ་སོར་ཡྱིག་ཐོག་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་དགོས། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
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ས་འགོ་ཟུར་པ་ལྷག་པ་ཚེ་རྱིང་ནས་སྒོར་ ༥,༧༩༢།༠༠ ཕྱིར་སོག་བ་འདུན་ཡོད་སྐོར་ཞུས་པ་ལྟར་བསྡུ་བཞྤེས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་
བཟོ་དགོས། 
 

༢༨༽ སྒང་ཏོག་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༢༨༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡  
 
༢༨༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༨༌ཆ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༣༌༡ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
 
༢༨༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 
༢༩༽ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ 
 
༢༩༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༡  
 
༢༩༌ཁ༽ རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༢༩༌ཆ༌༡ རྩྱིས་སན་ ༣༌༡ ཡོང་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་སྐོར། 
 
༢༩༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 
 

༣༠༽ སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན། 
 

༣༡༽ ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་ས་འགོ་ལས་ཁང་། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༣༡༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༢ 
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༣༡༌ཁ༽  རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༢ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༡་ཆ་༡ རྩྱིས་སན་ ༡་༢་༦། ཨར་པོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་སྐོར། 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༡་ཆ་༢ རྩྱིས་སན་ ༣་༡ ཆོད་གན་ལྟར་མ་གནས་པའྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སྐོར། 
 
༣༡༌ག༽ མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་མྤེད། 
 

༣༢༽ སྤེང་ལོར་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༡༣ 
 
༣༢༌ཀ༽ རྩྱིས་སན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ་དང་།ཤམཇུག་གནོན་གནང་མུས།ཤསོན་གནད་སོགས་གངས།ཤ༤  
༣༢༌ཁ༽  རྩྱིས་སན་ལན་འདྤེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ་གངས། ༡ 
མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ཤ༣༢༌ཇ༌༣ རྩྱིས་སན་ ༣༌༥ སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སྐོར། 
 
༣༢༌ག༽ ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་དང་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ། ༣ 
༣༢༌ག༌༡༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༢་ཇ་༡ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༣། སྒོར་ ༦༢,༢༠༥།༠༠ འབབ་ཀྱི་སོབ་ཡོན་
བགོ་འགྤེམས་མ་ཞུས་པའྱི་ཐད། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་དབུས་ངལ་སྤེལ་ཚོགས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་
སྟོན་ཞུས་ཏྤེ་དྤེ་མཚུངས་གནང་གལ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོབ་ཡོན་སོད་ཁུངས་མྤེད་པའྱི་གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དག་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུས་
ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོན་པའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་འབོར་སོན་མ་བྱུང་བས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༢༌ག༌༢༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༢་ཇ་༢ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༣་༤། རོགས་དངུལ་བྤེད་མྤེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པའྱི་
གནས་སྟངས་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
རོགས་དངུལ་བྤེད་མྤེད་ཡུན་རྱིང་ལྷག་པ་སོད་ཁུངས་མྤེད་པའྱི ་གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་དྤེ་དག་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཛ་དག་མ་
དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད་གནས་འཁོད་འདུག་ཀང་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོན་པའྱི་དན་རགས་ཡྱིག་ཆ་འབོར་སོན་མ་
བྱུང་བས་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 
 
༣༢༌ག༌༣༽ མང་རྩྱིས་སན་ཐོ་ ༣༢་ཇ་༤ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༢་་༡༣ ལོའ་ིརྩྱིས་སན་ ༤་༢། སོད་བསད་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་རྩྱིས་ལོ་རྤེས་
མའྱི་ནང་ཚུན་ངྤེས་པར་དུ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། 
ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས། 
སོད་བསད་སོད་ཁུངས་མྤེད་པ་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་ག་བསྒྱུར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏྤེ་རྩྱིས་གཙང་བཟོ་དགོས། 


