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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་ཞྲིག་འོས་འདམེས། ༡༌༌༌༤ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༥༌༌༌༡༧ 

༣ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲིམས་ཞྲིབ་ཁང་གྲི་ཁྲིམས་ཞྲིབ་པ་གཞན་ཞྲིག་འོས་བསྡུ་བསྐྱར་འདམེས། ༡༧༌༌༌༢༠ 
༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༢༠༌༌༣༤ 
༥ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ 

ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་ག་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སངི་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 
༣༥༌༌༌༧༢ 

༦ སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྲི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་
པར་ཞྲིབ་འཇུག་གནང་བའྲི་སྙན་ཐ།ོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། 

༧༣༌༌༌༧༥ 

༧ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།  ༧༥༌༌༌༧༥ 
༨ ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྲི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྲི་ཚསེ་ ༣༡ བར་གྲི་བོད་མྲིའྲི་སྲིག་

འཛུགས་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྲི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྲི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
ཐུགས་ཞྲིབ་བསྐྱང་ས་ེདགོས་འདྲི་ཕབེས་པ་ཁག་གྲི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༧༦༌༌༌༨༡ 
 

༩ 
 

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའྲི་ཐགོ་བག་ོགེང་བཅས། ༨༡༌༌༌༡༥༡ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། མཉམ་དུ་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཞྱིག་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་སངོ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་དྲུང་ལགས། 
 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ར་ེགསུམ་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ། ནང་གསེས་དང་པོ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ས་ོསོའ་ིག་ོཡུལ་སྟོང་པ་
ནམ་ཐནོ་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དེའྱི་འོས་
མྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་བསྐ་ོའཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་འག་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་འབུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་
བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། བཅས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། 
 འསོ་གཞྱིའྱི་མཚན་དང་པ།ོ ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་ཚ་ེདབང་སལོ་མ་ལགས། 
 གཉྱིས་པ། ཆསོ་རྱིག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས། 
 གོང་སོས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ལ་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
དང་པོ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ཟུར་པ་བ་དོར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། གཉྱིས་པ། ཆོས་རྱིག་བཀའ་ཟུར་ཚ་ེརྱིང་ཕུན་
ཚགོས། གསུམ་པ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཆསོ་བཟང་། 

འསོ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཁག 
མྱིང་། ཤ་ོཟུར་ཚ་ེདབང་སལོ་མ། 
སྟདོ་མངའ་རྱིས་གླང་ཆུ་གོང་སེའྱི་འག་ོཔ་ཕ་མགོན་པ་ོདང་མ་སྱི་ཐར་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
སེས་རེས། རྒྱ་གར་ས་གནས་ལ་དྭགས་སུ་སབས་བཅོལ་དུ་འབོར། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་དྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཐོག་མར་ཌལ་ཧོར་དང་སྱིམ་ལ་གཏན་སོན་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་རྒྱལ་
ཡོངས་གཞྱི་རྱིམ་སོན་ཐནོ་རེས་བདོ་གཞུང་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༦ ཟླ་ ༥ ༡༩ ནས་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ 
བར་ཌེ་ཌོན་དང་ཞབས་ཁོངས་དག་པོའ་ིསོབ་ཚན་ཅྱི་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་། དེ་བཞྱིན་དྲུང་ཡྱིག་གྱི་ལས་སེ་སོགས་ཞབས་
འདགེས་ཞུས། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་གནས་དགུ་པ་གཞོན་དྲུང་ཚདོ་ལྟའྱི་ཐོག་རྡ་སྟངེ་བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་དང་བད་ེདོན་
གཅྱིག་ལོགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་དུ་བསྐ་ོགཞག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་གཞོན་དྲུང་ང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་
གྱིས་ལས་འགན་རང་འཇགས། 
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༢། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གཞོན་དྲུང་ལས་འགན་དུ་གནས་སོས་བསྐོ་
གཞག་གནང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་བརྒྱད་པ་རྒན་དྲུང་གནས་སར་དང་འབེལ་ལས་འགན་རང་འཇགས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༣། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒན་དྲུང་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༢ ནས་ཉྱིན་གངས་བཅུའྱི་རྱིང་ས་ེར་ལྡུན་བད་ེསྱིད་གླྱིང་དུ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ག་ོསྱིག་
གནང་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་སོང་བརྡར་ཐེངས་དང་པོའ་ིཁོངས་ང་ོབཅར་གྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགོ་ལུགས་ཁྱིམས་ཡྱིག དཔང་རགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཅས་སོབ་
གཉརེ་སངོ་བརྡར་ལེགས་ཐནོ། 
༤། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ ནས་སར་ཡང་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ས་ེཚན་འགན་འཛིན་དུ་གནས་སོས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༥། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༤ ནས་དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་སུ་གནས་སར་དང་འབལེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 
༢༥ ནས་ས་ཊོན་ཀ῝ཐགོ་བཟ་ོགཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༦། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༡ ནས་ཧར་པ་སྤུར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ནས་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་དང་འབེལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༩ 
ཚསེ་ ༤ ནས་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༨། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༤ ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་གཞོན་དུ་གནས་སསོ་བསྐ་ོགཞག་དང་། 
༩། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྱི་མཆོག་གྱི་མདུན་ནས་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་བཀོད་སྱིག་
ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ལ་ོང་ོ ༢༥ རྱིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མྱི་རྱིགས་ལ་བར་ེཞནེ་ལྷག་བོས་དངས་པོའ་ིགཞུང་མང་ཞབས་འདགེས་
ངལ་འཁུར་ཆ་ེབསདེ་ཞུས་པར་ལེགས་སོའ་ིལག་འཁྱེར་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། 
༡༠། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ནས་ཟུང་འབལེ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་དུ་གནས་སར་དང་འབེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟུང་འབལེ་དྲུང་ཆའེྱི་ལས་འགན་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་། 
༡༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གུས་མོར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུ་མདུན་ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོའ་ིགཞུང་ཞབས་འགན་འཛིན་སེ་ཚན་ཁོངས་ནས་ལས་དོན་བས་རེས་གཟེངས་སུ་ཐནོ་པའྱི་བ་དགའ་གསོལ་རས་
བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཐབོ་བྱུང་། 
༡༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༩ ནས་དྲུང་ཆེ་ལས་འཕར་དུ་གནས་སར་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ལས་
འཕར་གྱི་ལས་འགན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བད་ེདོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ལས་
འགན་ཞུ་བཞྱིན་པ་བཅས་ལོ་ངོ་ ༣༦ ལྷག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱིང་
བསྡུས། 
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གཉྱིས་པ་ད།ེ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་སུ། 
གུས་པ་རང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཕ་ཡུལ་དུ་སེས་ཤྱིང་། བོད་དུ་དུས་ལོག་དབང་གྱིས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་
འབོར་རེས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རའེྱི་ལ་ོདུས་ནང་ཚུད་སོབ་གྲྭར་བསོད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཐོབ་པ་བཞྱིན་སོབ་
པ་མཐར་སོན་རེས། རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་དྭང་སོབ་ཏུ་དག་སོབ་ཁོངས་ཆེད་
བསདོ་ཀྱིས་ལ་ོཤས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་རསེ། ལུགས་མཐུན་ར་དགངོས་ཞུས་རེས་མུ་མཐུད་ལས་རྱིགས་སོབ་སངོ་ཐགོ་བསདོ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༦༌༌༡༩༧༧ ལོར་ལྡྱི་ལྱིར་རང་གཞུང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐད་ཀར་འཛིན་སངོ་འགོ་སྱི་
ཞུ་བ་ལས་བདེ་གངས་ ༧ དང་ཁྱབ་ཁངོས་འདམེས་སྒྲུག་གྱི་གཞནོ་སེས་ ༥ ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཁ་ོགནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་རྱིགས་སོབ་
སོང་ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་གནང་ཁངོས་ཕན་ཡང་མཉམ་བཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ལགས། 
 ད་ེརེས་སར་ཡང་སྱི་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་བ་འདོད་དབང་གྱིས་ས་གནས་སེལ་ཀོབ་བད་ེསར་མཉམ་འབེལ་ནང་ཚོང་
ལས་འགན་འཛནི་གྱི་ལ་ོཤས་ཞབས་ཞུ་གནང་། 
 བོད་གཞུང་ལས་བེད་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་བསྐོ་བསྩལ་བྱུང་དོན་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཀོ་ལྱི་
གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དྲུང་དུ་བཀདོ་ཁྱབ་གནང་དནོ་ལས་དྲུང་གྱི་ཞབས་ཞུས་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ བཀདོ་
ཁྱབ་གཞྱི་བཟུང་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་དྲུང་ཆརེ་གནས་སསོ་བཀའ་ཕབེས་བཞྱིན་ལས་བཅར་ཞུས། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཨྱི་ཛི་རལ་དུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དང་ད་ེ
བཞྱིན་དངུལ་ཁང་ཅུང་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་ཐགོ་ཟབ་སོང་དུ་བསདོ་ནས་ཕྱིར་འཁོར་མཚམས་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་གསར་
བད་ེསྱིད་སར་གསའོ་ིམཉམ་འབལེ་དྲུང་ཆརེ་བསྐ་ོགཞག་གནང་དནོ་བཞྱིན་ལས་བཅར་ཞུས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་གནས་སར་གྱི་བད་ེསར་ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་འགརོ་བསྐ་ོགཞག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ བར་ཞབས་ཞུས་བས། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་གནས་སར་གྱིས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་གྱི་སྱི་ཁྱབ་སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་བསྐ་ོགཞག་ཐོག་སྔ་འབེལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་སྐབས་ལྷ་ོསྱི་དང་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་འགོའ་ིལས་འགན་གཅྱིག་ལོགས་ཟླ་གསུམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལྷ་ོསྱི་
ལས་དནོ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་རང་གཞུང་བཀའ་འབེལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱིས་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ (CEO) ཐགོ་ཞབས་
གཡར་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་མན་སཌ་ནས་གནས་སར་ཐོག་འབས་ལོངས་སྒང་ཐོག་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དུ་བསྐ་ོགཞག་སྕལ་གནང་བྱུང་དོན་བཞྱིན་ལས་བཅར་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་གནས་འཕར་གྱི་ལྷ་ོགཞྱིས་
ཁག་གྱི་སྱི་ཁྱབ་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱིར་བསྐ་ོགཞག་ཐོག་སྔ་འཕསོ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེསྐབས། ལྷ་ོསྱི་དང་
སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་འགོའ་ིལས་འགན་གཅྱིག་ལོགས་ཟླ་གསུམ་ཞུས་རེས། ལྷ་ོསྱིའྱི་ལས་དོན་ཁག་འཐུས་གཙང་
ཞུས། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་སྒང་ཏགོ་ནས་ལྷ་ོཕགོས་སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དུ་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་བྱུང་
དནོ་བཞྱིན་ལས་བཅར་ཞུས། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་སྒང་ཏགོ་ནས་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དུ་བསྐ་ོགཞག་བྱུང་དནོ་བཞྱིན་ལས་བཅར་ཞུས། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལ་ོམཇུག་མཚམས་བཀའ་ཤག་བཀའ་འབེལ་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ནས་རྡ་ས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དུ་གནས་སོས་ཀྱི་
ལས་བཅར་ཞུས་པར། བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་ཆོས་རྱིག་དྲུང་འཕར་ལས་འགན་ཐོག་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སེ་
ཤན་ཞབས་ཞུ་ཞུ་མུས་དང་། གོང་གསལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལས་དོན་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན་ཡྱིག་རོབ་མྱི་ཡོང་
སད་ཆདེ་བཀདོ་ཞུས་མདེ། ར་བའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཞྱིབ་ཕ་ལ་ོལྟར་ལས་བསོམས་ནང་འབུལ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག 
དེའྱི་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེས་གནས་གང་སར་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷོང་གང་ལེགས་བྱུང་བ་འདྱི་དག་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་༸སབས་
གནས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་དེད་དཔོན་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་རེའྱི་བྱིན་
རླབས་ཐོག་རང་གཞུང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་བཤྱིབ་ཞུས་སྐབས་ཀྱི་
ལས་ཀྱིས་ས་ེམ་ོབ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི་མང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷག་བསམ་དང་ཤེས་ཡོན་ཟུང་དུ་འབེལ་བའྱི་བ་ོདཀར་གཤམ་འོག་ལས་
བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་མཉམ་བསྡུས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཡྱིན་པ་དུས་རག་ཏུ་སེམས་ཐོག་དགའ་སོབས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་
བཅས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས་སུ། 
འོས་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དེ་ཟུར་འཛར་ཞུས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འོས་བླུགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་སུ་ལ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཐམ་སར་མའྱི་འོས་ཤོག་མར་
བཀྲམ་གྱི་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་མཚན་ད་ེགསལ་པ་ོའབྱི་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚ་ེདབང་སོལ་མ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། ཚགོས་གཙ་ོལང་ཚར་དུས་དངསོ་གནས་བས་ན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡདོ་
པ་མ་རདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེདགངོས་སེལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀྲུག་དཀྲུག་ཅྱིག་མ་བཏང་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཧ་ག་ོའག་ོཡྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངསོ་ལེན་ཡག་པ་ོཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀྲུག་དཀྲུག་ཅྱིག་གཏངོ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ད་ེནས་འསོ་
ཤོག་གྱི་གྲུབ་འབས་ད།ེ སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་ ༤༣ ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་འོས་བླུགས་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་འོས་གཅྱིག་བར་བཞུགས་བསད་པའྱི་ཐོག་ནས་སུ་གཅྱིག་ལའང་འོས་མ་བླུགས་པར་སྟོང་པ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ ༢༡།༢༡ བས་ནས་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསད་འདུག ཚ་ེདབང་སོལ་མ་ལགས་ལ་འོས་གངས་ ༢༡ དང་། 
ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་ལ་འོས་གངས་ ༢༡ བཅས་རེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡང་བསར་འོས་ཤོག་ག་སྱིག་གནང་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་གཞན་པ་ཞྱིག་བསང་། བསར་དུ་འགོ་ནས་འོས་ཤོག་བཀྲམ་ནས་འོས་ཡང་
བསར་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་
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ལས་རྱིམ་ཕན་བུ་གོང་དུ་བསར་ལོག་བ་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ད་གྱིན་འཕོས་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོད་ེརྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ད་ེདགནོ་ས་ེཁག་ནས་ཐོན་བཞག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ནས་བོད་ཀྱི་
མཁས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་ད་ེཚོས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་
བརྱི་མཐངོ་བེད་ཀྱི་འདུག བོད་ལ་སྔནོ་མ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ནས་ཐོན་བཞག་པའྱི་དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉནེ་དང་སོབ་དཔོན་མཁན་པ་ོ
ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའྱི་གཞུང་ཆནེ་ཀ་པོད་ལྔ་དང་ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བཅུ་ཕག་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་སོགས་པར་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་མདེ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱི་འདའྱི་སྟངོ་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཡང་མང་པསོ་གསུངས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེགནང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དགོན་སེ་ཁག་ནས་
རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མཐའ་མ་ད་ེལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ང་ཚའོྱི་འཛནི་སོང་རདེ། དམྱིགས་བསལ་བ་ེབག་པ། འབལེ་
ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགོན་སེ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་འདྱི་ལ་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཏྱིང་ནས་མ་འོངས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ནང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་
འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེག་ར་ེབས་ཡོད་མེད་དང་། གངས་ཀ་དང་ས་ེཚན་ག་ཚད་ཕེ་ཡོད་མེད། གྲུབ་འབས་ག་ཚད་སོན་ཡོད་མེད་
སོགས་ད་ེདག་དངོས་གནས་དང་གནས་གསལ་འདོན་བས་ཏེ། ལ་ོའཁོར་མོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པའྱི་ནང་
ནས་གྲུབ་དོན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ལ་ངེས་པར་དུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་གྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་སྐརོ་ད་ེམངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོམེད་པ་དང་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་
ང་རང་གྱིས་ཚོར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞབས་རྱིམ་གསོག་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་སོགས་
འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ད་ེཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཆ་ོག་ཕག་ལེན་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་དུས་ད་ེདག་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་རདེ། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ཙག་ཙིག་ད་ེའད་བང་རྱིམ་སྱིག་ནས་གངས་ཀ་བརྒྱབ་པ་ད་ེ
དག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཀ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡར་
བལྟས་ནའང་རེད། མར་བལྟས་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ལས་ལྷག་འག་ོས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ད་ེ
འད་གསུངས་པ་ལ་བརནེ་ནས་བོད་ནང་ལོགས་ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་དང་དག་ེབཤེས་ཟེར་ནའང་རེད། ཕྱི་ཕགོས་ནས་སོབ་
སོང་ཚད་མཐོ་པོ་ཐོན་བཞག་པ་ད་ེདག་གྱིས་ལྟ་ས་དང་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཕྱི་ལོགས་འདྱི་ཆགས་བསད་འདུག རྦད་དེ་རེ་བ་ཆེན་པོ་



6 
 

རྒྱག་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ནང་མེད་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསར་དུ་གཏོད་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེ
དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྒང་ལ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་ནས་བལྟས་བསད་ཡོད་
དུས། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ལྷོད་ཡངས་དང་འཐུས་ཤོར་སོང་ན་ར་བ་ནས་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་ས་མང་ཡོད་པའྱི་ཁོད་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་འདྱི་ཆེས་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོདང་ཛ་དག་
རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བོའ་ིའཁྱེར་སོ་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས། འདྱི་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་
མཐངོ་སོང་ཞསེ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ལ། ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་རྱིགས་གཅྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དང་པ་ོཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕགོས་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེབཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། གང་ལྟར་སྱི་འཐུས་ཡང་སྐུ་ཚབ་
ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག ད་ེཡང་མདང་དགོང་བརད་ཞྱིབ་བཏང་ཡོང་དུས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་
ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་དགེ་རྒན་ལ་གླ་ཕོགས་མཐོ་པོ་སོད་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལོགས་ལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོཞྱིག་གནང་པ་རེད། ད་ེསྱི་འཐུས་ཁ་ོརང་སྒེར་གྱི་རེད་དམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཏང་བ་རེད། ད་ེལ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཡང་བསར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
དྱིས་གནང་སོང་། དག་ེརྒན་གྱི་གསལོ་ཕོགས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས། སྔནོ་མ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་དསེ་ཁ་ཤས་འདྱི་ཡྱི་རདེ། ང་
ཚོས་ཆོབ་དང་སགས་ནས་ཁ་ོརང་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ལབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་མྱི་ད་ེཚོས་ཡང་ཆོབ་
སོང་ས་བཟོས་བཞག་གྱི་འདུག་གཱ ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་དགེ་རྒན་བེད་མོང་
མེད་ད་ེགང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ལ་མཐོང་སོད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གསོལ་ཕོགས་འདང་ངེས་ཞྱིག་མེད་པ ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་མྱི་ཟེར་བ་དེ་
ཆགས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་མཐུན་རེན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་བསམ་ག་ཚད་ཡོད་ཀང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་དང་སོ་སོའ་ིརྱིག་
གཞུང་སོབ་མཁན་ལ་སྒོར་མ་ོ ༣༠༠༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱ་ཡྱིག་སབོ་མཁན་ལ་སྒོར་མ་ོ ༦༥༠༠ སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
རྣམ་འགྱུར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་ལས་རྒྱ་ཡྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་ར་ཆེ་བ་
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བརྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ་སོབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ད་ེདག་ལ་གླ་ཕོགས་
འདང་ངེས་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཛ་དག་ནང་གྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐད་ངེས་པར་
དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་གྱི་གླ་ཕོགས་གཏན་འབེབས་བཟ་ོམཁན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་
ཡོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ད་ེསྒེར་གྱི་བཅར་བ་རེད་དམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་བཏང་བ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་དང་འབེལ་ནས་བ་མས་
ཆབ་སྱིད་སོང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེཡང་ང་རང་གྱིས་ཧ་མ་གོ་བ་རང་གྱི་དོན་དུ་ཤེས་འདོད་ཀྱིས་འདྱི་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེགང་འད་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་ད་ེཡག་པ་ོཡྱིན་དང་མྱིན་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དཀར་པ་ོདང་ནག་
པ་ོཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ད་ེཚད་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། བ་མས་ཆབ་སྱིད་སོང་རྒྱུ་དེ། དཀར་པ་ོཟེར་ན་འདྱི་ཡན་ཆད་དཀར་པ་ོ
དང་། འདྱི་མན་ཆད་ནག་པ་ོརེད་ཅེས་པ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་བགྱིས། ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཐུག་གྱི་འདུག ད་ེནས་དཔེ་ཞྱིག་
དངས་གནང་སོང་། ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་དངེ་སང་བཀའ་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་པུར་མ་རདེ། སྔོན་མ་ད་ེའདའྱི་བཀའ་
མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ཀྱི་བ་མ་ད་ེའད་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་བ་མ་དེ་སུ་རེད་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་མྱིག་དཔེ་ལྟ་ས་ཞྱིག་བེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བ་མ་གནང་བསད་པ་ད་ེའད་
མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
བཞུགས་བསད་སའྱི་རྐུབ་བཀག་དེའྱི་སྒང་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རང་ཉྱིད་བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་བསངས་པའྱི་ནང་ནས་དཀར་པ་ོ
ནག་པ་ོག་རའེྱི་ཁུངས་གཏགོས་ལ་ཁྱདེ་རང་གྱིས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བཅུ་བཞྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པའྱི་ས་ེཤན་
སྐོར་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་ཀང་གནང་བ་རེད། ད་ེརྱིང་ཡང་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཨ་རྱི་ལ་བཞུགས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ལྷག་ཙམ་
འགོར་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིང་ལ་སེ་ཤན་ད་ེཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་དགོས་པ་
གཟྱིགས་པར་རེད་དམ། ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་ནས་ཡར་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ནས་མ་བཏང་བ་རེད། དེའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག 

ད་ེནས་དྱི་བ་གསུམ་པ་ད།ེ སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་འདྱི་བ་ད་ེའབུལ་དགོས་བསམ་བསད་ཡདོ། ཡྱིན་
ནའང་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་དགསོ་དུས། ད་ེརྱིང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྐབས་སུ་མ་ཞུས་ནའང་མ་
འགྱིག་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག 
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༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ད་ེབོད་ཀྱི་བ་ཆནེ་ཞྱིག་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་ཕབེས་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། གནས་བབས་དེའྱི་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་ས་མེད་པའྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་ནང་གྱི་ཡང་བསར་སབས་བཅོལ་བ་
ཆགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ས་ོཔོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད། དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་
ཀརྨ་པ་འདྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྱི་བ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་གཡས་གཡོན་དརེ་རྦད་ད་ེམ་ེམདའ་དང་ད་ེའདའྱི་
འོག་ནས་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་ང་ཚ་ོབོས་བོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ས་ེལེན་འབེན་འཛུགས། ཆསེ་མཐངོ་གུས་ཞབས་དང་ཐབོ་ཐང་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོསད་ཀང་ད་ེདག་ཚང་མ་བསོ་
བཏང་བས་ཏ།ེ གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་བས་ནས་བོས་བཏང་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོང་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཀང་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་
གནས་ཚང་གཡར་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཞོག ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕ་ནས་བལྟ་བསད་ཡོད་དུས། ཁོང་འདྱི་ན་ད་ེའདའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་དུང་
ཡང་ཁོང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྱིན་སོང་། ཁོང་ལ་བལྟ་ཨ་ཟེར་ནས་ཧ་ལམ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་གྱི་མ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ོཚོས་ཚོད་དཔག་
བས་ཏ་ེགད་མ་ོཤོར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འདའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཁངོ་ད་ེགཡུགས་ནས་ཕྱིན་
སོང་། ཕར་སོང་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ཟྱིན་གབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཁོང་སོད་ས་ཞྱིག་ཀང་རག་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཁ་ོཚསོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེ། ཉེ་ཆར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊོན་ནས་བཅར་འདྱི་ཞྱིག་དང་ལེན་
གནང་ནས། དེའྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ལ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁོང་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕབེས་རྒྱུར་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་
འད་མྱི་འད་འགའ་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་དཀྲུང་ཤྱིང་གྱིས་འབོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་སོབ་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སོབ་ད་ེཕེབས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་
ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་བས་ན་བཀའ་སོབ་ད་ེའད་
ཞྱིག་མ་ཕབེས་པའྱི་སྔོན་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་གྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་དགོས་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཕག་བྱིས་འབུལ་དགོས་ནའང་ཕག་བྱིས་འབུལ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
བཅར་དགོས་ནའང་བཅར། དངོས་གནས་བས་ན་བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཕད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེའད་གནང་བ་ཞྱིག་ངས་ག་ོམ་སངོ་
ལ་མཐངོ་ཡང་མ་སོང་། ད་ེའད་གནང་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རདེ། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ལ་སྔནོ་མ་དངུལ་གྱི་རགོ་ག་ཞྱིག་ཐུག་ནས། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་རེད། ག་ས་གང་ནས་
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སོབ་མ་མང་པོས་དངུལ་འབུལ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་གསུངས་ནས་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལ་རོག་ག་གང་ཡང་མེད་པར་བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་དངུལ་གཅྱིག་གཅྱིག་རེད་ཟེར་བ་ད་ེདཀྲོག་གཏམ་རེད་ཅེས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནས་བཀའ་
སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེགཙང་མ་ཆགས་ཚར་བ་རདེ། 

ད་ལྟའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུར། འདྱི་འདའྱི་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཐུགས་དོགས་ཡོད་པ་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། འགན་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་
ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། གསལ་བཤད་གནང་མེད་ན་ག་ར་ེབས་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁོང་གཅྱིག་པུས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་མཁ་ོནས་ལ་དག་གྱི་མ་
རདེ། དའེྱི་འགན་ཧ་ལས་པའྱི་ལྱིད་པ་ོཞྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་སྒང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐད་ལ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་
མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ལགས་ལན་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་
ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷན་ཁང་གྱི་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོག་ཚད་ཡྱིན་པ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་བརདོ་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྔནོ་ནས་གསུངས་སོང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟངེ་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ང་ོབ་ོལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་པ་ལབ་དུས་
ཁྱབ་བསགས་དང་པ་ོའག་ོདུས་ཧ་ལམ་ནང་ཆོས་འདྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་ལས་ཐད་ཀར་གནང་མཁན་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ནང་ལོགས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བསགས་གཏོང་མཁན་གལ་ཆེ་
ཤོས་གནང་མཁན་ཕ་ོཉ་འད་བ་ོད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོགཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཁག་གྱི་བ་མ་བ་ཆེན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཞབས་རྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་
ཁག་ལ་བརན་བཞུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འབེལ་ལམ་ཟབ་མོ་ཉར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ལམ་ཁག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེནང་བཞྱིན་དག་ེའདུན་པའྱི་
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ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་འད་མྱིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འཆམ་མཐུན་ཡོང་རྒྱུར། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ངས་གལ་ཆནེ་
པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་ངའྱི་ངོས་ནས་ང་རང་
ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་སོལ་གམོས་གཤྱིས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བདོ་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སབོ་གནང་རྒྱུར་ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ནང་
བསྟན་འདྱི་ང་རང་ཚོས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་མྱིག་
བལྟས་ཡངོ་དུས། ནང་པ་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པར་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཁ་ཆ་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡ་ེཤུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མཐའ་
ན་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Agnostic ལབ་ནའང་རེད་ Atheist ཡྱིན་
ནའང་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་
ཁ་ོཚ་ོམཉམ་དུ་འཐནེ་ཐབས་གང་འད་བདེ་དགསོ་འདུག ཁ་ོརང་ཚོར་ཕག་རོགས་གང་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་
ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱིག་བལྟ་དུས། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ནང་པའྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་བཙུན་མའྱི་དགོན་པ་ཁག ད་ེམ་གཏོགས་
ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་ཕྱི་ལོགས་ལ་གལ་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ར་ེགནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། བཤད་ཐུབ་མཁན་གྱིས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཡར་ཞུ་
ཐུབ་མཁན་གྱིས་ཞུས་ནས། ས་ོསོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱི་རདེ་ད།ེ ཡང་སྐབས་ར་ེཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡར་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིགཞུང་ལ་དཀའ་ལས་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་མ་ཞུས་པར་ལྷག་བསད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ནང་ལོགས་ནས་ཁ་ཆེ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡ་ེཤུའྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་དད་མེད་མཁན་ནང་ལོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཆསོ་རྱིག་ལྷན་ཁང་གྱི་
ངསོ་ནས་ཕར་སོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གལ་ཏ་ེགནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་ངོས་ནས་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལབ་དུས་ནང་ཆོས་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོརམ་ཟན་བོད་རྱིགས་སུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་ཚང་མ་སབོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ངསོ་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག བས་ཙང་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་དང་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སྐུ་གསང་ཕེབས་ན་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཐེངས་འདྱི་རང་ལ་བཞུགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟ་འོས་ད་ེཚགོས་ཐངེས་འདྱི་རང་ནང་ལ་བསར་དུ་འསོ་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕལ་ཆེར་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ད་ེསྔོན་མ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་
དེས་ལན་རག་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་མ་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་ཧྱིན་དྱིའྱི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ནང་
པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཁྱིད་མཁན་ཟབ་སོང་ལ་ོགཅྱིག་འཁྱིད་མཁན་ཞྱིག ས་རྰ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསོབ་དང་། ཝ་ཎཱ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉེར་ཁང་། ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་མྱི་གངས་ཉེར་ལྔ་བདམས། ད་ེདག་ལ་ོགཅྱིག་ནས་ཐོན་རེས་ལག་ཁྱེར་ད་ེཚ་ོཕུལ་བ་བཅས་
བྱུང་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚརོ་ཐ་ོཡོད་པ། མྱི་བཅུས་ད་ལྟ་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་བསད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད། བས་ཙང་ཁ་ོ
རང་ཚོས་ཧྱིན་དྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བེད་རྒྱུ་ཐོག་ལ། ཐུགས་ཁུར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ལྟ་ག་ར་ེ
གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་སྐརོ་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེམར་མགོགས་པ་ོབདེ་ནས་གཅྱིག་ཀགོ་ཆགོ་པར་ཞུ། བ་ོ
བཟང་འཇམ་དབངས་ལགས་བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་དགནོ་པ་ནས་རདེ་འདུག དབུ་མའྱི་གཞུང་ཐནོ་པར་ལ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། དགནོ་
པར་ཞརོ་དུ་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེནས་ཟླ་བ་སལོ་མ་ལགས་བཙུན་དགོན་སལོ་མ་གླྱིང་ནས་རདེ། ཚད་
མའྱི་རྒྱུགས་སོད་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཚ་ེརྱིང་སོལ་མ་ལགས་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གླྱིང་ནས་རེད་འདུག མཛོད་ཀྱི་རྒྱུགས་
སོད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག བསྟན་འཛིན་ཆོས་དབྱིངས་ལགས་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གླྱིང་ནས་རེད་འདུག མཛོད་ཀྱི་རྒྱུགས་
སོད་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཛིན་ལགས་བཙུན་དགོན་སོལ་མ་གླྱིང་ནས་རེད་འདུག མཛོད་ཀྱི་རྒྱུགས་སོད་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག བཙུན་མ་བསོད་ནམས་བདེ་སྱིད་ལགས་བཙུན་དགོན་འཇམ་དབངས་ཆོས་གླྱིང་ནས་རེད་འདུག 
གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་ཟྱིན་ནས་ད་ལྟ་དགོན་པར་བཞུགས་འདུག ཕུར་བུ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་རོང་གསར་བཤད་གྲྭ་ནས་རེད་འདུག 
བསབ་པ་མཐར་སོན་ནས་ད་ལྟ་དགོན་པར་དགེ་རྒན་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཀུན་བཟང་མཁྱེན་རབ་ལགས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་ནས་རེད་འདུག རོང་གསར་བཤད་གྲྭ་དང་དགོན་པ་ནས་ལོ་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ཏེ། Sri lanka ཤྱི་ལང་གྷར་པ་ལྱིའྱི་
སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོང་བརྡར་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་འདུག དགུ་པ་ད་ེདགེ་སོང་དགེ་འདུན་གགས་པ་སེར་
བེས་གྲྭ་ཚང་རེད་འདུག དག་ེབཤེས་གཏོང་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ལྟ་དགོན་པར་བཞུགས་འདུག དག་ེསོང་བམས་པ་ཐོགས་མེད་སེར་
བསེ་གྲྭ་ཚང་ནས་རེད་སོབ་གཉརེ་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ལྟ་སྔནོ་མའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཐོན་བསད་པ་ད་ེ
འད་འདུག དའེྱི་མཇུག་ལ་ད་ེའདའྱི་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དའེྱི་མཇུག་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཚསོ་འབདོ་སྐུལ་དང་བསྔགས་བརོད་
ད་ེདག་ལ་ར་ེར་ེབས་ནས། ལན་ཕུལ་མྱི་དགོས་པར། བསྔགས་བརོད་ཞུ་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་
ད་ེདག་སེམས་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་དོན་དག་རྡོག་རྡགོ་གཅྱིག་ཞུས་ན། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ལ་སོགས་པའྱི་ཕོགས་ད་ེ
དག་རླབས་ཆེན་པ་ོབདེ་ནས་ཡར་སར་དགོས་འདུག་ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དའེྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ནང་ལ་ར་ེབ་ཟྱིན་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བར་ལམ་འཚམས་འདྱིའྱི་ལྟ་
སྐོར་ལ་འགོ་དུས་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཚོར་སང་ཡོད་མཁན་དང་གསུང་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་
སན་གསང་ཡང་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔེར་ན། 
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༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས། ང་ཚ་ོནང་པའྱི་ཆསོ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དརེ་དབ་ེབ་གསུམ་ཕ་ེགནང་ནས། ནང་
པའྱི་ཚན་རྱིག ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ། ནང་པའྱི་ཆསོ་བཅས་ས།ོ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་ད་ེགཉྱིས་ཤེས་ཡནོ་རང་གྱི་ང་ོ
བོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་དུས། ཆོས་ས་ེདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོག་མར་བསེབས་དུས། ནང་པའྱི་
ལྟ་གྲུབ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སོབ་ཁྱིད་བདེ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་ཚགོས་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་
པ་རདེ། PRM དེའྱི་ནང་སྔོན་མ་གསར་འབོར་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་སོབ་ཡོན་ལ་སོགས་པ་རག་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་
ཞུས་ནས། བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་ཡོན་ལ་སགོས་པ་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
ད་ལྟ་རོགས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལོག་ལ། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེཚ་ོཡར་ཚུད་ཐབས་བེད་པའྱི་ཐོག་
ནས། སར་ཆ་ཞུ་རྒྱུས་མཚནོ་པ་ད་ེདག་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། གལ་སྱིད་ད་ེརྱིགས་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕད་
པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་དགསོ་འདུག གང་ལྟར་རགོས་
དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མ་བཙལ་བར། ད་ལྟའྱི་ད་ེཚ་ོཟད་མེད་ཅྱིག་སྟནོ་ཡོང་ས་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་
ལ་ཆསོ་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་རང་རང་མར་ཟག་ཆག་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཡོད་དུས། ད་ེདག་གསལ་པ་ོབེད་ནས་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དེས་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཚང་མ་གཅྱིག་བྱུང་བ་དང་། ད་ེནས་དགེ་བཤེས་མ་དང་མཉམ་པ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས། 
སོབ་དཔནོ་མ་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་རསེ་མ་ཐནོ་ཡངོ་དུས། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བར་འབོད་བསྐུལ་གནང་སངོ་། ད་ེ
ངསེ་པར་དུ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངེས་པར་དུ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དགོན་པ་ཞྱིག་གསོའ་ིསྐོར་ལ་མཚན་འཁོད་མ་
འཁོད་དང། ད་རེས་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསེབས་མ་བསེབ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་རེས་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ད་ེརྱིས་ལ་ོསྔ་མའྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་སན་ཞུ་མང་པ་ོཞྱིག་འབོར་ནས། ང་ཚོས་ཕུལ་གང་ཐུབ་བེད་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ལ་ོརེས་མ་དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོབ་བསད་ཡོད་རྒྱུ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་མུས་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
བས་ཙང་མཚན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་བསེབས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚུད་པ། ད་ེའདའྱི་དགོངས་བཞེས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
དང་ཆབས་ཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ང་ཚོས་དགོན་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཞྱིག་གསོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ང་ེཆུང་ང་ེད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས། གསར་རྒྱག་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། 
ད་གྱིན་ཀ་སྦུག་ཐར་པ་ཆོས་གླྱིང་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཡ་གྱིར་འག་ོསྐབས་ཁངོ་ཚོས་སེམས་ཚོར་ཆནེ་པ་ོསྒང་ནས་ཞུ་
ཡྱི་འདུག སན་ཞུ་དེ་དག་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཐབས་
འཚལོ་བ་རྒྱུའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་བདུན་པའྱི་ནང་དུ། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་མ་བསེབས་པ་འད་བོ་ཞྱིག་བཀའ་
གནང་སངོ་། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཀྱི་སན་ཐ་ོབསེབས་བསད་པ་ད།ེ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་སུམ་
བཅུ་ས་ོདགུར་མ་དངུལ་ཁྱི་གཉྱིས་ར་ེབཞག་ནས། ལ་ོར་ེརེའྱི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ང་ོསོད་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་
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རེད། ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ། ཁྱི་གཉྱིས་ད་ེམ་དངུལ་རང་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་ནས་འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ནའང་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་དག་ད་ལྟ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་། རྡ་རམ་ས་ལར་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེཚ་ོད་ལྟ་འདྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་གཱ བས་ཙང་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་
གནང་བཞག་པ་དེ་དག་འདྱིའྱི་ནང་བསེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་རེས་མ་ཚང་མ་བསེབས་
ཐབས་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཕན་བུའྱི་དགོངས་པ་ཆ་ེཙམ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་འབདོ་སྐུལ་ད་ེདག་ལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་ཞབས་རྱིམ་གྱི་ནང་
དུ། སགོ་བླུ་ཚ་ེཐར་གཏོང་བ་ད་ེདག་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་སལེ་ཀབོ་ད་ེདག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འཁདོ་
མེད་པ་ཞྱིག་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེཏན་ཏན་རང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རདེ། བས་ཙང་
གང་ལྟར་ངའྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་རྱིམ་རྒྱས་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བལྟ་དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་དནོ་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་
ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་ད་ེཏན་ཏན་རང་གང་ལྟར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚརོ་ཡར་སྒྲུབ་ཐ་ོཕུལ་བའྱི་ནང་བསབེས་ཡོད་
ན། ང་ཚོའྱི་དའེྱི་ནང་དུ་བསེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེབསེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཚེམས་ལུས་སུ་གྱུར་པ་རེད། 
བས་ཙང་ད་ེད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིག་གསོའ་ིསྐོར་དང་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་ཐའོ་ིནང་གསལ་མྱིན་ཟེར་བ་
ད་ེཚོ། ཞྱིག་གསོ་སྐོར་ད་ེཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་ཐོའ་ིནང་གསལ་མྱིན་དེའང་ད་ལྟ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ས་གནས་འགོ་
འཛནི་བརྒྱུད་ནས་ཡར་སྒྲུབ་ཐ་ོནང་དུ་ཕུལ་ཡདོ་ན་ཡོད་པ་རདེ། གཞན་ད་ེབསབེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དསེ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གལ་གནད་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་
མར་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་རྱིག་གཞུང་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚའོྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བའྱི་ཆོས་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོལྔ་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ཇ་ོནང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡོད་དུས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་རང་སོང་ས་ེཚན་ཟེར་བ། ད་ེཚོའྱི་ལས་བསོམས་ཤྱིག་ཡར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་དཔེར་ན་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཉྱིས་
བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསོ་སོས་གནང་བསད་པ་ད་ེདག་སོམ་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། བསེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ད་ེདག་ཚང་མ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བ་ན་མེད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
སྲུང་སབོ་དང་ནང་བསྟན་གངོ་འཕལེ་ཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་བསབེས་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསོམ་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ད་ེནང་
བཞྱིན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེདག་གང་འད་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེདག་ཚང་མ་
སན་ཐོར་བཀོད་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབསང་དང་
སོང་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་ཁ་སང་གོང་ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱིས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་བ་རྒྱུ་དེ། སྱིར་
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བཏང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ད་ལྟ་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགསོ་བསམ་བསད་ཡོད་དུས། གཅྱིག་བས་ན་ད་ེཚ་ོརསེ་མར་མཉམ་དུ་
བསམོས་ནས་བ་ལམ་བདེ་བད་ེཞྱིག་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་མྱིན་འགོ 

དག་ེབཤེས་དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་དག་ེབཤེས་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མ་བསེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ནས་དགེ་ལུགས་
པའྱི་གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ནས་ཧ་ལམ་མང་མཐའ་ལ་གྲྭ་ཚང་ར་ེར་ེནས་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་ལྔ་ཡར་ཕེབས་བསད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་མཐའྱི་དབང་དུ་
བཏང་ན་ལ་ོགཅྱིག་ལ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསེབས་ཐུབ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དག་ེལུགས་རྒྱུགས་སོད་
ཟེར་བ་དེར་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་གསུམ་ཟེར་ནས་དེ་དག་ཐོན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་དཔོན་ཟེར་བ་དང་། 
བཀའ་རམས་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ལག་ཁྱེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། སྔནོ་མ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ལ་ལོ་དྲུག་རྒྱ་འཁོར་བའྱི་དུས་དན་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ལག་ཁྱེར་མང་པ་ོཞྱིག་གསོལ་རས་གནང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་ལ་ོགསུམ་གྱི་ལག་ཁྱེར་སོད་བསད་ད་ེདག་མཉམ་དུ་དུས་གཅྱིག་ལ་གནང་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་བདུན་རྒྱ་
ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ལོག་ལ་དེའྱི་ནང་དུ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དང་གཞན་དག་གཉྱིས་བས་ནས་ཡོད་
དུས། ད་ེའད་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མང་པ་ོཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ས་ཕོགས་ག་པར་ཞྱིག་ལ་ཡོད་ནའང་ཕན་ཐོགས་དང་བསྟན་
པར་བ་བ་བེད་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་དེས། ཁ་སང་ངས་རྒྱ་ཡྱིག་
དགེ་རྒན་གྱི་ཕོགས་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་དུས། ངས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕར་གཡུག་བཞག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། ད་ེལབ་དགོས་དོན་ད་ེགླ་ཕོགས་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་མཐོན་པ་ོཞྱིག་བསད་ཆགས་འདུག་གཱ ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཁ་ོཚོས་རྒྱབ་གཉེར་བེད་ནས། ད་ེབཀོད་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཁ་སང་
རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེདུས་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རག་ཁག་པ་ོ
བྱུང་བ་རེད། བས་ཙང་ད་ེགཅྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚན་རྱིག་གྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་
ཚོས་འདྱི་ནས་གཅྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཕོགས་གནང་སའྱི་དགོན་སེ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེལ་ཁ་གསབ་བེད་ནས་དེར་
གཅྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཉྱིན་གང་དགེ་རྒན་གྱི་ལས་འགན་བཞེས་མཁན་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། གླ་ཕོགས་
དསེ་འདང་གྱི་མེད་པ་སུས་ཡྱིན་ནའང་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཚོགས་མྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་དེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྐུ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་གཅོད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་མྱི་གཞན་དག་གཉྱིས་ཀྱི་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་སྟངས་ཀྱི་བར་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག སྱི་ཐོག་ནས་ཟེར་ནའང་མྱིན་འདུག གཞུང་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་
རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེནས་ད་གྱིན་གླ་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་ད་ེདག་ཐགོ་ལ་བསམོས་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དསེ་འཐུས་པ་གནང་རགོས་བགྱིས། 



15 
 

ད་ེནས་བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་ཟེར་བ་ད་ེངས་ད་གྱིན་ཏོག་ཙམ་ལག་པ་འཆང་བ་དེར་ཚུར་གནང་སྟེ། དཀར་ནག་ཟེར་བ་དེར་
ངས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
བཙན་བལོ་གཞུང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་དངེ་སང་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་དེ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་སྱིད་དོན་རང་རང་། 
དེའང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཡར་དབང་ཆའྱི་འཐབ་རོད་ཁ་ོནའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོདང་
ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འད་བོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། བས་ཙང་བ་མ་ད་ེཡང་ད་ེའད་རང་གྱི་ཆབ་སྱིད་རང་རང་། ད་ེཡང་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་
མྱིང་ཐོག་ནས་བེད་བསད་མཁན་ད་ེཚོར་སྔོན་མ་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཕེབས་ཏེ། ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་ཀྱི་བ་ཆེན་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 

ད་ེནས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཁྱེད་རང་དཀར་ནག་ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་
ང་རང་ཚོའྱི་སྱིར་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་དོན་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་འབེལ་བསད་ཡོད་པ་
དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རེས་སུ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསད་ཡོད་པ། བཀའ་སོབ་ཕེབས་སྟངས་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ན། ང་རང་ཚོས་ད་ེལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྱིད་དོན་ནག་པོའ་ིགས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་སྒེར་ས་ོསོས་ཐབས་ཤེས་དང་བསམ་བའོ་ིཆུ་ཚད་ཀྱི་མ་འདང་བར། ཏགོ་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ནག་ཐྱིག་ཕོག་
པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ད་ེནས་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པར་ད་ལྟ་ས་ེཤན་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕེབས་རྒྱུ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྒྱུན་རྱིང་པོར་བཞུགས་གདན་འཇགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་གྱི་སེ་ཤན་དེ་སྔོན་མ་ནས་
མཉམ་དུ་བཅར་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཆར་ནས་ད་ལྟ་སེ་ཤན་ཚུར་ལྷག དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཕར་བཞུགས་བསད་
ཡོད་པ་ད་ེའད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་
ལན་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་ལས་དནོ་ཡོངས་རོགས་
ལ་བསྔགས་བརོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་བདེན་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་
ལུགས་འཆམ་མཐུན་དང་། མཐུན་སྱིལ་ཡངོ་རྒྱུ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་། ལས་དནོ་ནང་ལ་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ་
དེ། ལོ་རག་པར་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིགས་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་བསད་འདུག དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོཆོས་ལུགས་
ནང་ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྱིལ་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ལུགས་གཞན་མཉམ་དུ་མཐུན་སྱིལ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས། ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ོརག་པར་ཆག་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། མཁས་པའྱི་བག་ོགླེང་གྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་སོགས་པ་དང་། བར་ལམ་ནས་འཚམས་འདྱི་ལྟ་སྐོར་སྐབས་ལ། བ་ཆེན་ཁག་ལ་
མཇལ་བཅར་བཀའ་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ལུགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྱིལ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ཕན་ཐགོས་འདུག་ལ་ད་ེདག་གང་ཡངོ་ཅྱི་ཡོང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དང་མཐུན་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ཁྱོན་ནས་སེལ་ཐུབ་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གཞན་དག་གྱིས་སེལ་བསད་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་ཕྱིན་བསད་པ་ད་ེའད་ལོ་ལྟར་ཆག་མེད་འད་ཞྱིག་
ཡོད། ལས་བསོམས་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཐོན་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ེདག་གྱིས་ཏན་ཏན་འདང་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་གང་ཚོད་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཇུག་ད་ེལ་བོད་མྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
དབ་ེབ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ། ཁྱོན་ཡོངས་མཉམ་དུ་འཐནེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཇུས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག དཔེར་
ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་ཁ་ཆ་ེལ་སགོས་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སབོ་ཐབས་བདེ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་སྟེ། བོད་པ་ཁ་ཆ་ེལ་སགོས་
པ་ད་ེཚོར་སྔོན་མ་ང་ཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་མཐུན་ལམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཁོང་ཚ་ོདང་མཉམ་
དུ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ་ད་ེདག་ད་ལྟ་མྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་འབེལ་
བ་ཟབ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མཉམ་དུ་བདེ་ནས་འཐུས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་དེ། ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གྱིས་ལམ་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་ཟྱིན་པ་ཆགས་སོང། ད་ེནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞབས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོསྱིན་སྒྲུབ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེལ་
འག་ོམང་ཡངོས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་དགནོ་ས་ེདང་ཆསོ་ཚོགས། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་མང་པ་ོཅྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དབེ་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེཡོད་ན་ད་ལྟ་ཆསོ་ཚོགས་ག་ཚདོ་
ཡོད་པ་རེད། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཅྱིག་དང། མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གངས་ཐ་ོབཞེས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེའད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེརེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕག་རོགས་
སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དཔ་ེའཁྱིད་དག་ེརྒན་དང་། སྐད་ཡྱིག་དག་ེརྒན། ཚན་རྱིག་དག་ེརྒན་ད་ེ
ཚོའྱི་གླ་ཆ་ད་ེརྒྱ་ཡྱིག་དགེ་རྒན་གྱི་གླ་ཆ་ལས་མང་བ་ཅྱིག་སད་མ་ཐུབ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་རུ་མ་སོང་བ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་
ཞསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་གཡུ་ཐགོ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་ལས་དནོ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། 
ད་ལྟ་ཕྱི་ལོགས་ལ་འཁོད་བསད་མཁན་གྱི་ཆོས་སེ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེརྣམས་ང་ཚོའྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་
ལ་སབེས་མ་སེབས་འདྱི་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་སོགས་དང་ད་ེའདའྱི་ས་ེཚན་རང་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ན་ནྱིང་
གཞེས་ནྱིང་ལ་ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་ཡོད། སྔོན་མ་གསར་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་གནང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དེབ་སེལ་བེད་མ་བེད་ད་ེསོ་སོའ་ིའདོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེབ་སེལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་
དབེ་ནང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སལེ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གངས་ཐའོ་ིནང་སེབས་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དགོན་པ་རང་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་ཚོགས་ས་ེསོགས་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཁྱབ་
ཁངོས་རྱིམ་པ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ཚུད་པ་ལ་ད་ལྟ་འཛནི་སངོ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་
ཆ་རེན་དང་ད་ེཚ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ན་བཞུགས་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། 
གཞན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་གངས་ཐ་ོའབུལ་རྒྱུའྱི་དེབ་བཀོད་ནང་ལ་མེད་བསད་མཁན་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལས་དོན་གྱི་སན་ཐ་ོདང་གངས་ཐ་ོདེ་དག་ཆོས་རྱིག་གྱི་དེའྱི་ནང་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བསར་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིག་པ་གཞན་
གཅྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མདེ་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་སོང། བཀའ་བནོ་
གྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོགས་གཙོའྱི་འོས་བསྡུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་
ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་རྣམ་པའྱི་འོས་བསྡུ་གང་འད་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
བའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསལ་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུས་ན། འསོ་འད་མཉམ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཚགོས་གཙསོ་འོས་གང་ལ་འཕངས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་བསྡུ་དང་ད་ེའདའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་ལ། ཚོགས་གཙོས་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་ཀང་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པ་དང་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེལམ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོགས་གཙ་ོབས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ང་དང་ཕག་སེལ་ཚོགས་
གཙ་ོགཞོན་པས་འོས་བསྡུའྱི་ཆ་བཞེས་གང་ཡང་ལེན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདུས་འད་མཉམ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་འད་
མཉམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་ཚོགས་གཙོའྱི་འོས་ད་ེགང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བླུགས་རྒྱུ་ཅྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་འད་མཉམ་ཐོན་པ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་གཙོས་འོས་གང་དུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་
ཕེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོབགེས་པོས་མ་མཁྱེན་པ་མྱིན། ད་ེསྔོན་གྱི་
འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་སྒུག་གནང་ནས་གང་འད་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་བསྩད་གནང་བྱུང། ངས་
འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་གཱ ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཚང་
མར་དགསོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་བས་ན་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེནང་བཞྱིན་བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་མ་ཕབེས་པར་བརནེ་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཏོག་ཙམ་གསལ་བཤད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་བུའྱི་འཁྲུག་
ཐབེས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་
འདུག ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་མ་བླུགས་པའམ། གལ་སྱིད་འོས་འད་མཉམ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ག་ོབསྡུར་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕགོས་གང་ལ་འསོ་བླུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཚའོྱི་གས་མང་བ་ད་ེདངསོ་སུ་
ཕག་བརངས་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གསང་བའྱི་འསོ་ཤོག་ད་ེཁ་ོགསང་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
འདའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ནས་ད་ེག་རང་བས་ནས་འགོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་བཀའ་བོན་འོས་འདེམས་བས་ཡོད་པ་རེད། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡང་འསོ་འདམེས་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལོགས་ལ་དནོ་ཚན་
ཉེར་གཉྱིས་པ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་སྱིད་སོང་དེས་རང་གྱི་བཀའ་
ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་མང་མཐར་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་
ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སགས་འབུལ་རྒྱུ་དང། 
དེའྱི་ཐོག་སྱི་མོས་བྱུང་ན་སོས་མེད། མ་བྱུང་ཚ་ེསྱི་མོས་མ་བྱུང་བའྱི་འོས་གཞྱི་སོ་སོའ་ིཐོག་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་
གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་འདེམས་བེད་དགོས། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ད་ེསྱི་འཐུས་ཆགས་བསད་དུས། སྱི་
འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཟེར་བ་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་ལ་གོ་བ་ལེན་ནས། ང་ཚོས་ལག་བསྟར་ད་ེམཚུངས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གཞན་ཡང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལའང་། 
ད་ལྟ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་གཱ སྱིད་སོང་ད་ེརང་གྱི་བཀའ་བོན་མྱི་འགོ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་
འགོའ་ིམྱིང་ཐོ་གསལ་བཤད་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཉྱིས་པ་ནང་གསལ། བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་མ་མཐའ་བདུན་ལས་མ་
བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལ་ོརྒྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་རེ་རེ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་དང་སགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། འོས་འབུལ་ཚོགས་གཙོས་ར་ེརེ་བཞྱིན་དགག་བ་ཡོད་མེད་
གཟྱིགས་རྒྱུ། དགག་བ་མ་བྱུང་ཚ་ེགོས་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེསྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱི་བཀའ་བནོ་
མྱི་འག་ོསུའང་རུང་བར་དགག་བ་བྱུང་ན། དགག་བ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དགོས་པ་དང་། སྱིད་སངོ་དརེ་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་སྒྲུབ་མཚམས་བག་ོགླེང་མ་དགསོ་པར་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསང་བའྱི་འསོ་ཤོག་བླུགས་ཏ་ེའསོ་འདམེས་
བ་དགོས་ཤྱིང་། དེ་ལ་ངོ་ཡོད་སྱི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན། བཀའ་བོན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ད་ེབསངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྔོན་ལ་ད་ེ
འད་བྱུང་འདུག།རྱིགས་གཅྱིག་ལ་བླུགས་མཁན་བྱུང་འདུག མ་བླུགས་མཁན་ཡང་བྱུང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་
ལོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རགོས་ཟརེ་དུས། ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ཀང་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
འདའྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བསང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བར་བཞུགས་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་
གོང་དུ་འོས་གཞྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་འཕར་ཚ་ེདབང་སོལ་མ་ལགས་རེད། ཆོས་རྱིག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས། ཁོང་གཉྱིས་
ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་བླུགས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་ཨ་ཡོད་ན་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། བསར་དུ་འོས་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་ལས་ད་ེལས་གཞན་པས་ཐབས་ལམ་
གང་ཡང་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་
རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བསར་དུ་འོས་བླུགས་གནང་ན། ཡང་བསར་འད་མཉམ་ཆགས་ན་ད་ེནས་སྒྲུང་རོགས་པ་རེད་
དམ། ཡང་ན་གང་གནང་གྱི་རདེ་དམ། ད་ེགསལ་པ་ོབདེ་ནས་གསུངས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལོག་ལ་འོས་བསྡུ་འད་མཉམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་མང་མོས་ཐོན་དགོས་ཟེར་བ་ད་ེརེད་མ་
གཏོགས། བསར་དུ་ཡོང་དགོས་པ་ལས་ད་ེམཚམས་བཞག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོམེད་དུས། བསར་དུ་ཐེངས་ཁ་
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ཤས་གནང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་བྱུང་ན། ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཞ་ེབརྒྱད་པའྱི་ནང་ལ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ། ཟེར་བ་ཞྱིག་
འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དམྱིགས་ཀྱིས་གསལ་བའྱི་དོན་གནད་རྣམས་ཕུད། ད་ེམྱིན་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཚང་མ་མང་མོས་ཇྱི་བྱུང་ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། འོས་ཤོག་འད་མཉམ་བྱུང་སྐབས་ང་ོཡོད་ཚོགས་གཙོས་
ཕགོས་གང་མསོ་སུ་འསོ་འཕེན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བདེ་འཐུས། ཞསེ་གསལ་འདུག་པར་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་དོན་གནད་ཕུད་ཟརེ་བ་ད་ེདེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཡོངས་རགོས་ཟརེ་ནས་ཚགི་གྱིས་ཟྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་
ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ཚུད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བསང་རྒྱུ་ཡྱིན། འསོ་ཤོག་བཀྲམ་
གནང་རགོས་གནང། 
 ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འོས་འདེམས། 
ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འསོ་མྱི། ནང་སྱིད་
དྲུང་འཕར་ཚ་ེདབང་སོལ་མ་ལགས་དང། ཆོས་རྱིག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་གཉྱིས་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་ལ་འོས་གངས་ ༢༡ དང་། ཚ་ེདབང་སོལ་མ་ལགས་ལ་འོས་གངས་ ༡༩ ཐོབ་ཡོད། 
བར་བཞུགས་ ༣ ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གའྱི་ཐགོ་ནས་ཆོས་རྱིག་དྲུང་འཕར་ཀརྨ་དག་འདུལ་ལགས་སུ་མང་མོས་
ཀྱིས་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དེར་འཚམས་འདྱི་དང་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་ལམ་ལྷོང་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད 
༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་སེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེལས་བསོམས་སན་སོན་དུ་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགླེང་དང་གསལ་བཤད་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ད་ེཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། ད་ེནས་ཁྱོན་ཡོངས་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་ད་ེཚ་ོམ་ཞུས་སྔོན་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ། 
སྱིར་བཏང་ན་ནྱིང་གྱི་ལོ་མཇུག་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ནང་བོད་སྱིའྱི་བསྟན་སྱིད་དང་ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་དནོ་དུ། མྱི་མང་ལ་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐད་འཕྱིན་ཚགོས་པ། དནོ་གྲུབ་གླྱིང་ཞསེ་པ་དེས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུས་ཏེ། ཧ་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་བོད་སྱིའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཞབས་རྱིམ་ཆེད་དུ། ཞལ་འདེབས་དེ་འད་བསྡུས་ཏེ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་བཙུན་དགོན་ཁག་ལ་སོལ་མ་འབུམ་གསོག་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་དུ་གནང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ངས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད། སྐད་འཕྱིན་ཚོགས་པ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་དནོ་གྲུབ་གླྱིང་ཟརེ་བའྱི་སྐད་འཕྱིན་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་རེད། དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་སྒང་སྐད་འཕྱིན་ཚོགས་པ་
རྱིགས་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དཀྲོག་གཏམ་བཤད་མཁན་ཡང་ས་མང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་དང་ལྷག་པར་
དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞབས་རྱིམ་ཆེད་དུ་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 གཉྱིས་པ་དརེ་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་ཡོད། དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེད་ལྟ་ཤོག་ངོས་ལྔ་པའྱི་ཅ་པ་དེ། སྐུ་ཚ་ེཚ་ེསྒྲུབ་ཆེད་སོག་
བླུ་ཞེས་པར་ཉ་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་ཚ་ེཐར་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་པ་དང་། གང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དྱི་བ་
གཅྱིག་དང་། ན་ནྱིང་བོད་ནང་ལའང་གླེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཉ་སོག་བླུ་གཏོང་བར་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོགཏོང་དགོས། དགེ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དང་སྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱུག་ཆུའྱི་ནང་གྱི་ཉ་མཚ་ོདང་མཚེའུ་ནང་བཏང་ན་ཤྱི་
འགོ་ཡྱི་རེད། མཚོ་དང་མཚེའུ་ནང་གྱི་ཉ་རྒྱུག་ཆུའྱི་ནང་བཏང་ན་ཤྱི་འགོ་ཡྱི་རེད། སྱིར་བཏང་སེས་དངོས་སྒང་ནས་བཤད་ཀང་
འཚ་ོམྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་འད་བས་ནས་བཏང་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚ་ོལ་དགོངས་
པ་བཞསེ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལ་ལན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་ད་ེག་རང་གྱི་ཆ་པའྱི་ནང་དུ་ཉ་ཁྱི་བརྒྱད་ཙམ་སགོ་བླུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཞེས་
འཁོད་འདུག་པས་ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཤོག་ངོས་དྲུག་པའྱི་ཀ་པ། དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཞེས་པ་ད་ེཡྱིན། གོང་ནས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཆསོ་ས་ེཁག་ ༤༡ ནས་དཔ་ེའཁྱིད་རྒན་ ༦༨ 
ལ་རོགས་སརོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀདོ་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེདང་འབལེ་ནས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གུས་པས་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། གདན་ས་ཁག་གྱི་དག་ེབཤསེ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་རག་
པར་ཞོགས་པ་སྔ་པ་ོནས་དགོང་མོ་ཕྱི་པོའ་ིབར་དུ་དཔེ་འཁྱིད་མཁ་ོན་གནང་སྟེ། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་དཔེ་འཁྱིད་རྱིམ་པ་དྲུག་གནང་
མཁན་གྱི་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ད་ེའད་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔ་ེའཁྱིད་རྒན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་གདན་ས་ཁག་གྱི་
དག་ེབཤེས་ཁག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྐབས་ཤྱིག་སྐད་ཆ་ག་ོརྒྱུར་
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ལྷ་ོཕོགས་གདན་ས་འབས་སྤུངས་ཀྱི་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་རྒྱུན་རྱིང་པོར་ན་ནས། དཔ་ེའཁྱིད་ལ་ཕེབས་མཁན་གྲྭ་པ་ཚོས་རྒན་སན་
ཁང་ལ་འཁྱིད་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁོང་ཚོས་སན་ཁང་དུ་འཁྱིད་དུས་ཁོང་ལ་ན་ཚ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག གཙ་ོབ་ོཐང་ཆད་པ་རདེ་ཟེར། ཉྱིན་གང་པོར་དཔ་ེའཁྱིད་གནང་སྟ།ེ ད་ེའད་ཆགས་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ངལ་གས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཅེས་སན་ཁང་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག གྲུབ་འབས་ད་ེའད་ཐོན་ཡོང་དུས་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོས་རྒན་གྱིས་ཉྱིན་གང་དཔེ་
འཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དག་ེརྒན་གྱི་གཟུགས་པསོ་ལགོ་གྱི་མྱི་འདུག ངལ་གས་ོརྒྱག་པར་ཕབེས་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ཨུ་
ཚུགས་བསོན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་བཏང་གནང་འདུག དགེ་བཤེས་ལགས་ཀྱིས་འགོ་ཡྱི་མྱིན་གསུངས་ཏེ། མཐའ་མ་དེར་སོབ་
ཕྲུག་ད་ེཚོས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་རྡ་རམ་ས་ལར་བཏང་གནང་འདུག རྡ་རམ་ས་ལར་བསེབས་ནས་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་བསད་རེས། 
ཕ་གྱིའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སོབ་འཁྱིད་ཆད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོབ་འཁྱིད་ཆད་པ་ཡྱིན་ན། འཛནི་གྲྭ་ཡར་འཕར་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་སྟབས། རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དག་ེབཤེས་ལགས་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་ཡང་
བསར་གདན་སར་མར་ཕེབས་ཏ་ེམུ་མཐུད་དུ་དཔ་ེའཁྱིད་གནང་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གདན་ས་
ཁག་གྱི་དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་གང་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་
འདུག་སྟེ། ཡང་ན་འཕོད་བསྟེན་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་སན་དོད་ཆ་ཚང་དང་། དཔེར་ན། སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ USAID ཡྱི་རོགས་དངུལ་
ནང་། ཕེད་ཆག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་འཁྱིད་དགེ་བཤེས་རྣམ་པར་འདྱི་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། 
འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། ཤོག་
ངསོ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྒརོ་འབུམ་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་སད་
ཟྱིན་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྒྱུ་རལ་གྱི་ཐགོ་ལ་སད་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སད་ཟྱིན་ཟརེ་དུས་སད་ཚར་བ་
ཞྱིག་ལ་ག་ོཡྱི་འདུག་སྟབས། ད་ེདག་སུ་དང་སུ་ལ་སད་ཡོད་མདེ་དང་། དངུལ་ད་ེདག་སྒྱུ་རལ་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་
དྱི་བ་གསུམ་པ་དང་། དྱི་བ་བཞྱི་པ་དེ། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ཀ་པ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཟེར་བ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྱིར་བཏང་
ཚགོས་ཆུང་ ༣༩ ལྷག་ཡོད་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ ༣༣ གྱི་ལས་བསམོས་རྱིས་ཁ་ཡར་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག འནོ་
ཀང་ད་ལྟ་ ༦ ཙམ་ཕུལ་མེད་པ་ད་ེག་ར་ེབས་ཏ་ེམ་བྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་བཞྱི་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་ནའང་རདེ། གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་ནས་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་དམ། Lama Political ཟརེ་བ་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་འདྱི་ནས་འགེལ་བཤད་འད་མྱི་
འད་ཞྱིག་བསནོ་གནང་སོང་། ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་
སྔོན་མ་ནས་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པར་
སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་དང་ད་ེགསུངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚགོས་ནང་མཐངོ་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། 
འདྱིར་ངས་དགའ་མྱིན་དགའ་མདགོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཞུ་
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ཡྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་ལོགས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་འད་མྱི་འད་དང་། ཆོས་ལུགས་འད་མྱི་འད་ད་ེཚོས་
ཕྱིའྱི་ཀུན་སདོ་ཡྱིན་ནའང་འད་མྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་པའྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་
པ་དརེ་བ་མའྱི་ཆསོ་ལུགས་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། བ་མའྱི་ཆོས་ལུགས་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད། Lamaism ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་བ་མ་གྲྭ་པས་ཆ་ཤས་བངས་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ནང་ Lama Political བ་མའྱི་ཆབ་སྱིད་ཟེར་བ་
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མཐོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བ་ོབཏང་
ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐོག་ལ་མ་བད་ེབ་དང་མ་འགྱིག་པ། མཚན་ཤས་ད་ེའད་ཡོང་པ། ལྷག་
པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དགོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེས་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ། ཆསོ་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཆསོ་བརྒྱུད་ད་ེ
ལ་མཚན་ཤས་འག་ོབ་རེད། བ་མ་དག་ེབཤེས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་སོབ་ཕྲུག་ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བ་མ་དག་ེབཤེས་ད་ེལ་མཚན་
ཤས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་འད་མྱི་འད་བྱུང་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་
འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྱི་ལ་མཚན་ཤས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མཚན་ཤས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་༸སབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་
པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་ཀང་གསུངས་གནང་འདུག དཔེར་ན། ནང་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཐའ་ེལན་ཌྱི་དང་འབར་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཙང་མ་
གཙང་ཀང་རེད། འབྲུག་ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་གཙང་ཀང་རེད། ཉ་ེཆར་འབྲུག་གཞུང་གྱིས་གསལ་བསགས་མང་པ་ོབཏང་ཡོང་སྟེ། 
བ་མ་གྲྭ་པ་ད་ེཚོས་ཆབ་སྱིད་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་གསུངས་སྐབས། མྱི་ཚང་མ་ཡྱིད་མོས་འཕོག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡར་མར་བརྒྱུད་བསྐུར་བས་ཏ་ེཡག་པ་ོའདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་
གནང་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་
ཁག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་རྣམ་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ངེས་པར་དུ་གསུང་དགོས་པའྱི་འགན་ད་ེཡང་ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་འཁྱིད་ད་ེཚོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་གང་ཐད་ནས་འགྱུར་བ་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ཐག་
གཅདོ་གནང་དགསོ་པའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་ང་ལ་ཡང་བསར་ག་ོསྐབས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཚང་མ་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་
མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེམཐོང་མེད་དུས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིཚོར་སང་རང་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་མ་གཏོགས། མཁས་དབང་དང་ཆབ་སྱིད་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མྱིན་དུས་དྱི་བ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོགཏྱིང་ཟབ་པ་ོད་ེའད་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ད་ེལ་གསལ་བཤད་དང་ཟྱིན་བྱིས་རྒྱག་མ་ཐུབ་ན་
ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ང་རང་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་བདུན་གྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་དང་ར་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབེད་དགོས་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོ
བོད་འདྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། དེ་ཡང་ཆོས་དང་ཁ་བལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ད་ེགཉྱིས་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིསོག་ར་ལྟ་བུའྱི་ལྷན་
ཁང་གཉྱིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་འཛིན་སོང་
ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོམྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་ད་ེཆད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་ར་ཆད་
ཚར་དུས་དཔལ་འབརོ་དང་འཕདོ་བསྟེན་སོགས་གཞན་པ་གང་ཡདོ་ཀང་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་ཀང་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་ཕག་ལས་ཧ་
ལས་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ལྷོ་བང་གཉྱིས་
མཚོན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢༣ ཙམ་ལ་སྐོར་བསོད་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་
འད། མཁན་སོབ་དག་ེབཤསེ་ཕག་མཛདོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་གཏུགས། ད་ེབཞྱིན་དགོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རྒྱུས་
ལོན་བས། ལམ་སྟོན་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་འདུག་སམ། ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན་ང་ཚ་ོ
མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་གྱི་འབེལ་བ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རེད་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོའྱི་
དགོན་སེ་ཁག་ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་རང་སོང་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་དྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་པ་རེད་
ཟརེ་ན། དགནོ་ས་ེཁག་རང་ཁ་རང་གས་ོརདེ་ཟེར་ནས་བསམོས་སྟབས་བད་ེབ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཞྱིག་
བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་ས་ེཁག་རང་སོང་ཡྱིན་པས་མ་ཟད་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒང་ལ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་
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ཕག་རེས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་
དང་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྒང་ལའང་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིསྒང་ནས་ཞབས་ཞུ་མང་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་
མཁྱེན་གསལ་རདེ་སམ། ད་ེམཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། སྔོན་གྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཁག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གཞུང་དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་
ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་སེ་དང་གདན་ས་ཁག་མཉམ་བཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེ
དག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཚང་མ་རང་གཞུང་གྱིས་མཛུབ་
མ་ོགང་བསྟན་ཤར་ཟེར་ནའང་འད། བཀོད་ཁྱབ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྒང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་
འཛནི་བས་ན་ཡག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབདེ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཀང་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོཚང་མ་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དང་ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་སྒང་ནས་རང་གཞུང་ལ་ཆོས་ས་ེཁག་
ཚང་མས་མཉམ་ལས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཁག་ཚང་མར་་དད་པ་དང་དག་སང་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་ཁག་ཀང་ཕན་ཚུན་བ་སོབ་ཀྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག 
 ཕགོས་གཉྱིས་ནས་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོཁག་གྱི་འཐུས་ཚབ་ར་ེཡང་བཏང་། 
འཐུས་ཚབ་ད་ེཉྱིད་ཡང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་བར་དུ་ཟམ་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོལ་བརེན་ནས། ཁ་སང་
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཕན་བུའྱི་བརན་པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་བྱུང་མ་མོང་
བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེང་ཚོས་མཁྱེན་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་དེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་འདུག་གཱ དཔེར་ན། 
༸རྒྱལ་བསྟན་སྱི་དང་བ་ེབག་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཞེས་པ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཞེས་པ་
ད་ེསོབ་དཔནོ་དབྱིག་གཉནེ་གྱིས། 
  སྟནོ་པའྱི་དམ་ཆསོ་རྣམ་གཉྱིས་ད།ེ ། 
  ལུང་དང་རགོས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན། ། 
  ད་ེའཛནི་བདེ་དང་སྨྲ་བདེ་པ། ། 
  སྒྲུབ་པར་བདེ་པ་ཁ་ོནའ།ོ །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞསེ་པ་ད་ེལུང་དང་རགོས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་
ཅན་ཡྱིན་པ་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བེད་མཁན་ད་ེསུ་རེད་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་ས་ེསདོ་གསུམ་ལ་འཆད་ཉན་བདེ་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བཙུན་མ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྔགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། ད་ེདག་དང་ད་ེབཞྱིན་དུ་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཉམས་ལེན་བདེ་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ད་ེཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་ཚསོ་འཛམ་བུ་གླྱིང་སྒང་ལ་ཕར་བལྟས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚ་ོནང་



26 
 

པའྱི་ཆོས་ཟེར་བ་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚན་རྱིག་པ་ཚང་མས་ཀང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། སྱིར་བཏང་གྱི་འཛམ་བུ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཆསོ་ལུགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ལ། རྒྱབ་ལངོས་དཔལ་འབརོ་དང་མྱི་
གངས་ལགས་སོགས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་འདྱི་རྱིག་པ་ཡོད་པ་ལུང་ཡོད་པ། 
རྒྱ་ཆ་ེལ་གཏྱིང་ཟབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚང་མས་ཡྱིད་སོན་ཤོར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་ཚསོ་
ག་ར་ེཟརེ་གྱི་འདུག་ལབ་ན། མ་འངོས་པར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཉམ་དུ་འག་ོཆོག་པའྱི་ཆསོ་ད་ེགང་རེད་ཅེས་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་གཅྱིག་པ་ོརདེ་མ་གཏགོས། གཞན་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་ཚན་རྱིག་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཚན་རྱིག་པ་ཚསོ་མྱི་ལ་ོཉྱིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱའྱི་
རྱིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བརྒྱབ་ནས། དཔ་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྱི་མག་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚ་ོ
རྱིའྱི་ར་ེམ་ོལ་མྱི་ལ་ོཉྱིས་སྟོང་ལྷག་གྱི་སྔནོ་ནས་སེབས་ཚར་འདུག་ཅེས་ད་ེའདའྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའཛནི་སོང་
བདེ་མཁན་ད་ེཁ་སང་ང་ཚ་ོསྒང་ནས་བཤད་པ་ད་ེརདེ། གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ད་ེརདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་སྔགས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་ཚད་སོགས་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསང་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སམ། སྔགས་པའྱི་ས་ེཚགོས་ཡང་གས་ོསངོ་བདེ་དགོས་
པ་རདེ་ལ་བདེ་མཁན་གྱི་འགན་ད་ེཡང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེཡང་སྔོན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་གྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དག་གྱིས་རལ་པ་གཉྱིས་
གདན་དུ་བཏྱིང་ནས་རལ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་ས་ེདང་། རལ་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གོས་དཀར་ལང་ལོའ་ིསེ་
གཉྱིས་བཞག་ནས་ཆོས་ས་ེགཉྱིས་ཀར་ཁྱད་པར་མདེ་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔགས་པའྱི་ས་ེཚོགས་ཡང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོརབ་བྱུང་གྱི་སེ་ད་ེརེད། 
རབ་བྱུང་གྱི་སེ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གལ་ཆེན་པོ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བེད་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་
གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡང་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ངས་སྒང་ནས་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་གཞུང་འདྱི་ཆསོ་དང་ཁ་བལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྔོན་ནས་ད་དབར་གྲྭ་པའྱི་ས་ེཚགོས་
ཀྱིས་ང་རང་ཚོ་བོད་གཞུང་ཟེར་བ་ད་ེགཡས་སོར་གཡོན་སོར་བས་ནས་བསངས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་དག་ཧ་གོ་
དགོས་པ་དང་དོན་རོགས་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་རེད་མ་གཏོགས་རང་ཉྱིད་ཁ་རྒྱག་པ་དང་ཚོར་སང་ཙམ་ཞྱིག་དང་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚོར་བ་ཙམ་གྱིས་འད་མྱི་འད་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱི་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་
ཀང་མ་རེད་ལ་ནང་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེངས་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། 
  ང་ཡྱི་རསེ་འཇུག་ཇྱི་ལྟར་ཞན་གྱུར་ཀང་།། 
  ས་ེབ་ོཕལ་པ་བརྒྱ་ཡྱི་ད་ོཟླ་མེད།། 
 ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མགོ་རྱིལ་རྱིལ་བས། ལུས་ཞུམ་ཞུམ་བས། གཟན་གྲུ་བཞྱི་རྒྱབ་ལ་འཕངས་ཚར་ནས་
བཟུང་སྟ་ེས་ེབུ་ཕལ་པ་བརྒྱ་ཐམ་པས་ད་ོཟླ་མེད་ཅེས་གསལ་པ་ོགསལ་རང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེའད་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མག་ོ
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ཡན་ལག་པ་བཀག་ནས་འད་མྱི་འད་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ེཚ་ོསབས་འག་ོཡོད་དང་མེད་ཟེར་ནས་ང་རང་ལ་དགོས་པ་
ཡོང་གྱི་འདུག སབས་འགོ་ཟེར་བ་ད་ེདཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་སབས་སུ་འགོ་དགོས་མཁན་གྱི་སབས་འགོའ་ི
སམོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་པཱ། ད་ེདག་ལ་བསམ་བ་ོམ་བཏང་ན་སང་བ་གང་ཤར་གྱིས་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་གནད་
འགག་ཅྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བེད་མཁན་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་ང་
རང་ཚའོྱི་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་བདག་སངོ་བདེ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་དམ་མེད། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གས་མ་འོངས་པར་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའྱི་རེས་ལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ལོ་བདུན་ཅུ་
བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་སེབས་ཚར་བ་རེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གྱི་མྱི་ལོ་བདུན་ཅུ་ག་ཅུ་སེབས་པ་ཉུང་ཉུང་རེད། མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་
རེས་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྲྭ་པ་བཙུན་མ་ག་འད་འདུག་ལབ་དུས། མྱིག་མེད་པ། རྐང་པ་མེད་པ། དབང་པོ་སོན་ཅན། 
ལྐུགས་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟན་དང་ཤམ་ཐབས་གོན་བསད་མཁན་ཡོང་ས་རེད་མ་གཏོགས་གྲྭ་བཙུན་ཡོད་ས་མ་
རེད། མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་འགོ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་སྡུག་ཅག་ཡྱིན་པ་འད་བོ། ད་ེལ་སྐུལ་སོང་བ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ད་དུང་འཇྱིགས་སྐུལ་
བས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་ཁྱོད་ཡྱིག་ཚད་ཡག་པ་ོགཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཚད་ཡག་པ་ོམ་བཏང་ན་རང་དགོན་པ་ནང་
གཏོང་གྱི་ཡྱིན་དཱ་ཞསེ་དང་པ་ོནས་འཇྱིགས་སྐུལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུའྱི་རསེ་ལ་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གྲྭ་པ་མེད་པ་གཏན་འཁེལ་འདུག གྲྭ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་འཛིན་སོང་ཕར་ཞོག ང་ཚོའྱི་བོད་གཞུང་འདྱི་
བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མེད་པའང་ཕལ་ཆེར་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་
རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། ད་ེདག་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙ་ོབ་ོབདེ་པའྱི་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསུང་ཆསོ་སྐོར་ག་ོསྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་
སྒང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་གསུང་ཆོས་གོ་སྱིག་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་དང་
མཐུན་པ། མྱི་མང་གྱི་ར་ེའདུན་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་ག་སྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་
ཡྱི་ཡོད། རེད་མ་གཏོགས་མཚམས་མཚམས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་ཆོས་ག་སྱིག་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་དང་མྱི་མཐུན་པ། མྱི་མང་གྱི་ར་ེའདདོ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གསུང་ཆསོ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་སྱིག་བས་ཡོང་བ་
ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་སྒང་ལ་ཡང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ལ་བར་ཆད་བདེ་ཀྱི་འདུག་ལ། མང་ཚགོས་ཀྱི་ར་ེའདདོ་
དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་འགན་དབང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ལའང་གང་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེ
མ་ཡྱིན་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྐུ་སྒེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེམ་
ཡྱིན་པའྱི་མཐའ་ན་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གསུང་ཆོས་ག་ོསྱིག་བེད་ན་ཏོག་ཙམ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
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བཀའ་དགོངས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ར་ེའདོད་དང་མཐུན་པའྱི་སྒ་ོནས་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ག་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེ
མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་མ་ཞུས་པའྱི་གོང་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། ད་གྱིན་ལན་ཞུ་དགོས་བསམ་ནས་བསད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལན་གསལ་པ་ོཚུར་
བྱུང་སོང་བས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་སོང་། དང་པ་ོདེར་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་གོང་ལྔ་
པའྱི་ཨ་ོརྒྱན་ཐེག་མཆོག་གླྱིང་དགོན་པ་ཞྱིག་གསོའ་ིསྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་བཏང་ནས་ཕག་སོན་བྱུང་ཚར་ཏ་ེབྱུང་འཛིན་རྱིགས་འབོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེཝར་ཎཱ་སྱིའྱི་པདྨ་བསམ་ཡས་
ཆསོ་གླྱིང་དགོན་པའྱི་ཆེད་དུ་སྔོན་མ་སོབ་གཉརེ་བའྱི་ཡ་ོཆས་དང་། དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཞུས་དོན་བཞྱིན། ད་གྱིན་
དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་གཉྱིས་ལ་གསོལ་ཕོགས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་བར་ལམ་ནས་མགོ་བཙུགས་ཚར་ཙམ་རེད་
འདུག ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་དེབ་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་
གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀ་སྦུག་ཐར་པ་ཆསོ་གླྱིང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེརྱིས་ལ་ོད་ེམྱིན་པ། ད་ལ་ོའག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལ་ོདའེྱི་ཐགོ་ནས་
ཉམས་གསོའ་ིརོགས་སོར་གནང་བའྱི་ཁོངས་སུ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་
ཚོས་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་ཧྱིན་སྒོར་སུམ་སྟོང་སུམ་སྟོང་བས་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་སྒརོ་མ་ོསུམ་སྟངོ་མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་ེགསལ་པ་ོབདེ་ནས་ཞུ་
རྒྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་ཧྱིན་སྒོར་སུམ་སྟོང་ཐམ་པའྱི་འབབ་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཕ་གྱིར་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ང་ཚོའྱི་གཏན་
འབེབས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་སྒོར་མ་ོསུམ་སྟངོ་ཐམ་པ་རང་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེམེད་ན་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ནས་
ད་ེརག་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་དེ་དག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ནས་སོག་བླུའྱི་སྐོར་དེ་ད་གྱིན་ཡང་བསར་ཞྱིག་
བཀའ་གནང་སོང་། ཉ་སོག་བླུ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཉ་སོག་བླུ་
གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་དུས། མཚ་ོཡྱིན་ནའང་འད། གཙང་ཆུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེའད་ཡོད་ས་ཞྱིག་ལ་ཕར་ཕབེས་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་
གར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ད་གྱིན་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ག་པར་ཡོད་
སར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། བརྡ་ཡག་པ་ོའཕོད་ནས་སོབ་གས་ོག་ོབསྐོན་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
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ད་ེདག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སོན་ད་ེདག་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། སོག་བླུ་ཡང་དག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། 
རསེ་མ་ནས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ད་ེདག་དམ་དནོ་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ད་ེནས་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་དྲུག་བཅུ་ར་ེབརྒྱད་འཁོད་བསད་པ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་གསལ་བཤད་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་བསར་དུའང་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ེདག་མང་ཆེ་བ་དགོན་པ་ཆུང་ཁག་དང་འབྱིང་བ་ཚོས་ཚུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་མ་གཏགོས། གདན་ས་ཆ་ེཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ད་ེདག་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གྱིན་
ངས་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རསེ་སུ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་དང་སོབ་གཉེར་གནང་མཁན་ད་ེདག་ཚང་མར། དབ་ེབ་
ཕེ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་མཐུན་རེན་སོར་ཐབས་དང་། དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཐབས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
འཕོད་བསྟེན་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐབས་ཀྱི་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། རྱིམ་པས་མཐུན་
འགྱུར་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་ད་ེསུ་དང་སུར་སད་ཡོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ལན་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་དེར་ལམ་སྟོན་དང་ཆ་རེན་དེ་དག་ཞྱིབ་ཚགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིཨ་རྱིའྱི་
ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་སལོ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་བཅས་ད་ེཚ་ོཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་སྔོན་མ་རྱིས་ལའོ་ིནང་ནས་ཁ་ོ
རང་ཚསོ་ལམ་སྟོན་བྱུང་བཞག་པ་ད་ེདང་ང་ཚསོ་རོགས་དངུལ་སད་བཞག་པ་ད་ེའབུམ་སུམ་བཅུ་ས་ོགཅྱིག་རདེ། ཚོགས་ཆུང་ད་ེ
ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་རོགས་དངུལ་གནང་ས་ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ོསོད་ཀྱི་སན་ཞུ་དང་། ང་ོའཕད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བཅའ་འདྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་སྒེར་ ༡༣ ལ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་
གསུམ་ད་ེདག་ཚགོས་པ་སྒེར་མྱིང་ད་ེཚ་ོནྱི། 

དང་པོ། བོད་ཀྱི་ས་བསྒྱུར་གཏམ་བརོད་ཁང་དང་། ལས་གཞྱི་ད་ེབོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བྱིས་པའྱི་གློག་བརན་ས་
 བསྒྱུར་བ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ད་ེརདེ་འདུག 

གཉྱིས་པ། ཀ་སྦུག་ལྷ་མོ་ཚོགས་པ་ནང་ལ་ལྷ་གཞུང་ཞྱིག་གཟུགས་མཐོང་བརན་པར་གྱི་ཐོག་ལ་འོད་སེར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
 ཆདེ་དུ་དང་། 

གསུམ་པ། རྣམ་རྒྱལ་སྟག་ལྷ་མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱན་ཆ་དང་གོན་ཆས། ཆོས་གོས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་
 དཔ་ེདབེ་སྤུས་ལགེས་ཅྱིག་དཔར་བསྐྲུན་ཆདེ། 

བཞྱི་པ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་ལྷ་མོའ་ིསྒྱུ་རལ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ལྷ་མོ་
 ཚགོས་པའྱི་དངསོ་ཡདོ་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་ཅྱིག་པར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུར། 

ལྔ་པ། བསྟན་འཛིན་རྱིག་གོལ་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་
 ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཅའ་འདྱི་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རདེ་འདུག 

དྲུག་པ། གོང་དཀར་ཆསོ་ས་ེལ་རྔ་འཆམ་ས་བརན་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
བདུན་པ། བསྟན་པ་སྱིད་ཐར་ཟེར་བ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཀྱི་སྒྱུ་སྩལ་ཡྱིག་མཛོད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག 
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བརྒྱད་པ། བོད་འཛམ་གླྱིང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བདོ་ཀྱི་འཁབ་ཆས་དང་འཁབ་སྟོན་གློག་ཆས་ཉ་ོའཆར་ད་ེཚ་ོརདེ་འདུག 
དགུ་པ། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ་བོད་ཀྱི་བོད་ཡྱིག་དཔེ་དེབ་དང་བོད་ཀྱི་ཉྱིན་དེབ་ཉམས་ཞྱིབ་དཔྱད་རོམ་མཁ་ོསྒྲུབ་

 བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རདེ་འདུག 
བཅུ་པ། ཚེ་རྱིང་སྟོབས་རྒྱལ་དང་ཚེ་རྱིང་ཆོས་འཕེལ་ཞུ་བ་གཉྱིས་ལ་གནའ་བོའ་ིབོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། དངོས་

 རྱིག་འད་པར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཆདེ་དུ་རདེ་འདུག 
བཅུ་གཅྱིག་པ། སལེ་ཀབོ་ལྷ་མོའ་ིཚགོས་པ་ལ་གླགོ་ཆས་དང་འཁབ་ཆས་ཉ་ོཆདེ་རདེ་འདུག 
བཅུ་གཉྱིས་པ། སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་ལྷ་མོའ་ིཚགོས་པར་འཁབ་ཆས་གསར་བཟའོ་ིལས་འཆར་རདེ་འདུག 
བཅུ་གསུམ་པ། ཨ་ོརྱི་ས་ལྷ་མོའ་ིཚོགས་པར་འཁབ་ཆས་ཉ་ོའཆར་དང་ཚོགས་མྱི་གསར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རོགས་

 དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ཁྱོན་འབུམ་ ༣༡ རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་བ་རྒྱུ་དེ་སྔོན་མ་ནས་མ་དངུལ་བཙུགས་ནས། ས་

གནས་སོ་དགུ་ལ་བཙུགས་ཏེ་ད་རེས་རྱིས་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་དུ་ས་ོགསུམ་མ་གཏོགས་མེད་པ་དེས་དྲུག་ད་ེག་ར་ེབས་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་དྲུག་དེའྱི་ནང་དུ་བསེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་འབུམ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྒང་། སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆེན། 
སྱིར་བདོ་ཚགོས། སནོ་ཌ་ོབཀྲ་ཤྱིས་གླྱིང་། བསུ་ན་མདའ་བལ་ཡུལ་སགོ་ར་གླ་ོསྱིག་གཞྱིས་ཆགས་བཅས་དྲུག་ད་ེརདེ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ཚོན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་ཡང་ཡར་
སན་ཐ་ོམ་ཕུལ་བ་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། སན་ཐ་ོད་ེདག་ཀང་དུས་ཚོད་ཀྱི་སོམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་བཅད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོང་ལ་འབོར་བ་ད་ེའད་ཡོད་ན་
ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན་མ་ཚུད་པའང་སྱིད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚ་ོདྲུག་རེད་འདུག་སྟ་ེལས་
འགུལ་སེལ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ལམ་སང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བེད་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་མཐའ་མ་དེས། མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དགོངས་ཚུལ་རང་རང་རེད་འདུག ཚང་མ་ད་ེད་ེ
བཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་རམས་འདགེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྔགས་བརདོ་གནང་བ་ད་ེཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ལྷག་པར་དུ་གཅྱིག་འདྱི་བའྱི་བཟ་ོ
ལྟ་དོན་གནང་སོང་། ང་ཚོ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཟེར་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐ་སད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
གངས་ཀའྱི་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཟརེ་ནས་ད་ེཚ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། སྔགས་པའྱི་ས་ེཚན་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་རང་བས་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྟ་རགོས་ཀྱི་ལས་འཆར་སལེ་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་གཟྱིགས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་ད་ོསང་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་
ཆར་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཡོང་སྟངས་ད་ེཚ་ོདཀོན་པ་ོདང་ཞན་པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། ཚུར་ཕོགས་ནས་ཁྱྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྔགས་
པའྱི་རགས་ཆ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ནང་དོན་རྱིག་པ་དང་ནང་ཆོས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་ཏན་ཏན་ཞུས་ཆགོ ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ོས་ོཐནོ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ལས་འཆར་ད་ེའད་གང་ཡང་སལེ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་
དང་ཟློས་གར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བར་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀརྨ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐགོ་ནས་
གཞྱི་རའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ནང་ལའང་རེད། བཤད་དགོས་རྒྱུ་དང་བཤད་མྱི་དགོས་པ་གཉྱིས་
ཀར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེའཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བ་བང་ཆེད་དུ། རྱིན་པ་ོཆེ་ཁོང་རང་གྱི་
ཆེད་དུ། ག་ཚོད་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཆ་ཚང་མཁྱེན་གྱི་ཡོད། ཁོང་གྱི་བ་བང་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱིས་འག་ོའཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དའེྱི་ཐགོ་ནས། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་
འདུག་ལ་འབད་བརོན་ཡང་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དམ་བསགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚུར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་སང་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་བ་ཆེན་གྱི་ཚོགས་
འདུ་སྐབས་ལ་ཕེབས་རྒྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མགོན་ཤོག་འབུལ་བ་ལྟར་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ེལྟར་ངོས་འཛནི་པའྱི་ཐོག་ནས་སྒུག་བསད་ཡོད། ད་ེནས་གཞྱི་རའྱི་སྔནོ་མ་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེལ་ོརྒྱུས་རང་རདེ། 
ད་ལྟ་དེར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཅྱིག་གསུངས་འདུག གཉྱིས་གསུངས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདག་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོའདོན་
བས་ན་ཡག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པ། 
ད་ལྟ་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་འགན་ཡོད་དུས། ད་ེའད་བདེ་ནས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡོད་པ་རེད་
ལ། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆ་ཁག་ག་པར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དམ་བསགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་
ན་ག་ོཐསོ་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་དང་འབས་ལངོས་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དམ་བསགས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཨ་
རུ་ན་ཅཱལ་ལ་དངོས་སུ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་འབས་ལོངས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་མགོན་ཤོག་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕེབས་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། རུམ་སྟེགས་དགོན་པ་ད་ེཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་རང་རེད། ཕེབས་མྱི་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ག་པར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞྱི་རའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་དང་གང་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཞུ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཕུལ་བ་རེད། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་མཚམས་ར་ེསྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེགཅྱིག་པ་ོལ་མ་རེད། འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་གནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་། མཛད་རྱིམ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་སངོ་ཡང་གང་དུ་འག་ོནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
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པ་རེད། གནས་ཚུལ་ཕུལ་བ་རེད་མ་གཏོགས་པས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཅྱིག་དང། 
 ད་ེནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཞུགས་སའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ལྡྱི་ལྱིའྱི་མངའ་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་ཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཧ་ལས་པའྱི་
ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ཟློས་གར་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོད་དུས། ཉ་ེཆར་ཟློས་གར་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་
བོད་པའྱི་བུ་དང་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་རྣམ་པ་དང་གཟུགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་ང་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལན་དེ་བརྒྱབ་བཞག་ན་
སྟབས་བད་ེན་བསམ་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཟློས་གར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གང་འད་ཚོགས་
ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ད།ེ ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ སྐབས་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོ
ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོསོང། ཡྱིག་ཆ་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་རེད། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེའགན་འཁྱརེ་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ག་དུས་ཚགོས་
ནའང་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་བཅར་གྱི་ཡོད་ལ། དེའྱི་ནང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རེད། གཞན་ལྷན་ཁང་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་གནང་ནས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་མཐོང་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། 
གཞས་ས་འཁབ་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོབཞག་ཟེར་དུས། ད་ེསྔ་སྱི་ཚོགས་རང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས། 
གཞས་ས་འཁབ་མཁན་རྒན་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༥།༢༠༡༦།༢༠༡༧ ཡྱིན་ས་ཡདོ། ལ་ོགསུམ་རྱིང་བསྟུད་མར་ང་ཚསོ་གཞས་ས་འཁབ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་
བེད་རྒྱུ་མྱིན་འདུག བང་ཅྱིག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞེས་ང་ཚོས་བདམས་པ་རེད། གཙ་ོབོ་ཟློས་གར་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་བདམས་པ་རེད། བདམས་པའྱི་སྐབས་ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་བཞྱི་ཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་བར་ཡོང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་
བདམས་རྒྱུ་ད་ེབརྒྱད་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་བདམས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གདམ་གདམ་སེལ་སེལ་
བས་ཏེ། རྣམ་པ། གཟུགས། གསུང་སྐད། འཁབ་བཟ་ོཡོད་པ་རང་རང་བདམས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Beauty lies in the eyes of beholder ཟེར་བ་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཟེར་བ་ད་ེསོ་སོ་བལྟ་མཁན་ཞྱིག་ལ་རགས་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་ཡོད་དུས། སྱིད་སོང་གཙོས་
པས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁག་གྱི་བལྟ་དུས་སྐབས་ལ་རྣམ་པ་མཛེས་པོ་རང་རང་ཞྱིག་མཐོང་གྱིས་འདུག་ཞེས་ཞུས་ན་ཞུ་
ཆགོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དའེྱི་སྔནོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་ཟུར་གྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་སྔནོ་ལ་ང་ཚ་ོལ་གཞས་ས་འཁབ་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བདམས་འདུག རྣམ་པ་མཛེས་པོ་དངོས་གནས་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐོང་མོང་མེད་ཅེས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་
པས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་ནས་བདམས་པའྱི་ནང་ནས་རྒན་པ་ནང་ལ་བཅུ། 
འབྱིང་པ་ནང་ལ་བཅུ་གཅྱིག།གཞོན་པ་ནང་ལ་ཉྱི་ཤུ་ར་དྲུག་བཅས་འཁབ་མཁན་རང་ཞ་ེདྲུག་ཡོད། ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་བེད་
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ནས་ཐོན་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གང་བེད་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལྷ་མ་ོའཁབ་མཁན་གྱི་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ 
རང་བཞྱིན་གྱི་ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཁབ་བཟ་ོདང་གཞས་ས་ལ་དབྱིངས་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོ
བརྒྱབ་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག།བདག་པ་ོབརྒྱབ་རོགས་བགྱིས་ཟེར་མཁན་གྱི་ཕྲུ་གུ་སུ་ཡོད་ནའང་ཕྲུ་གུ་
ཚང་མ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཡར་བསལ་ནས་སོབ་གྲྭ་ལ་
བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རང་རང་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་རང་རང་རེད། སོབ་གྲྭ་ལ་
བཏང། སོབ་སོང་རེ་ཕུད་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤས་སེ་ལ་ཀུའྱི་ལ་ཚུད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོལ་སོབ་
སོང་རང་བས་བཅུག།ཡང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ནས་གཞས་ས་འཁབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་བརྒྱུད་བུ་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོད་ོ
དབྱིངས་ཡོད་མཁན་རང་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོ་ཉར་ཚགས་བེད་ནས་རྒན་པ། འབྱིང་བ། གཞོན་པ་ཕྲུ་གུ་བཅས་བང་སྱིག་ནས་
བསོམས་པའྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་ཁྱོན་བསོམས་ནས་བདུན་ཅུ་དོན་གཅྱིག་ཡོད། ད་དུང་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་
ད་དུང་བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་བདམས་བཞག་ན་ཟེར་ནས། གལ་སྱིད་བདམས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་བཟོས་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་ཐོན་འགོ་དུས་རྒན་པ་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཕུགས་བརན་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་འཆར་
གཞྱི་བང་སྱིག་ནས་བཞག་ཡོད། བདམས་མཁན་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གནང་
མཁན་བོད་རྱིགས་རང་གདམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཡང་འདེམས་མེད། གཅྱིག་བས་ན་ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱི་གོ་
ནོར་ཐེབས་ནས་ང་ཚ་ོ Arunachal མངའ་ས་ེདང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དབར་ལ་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ Arunachal གྱི་རྱིག་
གཞུང་སེ་ཚན་ནས་ Arunachal ཁུལ་ལ་ང་ཚོ་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དང་རྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་པ་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་ང་
ཚོས་བོད་པའྱི་གཞས་ས་དང་སྒྱུ་རལ་རྱིག་གཞུང་ལ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཟློས་གར་ནས་འགན་
འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བཅས་ཟེར་ནས། ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག་ཟབ་སོང་གནང་
བཞག་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེའད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེསྔ་ཡང་འབས་ལངོས་ནས་སེང་ག་ེདང་འདྱི་འད་རྱིགས་འཁབ་མཁན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་བསབ་རོགས་གནང། ཕ་གྱིར་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་ཟློས་གར་ནས་ཕ་གྱིར་བསབ་བཞག་པ་དེ་འད་
དམྱིགས་བསལ་བས་པ་མ་གཏོགས། གཞན་ཡ་གྱིར་འཁབ་མཁན་ཚང་མ་བོད་རྱིགས་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་
སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་སབོ་ཕྲུག་རང་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུར་ཞལ་ལག་ཚང་མ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་ལ་ོརྱིམ་གཉྱིས་པར་སབེས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཟླ་བ་ར་ེར་ེལ་ཁོང་ཚ་ོལ་སྟོང་ཕག་ར་ེར་ེདོད་ལྟ་བུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་འབྱིང་པ་ཚོར་ལ་ོརྱིམ་གསུམ་
པར་ཟླ་རེར་གཅྱིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ར་ེཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒན་ཤོས་ལ་ོརྱིམ་བཞྱི་པར་ཟླ་རེར་སྟོང་ཕག་ལྔ་ར་ེཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཟློས་གར་ལ་མཐུན་རནེ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཞལ་ལག་དང་བཞུགས་ས་ཚང་མ་ག་སྱིག་ཡོད་པར་བརནེ་ནས། དངུལ་ད་ེཚ་ོ
ཟླ་བ་རེ་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་འགོ་སོང་བཏང་ཆེད་དུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ལུགས་དང་མཐུན་ནས་བང་རྱིམ་སྱིག་
བཞག་ཡོད་པ་རདེ། གཏམ་བརདོ་འཁབ་མཁན་མཁས་པ་འགའ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་སེབས་ནས་ཟློས་གར་ཚགོས་པ་ནང་བསབས་ནས་
ད་ལྟ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབདུན་ཕག་གཉྱིས་དང་དྲུག་ཙམ་བསབས་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཀང་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཇུག་མ་ལརོ་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པ་ད་ེལ་ོདྲུག་ཅུ་འཁརོ་ཡངོ་གྱི་



34 
 

ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐགོ་མར་འག་ོབཙུགས་དུས་ཕལ་ཆེར་གཞས་ས་འཁབ་མཁན་གསལ་པ་ོརང་དན་གྱི་མྱིན་འདུག ཕལ་
ཆརེ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་མེད་པ་འད། ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆགོ་མཇལ་ཁར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༨ པའྱི་གཡས་གཡོན་
ལ་མཇལ་ཁར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེཙམ་ལས་མདེ་དུས། ད་ལྟ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཁྱེད་རང་ཚ་ོསེམས་ཤུགས་
མ་ཆག ཁྱེད་རང་ཚ་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་རེད་ཅེས་ལུང་བསྟན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་
བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཟློས་གར་དག་ེརྒན་ཡོད་བཞག་པ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཟློས་གར་དག་ེརྒན་གྱི་བསབ་
པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་པ་འདུ་འཛོམས་བེད་ས་ཚང་མར་མཛད་སྒོ་ཁག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་
ཚགོས་འདུ་ཁག རྱིག་གཞུང་གྱི་འགན་བསྡུར་ཁག་གྱི་སྱིངས་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་
ལ་གཞས་ས་འཁབ་སྟོན་གནང་ཐུབ་མཁན། འགེམ་སེལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བཀའ་དྱིན་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ལུང་དང་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དེས་བརྒྱུད་ནས་དགེ་རྒན་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརེན་ནས་
བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རླབས་ཆེན་གྱི་བས་རེས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ལུང་པ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་
འཁབ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༨ བར་ལ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་བཅུ་ཙམ་ནང་ལ། 
ཨ་རྱི་གཙསོ་པས་ South Korea, New Zealand, Singapore ལ་སོགས་པ་ལུང་པ་བཅུ་ཙམ་ནང་ལ་ཁོང་རང་ཚོས་
འཁབ་སྟནོ་གནང་བར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག།ད་ེའད་སོང་ཙང་ཟློས་གར་ཚགོས་པ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚགོས་
ཁང་གསར་པ་ད་ེབརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཕྱིའྱི་མཐུན་རེན་དང་ནང་གྱི་ཟུང་གཉྱིས་ཀར་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པའང་
ཡོད་ལ་ར་ེབ་ཡང་ད་ེག་རང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འཁབ་མཁན་ཚ་ོཉྱིན་མ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་སྔནོ་ལ་ཐུག་སོང་། དུས་
རག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་མགོན་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡ་གྱིར་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་གཞས་ས་
གཟྱིགས་མཁན་མང་ཤོས་ད་ེབཀའ་ཤག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་མགོན་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་མགོན་གནད་ཡོད་གང་འད་
ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་རང་འཁབ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གཟུགས་དང་དབྱིབས་དང་རྣམ་པ་བཅས་ཡྱིད་འཕོག་པའྱི་
འཁབ་སྟོན་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག།ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚོགས་པ་ནང་གྱི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཅ་ོབརྒྱད་ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་
གནང་སོང་། དགོངས་ཚུལ་དང་དྱི་བ་གསུང་རྒྱུ། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་
འདབེས་དང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་བཅས་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། 
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 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསམོས་སན་སནོ་དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་
གསསེ་ཀ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༡ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པར་བགྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ གྱི་ལ་ོ

འཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། 
ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
༡། གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་གཞན་འཛུགས་བསྐྲུན། 
ཀ། གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་མ་འོངས་བདེ་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡་༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་བད་ེསྱིད་གླྱིང་དུ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ 

༡༡༦ ཙམ་ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཆེད་འབེལ་ཡོད་གོང་སེ་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཨར་ལས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཐབོ་བྱུང་བ་མ་ཟད་མངའ་གཞུང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཁལ་འབབ་སྒོར་འབུམ་ ༡༦༠ ཕུལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཆག་
ཡང་ཐོབ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་དུད་ཚང་རྣམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཀང་ཟྱིན་ཏ།ེ འཆར་ལོའ་ིནང་འཛུགས་སྐྲུན་
ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༢། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡་༢ ནང་གསལ་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་པྱི་ཨར་ཨེམ་དང་
སར་སྱི་ལོ་ན་བོད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་རོགས་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ༡༩༢་༦༦ འོག་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཁོངས་སོད་ཁང་
གངས་ ༤༠ གསར་རྒྱག་ཞུས་ཡདོ། 

ཁ། གཞན་མཐུན་རནེ་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ།༡ནང་གསལ་མོན་གྷོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
 ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༢༦ ཕྱིན་ཡདོ། 
༢། སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་མ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡ཁ།༢ནང་གསལ་སྱིར་བདོ་ཚོགས་ལས་དྲུང་གྱི་ལས་ཤག་

གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༨ ཕྱིན་ཡདོ། 
༣། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ།༣ནང་གསལ་ཨོ་ཌྱི་ཤ་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་
 ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༧་༨༠ ཕྱིན་ཡདོ། 
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༤། སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་མ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡ཁ།༤ནང་གསལ་ཀ་ོལ་ེགྷལ་ལྷ་མོའ་ིརནེ་ཁང་གསར་རྒྱག་
ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༨་༢༠ ཕྱིན་ཡདོ། 

༥། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འངོས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ།༦ ནང་གསལ་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་འོག་
གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ནང་མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐགོ་དགོས་གལ་གྱི་སོང་བརྡར་ས་ཁུལ་
ཆ་བགོས་ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་གཙོས་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཉྱིན་བཞྱི་རྱིང་བང་ཕོགས་ཀྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག རྡ་ས་དབུས་ས་ེལེན་ཁང་དང༌། བང་ཤར་དང་བལ་ཡུལ་བཅས་ས་ལུ་གྷ་ར་སེར་རྒྱུད་དགོན་པ། ལྷ་ོ
ཕོགས་དང་དབུས་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་བཅས་ས་ཁག་སོ་སོར་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཡོད། སྔོན་འགོའེ་གཞྱིས་ཆགས་
འདེམས་རྒྱུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་རེས་ཟུར་འཛུགས་འདེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང༌། ལྷ་ོཕོགས་ནས་ཀ་ོལེ་གྷལ། བང་ཕོགས་ནས་བད་ེསྱིད་གླྱིང༌། དབུས་
ནས་མན་སར། བལ་ཡུལ་ནས་གློ་སྱིག་བཅས་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་འཆར་ཁོངས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟ་ེལས་གཞྱིའྱི་
འབེལ་ལས་གཉྱིས་ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཕོགས་བསོད་དང་འབེལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སང་དང་དགོས་མཁོར་
དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་སྟ་ེརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་གལ་གནད་ཆ་ེཆུང་ར་ེཐོག་གྱིས་རའེུ་མྱིག་འབོར་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་མྱིན་དང་ལས་གཞྱི་འགོ་གོན་སོགས་དཔྱད་ཞྱིབ་སད་ཕོགས་
བསདོ་ཞུས། ལས་འཆར་ཁག་བཞྱི་ངསོ་ལནེ་བྱུང་སྟ་ེལག་བསྟར་བས་དང་བདེ་མུས་ཡྱིན། 

༦། སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་མ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡ཁ།༧ ནང་གསལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་རགོས་རམ་འགོ་
བོད་མྱིའྱི་ལས་ཤུགས་གངས་ཐོ་དགོས་མཁོ་ཁག་བསྡུ་རུབ་དང་དགོས་མཁོའ་ིཐོ་གཞུང་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཡོད། 
གངས་མཛོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་བཟ་ོབསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་ཁྱད་ལས་པ་འདེམས་སྒྲུག་དང་ལས་གཞྱི་དགོས་མཁ་ོཁག་ག་ོབསྡུར་
གྱིས་གངས་མཛདོ་ཀྱི་མཉནེ་ཆས་ལ་བསར་བཅོས་ཡང་བཅོས་ཇྱི་དགོས་ཞུས་ཏ་ེགཏན་འབེབས་བས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཁག་ནང་ལས་ཤུགས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུ་ཆདེ་དང་ད་འཇུག་ཞུ་རྒྱུར་འཕལ་སལེ་ལས་བདེ་ཁག་
བསྐསོ་འདམེས་གནང༌། གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུ་ཆདེ་འགངེས་ཤོག་གཏནའབེབས་གནང་མཚམས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
དང༌། ལས་དྲུང༌། འཕལ་སེལ་ལས་བེད་བཅས་ལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ས་ལུ་གྷ་ར་དང༌། སེལ་ཀོབ། རྡ་ས་
བཅས་ས་གནས་ཁག་ས་ོསོར་ག་ོསྱིག་ཞུས། ས་གནས་ས་ོས་ོནས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དངོས་སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེ
ད་འཇུག་ཞུ་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ས་ེར་ལྡུན་དང༌། ལ་དྭགས། མའེ་ོབཅས་ས་གནས་གསུམ་ཕུད་ད་ེ
དབྱིངས་ད་འཇུག་ཞུས་ཟྱིན། 

༧། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ།༨ནང་གསལ་སེལ་ཀོབ་ཏུ་བགེས་ཤག་གངས་ ༥ 
 གསར་རྒྱག་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་རྱིས་ལོའ་ིནང་འཐུང་ཆུ་དང་བཙོག་ཆུའྱི་སྦུབས་མདོང་མཐུད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་
 ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་དང་བགེས་
 ཡོལ་བའྱི་བགསེ་ཤག་དདོ་བཅས་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༩༦་༡༧ ཕྱིན་ཡདོ། 
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༨། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ།༡༠ ནང་གསལ་སྒང་ཏོག་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་དང་
ལས་ཤག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཆདེ་རྱིས་ལའོ་ིནང་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྱིས་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༤༤ ཕྱིན་
ཡོད། 

༩། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༡ ནང་གསལ་རྡོར་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
 ལས་ཁུངས་དང༌། ལས་ཤག མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད་རུང་བ་མ་ཧ་ཊའྱི་ས་ཆ་ཚོང་
 བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་མདེ། 
༡༠། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༢ནང་གསལ་ལ་བང་རྒོད་ཡུལ་དུ་སྱི་ཁང་གསར་

རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཆདེ་ྋདཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་ལ་བང་ཆདེ་མ་དངུལ་གསལོ་བསྩལ་སདེ་འབབ་
དང་ Free Tibet Italia བཅས་ཀྱི་རགོས་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༩་༦༨ ཕྱིན་ཡདོ། 

༡༡། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༣ ནང་གསལ་ཀུམ་རའ་ོས་གནས་གཞུང་ལམ་
 ཉམས་གས་ོའག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད་རུང་ས་གནས་ཀྱི་བེད་སྒ་ོཁག་མ་བསྒྲུབ་པའྱི་ངང་སྒུག་བ་དགོས་བྱུང༌། མུ་
 མཐུད་མཇུག་སངོ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡༢། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༤ ནང་གསལ་ལ་སེ་གོང་སེ་ ༦ པར་ཟམ་ཆུང་
 གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་ཆེད་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་དང་སུད་སྱི་བོད་ཀྱི་གོགས་པ་ོརོགས་ཚོགས་གཉྱིས་
 ཀྱི་རགོས་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༦་༡༡ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༣། སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ཀྱི་མ་འངོས་བེད་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༥ ནང་གསལ་བད་ེསྱིད་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང༌། མགོན་ཁང༌། དངུལ་ཁང་བཅས་གཤྱིག་གཏོར་གྱིས་ཚོང་འབེལ་ལས་གཞྱི་འགོ་
འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་ཚངོ་འབལེ་ས་ེཚགོས་ནས་འགན་འཁུར་ལས་དནོ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། 

༡༤། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༦ནང་གསལ་ར་སང་ལ་གཞྱིས་ས་ཧམ་བཟུང་གྱི་
ཉེན་ཁ་ཆེ་སར་ར་བ་སྐོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་ཆེད་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་འགོ་གོན་ཧྱིན་
སྒོར་ཁྱི་ ༥ ཕྱིན་ཡདོ། 

༡༥། སྔ་ལོའ་ིལས་བསོམས་ཀྱི་མ་འངོས་བེད་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༡ཁ། ༡༧ནང་གསལ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་ལས་བེད་པའྱི་ལས་
ཤག་དང་མགནོ་ཁང་ཡང་སྟེང་དུ་ལགས་ཤོག་ཐགོ་ཁབེས་གཡོག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཏ་ེགླ་གཡར་གཏངོ་
རྒྱུའྱི་ཁང་བཅད་གཉྱིས་དང་མྱི་གངས་ ༤༠ ཙམ་གཤོང་བའྱི་ཚོགས་ཁང་བཅས་གསར་སྐྲུན་ཞུས་ཡོད། ལས་གཞྱིའྱི་
ཆདེ་ནང་སྱིད་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༨་༩༨ ཕྱིན་ཡདོ། 

ག། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི། 
༡། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་དང་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་དམྱིགས་པས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་

ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
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ཚོགས་པ་ཁག་ ༩ ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་གསལ་མྱིང་གཞུང་རྣམས་ལ་འདེམས་སྒྲུག་གྱིས་
དཔལ་འབོར་རམ་འདེགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡང་རྱིས་ལོའ་ིནང་སུད་སྱི་རྱི་ཀོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་
ཚོགས་ནས་མན་སར་གཞྱིས ་ཆགས་འདེམས་ཐོན་གནང་ཡོད།  དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་དང་ལེག ་སེཊོན་ཊཡན་ 
Liechtenstein བོད་ཚོགས་ནས་མ་འོངས་མཉམ་འབལེ་གནང་འཆར་ཡདོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་འཕདོ་འབརོ་ཡདོ། 
ཨང༌། ཕྱི་རྒྱལ་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། གཞྱིས་ཆགས། འག་ོའཛུགས། 

 
༡ སལེ་ལམ། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང༌། ༢༠༡༣ 
༢ ཨ་རྱི་ནེའུ་ཡཀོ་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་དང༌། སན་ད་ར་ནོར་

རྒྱས་གླྱིང༌། 
༢༠༡༤ 

༣ ཕ་རན་ས།ེ ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང༌། ༢༠༡༤ 
༤ ས་ོས་ེཊནོ། ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང༌། ༢༠༡༥ 
༥ ཨ་རྱི་ཀ་ེལྱི་ཕརོ་ནྱི་ཡ། བལ་ཡུལ་རྡོར་པ་ཊན། ༢༠༡༥ 
༦ ཨ་རྱི་ཀ་ོལ་ོར་ཌ།ོ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དག་ེརྒྱས་གླྱིང༌། ༢༠༡༥ 
༧ ཨ་རྱི་པཌོ་ལནེཌ། ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང༌། ༢༠༡༥ 
༨ སུད་སྱི་རྱི་ཀོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷ་ས་བུའྱི་

མཐུན་ཚགོས། 
མནེ་པཊ་ཕན་བད་ེགླྱིང༌། ༢༠༡༨ 

༩ སུ ད ་སྱི ་ད ང ་ལེ ག ་སེ ཊོ ན ་ཊ ཡ ན ་
(Liechtenstein) 

མ་འོངས་མཉམ་བཞུགས་གནང་འཆར་ཡོད་
ལུགས་འགལེ་བརདོ་བྱུང༌། 

 

ང༌། ལས་དནོ་གཞན་གང་དང་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕགོས་ཕབེས་སྐོར། 
༡། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་བཞྱིན་ ༢༠༡༧།༣།༢༩ ནས་ ༢༠༡༨།༤།༡༧ བར་སེལ་ཀོབ་དང༌། ཧོན་སུར། 

ཀ་ོལྱི་གྷལ། མོན་གྷ་ོས་གནས་བཅས་སུ་ཕོགས་ཕེབས་གནང་བ་དང༌། ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱི་མང་སྱི་ཡོངས་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐབས་བྱུས་དང༌། ལས་འཆར་ཁག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བཅས་སྐོར་གསུང་བཤད་
གནང་བ་དང༌། ཧནོ་སུར་ས་གནས་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་མངའ་གཞུང་གྱིས་ས་ཞྱིང་བོགས་གཏོང་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་
གན་རྒྱར་མཚན་རགས་བཀོད་པས་མཛད་སྒོར་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོགདན་ཞུས་ལྟར་མཉམ་བཞུགས་གནང༌། ད་ེབཞྱིན་
ས་གནས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་གནས་སྟངས་དང་སེལ་ཀོབ་ཏུ་བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པས་དབུ་འབེད་
མཛད་སྒོར་བཅར། གཞན་ཡང་མྱི་མང་ནས་བད་ེསྡུག་སན་གསེང་ཞུ་མཁན་རྣམས་དང་དོགས་དྱི་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་
ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་དང་སགས་ག་ོབཀནོ་སབོ་གས་ོལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། 
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༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ ནས་ ༡༥ བར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་
གླྱིང་དང་ལ་བང་ས་ཁག་དགུ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་སྐབས་ལ་དྭགས་རྱི་ལོངས་ལྷན་ཚོགས་ Hill Council 
ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་རྱི་ལོངས་འགན་འཐུས་མྱི་ས་དང་ས་གནས་རོང་དཔོན་ངོ་ལས། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དང་
གསར་འགོད་པ་བཅས་མྱི་གངས་ ༡༧ ཙམ་འདུ་འཛམོས་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལ་དྭགས་མྱི་མང་སྱི་དང༌། བང་ཐང་ས་ཁག་
དགུའྱི་ནང་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་དཀའ་སེལ་སད་གནད་དོན་ཁག་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཨག་གླྱིང་བརྒྱ་
ཤོག་ ༧ ས་ཆ་ཀ་ནལ་ ༥༢ ཙམ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཆ་མྱིན་ལུགས་བརོད་ད་ེརྱི་ལོངས་ལྷན་ཁང་ནས་གཞུང་བཞེས་གནང་
བའྱི་ཚབ་ཏུ་ས་ཆ་གསར་པ་ཆེ་ཆུང་ཚད་གཞྱི་མཉམ་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་ཡོང་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ས་ཁུལ་གྱི་ཡུལ་བོད་མྱི་མང་རྣམས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ལས་འཆར་ཆེད་སྒོར་བ་ེབ་ ༦༥༤ 
བྱུང་རབས་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་དང་སགས་ལས་འཆར་ཁག་ས་གནས་ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་བའྱི་ཤུགས་
གནནོ་བསནོ་དགོས་ལུགས་ཞུས་ཡོད། 

༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༧ ནས་ ༡༩ བར་ནང་སྱིད་དྲུང་ཚབ་དང༌། དྲུང་འཕར་རྣམ་གཉྱིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་
སུ་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་བཅས་པ་མངའ་གཞུང་གྱི་མཉམ་འབེལ་དང་ལ་དྭགས་ལས་དོན་
བོན་ཆེན་མཆོག་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལ་དྭགས་རྱི་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན། ལ་དྭགས་སེ་ཁུལ་གྱི་
རོང་དཔོན་བཅས་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་མངའ་གཞུང་ནས་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཇ་མཱུ་ཀ་ཤྱི་མྱིར་མངའ་གཞུང་ནས་ཀང་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་
གཟྱིགས་སོང་སད་སྱིད་བྱུས་ཡྱིག་ཆ་གཏན་འབེབས་དང་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཡོང་བའྱི་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐགོ་ཞུ་
བསྐུལ་དང་འབལེ་གནད་དོན་སྱིའྱི་སྐརོ་གོས་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་ཞུས་པར་མ་འོངས་ལ་དྭགས་ཁུལ་བོད་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་བཟང་ཐབོ་བྱུང་ཡོད། 

༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཌལ་ཧོར་ས་གནས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརོགས་
སལེ་བར་ཕོགས་ཕབེས་སྐབས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་ལྟར་གསལ་བཤད་གནང་རེས་མྱི་མང་རྣམས་ནས་
དྱི་བ་ཁག་ལ་ལེན་འདེབས་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཌལ་ཧོར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་བོགས་མ་བསར་བཟོའ་ིབོག་རྱིན་བརྒྱ་ཆ་
བཅུའྱི་འབབ་སྒོར་འབུམ་ ༡༤ སྱིམ་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཆག་ཡང་ཡོང་བའྱི་བདེ་སྡུག་ཞུ་
དགོས་སྐོར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་བཀོད་མངགས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་མཇུག་སོང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། 

༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་འདྱི་གའྱི་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷོ་
ཕོགས་གཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་
དང༌། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ལ་ནང་འགལ་ཇྱི་
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ཡོད་སྐོར་གོས་བསྡུར་གནང༌། མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་ཁག ༡༥ ལ་ོའཁརོ་ཚོགས་འདུ་ཐངེས་ 
༡༧ པ་བསྐོང་ཚགོས་སྐབས་ཆདེ་བཅར་ཞུས་པ་དང་སགས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛནི་
ལྷན་ཚགོས་དང་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་ཚང་འཛམོས་ཐོག་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙ་ོབ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང༌། སྱིག་འཛུགས་དང་མཉམ་འབལེ་དབར་ཕ་བུའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་ཐགོ་
ལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་ལ་འཁུར་བརནོ་ལྷག་བ་ོཆ་ེབསདེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་སོབ་གས་ོལམ་སྟོན་གནང༌། 

༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༡ བར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟོབས་
རྒྱལ་མཆོག་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉྱིས་བང་ཤར་ས་ཁག་བཞྱི་དང༌། ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ས་ཁུལ་བཅས་སུ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕགོས་ཕེབས་སྐབས་མྱི་མང་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་གཏམ་བཤད་སྱིང་བསྡུས་ནང་ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་
གྱི་སྐརོ་གཙ་ོབ་ོདང༌། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང༌། གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས། ༢༠༡༨ ལོ་ཧྱིལ་པ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་བཀའ་
དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ། ས་གནས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་བསདོ་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས། ལྷག་དོན་ཡུལ་བོད་
དབར་འཆམ་མཐུན་དགོས་གལ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གཟྱིགས་རགོས་དགསོ་གལ་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་འཆར་འགདོ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༧། སྒང་ཏོག་མངའ་གཞུང་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཐོག་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་སན་གསེང་དང་སགས་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་འབས་ལོངས་མངའ་ས་ེནས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་ལག་བསྟར་
བཀདོ་ཁྱབ་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་ཞུས་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གཙང་མ་ཐབོ། 

༨། ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ནས་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གྱི་གཞུང་ལམ་ཆེན་མ་ོ (NH) གསར་
 བཟ་ོགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་སུ་དོ་ཕོག་ཡོང་ངེས་ལ་བརེན་ལམ་ཆེན་གྱི་ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐབས་
 ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་དནོ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁུལ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཞལ་བཞསེ་གཙང་མ་ཐབོ་ཡདོ། 
༩། བ་མ་ཧ་ཊའྱི་ས་ཆ་དེ་ས་གནས་ཆུ་སྒང་མྱིང་ཐོག་ཡོད་པར་དབུ་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ཁྱིམས་མཐུན་མྱིང་
 བསྒྱུར་ཞུ་སད་ཁྱིམས་མཐུན་ས་ཆ་དབ་ེམཚམས་ demarcation ལས་གཞྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྐང་འགན་
 བཞེས་ཏེ་མུ་མཐུད་འགོ་མུས་ཡྱིན། ས་ཆ་ཉོ་མཁན་ (St Paul's School) ནས་མཐའ་མའྱི་རྱིན་གོང་ཧྱིན་སྒོར་
 འབུམ་ ༣༠༠ ས་ཡ་ ༣༠ ཐམ་པ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ས་
 ཚངོ་གྱི་ཡོང་འབབ་ནས་རྡརོ་གླྱིང་ས་འག་ོལས་ཁུངས་གསར་བསྐྲུན་ཞུ་འཆར་ཡདོ། 
༡༠། ལ་དྭགས་མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་ཁུར་འོག་རྡ་ོསྣུམ་འཐེན་རྒྱུའྱི་ Petrol Pump གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་
 ལྟར་ས་གནས་གཞུང་ནས་ས་ཆ་ཀར་ནལ་ ༢ ཐོབ་སོན་བྱུང་ཡོད་པར་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབེལ་
 དབར་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་བཟ་ོམུས་ཡྱིན། ཡང་བོད་མྱི་ཚོར་སྣུམ་འཁོར་བདལ་རྒྱུགས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ཐབས་དང་
 མཉམ་འབེལ་མྱིང་ཐོག་འགྱིམ་འགྲུལ་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་ travel agency and taxi license གནང་
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 རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཏོད་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་རྱི་ལོངས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བརྒྱ་ཤོག ༧ ཉ་ེའགམ་བོད་མྱིའྱི་ས་ཆའྱི་
 ཐགོ་ཏུ་བཙགོ་ཆུའྱི་ཡུར་པ་ོ sewage གསར་རྒྱག་གནང་འདུག་པའྱི་ས་ཚབ་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡདོ། 
ཁ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིནང་གཞུང་ཞབས་བགསེ་ཡལོ་བ་གངས་ ༡༠ ལ་བགེས་ཤག་དདོ་ཁྱནོ་བསམོས་སྒོར་ས་

ཡ་ ༡༠་༢༤ སྱིག་དནོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 
ག དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བེད་ཁྱོན་གངས་ ༣༥༧ ཡོད་ཁོངས་ནས་ལས་ཤག་ཐོབ་པ་གངས་ ༡༩༦ དང་མ་
 ཐབོ་པ་གངས་ ༡༦༡ བཅས་ཡདོ། ལས་ཤག་གངས་ ༥༠ གསར་རྒྱག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
ང་། ནང་སྱིད་མགོན་ཁང་འགོ་ཐོག་ལས་བདེ་པའྱི་ལས་ཤག་གངས་ ༣ ནང་གནས་སོད་ལས་བདེ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁྲུས་ཁང་
 ཉམས་བཟ་ོགས་ོདང་གསང་སདོ་གསུམ་གསར་རྒྱག་ཞུས་པའྱི་འག་ོགོན་སྒོར་ ༡༢༦༠༠༠ ཐམ་པ་ཕྱིན་ཡདོ། 
ཅ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང༌། བད་ེལེགས་ཁང་དང་བད་ེསྱིད་ཁང་བར་གྱི་གློག་སྐུད་ཤྱིང་ལྡོང་ལ་ཐུག་
 ཡོད་པར་ཆར་དུས་སྐབས་གློག་ཁྱུད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བས་གློག་ཐག་ (Cable) བརེ་བསྒྱུར་ཞུས་ཏེ་དཀའ་སེལ་
 ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཆ། རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ ཁ་ེན་ཌར་གཞྱིས་ས་ོ
 བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་མྱི་འག་ོ ༩༧༣ རྒྱན་རྒྱག་ཞུས་ཁོངས་ནས་སྔ་ལོ་མྱི་གངས་ ༩༡༤ དང༌། རྱིས་ལོའ་ིནང་མྱི་
 གངས་ ༥༡ བཅས་བསོམས་ད་བར་མྱི་གངས་ ༩༦༥ ཁེ་ན་ཌར་གཞྱིས་ས་ོཟྱིན། ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ཕུད་མེའ་ོདང་ཏེ་
 ཛུ་ས་གནས་གཉྱིས་ནས་དུད་ཚང་ ༢ གཟུགས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ད་ེམྱིན་མྱི་འགོ་ཆ་ཚང་གཞྱིས་
 སསོ་ཟྱིན། 
ཇ། རྱིས་ལོའ་ིནང་བཀུར་འོས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་ཁག་ཏུ་
 འཚམས་ གཟྱིགས་ཕེབས་སྐབས་འདྱི་ནས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་འཚམས་གཟྱིགས་
 ཕབེས་པའྱི་དྱི་བ་ཆ་ཚང་ལ་དུས་ཐགོ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཉ། བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་སེལ་སད་འདྱི་གར་ཞུ་གཏུགས་ནམ་བྱུང་ལ་ས་གནས་མངའ་
 གཞུང་དང་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐོག་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
 བྱུང་ཡདོ། 
ཏ། ལ་དྭགས་བང་ཐང་མ ་ཁྱུ ་དང༌། ཆུ་མུར། ས་སད་བཅས་ས ་ཁག་གསུམ་གྱི ་ཆེད་སྐམ་གློག ་འཕྲུལ་འཁོར་
 (Generator) རརེ་གསར་ཉའོ་ིཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༢༨༦ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
ཐ། ས་ེར་ལྡུན་དང་སོན་ཊ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཆེད་གློག་གསོག་འཇོག་འཕྲུལ་ཆས་ (Inverter) ར་ེ
 གསར་ཉའོ་ིཆདེ་ཁྱནོ་སྒོར་སྟོང་ ༨༥ ཐམ་པ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
ད། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་ཆས་དང་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོསད་འག་ོགོན་སྒོར་ཁྱི་ 

༥ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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ན། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྣུམ་འཁརོ་གསར་ཉ་ོའག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༨་༨༠༨ ཐམ་པ་རྱིས་ལའོ་ིནང་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་དནོ་
བཞྱིན་གསར་ཉ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢། མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
སྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སོད་སྒར་ཕལ་མ་ོཆེའྱི་ནང་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ལུགས་འོག་མཉམ་
འབེལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་བསངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལས་རྱིམ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེར་བརྱིས་ཏེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་གནང་སྐབས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་དོན་ཚན་ཟུར་དབ་ེགནང་སྟ་ེབཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ 
༩༣ ནང་ཆ་རེན་བསྩལ་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་སྐབས་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཛིན་སོང་བེད་སྒོ་ཁག་ས་གནས་མཉམ་
འབེལ་ལ་རྱིས་ཕུལ་རེས་མཉམ་འབེལ་དང་མཉམ་ལས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ད་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་
རྣམས་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྒ་ོནས་སྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་བ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རོགས་སོར་ཆེད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་ཚན་པ་ཞྱིག་ཟུར་འཛུགས་དང༌། མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་འཕལ་
ཕུགས་ཀྱི་དགསོ་དམྱིགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབབེས་གནང༌། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་བཅུ་ལྔའྱི་མཉམ་འབེལ་ལས་གྲུབ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གསར་དུ་དེབ་སེལ་ཞུས། ལས་དོན་
གཙ་ོབོ་ནྱི་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་བཟ་ོ
ཚོགས་ཁག་ཏུ་དེབ་སེལ་དང་འབེལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང༌། རྱིས་ཁ་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་
འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་དང་གོང་རྱིམ་ལ་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། 
རྱིས་ལ་ོའདྱི་ནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རགོས་སརོ་ཇྱི་ཞུས་གཤམ་གསལ། 
༡། སྱི་མཉམ་ས་ེཚན་ཁག་དང་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་དང་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་

དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་སད་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཁོངས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཁག་དང༌། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་བཅུ་ལྔའྱི་
རྱིས་པ་བཅས་མྱི་གངས་ ༡༧ ལ་བདུན་གཅྱིག་རྱིང་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་དནོ་དང་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་
གློག་ཀད་ཐགོ Tally ནང་རྱིས་ཁ་ཉར་ཕགོས་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སངོ་སད་ཡདོ་པར་ཕན་ཐགོས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 

༢། ཧྱི་མ་ཅཱལ་དང་ཨུ་ཏར་ཁན་ཌྱི་ཁུལ་གྱི་བཟོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་བཟོ་འགོ་དང་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ། འགན་འཛིན་
 ནམ་དྲུང་ཆེ། འགན་ལྷན་ཚོགས་མྱི། རྱིས་པ་བཅས་མྱི་གངས་ ༣༣ ལ་ཚོགས་པའྱི་འཛིན་སོང་གནས་སྟངས་ཡར་
 རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཀྱི་འགོ་ལུགས། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གཏན་
 འབེབས་གནང་བའྱི་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་འབབ་ཁལ་ (GST) ཁལ་ཁྱིམས་གསར་པ་དང༌། ཁལ་འབབ་སྒྲུབ་
 འཇལ་ཁྱིམས་སྱིག་ (Income Tax return filing) བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཟབ་སོང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གོ་
 སྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
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༣། སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ད་ེབཞྱིན་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་རྣམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་
 བ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ས་ེཚན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། ཡང་སྒོས་འཕྲུལ་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་རྨོས་ས་ེཚན་ད་ེ
 དག་གལ་ཆེ་ཡྱིན་སྐོར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྔ་རེས་ལམ་སྟོན་བཀའ་དྱིན་སྩལ་གནང་གྱིས་ད་བར་མུ་མཐུད་རྒྱུན་
 འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་ད་ལྟའྱི་ས་ེཚན་ད་ེཉམས་རྒུད་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་སད་བག་ོགླེང་ཚོགས་འདུ་
 ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བགོ་གླེང་ཚོགས་
 འདུར་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་དྲུང་ཆེ། འཕྲུལ་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་
 འཛནི་བཅས་མྱིང་གངས་ ༢༠ ནས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡདོ། 
༣། ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། 
༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢་༡ ནང་གསལ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ (USAID) ལས་
 འཆར་འགོ་གཤམ་གསལ་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུས། 
ཀ སེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་རང་ཁ་རང་གསོ་དང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་རྱི་ཤྱིང་

རྱིགས་གསོ་སོང་དང་སེད་འཕེལ་སེ་ཚན་རྒྱ་བསེད་ལས་འཆར་དང་རྱི་ཤྱིང་གསོ་སོང་ཆེད་ད་གེབས་ཁང་ (Shade 
net) རྒྱ་ཁྱོན་ཕུ་ཌུ་གྲུ་བཞྱི་མ་ ༥༦༢༥ ཅན་གསར་རྒྱག་ཟྱིན། དེའྱི་ནང་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་ར་སོས་ས་
གངས་མྱི་འད་བ་གངས་ ༢༠ དང༌། མེ་ཏོག་འད་མྱིན་ཁག་གངས་ ༡༥ སན་རའྱི་རྱིགས་རྣམ་གངས་ ༦ བཅས་ཁྱོན་
བསོམས་རྱི་ཤྱིང་ར་སོས་གངས་ ༣༥༠༠༠ གསོ་སོང་བས་ཏེ་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་རྱིན་གོང་རན་འཚམས་ཐོག་ཕྱིར་ཚོང་
བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཁ སེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་ཞྱིང་སའྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་སེམས་ཅན་ཉེན་སྲུང་ཆེད་
 རོགས་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ༢༧ ཐོབ་པ་བཞྱིན་རྒྱང་རྱིག་མཐ་ོཚད་ཕ་ོཌྱི་ ༥ སྟེང་ལགས་སྐུད་གཟ་ེམ་ར་མག་ོམཐ་ོཚད་
 ཕུ་ཌྱི་ ༢  དང་དཀྱུས་རྱིང་མྱི་ཌར་ ༧༥༠ ཙམ་གསར་རྒྱག་ལགེས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
ག སེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་བསོམས་གངས་ ༨ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་
 ཤག་ཁག་ཆར་དུས་སྐབས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཐྱིག་པ་འཛར་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༢ 
 གསོལ་བསྩལ་ལྟར་ལས་ཤག་ཐོག་ཁེབས་གསར་བརེ་དང༌། སྒོ་སྒེའུ་ཁུང་དང་གསང་སོད། ལས་བེད་ཚོའྱི་སྱི་ཐབ་
 སོགས་བཟ་ོབཅསོ་ལགེས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
ང སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༢ ཙམ་སྟངེ་ཇ་ཀ་ོཕྱི་རྩྭ་སསོ་གངས་ ༡༧༥༠ 

འདེབས་འཛུགས་ཀྱིས་གས་ོསོང་ཆེད་ Drip Irrigation System ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཡོད། 
འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ་ ༣ བཏང་ཡདོ། 

༢། སྔ་ལོའ་ིབེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢་༢ ནང་གསལ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་ USAID གྱི་རོགས་རམ་འོག་སྒོར་འབུམ་ ༦ 
དང་ཨྱི་ཌ་ལྱི་ South Tyrol Bolzano Province ནས་སྒོར་འབུམ་ ༡༢ བཅས་བསམོས་སྒོར་འབུམ་ ༡༨ འག་ོ
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གོན་བཏང་སྟེ་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་རྩྭ་སོས་ཚད་ལྡན་
འདེབས་འཛུགས་གནང་བར་ཚོང་འགེམས་ཞུས་ཐོག མ་ེཏོག་དང་ཚལ་རྱིགས་ཀྱི་རྩྭ་སསོ་གས་ོསོང་གྱིས་ཞྱིང་པ་ཚོར་
བགོ་འགེམས་ཞུས། རྱི་ཤྱིང་གསོ་སོང་ཁང་ལ་ལུད་མཁོ་སྒྲུབ་དང་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་བ་ཕྱུགས་ལེགས་
གས་གངས་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱུགས་གས་ོཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཀ ཨ་ོཌྱིཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གྱི་ལ་རྒྱབ་ཏུ་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་ ༡༣༠ ཙམ་ས་སྟོང་བེད་མེད་ལྟ་བུ་ལུས་ཡོད་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་
 མྱིའྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་ཉེ་སོང་ད་ོབདག་ཞྱིང་པ་རྣམས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་རྱིས་ཕུལ་གནང་བས་ས་གནས་འགོ་
 འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འོག་སོ་ནམ་དཔ་ེསྟོན་འདེབས་ལས་འཆར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
 བཀདོ་སྱིག་ཀྱིས་ལག་བསྟར་འག་ོམུས་ཡྱིན། 
༣། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢་༥ ནང་གསལ་བཞྱིན་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་གངས་ ༡༤ དང་ད་ོདབྱིངས་

ཅན་གྱི་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་གངས་ ༡༥ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༩ ལ་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་སེལ་ཀོབ་ས་ེལྡན་སོ་ནམ་
ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་དུ་ཁྱད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ས་ོནམ་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབལེ་
ཟབ་སོང་དང༌། ད་ེརེས་གོ་རོགས་གོང་སེལ་སད་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་ཀ་ན་ཀྲ་ཀ་དང་ཏ་མྱིལ་ནྭ་དུའྱི་རྒྱ་གར་ཞྱིང་པ་ཡར་
ཐནོ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་སར་བསྐརོ་བསདོ་ཀྱིས་ལས་སངོ་ལམ་སྟོན་ཞུས། 

༤། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢་༦ ནང་གསལ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་ (USAID) གྱི་ལས་འཆར་འོག་སྒོར་
འབུམ་ ༡༠ འག་ོགོན་བཏང་སྟ་ེམོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞྱིང་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༤ ནས་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༦༧་
༢༤ སྟངེ་ཨམ་ལྡངོ་ར་སོས་གངས་ ༩༡༠ དང༌། ཀྭ་ཇུ་འབས་བུའྱི་རྩྭ་སོས་གངས་ ༣༠༦༥ འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་ར་སསོ་
གངས་ ༣༠༢༦ འདེབས་འཛུགས་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ས་ཆའྱི་མཐའ་སྒོར་ལགས་ཀྱི་གཟ་ེམ་ར་མགོའ་ིརྭ་བསྐོར་གྱི་ལས་
འཆར་ལག་བསྟར་ཟྱིན། 

ཀ ཨ་རྱི་གཞུང་ (USAID) གྱི་ལས་འཆར་འོག་ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༡ ནས་ཞྱིང་ས་
ཨ་ེཀ་ ༧༠ སྟངེ་འབས་ལྡན་ཤྱིང་འབས་འདབེས་འཛུགས་ཆདེ་ཀྭ་ཇུ་འབས་བུའྱི་སོང་པའོ་ིརྩྭ་སསོ་གངས་ ༤༢༠༠ དང༌། 
ཨམ་དངོ་རྩྭ་སོས་གངས་ ༢༠༠༠ འདབེས་འཛུགས་ཀྱིས་ས་དངོ་འབྲུས་གླ་དང་སེམས་ཅན་ཉེན་སྲུང་ཆདེ་མཐའ་སྒོར་དུ་
ལགས་ཀྱི་གཟ་ེམ་ར་མགོའ་ིརྭ་སྐོར་དང་ལུད་སོར་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱིས་འདེབས་འཛུགས་ཟྱིན། འགོ་
གོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༢ སོང་ཡོད། 

ཁ ས་གནས་ནས་འབེལ་ཆགས་མངའ་གཞུང་གྱི་རྱི་ཤྱིང་ལས་ཁུངས་ (Horticulture Department) སུ་འབེལ་
གཏུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་
དོན་ལྟར་སོ་ནམ་ལས་དོན་དང་འབེལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོར་ཡོང་བའྱི་ཞུ་བསྐུལ་ཞུས་འབས་སུ་ National 
Horticulture Mission (NHM) & Mahatma Gandhi National Rural Employment 
Guarantee Act Scheme (MNREGS) ཁོངས་ནས་ཤྱིང་འབས་རྩྭ་སོས་དང༌། རྱི་ཤྱིང༌། ས་བཅུད་གསོ་སོང་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་དགོས་ངེས་སེ་ལྡན་ལུད་སོར་ (Bio-fertilizer & Neem cake) སོགས་མངའ་གཞུང་གྱི་ཆག་
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ཡང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་ཐོག ཞྱིང་ཁའྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཞྱིང་རྭ་སྐོར་གླ་དང་ཤྱིང་འབས་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་ས་དོང་
འབྲུས་གླ་བཅས་སྔ་རེས་བསོམས་སྒོར་འབུམ་ ༤ ལྷག་ཙམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཤྱིང་
འབས་འདེབས་འཛུགས་དང་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་གྱི་མཐེུན་སོར་སོད་ཆེད་མངའ་གཞུང་ནས་ས་འོག་ཆུ་འབྲུས་དང་ཆུ་
འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་གངས་ ༤ (Borewell & Pumpset) དང་གློག་གྱི་མཐུན་རེན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ཁྱོན་བསོམས་
སྒོར་འབུམ་ ༡༦ ཙམ་འག་ོགོན་ལ་ཕན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཙམ་མངའ་གཞུང་ནས་གནང་བ་དང༌། འཕོས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ 
ཞྱིང་པ་ད་ོབདག་ནས་བསྡུ་ཆ་གནང་སྟ་ེམཇུག་སོང་བ་མུས་ཡྱིན། 

༥། སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢༣ དང་ ༤ ནང་གསལ་བཞྱིན་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ས་ོནམ་ལས་དོན་
རྒྱུན་གནས་དང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་རགོས་རམ་འོག་ཁྱད་ལས་པས་ཞྱིབ་
འཇུག་སན་ཐ་ོཕུལ་འབོར་ལྟར་ལས་འཆར་འོག་གབས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཞྱིང་པ་
རྣམས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་ལྟར་ཇ་ཤྱིང་འདབེས་འཛུགས་རྒྱ་སདེ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་སོད་ཆདེ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་ ༣ ཙམ་
ནང་ཇ་ཤྱིང་ར་སསོ་གས་ོསོང་ཁང་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན། རསེ་ལ་ོནས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་རྩྭ་སསོ་རྱིན་ཆུང་ཐགོ་བག་ོསདོ་ཞུ་
འཆར་ཡྱིན། 

༦། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༢་༧ ནང་གསལ་བཞྱིན་སུད་ཌན་ SOIR-IM རོགས་ཚོགས་ནས་སྒོར་
འབུམ་ ༡༤ ཙམ་གྱི་རོགས་དངུལ་གནང་འབོར་བྱུང་བ་ལྟར་མན་སར་ཕན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༥ 
ལྷག་འགོ་གོན་བཏང་སྟེ་གོང་སེ་ ༧ དང་ ༥ པའྱི་ས་ཞྱིང་ཨ་ཀར་ ༡༤ ནང་ཤྱིང་འབས་ལྱི་སོང་པོ་གངས་ ༡༧༠༠ 
འདེབས་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་དང༌། རོགས་དངུལ་ལྷག་བསད་ནས་ས་ཊོན་ཁམས་ཀཿཐོག་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་དར་
ཅོག་དཔར་བསྐྲུན་ཆདེ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོདང་བཟ་ོཁང་ཉམས་གས་ོཞུས། 

༧། སྔ་ལོའ་ིལས་འཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་མཇུག་སངོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཀ བསྟན་འཛིན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༧ ནས་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀ་ ༡༤་༢ སྟེང་ཤྱིང་འབས་ཀུ་ཤུ་སོང་པོའ་ིར་
 སོས་གངས་ ༡༤༤༠ དང༌། ཀྱི་སྱི་སོང་པོ་གངས་ ༡༧༠ ས་དོང་འབྲུས་གླ་དང་ལུད་སོར་བཅས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་
 རགོས་དངུལ་ལས་འཆར་འགོ་འདབེས་འཛུགས་བས་ཡདོ། 
ཁ ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་ཁྱོན་བསམོས་གངས་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་ཟབ་སོང་གནད་སྱིན་ག་ོསྱིག་ཞུས་
 ཡོད། 
ག སེ་ལྡན་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་རྒྱུན་མཐུད་བེད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་སེ་ལྡན་ཐོན་སེད་རྣམས་ཕྱིར་ཚོང་སད་ 
 མཐོང་ཆེན་ལག་འཁྱེར་ (Organic Scope Certificate) དུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ནར་གཏོང་གནང་
 མུས་ཡྱིན། 
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ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་འཆར། 
༡། ལོ་རེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དངོས་སུ་བེད་མཁན་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། ན་

གཞོན་རྣམས་ཕྱི་བསདོ་དང་རྒྱ་གར་གངོ་ཁྱེར་ཆ་ེཁག་ཏུ་ཁ་འཐརོ་དུ་གནས་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པར་བརནེ། ས་
ཞྱིང་ཕྱི་མྱིར་བགོས་མ་བཏང་བ་སགོས་མདརོ་ན་ཞྱིང་ལས་ཐགོ་འཚ་ོརནེ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ད་ོསང་བདེ་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་
གནས་སྟངས་དཀའ་སེལ་སད་སྐབས་བཅུྱིས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོ་ནམ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་སོ་ནམ་ལམ་སོལ་སེ་ལྡན་དང་རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ས་ཞྱིང་བདག་གཅེས་
དང༌། འཚ་ོཐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་རྒྱ་ཆ་ེགནང་བ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ནས་ཀང་མཇུག་སངོ་
མུ་མཐུད་གནང་སྟེ་ད་ེསྔོན་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་ཤར་བསོད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་སོགས་གང་
འསོ་སར་མུས་ཡྱིན། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སོང་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༩ 
ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༤༩༧  ནས་ཁྱོན་བསོམས་ཨེ་ཀ་གངས་ ༡༤༥༤་༤༠ ནང་སྟོན་ཐོག་འབས། ཨ་ཤོམ། མོན་
ཆགས། ཞ་ོཁོག བའུ། སན་རྱིགས། པད་ཁ། ལྒ་སྨུག ཚལ་རྱིགས། ཤྱིང་འབས་ཨམ། གཡེར་མ། བེ་ཏ་ལ་སོགས་
འདབེས་ལས་ཀྱིས་ལ་ོའཁརོ་ནང་ཐནོ་འབབ་ཁྱོན་བསམོས་ཀནོ་ཌལ་ ༦༥༥༦་༣༣ བྱུང་འདུག 

འབས་ལྡན་ཤྱིང་ས་འདབེས་འཛུགས། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་གཞུང་ (USAID) གྱི་རོགས་རམ་གསོལ་རས་གནང་བ་བཞྱིན་འབས་ལྡན་ཤྱིང་ས་འདེབས་འཛུགས་ཞུས་
པའྱི་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ། 
༡། ཨོ་ཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༡༢ རོགས་རམ་ཐོབ་པ་བཞྱིན་གོང་སེ་དང་པོའ་ིཞྱིང་པ་
 ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༡ ནས་ས་ཁྱོན་ཨེ་ཀར་ ༧༠ ཐོག་ཞྱིང་འབས་ཨམ་སོང་གངས་ ༢༠༠ དང་ཀཱ་ཇུ་སོང་པ་གངས་ ༢༢༠༠ 
 འདབེས་འཛུགས་བདེ་ཡདོ། 
༢། བསྟན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༨ རོགས་རམ་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ཤྱིང་འབས་ཀུ་ཤུ་སོང་པོ་གངས་ ༤༣༣༠ 
 དང་ཀ་ེསྱི་ (Kiwi Fruit) སངོ་པ་ོགངས་ ༡༧༠ འདབེས་འཛུགས་ཞུས། 
ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
༡། ལ་ོརའེྱི་འཆར་ཅན་སྟནོ་ཐགོ་འདབེས་ལས་ཆདེ་དུས་ཐུང་སདེ་མདེ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 

ཞྱིང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབ་རྒྱུར་དངོས་འབེལ་ཛ་དག་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ལག་དངུལ་དཀའ་ངལ་འཕལ་
རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༡༠༤ ནས་ས་ཞྱིང་ཨེ་ཀར་ ༣༤༣༠་༩ འདེབས་ལས་ཆེད་ཟླ་
གངས་ ༡༠ རྱིང་སེད་མེད་ཐོག་ས་ོནམ་བུན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༩༠ ཐམ་པ་བཏང་བ་བཞྱིན་བུན་དངུལ་ཕྱིར་སོག་ཆ་ཚང་
བྱུང་ཡདོ། 
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༢། ས་ོནམ་སདེ་ཆུང་དུས་བཀག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་མཉམ་འབེལ་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ལ་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བའྱི་ས་ཁམས་རོག་ཞྱིབ་གནང་བའྱིསན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ་
དང༌། སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ས་ོནམ་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་རྱིགས་གསར་ཉའོ་ིཆདེ་ལ་ོ ༣ ནས་ ༥ བར་
དུས་བཀག་སདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༥༡ སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ས་གནས། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང༌། བུ་ལནེ་པ་ 
མྱི་གངས། 

བུན་གཏངོ་སྒརོ། ཕྱིར་སགོ་བྱུང་བ་སྒརོ། ཡངོ་བསད་སྒརོ། 

མའེ།ོ འཕྲུལ་རྨོས་གསར་ཉ་ོཆདེ། ༣ ༥,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༨༧,༥༠༠་༠༠ ༤,༣༩,༣༥༠་༠༠ 
འཕྲུལ་རྨོས་གཉྱིས་གསར་ཉ་ོ
ཆདེ། 

༦ ༡༠ ,༠༠ ,༠༠༠ ་
༠༠ 

༡,༨༡,༦༠༠་༠༠ ༨,༧༠,༩༡༢་༠༠ 

ཇ་ཞྱིང་འདེབས་ལས། ༢ ༢,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༣༦,༣༣༠་༠༠ ༡,༧༤,༡༧༠་༦༠ 
སུ་པ་རྱི་ཤྱིང་སོང་འདེབས་
འཛུགས། 

༣ ༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༥༤,༥༠༠་༠༠ ༢,༦༡,༢༥༠་༠ 

སུ་པ་རྱི་ཤྱིང་སོང་འདེབས་
འཛུག། 

༣ ༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༥༤,༥༠༠་༠༠ ༢,༦༡,༢༥༠་༠༠ 

མན་སར། འཕྲུལ་རྨོས་གཉྱིས་གསར་ཉ་ོ
ཆདེ། 

༦ ༡༢ ,༦༠ ,༠༠༠་
༠༠ 

༢,༢༨,༩༠༠་༠༠ ༡༠,༩༧,༢༥༠་༠༠ 

འཕྲུལ་རྨོས་གཉྱིས་གསར་
ཉདོ་ཆདེ། 

མཉམ་འབལེ། ༦,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༠ ༦,༠༠,༠༠༠་༠༠ 

ཧནོ་སུར། ལྒ་མུག་འདེབས་ལས། ༡ ༡,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༠ ༡,༠༠,༠༠༠་༠༠ 
ལྒ་མུག་འདེབས་ལས། ༡ ༡,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༠ ༡,༠༠,༠༠༠་༠༠ 
ཨ་ཤམོ་འདེབས་ལས། ༡ ༥༠,༠༠༠་༠༠ ༢༥,༧༥༠་༠༠ ༢༤༢༥༠་༠༠ 
ལྒ་མུག་འདེབས་ལས་ཆེད། ༤ ༧,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༢༠,༤༦༦༤་༩༡ ༤ ,༩༥ ,༣༣ ༥ ་

༠༩ 
བད་ེསར། སྒོ་ཕྱུགས ་གསོ་སོང ་དང་

ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་ལས་
གཞྱི་ཆདེ། 

༡༥ ༡༢ ,༠༠ ,༠༠༠ ་
༠༠ 

༢༡,༧༩,༩༠་༠༠ 
 

༡༠,༤༥,༠༡༡་༨༠ 

མནོ་གྷ།ོ ཞྱིང་ས་ར་བ་སྐོར་རྒྱུ་ལས་
གཞྱི། 

༣ ༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༧༩,༥༠༠་༠༠ ༢,༣༡,༧༥༠་༠༠ 

ལུ ག ས ་ སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སོང་ལས་ ༢ ༣,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༥༤,༥༠༠་༠༠ ༢,༦༡,༢༥༠་༠༠ 
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བསམ། གཞྱི། 
ཀ་ོལྱི་གྷལ། སྒོ་ཕྱུགས ་གསོ་སོང ་དང་

ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་ལས་
གཞྱི། 

༣ ༦,༠༠,༠༠༠་༠༠ ༡,༠༨,༩༩༠་༠༠ ༥,༢༢,༥༡༡་༨༠ 

  ༥༣ ༧༥,༡༠ ,༠༠༠་
༠༠ 

༡༨,༥༢,༥༦༠་༠༩ ༦༥ ,༡༡ ,༡༦༦ ་
༢༩ 

༣། ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བགྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས། 
བར་ལམ་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་ཞྱིང་པ་གངས་ཇེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀང༌། ནང་སྱིད་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་
སེལ་བ་ནས་བཟུང་ལོ་རེ་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཨེ་ཀར་གངས་ཇེ་འཕར་འགོ་བཞྱིན་པ་རྱིས་ལོའ་ིནང་གྱི་གནས་སྟངས་
འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། གཞྱིས་ཆགས་མྱིང༌། ཞྱིང་པ་གངས། ཐབོ་སྐལ་ཨ་ེཀར། བོགས ་ལེན ་ཨེ ་

ཀར། 
བསམོས་ཨ་ེཀར། 

༡ མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང༌། ༢༩ ༣༤༥ ༡,༡༩༧ ༡༥༤༢ 
༢ ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང༌། ༢༨ ༡༣༩ ༡,༠༦༧ ༡༢༠༦ 
༣ བད་ེསར། ༡༥ ༣༣ ༢༥ ༥༨ 
༤ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང༌། ༧ ༢༣ ༣༣ ༥༦ 
༥ ཀ་ོལྱི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གླྱིང༌། ༤༡ ༡༩༥ ༤༨༩ ༦༨༤ 
༦ མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གླྱིང༌། ༡༧ ༦༨ ༡༩༩ ༢༦༧ 
༧ ལུགས་བསམ། ༡༠ ༣༢ ༣༧ ༦༩ 
༨ མེའ་ོཆསོ་འཕེལ་གླྱིང༌། ༡༧ ༧༢ ༣ ༣༧༥ 
 བསམོས། ༡༥༧ ༩༠༧ ༣༠༥༥ ༣༩༥༧ 

ས་ོནམ་སབོ་སྟནོ་པའྱི་ལས་འཆར། 
སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་གཏན་སོ་ནམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་འགན་
འཁུར་ཞུ་མུས་ཐོག རྱིས་ལོའ་ིནང་སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་རྣམས་ནས་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ཞྱིང་པ་གངས་ ༨༥༣ ལ་སོ་
ནམ་འདབེས་དང་སྒ་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ༌། ཤྱིང་འབས་དང་སྟནོ་ཐགོ་གྱི་ནད་འབུ་སྐོར་དང་དའེྱི་སྔནོ་འགགོ ས་ེལྡན་སར་ལུད་གསགོ་
འཇོག ཤྱིང་འབས་འདེབས་འཛུགས་ཟྱིན་པ་ཁག་འཛིན་སོང་བ་ཕོགས་ཐད་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་མཁས་ལས་པའྱི་ཟབ་སོང་
སད་ཡོད། ཞྱིང་པ་རྣམསཀྱི་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་བས་པའྱི་སྟོན་ཐོག་ཁག་ལ་ནད་འབུ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་ཡོང་ཆེད་ཞྱིང་པ་
རྣམས་ལ་ལམ་སྟནོ་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྐབས་ས་ོནམ་སོབ་སྟནོ་པ་ནས་ས་གནས་གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡདོ་ས་ོནམ་ལས་ཁུངས་དང་ 
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KVK སོགས་ལ་འབེལ་གཏུག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་སྟ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཐོག སོ་ནམ་བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱིའྱི་འགོ་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ས་ོནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་དུས་ནས་དུས་སུ་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ས་ེསན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརྡར་ཁང་གྱི་ལས་འཆར། 
༡། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཇྱི་བས། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་སེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་པ་སྱི་དང་ཡང་སྒོས་ས་ེལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་
ལས་མུ་མཐུད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་སྟོན་སད་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྟོན་ཐོག་ཁག་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༥་༥ ནང་
འདབེས་ལས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཚངོ་བ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ས་ེལྡན་ཐནོ་འབབ་ཇྱི་བྱུང་གྱི་གནས་སྟངས། སན་རྩྭ། 
ཨང༌། སྟནོ་ཐགོ ཐནོ་འབབ་ཀྱི་ལ་ོགངས། འག་ོགནོ་སྒརོ། ཡངོ་འབབ་སྒརོ། 

 
༡ སན་རྩྭ་བྷར་མྱི་ Brahmi ༧༦།༥༠ ༥༠༠༠་༠༠ ༩,༩༤༥་༠༠ 
༢ སྐྱུར་རྩྭ། Lemon Grass ༥༣༩ ༧༦,༤༨༧་༠༠ ༡༨༠,༨༨༠་༠༠ 
༣ སྐྱུར་རྩྭ་ཏུལ་སྱི་ Lemon Tulsi ༡༦༡།༥ ༦,༠༠༠་༠༠ ༡༤,༥༣༥་༠༠ 
༤ ཀྱི་རྱིཤ་ན་ཏུལ་སྱི་ Krishna Tulsi ༢༡༢་༥ ༡༣,༥༣༠་༠༠ ༡༤,༨༨༨་༠༠ 
༥ ཚལ་རྱིགས་དང་མྱུ་གུ་གས་ོསངོ༌། ༨༤ ༢༢,༣༦༥་༠༠ ༧༠,༠༠༣་༠༠ 
༦ ཨ་ཤོམ། ༡༠༢༠༠ ༩༤,༠༨༩་༠༠ ༡༡༢,༢༠༠་༠༠ 
 བསམོས།  ༢༡༧,༤༧༡་༠༠ ༤༠༢,༤༥༡་༠༠ 
ཤྱིང་འབས་བ་ེཏ་དང་གཡརེ་མ། 
ཨང༌། སྟནོ་ཐགོ ཐནོ་འབབ་ཀྱི་ལ་ོགངས། འག་ོགནོ་སྒརོ། ཡངོ་འབབ་སྒརོ། 

 
༡ བ་ེཏ། Coconut ༡༤༣༥༡ ༡༤,༤༨༥་༠༠ ༡༤,༣༥,༡༠༠་༠༠ 
༢ གཡེར་མ། Black pepper ༩༠ ༣༤༩་༠༠ ༣༡,༤༠༠་༠༠ 
 བསམོས།  ༡༤༨༣༥་༠༠ ༡༤,༦༦,༥༠༠་༠༠ 
ཟབ་སངོ༌། 
རྱིས་ལའོ་ིནང་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརྡར་ཁང་ནས་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པ་དང་ཞྱིང་པ་
ཁག་ཅྱིག་ལ་ཚལ་རྱིགས་དང་ཤྱིང་འབས་འདེབས་འཛུགས། དེ་བཞྱིན་མྱུ་གུ་གསོ་སོང་དང་འཛིན་སོང་བེད་ཕོགས་ཐོག་ཉྱིན་
གངས་དྲུག་རྱིང་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 
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ཕྱུགས་གས་ོཁང༌། 
ས་ེལྡན་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་ཕྱུགས་གས་ོས་ེཚན་དུ་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༢༡ དང་བེའུ་གངས་ ༡༧ ཕ་གླང་གངས་ ༢ 
རྨོད་གླང་གངས་ ༢ བཅས་བསོམས་སྒོ་ཕྱུགས་གངས་ ༤༢ ཆེད་འགོ་གོན་སྒོར་ ༦༠༣༢༢༣་༠༠ དང༌། ད་ེལ་ཕན་པའྱི་ཡོང་
འབབ་སྒོར་ ༧༥༣༣༡༥་༨༠ བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སེ་ལྡན་འབུ་ལུད་དང་སར་ལུད་བཟ་ོབསྐྲུན་གྱི་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལོ་ ༤༦༨༢༨ 
བྱུང་བ་ད་ེཚོང་བསྒྱུར་གྱིས་སྒོར་ ༢༨༠༩༦༨་༠༠ བྱུང་ཡོད་པར་ས་གནས་ལས་བདེ་དང་ལས་མྱི་ད་ེབཞྱིན་རྒྱུན་གོན་རང་ཁ་རང་
གས་ོཐུབ་བ་བྱུང་ཡདོ། 
ཡར་རྒྱས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར། 
ཨ་རྱི་གཞུང་ USAID གྱི་རོགས་རམ་འགོ་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་ཤྱིང་ས་དང་མ་ེཏོག ཚལ་རྱིགས་ཁག་གྱི་མྱུ་གུ་གས་ོསངོ་
ཁང་གསར་རྒྱག་དང་སྟོན་ཐགོ་ཁག་ཅྱིག་མྱིག་སྟནོ་དང་ཚདོ་བལྟ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་སྒརོ་འབུམ་ ༨ འག་ོགོན་བཏང་སྟ་ེསལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་
ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་ནས་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ལྟར་མཇུག་སངོ་མུ་མཐུད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༤། ངལ་སལེ་ལས་དནོ། 
༡། རྒས་གསའོ་ིརགོས་སརོ། 
ཀ། རྒས་གཅངོ་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཆདེ་ཁྱབ་ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ས་ོ

སོའ་ིཐད་ཀར་འཛནི་སོང་འགོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༢ ཐགོ་དྭང་སོབ་སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་ནས་འཛནི་
སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཧ་སྤུར་དྭང་སོབ་རྒས་གསོ་ཁང་བཅས་རྒྱ་གར་ནང་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༣ དང༌། བལ་ཡུལ་ཚེ་
རྱིང་རྒས་གས་ོཁང་བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ ཡོད། རྒས་གས་ོཁང་ད་ེདག་གྱི་ནང་སྔ་ལ་ོརྒས་འཁགོས་
གངས་ ༦༣༥ ཡོད་པའྱི་ཐོག་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གསོར་གསར་འཇུག་ཞུས་པ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་མྱི་གངས་ ༤༠ 
དང༌། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་མྱི་གངས་ ༡༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་མྱི་གངས་ ༦༨༥ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྱིས་ལོ་
འདྱིའྱི་ནང་དུས་ཆསོ་སུ་གྱུར་བ་མྱི་གངས་ ༦༠ འཐནེ་འཕསོ་ད་ལྟ་ཁྱོན་བསོམས་རྒས་འཁོགས་མྱི་གངས་ ༦༢༥ ཡོད་
པར་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་རྒས་གཅོང་མྱི་རརེ་སྱིན་བདག་རོགས་རམ་ཐབས་
འཚོལ་ཞུས་ཏེ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༣༥ 
ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར། 
 འདྱི་ལ་ོསྱི་ནརོ་ྋགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆནེ་དང་སྟབས་བསྟུན་མགོན་པ་ོ
 མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་མཚོན་ཆེད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གསོ་ཁང་ ༡༤ ལ་ཧྱིན་
 སྒོར་ས་ཡ་ ༤་༩༨ ཐམ་པ་འགོ་གོན་བཏང་སྟེ་རྒས་འཁོགས་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པར་མལ་གདན་དང༌། མལ་གཟན། 
 མལ་ཁབེ། སྔས་མག་ོདང་སྔས་ཤུབས་ཚད་ལྡན་ར་ེགསར་བར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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སྔ་ལའོ་ིབདེ་འཆར་ཨང་ ༤་༤ ཁ་པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་རྱིས་ལའོ་ིནང་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ ༡༤ ཡདོ་པ་ཆ་ཚང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་དགསོ་མཁརོ་སྐབས་བསྟུན་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁག་གཤམ་གསལ།  
རྡ་ས་བམས་པ་གླྱིང་རྒས་གས་ོཁང་། 
༡། ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans རོགས་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༦༠ ཐམ་པ་རོགས་རམ་གནང་
 བ་བཞྱིན་རྡ་ས་རྒས་གས་ོཁང་ཆདེ་སྣུམ་འཁརོ་ Innova ཞྱིག་གསར་ཉ་ོབས་ཡདོ། 
༢། ཨྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་དགེ་ར་(Tibet Foundation) ནས་རྒས་གསོའ་ིཁང་ཐོག་ལགས་ཤོག་ཐོག་ཁེབས་གསར་སྐྲུན་
 ཆདེ་རགོས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༢༥ མཐུན་འགྱུར་ཐབོ་པ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 
༣། ཨ་རྱི་གཏན་བཞུགས་སབས་རེ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱི་ FPMT Charitable Trust ཚོགས་པར་འབོད་
 བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་རྒས་ཁང་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་གང་རྱིག་གསར་སྐྲུན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༤༣ མཐུན་འགྱུར་
 རགོས་རམ་གསལོ་བསྩལ་བཞྱིན་ཨར་ལས་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན། 
༤། རྡ་ས་མེག་གྷན་ཁུལ་གནས་སོད་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱིན་པ་སྐུ་ཞབས་ Mr. Peter Brown མཆོག་ནས་རྒས་གསོའ་ིཟས་
 བཅུད་འག་ོགོན་ཆདེ་རགོས་རམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
༥། དྭང་སོབ་འབུམ་ཚགོས་ཚགོས་ཆུང་ནས་ལ་ོལྟར་ཟ་ཆས་འཕསོ་ལྷག་རྱིགས་ཞལ་འདབེས་གནང་མུས་ཡྱིན། 
༦། རྡ་ས་རྒས་གསའོ་ིརྒྱུན་གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་ཁུངས་ནས་ཕ་རན་སྱི་ Aet 

དང༌། སུད་སྱི་ Verein Tibet Freunde ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans ཨོ་སྱི་ཀྲྱི་ལྱི་ཡ་ Save 
Tibet  སུད་ཌན་ Tibet Charity ཨྱིན་ལན་ Tibet Foundation ཨ་རྱི་ PRM ལ་སོགས་པའྱི་རོགས་
ཚགོས་ཁག་ ༥༢ ཙམ་གྱི་རགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་ཐབོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཅནོ་ཏ་ར་དནོ་ལྡན་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཕ་རན་སྱི་ Aet རོགས་ཚོགས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༤༤༧༥༥་༠༠ རོགས་རམ་གསོལ་བསྩལ་ལྟར་ཅོན་ཏ་ར་རྒས་
 གསའོ་ིཆདེ་སྣུམ་འཁརོ་ Mahindra Bolero Camper 2WD, PS ཞྱིག་གསར་ཉ་ོབས་ཡདོ། 
༢། ཅོན་ཏ་ར་དོན་ལྡན་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་གཙ་ོབོ་ཨ་རྱི་ PRM དང་ཕ་རན་སྱི་ 
 Aet ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འད་མྱིན་ཁག་ ༦ ཙམ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༦༩༨ གནང་བ་བཞྱིན་རྒས་
 འཁགོས་ རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ཀ་སྦུག་གཡུ་ལ་ོབཀདོ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཕ་རན་སྱི་ Le Toit Du Monde རོགས་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ལྟར་རྒས་གས་ོཁང་དུ་གཟུགས་མཐོང་རླུང་
 འཕྱིན་མ་གནད་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༡༧༩༨་༠༠ ཅན་ཞྱིག་གསར་ཉའོ་ིམཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༢། འདྱི་གའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་ཀ་སྦུག་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་

ཐགོ རོགས་ཚོགས་ཆ་ེཁག་ཕ་རན་སྱི་ Le Toit Du Monde དང་ཨ་རྱི་ PRM གཞན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་
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འད་མྱིན་ཁག་ ༧ ནས་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་གནང་བ་བཅས་ཁྱནོ་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༢༠༥ ཡྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans རོགས་ཚོགས་ནས་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་གས་ོཁང་ལ་དགོས་མཁ་ོཆ་ེ

བའྱི་སག་སག་ Yamaha ཞྱིག་གསར་ཉའོ་ིརགོས་རམ་གནང་བ་བཞྱིན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༢། སྐུ་ཞབས་ Mr. Ryan Higgins, USA & དང་ སུད་སྱི་ Tibetfreunde རོགས་ཚོགས་བཅས་ལ་འབོད་

བསྐུལ་ཞུས་པར་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༠༡༤༣༣ གསོལ་བསྩལ་ལྟར་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ནང་ཡོངས་ལ་ཚོན་
རྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན། 

༣། ཨ་རྱི་ PRM རོགས་རམ་འོག་རྒས་ཁང་གྱི་སན་ཁང་ཆེད་ཡོ་ཆས་ཁག་ཅྱིག་གསར་ཉོ་ཞུས་པའྱི་འགོ་གོན་སྒོར་ 
 ༡༠༧༠༠༠ སོང་བར་རྒས་འཁགོས་སྱིའྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལ་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 
༤། བལ་ཡུལ་གཏན་བཞུགས་བ་མ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་དུ་མཆོད་
 གཤོམ་རྒྱ་སེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་འགོ་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༤༡༥༠་༠༠ དང༌། གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྱིན་ཆེ་བ་ཞྱིག་
 དངསོ་སྱིན་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
༥། སྱིར་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། རོགས་ཚོགས་ཆ་ེཁག་ཨ་རྱི་ PRM 

དང་ Tibet Fund,USA གཞན་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འད་མྱིན་ཁག་ ༧ ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་
ཆེད་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་གནང་བ་བཅས་ཁྱོན་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༢༤༨ ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་
ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ལུགས་བསམ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་ྋསབས་རེ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང༌། ཨྱི་ཊ་ལྱི་ Vimala Association རོགས་

ཚགོས་ཀྱི་ལམ་སྐུ་ Ms Debbie Carrani བཅས་ལ་རགོས་རམ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་རྒས་ཁང་གྱི་ཁང་མྱིག་
གངས་ ༢༠ གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦་༤༧ མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དོན་སོན་བྱུང་བར་ཨར་ལས་
འཛུགས་སྐྲུན་འག་ོམུས་སུ་ཡོད། 

༢། ྋསབས་རེ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་རྒས་གསོའ་ིམ་ནྱི་ལྷ་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༥༦ 
 མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་དནོ་སོན་བྱུང་བར་འཛུགས་སྐྲུན་འག་ོའཛུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
༣། འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒས་ཁང་གསར་པའྱི་འཛིན་ཆས་ཆ་ཚང་གསར་ཉོའ་ིརོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
 ༧༩༥༥༡༧་༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། 
༤། དེ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒས་ཁང་གསར་པའྱི་ཆུ་མཛོད་གསར་སྐུན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༡༣
 མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་དནོ་སོན་བྱུང་བས་ཕན་ཐགོས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 
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༥། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལུགས་བསམ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང༌། བ་མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆསོ་ཚོགས། ཨ་རྱི་ PRM, Most Civic Association Czech Republic, 
Ama Giannina Alberghini, Aet France, Ms. Debbie Carrani (Italy), Tibet 
International (USA) གཞན་རགོས་ཚགོས་འད་མྱིན་ཁག་ ༨ ནས་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་
ཡོང་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གང་ལགེས་གནང་ཡདོ། 

ཀ་ོལྱི་གྷལ་རྒས་གས་ོཁང། 
༡། ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans  རོགས་ཚོགས་ནས་རྒས་གསོ་ཁང་ཆེད་གཟུགས་མཐོང་རླུང་འཕྱིན་

དང་གློག་ཀད་བཅས་གསར་ཉའོ་ིམཐུན་འགྱུར་དནོ་སོན་བྱུང་ཡོད། 
༢། ལམ་སྐུ་ Ms Debbie Carrani, Vimala Association,Italy རོགས་ཚོགས་ནས་རྒས་ཁང་ཆེད་འཐུང་ཆུ་

གཙང་གསལ་གྱི་ཡ་ོཆས་གསར་ཉའོ་ིརགོས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད། 
༣། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་གོང་ K-18 ནང་གནས་སོད་བསྟན་འཛིན་ཡོན་ཏན་ལགས་གཙོས་གོགས་པོ་མཐུན་མོངས་ནས་
 གཟུགས་ མཐངོ་རླུངའཕྱིན་ (Samsung T.V.43 inch ) ཅན་ཞྱིག་དངསོ་སྱིན་གནང༌། 
༤། ཀོ་ལྱི་གྷལ་གཞྱིས་གོང་ K-13 ནང་གནས་སོད་དམན་བོ་བཟང་ཆོས་སོན་ལགས་ནས་རྒས་འཁོགས་ཚོར་འབོལ་
 གདན་གངས་ ༣༢ ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དང༌། ད་ེབཞྱིན་ལ་ོགསར་རེན་འབེལ་མཚོན་ཆེད་རྒས་འཁོགས་ཡོངས་ལ་
 གོན་ཆས་གསར་ཉོ་གནང་བས་རང་རྱིགས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ནས་མྱིག་དཔེ་ཡར་ལྟའྱི་རམས་འདེགས་རྱིམ་བཞྱིན་
 གནང་མུས་སུ་ཡོད། 
༥། འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་ཀོ་གྷལ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མུས་ཐོག 

རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་ཨ་རྱི་ PRM དང༌། ཕ་རན་སྱི་ Passport Tibet དང་རོགས་ཚོགས་འད་མྱིན་
ཁག་ ༦ ནས་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་
གནང་ཡདོ། 

ཧནོ་སུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཧནོ་སུར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞསེ་ཐོག 
རྒྱལ་སྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་འཇར་མན་རགོས་ཚགོས་དང༌། ཕ་རན་སྱི་སོལ་ཧྱི་མལ་རགོས་ཚགོས། སལེ་ཀབོ་སརེ་བསེ་བ་
མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཆོས་ཚོགས། ཨྱི་ཌ་ལྱི་ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཚགོས་ཆུང༌། ཕ་རན་སྱི་ཨྱི་
ཌྱི་ཨར་ཨྱི་རགོས་ཚགོས། ཨ་རྱི་ PRM ཨ་རྱི་ནའེུ་ཡགོ་དང་ནའེུ་ཇར་སྱི་ཧནོ་སུར་མཐུན་བསྱིལ་ཚགོས་པ་བཅས་ཚོགས་ཁག་
འད་མྱིན་ཁག་ ༩ ནས་ཟས་བཅུད་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
མནོ་གྷ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སལེ་ཚོགས་པ་ནས་མོན་གྷ་ོརྒས་གསོའ་ིསྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞེས་ཐོག 
ྋསབས་ར་ེདྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆསོ་ཚོགས་དང་ྋསབས་ར་ེསྟྱིར་ཀ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ ྋདཔལ་སའྱི་ཆོས་སྒར་བར་ེཆེན་མད་ོ
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སྔགས་ཆོས་གླྱིང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ Initiative Oberland ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ོབཀྲས་
མཐོང་སྐུ་འཁོར། ལམ་སྐུ་ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཨེཕ་པྱི་ཨེམ་ཀྲྱི་ཆོས་ཚོགས། དེ་བཞྱིན་གཞན་རོགས་ཚོགས་འད་མྱིན་ཁག་ 
༡༠ ནས་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་
ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཨ་ོརྱི་ས་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ད་ེསྔོན་སུད་སྱི་ནོར་བཟང་ཐེབས་ར་ (Norsang Foundation) ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཞལ་འདོན་ཚོགས་ཁང་

གསར་སྐྲུན་ཆདེ་འག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༦༩ མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལྟར་ཨར་ལས་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་པས་རྒས་
འཁགོས་ཡོངས་ལ་དག་ེཕན་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 

༢། འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་ཨ་ོརྱི་ས་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
ཐོག རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་སུད་སྱི་ ETRE(Swiss) Norsang Foundation དང་ཇར་མ་ནྱི་ German 
Aids to Tibetans ཨྱི་ཊ་ལྱིར་གནས་སོད་ Dr.Raffaella བཅས་ས་ེཁག་ ༥ ནས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་འག་ོགོན་དང་
ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

སན་ད་ར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞེས་ཐགོ སུད་སྱི་དང་ཇར་མ་
ནྱི་རགོས་ཚགོས་ EcoHimal, Switzerland  and German Aids to Tibetans གཉྱིས་ནས་རྒསའཁགོས་རྣམས་
ཀྱི་ཟས་བཅུད་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆ་ེ
ཁག་ཕ་རན་སྱི་ Le Toit Du Monde དང༌། ཨ་རྱི་ PRM བཅས་ནས་ཟས་བཅུད་འགོ་གོན་དང་ལག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
མའེ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
མེའ་ོརྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྱི་རོགས་ཚོགས་སྱི་
པན་བོད་ཁང་ Tibet House བརྒྱུད་ Casa del དང་ཨ་རྱི་ PRM བཅས་ནས་འག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་
བཞྱིན་ཡདོ། 
མན་སར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
མན་སར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙོ་འགན་བཞེས་མྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌།  རྒྱལ་སྱི་
རོགས་ཚོགས་ཕ་རན་སྱི་སྱིན་བདག་ཕུན་ཚོགས་སོལ་མ། ཨ་རྱི་ PRM དྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་བཅས་ནས་འག་ོགོན་དང་
ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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ཧར་པ་སྤུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans རོགས་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཇྱི་ཞུས་ལྟར་ཧ་པ་སྤུར་གཞྱིས་ལས་ཁང་

ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ Mahindra Bolero ཞྱིག་གསར་ཉོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༣༠༥༩༧་༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་
བྱུང་ཡདོ། 

༢། རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་དྭང་སོབ་སྱི་ཁྱབ་དང༌། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། 
ཨ་རྱི་ American Himalayan Foundation དང༌། ཨ་རྱི་ PRM དང༌། སུད་ཌན་ SOIR-IM ཇར་མ་ནྱི་ 
German Aid to Tibetans ཁེ་ན་ཌ་ Help-Age བརོགས་ཚོགས་བཅས་ནས་རྒས་འཁོགས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་
འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་ཡདོ། 

༢། འཚ་ོསནོ་རགོས་སརོ། 
ཀ། སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བདེ་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༤་ཀ ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅོང་འཚ་ོསནོ་རོགས་རམ་གཟྱིགས་

རགོས་དགསོ་པ་མྱི་གངས་ ༡༥༥༡ རྣམས་ལ་རྱིས་ལའོ་ིནང་རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ོབཞསེ་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ 
༩༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གངས ༡༦༤༡ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོ་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་པ་
གངས་ ༤༠ དང༌། དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༦༠ ད་ེམཚུངས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་
ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༦ བཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་ད་ེམཚུངས་བུ་ཕྲུག་རྒྱུད་
འཛར་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཞན་པས་བལྟ་རོགས་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་རྒས་འཁོགས་གངས་ 
༡༥༢༥ ཡོད་པར་འདྱི་ལས་ནས་བལྟ་སོང་བ་དགོས་ལྟར། རྒས་འཁོགས་དེ་དག་ལ་མྱི་རེ་ངོ་རེ་བཞྱིན་སྱིན་བདག་
ཐབས་འཚོལ་བྱུང་ཡོད། སྱིན་བདག་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་རྱིགས་དང༌། རྒས་གཅོང་ཁག་ཅྱིག་
ལ་སྱིན་བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དནོ་སོན་བྱུང་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་འཚ་ོསོན་ཚད་འཛནི་གཏན་འབེབས་ལྟར་རགོས་
དངུལ་དུས་ཐོག་དོན་སོན་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་རྒས་གཅོང་གངས་ ༡༤༢ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༠༣༠ གསོལ་བསྕལ་བྱུང་བར་དུས་ཐོག་
བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒས་གཅོང་འཚ་ོསོན་གནང་སོན་བྱུང་
 བ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༡༩ བྱུང་བར་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིབརྒྱུད་བག་ོའགེམས་ཐུབ་ཡོད། 
ག། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༢ ནང་ཡོད་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་འད་མྱིན་གངས་ ༥༢ ཡོད་པ་ནས་འདྱི་

གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ ༡༤ རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང༌། ཛ་དག་
ངལ་སེལ་འག་ོགོན། སོབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠་༧༩ གནང་སོན་བྱུང་བ་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་བགོ་
འགེམས་ཞུས་ཡོད། 
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ང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བོ་ངན་པ་དོར་དགོས་པ་དང་ནང་མྱི་བརྒྱུད་འཛར་
 ཡོད་རྱིགས་ནས་ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་ལ་བལྟ་སོང་བ་དགོས་པའྱི་གོ་བཀོན་སོབ་གསོ་མུ་མཐུད་ཞུས་འབས་སུ། འཚོ་
 སོན་ལོ་མང་བསྟུད་མར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ནང་མྱི་བརྒྱུད་འཛར་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ 
 ༡༡ ནས་རྒས་འཁགོས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༦ ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཁངོས་ནས་དང་བང་ཕྱིར་འཐནེ་བྱུང་ཡོད། 
 མྱིང་ཐ་ོཟུར་སར་ཡདོ། 
༣། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ངོས་བཞེས་ཡོད་པ་ཁྱོན་ས་ཁག ༤༠ ནང་སྔ་ལོ་མྱི་གངས་ ༣༠༢ ཡོད་
ཁོངས་ནས་འདྱི་ལ་ོདུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༥ དང་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གངས་ ༡༠ བཅས་ཕུད་རྱིས་ལ་ོནང་དྭང་ཟུར་ཉམ་
ཐག་འཚ་ོསོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་མྱི་གངས་ ༢༨༧ ཡོད་པ་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཟྱིན་པ་ཁག་ཕུད་པའྱི་འཕོས་འཚ་ོསོན་
སར་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་རོགས་དངུལ་དོན་སོན་མ་བྱུང་བར་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ལ་འཚ་ོསོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༢༥ ཐམ་པ་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
ཀ། ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་ ༧ དགོངས་དོན་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་

བདེ་སྒ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༧ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་དངེ་དུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་
པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆདེ་བསོད་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་ནན་གཟབ་ཞུས་ཟྱིན། 

ཁ། ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༣༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དནོ་བཞྱིན། བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དབུལ་ཕོངས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་
དང་དེ་མཚུངས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས། གསར་སོན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྒོ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནད་སྱིན་བགྱིས་པའྱི་རག་ཟྱིན་སན་ཐ་ོྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་སན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག། ད་ེསྔའྱི་ཉམ་ཐག་གངས་མཛོད་ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་བརེན་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་
 དང་བཅས་པ་ཞྱིབ་ཕ་ཆ་ཚང་གངས་མཛོད་ནང་འགོད་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༥། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ། 
༡། ལས་རྱིགས་སངོ་བརྡར་དང་ཟབ་སངོ༌། 
བོད་གངས་ཅན་དུ་དུས་ངན་བྱུང་སྟེ་སབས་བཅོལ་དུ་འབོར་རེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་དང༌། ཡང་སྒོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གྱི་བཀའ་དྱིན་འགན་མེད་འོག་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ར་
ཆནེ་གནང་ཡོད་ཀང༌། ན་གཞནོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟློག་མེད་ཀྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང༌། རྱིགས་གཅྱིག་གནས་སྟངས་དབང་
གྱི་སོབ་མཐར་མ་སོན་པ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་མཐར་སོན་ནའང་ལས་ཀ་མྱི་འཐོབ་པ་སོགས་གནས་དོན་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་རེན་པས་ལས་
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མེད་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིདོ་དབྱིངས་ལྟར་འཚོ་ཐབས་འོས་པའྱི་ལག་ཤེས་འད་མྱིན་ཐོག་སོང་བརྡར་དང༌།  སོང་བརྡར་
ལེགས་ཐོན་རེས་ལས་འཚོལ་ག་ོསྱིག་ཀྱིས་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་
ཐབས་སུ་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་མུས་ལྟར་སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ༤་༥༽༡ དགོངས་དནོ་ནྱི་ལ་
མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༢༢ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གངས་ ༩༥ ལ་སོང་བརྡར་གོ་
སྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཀ། སབོ་ཚན་རྣམ་གངས་དང་སངོ་བརྡར་བའྱི་གངས་འབརོ་གནས་སྟངས། 
ཨང༌། ས་གནས། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། སབོ་ཡུན་ཟླ་གངས། 

 
༡ སྐྲ་བཟ།ོ (Hair Dressing) ༣༩ ༡༧ ༥༦ ༤ 
༢ མཛེས་བཟ།ོ (Beautician) ༡ ༡༩ ༢༠ ༤ 
༣ མ གོ ན ་ཁ ང ་འ ཛི ན ་སོ ང ༌།  (Hotel 

Management) 
༡ ༢ ༣ ༡༢ 

༤ ད ་རྒྱ ་བྱི ས ་བ ཀོ ད །  (Graphic & 
Web-designing) 

༡ ༠ ༡ ༡༢ 

༥ མ་བན། (Cookery) ༡༡ ༣ ༡༤ ༦ 
༦ ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོབཅོས། (Hardware 

& Networking)   
༡ ༠ ༡ ༡༢ 

༧ སྱི ལ ་ཚོ ང ་འ ཛི ན ་སོ ང ༌།  (Retail 
management) 

༠ ༠ ༠ ༡༢ 

བསམོས། ༥༤ ༤༡ ༩༥  
ཁ། རྱིས་ལའོ་ིནང་སངོ་བརྡར་ཇྱི་སད་ཀྱི་གནས་སྟངས། 

 
 
ཨང༌། 

 
 
སབོ་ཚན། 

 
 
ཕ།ོ 

 
 
མ།ོ 

 
 
བསམོས། 

 
ར ང ་
གནས ་
སུ་ཕྱིར་
ལགོ 

ལས་འཚོལ་
ཐུབ་པ། 

རང ་ངོས ་
ནས་ལས་
འཚལོ། 

སོ ང ་
བ རྡ ར ་
ཁུངས་མ་
འཁྱལོ་བ། 

བསམོས། 
 

༡ སྐྲ་བཟ།ོ ༣༩ ༡༧ ༥༦ ༢༧ ༢༣ ༤ ༢ ༥༦ 
༢ སྐྲ་བཟ།ོ ༡ ༡༩ ༢༠ ༢ ༡༣ ༤ ༡ ༢༠ 
༣ མགོན ་ཁང ་འཛིན ་ ༡ ༢ ༣ ༠ ༢ ༡ ༠ ༣ 
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སངོ༌། 
༤ ད་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། ༡ ༠ ༡ ༠ ༠ ༠ ༡ ༡ 
༥ མ་བན། ༡༡ ༣ ༡༤ ༡ ༡༢ ༠ ༡ ༡༤ 
༦ ཀམ ་པུ ་ཊར ་བཟོ་

སྱིག 
༡ ༠ ༡ ༠ ༠ ༠ ༡ ༡ 

 བ སོ མ ས ་སོ ང ་
བརྡར་བ་གངས། 

༥༤ ༤༡ ༩༥ ༣༠ ༥༠ ༩ ༦ ༩༥ 

མཆན། ལས་འཚལོ་བརྒྱ་ཆ། ༦༢ 
ག མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཡན་
ལག་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་ལངས་ཕོགས་དང༌། མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
རྱིགས་ལག་རལ་གྱི་གལ་གནད་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡདོ། 
ང། རདོ་རགོ་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སངོ༌། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་རྱིང་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་རདོ་རགོ་འདུམ་སྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སོང་
བརྡར་སྐབས་གཉྱིས་བསྟུད་མར་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གཙསོ་ན་གཞནོ་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོ
འཁྱེར་ཕགོས་དང༌། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། ད་ེབཞྱིན་བ་ོསྟོབས་གོང་སལེ་གྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ཅ། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གྱི་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར་ང་ོསདོ། 
སོང་བརྡར་སྐབས་ས་ོསོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྱི་
བསར་བཅོས་ཇྱི་ཕྱིན་ཁག་ང་ོསོད་དང༌། སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སོང་བརྡར་ཐོན་པའྱི་
ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་དམྱིགས་བསལ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་འགེལ་བརདོ་ཞུས། 
ཆ། ནང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ང་ོསདོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་རྒྱལ་ཚན་ལགས་
དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ཞྱིབ་གསལ་ང་ོསོད་
དང་བག་ོགླེང་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡདོ་པར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ཇ། ཨྱིན་སྐད་དང་ངག་རྒྱུག་སདོ་ཕགོས་སྐོར་ཟབ་སངོ༌། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་བསྟན་འཛིན་བ་ོ

བཟང་ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ བར་ཟླ་གངས་གསུམ་ཙམ་རྱིང་ལྟ་ེགནས་ཁང་
གྱི་ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ཐངེས་གཉྱིས་རྱིང་ཨྱིན་སྐད་སོབ་ཁྱིད་དང༌། བག་ོགླེང་ཞུ་ཕགོས། ད་ེབཞྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་
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གནང་བའྱི་ཐགོ་ལས་ས་ེགཞན་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་དང༌། འཛནི་སོང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
བྱུང་ཡདོ། 

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་དབྱིན་
 དགེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཀོབ་ Mr.Jacob ནས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་བཟང་སོད་ལམ་ནས་
 བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང༌། ངག་རྒྱུག་སོད་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ལྟར་སོབ་མ་སོ་
 སོའ་ིལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་སྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ཉ། སྐྲ་བཟའོ་ིསངོ་བརྡར། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༢ དགོངས་དོན་རྡ་ས་མེག་གྷན་སེ་ལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ་གཙ་ོགྱུར་ན་གཞོན་གངས་ ༢༨ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྲ་བཟའོ་ིསོབ་ཁྱིད་ར་འཛིན་འགོ་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརྡར་
ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
 
སངོ་བརྡར་སྐབས། 

 
ཕ་ོགངས། 

 
མ་ོགངས། 

 
བསམོས། 

སངོ་བརྡར་དུས་ཡུན། 

སོང་བརྡར་སྐབས། དང་པ།ོ ༤ ༡༡ ༡༥ ཟླ་གངས། ༣ 
སོང་བརྡར་སྐབས། གཉྱིས་པ། ༣ ༤ ༧ ཟླ་གངས། ༣ 
སོང་བརྡར་སྐབས། གསུམ་པ། ༤ ༢ ༦ ཟླ་གངས། ༣ 
བསམོས་གངས།  ༡༡ ༡༧ ༢༨  
ཏ། ཀམ་པུ་ཊར་སངོ་བརྡར། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༣ དགོངས་དོན། རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སོད་ན་གཞོན་ཕ་ོམོ་
གངས་ ༣༣༣ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཏཻ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་
ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་གཏངོ་ཐབས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། གླགོ་ཀད་སབོ་ཚན། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། དུས་ཡུན། 
༡ ག ཞྱི ་རྱི མ ་ཀ མ ་པུ ་ཊ ར །  Basic 

Computer Course) 
༡༢༠ ༥༣ ༡༧༣ ཟླ་གངས།༡ 

༢ ད་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། (Web-Designing) ༦ ༦ ༡༢ ཟླ་གངས། ༤ 
༣ པར་རྱིས་བྱུས་བཀདོ། (Photo shop) ༥༢ ༢༡ ༧༣ ཟླ་གངས། ༡ 
༤ དབེ་གཟུགས་བྱུས་བཀདོ། (Indesign) ༡༨ ༩ ༢༧ ཟླ་གངས། ༡ 
༥ རྱི ས ་ག ཉ ར ་ཕོ ག ས །  (Tally 

accounting) 
༢༡ ༢༧ ༤༨ ཟླ་གངས། ༡ 
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 བསམོས་སངོ་བརྡར་བ་གངས། ༢༡༧ ༡༡༦ ༣༣༣  
ཐ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༤ དགོངས་དོན། བོད་མྱི་གནས་སོད་ས་གནས་

ཁག ༢༧ སོ་སོའ་ིམྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་མྱིག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༨༩ དང་མོ་གངས་ ༣༩ 
བཅས་བསོམས་ ༡༢༨ ལ་སྣུམ་འཁོར་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་དང་སྣུམ་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་
མཁ་ོསདོ་ཐུབ་ཡདོ། 

ད། ན་གཞནོ་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བེད་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༥༽༧ དགོངས་དནོ། རྱིས་ལོའ་ིནང་རང་རའེྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་
སོབ་གྲྭ་མཐར་སོན་མ་ཐུབ་པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བསད་རྣམས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་རྡ་ས་ས་ེལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་
ཡོད་འདྱི་གའྱི་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་ཚན་པ་ནས་ལ་ོའཁོར་ནང་ལྷ་ོ
གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག སེང་ལོར་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་སེང་ལོར་བོད་ཁྱྱིམ་
སདོ་ཁང༌། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་སོང་བརྡར་ཁང་བཅས་སུ་ཆདེ་བསོད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང༌། བར་ལྡྱིང་ན་གཞནོ་ལས་མེད་དང་འབལེ་ཡདོ་
ཕ་མ་བཅས་བསོམས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༧༠༠ ལྷག་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་སྐབས་ངག་རྒྱུགས་གདོང་ལེན། ད་ེ
བཞྱིན་རང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འབྱི་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་དང༌། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ས་ོསོའ་ིགས་ོསོང་བ་ཕོགས་དང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏོང་ཕགོས་ཐད་ག་ོབསྐོན་ལམ་སྟནོ་སོགས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་རྡ་ས་
གནས་སོད་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ན་གཞོན་དང༌། སོབ་ཕྲུག ཕ་མ་བཅས་མྱི་གངས་ ༦༢ ཙམ་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་གཞན་
དགསོ་ངསེ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་ཐུབ་པ་སགོས་དག་ེཚན་བྱུང་ཡོད། 
 
ན། དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སངོ་བརྡར། 
སེ་ལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་ཚན་པས་ལོ་
འཁརོ་ནང་གཤམ་གསལ་དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཇྱི་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། ཟབ་སངོ༌། སངོ་བརྡར། དུས་ཡུན། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། 

 
༡ འཚེ ་མེ ད ་ཞྱི ་བ འྱི ་ལྟ ་གྲུ བ །  (Active non 

violent communication) 
༢༠༡༧།༤ །༢༤  ནས ་ 
༢༥ 

༧ ༡༥ ༢༢ 

༢ ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ཚོང་ལས་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་
བའྱི་ཟབ་སངོ༌། 

༢༠༡༧ །༦ །༢༦  ནས ་ 
༢༧ 

༡༠ ༡༥ ༢༥ 

༣ རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སོང༌། (Conflict 
resolution) 

༢༠༡༨།༡།༢༢ ནས་ ༢༣ ༡༦ ༡༡ ༢༦ 
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༤ དཔར་པ་སངོ་བརྡར། (Photography) ༢༠༡༨།༣།༩ ནས་ ༢༦ ༦ ༦ ༡༢ 
༥ འཚེ ་མེ ད ་ཞྱི ་བ འྱི ་ལྟ ་གྲུ བ །  (Active non 

violent communication) 
༢༠༡༨།༣།༡༩ ༡༡ ༤ ༡༥ 

༦ ངག་རྒྱུགས་གདོང་ལེན་བ་ཕོགས་དང༌། ལས་
འཚལོ་བ་ཕགོས། (Employbility skill) 

༢༠༡༨།༣།༢༠༧ 

༧ སེ མ ས ་ཚོ ར ་རྱི ག ས ་ར ལ །  (Emotional 
Intelligence) 

༢༠༡༨།༣།༢༠ 

 ཁྱནོ་བསམོས།  ༤༩ ༥༡ ༡༠༠ 
༢། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་སདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༦ དགོངས་དོན་རྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ ༡༣ 
དང་མ་ོགངས་ ༡༢ བཅས་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༥ ལ་ཚོང་ལས་འད་མྱིན་ཆེད་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༦ སེད་ཆུང་
བུན་གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལ་ོནས་བཟུང་ད་བར་
ན་གཞནོ་ཕ་ོམ་ོབསོམས་གངས་ ༢༤༩ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦་༧༨ ཐམ་པ་བུན་གཡར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། གནས་དནོ། མྱི་གངས། ཕྱིར་སགོ་བྱུང་བ་སྒརོ་ས་ཡ། ཕྱིར་སོག་བ་བསད་སྒོར་ས་

ཡ། 
ཁྱོན་བསོམས་ས་
ཡ་སྒརོ། 

༡ བུན་དངུལ་གཙང་འཇལ་
ཟྱིན་པ། 

༡༨༦ 
 

༡༩་༩༨ མདེ། 
 

༡༩་༩༨ 
 

༢ ལས་གཞྱི་འག་ོམུས། ༦༣ 
 

༢་༨༡ ༣་༩༩ ༦་༨༠ 

 བསམོས། ༢༤༩ ༢༢་༧༩ ༣་༩༩ ༢༦་༧༨ 
༣། འཛུགས་སྐྲུན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ནང་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་གང་རྱིག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ལེགས་
གྲུབ་ཟྱིན་པར་ཕྱི་ནས་ས་ཆ་ཧམ་འཛུལ་གྱི་དཀའ་རགོ་ཟླགོ་ཐབས་དང༌། སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་མཛསེ་རྒྱན་ལ་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡདོ། 
༤། ང་ོསདོ་དབེ་གཟུགས་གསར་སྐྲུན། 
ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་ང་ོསདོ་ཕགོས་སྱིག་ཡྱིག་ཆ་དབེ་གཟུགས་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ས་གནས་ཁག་ལ་རྒྱ་ཆ་ེའགེམས་སེལ་ཞུས། དེའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་བྱུང་དང༌། 
ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ཁག་ནས་སོང་བརྡར་སོབ་ཚན་འད་མྱིན་ཐོག་གོ་སྐབས་མཐུན་རེན་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་ཆེ་གོ་
རགོས་སལེ་ཡདོ་པར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ་སམ། 
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༥། གནས་བབ་ཞྱིབ་འཇུག 
ན་གཞོན་ལས་མེད་ཆདེ་ལས་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་གཙ་ོགྱུར་ཐགོ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་ལས་ཤུགས་གོང་སལེ་ཡོང་ཐབས་
སུ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་ USAID ཁོངས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ལས་ཤུགས་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ (Workforce 
development assessmernt) ཆེད་མུམ་བ་ཡེ་ Intellecap, Mumbai ཚོགས་པའྱི་ཁྱད་ལས་པ་གཉྱིས་ནས་
བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སུ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ལ་ཕུལ། 
ཟུར་འཛར། 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོར་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཁངོས་ནས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་། ཡང་དང་བང་ཕྱིར་
འཐནེ་ཞུ་མྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཁག་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། ས་གནས། མྱིང་། ཕ་ོམ།ོ ལ།ོ ཉམ་ཐག་སེ་ཚན་

དང་ཨང་། 
༡ ཀ་སྦུག ཚུལ་ཁྱིམས་ཆསོ་འཕེལ། ཕ།ོ ༧༩ ཁ།༡༢༤༥ 
༢ ཀ་ོལྱི་གྷལ། སྱིད་པ། མ།ོ ༨༧ ཁ།༩༣༠༦ 
༣ ཀུ་ལླུ། ལྷ་ོམ་ོསལོ་མ། མ།ོ ༦༠ ཁ།༦༥༢༢ 
༤ ར་ཝང་ལ། ཉྱི་སནོ། མ།ོ ༨༥ ཁ།༤༥༡༨ 
༥ ལ་དྭགས། ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ། མ།ོ ༧༤ ཁ།༦༣༢༧ 
༦ ལ་དྭགས། རྡ་ོར་ེསལོ་མ། མ།ོ ༩༡ ཁ།༦༣༣༦ 
༧ ལ་དྭགས། བསདོ་ནམས་ཆསོ་སོན། མ།ོ ༨༡ ཁ།༦༣༦༡ 
༨ ལ་དྭགས། ཆསོ་འཕེལ་དཀནོ་མཆགོ ཕ།ོ ༨༣ ཁ།༦༤༡༥ 
༩ ལ་དྭགས། ཚགོས་ཉྱི། མ།ོ ༨༨ ཁ།༦༤༩༥ 
༡༠ ལ་དྭགས། དངསོ་གྲུབ་སོལ་མ། མ།ོ ༨༡ ཁ།༦༤༡༦ 
༡༡ སྱིམ་ལ། སྱི་སྱི། མ།ོ ༩༣ ཁ།༥༣༨༩ 
༡༢ ཧར་པ་སྤུར། བ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས། ཕ།ོ ༦༩ ཁ།༩༧༢༥ 
༡༣ ཧུར་སུར། མྱིག་དམར། ཕ།ོ ༧༩ ཁ།༠༤༠༣ 
༡༤ རྡ་ས། ནརོ་ཆུང་། མ།ོ ༧༩ ཁ།༢༠༩༥ 
༡༥ འབུམ་ས་ེལ། སྐལ་བཟང་ཁང་དམར། མ།ོ ༩༣ ཁ།༤༤༤༤ 
༡༦ ཆསོ་འཇོར། པདྨ་དབངས་འཛམོ། མ།ོ ༨༧ ཁ།༠༧༨༧ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལོ་
འཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ འཕསོ་ད་ེསན་སནོ་གནང་
རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམ་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མུ་མཐུད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ཧནོ་སུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཧནོ་སུར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞསེ་ཐོག 
རྒྱལ་སྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་འཇར་མན་རགོས་ཚགོས་དང༌། ཕ་རན་སྱི་སོལ་ཧྱི་མལ་རགོས་ཚགོས། སལེ་ཀབོ་སརེ་བསེ་བ་
མ་བཟདོ་པ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཆོས་ཚོགས། ཨྱི་ཌ་ལྱི་ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཚགོས་ཆུང༌། ཕ་རན་སྱི་ཨྱི་
ཌྱི་ཨར་ཨྱི་རགོས་ཚགོས། ཨ་རྱི་ PRM ཨ་རྱི་ནའེུ་ཡགོ་དང་ནའེུ་ཇར་སྱི་ཧནོ་སུར་མཐུན་བསྱིལ་ཚགོས་པ་བཅས་ཚོགས་ཁག་
འད་མྱིན་ཁག་ ༩ ནས་ཟས་བཅུད་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
མནོ་གྷ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སལེ་ཚོགས་པ་ནས་མོན་གྷ་ོརྒས་གསོའ་ིསྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞེས་ཐོག 
ྋསབས་ར་ེདྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཆསོ་ཚོགས་དང་ྋསབས་ར་ེསྟྱིར་ཀ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ ྋདཔལ་སའྱི་ཆོས་སྒར་བར་ེཆེན་མད་ོ
སྔགས་ཆོས་གླྱིང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཨྱི་ནྱི་ཤྱི་ཏྱིབ་ཨོ་སར་ལེན་ Initiative Oberland ཨ་རྱིར་གཏན་བཞུགས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ོབཀྲས་མཐོང་སྐུ་འཁོར། ལམ་སྐུ་ཝྱི་མ་ལ་རོགས་ཚོགས། ཨེཕ་པྱི་ཨེམ་ཀྲྱི་ཆོས་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་གཞན་
རགོས་ཚགོས་འད་མྱིན་ཁག་ ༡༠ ནས་རྒས་འཁགོས་རྣམས་ཀྱི་ཟས་བཅུད་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སར་ཆ་
སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཨ་ོརྱི་ས་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ད་ེསྔོན་སུད་སྱི་ནོར་བཟང་ཐེབས་ར་ (Norsang Foundation) ནས་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་ཞལ་འདོན་ཚོགས་ཁང་
 གསར་སྐྲུན་ཆེད་འགོ་གོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༦༩ མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལྟར་ཨར་ལས་མཇུག་བསྱིལ་ཟྱིན་པས་
 རྒས་འཁགོས་ཡོངས་ལ་དག་ེཕན་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡདོ། 
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༢། འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་ཨ་ོརྱི་ས་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད་
 ཐོག རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་སུད་སྱི་ ETRE(Swiss) Norsang Foundation དང་ཇར་མ་ནྱི་ German 
 Aids to Tibetans ཨྱི་ཊ་ལྱིར་གནས་སོད་ Dr.Raffaella བཅས་ས་ེཁག་ ༥ ནས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་འག་ོགོན་དང་
 ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 
སན་ད་ར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
འདྱི་གའྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ནས་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགན་བཞེས་ཐགོ སུད་སྱི་དང་ཇར་མ་
ནྱི་རགོས་ཚགོས་ EcoHimal, Switzerland  and German Aids to Tibetans གཉྱིས་ནས་རྒསའཁགོས་རྣམས་
ཀྱི་ཟས་བཅུད་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གས་ོཁང༌། 
ཏྱི་ཛུ་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆ་ེ
ཁག་ཕ་རན་སྱི་ Le Toit Du Monde དང༌། ཨ་རྱི་ PRM བཅས་ནས་ཟས་བཅུད་འགོ་གོན་དང་ལག་དངུལ་སོགས་ཀྱི་
མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
མའེ་ོརྒས་གས་ོཁང༌། 
མེའ་ོརྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་སྱི་རོགས་ཚོགས་སྱི་
པན་བོད་ཁང་ Tibet House བརྒྱུད་ Casa del དང་ཨ་རྱི་ PRM བཅས་ནས་འག་ོགོན་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་
བཞྱིན་ཡདོ། 
མན་སར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
མན་སར་རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙོ་འགན་བཞེས་མྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་དང༌།  རྒྱལ་སྱི་
རོགས་ཚོགས་ཕ་རན་སྱི་སྱིན་བདག་ཕུན་ཚོགས་སོལ་མ། ཨ་རྱི་ PRM དྭགས་པ་ོརྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་བཅས་ནས་འག་ོགོན་དང་
ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཧར་པ་སྤུར་རྒས་གས་ོཁང༌། 
༡། ཇར་མ་ནྱི་ German Aid to Tibetans རོགས་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཇྱི་ཞུས་ལྟར་ཧ་པ་སྤུར་གཞྱིས་ལས་ཁང་
 ཆེད་སྣུམ་འཁོར་ Mahindra Bolero ཞྱིག་གསར་ཉོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༣༠༥༩༧་༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་སོན་
 བྱུང་ཡདོ། 
༢། རྒས་གསོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གཙ་ོའགན་དབུས་དྭང་སོབ་སྱི་ཁྱབ་དང༌། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་
 པ། ཨ་རྱི་ American Himalayan Foundation དང༌། ཨ་རྱི་ PRM དང༌། སུད་ཌན་ SOIR-IM ཇར་མ་
 ནྱི་ German Aid to Tibetans ཁེ་ན་ཌ་ Help-Age བརོགས་ཚོགས་བཅས་ནས་རྒས་འཁོགས་ཀྱི་ཟས་
 བཅུད་འག་ོགོན་དང་ལག་དངུལ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་ཡདོ། 
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༢། འཚ་ོསནོ་རགོས་སརོ། 
ཀ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༤་ཀ ནང་གསལ་ལྟར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་འཚ་ོསནོ་རགོས་རམ་ གཟྱིགས་
རགོས་དགསོ་པ་མྱི་གངས་ ༡༥༥༡ རྣམས་ལ་རྱིས་ལའོ་ིནང་རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ོབཞེས་བྱུང་ བ་མྱི་གངས ་ ༩༠ 
བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་གངས ༡༦༤༡ ཡོད་ཁངོས་ནས་འདྱི་ལ་ོརྒས་གས་ོཁང་ དུ་ཚུད་པ་གངས་ ༤༠ དང༌། 
དུས་ཆསོ་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༦༠ ད་ེམཚུངས་འདདོ་ཆུང་ཆགོ་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངསོ་ནས་ ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་
པ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༦ བཅས་ཕུད་རྒས་གཅོང་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་ད་ེམཚུངས་བུ་ ཕྲུག་རྒྱུད་འཛར་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབོར་གནས་
སྟངས་ཞན་པས་བལྟ་རགོས་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པ་རྒས་འཁགོས་ གངས་ ༡༥༢༥ ཡོད་པར་འདྱི་ལས་ནས་བལྟ་སོང་བ་
དགསོ་ལྟར། རྒས་འཁགོས་ད་ེདག་ལ་མྱི་ར་ེང་ོར་ེབཞྱིན་སྱིན་ བདག་ཐབས་འཚོལ་བྱུང་ཡོད། སྱིན་བདག་མེད་པའྱི་ཉམ་
ཐག་གསར་པ་ངསོ་བཞསེ་བྱུང་རྱིགས་དང༌། རྒས་གཅངོ་ ཁག་ཅྱིག་ལ་སྱིན་བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ཡང་
ཉམ་ཐག་གྱི་འཚ་ོསནོ་ཚད་འཛནི་གཏན་འབེབས་ ལྟར་རགོས་དངུལ་དུས་ཐགོ་དནོ་སོན་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགསོ་
རྱིགས་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཁངོས་ནས་རྒས་གཅངོ་གངས་ ༡༤༢ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་༠༣༠ 
གསལོ་བསྕལ་བྱུང་བར་ དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 
ཁ། གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཕུད་པའྱི་ལོ་འཁོར་ནང་ཕྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རྒས་གཅོང་འཚ་ོསོན་གནང་སོན་བྱུང་
 བ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༡༩ བྱུང་བར་འབལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིབརྒྱུད་བག་ོའགེམས་ཐུབ་ཡོད། 
ག། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༢ ནང་ཡོད་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཆེ་ཁག་འད་མྱིན་གངས་ ༥༢ ཡོད་པ་ནས་འདྱི་
 གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ ༡༤ རྒྱུན་གོན་གཙོས་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང༌། ཛ་དག་
 ངལ་སེལ་འག་ོགོན། སོབ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༠་༧༩ གནང་སོན་བྱུང་བ་ཁུངས་སུ་དུས་ཐོག་བགོ་
 འགེམས་ཞུས་ཡོད། 
ང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བོ་ངན་པ་དོར་དགོས་པ་དང་ནང་མྱི་རྒྱུད་འཛར་
 ཡོད་རྱིགས་ནས་ཕ་མ་རྒན་འཁོགས་ལ་བལྟ་སོང་བ་དགོས་པའྱི་གོ་བཀོན་སོབ་གསོ་མུ་མཐུད་ཞུས་འབས་སུ། འཚོ་
 སོན་ལོ་མང་བསྟུད་མར་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ནང་མྱི་རྒྱུད་འཛར་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ 
 ༡༡ ནས་རྒས་འཁགོས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༦ ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཁངོས་ནས་དང་བངས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱུང་ཡོད། 
མྱིང་ཐ་ོཟུར་སར་ཡདོ། 
༣། དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ། 
རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ངོས་བཞེས་ཡོད་པ་ཁྱོན་ས་ཁག ༤༠ ནང་སྔ་ལོ་མྱི་གངས་ ༣༠༢ ཡོད་
ཁོངས་ནས་འདྱི་ལ་ོདུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༥ དང་རྒས་གསོར་ཚུད་པ་གངས་ ༡༠ བཅས་ཕུད་རྱིས་ལ་ོནང་དྭང་ཟུར་ཉམ་
ཐག་འཚ་ོསོན་ཞུ་སོད་དགོས་པ་མྱི་གངས་ ༢༨༧ ཡོད་པ་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཟྱིན་པ་ཁག་ཕུད་པའྱི་འཕོས་འཚ་ོསོན་
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སར་ཆ་གཏན་འབེབས་ལྟར་རོགས་དངུལ་དོན་སོན་མ་བྱུང་བར་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ལ་འཚ་ོསོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༢༥ ཐམ་པ་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས། 
ཆསེ་མཐའོ་ིཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
ཀ། ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལམ་སྟོན་དོན་ཚན་ ༧ དགོངས་དོན་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་
 བེད་སྒོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་དེང་དུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་
 གཞྱིགས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆདེ་བསོད་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་ནན་གཟབ་ཞུས་ཟྱིན། 
ཁ། ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན་བཞྱིན། བཙན་བོལ་
 བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དབུལ་ཕོངས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
 བསར་ཞྱིབ་དང་ད་ེམཚུངས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས། གསར་སོན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྒ་ོསོགས་ཀྱི་ཐད་དབུས་ཉམ་
 ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནད་སྱིན་བགྱིས་པའྱི་རག་ཟྱིན་སན་ཐ་ོྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་
 རྒྱས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་སན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ག། ད་ེསྔའྱི་ཉམ་ཐག་གངས་མཛོད་ཚད་ལྡན་ཡོད་ཀང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་བརེན་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་
 དང་བཅས་པ་ཞྱིབ་ཕ་ཆ་ཚང་གངས་མཛོད་ནང་འགོད་འཇུག་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༥། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ། 
༡། ལས་རྱིགས་སངོ་བརྡར་དང་ཟབ་སངོ༌། 
བོད་གངས་ཅན་དུ་དུས་ངན་བྱུང་སྟེ་སབས་བཅོལ་དུ་འབོར་རེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་དང༌། ཡང་སྒོས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གྱི་བཀའ་དྱིན་འགན་མེད་འོག་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་གོ་སྐབས་ར་
ཆནེ་གནང་ཡོད་ཀང༌། ན་གཞནོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟློག་མེད་ཀྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང༌། རྱིགས་གཅྱིག་གནས་སྟངས་དབང་
གྱི་སོབ་མཐར་མ་སོན་པ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་མཐར་སོན་ནའང་ལས་ཀ་མྱི་འཐོབ་པ་སོགས་གནས་དོན་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་རེན་པས་ལས་
མེད་དུ་ལྷག་པ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིདོ་དབྱིངས་ལྟར་འཚོ་ཐབས་འོས་པའྱི་ལག་ཤེས་འད་མྱིན་ཐོག་སོང་བརྡར་དང༌།  སོང་བརྡར་
ལེགས་ཐོན་རེས་ལས་འཚོལ་ག་ོསྱིག་ཀྱིས་རང་རེའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་
ཐབས་སུ་ལས་གཞྱི་བསྐྲུན་མུས་ལྟར་སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ༤་༥༽༡ དགོངས་དནོ་ནྱི་ལ་
མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་དུ་ས་གནས་ཁག་ ༢༢ ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་གངས་ ༩༥ ལ་སོང་བརྡར་གོ་
སྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཀ། སབོ་ཚན་རྣམ་གངས་དང་སངོ་བརྡར་བའྱི་གངས་འབརོ་གནས་སྟངས། 
ཨང༌། ས་གནས། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། སབོ་ཡུན་ཟླ་གངས། 

 
༡ སྐྲ་བཟ།ོ (Hair Dressing) ༣༩ ༡༧ ༥༦ ༤ 
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༢ མཛེས་བཟ།ོ (Beautician) ༡ ༡༩ ༢༠ ༤ 
༣ མ གོ ན ་ཁ ང ་འ ཛི ན ་སོ ང ༌ །  (Hotel 

Management) 
༡ ༢ ༣ ༡༢ 

༤ ད་རྒྱ ་བྱིས ་བཀོད།(Graphic & Web-
designing) 

༡ ༠ ༡ ༡༢ 

༥ མ་བན། (Cookery) ༡༡ ༣ ༡༤ ༦ 
༦ ཀམ་པུ་ཊར་བཟོ་བཅོས།(Hardware & 

Networking)   
༡ ༠ ༡ ༡༢ 

༧ སྱི ལ ་ཚོ ང ་འ ཛི ན ་སོ ང ༌ །  (Retail 
management) 

༠ ༠ ༠ ༡༢ 

བསམོས། ༥༤ ༤༡ ༩༥  
ཁ། རྱིས་ལའོ་ིནང་སངོ་བརྡར་ཇྱི་སད་ཀྱི་གནས་སྟངས། 
 
 
ཨང༌། 

 
 
སབོ་ཚན། 

 
 
ཕ།ོ 

 
 
མ།ོ 

 
 
བསམོས། 

 
རང་གནས་སུ་
ཕྱིར་ལགོ 

ལས་འཚོལ་
ཐུབ་པ། 

རང ་ངོས ་
ནས་ལས་
འཚལོ། 

སོང་བརྡར་
ཁུ ངས ་མ ་
འཁྱལོ་བ། 

བསམོས། 
 

༡ སྐྲ་བཟ།ོ   ༣༩ ༡༧ ༥༦ ༢༧ ༢༣ ༤ ༢ ༥༦ 
༢ སྐྲ་བཟ།ོ   ༡ ༡༩ ༢༠ ༢ ༡༣ ༤ ༡ ༢༠ 
༣ མགོན་ཁང་འཛནི་སངོ༌། ༡ ༢ ༣ ༠ ༢ ༡ ༠ ༣ 
༤ ད་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། ༡ ༠ ༡ ༠ ༠ ༠ ༡ ༡ 
༥ མ་བན། ༡༡ ༣ ༡༤ ༡ ༡༢ ༠ ༡ ༡༤ 
༦ ཀམ་པུ་ཊར་བཟ་ོསྱིག ༡ ༠ ༡ ༠ ༠ ༠ ༡ ༡ 
 བསོམས་སོང་བརྡར་

བ་གངས། 
༥༤ ༤༡ ༩༥ ༣༠ ༥༠ ༩ ༦ ༩༥ 

མཆན། ལས་འཚལོ་བརྒྱ་ཆ། ༦༢ 
ག མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ དང་ ༣༠ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷོ་ཕོགས་ཡན་
ལག་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་ལངས་ཕོགས་དང༌། མདུན་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
རྱིགས་ལག་རལ་གྱི་གལ་གནད་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་བྱུང་ཡོད། 
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ང། རདོ་རགོ་འདུམ་སྱིག་གྱི་ཟབ་སངོ༌། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༢༦ ནས་ ༢༩ བར་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་རྱིང་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་རདོ་རགོ་འདུམ་སྱིག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སོང་
བརྡར་སྐབས་གཉྱིས་བསྟུད་མར་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་གཙསོ་ན་གཞནོ་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོ
འཁྱེར་ཕགོས་དང༌། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། ད་ེབཞྱིན་བ་ོསྟོབས་གོང་སལེ་གྱི་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ཅ། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གྱི་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར་ང་ོསདོ། 
སོང་བརྡར་སྐབས་ས་ོསོར་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་དང་སྱིག་གཞྀ་
སར་བཅོས་ཇྱི་ཕྱིན་ཁག་ང་ོསདོ་དང༌། སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་སོང་བརྡར་ཐོན་པའྱི་ན་
གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འགོ་དམྱིགས་བསལ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་འགེལ་བརདོ་ཞུས། 
ཆ། ནང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ང་ོསདོ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་རྒྱལ་ཚན་ལགས་
དམྱིགས་བསལ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རྱིག བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ཞྱིབ་གསལ་ང་ོསོད་
དང་བག་ོགླེང་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡདོ་པར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ཇ། ཨྱིན་སྐད་དང་ངག་རྒྱུག་སདོ་ཕགོས་སྐརོ་ཟབ་སངོ༌། 
༡། རྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་བསྟན་འཛིན་
 བ་ོབཟང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༣ བར་ཟླ་གངས་གསུམ་ཙམ་རྱིང་
 ལྟེ་གནས་ཁང་གྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་རྱིང་ཨྱིན་སྐད་སོབ་ཁྱིད་དང༌། བགོ་གླེང་ཞུ་ཕོགས། དེ་བཞྱིན་
 མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལས་ས་ེགཞན་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་དང༌། འཛིན་སོང་
 ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་
 ཨྱིན་དགེ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཀོབ་ Mr.Jacob ནས་སོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་བཟང་སོད་ལམ་
 ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང༌། ངག་རྒྱུགས་སོད་ཕོགས་སྐོར་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གེང་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་ལྟར་སོབ་
 མ་ས་ོསོའ་ིལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་སྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། 
ཉ། སྐྲ་བཟའོ་ིསངོ་བརྡར། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༢ དགོངས་དོན་རྡ་ས་མེག་གྷན་སེ་ལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ་གཙ་ོགྱུར་ན་གཞོན་གངས་ ༢༨ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྲ་བཟའོ་ིསོབ་ཁྱིད་ར་འཛིན་འགོ་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརྡར་
ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

 
སངོ་བརྡར་སྐབས། 

 
ཕ་ོགངས། 

 
མ་ོགངས། 

 
བསམོས། 

སངོ་བརྡར་དུས་ཡུན། 
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སོང་བརྡར་སྐབས། དང་པ།ོ ༤ ༡༡ ༡༥ ཟླ་གངས། ༣ 
སོང་བརྡར་སྐབས། གཉྱིས་པ། ༣ ༤ ༧ ཟླ་གངས། ༣ 
སོང་བརྡར་སྐབས། གསུམ་པ། ༤ ༢ ༦ ཟླ་གངས། ༣ 
བསམོས་གངས།  ༡༡ ༡༧ ༢༨  

ཏ། ཀམ་པུ་ཊར་སངོ་བརྡར། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༣ དགོངས་དོན། རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སོད་ན་གཞོན་ཕ་ོམོ་
གངས་ ༣༣༣ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརྡར་ཕུལ་ཏེ་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་
ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་གཏངོ་ཐབས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། གླགོ་ཀད་སབོ་ཚན། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། དུས་ཡུན། 
༡ ག ཞྱི ་རྱི མ ་ཀ མ ་པུ ་ཊ ར །  Basic 

Computer Course) 
༡༢༠ ༥༣ ༡༧༣ ཟླ་གངས།༡ 

༢ ད་རྒྱ་བྱིས་བཀདོ། (Web-Designing) ༦ ༦ ༡༢ ཟླ་གངས། ༤ 
༣ པར་རྱིས་བྱུས་བཀདོ། (Photo shop) ༥༢ ༢༡ ༧༣ ཟླ་གངས། ༡ 
༤ དབེ་གཟུགས་བྱུས་བཀདོ། (Indesign) ༡༨ ༩ ༢༧ ཟླ་གངས། ༡ 
༥ རྱིས་ཉར་ཕགོས། (Tally accounting) ༢༡ ༢༧ ༤༨ ཟླ་གངས། ༡ 
 བསམོས་སངོ་བརྡར་བ་གངས། ༢༡༧ ༡༡༦ ༣༣༣  

ཐ། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༤་༥༽༤ དགོངས་དོན། བོད་མྱི་གནས་སོད་ས་གནས་
ཁག ༢༧ སོ་སོའ་ིམྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་མྱིག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ན་གཞོན་ཕོ་གངས་ ༨༩ དང་མོ་གངས་ ༣༩ བཅས་
བསམོས་ ༡༢༨ ལ་སྣུམ་འཁརོ་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་དང་སྣུམ་འཁརོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ལག་འཁྱེར་མཁ་ོསདོ་ཐུབ་ཡདོ། 
ད། ན་གཞནོ་མདུན་ལམ་སབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འངོས་བེད་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤་༥༽༧ དགོངས་དནོ། རྱིས་ལོའ་ིནང་རང་རའེྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ན་གཞོན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་
སོབ་གྲྭ་མཐར་སོན་མ་ཐུབ་པར་ལས་མེད་དུ་ལྷག་བསད་རྣམས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་རྡ་ས་ས་ེལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་
ཡོད་འདྱི་གའྱི་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་ཚན་པ་ནས་ལ་ོའཁོར་ནང་ལྷ་ོ
གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག སེང་ལོར་ྋཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་སེང་ལོར་བོད་ཁྱྱིམ་
སདོ་ཁང༌། ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་སོང་བརྡར་ཁང་བཅས་སུ་ཆདེ་བསོད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དང༌། བར་ལྡྱིང་ན་གཞནོ་ལས་མེད་དང་འབལེ་ཡདོ་
ཕ་མ་བཅས་བསོམས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༧༠༠ ལྷག་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་སྐབས་ངག་རྒྱུགས་གདོང་ལེན། ད་ེ
བཞྱིན་རང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འབྱི་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཟབ་སོང་དང༌། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ས་ོསོའ་ིགས་ོསོང་བ་ཕོགས་དང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏོང་ཕགོས་ཐད་ག་ོབསྐོན་ལམ་སྟོན་སོགས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྡ་ས་
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གནས་སོད་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ན་གཞོན་དང༌། སོབ་ཕྲུག ཕ་མ་བཅས་མྱི་གངས་ ༦༢ ཙམ་ལ་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང་གཞན་
དགསོ་ངསེ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་ཐུབ་པ་སགོས་དག་ེཚན་བྱུང་ཡོད། 
ན། དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སངོ་བརྡར། 
སེ་ལེན་ཁང་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་དང༌། ལས་འཚོལ་ཚན་པས་ལོ་
འཁརོ་ནང་གཤམ་གསལ་དུས་ཐུང་ཟབ་སངོ་དང༌། སོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཇྱི་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། ཟབ་སངོ༌།སངོ་བརྡར། དུས་ཡུན། ཕ།ོ མ།ོ བསམོས། 

 
༡ འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། ( Active non violent 

communication) 
༢༠༡༧།༤།༢༤ ནས་ 
༢༥ 

༧ ༡༥ ༢༢ 

༢ ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ཚོང་ལས་བ་ཕོགས་དང་འབེལ་
བའྱི་ཟབ་སངོ༌། 

༢༠༡༧།༦།༢༦ ནས་ 
༢༧ 

༡༠ ༡༥ ༢༥ 

༣ རོད ་རོག ་འདུམ ་སྱིག ་གྱི ་ཟབ ་སོང ༌། (Conflict 
resolution) 

༢༠༡༨།༡ །༢༢  ནས ་ 
༢༣ 

༡༦ ༡༡ ༢༦ 

༤ དཔར་པ་སངོ་བརྡར། (Photography) ༢༠༡༨།༣།༩ ནས་ ༢༦ ༦ ༦ ༡༢ 
༥ འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ། ( Active non violent 

communication) 
༢༠༡༨།༣།༡༩ ༡༡ ༤ ༡༥ 

༦ ངག་རྒྱུགས་གདོང་ལེན་བ་ཕོགས་དང༌། ལས་འཚལ་
བ་ཕགོས།་(Employbility skill ) 

༢༠༡༨།༣།༢༠༧ 

༧ སེ མ ས ་ཚོ ར ་རྱི ག ས ་ར ལ །  (Emotional 
Intelligence) 

༢༠༡༨།༣།༢༠ 

 ཁྱནོ་བསམོས།  ༤༩ ༥༡ ༡༠༠ 
༢། ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་སདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བདེ་འཆར་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་དནོ་ཚན་ ༤་༥༽༦ དགོངས་དནོ་རྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་༡༣ དང་
མ་ོགངས་ ༡༢ བཅས་བསོམས་མྱི་གངས་ ༢༥ ལ་ཚོང་ལས་འད་མྱིན་ཆེད་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༦ སེད་ཆུང་བུན་
གཡར་ཞུ་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་རླབས་ཅྱི་ཆ་ེབྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ ལ་ོནས་བཟུང་ད་བར་ན་
གཞོན་ཕ་ོམ་ོབསོམས་གངས་ ༢༤༩ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༦་༧༨ ཐམ་པ་བུན་གཡར་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་
གཤམ་གསལ། 
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ཨང༌། གནས་དནོ། མྱི་གངས། ཕྱིར་སགོ་བྱུང་བ་སྒརོ་ས་ཡ། ཕྱིར་སོག་བ་བསད་
སྒརོ་ས་ཡ། 

ཁྱནོ་བསམོས་ས་ཡ་སྒརོ། 

༡ བུན་དངུལ་གཙང་འཇལ་ཟྱིན་པ། ༡༨༦ 
 

༡༩་༩༨ མདེ། 
 

༡༩་༩༨ 
 

༢ ལས་གཞྱི་འག་ོམུས། ༦༣ 
 

༢་༨༡ ༣་༩༩ ༦་༨༠ 

 བསམོས། ༢༤༩ ༢༢་༧༩ ༣་༩༩ ༢༦་༧༨ 
༣། འཛུགས་སྐྲུན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ནང་སེང་ལོར་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་གང་རྱིག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ལེགས་
གྲུབ་ཟྱིན་པར་ཕྱི་ནས་ས་ཆ་ཧམ་འཛུལ་གྱི་དཀའ་རོགས་ཟློག་ཐབས་དང༌། སོང་བརྡར་ཁང་གྱི་མཛེས་རྒྱན་ལ་ཕན་རླབས་བྱུང་
ཡོད། 
 
 
༤། ང་ོསདོ་དབེ་གཟུགས་གསར་སྐྲུན། 
ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་ང་ོསོད་ཕགོས་སྱིག་ཡྱིག་ཆ་དབེ་གཟུགས་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་ལེགས་སྒྲུབ་ཟྱིན་པ་དང༌། ཕྱི་ལ་ོ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ས་གནས་ཁག་ལ་རྒྱ་ཆ་ེའགེམས་སེལ་ཞུས། དེའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཕན་ཐོགས་ཇྱི་བྱུང་དང༌། 
ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ཁག་ནས་སོང་བརྡར་སོབ་ཚན་འད་མྱིན་ཐོག་གོ་སྐབས་མཐུན་རེན་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་རྒྱ་ཆེ་གོ་
རགོས་སལེ་ཡདོ་པར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ་སམ། 
༥། གནས་བབ་ཞྱིབ་འཇུག 
ན་གཞོན་ལས་མེད་ཆདེ་ལས་རྱིགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་གཙ་ོགྱུར་ཐགོ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་ལས་ཤུགས་གོང་སལེ་ཡོང་ཐབས་
སུ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་རམ་ USAID ཁོངས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ལས་ཤུགས་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་ (Workforce 
development assessmernt) ཆེད་མུམ་བ་ཡེ་ Intellecap, Mumbai ཚོགས་པའྱི་ཁྱད་ལས་པ་གཉྱིས་ནས་
བཙན་བོལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་རྒྱབ་ལོངས་གནས་ལུགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་སུ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ལ་ཕུལ། ཟུར་
འཛར། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོར་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་། ཡང་དང་བངས་
ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་མྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་གཤམ་གསལ། 
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ཨང་། ས་གནས། མྱིང་། ཕ་ོམ།ོ ལ།ོ ཉམ་ཐག་སེ་ཚན་
དང་ཨང་། 

༡ ཀ་སྦུག ཚུལ་ཁྱིམས་ཆསོ་འཕེལ། ཕ།ོ ༧༩ ཁ།༡༢༤༥ 
༢ ཀ་ོལྱི་གྷལ། སྱིད་པ། མ།ོ ༨༧ ཁ།༩༣༠༦ 
༣ ཀུ་ལླུ། ལྷ་མ་ོསལོ་མ། མ།ོ ༦༠ ཁ།༦༥༢༢ 
༤ ར་ཝང་ལ། ཉྱི་སནོ། མ།ོ ༨༥ ཁ།༤༥༡༨ 
༥ ལ་དྭགས། ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ། མ།ོ ༧༤ ཁ།༦༣༢༧ 
༦ ལ་དྭགས། རྡ་ོར་ེསལོ་མ། མ།ོ ༩༡ ཁ།༦༣༣༦ 
༧ ལ་དྭགས། བསདོ་ནམས་ཆསོ་སོན། མ།ོ ༨༡ ཁ།༦༣༦༡ 
༨ ལ་དྭགས། ཆསོ་འཕེལ་དཀནོ་མཆགོ ཕ།ོ ༨༣ ཁ།༦༤༡༥ 
༩ ལ་དྭགས། ཚགོས་ཉྱི། མ།ོ ༨༨ ཁ།༦༤༩༥ 
༡༠ ལ་དྭགས། དངསོ་གྲུབ་སོལ་མ། མ།ོ ༨༡ ཁ།༦༤༡༦ 
༡༡ སྱིམ་ལ། སྱི་སྱི། མ།ོ ༩༣ ཁ།༥༣༨༩ 
༡༢ ཧར་པ་སྤུར། བ་ོབཟང་བཀྲ་ཤྱིས། ཕ།ོ ༦༩ ཁ།༩༧༢༥ 
༡༣ ཧུར་སུར། མྱིག་དམར། ཕ།ོ ༧༩ ཁ།༠༤༠༣ 
༡༤ རྡ་ས། ནརོ་ཆུང་། མ།ོ ༧༩ ཁ།༢༠༩༥ 
༡༥ འབུམ་ས་ེལ། སྐལ་བཟང་ཁང་དམར། མ།ོ ༩༣ ཁ།༤༤༤༤ 
༡༦ ཆསོ་འཇོར། པདྨ་དབངས་འཛམོ། མ།ོ ༨༧ ཁ།༠༧༨༧ 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ི
ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་པའྱི་སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། 



73 
 

༄༅།།།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨།ལའོ་ི 
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་།༦༥༠།ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ 

༡། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་དཀར་ཆག་རེའུ་མྱིག་ནང་གྱི་ཨང་།༡༩།ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས།།ཞེས་གསལ་ཡང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་བོན་གཞྱིས་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ར་ཆད་
གྱུར་འདུག་ན།།རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ། 
༢། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༤།པར་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཕོགས་སོ་
སོར་སོང་བརྡར་ཕུལ་རེས།།སྔནོ་འགའོ་ིགཞྱིས་ཆགས་འདམེས་རྒྱུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་འགེངས་ཤགོ་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞུས་རསེ་ཟུར་འཛུགས་འདམེས་སྱིག་ཚགོས་ཆུང་ནས་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང་།།ལྷ་ོཕགོས་ནས་ཀ་ོལ་ེགྷལ།།བང་
ཕགོས་ནས་བད་ེསྱིད་གླྱིང་།།དབུས་ནས་མན་སར།།བལ་ཡུལ་ནས་གླ་ོསྱིག་བཅས་ ༢༠༡༧།ལའོ་ིལས་འཆར་ཁངོས་སུ་འདམེས་
ཐནོ་བྱུང་སྟ་ེལས་གཞྱིའྱི་འབེལ་ལས་གཉྱིས་ས་གནས་ཆ་དགོས་ཀྱིས་ཕོགས་བསདོ་དང་འབེལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སང་དང་
དགོས་མཁོར་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་སྟ་ེརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ར་ེཐོག་གྱིས་རེའུ་མྱིག་འབོར་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་མྱིན་དང་ལས་གཞྱི་འག་ོགོན་སོགས་དཔྱད་ཞྱིབ་སད་ཕོགས་
བསོད་ཞུས། ལས་འཆར་ཁག་བཞྱི་ངོས་ལེན་བྱུང་སྟེ་ལག་བསྟར་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། ཞེས་གསལ་ཐད།།༡ སྔོན་འགོའ་ི
གཞྱིས་ཆགས་འདེམས་རྒྱུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་མ་ཕུལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བྱུང་ཡོད་དམ།།༢།ལས་འཆར་ཁག་བཞྱི་ངོས་
ལེན་བྱུང་བ་རྣམས་གང་ཡྱིན་དང་།།གཞྱིས་ཆགས་གང་དག་ལ་ཡྱིན་མྱིན་ལན་གསལ་ཡངོ་བར་ཞུ། 
༣། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༥།པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་དང་བོད་མྱིའྱི་
ཆྱིག་སྱིལ་ལ་དམྱིགས་པས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་
གནས་པའྱི་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ ༩ ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་གསལ་མྱིང་གཞུང་རྣམས་
ལ་འདམེས་སྒྲུག་གྱིས་དཔལ་འབརོ་རམ་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།།ཞསེ་གསལ་ཐད།།༡།སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་དགུས་གཞྱིས་
ཆགས་གང་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རམ་འདགེས་ཇྱི་ལྟར་ཞུས་ཡོད་དམ།།༢།སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་དགུའྱི་ནང་ནས་ལས་གཞྱི་མང་
བ་སེལ་མཁན་ཚོགས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ།།༣།སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་མཉམ་ཞུགས་བེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་
མཉམ་ཞུགས་ཇྱི་ལྟར་བདེ་དགོས་སམ། 
༤། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༨ པར་སྒང་ཏོག་མངའ་གཞུང་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཐོག་བོད་མྱི་
རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་སན་གསེང་དང་སགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དནོ་འབས་ལོངས་མངའ་ས་ེ
ནས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་ལག་བསྟར་བཀདོ་ཁྱབ་དགོངས་བཞསེ་གནང་རགོས་ཞུས་དནོ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་གནང་
རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་ཐོབ་བྱུང་།།ཞེས་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གང་དང་གང་ལ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་དང་།།ལག་བསྟར་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
ས་གནས་ཁག་གང་ཡྱིན།།མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཇྱི་ཡྱིན་ཁ་གསལ་ལན་འདབེས་ཡོང་བར་ཞུ། 
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༥། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༢༡།པར་སྔ་ལའོ་ིབདེ་འཆར་ཨང་ ༤་༤་(ཁ) པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་རྱིས་ལའོ་ི
ནང་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་ཁག་ ༡༤།ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་དམྱིགས་གསལ་ཛ་དག་དགསོ་མཁརོ་བསྟུན་སྐབས་འཕལ་མཐུན་
འགྱུར་ཞསེ་གསལ་ཐད་རྒས་གས་ོཁང་ག་ཚོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་དག་ཞུས་ཡོད་དམ། 
༦། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༧།པར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་འཚ་ོསོན་རགོས་རམ་གཟྱིགས་རགོས་དགསོ་པ་
མྱི་གངས་༡༥༥༡ རྣམས་ལ་རྱིས་ལའོ་ིནང་རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ོབཞསེ་བྱུང་བ་མྱི་གངས་༩༠།བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་
རྒས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༦༤༡།ཡདོ་ཁངོས་ནས་འདྱི་ལ་ོརྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་པ་གངས་༤༠།དང་།།དུས་ཆསོ་སུ་འགྱུར་
པ་གངས་ ༦༠།དེ་མཚུངས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་གངས་ ༡༦ 
བཅས་པ་ཕུད་རྒས་གཅངོ་གངས་ ༡༥༢༥།ཞསེ་དང་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཁོངས་ནས་རྒས་གཅངོ་གངས་ ༡༤༢།ལ་ཧྱིན་སྒརོ་ 
༧་༠༣།གསལོ་བསྩལ་བྱུང་བར་དུས་ཐགོ་བག་ོའགམེས་ཞུས་ཡདོ་གསལ་ཐད་༡།རང་ངསོ་ནས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་
ཞུས་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༦།ལ་བསྔགས་བརོད་དང་།།༢།ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དོན་དངོས་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་
འདུག་པར་གཟྱིགས་ནས་ཉམ་ཐག་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུས་པ་ཡོད་དམ།།༣།ཧྱིན་སྒོར་ ༧་༠༣།གྱི་ཁ་གངས་ནརོ་སམ་འདུག་ན་དནོ་
དངསོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༧། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༢༨།པར་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།ཟླ་ ༨།ཚསེ་ ༣༡།འཁདོ་
བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན་བཞྱིན།།དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་མང་གནང་བའྱི་ཐོག།བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་དབུལ་ཕངོས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ཞུ་ཕགོས་ཀྱི་ད་ཡདོ་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་དང་ད་ེམཚུངས་
དུས་བསྟུན་ལགེས་བཅསོ།།གསར་སནོ།།ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སྒ་ོསགོས་ཀྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གནས་སྱིན་བགྱིས་པའྱི་རག་ཟྱིན་སན་ཐ་ོ
༸།དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།ཟླ་ ༡།ཚེས་ ༦།ཉྱིན་སན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།།གསལ་ཐད་།༡།མ་
འོངས་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སད་ལེགས་བཅོས་དང་། གསར་སོན་གནང་དགོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་། ༢།ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སན་ཐརོ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ཡར་རྒྱས་མྱི་ཡོང་བའྱི་སནོ་གནད་གང་དག་ངསོ་འཛིན་ཞུས་འདུག་གམ། 
༨། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥༥།པར་སལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླྱིང་གྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་
བད་ེདནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ནང་གསལ།།ང་པ་དང་། ཅ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསོམས་སུ་ཆད་པ་འམ་གསལ་གྱི་
མྱི་འདུག་ན་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ། 
༩། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༩༦།པར་།ཅ།།གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་།།བེད་སོད་བ་
ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད།།༡།ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།།༢།ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང་། ནང་སྱིད་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐབས་གནང་འཆར་གང་དག་ཡདོ་དམ། 
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༡༠། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་།༦༤༩།པར་མ་ར་ཁུངས་སེལ་རྱིས་།ཤོག་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་
ཞསེ་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ ༤།སབེ་གསོག་གུན།།སྒོར་འབུམ་ ༤༤།༢༠།གསལ་འདུག་པས་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་
ཡོང་བ་ཞུ། 
༡༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ར་ེཟུང་ལས་ཕལ་ཆ་ེབ་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་འདུག་པས་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེདབུས་ལས་
བདེ་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷ་ོསྱི་ནས་ལྷ་ོཕོགས་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གྱི་ཞུ་གཏུག་སྔ་རེས་ཞུས་འབས་
སོབ་ཕྲུག་མང་པའོ་ིདཀའ་སལེ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་ཤེས་རྱིག་ནས་བསྔགས་བརོད་བཀའ་ཡྱིག་ཡང་ཡང་གནང་འདུག་པས། འདྱི་
ནས་ཡང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སནོ་ཟྱིན་པར་
བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གླེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་དགག་བ་ཡདོ་དམ། དགག་བ་མེད་པར་བརནེ་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསསེ་
ང་པ། གོང་གསལ་སན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསང་སྟ་ེདགོས་
འདྱི་ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ལན་འདབེས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་བསངས་ཏ་ེདགོས་འདྱི་ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ 

ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
དྱི་བ། ༡། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་དཀར་ཆག་རེའུ་མྱིག་ནང་གྱི་ཨང༌། ༡༩ ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས། ཞསེ་གསལ་ཡང་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་བནོ་གཞྱིས་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་
ར་ཆད་གྱུར་འདུག་ན། རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ། 

ལན། འདྱི་ནས་ ༢༠༡༨།༢།༢༢-༢༠༡༨།༤།༤-༢༠༡༨།༥།༢༢ དང་ ༢༠༡༨།༧།༡༡ སོ་སོར་འཁོད་ས་གནས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་
ལས་བསོམས་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་འབུལ་དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་དང་ཁ་པར་བརྒྱུད་དན་བསྐུལ་སྔ་རེས་སོང་ཡོད་
ཀང་ཡ་ལན་ཙམ་འབོར་མེད་སྟབས། མཐའ་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ འཁོད་གནས་ནང་ལས་བསོམས་
བཟོས་ཟྱིན་ཡོད་ཚེ་འཕལ་དུ་འབུལ་དགོས་དེ་མྱིན་གསོལ་ཕོགས་དང༌། རྒྱུན་གོན་གཉྱིས་ཀར་ས་གནས་རང་ནས་
ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ལས་འདྱི་ནས་གཏོང་རྒྱུ་བཀག་བསྱིལ་མཚམས་འཇོག་བ་རྒྱུའྱི་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་
ཀང་ལས་བསམོས་འབརོ་མདེ། 

  ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གོང་གསལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་ལན་འདེབས་སུ། ས་གནས་ནས་ 
༢༠༡༨།༩།༡༤ འཁོད་གནས་ཕུལ་འབོར་ནང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིནང་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་ཆེ་བ་
རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ལག་བསྟར་བྱུང་མེད་སྟབས་ང་ོཚ་བ་དང་ལས་དོན་གྲུབ་མ་ཐུབ་པ་བཟ་ོལྟ་བུ་མཐོང་
བས་ལས་བསམོས་ཕུལ་མེད་པ་ལས་ཤེས་བཞྱིན་འཐུས་ཤོར་ཆདེ་མངགས་བཏང་བ་མྱིན་སྐརོ་འཁདོ་འདུག 

དྱི་བ། ༢། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པར་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཕོགས་སོ་
སོར་སངོ་བརྡར་ཕུལ་རེས། སྔནོ་འགོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་འདམེས་རྒྱུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཁག་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་རེས་ཟུར་འཛུགས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ཏྱི་ཛུ་དང༌། ལྷ་ོཕོགས་ནས་
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ཀ་ོལྱི་གྷལ། བང་ཕགོས་ནས་བད་ེསྱིད་གླྱིང༌། དབུས་ནས་མན་སར། བལ་ཡུལ་ནས་གླ་ོསྱིག་བཅས་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིལས་
འཆར་ཁོངས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་ལས་གཞྱིའྱི་འབེལ་ལས་གཉྱིས་ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ཕོགས་བསོད་དང་
འབེལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་སང་དང་དགོས་མཁོར་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་སྟ་ེརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་གལ་གནད་ཆ་ེཆུང་རེ་
ཐགོ་གྱིས་རའེུ་མྱིག་འབོར་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་མྱིན་དང་
ལས་གཞྱི་འག་ོགོན་སོགས་དཔྱད་ཞྱིབ་སད་ཕོགས་བསོད་ཞུས། ལས་འཆར་ཁག་བཞྱི་ངོས་ལེན་བྱུང་སྟ་ེལག་བསྟར་
བས་དང་བདེ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

 ༡ སྔོན་འགོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་འདེམས་རྒྱུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་མ་ཕུལ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་བྱུང་ཡོད་
 དམ། 

 ༢ ལས་འཆར་ཁག་བཞྱི་ངོས་ལེན་བྱུང་བ་རྣམས་གང་ཡྱིན་དང༌། གཞྱིས་ཆགས་གང་དག་ལ་ཡྱིན་མྱིན་ལན་
 གསལ་ཡངོ་བར་ཞུ། 

ལན། ༡ ཤྱིས་ལངོས་ས་གནས་ནས་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་མེད་ཞུ། 
 ༢ ས་ེར་ལྡུན་བད་ེསྱིད་གླྱིང་ལག་ཤེས་བཟ་ོགྲྭར་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་པང་གདན་འཕྲུལ་འཐག་གསར་བཟོའ་ི

ལས་འཆར་དང༌། གླྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞོན་སེས་རྣམས་ལ་སྒྱུ་རལ་དངོས་རྱིགས་ Artifacts ལག་ཤེས་
སར་གསོ་སོང་བརྡར་སོད་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བའུ་ཐུག་བཟ་ོལས་གཞྱི་དང་རྱིག་གཞུང་ཡུལ་
སྐོར་ས་ོའཆམ་ Cultural Tourism Planning ལས་གཞྱི་འཆར་འགདོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

དྱི་བ། ༣། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥ པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་དང་བོད་མྱིའྱི་
ཆྱིག་སྱིལ་ལ་དམྱིགས་པས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག ༩ ནས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་གསལ་
མྱིང་གཞུང་རྣམས་ལ་འདམེས་སྒྲུག་གྱིས་དཔལ་འབརོ་རམ་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཞསེ་གསལ་ཐད། 

༡ སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་དགུས་གཞྱིས་ཆགས་གང་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རམ་འདགེས་ཇྱི་ལྟར་ཞུས་ཡོད་དམ། 
༢ སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་དགུའྱི་ནང་ནས་ལས་གཞྱི་མང་བ་སལེ་མཁན་ཚགོས་པ་གང་ཡྱིན་ནམ། 
༣ སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་མཉམ་ཞུགས་བེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་མཉམ་ཞུགས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་
 སམ། 
ལན། ༡ ཕྱི་རྒྱལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་རམ་འདེགས་གནང་
བའྱི་གནས་སྟངས་རའེུ་མྱིག་གཤམ་གསལ། 
ཨང༌། བོད ་རྱི ག ས ་སྱི ་

མཐུན་ཚགོས་པ། 
གཞྱིས་ཆགས། རགོས་དངུལ། 

ཧྱིན་སྒརོ། 
ལས་གཞྱི། 

༡ སལེ་ལམ། ར་སང་ལ་ཀུན་ཕན་གླྱིང༌། ༣༧༨༩༠༧ བརྒྱ་ཤོག་ ༣༤༧ ནང་ཆུ་ཡུར་དང་ཟམ་
ཆུང་གསར་རྒྱག 
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༢ ཨ་རྱི་ནེའུ ་ཡོག ་
དང་ནའེུ་ཇར་སྱི། 

ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་དང་
སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང༌། 

༣༩༩༧༡༢ ཛ་དག་མ་དངུལ་ཆེད་ཧོན་སུར་དང་
སན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ལ་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་རེར་ཐེངས་གཉྱིས་ར་ེགནང་
བར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆུང་
ཙག་ཆདེ་བདེ་གཏངོ་བ་བཞྱིན་ཡོད། 

༣ ས་ོས་ེཊོན། ཏ་ེཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང༌། ༥༡༣༦༠༠ ཕ་ོབང་གྱི་མདུན་དུ་ཐོག་ཁེབས་ལགས་
ཤོག་དང་ཞ་ལ་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧྱིན་
སྒོར ་ ༣༨༠༡༦༠། དང ༌། གཞྱིས ་
ཆགས་ཀྱི་སྱི་ཐབ་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་
སྒོར་ ༡༣༣༤༤༠། ཐམ་པ་བཅས་
ཡྱིན། 

༤ ཨ་རྱི་པཌོ་ལེནཌ། ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གླྱིང༌། ༡༣༧༩༠༠༠ མཉམ་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསའོ་ི
ཆདེ། 

༥ སུད་སྱི ་རྱི་ཀོན ་
ཚོགས་ཆུང་དང༌། 
ལྷ་ས་བུའྱི་ཚགོས་
ཆུང༌། 

མན་སར་ཕན་བད་ེགླྱིང༌། ༡༣༤༠༨༠ གློག ་རྒྱུན ་སྒྱུར ་ཆས ་ Electricity 
Transformer གསར་ཉ་ོཆདེ། 
 

༢ གོང་གསལ་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་ཕན་གོགས་གནང་བ་ཕལ་ཆ་ེབ་ལས་འཆར་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་ཡྱིན། 
༣ ལས་གཞྱི་དེར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ོཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སམ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅདོ་ཁང་བརྒྱུད་འབལེ་བ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད། 
དྱི་བ།༤། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༨ པར་སྒང་ཏོག་མངའ་གཞུང་བོན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཐོག་བོད་མྱི་

རྣམས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་སན་གསེང་དང་སགས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་འབས་ལོངས་
མངའ་སེ་ནས་ཀང་གཅྱིག་མཚུངས་ལག་བསྟར་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་
ཐུབ་ཐབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞསེ་གཙང་མ་ཐབོ་བྱུང༌། ཞསེ་གསལ་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རནེ་
སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གང་དང་གང་ལ་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་
དང༌། ལག་བསྟར་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གང་ཡྱིན། མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ཇྱི་ཡྱིན་ཁ་གསལ་ལན་འདེབས་
ཡོང་བར་ཞུ། 
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ལན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ གཏན་
འབེབས་གནང་བའྱི་དགངོས་དནོ་བཞྱིན། མངའ་གཞུང་ས་ོས་ོནས་སྱིད་བྱུས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་གྱིས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་དང༌། ཆ་ཏྱི་
སྱི་སྒར། ཀར་ན་ཀྲ་ཀ ཨོ་ཌྱི་ཤ ཨུ་ཏར་ཁན་ཌ། འབས་ལོངས་བཅས་ཀྱི་མངའ་གཞུང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ཁྱབ་
ཁངོས་བོད་མྱི་ཚོར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འགའ་རེས་དབུས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དནོ་ལྟར་ས་ཆ་ཁྱིམས་
མཐུན་བཟ་ོརྒྱུས་མཚོན་མཐུན་རེན་སོར་སོད་གནང་དང་གནང་མུས་ཁར་ད་དུང་ཡང་མཐུན་རེན་ཞུ་རྒྱུ་མུ་མཐུད་
འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་ནུབ་བེང་གལ་དང་མ་ཧ་རཤ་ཀྲ་གཉྱིས་ནང་
གནང་རྒྱུ་བསད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ། འདྱི་གའྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་མངའ་སེའྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་དང་
འབེལ་གཏུགས་དུས་ཚོད་ཞུས་ཀང་མ་གནང་བ་དང༌། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཆེད་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཐབོ་ཀང་དཔོན་
རྱིགས་ཡང་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ཡྱིན། ད་བར་དཀའ་ངལ་འཛེམ་ཟོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིམངའ་གཞུང་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་འབེལ་གཏུགས་ཀྱིས་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་སྱིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་ཡངོ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞུ། 

དྱི་བ།༥། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༡ པར་སྔ་ལོའ་ིབདེ་འཆར་ཨང་ ༤་༤་ཁ་པའྱི་ནང་གསལ་བཞྱིན་རྱིས་ལའོ་ིནང་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གསོ་ཁང་ཁག ༡༤ ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་དགོས་མཁོར་སྐབས་བསྟུན་མཐུན་
འགྱུར་ཞསེ་གསལ་ཐད་རྒས་གས་ོཁང་ག་ཚོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་དག་ཞུས་ཡོད་དམ། 

ལན། རྒས་གསོ་ཁང་ཁག་ ༡༤ ཆ་ཚང་གྱི་རྒས་འཁོགས་མྱི་གངས་ ༦༣༥ ཆེད་སྤུས་ཚད་ལྡན་པའྱི་འབོལ་གདན་དང༌། 
མལ་གཟན། མལ་ཁེབ། སྔས་མགོ་དང་སྔས་ཤུབས་ཆ་ཚང་ར་ེགསར་བར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་དང༌། སྔ་ལོའ་ིམ་
འངོས་བེད་འཆར་ནང་གསལ་རྒས་ཁང་ས་ོསོའ་ིདགོས་མཁ་ོལ་གཞྱིགས་པས་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་བས་རྒས་གས་ོཁང་ས་ོ
སོའ་ིས་ེཚན་འགོ་ཞྱིབ་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 

༦། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༧ པར་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅོང་འཚ་ོསོན་རགོས་རམ་གཟྱིགས་རོགས་དགོས་པ་
མྱི་གངས་ ༡༥༥༡ རྣམས་ལ་རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ོབཞེས་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ ༩༠ བཅས་
ཁྱོན་བསོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༦༤༡ ཡོད་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོ་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཚུད་པ་གངས་ ༤༠ 
དང༌། དུས་ཆོས་སུ་འགྱུར་པ་གངས་ ༦༠ ད་ེམཚུངས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་
ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་གངས་ ༡༦ བཅས་པ་ཕུད་རྒས་གཅོང་གངས་ ༡༥༢༥ ཞེས་དང༌། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཁོངས་
ནས་རྒས་གཅོང་གངས་ ༡༤༢ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༧་༠༣ གསོལ་བསྩལ་བྱུང་བར་དུས་ཐོག་བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་
གསལ་ཐད། ༡ རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༦ ལ་བསྔགས་བརོད་དང༌། ༢ 
ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དོན་དངོས་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་འདུག་པར་གཟྱིགས་ནས་ཉམ་ཐག་ནས་ཕྱིར་
འཐནེ་ཞུས་པ་ཡདོ་དམ། ༣ ཧྱིན་སྒོར་ ༧་༠༣ གྱི་ཁ་གངས་ནརོ་སམ་འདུག་ན་དནོ་དངསོ་གང་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། ༢ དངསོ་སུ་ཉམ་ཐག་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏ་ེཕྱིར་འཐནེ་ཞུས་པ་དང་མ་འོས་བཏང་བ་བྱུང་མེད་ཞུ་རྒྱུ། 
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༣ དངུལ་འབོར་ཁ་གངས་ཀྱི་གནས་ས་ཡ་ཞེས་འགོད་ལུས་འགྱུར་འདུག་པར་དོན་དངོས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧་
༠༣ ཡྱིན་ཞུ། 

དྱི་བ། ༧། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༨ པར་ྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༣༡ འཁོད་བཀའ་ཡྱིག་ཕེབས་དོན་བཞྱིན། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་མང་གནང་བའྱི་
ཐགོ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དབུལ་ཕོངས་དང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ད་ཡོད་ལས་གཞྱི་
ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསར་ཞྱིབ་དང་ད་ེམཚུངས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས། གསར་སོན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་
སྒ་ོསོགས་ཀྱི་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གནད་སྱིན་བགྱིས་པའྱི་རག་ཟྱིན་སན་ཐ་ོྋདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༦ ཉྱིན་སན་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། གསལ་ཐད། ༡ མ་འངོས་ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་
ཡར་རྒྱས་ཡངོ་སད་ལེགས་བཅསོ་དང༌། གསར་སནོ་གནང་དགོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ༢ ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སན་ཐརོ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ཡར་རྒྱས་མྱི་ཡོང་བའྱི་སནོ་གནད་གང་དག་ངསོ་འཛིན་ཞུས་འདུག་གམ། 

ལན། ༡ དེང་དུས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པས་ཉམ་ཐག་ཚད་གཞྱི་འཛིན་སྟངས་ཁ་སོན་ཞུ་དགོས་པ་
དང༌། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ལས་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་ཟུར་དུ་གསར་གཏོད་ཀྱིས་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ནད་པ་སོ་སོའ་ིདཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པས་སན་བཅོས་མཐུན་
འགྱུར་བརྒྱ་ཆ་འསོ་མཚམས་རགོས་ཕན་གནང་ཚ་ེདག་ེཕན་ཆ་ེམངནོ། 

 ༢ ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་གཞན་བརེན་བསམ་བོ་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་པར་བསྒྱུར་བཅོས་སོབ་གསོ་
དགསོ་གལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 

༨། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༥༥ པར་སེལ་ཀོབ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གླྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྱི་
 ཚོགས་བདེ་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ནང་གསལ། ང་པ་དང༌། ཅ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བསོམས་སུ་
 ཆད་པའམ་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ན་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ། 
ལན། ལས་བསོམས་སུ་ས་བཅད་འགོད་ནོར་ཤོར་སོང་བས་དགོངས་སེལ་དང་སགས། ཆ་པའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་པ་འགོད་གནང་
 ཡོང་བ་ཞུ། 
༩། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༩༦ པར་ ཅ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང༌། བེད་སོད་བ་

ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་ཞེས་གསལ་ཐད། ༡ ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། ༢ ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ལག་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་དང༌། ནང་སྱིད་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐབས་
གནང་འཆར་གང་དག་ཡདོ་དམ། 

ལན། ༡ ས་ེར་ལྡུན་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་ས་གནས་གཉྱིས་སུ་ས་
ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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 ༢ ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་སེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་རྱིམ་པས་ལག་བསྟར་ཞུ་
 རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ། 
དྱི་བ། ༡༠། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༦༤༩ པར་མ་ར་ཁུངས་སལེ་རྱིས་ཤོག་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ་

ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་ ༤ སེབ་གསོག་གུན། སྒོར་འབུམ་ ༤༤།༢༠ གསལ་འདུག་པས་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་
ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ། 

ལན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ནས་སྒོར་ ༥༠༠ ཙམ་འག་ོགོན་ཐོག་སེང་ལོར་དུ་ཁོམ་ར་གསར་འཛུགས་དང༌། ལས་
ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག ད་ེབཞྱིན་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཨ་ཤོམ་ཉ་ོཚོང་ཆེད་དོས་
ཁང༌། ལས་ཁུངས་དང་སོས་བཟ་ོཁང་བཅས་གསར་རྒྱག་བས་པའྱི་མ་འཛུགས་ཀྱི་སྐུལ་ཟད་སེབ་གསོག་སྒོར་འབུམ་ 
༤༤།༢༠ གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ། 

༡༡། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བེད་འཆར་ར་ེཟུང་ལས་ཕལ་ཆ་ེབ་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་འདུག་པས་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེདབུས་ལས་
བེད་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ལྷ་ོསྱི་ནས་ལྷ་ོཕོགས་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་འབེལ་ལམ་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་སྔ་
རསེ་ཞུས་འབས་སོབ་ཕྲུག་མང་པོའ་ིདཀའ་སེལ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་ཤེས་རྱིག་ནས་བསྔགས་བརོད་བཀའ་ཡྱིག་ཡང་
ཡང་གནང་འདུག་པས་འདྱི་ནས་ཡང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཅསེ། 

ལན། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
 ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༩ ལ་ཕུལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགླེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་དེ་འད་གནང་འདུག དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ང་པ། ཤོག་གངས་དྲུག་པ། ཨང་ ༦ པ་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་
མོལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་གར་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕར་ཚུར་འཚམས་གཟྱིགས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་དེར་བོད་མྱི་ཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་གོང་
འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པ་
བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ལས་བསམོས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁདོ་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་ New York དང་། Toronto , Portland ནང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་མཇལ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
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བཀའ་སོབ་ད་ེའདའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་མག་ོམ་འཚོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ཕལ་ཆེར་ངས་ད་ེའད་ག་ོརོགས་
བྱུང་མྱི་འདུག བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༢༣ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། Canada ལ་ས་གནས་ཆ་ེ
ཁག་ལྔ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ ༢༡ གྱི་འགོ་ལ་བོད་མྱི་ཚ་ོ
གཞྱིས་ཆགས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཤས་ནང་ལ་ Arunachal pradesh བོད་མྱི་ ༩༦༥ ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ད་ེདག་ Calgary, Toronto, Ottawa, Vancouver {B.C} ལ་ཁ་བཀྲམས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་
ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་འགན་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཕར་ཚུར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། དབུ་མའྱི་ལམ། ཛ་དག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆེན་པོ་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བོད་མྱི་གསར་པ་སེབས་པ་ ༩༦༥ Arunachal pradesh འདྱིས་ག་རེ་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཞུས་ན། Calgary, Vancouver {B.C} ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ང་ Calgary,ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། བོད་མྱི་གསར་པ་ ༣༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་བས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། Isolated འད་པ་ོབས་ནས་ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་བཟ་ོའད་གཅྱིག སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེང་
རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ཛ་དག་ཅྱིག་
མཐངོ་གྱི་འདུག དརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ད་ེདག་རུབ་རུབ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ཁ་བལ་མ་ཡོང་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕར་ཚུར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཞྱིག་ལ་སེབས་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཉ་ེཆར་མཁྱེན་གྱི་རེད། བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་འཁྲུག་ཆ་ཧ་ཅང་དོད་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ཡང་མྱི་འབོར་གསར་པ་ཞྱིག་སབེས་དུས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཡདོ་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་བདོ་
མྱི་གསར་པ་ ༣༠༠ ཙམ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཐུན་མོང་གྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཛནི་སངོ་གྱི་འོག་ལ་མ་ཐ་ེ
དུས། ཕ་གྱིར་ Calgary ལ་རགོ་གའམ་གནས་ཚུལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག Vancouver {B.C} ལའང་ཆགས་འདུག ཁ་ོ
ཚ་ོག་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ངོས་ལེན་མ་ཞུས་པ་བས་ནས། དང་པ་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་སེབས་དུས་
ཐོག་མར་དང་བང་གནང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་མངའ་འོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཁ་ོརང་ཚ་ོགཅྱིག་བཙལ་ནས། ཕ་གྱིར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་
བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེསན་སེང་ཞུས་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་སང་གནང་ནས་ང་རང་ཚ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབོར་གྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་མ་
ཐུབ་ནའང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་དགའ་པོའ་ིཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེར་
དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་སང་གནང་ནས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་བསྐོར་བ་
ཐེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་དང་། ད་ེདག་ལ་ད་ལྟ་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས 
ད་ལྟ་དེར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་འདྱི་མར་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟོབས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སྱི་
འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་
མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཚ་ེ
རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་བཅས་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
ཤས་བངས་བཞག་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་ོཕོགས་ཁག་ལ་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོ
བསད་ས་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སོད་ཁང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་འདུག སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྱི་བ་ད་ེགང་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཉ་ེའཁརོ་ལ་ངས་གལ་སྱིད་ནརོ་མེད་ན། གསར་འབརོ་གྱི་ཐ་ོམྱི་གངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་
ཙམ་གྱི་སན་ཞུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ལས་འཆར་གང་དང་གང་
འག་ོཡོད་མེད་དང། འབྱུང་འགྱུར་ཁོང་ཚོའྱི་བསད་ས་ལ་ག་སྱིག་མ་སོང་ན་གནང་ཡོད་དང་མེད། གལ་སྱིད་གནང་མེད་ན་འདྱི་ཚ་ོ
ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་མེད་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ས་གནས་ཁག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
བསྐོར་བསོད་ཕྱིན་པའྱི་ནང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཉེ་ཆར་འབོར་འདུག་སྟེ། ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཟེར་བ་གཞྱིར་
བཟུང་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ངས་གོ་རྒྱུ་ད་ེནོར་མེད་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། 
སོང་ཙང་ར་བའྱི་ད་རེས་ཕ་གྱིར་བཅར་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབེལ་རང་བས་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཚ་ོལས་བགསོ་བསནོ་བཞག་པའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་ཨ་རྱི་ཆ་ཚང་ལ་སྐརོ་བ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚདོ་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ག་སྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། མྱི་ཚགོས་ཆ་ེས་ཞྱིག་ལ་ཕར་འག་ོབཞག་ན་ཟརེ་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་གཞྱི་
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བཟུང་གྱིས། ཕ་གྱིར་ནྱིའུ་ཡགོ་དང་ཁ་ེན་ཌ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་མང་ས་དརེ་བཅར་བའྱི་ཁུལ་རདེ། འདྱི་བཅར་བའྱི་སྒང་ལ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་པས། ང་ཆུ་ཚདོ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཚགོས་ཆེན་རང་གྱི་ནང་ལ་
སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་གང་ཤེས་ཚོད་ཀྱི་སོབ་སྟོན་འད་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། སོབ་སྟོན་ཕུལ་ས་ཁོ་ཆེ་དག་ཕུལ་
མཁན་ད་ེཆུང་དག འདྱི་འདའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཤོར་ཏ་ེམག་ོམ་འཚོས་པར་ལྷག་བསད་ཡོད་ན་ཁག་ཁག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་
ནས་ཕྱིས་སུ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་ཕར་འབོར་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
བསད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་དབར་ལ་མཛའ་འབེལ་ཡོང་རྒྱུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཊ་ོརོན་ཊོར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་
ནའང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་མྱི་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་
གནས་ལ་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྒང་ལ། ང་ཚོས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྐོར་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱིས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་སྟ་ེཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕ་གྱིར་ཚོགས་འདུའྱི་སྒང་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཉསེ་པ་ཆད་པ་བཀལ་ན་གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་
མྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་སྒང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་བཤད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རེད་དེ། མང་བ་ཞྱིག་འབོར་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། 
ང་ཚསོ་བཟ་ོལྟ་ཧ་ལམ་མདེ་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག སྐབས་དརེ་ནྱིའུ་ཡགོ་འཁྲུངས་ལྷ་དབར་གསོལ་སྐབས་ཁལེ་ཏ།ེ མྱི་ཚགོས་
ཧ་ལམ་མང་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དརེ་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་བཀའ་ཟུར་
རྣམ་པ་མང་པ་ོའདུག ཁ་ོརང་ཚོས་ཕལ་ཆེར་ངས་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་རྱིང་བཀའ་འདྱི་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད་དན་གྱི་
འདུག གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེའདྱི་ནས་ཕར་འབོར་བཞག་པའྱི་མྱི་དང་། ཕ་གྱིར་ཡོད་བསད་པའྱི་དབར་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་མཐུན་སྱིལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ལམ་སྟོན་དང་མ་བཟུང་ན་ཞུས་ཡོད་དན་གྱི་འདུག གསན་མ་གསན་ད་ེ
རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བཤད་པ་ད་ེཉན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བཙན་བཀའ་
གཏོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འད་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་བསར་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག ལས་བསོམས་དང་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་འདྱི་ལ་ངས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྡ་སའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ནང་ལ་བདོ་ནས་གསར་དུ་ཚུར་ཕབེས་བསད་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་མྱིང་ཐ་ོའདྱི་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུའྱི་ཁོངས་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་སྱིག་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚོར་ད་ལྟ་ཐ་ོའབོར་
བཞག་པ་ད་ེརྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་མྱི་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོདབ་ེགསེས་ཕ་ེནས་ཆ་རེན་ཚང་
མ་ཚང་དང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོའགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལོ་གསུམ་མན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབད་བརོན་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་གཅྱིག་རག་མ་སོང་། ཐ་ོམ་བྱུང་ཟེར་བ་འདྱི་ཚ་ོགང་ཡང་མེད་པའྱི་ཚང་མར་སོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་ཟེར་ནས་འདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཡྱིག་ཆང་ཨང་ ༡༡ 
པའྱི་མཐའ་མ་ཆ་པ། རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངལ་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ ཁ་ེན་ཌར་
གཞྱིས་ས་ོབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཏང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་
ནམ། ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་ཡོད་རེད་པ། འདྱི་སྔོན་མ་ནས་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཡོང་ས་རེད་དན་
ནས་ཧ་གོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརེན་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནས་ཕར་ཁ་ེན་ཌར་གནས་ས་ོབཏང་དགོས་རྒྱུ་
གཅྱིག་རེད་དམ་ཞེས་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་སྱིར་བཏང་ང་རང་སེམས་པ་ཆུང་དགས་ཡྱིན་ན་
གང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པས། ང་རང་ཚོ་སྟོང་ལ་ཉེ་བའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལྟ་བུ་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། ད་དུང་ཡང་ད་ེའད་གཅྱིག་ཕྱི་ལོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཏང་བཞག་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་སོགས་པའྱི་
འཆར་སང། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་འངོས་པར་ད་ོཕོག་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་དམར་ཧྱིང་ཁ་ཧྱིང་འད་བོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ང་ཚོ་ཞུ་
གཏུགས་ལས་འགུལ་སྐབས་ད་ེདུས་ཕག་རོགས་སྐུ་ང་ོང་ཚ་ོགཉྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མ་བསྱིགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་དུས་འདྱི་ལ་
ཁེལ་ཡོད་པ་རེད། ཁེལ་དུས་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང། བོད་མྱི་ད་ེཚ་ོབ་ོབད་ེབ་ཞྱིག་དང་ཡུལ་མྱི་འདྱི་ཚོའང་དངོས་གནས་སེམས་
ཚརོ་སབེས་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདྱི་ཚ་ོདངསོ་གནས་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རདེ། 
ད་ེདུས་སྐབས་ལའང་ད་ེནས་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱི་ད་ེརྱིང་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོརེད། མ་འགོ་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་ཁ་པར་སེབས་རྒྱུ་དང་ད་ེ
བཞྱིན་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་འཛིན་སྒང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་
སྱིགས་ར་བསྐུལ་ནས་ཉེན་ཁ་ཛ་དག་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་དེར་འག་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་འག་ོཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེའདྱི་ན་བཏང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོཐོས་བྱུང། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེཕབེས་ནས་འཕར་མ་གཅྱིག་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ། བབ་བརླྱིང་བརན་གསུམ་གཅྱིག་གྱི་
ནུས་ཤུགས་དང་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། འདྱི་དང་
ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ས་
གནས་མནོ་ལུང་པ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག Bomdila ས་གནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་བ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་མོན་པ་རང་གྱི་
མྱི་སས་ཕལ་ཆེར་ལས་འགུལ་ད་ེའད་ར་བ་ནས་སལེ་མྱིན་འདུག མ་སལེ་བ་མ་ཟད་པས་གཞུང་ཁ་ོརང་གྱི་མཐ་ོརྱིམ་མྱི་ས་ང་ཚ་ོཡ་
གྱིར་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ལབ་དུས། མངའ་སེ་བོན་ཆེན་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་ནས་ཧ་
ཅང་གྱི་འདྱི་ལའང་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོདང་འདྱི་འདའྱི་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ལ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་ཞུ་
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སྐབས་ལ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཡུལ་མྱི་འདྱི་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཚསོ་ང་ཚ་ོགཉྱིས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་འཁུར་དང་ད་ོསང་ཆནེ་པ་ོ
གཅྱིག་དང་། ལས་འགུལ་གསལ་བཤད་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་ཆུང་དང་ཚོགས་མྱི་ད་ེའད་བཅར་ཏ་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་
ཚོའང་ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོཕམ་དང་ཡྱིད་ཕམ་འདུག འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་འདྱི་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་
མྱི་འབོར་དང་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོརེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོཕམ་ཡོང་ས་རེད། བོད་མྱི་འདྱི་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ོཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ལ་།ཤྱིན་ཏུ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ཆོས། 
རྱིག་གཞུང། མཐར་ཐུག་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་ག་ོའཕང་ལ་བསོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་མཁན་གྱི་དཔལ་ལྡན་ར་བའྱི་བ་མ་ཡྱིན་
ཚུན་ཆད་ལའང་བོད་མྱི་ད་ེའད་ཆགས་བསད་དུས། ཕར་ལ་དྱིན་ལན་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ཀང་སོས་བཞག་པ་མེད། ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ད་ེ
འད་མདེ་ལ། མྱི་མང་གྱི་ད་ེའད་སོས་བཞག་པ་མེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཐོག་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག 
སྱིར་བཏང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོཡྱིན། གང་ལ་ཟེར་ན། སྔོན་མ་རྒྱ་གར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་
དུས་བོད་རང་བཙན་རེད། བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ད་ེབོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལ་སྱིད་པ་ོབས་ནས་
བསད་ཡདོ། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡྱིན་དུས་ཀང་རྒྱ་གར་ས་ཁངོས་ལ་བསད་ཡདོ། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོརང་བཙན་ཐབོ་ན་ཡང་ཕལ་
ཆེར་བལྟ་ས་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ང་རང་ཚོས་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ། ས་གནས་འདྱིའྱི་མྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཆགས་པ་དང་ངེས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་འདུག དཔེ་
མཚོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ཤས་རྱིང་ལ་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ལ་ཡང་འབར་གས་ཀྱི་དོན་རེན་ས་མང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་འདྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་
གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་ས་གནས་ནས་ལས་འགུལ་འདྱི་སལེ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཧ་ག་ོདགོས་རྒྱུ། མག་ོའཚསོ་
དགོས་རྒྱུ། ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གང་རེད་ཟེར་ན། འདྱི་ཕྱི་ལོགས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞན་པ་གཅྱིག་དང། ཆ་ཤས་
གཞན་པ་གཅྱིག་དང། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་གཅྱིག་ཧ་ག་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚ་ོདངསོ་གནས་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་
ལྡན་པ། ང་རང་ཚ་ོརྱིག་གཞུང་དང་ཆོས་ག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལུས་སུ་དྱི་མ་
བཞྱིན་ཧ་ལམ་ཞྱིག་གནས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འད་གཅྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཧ་གོ དོན་
རགོས། ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་མར་གསལ་བཤད་གཅྱིག་མ་གཏོགས། རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་བཟ་ོའད་
བ་ོབས་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མོན་པ་མྱི་འདྱི་ཚོས་ད་ེའད་བེད་ཀྱི་འདུག བོད་པ་འདྱི་ཚ་ོཏོག་ཙམ་གདུག་རྩུབ་རང་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་
མྱིན་འདུག འདྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་གཅྱིག་འདུག མོན་པ་མྱི་འདྱི་ཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱིན་འདུག གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་འད་རེད་མྱིན་འདུག གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཚ་ོཁ་ོཚ་ོལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ དང་པ་ོབཙན་བལོ་ལ་ཕབེས་དུས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་རླུང་ལྷ་སྒ་ོགསུམ་ཆསོ་ལྡན་གཞུང་ལ་ཕབེས། འདྱི་ནས་
ཡར་མོན་ར་དབང་ལ་༸ཞབས་སོར་ཞག་མ་བདུན་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཀང་འདུག འདྱི་ཡང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གཞུང་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་ཡང་མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ་ོབང་གྱི་དན་རེན། འདྱི་འད་གཅྱིག་བཞེངས་རྒྱུར། འདྱི་ཚུན་ཆད་ལ་ང་ཚ་ོཡོད་རེད་པ། 
ཁ་སང་ས་གནས་རོང་གྱི་ང་རང་ཚ་ོགནས་ཚུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོས་གདངོ་ལེན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་
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བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ དགོན་པ་ཁག་ལ་མོན་པའྱི་མྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོལ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་
ཚ་ོང་ོཚ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོའདྱི་འད་གཅྱིག་ཐབས་ཤེས་བཏང་དགོས་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་འཚབ་སེས་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཧ་ག་ོ
དགསོ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། ཁ་སང་མང་གཙ་ོདུས་ཆནེ་གྱི་སྐབས་ལའང་ས་གནས་རྡ་ོར་ེགདན་ལ་དགུན་ཁ་མྱི་ཧ་ཅང་གྱི་འདུ་འཛམོས་
ཆནེ་པའོ་ིདུས་གཅྱིག་ཤར་ལ་ཉ་ེབ་ཡྱིན་ཙང། སྐབས་ད་ེདུས་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། མྱི་མང་པ་ོའཛམོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
༸སྐུ་མདུན་གྱི་གསུང་ཆོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ལ། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚ་ོགསལ་པ་ོ
གསལ་རང་ཆགས་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མས་ག་ོནོར་མ་ཐེབས་པ། གསལ་པ་ོགཅྱིག་ཧ་ག་ོདགོས་པ་རེད། དནོ་རོགས། དནོ་མ་རགོས་
ནའང་ཁ་བཙུམས་ནས་བསད་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུར། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་གསུམ་པ་ནང་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་བེད་སྒོ་ལམ་སྟོན་ཞེས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་
ནང་གསསེ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསལ་འདུག་ཅ་ེན། ཁྱད་པར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར་དང་འདུས་སདོ་ཁག་ཁ་ཐརོ་མྱི་འག་ོབའྱི་
ཆདེ་ས་ོནམ་ལས་རྱིགས་དངེ་རབས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་
གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་གྱི་འཆར་ཅན་འད་བ་ོམ་
གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོརནེ་ས་ོ
ནམ་ལས་རྱིགས་ལ་བསྟནེ་བསད་གྱི་ཡོད་དུས། ས་ོནམ་གྱི་ལས་རྱིགས་ད་ེཚ་ོདེང་དུས་ཅན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ད་ེའད་སེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དེ་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་ཕ་བལྟ་ཡོང་
དུས། ད་ལྟ་ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མཉམ་འབལེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་འབལེ་ནང་ལ་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཕལ་ཆེར་ནང་ལ་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་དེ་གོང་གུད་ནང་ལ་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ད་ེང་ཚ་ོཞྱིང་པ་ཚ་ོདངེ་རབས་ཅན་ལ་འགྱུར་དགོས་ན། འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ར་བའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་དེའྱི་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོགནང་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སོབ་ག་ར་ེཕེབས་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། གང་ལྟར་ཁོའ་ིགནས་སྟངས་དེ། ས་གནས་ཁག་མཉམ་
འབལེ་གྱི་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ད་ེདག་གྱི་ཅ་ལག་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་བཙའ་བརྒྱབ་ནས་ལྷག་བསད་ཡདོ། མར་གཡུག་ན་གཡུག་མ་ཐུབ། 
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བཙོང་ནའང་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ། གང་ལྟར་ཅ་ལག་མང་པ་ོལྷག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོག་ར་ེབདེ་དགོས་ནའང་། རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོབཙངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད། སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
འད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ། དེ་མྱིན་ཕར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེ་
འདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་མཉམ་འབེལ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། 
མཉམ་འབེལ་ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ད་ེམངའ་ས་ེསོ་སོའ་ིནང་ལ་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་བརན་དང་མ་བརན་དང་གནས་དང་མ་གནས་ཟེར་བ་ད་ེམཉམ་འབེལ་ལ་ཐུག་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཚགོས་ལ། མཉམ་འབལེ་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གཙང་ཁ་ེབྱུང་པ་
ཡྱིན་ན། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་བགོ་འགེམས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མཉམ་འབེལ་
གཙང་ཁ་ེབྱུང་ནས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་བགོ་འགེམས་བས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བྱུང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
འཁུར་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ཏ་ེམཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་མཉམ་
འབེལ་བསྒྱུར་བ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཅྱི་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་མཉམ་འབེལ་བསྒྱུར་བ་མྱི་འག་ོབར་ད་ག་
རང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་འཛིན་སངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཡང་ན། མཉམ་འབེལ་།ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་སྟངས་ངོས་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ་དམ། ག་ར་ེཐགོ་ནས་མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་དམ། ལན་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མཉམ་
འབེལ་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་
ཐོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འདྱི་སད་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་བེད་དགོས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་ག་ར་ེཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཕན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་རེ་བ་ཆེན་པོ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོབས་པ་ཡྱིན། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ལ་ར་ེབ་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་
ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་གྱི་སེ་ཚན་ཚང་མ་སྒེར་བདག་ཅན་ལ་འགྱུར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་གསོལ་
མགོན་ཁང་དང་སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་ད་ེགཉྱིས་སྒེར་བདག་ལ་མ་འགྱུར་བར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་གནང་བ་
རདེ། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་ཆེན་
ཐངེས་ཁ་ཤས་ཐགོ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་མཐུན་མཉམ་
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འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་ལ་གང་དང་གང་ཕན་ཐགོས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ ་ན ས ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ས་གནས་སོ་སོ་
ལ་འད་མྱི་འད་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་མཚུངས་།ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་
ནས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ས་གནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་རང་
གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་མག་ོནས་མཇུག་བར་
དུ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་གཞན་དག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ན་ཚང་མར་བེད་དགོས་པ་རེད། མ་བས་ན་ཚང་མར་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ཤས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁ་ཤས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུར་གནང་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་དམ། སྱིག་གཞྱི་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ ༢༠༡༤ རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ས་ཆ་ཆ་ེཁག་འདྱི་ཚརོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོཁངོ་རང་ཚའོང་བདེ་མ་ཐུབ། མྱི་ཆདེ་མངགས་བཏང་ན་མ་གཏགོས། ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆེད་མངགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པས་གང་འད་གནང་དགསོ་ཡོད་མེད་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་དང་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོལ་
གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕ་གྱིར་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ལས་དནོ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱིས་ས་གནས་ཆ་ཚང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཆར་འགོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་སྒེར་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
Dimapur,kurima,Moa,Tizu,Tutting བཅས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་གནས་དོན་གཙོ་བོ་དེ། ད་ལྟ་ 
Tutting ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་རེད། ལས་ཤག་རེད། ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཟརེ་ནའང་འད། ལས་ཤག་ཟེར་
ནའང་འད། འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སན་ཁང་ཟརེ་ནའང་འད། ལས་ཤག་ཟརེ་ནའང་འད། ཁང་པ་གཅྱིག་འདུག ཁང་པ་གཅྱིག་
གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་དྲུང་། འཕདེ་བསྟེན་སན་པ་ཆ་ཚང་དའེྱི་ནང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཕདོ་བསྟནེ་
སན་ཁང་གྱི་སན་ཆ་ཚང་ཅོག་ཙེའྱི་སྟེང་ལ་སྤུངས། ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསུམ་ཤོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེདཀའ་ངལ་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ར་བའྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་གནས་དང་མ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོ
མཐའ་ཁོབ་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་སན་ཐ་ོནང་
ལའང་ཡོད། རགོས་ཚགོས་བྱུང་ན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། ད་ེམྱིན་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
མ་དངུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཏང་དགོས་ནའང་རེད། ང་ཚོས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཛུགས་སྐྲུན་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་རོགས་ཚོགས་སྒུག་མ་བསད་པར་དངོས་གནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕོད་བསྟེན་གྱི་བུ་མ་ོཞྱིག་འདུག འཕོད་བསྟེན་གྱི་བུ་མོའ་ིལས་
ཤག་རེད་ཟེར་སོང། ང་འག་ོབ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བ་ཕྱུགས་བསད་ས་ལས་ས་ོབ་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། འདྱི་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཕན་བུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསོ་སོའ་ིངོས་ནས་ག་རེ་མཐོང་སོང་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལ་ཕར་ཕོགས་ཚུར་ཕོགས་རེད་འདུག 
ལ་ཕར་ཕོགས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ཚུར་ཕོགས་བཞག་ན་ད་ལྟ་གཞྱིས་
ཆགས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་ཁ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག དཔ་ེམ་
སྱིད་པའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡར་སེབས་བསད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ས་ཆ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། དརེ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་འཕདོ་བསྟནེ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཙམ་མྱིན་པར་ཡུལ་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕགོས་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ Canada གཞྱིས་སསོ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་ད་ེརདེ་འདུག 
བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕར་གཞྱིས་སོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག Canada ཡྱི་
གཞྱིས་སོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེནང་སྱིད་ཀྱི་དང་དུ་བངས་ནས་ལས་བཞག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ Canada ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ། སྐབས་དེའྱི་ Canada རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བོན་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་ནས་བང་ཤར་ཁུལ་ནས་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཏགོ་ཙམ་གཞྱིས་ཆགས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་བཀའ་ད་ེ
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ Canada གཞུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དའེྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ཕལ་
ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་ནས་མཇུག་སོང་དང་མ་བཟུང་ན་
གནང་སྟེ། ཕར་སེབས་བཞག་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེ། 
Arunachal ཁུལ་གྱི་བར་ལམ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་རོག་ཟྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཐོག་
མར་བྱུང་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གྱི་སྔ་དགོང་དུས་གསུམ་ལ་སུ་དང་སུ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
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ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། གནས་ཚུལ་དའེྱི་སྐབས་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་གྱིར་ཕབེས་པའྱི་
སྐབས་ལ་འཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕན་ཚུན་འགོ་བསོད་བ་རྒྱུར་དམ་དག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། kilometer གཉྱིས་
གསུམ་ཡར་མར་ཕེབས་རྒྱུར་འཛེམས་ཟོན་བ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད། གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ས་
གནས་ད་ེལ་ཡདོ་དུས། ང་ཚསོ་མྱི་བཏང་དགོས་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན། ང་
ཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕ་གྱིར་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གཅྱིག་ལས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཕབེས་སའྱི་ལས་ཀ་ད་ེཁ་ཁ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕེབས་ཀྱི་རེད་དམ། ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཏང་བའྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་མྱི་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བདེ་ས་རདེ་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བཏང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་རང་ནས་གདོང་ལེན་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཏང་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས། བར་ལམ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕར་འགངས་བ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། རེད་ད།ེ འགངས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡ་གྱིར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གཅྱིག་
འག་ོབཞག་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་ནས་ཛ་དག་བས་ནས་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེཡར་ཕེབས་པ་རེད། ཡར་ཕེབས་པ་
ཙམ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ཕན་སསོ་སངོ་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ད།ེ གང་ལྟར་ཡ་གྱིར་གནས་ཚུལ་ད་ེགང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ལྷྱིང་འཇགས་བཟོས་ཐུབ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕ་གྱིར་འབལེ་ཡོད་མྱི་ས་ཕལ་ཆེར་མངའ་
སེའྱི་བོན་ཆེན་གཙོས་པའྱི་ཚང་མར་མཇལ་འཕད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆེར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཁུལ་གྱི་
འབལེ་ཡདོ་མྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ད་ེཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཕན་
ཐགོས་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡར་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན་ད་ེམྱི་ཉུང་ཤས་།ཤྱིག་
རདེ་མ་གཏགོས་མང་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཡ་གྱིར་ Arunachal ཁུལ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁྱད་མཚར་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ང་ོརྒལོ་བེད་པ་ལ་ང་ཚོས་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མསོ་མཐུན་མདེ་ཅསེ་པ་དང། ཡུལ་མྱི་རང་གྱིས་སབོ་ཕྲུག་གྱི་ང་ོརྒལོ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོརྒལོ་
བ་རྒྱུ་ད་ེར་བ་རང་ནས་མོས་མཐུན་མེད་ཟེར་ནས། ཡུལ་མྱི་རང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ང་ོརྒལོ་བེད་མཁན་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕར་ང་ོརྒོལ་
བེད་ནས་འདྱི་འདའྱི་ལས་འགུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ཡུལ་མྱིའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ད་ེཚ་ོདདོ་དང་མ་བཟུང་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་མར་འཇམ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ང་ཚའོྱི་
དྲུང་ཆེ་དང་ཚང་མས་ཡ་གྱིར་འབེལ་ཡོད་མྱི་ས་ཚང་མ་མཇལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡ་གྱིར་ 
Arunachal གཞུང་དང་མྱི་མང་རང་གྱི་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་གཙོས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བསམ་ཤེས་ད་ེདུས་ད་ལྟ་ཡང་བརེད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་གྱིར་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་འབོར་
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ལྡན་ཕན་བུ་ཡྱིན་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ལག་འཁྱེར་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ ST གཅྱིག་ལེན། རྒྱ་གར་ ST ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་
གྱིར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཆ་ཚང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་ནས་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེའཁྱེར་ནས་
སབས་བཅོལ་ཡྱིན་ཞེས་ནས་ཁ་ེཕན་གཅྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརེན་ནས་དཔེར་ན། ཡ་གྱིར་
དུད་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སན་པ་ MBBS ཀྱི་ Doctor བེད་མཁན་ཁ་ོརང་མྱི་གསུམ་བཞྱི། བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ ST ལག་
འཁྱེར་ནས་སན་པའྱི་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་དུས། ཡུལ་མྱིའྱི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་མག་ོའཚསོ་མཁན་
རེ་ཟུང་གྱི་ང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་བོད་མྱིས་འཕོག་འགོ་ཡྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་ལེན་གྱི་འདུག བོད་པའྱི་སབས་
བཅལོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་གཅྱིག་ལེན་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་ ST རྐུབ་སྟགེས་གཅྱིག་བཀག་གྱི་འདུག གང་ལྟར་རྒྱུ་རེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་
འགག་ད་ེཚ་ོརདེ། གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེདགུ་བཅུ་དགུ་གངས་ནང་ལ་ཡ་གྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཡདོ་བསད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ལམ་
སྟནོ་མ་གནང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། སྔ་ཕྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། གསན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་
བསད་ཀྱི་འདུག་གཱ ད་ེརྱིང་ཉེ་ཆར་ཡ་གྱིར་ལོ་མང་པ་ོདཔྱ་ཁལ་འབུལ་བསད་མཁན་ཁེ་ཕན་གྱི་ཕོགས་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས། དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་མར་སོག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གཞུང་གྱི་ཡ་གྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
གཟྱིགས་སྟངས་དང་རོགས་པ་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ད་ེཡོད། ད་
ལྟ་བཀུར་འསོ་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་ད།ེ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཐརོ་མ་འག་ོརྒྱུ་ད།ེ བཅའ་ཁྱིམས་དགངོས་དནོ་ཡྱིན་པ་དངསོ་ཡདོ་གནས་
ཚུལ་རང་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་སྔོན་མ་འཆར་ཅན་མ་གཏོགས་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་
ནས། བདེ་མཁན་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལས་གཞྱི་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ས་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚོས་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་སེལ་གྱི་ཡྱིན། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དེའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དགོས་མཁོ་དེ་འད་ཞྱིག་འདུག་ཞེས། ལས་གཞྱི་དེ་ས་གནས་རང་ནས་མར་སེལ། དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་དེ་
འཛོམས་ཀྱི་མེད་ན། ང་ཚ་ོལ་གནང་རགོས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རགོས་
པ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དངུལ་དང་མཐུན་རནེ་གྱི་སྒ་ོནས་རགོས་པ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་། ཆདེ་ལས་པ་བཏང་དགསོ་
ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེབ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐོང་གཤོལ་འཁྱེར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ལ་མར་ཞྱིང་རྨསོ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག འཕྲུལ་རྨསོ་ཀྱི་ས་ེཚན་ད་ེདངསོ་ཡདོ་
རེད། འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ད་ེབར་ལམ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སན་ད་ར་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཞྱིག་
ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ལྷ་ོཕོགས་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། བར་ལམ་ང་ཚ་ོ
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྒང་ལ་མཇལ་ཁའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་ཚོའྱི་
རྱིགས་དེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་། བཀའ་ད་ེཙམ་ཕེབས་པའྱི་རེས་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལབསྒྱུར་བཅོས་བཏང་མ་
ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དན་ནས། ན་ནྱིང་ང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་སོ་སོའ་ིའཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་གྱི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་
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དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཁྱད་ལས་པ་མྱི་ས་ཟུར་དུ་སྐད་བཏང་ནས་ཉྱིན་མ་གསུམ་རྱིང་མོན་གྷ་ོཊ་ལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག 
བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲུལ་ཆས་ tactor 
གྱིས་རྨོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཐངོ་གཤོལ་ད་ེཚ་ོབཙའ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་ན། བཙོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མར་ཡོང་དགོས་
ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག མ་གྱིར་མཉམ་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་དེབ་
སལེ་བས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རདེ། ཚོགས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སྟ་ེཅ་
ལག་བཙའ་བརྒྱབ་བཞག་པ་དང་། བེད་སོད་མེད་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཙོང་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེབཙོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིང་ལས་ཁུངས་ཅ་ལག་བཙའ་བརྒྱབ་བསད་པ་དེ། མར་བཙོང་རྒྱུར་
ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག མཉམ་འབེལ་གྱི་གཙང་ཁེ། མཉམ་འབེལ་དེ་
གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། མཉམ་འབལེ་གྱི་གཙང་ཁ་ེད་ེ།ཤས་བདག་མང་ཚགོས་ལ་བག་ོའགེམས་བདེ་པ་དང་། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་བས་པ་
ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བག་ོའགེམས་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་ད་ེའགྱུར་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག མཉམ་འབལེ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དོན་དག་ད་ེགསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང་། ཡར་རྒྱས་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་
རདེ། མཉམ་འབལེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཞསེ་ཟེར་དུས། བསྒྱུར་བ་ད་ེགང་གྱི་ཐོག་ལ་བཏང་དགོས་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོབྱུང་ན། ཕལ་
ཆེར་ང་ཚོར་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ར་བའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཕ་གྱིར་སྱི་མཐུན་
མཉམ་འབེལ་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཚོགས་འདུར་བཅར་བ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚགོས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་འདེམས་བས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཕབེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་བསམོས་ཆ་ཚང་མར་ཀགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོནང་ལ་བལྟས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེཙམ་
གྱི་གོང་ཆགས་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བལྟས་ན། ང་ཚོར་ད་ེཙམ་གྱི་འཚོར་བ་སེ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། 
དངསོ་སུ་ས་གནས་སྒང་ལ་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རནེ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ཁ་ོརང་ལོགས་སུ་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པ་དེས། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ད་ེཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་བས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་ང་ཚོ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འགན་འད་བོ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་བེད་སདོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆརེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅྱིག་རང་ལག་ལེན་ཁལེ་ཨ་ཡོད་
གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་རེད། འདས་
པའྱི་ལ་ོམང་པོའ་ིསྔནོ་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགོས་ཚགོས་ནས་གཏན་འབེབས་གང་བཟསོ་བཞག་པ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེས་ཕག་རགས་ཕེབས་བཞག་པའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་ར་ཆེན་པོ་རེད། 
དངོས་གནས་དང་གནས་ཚང་མས་དེར་བཀའ་གསུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ས་གནས་འད་མ་འདའྱི་ནང་ལ་གནས་
སྟངས་འད་མྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ར་ེར་ེསྒང་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེལས་ས་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག མདའ་བརྒྱབ་
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མཁན་གྱི་མདའ་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྟད་མ་ོལྟ་མཁན་གྱི་མདའ་ད་ེའབེན་ནང་ལ་བརྒྱབ་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་དན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། བརྒྱབ་མཁན་གྱི་འབེན་གྱི་ནག་ཐྱིག་སྒང་ལ་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཅེས་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཆགས་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བར་ལམ་ནས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་།ཤྱིག་གྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟསོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། སྱིམ་ལ་ནས་འག་ོའཛུགས་པ་རདེ། 
གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པའྱི་སྱི་ས་ཧམ་བཟོས་བས་ཏ་ེཁང་པ་རྒྱ་བསེད་བཏང་བཞག་པ། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་སྱི་
ས་ད་ེརྦད་ད་ེས་ོསོའ་ིཁང་པའྱི་གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཕར་མནར་ཏ་ེམྱི་འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་ཚང་མ་མེད་པ། ད་ེའད་བཟོས་བཞག་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ས་ཁང་བཀོད་ཆགོ་དང་མ་ཆོག་གྱི་ལམ་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བད་ེསྱིད་གླྱིང་གཡས་གཡོན་ལ་བར་ལམ་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འདས་གོངས་ཕྱིན་ན་ཕུང་པ་ོ
བཏོན་རྒྱུའྱི་ས་ཆའྱི་ལམ་ཁ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལམ་ཁ་མེད་པ་སུས་བཟོས་པ་རེད། སྒང་ནས་མར་ས་ཞྱིག་བཟས། 
འགོ་ནས་ཡར་ས་གཅྱིག་བཟས། མྱི་འག་ོས་མེད་པ་ཁ་ོརང་ཚོས་བཟོས་བཞག་པའྱི་ན་ཚ་གཅྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་ཁ་མེད་པ་བཟསོ་ཤོག ས་བཟསོ་ཤོག་ཅསེ་བཀའ་ད་ེར་བ་རང་ནས་བཏང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སོང་ཙང་བར་ལམ་ད་ེ
རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། རོག་ག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོགནས་རྒྱུན་གྱི་རྱིང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་མ་ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཟེར་ནས། བར་ལམ་ང་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རེད། དྲུང་ཆེ་རེད། དཔེར་ན། སྱིམ་ལ་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡ་གྱིར་སྱི་པའྱི་བཀའ་
འཁལོ་མདེ་པའྱི་ས་བཟས་བཞག་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། ས་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ག་ཚདོ་འདུག ད་ེཚའོྱི་ས་ཆའྱི་ཡུལ་ཐང་གྱི་རྱིམ་པ་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་བཅུ། བཅ་ོལྔ་ཉེས་ཆད་བཏང་ནས་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསྡུས་ནས་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་གནས་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་རེད། ཆ་ཚང་
གཙང་མ་གཙང་རང་བཟོས་ཡོད། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་བཟས་བཞག་པ་དང་ཉེས་པ་ཕོག་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་ཚང་ཐ་ོགཞུང་དང་
བཅས་པ། མེད་བསད་མཁན་གྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་བཟོས་དགོས་བསམ་བསམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་གྱི་ཆ་རེན་མ་འདང་
ནས་འག་ོས་སདོ་ས་མེད་བསད་མཁན་འདྱི་ཚརོ་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཏགོ་ཙམ་འཐལོ་པ་སོད་དགོས་ནའང་རྱིན་མདེ་
ཐགོ་ནས་སད། ད་ེའདའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད།ེ ད་ེནས་མར་འག་ོའཛུགས་ནས་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་
གླྱིང་ད་ེབར་ལམ་ནང་སྱིད་ལ་ཚུར་རྱིས་ལེན་དགོས་ཡོད་ཅེས་ནས་སྔ་རེས་ལོ་མང་པ་ོའག་ོཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་
རྱིས་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རདེ། རྱིས་ལེན་པའྱི་རསེ་སུ་ང་ཚ་ོཆ་རེན་གཅྱིག་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་པ་རདེ། རྱིས་ལེན་པའྱི་རསེ་ལ་ང་ཚ་ོ
ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་དཱ། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སེབས་དགོས་ཀྱི་རདེ་དཱ། ད་ེནས་ཞྱིབ་འཇུག་ག་ར་ེབས་ཡདོ་
པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་འཛར་འཛར་ཞྱིག་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་
འགོ་འཛུགས་པའྱི་ནང་ལ་ཐ་ོལེན་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ག་བཅུ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། འབུམ་ ༡༨ དང་ ༡༥ ལ་བཙོང་ནས། 
ཡང་ད་ལྟ་བད་ེསྱིད་གླྱིང་གཡས་གཡོན་ལ་ཁ་ཤས་སོ་སོ་རང་བདག་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་བསད་མཁན། ཁ་ཤས་ཤྱིང་ཁང་ཡང་ཡོད་
བསད་མཁན། ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་སོད་མཁན་ཡདོ་པ་རདེ། སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཉ་ོམཁན་དང་བཙངོ་མཁན་གཉྱིས་ཀར་ཉསེ་
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ཆད་བཏང་ནས་འབུམ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་བསྡུས་ནས། ད་ལྟ་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་གྱི་གནད་དོན་ད་ེཐག་གཅོད་ཚར་བ་
ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་བད་ེསྱིད་གླྱིང་ནས་མར་འགོ་འཛུགས་ཏ་ེས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལས་
གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་བང་སྱིག་བཞག་ཡོད། སོང་ཙང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་དང་ད་ེདག་གྱི་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ལ་རག་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཕན་
ཐོགས་གང་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དེ་ཁོ་རང་རང་གྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོརེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་དང་འབེལ་བའྱི་
ཆ་རེན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་སོབས་པ་མཐ་ོཔོའ་ིསྒོ་
ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་དང་མ་འཁེལ་ཞེས་པ་ད།ེ ང་ཚ་ོདཔརེ་ན། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་སྒང་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ལ་སྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་རེད། 
ད་ེས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ས་འཐུས་ད་ེཚསོ་འགན་འཁྱེར་ནས་རྒྱུགས་དགོས་རྒྱུའྱི་
ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁངོ་ཚ་ོརདེ། ཁོང་ཚསོ་རྒྱུགས་ནས་དནོ་དག་མ་འགྲུབ་པ་རྱིགས་ཡར་སན་གསེང་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་
དུས་ཚོད་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེགནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། West Bengal དང་ Maharastra གཉྱིས་ད་ེརེད་
མ་གཏོགས། ཧ་ལམ་གཞན་པ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། Jammu kashmir ལ་དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
Jammu kashmir ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་ ཁྱིམས་ ༣༧༠ དང་། དེའྱི་ནང་གསེས་ ༣༥A ཞེས་ནས་ལོགས་སུ་
བཏོན་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་གྱིར་སོད་མཁན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ Domain sign མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་
ཁང་པ་རག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ལ་དྭགས་ཕ་གྱིར་རྱི་ལངོས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚ་ོལ་དྭགས་རང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། Jammu kashmir ད་ེམངའ་
ས་ེཞྱིག་རེད། ཁྱེད་རང་ཚ་ོལ་དྭགས་ལ་ཡོད་དུས། ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ཡྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་རྱི་ལངོས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་རེས་ཉེ་ཆར་ང་ཡར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐུ་མགོན་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ། བསར་དུ་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ས་གནས་ DC དང་ཚང་མར་ཕྱིན་ནས། Leases ཞེས་པ་ད་ེ
རག་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ད་ེཞུ་ཚདོ་ཐེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ License ཟརེ་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། Agreement ཟེར་གྱི་
ཡོད་ནའང་འད། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་མངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོའདྱིར་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ། ས་ད་ེཁྱེད་རང་ཚོར་བེད་སོད་བ་
རྒྱུའྱི་བདག་དབང་ད་ེཁྱེད་རང་ཚོར་སད་ཡོད་ཟེར་རྒྱུའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེ
ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ད་ལྟ་ལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་ཐ་ོད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ DC ལ་ཡར་སེབས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ས་
གནས་རོང་དཔནོ་ནས་ད་ེཚ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེཆ་ཚང་འག་ོབསད་ཡོད། ད་ེམྱིན་པའྱི་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་
དང་གཉྱིས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བ་ད་ེ West Bengal དང་ Maharastra གཉྱིས་རེད། West 
Bengal ད་ེསྔ་རེས་ང་ཚོས་ཡྱི་ག་ེབཏང་པ་རེད། ང་དང་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་བར་ལམ་རྡོར་ར་ེགླྱིང་ཁུལ་ལ་ཡོད་དུས། མ་ོརང་ཡ་གྱིར་
གཟྱིགས་སྐརོ་ལ་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བ་རང་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་ཚུར་ཛ་དག་བཏང་ནས། 



96 
 

Chief Minister ཐུག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ག་རེ་ཡྱིན། དེ་འཕལ་དུ་ Speed Post བས་ནས་བཏང་ཤོག་ཟེར་ནས། 
ཐུག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་ཡྱིན་ལབ་དུས། ཡང་གོ་རྒྱུ་འཚོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། 
Maharastra གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་བོན་ཆེན་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ ཁ་སང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ཁངོ་རང་ཚརོ་མངགས་ཡདོ། གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ པའྱི་ཚེས་ཤར་དང་ཟླ་མཇུག་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་བཟོས་ཟེར་ནས་བཀའ་མངགས་
ཞུས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཏན་ཏན་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཕལ་ཆེར་ངས་ཀང་གསལ་པོ་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོནང་ལ་ང་ཡང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེརྣམ་པ་ཚ་ོལས་ངས་མང་བ་ཤེས་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ཡ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་ང་
ཚོའྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ཡོད། ན་ནྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཡང་
གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས། ཡ་གྱིར་ཡྱིག་ཚང་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང་
གཅྱིག སན་རྱིས་ཁང་དང་གཉྱིས། ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསུམ་ད།ེ མྱི་མང་གྱིས་སད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ག་རང་སྒང་ལ་
ཐོག་བརེགས་གཉྱིས་གསུམ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབུམ་ ༨༠ ཙམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ད་ལྟ་རོབ་འཆར་དེ་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་
བཟསོ་ནས་ལས་ཀ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་འབས་སོན་པའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚ་ོལས་དོན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་སན་གསང་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ། ཕལ་ཆརེ་ངས་ཆད་མེད་ན་ད་ེའད་གཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ཨ་རུ་ཎ་ཅཱལ་བསྟན་འཛནི་སྒང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཁྱབ་འོག་ལ་
ཡོད་བསད་པའྱི་བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་རེད། ར་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། 
Tibetan go back ཞེས་པ་དེ། དེའྱི་སྐབས་ལ་ Summar ཟེར་མཁན་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། Apsu རེད། ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚ་ོད་ེདུས་སྐབས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀང་ཡོད་པ་རེད་ད་ེགཤེགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེདཀའ་
ངལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་ལོ་གནངས་འཆར་གནངས་འཆར་ལ་ཡོང་བསད་པ་འད་པོ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པར་བས་པ་
རེད། ད་ལོ་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། Itanagar ལ་སོད་མཁན་རེད། Bomdila ལར་
སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོར་འབེལ་བ་ཡོད། ར་བའྱི་ད་ལྟ་ལྷྱིང་འཇགས་པ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དམ་གྱི་ལྷྱིང་དེ་
འཇགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ༩༧ ནས་འག་ོབཙུགས་པ་ནས། སྐབས་སྐབས་ལ་ཁོང་ཚོས་གཅྱིག་བས་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ང་
ཚོས་ཀང་ལྷྱིང་འཇགས་སོང་བསམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཡང་གཅྱིག་དན་སོས་ཡོང་རྒྱུ་འད་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་མ་གནང་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།དཔེ་འད་ཞྱིག་
གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གཅྱིག་པུས་གླགས་འཁེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རེད། དེ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཡང་ནས་ཡང་དུ་ད་ེའད་མ་ཡོང་བ་གཅྱིག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཁ་སང་ད་ེནས་མར་སྐད་ཆ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷྱིང་འཇགས་
པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད་ེག་དུས་འད་ཞྱིག་ཡང་མ་ེབརྒྱབ་ཡོང་། ད་ལྟ་མ་ེབརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
དཱ། གསོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁྱེད་རང་ ༦༢ 
ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་བོད་མྱི་ག་ཚོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐ་ོགཞུང་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁྱེད་རང་བཙན་ཁྱིད་བས་ནས་གསོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འད་ཡན་ཆད་ནས་ཁ་པར་འབོར་གྱི་འདུག ཁོང་རང་ནས་ཀང་ང་རྒས་
འཁོགས་ཤྱིག་བསད་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཚོས་ང་བཙན་ཁྱིད་བ་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ག་པར་
ཡོང་དགོས་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚོས་ང་བསད་ཤོག་ཟེར་ནས་ད་ེའདའང་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་གང་ལྟར་ཕ་
གྱིར་ Itanagar, ལའང་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚོས་ཟུར་དུ་ཁྱིད་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་བ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་ང་
ཚསོ་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བས་ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེརྐང་པ་ཉྱིས་བཙུགས་བེད་མཁན་
ད་ེཚ་ོརེད་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། མྱི་ར་ེཟུང་གྱིས་
བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཡོངས་རོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེང་སང་ ST དང་ SD ལེན་སོད་
མཁན་དེ་མང་པོ་མ་རེད་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་ཁོ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དེ་ལག་བསྟར་བ་
དགོས་ཀྱི་འདུག མེད་ན་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ཉུང་བ་དང་མང་བ་བས་ན་མང་བ་དེ་གལ་ཆེ་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞསེ་གནང་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་མ་འངོས་པར་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཡོང་མ་དགོས་པར་གཙོ་འདནོ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་
དུ་ང་ཚོས་ཛ་དག་གྱིས་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གནང་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཞེད་སང་གྱིས་ཐོག་ནས་བསད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེབཞྱིན་ཕག་
རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་བགོས་འོག་ལ་བཅར་ནས་ལས་བསོམས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད། ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ 
ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིས་དགས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ལྟ་ལགས་ལན་དེ་འབོར་མ་སོང་། འདྱི་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མ་གཏགོས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚང་མ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ར་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་ཞུ་ཡྱི་
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མྱིན། གཙ་ོབ་ོད་ེདང་པ་ོདེར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ང་ཚ་ོཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ས་གནས་ལུགས་བསམ། སེང་
ལོར། མའ་ེསོར། མེང་ལོར། ད་ེའད་བས་ནས་ང་གཉྱིས་ཀྱི་ས་བགོས་ནང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་འོག་ན་ནྱིང་ནས་ད་ལོའ་ི
བར་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་དེ་མར་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་སོང་། དང་པོ་དེ་ལུགས་བསམ་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་གནས་ཕ་གྱིར་ཨར་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་བསད་ཆགོ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ད་ེགྲུབ་ན་དངོས་གནས་ཁ་ོརང་རྒན་གས་ོཁང་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ཐད་ཀར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། ལས་བདེ་
དའེྱི་ནང་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ནྱི་ལ་མང་
ག་ལའྱི་ཁརོ་ཡུག་དའེང་ཕན་བུའྱི་ཞན་པ་ོའདུག ད་ེཡང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ད་ལ་ོང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁརོ་ཡུག་
ད་ེསྔོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཉྱིས་ཀར་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
གཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་ཉྱིན་དདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་བདེ་དཔརེ་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཁངོས་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ལས་ཁུངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དའེྱི་ནང་ལ་རང་ཁུངས་ལས་བདེ། འཕལ་སལེ་ལས་བདེ། ཉྱིན་གླ་ལ་
སོགས་པའྱི་ལས་བེད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེདག་གྱི་ཉྱིན་དོད་ད་ེམྱི་འད་བ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་དང་། ཧ་ཅང་གྱི་ཧེ་བག་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་སྒོར་ ༤༠༠ ཡོད་པ་འད་པ།ོ ཁ་ཤས་ལ་སྒོར་ ༡༨༠ མ་གཏགོས་མེད་པ་འད་པ།ོ ཁ་ཤས་ལ་
སྒོར་ ༢༥༠ ཡོད་པ་འད་པོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་གཉྱིས་ལ་བསམ་བ་ོག་ར་ེའཁོར་སོང་ཞུས་ན། ཞལ་ལག་མཆོད་རྒྱུ་ད་ེནྱི་མྱི་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་གཞུང་ཞབས་ལ་ག་ར་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགོངས་
བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག འདྱི་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཆེས་མཐའོ་ིཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཞེས་པ་འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ང་རང་གཉྱིས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་
ན་ནྱིང་ལོར་བཅར་མ་ཐུབ་དུས། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལ་ོས་གནས་ལུགས་བསམ་གྱི་ Camp ཆ་ཚང་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་
གྱི་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ཙམ་གཉྱིས་ཙམ་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེབཅར་དུས་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་ག་ར་ེགསལ་པ་ོམཐོང་སོང་
ཞུས་ན། ང་གཉྱིས་བཅར་སའྱི་ཉམ་ཐག་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་གཅྱིག་རྒས་འཁོགས་དང་། དབང་པ་ོསོན་ཅན། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་
འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐགོ་ནས། ཁ་ོརང་ཚོར་ཡང་རྱིག་འཚ་ོ
མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་ད་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚ་ོབཞུགས་ས་ཕ་གྱི་རང་ལ་
བསད་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚོར་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་
ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་རྒས་འཁོགས་ཡྱིན་ན་ཕར་རྒན་གས་ོཁང་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོད་ག་རང་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་བཏང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་མེད་དམ་བསམ་
ནས་ད་ལྟ་འདྱིར་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཕལ་ཆརེ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་གཉྱིས་དང་། ད་ེ
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ནས་གསུམ་པ་ད་ེནྱི་ལ་མང་ག་ལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་གཉྱིས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཕ་གྱིའྱི་འགན་
འཛནི་དསེ་གསུངས་རྒྱུར། ཕ་གྱི་ནས་སོབ་མ་ཐནོ་པ་ཁ་ཤས་དངསོ་གནས་དཔ་ེཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ད་ོསང་དང་། འདྱི་ལ་མཐོང་
ཆུང་དང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཆེས་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་དུས། ཡག་པོ་ཆགས་
བསད་པ་ད་ེཚ་ོམྱིག་དཔ་ེཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེཚོར་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོརདེ། 
གནང་གྱི་མེད་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོགསུམ་རང་ཡྱིན། 
མཉམ་འབེལ་གྱི་སྐོར་ད་ེསྔོན་མ་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འག་ོནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྔོན་མ་སྟངས་འཛནི་གྱི་འགོ་ལ་མ་སེབས་
དུས་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འབོར་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ཕག་བརངས་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། ངས་འདྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་མྱིན། གནད་དནོ་གཉྱིས་རང་སྒང་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དེར་
དྱི་བ་གསུམ་བྱིས་ཡདོ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་བསྐུལ་ཚར་སངོ། གཅྱིག་འདྱི་རྡ་ས་གསར་འབརོ་
སྱིད་སྡུག་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། འདྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་ཚར་སངོ། བཀའ་ལན་གནང་ཚར་སོང། ལྡབ་བསརོ་ཞུ་
མ་དགོས་པ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་འདྱི་ཐད་ཀར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། Dalhousie ལ་ཡང་མགོན་ཁང་གཅྱིག གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརན་དང་མྱི་མང་གྱི་བསད་ས་ལ་ཕན་པའྱི་མགོན་ཁང་གཅྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། མགོན་ཁང་འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཞྱིར་བཞག་མགོན་ཁང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་ཡང་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད། འཛིན་སོང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་འཕད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་འདྱི་ཚ་ོཞུས་ཡོད་དང་མེད། 
ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལའང་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་གཅྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་ཡོང་བ་ཞུ། 
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་རདོ་རོག་འདུམ་སྱིག་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་གང་ལྟར་
ཟབ་སོང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགཅྱིག་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས་བཞུགས་བསད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང། རོད་རོག་ད་ེ
ཙམ་མྱིན་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་ཐོག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དེ། ད་ེཙམ་མྱིན་



100 
 

འདུག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག རོད་རོག་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འདུག ག་པ་གང་སར། འདྱི་ཡང་ཡར་ཐོན་
ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གང་ལྟར་མྱི་མག་ོའཚོས་པ། གང་ལྟར་འཇནོ་པ་ཧུར་བ། ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་
རདོ་རོག་འདྱི་ཤུགས་ཆ་ེབ་འདུག བས་ཙང་རོད་རོག་འདུམ་སྱིག་ཁང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ད་ེདག་ནང་ལའང་འདྱི་འད་ཞུས་ནས་ཟབ་སོང་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ག་ོསྱིག་དང་མཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཀའ་གནང་སོང་། 
ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་དང་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་བཀའ་
ཤག་ལ་ཡར་སན་སེང་དང་སགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་གང་འད་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བཀའ་
བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡག་ཤོས་གཅྱིག་ང་རང་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡ་གྱིའྱི་ནང་ ST ལེན་སོད་མཁན་ད་ེམྱི་ཉུང་ཤས་
ཤྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཐག་ཅྱིག་བཅད་ནས། ཆོག་མ་ཆོག་
གྱིས་ཐུགས་ཐག་ཅྱིག་བཅད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འདྱི་ལག་ལེན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁས་ལེན་དང་མ་
བཟུང་ན་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ལན་འབོར་མ་སོང་གསུངས་པ་ད་ེ
ཏན་ཏན་འཕདོ་མདེ་ན། ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེང་གསོ་ཚོགས་མ་གོལ་གངོ་ལ་ཏན་ཏན་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒན་གསོ་ཁང་དང་མ་གྱིར་ནྱི་ལ་མང་ག་ལང་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རང་ཁོངས་ལས་བདེ་གཙོས་པའྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཉྱིན་གླ་དང་ཉྱིན་དོད་
ཟེར་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སེབས་སོང་དན་སོང་། 
ཡ་གྱིར་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སྒང་ལ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་
དུས། སྔནོ་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཁ་ོརང་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་བར་དུ་ང་ཚསོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་ཧ་ལམ་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག དརེ་བརནེ་རྱིམ་པས་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་
རེད། རྱིམ་པས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཏན་ཏན་ད་ོསང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒན་གསོ་ཁང་ནང་ཉམ་
ཐག་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐརོ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་མང་བ་རྒས་འཁོགས་དང་། དབང་པ་ོསནོ་ཅན། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་།ཤ་སྟག་ཡྱིན་
དུས། ཚང་མར་གང་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་གྱིས་སོད་སའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། 
འདྱི་ཡང་ལས་བགོས་དང་མ་བཟུང་ན། དབང་པ་ོསོན་ཅན་ད་ེཁ་ོརང་ཁ་ོརང་ལས་བགོས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། འདྱི་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་ནང་ལ་ཚུར་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ལྷག་པར་དུ་རྱིག་འཚ་ོམ་
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ཟྱིན་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་འཁགོས་ལ་ོརྒས་ནས་སྱིད་པ་ོབས་ནས་བཞུགས་ས་དརེ་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོང་ནས་
རོག་ག་འད་བསངས་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་འཁོགས་ལོ་བརྒས་པའྱི་སྒང་ལ་སེམས་པ་མ་སྱིད་པར་ལྷག་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་
དམ། ད་ལྟ་མ་གྱིར་ནྱི་ལ་མང་ག་ལའྱི་ནང་ལ་སོང་བརྡར་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་
འཆར་གསར་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་གཅྱིག་གྱིས་ཌ་ལ་
ཧ་ོསེའྱི་མགོན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དའེྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། མགོན་ཁང་ད་ེཐོག་མར་རྒྱག་དུས་རང་ནས་མགོན་ཁང་
ཡྱིན་ཞེས་ར་བ་རང་ནས་བརྒྱབས་མྱི་འདུག དངུལ་འད་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག་དན། དརེ་བརེན་མགོན་ཁང་གཅྱིག་བརྒྱབ་ན་ཞེས་ད་ེ
འད་བས་ནས་བརྒྱབས་འདུག ཁང་པ་བརྒྱབས་ཆ་ཚང་བས་མགོན་ཁང་བེད་སོད་བཏང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། Tourism དང་། 
licence དང་། ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིག་ཆ་ཁྱོན་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེནས་ཁལ་བརྒྱབ་ཡོང་
བ་རེད། འབུམ་ ༡༤ ཙམ་ཁལ་བརྒྱབས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོ་སྔོན་ལ་འདྱི་གཙང་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་
བཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གྱི་སྒང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འབུམ་ ༡༤ ད་ེསྔོན་ལ་ང་ཚོས་མར་སད་མ་
དགོས་པར་ཆག་ཡང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མའྱི་འདྱི་མེད་པར་འབུམ་ ༡༤ 
ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཌ་ལ་ཧ་ོསེའྱི་མགོན་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་ཡོང་འབབ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབུམ་ ༡༤ 
བསོ་བཏང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏགོས་གཞན་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་རོད་རོག་འདུམ་འགྱིག་ཞེས་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཉམས་མོང་ད་ེརེད། 
རདོ་རགོ་འདུམ་འགྱིག་ད་ེགང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག་དན་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚརོ་སངོ་བརྡར་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་ཏན་ཏན་མྱི་འག་ོག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མང་པོ་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ལས་དོན་ཚང་མ་ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་འདུག འདྱི་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
བཀའ་ཤག་དང། ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་བ་འདྱི་ལའང་བསྔགས་བརོད་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དང་པ་ོའདྱི་ལ་ང་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་གྱི་ལས་
འཆར་གྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་འབོར་གྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་གནད་འགག་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཁ་ཤས་
ཅྱིག་གྱི་དྱི་བ་གནང་སོང་སྟེ། ངས་དྱིས་སྟངས་མ་འད་བ་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་ཐ་ོགཞུང་བསྡུ་རུབ་བེད་དུས་མྱི་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་གྱི་དངསོ་གནས་རང་རགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འད་བ་ོགཅྱིག་བསམ་བ་ོབཏང་མཁན་ད་ེམང་བ་འད་བ་ོཞྱིག་རདེ་བསད་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ང་རང་ཚ་ོརྡ་རམ་ས་ལར་རེད། ལྡྱི་ལྱི་རེད། དེའྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་
གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་མ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོགཅྱིག་མྱིན་འགོ་བསམ་བསམ་ང་རང་གྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་
ལས་ཁག་པོའ་ིམཚམས་ལ་གནས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ཡང་གང་ལྟར་ཐུབ་དང་མྱི་
ཐུབ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོགཅྱིག་གནང་བཞག་ན། ཡང་ཁ་ཤས་འདདོ་པ་ཁངེས་དང་མ་ཁངེས་ཐགོ་ནས་ཚགི་རྩུབ་འདྱི་
འད་སབེས་སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་གཅྱིག་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་འདྱི་འདའྱི་ཚརོ་སང་
ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡན་ཆན་ལ་འདྱིའྱི་ལས་འཆར་གྱི་སྐོར་ལ་ཕག་ལས་དང་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོ
གནང་བ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ད་ེརྱིང་ངས་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
དྱི་བ་དང་འབེལ་ནས་བསར་དུ་གཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཚོར་སོང། འདྱི་འད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་རེད། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་བ་འདྱི་
ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོ Dolanji བོན་གཞྱིས་ལས་བསོམས་འབོར་དང་མ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་དུས། 
འདྱི་སྐརོ་ལ་ཚརོ་བ་ཟབ་མ་ོགཅྱིག་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ར་བའྱི་ཌ་ོལན་ཇྱིའྱི་བོན་གཞྱིས་ད་ེདང་པ་ོགང་འད་བས་ནས་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་པ། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། འདྱི་ནས་༸སབས་ར་ེསོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རྱིན་པ་ོཆེས་མཛད་
རྣམ་དང་འདྱི་ཚ་ོལ་གསལ་པ་ོགཅྱིག་མཇལ་མོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདང་པ་ོགང་ནས་འཕད་མེད། བར་
དུ་གཞྱིས་ཆགས་གང་འད་བཙུགས་མེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པ་ོ།ཤེས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ས་གནས་འདྱི་ལ་དངསོ་སུ་གཞུང་
འབལེ་གྱི་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་བྱུང་སོང། བས་ཙང་ད་ེདུས་སྐབས་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་
ཕོགས་སོད་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་མོང། དང་པ་ོས་གནས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་རྣམ་རྒྱུན་སྱི་འཐུས་ས་གནས་ལ་སེབས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ས་གནས་ནས་ཕེབས་བསུ་བ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་སེལ་མ་བ་རྒྱུའྱི་ལུགས་
སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མྱིན་འདུག འདྱི་མ་གནང་བ་འདྱི་ས་གནས་རང་ཁངོས་ཀྱི་བདམས་བཞག་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལས་བསམོས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་ལ་
འབྱི་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ར་བ་ནས་བས་མེད། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལས་
བསོམས་མ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དང་ཕར་འདྱི་འད་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་འདྱི་ལ་བལྟས་ན། འདྱི་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐ་ེཚོམ་དང་
དགོས་པ་ཞྱིག་བཟའ་སོང། དཔེར་ན། ད་ེདུས་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཡང་བསད་སའྱི་མགོན་ཁང་གྱི་སྒ་ོམདུན་གྱི་འོག་
ནས་ཡར་བླུགས་བཞག་འདུག མཐའ་མ་འདྱི་ལ། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་འདྱི་ནང་ཆད་ལྷག་མེད་པ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཌ་ོལན་ཇྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་འདྱི་འད་གཅྱིག་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་འད་གཅྱིག་རེད་འདུག་ལབ་
རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་བསད་སའྱི་མགོན་ཁང་གྱི་སྒ་ོམདུན་གྱི་འགོ་ནས་བླུགས་བཞག་འདུག བས་ཙང་ད་ེའད་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་
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ཚོར་སང་ད་ེདག་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་བདམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནང་མཁན་འདྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གཅྱིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ས་གནས་འདྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་གནས་སྟངས་ལ་
དགོས་པ་བྱུང་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་བསར་དུ་འདྱི་གཅྱིག་མ་ཞུས་ཐབས་
མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཡོད་འདུག་པ་བསམ་བསམ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགོ་རྒྱུ་ད་ེན་ནྱིང་འགོ་བ་རེད། ལས་
བསོམས་ནང་ལ་བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཟུར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་
ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་དེ། གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འགོ་ལུགས་སོད་སྟངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་མཁྱེན་དང་མ་མཁྱེན་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་འད་གཅྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་འདའྱི་བདེ་སྟངས་གཅྱིག་མ་
ཤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་བསམ་གཅྱིག་གྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་འདྱི་ཚོ་ལ་བལྟས་ན། 
ཕལ་ཆརེ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་
ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་སྔ་དོའ་ིདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ ལས་བསོམས་ཞྱིབ་བཤེར་དང་སན་ཐ་ོདའེྱི་
ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འགོ་བསད་ཡོད། ནང་གསེས་ཅ་པ། མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གངས་ ༢༦ གྱིས་ཕག་བརང་གནང་སོང་། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༡༩ ལྷག་བསད་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་གྱི་བག་ོགླེང་གྱིས་འཕསོ་
ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ད་ེཌ་ོལན་ཇྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད། ད་ེཡང་ད་ལྟ་འབལེ་ཡོད་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་བརེན་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚ་ོཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་
བྱུང་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེས་བཤད་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་སྐབས་ད་ེདུས་ས་ེལེན་དང་
མཐུན་འགྱུར་ད་ེདག་བས་དང་མ་བས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་
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ཕུལ་དང་མ་ཕུལ་གྱི་གནས་སྟངས་བེད་དུས། འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་གནས་
སྟངས་ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཚང་མའྱི་ང་ོཚབ་བས་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་སྐབས་མཚམས་སོ་སོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་པའྱི་
གནད་འགག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་སོང་། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་མ་ཡྱིན་ནའང་མྱིས་མཐངོ་སྟངས་ལ་རྣམ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ལངས་མཁན་གྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་སྱིད་དནོ་པ་བ་ེབག་པ་མཉམ་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས། ས་གནས་འག་ོའཛནི། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་
པ་ོདང་མཉམ་དུ་མཛད་སྒོ་ཚོགས་པ་དང་པར་བརྒྱབ་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཡོང་བསད་པ་བྱུང་
སོང་ལ། ཕལ་ཆརེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙསོ་པའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་མཁྱནེ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེདང་འདྱི་ཚའོྱི་གས་ཏ་ེམ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་དོན་འག་ོསྟངས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདའྱི་རྣམ་པ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚརོ་ཁ་ེཕན་གང་ཡང་མདེ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་དའེྱི་ངསོ་འཛིན་བདེ་སྟངས་ད་ེནརོ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། 
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ལམ་སྟོན་དང་སྟངས་འཛིན་ནན་པོ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་
འདུག་སམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་འདུག 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་ཡོད་དུས། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་སྱིད་
དོན་གྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་རྒྱབ་སོར་དང་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མྱི་སྒེར་པའྱི་ངོས་ནས་ག་འད་བས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་མྱི་ས་ད་ེདག་གྱི་རྣམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡག་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་
འདུག དེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཅྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཆེ་
ཁག་ད་ེའདའྱི་ནང་ལའང་ཐོན་སོང་། བས་ཙང་ད་ེདག་གྱི་སྒང་ལ་མ་འོངས་པར་ཏོག་ཙམ་ནན་པོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
 མཐའ་སོམ་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབད་
བརོན་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མ་འངོས་
པ་ལའང་ང་རང་ཚོའྱི་གསར་གཏོད་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་གྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ གཙ་ོཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ངས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་ཚ་ོམྱི་
མང་གྱི་བསམ་བོའ་ིགནས་བབ་འདྱི་ལྷྱིང་འཇགས་ཤྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དཔལ་འབོར་གཅྱིག་པོར་རག་ལས་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོགྱི་མྱི་
འདུག མཐུན་རནེ་གཅྱིག་པུར་རག་ལས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོགྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངའྱི་ལྟ་སྟངས་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་བཙན་བོལ་
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སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གཙསོ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མྱི་ཚང་མའྱི་བསམ་བ་ོད་ེ
ལྷྱིང་འཇགས་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ད་ེའད་རང་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་གྱི་རྒྱུ་རེན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་
མེད་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་རྒྱུ་འདུག ག་འད་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའྱི་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྒང་ལ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེད་ེལ་ཐུག་འདུག བསམ་བོའ་ིགནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚདོ་ལ་གང་ལྟར་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རང་མག་ོགང་ཐནོ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེ།ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་ཚརོ་སང་ད་ེ
འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ར་ེར་ེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེགངས་ཀ་ཨ་ནས་ཀ་བར་དུ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་
མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཐོང་སང་དང་ཚོར་སང་ལ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོས་གང་དང་གང་
བ་རྒྱུ་འདུག གང་དང་གང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེདག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ། ནམ་
རྒྱུན་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་ནྱི་བཀའ་སོབ་གནང་ཤེས་མཁན་ད་ེའད་མྱིན་ལ་བཀའ་སོབ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་
མེད་ཟེར། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་རེད་ལབ་དུས། མྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ེཕར་མྱི་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ོསོས་གནང་བཞག་པ་དང་བཤད་བཞག་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེས་ོསོས་ཀང་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོར་བ་དེ་དབུ་འཁྱིད་མཁན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཤམ་གྱི་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ངས་བཤད་དགོས་པ་རེད། 
བཤད་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ལས་འགན་རེད། བེད་མཁན་ད་ེགཞན་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ལྟར་ག་རའེྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་བཤད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བེད་མ་ཐུབ་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ས་ོསོས་བདེ་དགསོ་
པ་དེ་གནད་འགག་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདའྱི་རྣམ་པ་དེ་དཔེ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དག་
གསལ་པ་ོཞུས་ན་སྐབས་ར་ེཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མདེ་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཚདོ་དཔག་གང་ཡང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་གསལ་པ་ོམཁྱེན་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་རྣམ་པ་དང་བཟ་ོལྟ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
གནང་ཡདོ་མདེ་ངས་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བ་སྤུ་གནནོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཅེས་མཐའ་མ་དརེ་བབས་
ས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཨ་
མྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་བུའྱི་སྟོབས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། རང་དབང་རང་བཙན་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ར་ེབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོ
འཐབ་རོད་བེད་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོས་རང་དབང་ལུང་པ་ལབ་ནས་སོབས་པ་ཆནེ་པོའ་ིངང་ནས་བཤད་ཐུབ་
རྒྱུ་ད།ེ ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཞལ་ང་ོལ་བལྟས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ང་རང་ཚོར་
ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོར་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོརང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ངོས་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་།ཤེས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་པ་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་དན་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་དྱི་བ་དང་ད་ེལ་བཀའ་ལན་གནང་བཞག་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་། དེ་བཞྱིན་འཚམས་
གཟྱིགས་དང་ས་བགོས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་ཁ་
ཤས་།ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོརག་པར་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་ལ། ལྷག་པར་དུའང་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སེབས་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་
ཅང་གྱི་།ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགསུངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསུང་དགསོ་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཀང་ངསེ་པར་དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ད་ེདག་གྱི་བསྟྱི་གནས་དག་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་
ཆེ་ཤོས་དེ་གནས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེང་སང་ལོ་ཆུང་བ་དེ་ཚོའྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་དང་
གཞྱིས་ཆགས་མྱིན་པ་ཞསེ་དབ་ེབ་ཕ་ེཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། 
 གང་ལྟར་མདོར་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་གཏན་ལྷྱིང་དང་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གཅྱིག་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ས་བརན་དེ་ཡང་
གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་བརེན་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་བརན་ད་ེག་པར་བརེན་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ལ་བརེན་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚ་ོལ་འདོད་པ་མེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཤར་
བའྱི་ཉྱིན་མོ་ལ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཏན་ཏན་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་
འདས་པའྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་ཞལ་རས་
ལ་བལྟས་ནས་སན་གཅྱིག་ཕ་ེབསད་པའྱི་བཟ་ོའད། སན་གཅྱིག་བཙུམ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་བས་ནས་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་མ་འཐུས་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འཛིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱིས། ཨྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Core National Interest. ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་
ར་འཛིན་ཆེན་པ་ོཟྱིན་བསད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བཀའ་མོལ་ག་འད་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཡྱི་ག་ེགང་འད་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་
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ཆནེ་པ་ོགནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དངེ་སང་ང་ཚ་ོམཚམས་ར་ེསང་བ་དག་ནས་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་པར་ག་ར་ེ
བཤད་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཐལ་ད་ེའད་མང་པ་ོགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་ད་
རྒྱའྱི་ནང་ད་ེདག་ལ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚོར་ས་ོབཏགས་ནས་བོད་པས་འབྱི་རྒྱུའྱི་གོམས་སོལ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
དག་རྒྱ་གར་གཞུང་རདེ། རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱི་ཐུགས་ལ་མ་བབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད། ཅེས་ངས་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དན་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བྱུང་སོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ག་ཚདོ་ཀྱི་ཉུང་ཉུང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དནོ་དག་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་
རདེ་ལ་བཤད་སའང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ད་ེའད་རང་བས་ནས་ཡོང་བསད་པ་རེད། ང་ཚ་ོ
ད་ལྟ་ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་བས་ནས་སོད་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་ད་ེདག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཁོ་སོང་རྒྱུའྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཚ་ོལ་ཕན་བུའྱི་སྐུ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཁྱརེ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཛུལ་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མཆན་རགས་བཀོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེ
ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད། ལ་ོཆུང་བའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་རང་ཚ་ོདཀྱིལ་
འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པའྱི་ཚང་མ་ལ་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོབཟ་ོསོད་མཁས་འད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅསེ་སྔནོ་
ལ་ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེས་བརན་དང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་འབལེ་བ་ཆགས་འདུག བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརྒྱ་གར་ནང་
ལ་ས་བརན་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞན་དག་ད་ེཚོ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་མྱིའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ང་རང་ཚོས་བཟོས་བཞག་པའྱི་དཀལ་ངལ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་ཐུག་ས་།ཤྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ཇྱི་སྱིད་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་གུས་ཞུ་སྟངས་དེ་ནམ་
གནས་བར་དུ་ད་ེསྱིད་ང་ཚ་ོཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་མེད་ཀང་ཧ་ཐག་ཐག་ཅྱིག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདམྱིགས་བསལ་
སྐུ་ངལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེདག་སྔོན་དུ་གསོལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན། གཅྱིག་བས་ན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་
པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ས་བརན་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གསར་གཏདོ་ཀྱི་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་གསར་གཏོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དག་ལེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ད་ེདག་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་གཏོད་དང་གསར་བཟ་ོ
བས་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་ད་ེསྔ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེདག་འཛིན་སོང་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་
སམ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལས་ཤག་རེད། མགོན་ཁང་རེད། ད་ེདག་མཚོན་པའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་གཅྱིག་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། མང་བའྱི་ནང་ལ་ཨྱིན་སྐད་དུ་ Maintainance ཧ་ལས་པའྱི་སོ་བོ་ཆགས་བསད་
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འདུག ད་ེབཀདོ་ཁྱབ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཡོད་པ་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ངས་མཐངོ་སོང་། ད་ེམ་གཏོགས་དདེ་མོང་གྱི་འཕྱི་བ་འཛིན་པ་ནང་བཞྱིན། གཅྱིག་བཟུང་གཅྱིག་ཤོར་གཅྱིག་བཟུང་གཅྱིག་
ཤོར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་མ་གཏོགས་གཞན་སྐུ་ངལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེནས་སྐབས་ད་ེདུས་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན། གཅྱིག་བས་ན་སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོལས་བསམོས་ནང་ལ་
འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། སན་ད་ར་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མྱི་གངས་ཉུང་ཉུང་ཏོག་ཙམ་ཆུང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ཆུང་བ་ལ་དཔག་པའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
རདེ། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་རྒྱག་གཅྱིག་མཆངོ་གཅྱིག་བདེ་བསད་མཁན་གྱི་མྱི་རང་རང་ཞྱིག་ཡོད་བསད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་བའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཏན་ཏན་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཁངོ་ཚའོྱི་ཚགོས་ཁང་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཐུགས་
ཞྱིབ་གནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ཚགོས་ཁང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དགསོ་གལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁབེས་འད་བ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་བསད་འདུག སྐུ་ངལ་ཏོག་
ཙམ་འདུག ད་ེད་རསེ་དརེ་ཞུ་འདདོ་པ་བྱུང་། 
 ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་ལྷག་པར་དུ་
དེང་སང་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་ཐོག་ལ་དོ་དབྱིངས་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་ད་ེདག་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ལོ་ཆུང་བའྱི་ནང་ལ་དེང་སང་ཁ་ོརང་ཚོར་
ཧེབ་གསར་པ་ཟེར་དགོས་སམ་གང་ལྟར་ད་ོསང་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ནས་ལོ་ཆུང་བ་མང་པོས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་ས་ཆ་ད་ེ
དག་རྒྱ་གར་གྱིས་ལག་ལ་འག་ོམ་དགོས་པར་ཁ་ོཚོའྱི་ཚུར་ལ་ས་ཆ་ Acre.ལྔ་བཅུ། དྲུག་ཅུ་དང་ཁ་ཤས་བརྒྱ་སྐོར་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ལས་ཀ་བེད་སོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག ད་ེདག་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་གཟེངས་སུ་
ཐནོ་པ་བས་ནས། ན་ནྱིང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕུལ་བྱུང་གྱི་ས་ོནམ་པ་ཞསེ་པ་ལྟ་བུ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་འད་བདེ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ། ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེལས་བསོམས་ནང་ལ་བྱུང་ཡོད་མེད་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེའྱི་ཐད་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམྱིན་འགོ་སམ། ད་ེནས་འདྱིར་གཅྱིག་འདུག ད་རེས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ེནས་དྱི་བ་གང་
ཡང་མེད། ཙག་ཙིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི། 
སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་སྱིར་བཏང་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེསྔོན་ཡང་ཞུས་མོང་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུས་ཇྱི་ཙམ་བསྟར་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་མེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
མྱིང་བྱིས་འདུག ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ནས་གདམས་བཞག་པའྱི་སྤུན་བསྱིང་ད་ེདག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་
གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ངེས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་
དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བསད་པ་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་བསད་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་གཅྱིག་
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འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོདཔེར་ན་ཧུན་སུར་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཧུན་སུར་ལ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་བོད་པ་ས་ཕོགས་གང་ས་གང་དུ་
འདུག་པཱ། Hunsur for Hunsur ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེཧུན་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་
གྱིར་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚོས། ད་ེབཞྱིན་སེལ་ཀོབ་དང་སན་ད་ར་སོགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཞྱིག་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་འདུག 
 ངའྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེཕ་གྱིར་བསད་ཡོད་བསམ་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་སེལ་ཀོབ་ཕ་ོབང་
རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་བསྡུ་རབོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གཱ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་དུང་སྐར་མ་གཅྱིག་
ལྷག་བསད་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེབཞྱིན་ཧུན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། ཁོང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་དང་
རྒན་གས་ོཁང་མཚོན་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེ computer ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་
ཡང་བསར་བེད་སོད་གནང་འདུག ཐ་སད་འདྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བེད་སོད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གློག་ཀད་ཞེས་པ་བེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། computer རང་བེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཡྱིག་ཆ་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་འདུག ད་ེནས་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་འདྱི་ནང་ཕག་མཚན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་རང་གྱིས་གནང་ཡོད་དུས། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཏོག་ཙམ་འགོ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་
འགྱིག་པ་རེད། གཞན་དག་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་ེདག་དན་པ་རང་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་སྟ་ེ
ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དརེ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 རྒྱུན་ལས་ནས་སྱིར་བཏང་བསྔགས་བརདོ་ཆེན་པ་ོགནང་འདུག ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་རང་གྱི་ད་ོསང་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོཆུང་བའྱི་ནང་ནས་གཞནོ་སེས་ལས་བེད་
ནང་ཡོད་བསད་པའྱི་ཉེ་བའྱི་ཆར་ Thank you Karnataka. ཞེས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་མྱིང་
འབོད་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་གཏམ་བཤད་བེད་མཁན་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་བཞྱིན་ད་ེམྱིན་པའྱི་དེའྱི་སྐབས་ལ་གཞོན་སེས་མང་པོའ་ིལས་ཀ་བེད་སྟངས་དང་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་རེད། 
གཟུགས་པོའ་ིརྣམ་འགྱུར་སྟནོ་སྟངས་སགོས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ད་ེ
རྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚ་ོར་ེརེའྱི་འཁྱིས་ལ་བཅར་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་གས་ཏེ་ང་ཚོས་ལས་བེད་གསོ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། སྱི་
ཡོངས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ལ་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའྱི་
སྐརོ་འཁདོ་འདུག།ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་མ་ཟད་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རགོས་སོར་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་
ཟརེ་ནས་མང་པ་ོའཁདོ་འདུག།ད་ེདག་ལའང་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་གོས་ཚགོས་ནམ་ཚོགས་སྐབས་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཞུ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་
བ་ད་ེདག་གྱི་ཆེད་དུ་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་སན་ཞུ་མང་པ་ོཞྱིག་འབོར་བསད་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ནས་གསུངས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་ངོས་ལ་ཁང་པ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་ཟེར་ནས། ད་ེའད་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་གཞན་པ་གསར་འབརོ་བའྱི་སོད་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་ལས་བསམོས་ནང་ལ་གང་ཡང་འཁདོ་མྱི་འདུག སན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ལ་
མཚོན་ན་ལྡྱི་ལྱི་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་རེད། རྡ་སའྱི་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་རེད། ས་ེར་ལྡུན་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་རེད། ད་
དུང་ཕལ་ཆརེ་ད་ེལས་མང་བ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། 
 དངོས་གནས་བས་ན་དེའྱི་ཆེད་དུ་ཛ་དག་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ཕྱི་ལོགས་ལ་གསར་འབོར་བའྱི་སོད་ཁང་ད་ེཆགས་བསད་ཀྱི་
འདུག་སམ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གསར་འབརོ་བ་ད་ེཚརོ་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་ད་ེཕལ་ཆརེ་མང་ཆ་ེབས་མཁྱནེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གསར་འབོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལའང་ལོག་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་སདོ་ཁང་
ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་རྱིགས་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརེན་གསར་འབོར་ཚང་མ་རོགས་ཚར་དུས། སོད་ཁང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གསར་འབོར་བ་རོགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། སོད་ཁང་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོང་བུ་སྔོན་ལ་
སོང་ཐལ་བ་རསེ་སུ་ཆགས་ཞསེ་པའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གསར་འབོར་བ་ད་ེཚོ་ལ་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་གསར་འབོར་བའྱི་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་
ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དེར། སྱི་ཡོངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་རྱིགས་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདཔ་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དྱི་བ་དང་པོ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར་ར་ེབ་ཆེན་པོ་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྡ་སའྱི་ཁུལ་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡངོ་གྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། སོང་ཙང་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆ་རེན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཕོགས་མང་པོའ་ི
གནད་དོན་གྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་ལ་མ་ལོགས་པ་ཞྱིག་རེས་མའྱི་ལོའ་ིནང་ལ་ལོགས་པ་ད་ེའདའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་
ལགོས་པ་ད་ེའད་རེས་མ་མྱི་ལོགས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོང་དུས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དབང་གྱིས་ང་ཚོས་ཐུབ་
ཀྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཚོད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ཁ་སང་གོང་དུ་ལན་ད་ེགསལ་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དྱི་བ་
མང་པ་ོམྱི་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་ད་ལྟ་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
དང་འབལེ་བའྱི་གནས་དོན་ད་ེཡོངས་སུ་རགོས་པ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་ནས་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་ང་ཚོས་ལས་འཆར་སྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་
ནང་ལ་ཆ་ཚང་གཞུག་སྱིལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡང་རྒྱུ་དང་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་རེས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་གནད་འགག་མྱི་འདུག་སམ། གཞུང་གྱི་
སའྱི་སྒང་ལ་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར། སྱི་ཚོགས་དའེྱི་ས་གནས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་བརམས་ཡོང་དུས། ས་གནས་
ནང་ལ་བཟ་ོཆནེ་འགོ་ནས་བཟ་ོཆུང་དནོ་ནས་འགོག་རནེ་སོད་མཁན་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཕྱིའྱི་
འགོག་རེན་གང་ཡང་མ་རེད། ནང་གྱི་འགོག་རེན་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེསྔོན་ཚུད་ནས་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེམྱི་ཡོང་བའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག།ད་ེའདའྱི་ནང་གྱི་འགོག་རེན་རྱིགས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་འགོག་རེན་འཕད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བ་ོདོགས་ད་ེང་ཚོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆ་རེན་ད་ེཡག་པ་ོབསྐྲུན་
ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཟུར་ཙམ་
ཡང་གླེང་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བསད་ཡོད་ཅེས་ཁ་སང་དང་པོ་རང་ནས་གསལ་པ་ོཞུ་དོན་ད་ེདྱི་བ་མང་པ་ོམྱི་ཡོང་བའྱི་
བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་བའྱི་ཌ་ོལན་ཇྱིས་ལས་བསོམས་མ་འབརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ད་ེརདེ། ར་བའྱི་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་མྱི་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ལས་བསོམས་ད་ེག་ཚོད་ཀྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
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ཡྱིན་མྱིན་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་ལ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིདཀའ་ལས་གྲུབ་འབས་གང་བཏོན་བཞག་པ་དེ། བཤད་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དའེྱི་ནང་ལ་ལས་བསམོས་རྒྱས་བསྡུས་དང་ལས་ཀ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རདེ། བདེ་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པས་ལས་
བསམོས་ད་ེས་བཅད་མ་སྟོང་པ་བས་ནས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རདེ། སྔ་ཕྱི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་ལ་ང་ཚསོ་ལམ་སྟོན་
གསལ་པོ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་རང་དབང་ད་ེཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས། མང་གཙའོྱི་རང་དབང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་འགན་ད་ེཆ་ཚང་ཁུར་དགསོ་དང་མྱི་དགསོ་གནས་ཚུལ་ཤེས་མ་ཤེས་
ཀྱི་ཐོག་ལ། ཁ་ཁ་ཟྱིང་ཟྱིང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོའཕད་ཀྱི་འདུག་སྟེ། བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེ
ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ལས་བསོམས་དང་པ་ོཕུལ་མ་སོང་ཟེར་ནས་བརྡ་གཅྱིག་བཏང་། བརྡ་གཉྱིས་པ་བཏང། བརྡ་གསུམ་པ་བཏང་
ནས་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ང་ཚསོ་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེརྒྱུན་གནོ་བཀག་བསྱིལ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་རདེ། ད་ེབཀག་
བསྱིལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བརྡ་བཏང་བ་རེད། བཏང་ནས་ད་དུང་ལན་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་བཀག་བསྱིལ་
བས་བཞག་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེད་རེས་སྐབས་གཅྱིག་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་
ཡོང་མ་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག མཐའ་མའྱི་རྒྱུན་གོན་བཀག་བསྱིལ་བ་རྒྱུའྱི་ཕག་བྱིས་ད་ེཕར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས ༡༤ 
ལ་ཕུལ་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས ༡༤ ཉྱིན་ཚུར་ཡྱི་གེ་འབོར་བའྱི་ནང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིས་གནས་ཀྱི་ལས་
འཆར་ཆ་ེབ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་བསམོས་ཕུལ་ཡོང་དུས་ང་ོཚ་བ་ོའདུག ད་ེའདའྱི་རནེ་པས་
མ་ཕུལ་པ་མ་གཏོགས་མཐངོ་ཆུང་ཁྱད་གསོད་བས་པ་ད་ེའད་ར་བ་རང་ནས་མྱིན། ཞསེ་མཐའ་མའྱི་ཡྱིག་ལན་ད་ེརདེ། སོང་ཙང་ད་ེ
རྱིང་མར་སོག་སང་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་གྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་
ལག་ལེན་ཞུ་ཆོག་བཅས་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་ནན་པ་ོགནང་དགོས་པའྱི་ཆབ་
སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་། 
 ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་འོས་བསྡུ་ཆེན་མ་ོདང་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོའགན་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ས་ཚོས་གཏམ་བཤད་
གནང་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་ས་མཉམ་དུ་སྐུ་པར་སོན་པའྱི་རྱིགས་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་པས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ནས་ཏན་ཏན་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། ད་ེཕེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་བཀའ་ཤག་
ནང་ལའང་ད་ེསྔ་བཀའ་མོལ་སྔ་རེས་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁུངས་ས་ོསོར་ཡྱིད་གཟབ་བེད་
དགསོ་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཧ་ལམ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་གནང་བ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོདན་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ོ
སང་ཡྱིད་གཟབ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཟརེ་ནས་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབལེ་བའྱི་མ་འངོས་བདེ་འཆར་ལས་ཀ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང། བ་སྤུ་གནནོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གནང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཀའ་གནང་སངོ་། ར་བའྱི་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡདོ་རདེ། མྱི་མང་གྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་རང་དབང་
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ད་ེཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ང་རང་ཚོ་
བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་དངསོ་སུ། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་འབག་འད་བ་ོགོན་ནས་ཐནོ་པ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་ཐནོ་ཕདོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འབག་ཚང་མ་བཤུས་ནས་དངསོ་སུ་ཐནོ་ཡོང་མཁན་ད་ེའདའང་འདུག སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁ་གཏད་
གཅགོ་སདོ་མཁན་རབས་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ང་ཚསོ་འདྱི་དང་འདྱི་བདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ཚོར་སང་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གང་ལ་གང་འསོ་ཀྱི་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེནང་སྱིད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་དགོངས་འཆར་དེ་འཚམས་
གཟྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག།གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེགནས་དང་མྱི་གནས་ཟེར་བ་ད་ེགཙ་ོབ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་
ཡོད་མདེ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག།གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་པ་ོ
ཞྱིག་ཟུར་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སུ་བཀའ་བོན་གྱི་
གཏམ་བཤད་སྐར་མ་བདུན་ནང་ལོགས་ལ་ད་ེག་རང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེགནས་པར་བས་པ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དརེ་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག འདྱིར་ང་རང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་
སོང་། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་གཏོང་དགོས་པའྱི་
དུས་ཚོད་སྒང་ལ་སབེས་འདུག།ཕྱི་མ་དག་ནའང་སྔ་དག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་དོན་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གནང་ཕོགས་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་རྒྱུ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ། ཏན་ཏན་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ད་ེནང་སྱིད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད་འདུག།ལྷག་པར་དུ་བཀའ་བོན་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ས་ཁུལ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་
གཟྱིགས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སྔ་ཡོད་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ཐུགས་སང་གནང་ནས་
བདག་སངོ་ངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེདག་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་མང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་དང་ཕགོས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གཞུང་དང་མྱི་མང་བས་ན་ཧ་ལམ་མྱི་མང་
སྟོབས་ཆེ་ཆེ་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རེད་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༠།༡༩༨༠ ནང་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཕབེས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། དེང་སང་གཟྱིགས་སྐོར་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས། 
དཔེར་ན། བཟ་ོགྲྭ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཟ་ོགྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་འང་ཁུ་ཚང་འད་པ་ོཆགས་ནས་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་
རེད། གདན་འཐག་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་བསད་པ་མང་བ་ད་ེནྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིས་འཐག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
འཕྲུལ་བཟ་ོས་ེཚན་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགོང་དུ་ཞུས་བསད་པ་ད་ེརེད། ཡ་ོབད་ད་ེདག་བཙའ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱི་རུ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་དུ་ལྷག་པ། 



114 
 

འདྱི་མེད་བསད་པའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོགཟྱིགས་སྐརོ་ཕབེས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ། ད་ེསྔ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་བསད་པ་འཛིན་སོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་བསད་པ་ས་ེཚན་
ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདག་གཙ་ོབ་ོམྱི་མང་རྒྱུ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན། ལས་
ཀར་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོདབྱིངས་མེད་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་
བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེའྱི་ནང་ལ་ས་ཞྱིང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྔ་
རསེ་རྱིམ་པ་སན་གསང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐགོ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ས་མང་པ་ོཞྱིག་སྟོང་པ་ལྷག་པ་ད་ེདག་ཡུལ་མྱིའྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ལས་གོལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེང་རང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཕེབས་ཤོག དེ་བཞྱིན་ Public Private Partnership ཟེར་བའྱི་ PPP 
ཡྱི་ Project གཅྱིག་གྱི་ Concept. ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ནང་ལ་མ་ར་
བཙུགས་ནས་ལས་གཞྱི་ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཞྱིང་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་སོད་རྒྱུ་ད་ེསྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་། ནང་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེམཐུན་འགྱུར་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོས་
སའྱི་མཐུན་འགྱུར་བས། མ་ར་འཛུགས་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ད་ེཚ་ོ
ལུགས་མཐུན་ས་གནས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ང་ཚ་ོཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདའྱི་ས་
སྟོང་པའྱི་སྒང་ལ་བེད་མེད་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡག་པ་ོཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ས་བརན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་མྱི་ཚོ་ཚུར་རང་བཞྱིན་གྱི་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ནས་ཕར་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ང་ཚསོ་བཀག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདུག།ད་ེཡོང་
བ་བདེ་པ་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་གནོན་བསནོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཞུ་ཚོད་གང་ཡང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སན་ད་རའྱི་ཚོགས་ཁང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་རྱིང་
ཆེན་པོ་ཡོད་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་གསར་བཟོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག།གང་ལྟར་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་
videos.clip དེ་འད་བཟོས་ནས་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་བཏང་འདུག།སོ་རྨོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ངུས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་སྡུག་
ཆགས་ཡོད། ཆར་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག།ས་ོརྨ་ོལམ་ཁ་འདྱིའྱི་སྒང་ནས་འག་ོསྐབས་ཕལ་ཆེར་ཤྱི་རྒྱུའྱི་ཉནེ་
ཁ་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེའདའྱི་ videos. ཞྱིག་བཟོས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།ང་ཚ་ོད་ེའདའྱི་ངུ་དགོས་པ་དང་མྱིག་ཆུ་ཤོར་དགོས་
པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་ལྷུང་མེད་བསམ་པ་དན་བསད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཁ་སང་སན་ད་ར་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་
མང་ཚགོས་ཆནེ་རང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། Japan ལ་ད་ེསྔ་ Tsunami ཟརེ་བ་ད་ེབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་ཁྱི་ཚ་ོམང་
པ་ོཤྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་ོཌ་དང་ཁང་པ་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོགོང་གུད་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ཡོད་པ་རདེ་ད་ེ Japan གྱི་མྱི་རྱིགས་ཚསོ་དའེྱི་
སྡུག་བསྔལ་ད་ེའཛམ་བུ་གླྱིང་གྱི་ནང་ལ་སུ་གཅྱིག་ལ་སྟོན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་རང་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། 
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མྱི་རྱིགས་རང་གྱིས་ལངས་ནས་ཉམས་གས་ོབས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དའེྱི་སྡུག་བསྔལ་ད་ེའཛམ་བུ་གླྱིང་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཡང་
བཏོན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚ་ོའདྱིར་ལམ་ཁ་འདམ་འབག་ཟེར་ནས་མྱིག་ཆུ་ཤོར་དགོས་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ད་ེའཛམ་བུ་
གླྱིང་ནང་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། ཚུར་ཙམ་དརེ་སྒོར་མ་ོའབུམ་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཞྱིག་གྱི་ལས་འཆར་
གྱི་ལས་དནོ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག འདྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལག་པར་ Video རགས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟོས་དང་
ཁྱེད་རང་ཚ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཞ་ེབ་ོའགའ་ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག་གཱ ལྟོས་དང་འདུག་གམ། འདྱི་
ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་སྐད་ཆ་རེད་པཱ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པ་ོའག་ོརྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བས་ཙང་སྱི་ཁང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ག་ཚོད་
ཚོགས་ཀྱི་རེད། དགོས་མཁ་ོཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་འདུག ད་ེདག་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བས་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་དེར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་ལ་ལམ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འབུམ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་
བཅུའྱི་ལས་འཆར་རདེ། ཕ་གྱིར་མྱི་མང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལམ་ཁ་གཉྱིས་བསྡུར་ན་ཧ་ལམ་དགནོ་པ་ལས་སྒ་ོ
མཆརོ་རྱིག་ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་འད་མ་ཆགས་པའྱི་ངེས་པ་མྱི་འདུག།ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་
ཀྱི་འདུག།ད་ེནས་ཆུ་ཡུར་གྱི་ལམ་ཁ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆར་པ་ད་ེཙམ་བརྒྱབ་ནས་སོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ས་ོརྨ་ོསོག་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ས་དེར་ག་ར་ེབས་ནས་ཁྱིད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་ལ་སོད་མ་བཅུག་པར། ད་ེའད་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་། 
གང་ལྟར་ལམ་ཁ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རགེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་མཛདོ་དའེྱི་ཆུ་
གཏོང་ས་ཆུ་ཡུར་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པོའ་ིགཡས་
གཡོན་གྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེསྣུམ་ནག་བཏྱིང་ནས་གཏན་པ་ོམྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ད།ེ གཏན་པ་ོབཟསོ་ཚར་དུས་མ་ོཊ་མང་པ་ོའག་ོགྱི་
ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་རེན་པས་ཆུ་ཡུར་ད་ེཉེན་ཁ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དཔརེ་ན། ང་མར་ནག་པུར་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་མཧ་རཤ་ཏྲ་ཡྱི་ MP གོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕད་བྱུང་སྟ་ེ
བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་འཕད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་
དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཁུལ་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་མ་རེད། Dam (ཆུ་མཛོད།) 
སྒང་གྱི་ལམ་ཁ་ད་ེའཕལ་སེལ་ཉམས་གསོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་རེད་མ་གཏོགས་ཕུགས་ལ་ད་ེགཏན་འཇགས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་སྱིད་
བྱུས་ནང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་ལོ་ཆུང་བ་ཚོས་ཞྱིང་ལས་སོགས་ལ་དོ་སང་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁྱེན་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་དགའ་བོ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་ལོ་ར་ེརེར་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་རང་གྱི་ནང་ནས་འབུམ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་རྐང་བཙུགས་ནས་གཞོན་སེས་སོ་ནམ་ཐོག་ལ་ད་ོསང་
བེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ད་ེཚོར་འཕྲུལ་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ། དངུལ་འདང་མ་འདང་བྱུང་ན་མ་ར་གཡར་རྒྱུ་
སོགས་མཚོན་པའྱི་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བེད་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་ོབདག་ར་ེ
བཟུང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕན་ཐགོས་ད་ེམྱི་མང་མང་བས་ཚརོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ལས་ཀ་དའེྱི་
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ཐོག་ལ་ཤུགས་ཐེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལས་ཀ་འདྱི་དང་འདྱི་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་མར་
བསྐུལ་བཞག་པ་ད་ེཡོང་རྒྱུ་མདེ་བསད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལ་ོཆུང་བའྱི་
ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བེད་མཁན་ག་ཚདོ་མང་བ་བྱུང་བ་ད་ེཚདོ་ཀྱི་མ་ར་དང་མཐུན་རནེ་ཏན་ཏན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚོས་མ་རའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱི་བཟུང་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐགོ་ནས་བུ་ལོན་རྒྱ་གང་ཆ་ེཆ་ེགཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེརེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེདངུལ་རག་རྒྱུའྱི་དནོ་དག་
ཁ་ོན་རདེ་དམ་ཟརེ་ན་ར་བ་རང་ནས་མ་རདེ། བོད་རྱིགས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡདོ་བསད་པ་ད་ེཁ་འཐརོ་དགུ་འཐརོ་འག་ོ
བསད་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེནང་ཁུལ་གཅྱིག་སྱིལ་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་གཙ་ོབ་ོདམྱིགས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་འཆར་ཆུང་ཆུང་འད་སེལ་ནས་ཆེ་སའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། New York དང་ New Jersey 
གཉྱིས་དཔ་ེམཚནོ་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སན་ད་ར་དང་ཧནོ་སུར་གཉྱིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་
བསད་པའྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེསྐབས་ར་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཚུར་ཕབེས། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆ་ཚང་
མཁྱེན་ཐུབ་པ། སྐབས་ར་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོཕར་ཕབེས་ནས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཐུབ་
པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མ་ར་བཙུགས་ཏ་ེཚངོ་གྱི་ལས་རྱིགས་ག་ར་ེག་ར་ེབེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
ནས་ཚངོ་འབལེ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་བསད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྔོན་ལ་ཚུར་ཐག་ཉ་ེབ་ོཞྱིག་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྱིགས་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ལྷདོ་ཡང་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ཐགོ་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་གྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་མཆོག་དང་མཆོག་ཅེས་བཀོད་འདུག་ཟེར། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་། དེས་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་མ་བད་ེབ་ཆགས་ཡོད་ན་རེས་མ་ལས་བསོམས་ནས་བཟུང་ཆ་ཚང་མར་བཏོན་ཆོག་
པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པ་དེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། 
བོད་ནས་ཚུར་འབོར་བསད་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེམྱི་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རེན་ད་ེ
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག།མྱི་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཟ་ོབསྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དངོས་ཡོད་རང་
རེད། གང་ལྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། བེད་དང་མྱི་བེད་ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། མཐུན་
རེན་འཛོམས་དང་མ་འཛོམས་ཁ་ོགནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་བསོམས་བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ། ཁ་སང་
ངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༣༣༠ ཙམ་འདུག་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་དབེ་གསེས་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་ཞྱིག་
བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་ད་ེམར་བཏོན་ནས་ཆ་རེན་གང་ཚང་བསད་པ་ད་ེལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡྱིན། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་ཏུ་ཁྱྱིམ་ཚང་བརྒྱབ་ཚར་བ་ད་ེབཞྱི་བཅུ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེབརྒྱ་བཅུ་ཐམ་པ་རེད་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ན་ནྱིང་སན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངུལ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༡ ནང་ལ་ང་ཚོས་
ལས་འཆར་སྱིག་ཐུབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། 
ལས་བསམོས་དའེང་བཅད་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཚར་བ་ད་ེམ་གཏགོས་རསེ་སུ་ཚར་རྒྱུ་བསད་
ཡོད་པ་ད་ེདག་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཁྱེར་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། བཞྱི་བཅུ་ཐམ་པ་ཁ་གསལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད་
ཅེས་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བསམ་ཚུལ་དང་པ་ོདེའྱི་ནང་དུ་རྒན་གས་ོཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ར་བའྱི་བཙན་བལོ་ནང་ལོག་ལ། རྒན་གས་ོཁང་ཁག་བཅུ་
བཞྱི། དའེྱི་ནང་ལོག་ལ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ ༦༢༥ ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཐུན་འགྱུར་ལེགས་པ་ོསར་བ་དེར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོར། ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་བེད་དགོས་པ་
རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་བདེ་ས་ད་ེ ༡༩༦༠ ནས་རྒན་རབས་ཁག་ཅྱིག་མྱི་རྱིགས་འདྱིས་བད་ེསྡུག་
གྱི་ཆེད་དུ་དྭང་ཟུར་ཚ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚ་ེམདུན་ལམ་ཡན་ཆད་དན་པ་བརེད་ནས། ད་ེའདའྱི་དཀའ་
ལས་བསོན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོ་རྒས་ཞྱིང་འཁོགས་ཡོང་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་
ནས། མཐུན་རནེ་དཔལ་འབརོ་གྱི་སྐོར་ནས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་ཕནོ་ཆནེ་པོའ་ིཐགོ་ལ་གནང་པ་དརེ། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བདེ་
ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོག་ལ་རྒན་རབས་པ་བཅུ་དྲུག་
ཙམ་ཞྱིག རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་བུ་ཕྲུག་རེད། སྤུན་སྤུན་མཆེད་ཚོས་མར་འཐེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགའ་འོས་པའྱི་གཏམ་
བཟང་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཀ་ལན་སྦུག་དང། ར་ཝང་ལ་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཟང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཏམ་བཟང་
གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ར་ཝང་ལར་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེསྔོན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བོད་མྱི་ཉམ་ཐག་
བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་གྱིས་ས་ེཁྱིད་པའྱི་འཛིན་སོང་ཚང་མས། གང་ལྟར་ལམ་སྟོན་དའེྱི་འགོ་ལ་འདྱི་ལོར་ཉམ་ཐག་ཁངོས་ལ་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག མྱི་བརྒྱའྱི་ནང་ནས་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ད་ེཁྱོན་ཡོངས་ནས་
ཁྱྱིམ་ཚང་ཚ་ོཡར་རྒྱས་འགོའ་ིཡོད་པ། གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ེཁྱིད་མཁན་ཚསོ་ལམ་སྟནོ་རང་ཁ་རང་གས་ོཟརེ་
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བ་དེར། ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དགའ་སོབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་
གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ང་ོཚབ་མཚནོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུས་བཞག་ཡོད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ལ་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མས་ར་ཝང་ལར་དཔ་ེབལྟས་ནས་སྔོན་མ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་གངས་བརྒྱ་ཙམ་
ཡོད་པ་དེ་རྱིམ་པས་ད་ལོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གངས་བཅུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་
ཆགས་དུས། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི་བཅུ་ཚང་མས། ད་ེའདའྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོདེར་བལྟ་
ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དགའ་བའྱི་གཏམ་བཟང་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཀ་ལན་སྦུག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། ར་བའྱི་
བཙན་བོལ་ནང་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་ཁག་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་ནང་ལོག་ནས། ཁག་བཅུ་ལ་འགོ་མོང་ཡོད། ད་ེཚོ་ཚང་མར་གནས་
སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་བལྟས་པའྱི་རེས་ལ། འདྱི་ལ་ོཀ་ལན་སྦུག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་གཡུལ་ལ་ོབཀོད་རྒན་གས་ོཁང་ཟེར་བ་ད་ེཧ་
ཅང་གཙང་མ། སྱི་ཡོངས་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལས་གཙང་བ་འདུག་ཟེར་ན་ཧམ་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་རེད་དེ། ང་རང་གྱི་
སདོ་ཤག་ལས་གཙང་བ་ཉར་འདུག རྒས་འཁོགས་སུམ་བཅུ་ཙམ་གྱི་སདོ་ཤག་ནང་ལ་འག་ོབ་ཡྱིན། སདོ་ཆས་གཙང་མ། དངོས་
གནས་དང་གནས་བོད་པའྱི་ཞག་ཚ་ིའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ལས་བདེ་ལྔ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་
ཚསོ་དཀའ་ལས་བསནོ་སྟངས་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར། 
རྒན་གས་ོཁང་ད་ེཚོར་ལས་འཆར་དང་། བ་དགའ་སད་སྟངས་གཅྱིག་ད།ེ དེའྱི་ནང་ལོག་ནས་རྒན་རབས་པ་ཚོར་བམས་སངོ་དང་། 
གཙང་མ་ཉར་མཁན་གྱི་རྒན་གསོ་ཁང་ནང་ལོག་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཐུན་རེན་སད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་བ་
ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་བསམ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཀ་ལན་སྦུག་གཡུལ་ལོ་བཀོད་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། སན་
ཞབས་བུ་མ་ོད་ེལ་ོཆུང་ཆུང་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་མཁན་མང་ཆེ་བ་ད་ེབུད་མེད་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་རྒན་
རབས་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོགཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། ལྱིད་ཚད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་
གཅྱིག་འཕད་བསད་འདུག་པས། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་སན་ཞབས་རྒྱུག་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སན་ཞབས་རྒྱུག་མཁན་
མྱིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་རྒན་རབས་པ་ཚོ་ན་ནས་སན་ཁང་ཁག་ལ་ཁྱིད་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་འད་རྒྱུག་མཁན་ཕོ་
གསར་ཚ་ོབཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དགོངས་ཚུལ་འདུག་ལ་ང་ཚོས་ཀང་མཐོང་ཚུལ་ད་ེབྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་མཐུན་རནེ་སར་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། 
 འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེགོང་ནས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། གསར་འབོར་གྱི་སོད་ཁང་ད་ེཚའོྱི་
སྐོར་ལ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ས་ེཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་ཡུན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ། རྱིམ་པས་ས་གནས་
ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ས་ོསོས་སྔོན་མ་ནས་སན་ཞུ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། འཆར་སང་གཅྱིག་
ཞུས་ན་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་དན་སོང་། ཉྱིས་སྟོང་ཡས་མས་བོད་ནང་ལོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གསར་འབོར་ཚད་མཐ་ོབ་ོབསེབས་ཡོད་
པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གཞུང་འཛིན་སེ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་གསར་འབོར་བ་ཚོ་བདག་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གཉྱིས་ཐད་ནས་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ངསོ་ནས་ལ་ོན་བཅུ་བདུན་བརྒལ་རསེ་སུ་ཇཱ་སབོ་གྲྭར་བཏང་། ལ་ོགཉྱིས་སོབ་སོང་བས་ནས་
ཡྱིག་ཚད་ཅྱིག་གཏོང་དུས་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པ་བར་དུ་འག་ོདགོས་པ་རདེ་ཟརེ་ནས། ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་དྲུག་བཅུ་ནས་བདུན་བཅུ་
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བར་དུ་རྒྱུགས་མ་ལོན་པ་བཟོས་ནས་ཁ་ོརང་ཚསོ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགདན་ས་ཁག་ལ་
བཞུགས་པའྱི་སོབ་གཉརེ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སན་ཞུ་རྒྱག་མོང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོགསར་
འབོར་བ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་གྱི་ལས་ས་ེརྱིམ་པས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ད་ེཚ་ོརེད། ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོབཏང་མོང་ཡོད། 
འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུས་མོང་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་གདན་ས་ཁག་གྱི་རྒན་ཚོས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིག་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་
འཁྱིས་ནས་ངུ་འབོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ཡྱི་དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་གསན་གྱི་མྱི་འདུག་བ་ཟེར་བའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་གསན་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེསྐབས་
ད་ེདུས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་སོན་ཆ་ད་ེཚོར་བལྟ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་བདག་
པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ང་རང་གྱི་སོད་སའྱི་ས་གནས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག མོན་གྷོར་གསར་འབོར་བ་ལ་ཕྱིང་བཙོང་
བསད་མཁན་དང་། ཟ་ཁང་བཟུང་བསད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་བད་ེསྡུག་ག་ར་ེབཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་
གྱིས་ཁང་པ་ཞྱིག་སད་ཀྱི་འདུག དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་དཔལ་འབརོ་མཁ་ོསྒྲུབ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞུང་གྱིས་ཁང་པ་ད་ེཡོད་ན་འགྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བེད་ནས་
སོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལྷ་ཡྱི་དབང་པ་ོབརྒྱ་བྱིན་
གྱིས་ད་ལྟ་གསན་པའྱི་སྐབས་ལ། རྣ་ཆོག་གཙརེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། རྣམ་པ་ཚོས་སྔ་མའྱི་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེ
ཚོར་བལྟས་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་རན་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚསོ་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་ཚོས་ཞུས་
པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། གསར་འབོར་ཚརོ་སོད་ཁང་རྒྱག་རྒྱུར་ཕྱིའྱི་རེན་དང་། ནང་གྱི་རནེ་གཉྱིས་ལས་ནང་གྱི་རེན་མང་
བ་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེར་ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དཔེར་ན། མོན་གྷོར་གསར་འབོར་ཚོའྱི་སོད་
ཁང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་རག མཐའ་ཡྱི་ལགས་ར་བསྐོར་ནས་ལ་ོལྔ་ཙམ་འག་ོགབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་གྱི་རེན་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེག་པར་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་ང་ཚ་ོཕྱིའྱི་རནེ་ལས་ནང་གྱི་རནེ་མང་བ་འདུག་
ཟེར་ཡོང་དུས། གསར་འབོར་བ་ཚོའྱི་སོད་ཤག་དེར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྲུག་གྱི་རྒྱུ་རེན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ོབསད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
སོད་ཀྱི་མ་རེད་བ། ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོ་ས་གནས་དེར་སོད་མཁན་ཡྱིན་པ། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་དེར་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ལས་དོན་ས་མང་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་མོར་ཚརོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། མོན་གྷ་ོགསར་འབརོ་ཚའོྱི་སོད་ས་དརེ་ལགས་ར་བསྐོར་ནས་
ལ་ོལྔ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ནང་གྱི་རྒྱུ་རེན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྒྱག་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་ནས་དྱི་བ་ད་ེཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་
དནོ་ནང་ནས་ལ་ོསྔནོ་མ་སྔོན་མ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ས་ོས་ོའཚམས་གཟྱིགས་ཕགོས་བསདོ་བས་པའྱི་སྐབས་ལ། ར་བའྱི་ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ནས། རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེཚོའྱི་རྒན་རྒོན་ད་ེཚོར་བདག་པ་ོརྒྱག་
སྟངས་དང་། ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚརོ་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐེངས་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མར་ལྟ་ཡོང་དུས། རྒན་གསོ་ཁང་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་རགོས་ཕན་བྱུང་པ་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་བས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེབཞྱིན་དྭང་ཟུར་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་ད་ེབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ལོ་རྒན་རྒོན་དུ་
གྱུར་པའྱི་དྭང་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། མཐའ་ན་བཟའ་ཚང་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་སོགས་པ་མེད་པ། མྱི་ཧང་ཧང་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོར་བ་སེལ་
བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒན་གས་ོཁང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་རགོས་པ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཡྱིན་ནའང། དྭང་ཟུར་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཁུངས་ནས། 
ཉྱིས་བརྒྱ་ག་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་ལ་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་ཡོད་སྐོར་ལས་བསམོས་ནང་དུ་གསལ་གྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོརདེ་ལ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཡང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ནས་དྱི་བ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དྭང་ཟུར་གྱི་འཚོ་སོན། ར་བའྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱ་གཉྱིས་ད་ེནས་
རྱིམ་བཞྱིན་འཚ་ོསོན་ཞུ་འཁོལ་འབུལ་བ་མྱི་གངས་ཉྱིས་བརྒྱ་ག་བདུན། དེའྱི་ནང་ནས་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེ
དག་ཕར་ཕུད་ནས། མཐའ་མ་དེར་མྱི་གངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡.༢༥ བས་ནས་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བཅུ་
གཉྱིས་དང་ལྔ་ཁྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེམྱི་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཞྱིག་ལ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་ར་ེ
རརེ་སྒོར་ཉྱིས་ཁྱི་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་པཱ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ེརྱིང་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གསལ་བསད་པ་ཞྱིག་ལ། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་རྱིས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བཞག་པ་ད་ེའདའང་འཁོད་བསད་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ས་ོས་ོལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྐབས་ལྔ་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ་བཅས་ཐངེས་བཞྱིའྱི་
ནང་ལས་ཀ་ད་ེབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ནས་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་སྒང་
ནས་རྱིས་རོག་ཟརེ་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་གྱི་ནང་ནས་ཏོག་ཙམ་ཛ་དག་པ་ོཟེར་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ཐད་
ཀར་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ལ་མེད་བསད་པ་ཞྱིག མཉམ་འབེལ་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཧ་མ་གོ་བ་ཟེར་ནའང་
རེད། དེ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་། བཀོད་ཁྱབ་ཡང་ན་ཐག་གཅོད་ད་ེཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་ཐུབ་མྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས། ད་ེའདའྱི་སོན་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ས་རེད། ད་ེའདའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ། 
དེའྱི་སྐོར་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཟབ་སོང་སད་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་
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བེད་དགོས་རྒྱུའང་རེད་ལ། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོརེད། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ། ཟབ་སོང་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ། འདྱིས་ཕན་ཧ་ཅང་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་བ་ཡང་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བའྱི་སོད་ཁང་གནས་མལ་ཟརེ་ནའང་རདེ། འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རནེ་ཟརེ་ནའང་རདེ། 
ད་ེཚོར་རོགས་པ་བེད་རྒྱུ། ཁག་ཅྱིག་བས་ཟྱིན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་མུ་མཐུད་ནས་མ་
འངོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དརེ་ཁ་སྔནོ་ས་གནས་
ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ལས་ཤོག་ལས་ཐམ། སོ་སོའ་ིམཚན་རགས་དང་ཁ་པར་ཨང་གངས་ལ་
སོགས་པ་བཀདོ་བཞག་པའྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེའད་འབརོ་ཡངོ་གྱི་འདུག ཡང་ཕར་ལྟ་དུས་ཡྱིག་འཁྱམ་རང་མྱིན་པ་མྱིས་དངསོ་སུ་ཁུར་ཡངོ་
བ་དང་། ཡྱི་གེའྱི་སྒང་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་ཤོག་དང་། ཚོགས་པའྱི་དན་རགས་འད་ཆ་ཚང་ཚང་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་
འདའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་རམ་ས་ལར་བོད་ནས་གསར་འབོར་བ་ཚོ་མཉམ་བཞུགས་བེད་ནས། དུད་ཚང་ད་ེཚོའྱི་གངས་ཀ་
བངས་དུས། ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༦༧ ལ་ོསྔོན་མར་འདུག་ཟེར་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱིས་འདུག དོན་དངོས་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ད་
ལ་ོད་ེལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡང་བསར་བསར་ཞྱིབ་བགྱིས་ཟེར་ནས། ཁོང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་བས་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག 
བསར་ཞྱིབ་བས་ནས་ཁྱྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་བདུན་བརྒྱ་ནས་ཡར་འཕར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། 
གཅྱིག་བས་ན་མར་ཆག་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་དུ་འཁོད་
བསད་པ་ད་ེཚརོ་གཞྱིགས་ན་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བདེ་ཐུབ་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཁ་ོཚའོྱི་དཀའ་ངལ་དང་ཛ་དག་ད་ེཡར་ཞུ་དུས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབརོ་གྱི་འཁསོ་ཞན་གྱི་སྒང་ནས། རགོས་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ས་ཆ་དང་། དངུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ཡོང་
གྱི་མེད་དུས། ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བང་ཤར་གྱི་ས་ཆར་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེལ་འགོ་མཁན་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་གོ་བརྡ་འད་ཞྱིག་སད་ཡོད་ས་རེད། ང་རང་གྱི་ལྟ་ཚུལ་བས་ན་ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
སྒང་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ལུགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
བང་ཤར་གྱི་ས་ཆ་ད་ེསྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་པདྨ་བཀོད་པ་རེད། ར་ཡུལ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་དང་འབས་ལངོས་གླ་ོབ་ལ་སོགས་པ། 
ས་སེས་རྡ་ོསེས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་བསད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་ས་ཆ་དེའྱི་མྱི་ཡྱིན་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཆ་
དརེ་འཚ་ོགནས་བས་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ་ད་ེཚ་ོརྱི་ཆུ་སྟོང་ཕག་བརྒལ་ནས་ཡོང་བ་རེད། ད་ེཚ་ོང་རང་གྱིས་
བལྟ་ཚུལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རེའྱི་འཚ་ོགོས་གནས་མལ། ཁ་ལ་ཟ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་ལ་གོན་རྒྱུའྱི་འཚ་ོབ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་
གར་ལ་འཚ་ོགནས་དནོ་དུ་སབས་བཅལོ་ལ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་མེད། ད་ེརྱིགས་ར་ེབཟུང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་
ཡན་ཆད་ད་ེབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཟེར་ནའང་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་གསེར་ཞལ་མཇལ་
རྒྱུ་དང་། གསུང་གྱི་བདུད་རྱི་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ལ་སོན་ལམ་འདེབས་པ་དང་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་བཙན་
བལོ་ལ་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚ་ོད་རམ་ས་ལར་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཉྱི་མ་ར་ེརེའྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་དང་། འགོ་སྟངས། ཁ་རྒྱབ་ལྟོ་གོས་ད་ེཚོ་ཚང་མ་
འདྱི་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ས་ོསོས་ཐབས་འཚོལ་ཞྱིག་བེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བང་ཤར་ལ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་
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སོད་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱི་མ་ར་ེརེའྱི་འཚ་ོབ་ད་ེག་འད་བསལ་གྱི་རེད། དེས་ན་རེད་མ་ོའད་བོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིབརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་རྒྱུད་ད་ེཐོག་དང་པ་ོབྱུང་དུས། ཟས་སུ་ཤྱིང་ཏོག་ཟ། གོས་སུ་ཤྱིང་ལ་ོགོན། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཡར་སོང་ནས་ཟས་སུ་ཤྱིང་ཏོག་ཟ། གོས་སུ་ཤྱིང་ལ་ོགོན་ན་མ་གཏོགས། སདོ་ས་ཞྱིག་རག་པ་ཙམ་གྱིས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་
ཚོར་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ས་ཐོག་འདྱི་ན་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་སེས་རྡ་ོསེས་ཀྱི་མྱི། བོད་ཀྱི་ས་འབེལ་
ཆགས་བསད་པའྱི་མྱི་ད་ེཚོའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བང་ཤར་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོ Canada ལ་སོགས་
པར་གནས་སོས་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནང་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་
བརྒྱུད་ནས་གོམ་པ་སོས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱི་གར། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཉྱི་མ་ར་ེརའེྱི་བཀའ་སོབ་
ལམ་སྟོན་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་ད་སར་ཆགས་བསད་པའྱི་གསར་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོཡང་བསར་ས་ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོདགོས་ན། 
འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེལས་རྡ་ས་རང་མྱིན་ནའང། རྡ་ས་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་ས་ཆ་
ཞྱིག་ལ་གོ་སྱིག་བེད་དགོས་པ་ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་ཐབས་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
གངས་ཀ་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གངས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེ
དངསོ་གནས་དང་གནས་རང་གནས་སུ་འཇགོ་ཐབས་མདེ་པ་ཞྱིག་རདེ། གངས་ཀ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་དངསོ་གནས་དང་གནས་
ང་ཚོས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཉྱིན་གཅྱིག་འདྱི་ཚོ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་དབང་གྱིས་བསར་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་བརྒལ་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་སོང་བའྱི་རེས་སུ། ང་ཚོས་འདྱི་ལ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཞྱིག་
བརྒྱབ་ནས་ཆ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་དང་། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གགོས་བདེ་ནས། ཁ་ོ
རང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྫུན་མ་འད་ཞྱིག་དང་། མག་ོསྐོར་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་གཡུག་བཞག་པ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བེད་ནས། ད་ལྟ་མྱི་ཚང་ད་ེཚ་ོག་ཚད་
ཡོད་མདེ་ད།ེ ཁ་ོརང་ཚསོ་གངས་ཀ་བངས་བསད་པ་ད་ེཚ་ོའདྱི་ན་འཁདོ་བསད་འདུག ང་རང་ཚ་ོའཛནི་སོང་ལྷན་ཁང་དང་། གཞུང་
གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་ཕར་ཚུར་རྱིས་བངས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གངས་ཀ་འདྱི་ཚད་ལྡན་བངས་
ནས་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ། ས་ཆ་འདྱིར་གཏན་སོད་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་
པ། ད་ེཚོ་ཚང་མར་བལྟ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད། དེ་གང་མགོགས་མགོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་པར་
འབད་བརནོ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཟེར་ནས་ས་ོསོས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
 
 



123 
 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གྱི་ལྔ་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ལས་
བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དབུས་པས་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྐུ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་སྐར་མ་
བཅུས་ཚད་བཀག་དེས་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེསོ་སོའ་ིས་ཁུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ཏྱི་ཛུའྱི་ཁུལ་ལ་སྔོན་
འགོའ་ིདཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདམས་པའྱི་བང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ས་ཁུལ་དེར་མྱི་
མང་གྱི་ལས་འཆར་དེ་ཚོར་མཁས་པ་ཚོས་མར་ཕེབས་ཏེ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག།གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག།གསུམ་
འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་ནས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཁུལ་ལ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་རྒྱུན་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག།དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འངོས་པར་མཁས་པ་མར་བཏང་ནས་་ལས་འཆར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་
གྱི་མྱི་མང་ལ་སོབ་སྟོན་ག་ོབསྐོན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲུག་པ་ད་ེད་ལྟ་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན། གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་མྱི་འབོར་དེ་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཁ་སང་བཀའ་ཞྱིག་
ཕབེས་སོང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་དེའྱི་
ནང་ལོགས་ལ་དེ་ལས་མང་བ་ཅྱིག་གསལ་བསད་ཀྱི་འདུག ༡༢༨༠༡༤ གསལ་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ལྟའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་
བསོམས་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སྟོང་ཕག་བརྒྱད་བཅུ་ག་ལྔ་ལས་མང་བ་འདུག།གཅྱིག་འབུམ་གཅྱིག་ཁྱི་ལྷག་ཙམ་
འདུག།ཡང་སྱིང་མྱི་འབོར་གྱི་ཚད་འཛིན་ད་ེག་བར་ལ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་དགོས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེར་རྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་གསུངས་བཞག་པ་དེར་ངསོ་འཛིན་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མང་པ་ོཅྱིག་གྱི་
བོད་པ་ད་ེནུབ་ཕགོས་སུ་བསདོ་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྣམ་པ་ཅྱིག་སྟོན་ཡདོ་དུས། 
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སམེས་འཚབ་བདེ་བསད་མཁན་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་ཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་བཅུ་གསུམ་དེའྱི་
ནང་ལོགས་ལ་བད་ེསྱིད་གླྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་མགནོ་ཁང་དངུལ་ཁང་རྣམས་བཤྱིག་ནས། ད་ེལ་སྱི་
སྒེར་ཐུན་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས། བཀའ་ཕབེས་པ་ད་ེལ་ས་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མ་འདདོ་པའྱི་
རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་།ཤྱིག་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལའང་འབོར་ཡོད་པ་རདེ། ནང་སྱིད་ལ་འབོར་ཡོད་དང་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་སྐུ་ང་ོམཆོག་གྱིས་ནང་གྱི་འགོག་རེན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་འདྱི་མེད་འགོ་
བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལས་འཆར་གང་
དང་གང་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ཁ་ེཕན་ད་ེས་གནས་མྱི་མང་ལ་ངསེ་པར་དུ་འག་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ལམ་སྟོན་ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
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ན། མྱི་མང་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བ་ེབ་མང་པོའ་ིདངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེདའེྱི་ནང་ལ་བཅུག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་
ལ་ས་ོསོའ་ིའབུམ་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོམྱི་མང་གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་མ་འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་
ཞྱིག་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚངོ་པ་སུ་དང་སུའྱི་མ་བཙུགས་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚངོ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐུན་མོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ེལ་མ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཚོང་པ་ར་ེ
ཟུང་སྒརེ་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་གངས་ཀ་ད་ེགནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་དྲུག་པ་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༤ ལོའ་ིསྱིད་བྱུས་གཉྱིས་བར་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་སངས་བཤད་གནང་བ་རེད་ཞེས་པ་ཞྱིག་
འདུག།དེའྱི་ནང་ནས་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་སངས་བཤད་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་གང་ཡོད་པ་དང་འགལ་ཟླ་སེལ་ཚར་བ་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སེལ་མ་ཚར་བ་གང་ལྷག་
ཡོད་དམ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་དུས་ཁ་སང་དྱི་བ་ཅྱིག་ཕབེས་ཏེ། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གང་དང་གང་དུ་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་བ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་
དཔེ་མཚོན་ད་ེཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེདཔེ་མཚོན་བཞག་གནང་སོང། ངས་ཁ་སྔོན་ཡང་དྱི་བ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དརེ་ལན་རག་མ་སོང། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེས་ོནམ་ལས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ད་ེལ་གཙ་ོ
བོ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དེ་ལག་
བསྟར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་བད་ེསྱིད་གླྱིང་གྱི་རོག་ཁ་ད་ེབྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་ནས་གང་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། ས་ཁང་ཚང་མ་ནང་སྱིད་ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་བདག་དབང་ད་ེདབུས་ངལ་སལེ་ཚོགས་པ་
ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེལ་ཀོབ་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཁང་ད་ེདབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་
དབང་ནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བདག་དབང་ཡོད་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་མང་ཚོགས་ནང་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མཁེགས་པ་ོབེད་ས་ལ་འདེད་བརྡར་ཤོར། འབོལ་པ་ོ
ཡོད་སར་ཟུག་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོབེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག་ཟེར་བས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ས་ོས་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིངས་ཆ་དརེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ས་
མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕག་བསྟར་ག་དུས་གནང་གྱི་རེད། ཡང་ན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ནས་ད་ག་རང་གྱི་ཤོག་གངས་དྲུག་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་ཁག་དེ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་གཟྱིགས་རོགས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་འཆར་འགོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་འདུག།ད་ེལ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ོས་ོཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་པ་རདེ། ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཧ་
ཅང་མཐའ་འཁོབ་དང། ཧ་ཅང་རེས་ལུས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་དེ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཆགས་བསད་འདུག།མྱི་མང་ཡང་ཉུང་ཉུང་རེད་མྱིན་
འདུག།སྱིར་བཏང་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་སྟོང་ཉྱིས་བརྒྱ་ནས་སུམ་བརྒྱ་བར་དུ་ཡོད་པ་དེར། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་
མེད་པ་ད་ེདགུ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱད་བརྒྱའྱི་བར་ལ་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ད་ེཚོར་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་
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སོང། གནད་འགག་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ད་ེཚོར་བདག་པ་ོབརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཀྲུ་
ཀྲྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་དརེ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུའང་ག་ར་ེབཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ་ན། 
ཁོང་ཚ་ོབོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་ལ་བརྒྱབ་ནས་ད་ག་རང་གནས་བསད་པ་མ་གཏོགས། ས་ཆ་དེར་བསད་ཆོག་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་རྱིགས་གང་ཡང་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་ཕ་གྱིའྱི་ས་ཆ་དེར་བསད་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་ཅུ་ལྷག་
ཙམ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོརགས་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ར་བ་ནས་རེད་མྱིན་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རེད། 
དབུས་ས་གཉྱིས་གང་དུ་འབེལ་བ་གནང་དགོས་ནའང་རེད། དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་སྔནོ་ནས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ས་ེཚན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་
ས་ེཚན་ཁག་ད་ེཚ་ོསོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་འཚར་ལོང་བས། གཞྱིས་ཆགས་མཉམ་འབེལ་མཐོང་མོང། ད་ེབཞྱིན་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་མྱིང་འཁྱེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མཉམ་འབལེ་གང་སར་འག་ོཡོད་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ནང་
ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ལག་རལ་ལ་མཁས་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་གཟངེས་བསྟདོ་
ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕལ་ཆེར་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་ཞུས་མེད་མ་གཏོགས། ཕལ་ཆེར་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་
གསུམ། ད་ེནས་བཅུ་བཞྱི་ནང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མར་ཞུས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་གྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོགཉྱིད་སད་པ་འད་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་
འགག་ར་ད་ེག་པར་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལ་ཡ་ལན་མ་བས་པའྱི་རེན་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན་
འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ད་ེཕན་ཐོགས་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ད་ེལ་ང་ཚསོ་སར་གས་ོབེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རནེ་ད་ེག་པར་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་གསུངས་རོགས་གནང། དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་དངོས་གནས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་མཁན་ད་ེ
ཚོར་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཐོག་ལ་ས་ཆ་གང་མང་མང་བཏབ་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐོན་སེས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཐོན་སེས་ཟེར་བ་ད་ེ
ཆར་ཆུ་ལ་རགས་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཕར་བོགས་མ་ལེན་ནས། ཕྱི་ལ་བཏང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེ
དང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ང་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆེས་གནང་ནས་བོགས་མ་གནང་བ་རྣམས་ལ་འདེབས་སོང་བེད་མཁན་ད་ེཚོར་གཟེངས་
བསྟདོ་བ་དགའ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ད་ེབཞྱིན་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ནང་ལ་ལག་རལ་ཡོད་པ་དང་འཕྲུལ་རྨསོ་ལ་ད་ོདབྱིངས་
ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་བ་དགའ་ད་ེའད་མ་ཆད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་
ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།དྱི་བ་མང་པ་ོཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པས་དེ་འད་ལྷག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཏོག་
ཙམ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་འགྱུར་འད་བ་ོ
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ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསུངས་རོགས་གནང། སྐར་མ་གཉྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ས་ཁང་བདག་གཉརེ་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་ལ་གཞའ་ཚན་
ཡོད་པ་དང་ལས་ཤག་ལ་བཟ་ོབཅོས་གང་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཕག་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ལེགས་
བཅསོ་གནང་གྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གངས་སྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤག་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་
ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་ལ་གཞའ་ཚན་རེད། ཐྱིགས་པ་རེད། བསད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ཐ་ོག་ཚོད་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ཚདོ་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཆར་།ཤོད་མག་ོམ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ད་ེལ་ངེས་པར་
དུ་ལས་བེད་ཀྱི་ཁང་པ་དེ་ཚོ་ལ་ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ལས་བེད་ཀྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ། ལས་བེད་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་བབ་དང་འབེལ་བ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་དེ་རེད། ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་ལྷག་བསད་མཁན་ད་ེགངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཡོད་དུས། ན་གཞོན་
བར་ལྡྱིང་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་མེད་དང། ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འདོད་མོས་ཡོད་པས་ལག་རལ་བསབ་
རྒྱུ་དེ་ནྱི་ལ་མང་གྷ་ལར་ (Neelamangala) གཅྱིག་པུས་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་ལ་མང་རུ་བཏང་དགོས་རྒྱུ་ཅྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དརེ་གངས་ཀ་གཅྱིག་དང་དགངོས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་། 
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བགེས་།ཤག་ཁག་བཅུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེལ་སྒོར་མ་ོའབུམ་ ༡༠༢ ལྷག་ཙམ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། བགེས་ཤག་ལྔ་བརྒྱབ་ཡོད་ཟེར་བ་དེར་སྒོར་འབུམ་ ༩༢ ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བགེས་ཤག་བཅུ་
ལ་འབུམ་ ༡༠༢ དང་ལྔ་ལ་འབུམ་ ༩༢ འགོ་བ་ཡྱིན་དུས། བགེས་ཤག་ར་ེརེ་ལ་སྒོར་འབུམ་ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
ངས་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས་བགེས་ཤག་ལྔ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དའེྱི་ནང་ནས་བགེས་ཤག་གཉྱིས་ཤྱིག་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བགེས་ཤག་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོབྱུང། ཁང་པ་གཉྱིས་བརྒྱབ་ས་ལ་ར་ེར་ེབརྒྱབ་ནས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་ཐགོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ད་ལྟའྱི་ལས་
ཐོག་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་བཞུགས་ས་རེད་ཅེས་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག།དེ་འད་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་འད་ཡྱིན་ན་
བགེས་ཤག་བག་ོའགེམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ལས་བེད་ཡྱིན་པ་ཚོར་བགེས་ཤག་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་
བཀའ་བོན་ཚོར་བགེས་ཤག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་དམ། ཁང་པ་གཉྱིས་
བརྒྱབ་སའྱི་ས་ཆ་ལ་གཅྱིག་བརྒྱབ་ཙང་། ས་ཆ་དའེྱི་གོང་ཚད་དང་ཁང་པ་དའེྱི་གནས་འབབ་དམྱིགས་བསལ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་
ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། མཐའ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཧ་ཅང་གྱི་བེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་
དརེ་ངས་གསོ་ཚོགས་མང་པ་ོཅྱིག་ནང་སྐད་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལའང་མཉམ་འབལེ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༣ ནང་ལོགས་ལ་ཟུར་དུ་བཀར་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ས་ོསོ་སོར་མ་ེལོང་ཀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ད་ེལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལ་ོ ༡༥ ཕྱིན་ཚར་འདུག གང་ཟག་ལ་ཟེར་གྱི་མེད་དཱ། སྱིག་འཛུགས་
ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། སྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་ེཕན་ཐབོ་པ། མ་འངོས་
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པར་གཞྱིས་བསེ་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་མཉམ་འབལེ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོར་
ལེགས་སེས་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཙམ་མ་ཟད། གཞུང་ལ་མ་བསེས་པའྱི་རང་ས་འཕེར་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དབ་ེབ་ཅྱིག་ཕ་ེབ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱིན་འདུག འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ངེས་པར་དུ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་མ་
ཤས་བདག་པ་ོརྣམས་ཀྱི་རང་སོང་གྱི་འཛིན་སོང་མ་བས་པའམ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག།མཉམ་འབེལ་གྱི་
ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཤས་བདག་མང་ཚགོས་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེབཏོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱིན་འདུག།ད་ེབཞྱིན་མཉམ་
ལས་ཀྱི་རོགས་པ་འདུག་དང་མྱིན་འདུག།མ་ཟད་མཉམ་འབེལ་ནང་ཁུལ་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་མཉམ་ལས་ཀྱི་རོགས་པ་འདུག་དང་
མྱིན་འདུག།མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་གཞྱིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་བུན་ནག་བསུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་
གཏོགས། ལེགས་སེས་གང་ཕུལ་དགོས་མྱིན་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག ལས་བསམོས་ད་ེབལེ་བའྱི་ངང་ནས་འག་ོདགསོ་དུས་ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ལ་འག་ོབསད་ཡདོ་
པ་རེད། སྱིར་བཏང་མྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་རྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་རགོ་རདེ། ཞྱིང་པ་ཚ་ོལ་ས་
བོན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་ཆུ་དང་ལུད་ཀྱི་མཐུན་རེན་གནང་རྒྱུ་རེད། རྩྭ་ཁང་ད་ེཚ་ོར་མའྱི་ཁང་པ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་རདེ། ར་
མའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོག་ལེར་ལགས་ཤོག་ཁང་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ་རེད། ལགས་ཤོག་ཁང་པ་ད་ེག་ལེར་གཏན་འཇགས་ཁང་པར་བསྒྱུར་
རྒྱུ་དེ་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་རྱིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རྣམས་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་བཀོད་ཡོད་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབརྒྱབ་འདུག་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་དྱི་བ་དང་དོགས་པ་ད་ེའད་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ད་ེར་ེབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ནས་བསམ་བ་ོད་ེཁ་ཐུག་བཏང་ནས་
འག་ོབསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྐད་ཆ་ད་ེཡང་ཁ་ཐུག་ཤོར་འག་ོཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ད་ེལྷོད་ལྷོད་བེད་ནས་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་དུས་སྐད་ཆ་ཡག་པོ་དང་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་མ་བཤད་ན། 
གནམ་གྲུ་ཁ་ཕོགས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ན་ར་ེབ་དེའང་ཏག་ཏག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་ེཚམོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་
ས་བརན་རདེ། མྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་རདེ། བོད་མྱི་ཚ་ོརྩྭ་བཟང་ས་དང་ཆུ་བཟང་སའྱི་ནུབ་ཕགོས་ལ་མ་འག་ོབའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
ས་བརན་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སང་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་མང་པ་ོཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ཟྱིན་སོང། 
ཁ་སང་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའྱི་སྔོན་ལ་མེག་ལོཊ་གན་ཇྱིར་ཨ་མ་ལགས་ཤྱིག་གྱིས་ལག་པ་ཟྱིན་ནས་སྐུ་མཁྱེན་ང་ཚ་ོགསར་
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འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚོ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུས་སོང། ངས་ཨ་མ་ལགས་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་
བཅར་ནས་ཞུ་བཞག་གཱ ཡང་ན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་ཐད་ཀར་བཅར་ནས་ཞུས་གཱ ཡང་ན་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་དགོས་སམ་
ཟརེ་དུས། བུ་གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་ན་ཏགོ་ཙམ་།ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་སངོ། བས་ཙང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གསར་འབོར་ལ་ཆ་བཞག་ན་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག ནོར་གླྱིང་ལ་གཅྱིག ལྡྱི་ལྱི་གསར་འབོར་
ཚགོས་པ། ས་ེར་ལྡུན་གྱི་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
རེད་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་ནས་ཚུར་འབོར་མཁན་གྱི་གསར་འབོར་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་ཀྱིས་ཡོད་པ་བསམ་བ་ོའཁརོ་གྱི་མེད། སྐབས་ད་ེདུས་ང་
ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ལ་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མར་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་ནས་ཚུར་སེབས་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོཕར་
རང་འཇགས་བཏང་དགོས་པས་སྱིད་བྱུས་དེ་བཟོས་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕར་བཏང་བ་རེད། གཏོང་
སྟངས་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་སྱིང་ར་ེཔ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ལ་
བྱི་རྱིལ་སད་པ་ནང་བཞྱིན་ཕར་འགོ་རྒྱུར་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ེལེན་ཁང་ནས་སྒོར་ ༥༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལམ་གོན་སད་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་
ལྱིར་སབེས་དུས་ཡར་འཕར་གྱི་རདེ། སྒོར་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེནས་བདོ་དང་ཐག་ཉ་ེརུ་ཕྱིན་ཏ་ེབལ་ཡུལ་ལ་སེབས་
དུས་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ ཆགས། ང་ཚོའྱི་རོགས་པ་མང་པ་ོཅྱིག་དངུལ་ལ་རྔམ་ནས་སོབ་གྲྭ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕར་བོད་ལ་
ཕྱིན་སོང། ཡག་པ་ོཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་
བྱུས་དམ་བསགས་ཆེ་དགས་ནས་རེད། དམ་བསགས་ཡོད་པ་ད་ེཏན་ཏན་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་རང་ཚ་ོ
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་ས་སྐད་གགས་ཆེན་པའོ་ིསྤུན་མཆེད་རྣམས་ཉ་ེཆར་རང་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་འབོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་
དམ་བསགས་ཡོད་པ་མ་རདེ་དམ། ཐབས་ཤེས་བཏང་ན་ཡོང་ས་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོསྟངས་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་གསར་འབརོ་ད་ེཚོའྱི་བད་ེསྡུག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོས་ཐག་ཐག་ཅྱིག་བཟོས་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེ
ཚོས་མག་ོནས་བསམ་བ་ོབཏང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་དང་མདུན་ལམ་ཞྱིག་འདུག ངས་བསམ་པར་
ད་ལྟ་ལྱི་ལྱི་གོང་སེ་ཡོད་པ་རེད། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་གསར་འབོར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བརྒྱབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕར་བལྟས་དུས་གཞྱིས་ཆགས་བརྒྱབ་པ་ཚང་མ་མྱི་ར་ེར་ེལ་ཁང་པ་ར་ེར་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ཞུས་ན་མྱི་ར་ེར་ེལ་ House ར་ེ
རེ། དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ར་ེརེར་ཁང་པ་ར་ེར་ེབདག་རྒྱུ་ད་ེ
རྒྱས་སོས་ཀྱི་རྣམ་པ་རདེ། ད་ེམྱི་ཕྱུག་པ་ོདང་ས་ཡོད་མཁན། རྒྱུ་ཡདོ་མཁན་གྱི་འག་ོསྟངས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཐགོ་བརགེས་བརྒྱབ་
ནས། ཐོག་རེག་གང་ཙམ་བརྒྱབ་ཆོག་མྱིན་ད་ེས་ཆའྱི་གནས་བབས་དང་ཁྱིམས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་རེག་གསུམ་
ཙམ་བརྒྱབ། འོག་ལ་དེང་སང་གསར་འབོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སག་སག་དང་མ་ོཊ་མེད་མཁན་ཡོད་པ་
མ་རེད། འོག་ལ་ད་ེཚོ་བཞག་ས་བཟོས། གཅྱིག་ Flat བངས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མང་བ་
བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ང་རང་ཚ་ོགསར་འབོར་ད་ེ
ཚོས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཅྱིག་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབ་བཅོལ་བ་ནང་བཞྱིན་དོན་དག་ད་ེཚ་ོལ་སང་ཆུང་མྱི་བཏང་བར་སྒྲུབ་རོགས་
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གནང། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་རེད། དབུས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་གསུམ། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་དང་པ་ོབཤད་ན། ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། 
ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་མེད་པ། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡོང་མཁན་ཁང་པ་མག་ོའཛུལ་ས་མེད་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ཆུ་ཐྱིགས་པ་མ་བརྒྱབ་
པའྱི་ཆདེ་དུ་ལགས་ཤོག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། དངུལ་ད་ེལོགས་སུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཁང་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་བདེ་
རགོས་གནང་ལབ་ནས་དང་བང་བས་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་མ་འོངས་པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་བཙན་
བོལ་ནང་གནས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཡོང་མཁན། གཞྱིས་ཆགས་མེད་བསད་པ། ཁང་
པ་མེད་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོསྡུག་བསྔལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་བསད་འདུག།ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་འདྱི་དང་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་
ཚརོ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྣམ་པ་ཚ་ོད་ེཙམ་གྱི་དངངས་སྐྲག་བདེ་དགོས་པ་མ་རདེ། སེམས་ཁལ་དགསོ་པ་མ་རདེ། ངས་གོང་
དུ་གངས་ཀ་ཞྱིག་རྱིས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བནོ་གཉྱིས་དང་སྱི་འཐུས་ནས་གོས་ཚོགས་ད་ེནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་མག་ོའཛུལ་ས་མེད་པ། འཐུས་མྱི་དང་བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས་རང་རང་རདེ། ང་ཚ་ོད་ལྟ་གོས་ར་དའེྱི་
ནང་བསད་མཁན་ཚོར་ཁང་པ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་དང་། རྣམ་པ་ཚརོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་མྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་འཐུས་མྱི་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་མགོ་འཛུལ་ས་མེད་མཁན་རེད། ཡྱིན་ནའང་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། སྐབས་ར་ེབཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚ་ོགནམ་གྲུ་
གཏོང་མཁན་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོ་གནམ་གྲུ་རྒྱབ་ལ་འདུག་མཁན་ཡྱིན་དུས། གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་དང་འདུག་མཁན་གཉྱིས་ཀྱི་
བར་ལ་སྒོ་བརྒྱབ་བཞག་དུས། ང་ཚོས་སྐད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག།སྐབས་ར་ེ Sound Proof ཆགས་ནས་སྐད་ཁྱོན་ནས་མ་ག་ོབ་ཆགས་དུས། ད་ེརྱིང་ག་ོབ་ཞྱིག་གནང་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་འབརོ་མཁན་གསར་འབརོ་ཚགོས་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་མྱི་ཚང་དཀའ་ངལ་
དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་དང། ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། སེས་དམན་གྱིས་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། ཁྱ་ོགས་ཐ་ོཞྱིག་བརྒྱབ། ཡང་ཁ་
ཤས་ལ་སོ་སོ་སྒེར་གྱི་ཁང་པ་ཉོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐོ་བརྒྱབ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གདོང་ལེན་བས་ནས། དང་པོ་
བཤད་ན་བོད་ནས་ཡོང་མཁན། ང་ཡང་བོད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་དཀའ་ལས་
ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ཁག་མེད། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། དང་
བང་བདེ་ནས་ང་ཚ་ོཡང་ཡོང་དགསོ་འདུག་ན་ཡངོ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགངོས་འཆར་འདྱི་ད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་ལ་བལྟ་རགོ་བདེ་དགསོ་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་ཀྱི་ཡོད། རྱིས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་འདུག་བཅས་བསྔགས་བརདོ་གནང་
པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་ཕ་ོཧེང་དང་མ་ོཧེང་མང་པ་ོཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོ
ལ་གཅྱིག་མཚུངས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་གཞྱི་བཟུང་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཆ་རེན་ད་ེཚ་ོཚང་གྱི་ཡོད་ན་ངསེ་
པར་དུ་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དྭང་སོབ་ཟུར་པ་ ༡༠༥ ལ་ས་ཡ་ ༡༢༥༠༠༠༠ ཙམ་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག།འདྱི་མྱི་
ར་ེར་ེལ་འབུམ་རེར་ཐོབ་ཀྱི་འདུག་པས་ད་ེདངོས་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་རྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཟུར་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཟབ་སོང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག 
གནང་རགོས་གནང་བཀའ་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚསོ་ད་ག་རང་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སདོ་
ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་རེད། བར་ལམ་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འད་མྱི་འད་མང་པ་ོཅྱིག་འབོར་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོདངོས་འབེལ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་འཚ་ོགོས་ལ་བརནེ་བསད་
སའྱི་ས་ཁུལ་རང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག།ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
དངུལ་སད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་གནས་བབ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། དེར་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
དསེ་འད་མཚུངས་ཀྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མང་བ་ཅྱིག་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་འཁྱིས་ལ་བཞུགས་འདོད་ཡོད་དུས། ཐག་ཉེ་
འག་ེམཚུངས་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་སྟེ། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐག་རྱིང་པ་ོརེད་ད་ེཐད་
ཀར་ཕེབས་པ་མ་གཏོགས། ཐག་ཉ་ེའཁོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ད་ེཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོམེད་འག་ོདན་གྱིས། སོང་ཙང་ག་ར་ེ
ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ང་ཚསོ་ཐག་ཉ་ེའག་ེམཚུངས་ཐབོ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག།ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
༼ས་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག༽དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྭང་ཟུར་ལ་འཚ་ོསོན་གནང་རྒྱུའྱི་ལན་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། དྭང་
ཟུར་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ལ་འཚོ་སོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡,༢༥ ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ད་ག་རང་རེད་འདུག་ཅེས་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་འདྱི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔནོ་འགོའ་ིདཔྱད་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ལ་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་འདུག 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྱད་ལས་པ་ས་གནས་རང་ལ་ཕར་ཆདེ་གཏངོ་གནང་སྟ།ེ བསར་དུ་ལས་འཆར་བང་བསྱིག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡདོ་
དམ་ཞེས་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརེད་འདུག སོང་ཙང་ད་ེསྔ་ཁྱད་ལས་པ་ས་གནས་ལ་ཕར་ཕེབས་ཏ་ེའཆར་གཞྱི་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པ་
མང་བ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡ་གྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་ང་ལ་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོལ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སྱི་པའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་
ངསོ་ལེན་མ་གནང་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་འདྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཐུག་བསད་འདུག སྱི་ཕན་གྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཐོག་
ལ་ཡང་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་བསར་
ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁྱད་ལས་པ་མྱི་འག་ོས་གནས་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཀང་ངེས་པར་དུ་ཕབེས་ཏ་ེངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡང་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་བས་བཞག་པ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ༨༥,༠༠༠ རེད་འདུག། བོད་མྱིའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ ༡,༢༨,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུག འདྱི་ཁྱད་པར་གང་འད་བྱུང་བ་དང་
ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེད་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ད་ལྟ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གཅྱིག་པུ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་
རང་བཞྱིན་གྱི་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཐད་ཀར་བཀདོ་མངགས་གནང་སྟ་ེད་ལྟ་ལས་དནོ་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བད་ེསྱིད་གླྱིང་གྱི་ས་འགའོ་ིལས་ཤག་དང་མགནོ་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གྱི་སྐརོ་ལ་སྐབས་གངོ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་
ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ས་གནས་དེའྱི་ཆེད་དུ་བྱུང་བཞག་པའྱི་དངུལ་བབ་གང་ཡོད་པ་འདྱི་ས་གནས་ད་ག་རང་ལ་།ཤ་ཁུ་ཤ་ཐྱིམ་བ་
དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་རདེ་འདུག སོང་ཙང་
ང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་བོད་པའྱི་ཚོང་དནོ་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་དུ་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ་འདྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཁུལ་རདེ། ད་ལྟ་ Public Private Partnership ཟརེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དསེ་འག་ོའཛུགས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ཆགས་ཏ་ེབསད་ཡོད་
པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེདང་འདྱི་འད་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་
བསད་མཁན། འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཡོད་བསད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོམྱི་མང་དང་གཅྱིག ཚོགས་པ་རེད། གཞུང་
རེད། ཚང་མས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་གསར་པ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་ཙམ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་ལ་
དཔག་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཚོང་
དནོ་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་མ་འངོས་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་འབབ་གང་
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བྱུང་བ་རྣམས་ས་གནས་དེས་རྒྱུན་གོན་དང་གཞུང་གྱི་དངུལ་རྱིས་འདྱི་དབུས་ནས་གཏོང་མ་དགསོ་པར་བས་ནས་ས་གནས་རང་
ནས་རང་ཁ་རང་ས་ོཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཟུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡོང་འབབ་མང་པ་ོ
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ད་ེདག་ཐོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརྱིམ་པས་དཔལ་
འབརོ་གྱི་ཡོང་འབབ་ལ་གཞྱིགས་ཏ་ེལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་མ་ཤས་
འཇོག་ཆོག་གྱི་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ། དམྱིགས་བསལ་དུས་རྒྱུན་ཚང་མ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་བསད་མཁན་།ཤ་སྟག་
ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མ་ར་འཇོག་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོགང་
ཡང་འཁརོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་འཁརོ་བ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་མང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་ཤས་བཙུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་བའྱི་
སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ མ་འོངས་ལས་གཞྱི་བས་པ་ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་
ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལའང་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཚོས་མ་ར་སྤུངས་ནས་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚོང་དོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་མ་
ར་སྤུངས་མཁན་དའེྱི་ནང་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆརེ་མྱི་བརྒྱད་ཡདོ་པ་རདེ། མ་ར་འདྱི་མྱི་བརྒྱད་ཀྱིས་སྤུངས་པ་མ་གཏགོས། མ་ར་
སྤུངས་བཞག་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་འབབ་གང་བྱུང་བཞག་པ་རྣམས་ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ོརང་རང་ལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་རྒྱུ་
གཅྱིག་མ་གཏགོས། མ་ར་སྤུངས་མཁན་མྱི་བདུན་བརྒྱད་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ནང་ཁུལ་དུ་ག་ོསྱིག་གང་བས་ཡོད་མེད་ངས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ གང་ལྟར་ཚོང་
དོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ང་ཚ་ོདབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་དབར་ལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་ཁྱིམས་མཐུན་རང་གྱི་གན་རྒྱ་ཚད་
ལྡན་བཞག་སྟ།ེ ལས་ཀ་ང་ཚསོ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལའང་སོ་ནམ་པའྱི་ཐོག་ལའང་དམྱིགས་བསལ་
གྱིས་ད་ོསང་བས་ཏ་ེདཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གྱི་གཟངེས་ཐོན་བྱུང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་གཟངེས་བསྟདོ་འདྱི་འད་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དགངོས་
བཞེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕལ་ཆརེ་ན་ནྱིང་བཀའ་གནང་སོང། བཀའ་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ང་ཚསོ་གཟངེས་རགས་
ཕུལ་ཆགོ དའེྱི་ཐགོ་ལ་མྱིང་འཁྱེར་ཕོགས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ནས་མར་ས་ོནམ་གྱི་སོལ་
དར་སྟངས་འདྱི་གང་འད་བས་ནས་དར་བ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་དུས་ཚདོ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་འགོར་སངོ། སོང་ཙང་
ར་བའྱི་མ་རྨོས་པའྱི་ལོ་ཏོག་ཟེར་བ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་དེ། དངོས་སུ་མཐོང་གཤོལ་དང་
ཞྱིང་རྨོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དེར་མྱིང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཏགས་དགོས་དུས། ཡར་ལུང་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཟེར་བ་ཞྱིག་གང་
ལྟར་ང་ཚོས་སོལ་འདྱི་ད་ེནས་མར་དར་བཞག་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་བྱུང། ད་དུང་ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་མཁས་དབང་ཁག་ལ་ཡང་བཀའ་འདྱི་དང་། བཀའ་སོབ་ཞུས་ཏ།ེ ཐགོ་མར་ས་ོནམ་གྱི་སལོ་འདྱི་རྒྱལ་རབས་གང་ལ་དར་ཁྱབ་
བྱུང་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་མཚན་འདོགས་བཏང་གྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚོད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་འགོར་སོང། དེའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་
གང་འཚམ་གཏན་འབེབས་བཟསོ་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ཚར་བ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་མཚམས་ང་
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ཚོས་གཟེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེལ་ོརེས་མ་ནས་ཆ་ཚང་འག་ོའཛུགས་བ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་འགལ་ཟླ་ཕ་
ལ་ཕན་བུ་ཡོད་བསད་པ་དང་། ནང་འགལ་ཆགས་བསད་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེགསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ད་ོབདག་རང་
ཉྱིད་མར་ཕྱིན་ཏ་ེལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་གཞྱིས་འག་ོདང་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལའང་ནང་འགལ་གང་དང་
གང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་དོན་ཚན་ཟུར་བཏོན་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་སྔོན་ཚུད་རང་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་
མར་གཏན་འབེབས་མ་བས་གོང་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡང་གཏན་འབེབས་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་
ང་ཚའོྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོའགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས་དགངོས་པ་བཞསེ་
སྟངས་འདྱི་རེད། དེའྱི་ནང་གྱི་དོན་གནད་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ངས་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་མྱིན་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་
ཟུར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཆོག་པ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་
བསྟར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་བདག་དབང་འོག་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་ཆ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ད་ེའགག་དགོ་ས་ཤྱིག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་ཕྱིར་
འཐེན་བ་རྒྱུ་དང། གུ་ཡངས་ས་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་དཔའ་ངར་བ་རྒྱུ་འདྱི་ར་བ་རང་ནས་ང་དེར་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་མར་དྲུང་ཆེ་
རདེ། བར་ལམ་བཀའ་བནོ་གྱི་ལས་འགན་འཁུར་ཏ་ེལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་སོང། ར་བ་རང་ནས་ངའྱི་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཁ་ོརང་རང་
ལ་ངར་ས་ལ་ངར་ཐུབ་མཁན་དང། ཞུམ་ས་ལ་ཞུམ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཉམ་ཆུང་སྒང་ལ་འག་ོཚདོ་བཏོན་
མཁན་དང། འག་ོས་མ་འགོ་ས་སྒང་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་མཁན་གཅྱིག་ར་བ་རང་ནས་གཤྱིས་ཀ་ལ་མེད་ཅེས་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་རྱིམ་པ་མ་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ས་མང་བ་དེའྱི་བདག་དབང་ད་ེམངའ་སེའྱི་གཞུང་ས་ོས་ོབས། 
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་མར་བོགས་མ་གནང་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ལ་དེབ་སེལ་གྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉོས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསྟན་འཛིན་སྒང་ལྟ་བུ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཡུལ་མྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་གསེས་ནས་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོགས་པས་ས་ཁང་ཐོག་མར་ཉོས། འཛིན་སོང་
གནང་། མཐའ་མ་འཛནི་སངོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་སྐབས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་འཛིན་སོང་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཡར་རྱིས་འབུལ་ཞུས་བཞག་པ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་ས་ཁོངས་
ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་ཐད་ཀར་ཉསོ་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་དེ་འདའྱི་རྱིམ་པ་མ་འད་བ་ས་ཆ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཉོས་
བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དང་གཅྱིག ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཁག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་མ་ཐུབ་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་གཞུང་ལ་གཞུང་འབུལ་བས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་མཐུན་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་
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རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། དེའྱི་ནང་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱིམ་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྱིད་གླྱིང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཉོས་
བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉསོ་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། ཨང་དང་པ་ོདབུས་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པས་ཉསོ་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་བདག་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་བདེ་བད་ེབ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་དང་པ་ོབང་བསྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་འདྱི་རེད། ད་ེནས་མར་རྱིམ་པ་བས་ནས་དབུས་གཞུང་གྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལུགས་བསམ་གཙསོ་པའྱི་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མར་གོམ་པ་ས་ོ
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྱིགས། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། བཀའ་འཁལོ་ཐབོ་ཚར་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་བབ་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཞྱིབ་གཅྱིག་བ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་བདེ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་དག་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་བེད་ད་ེས་ཞྱིབ་ཁ་ོརང་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
ཁུངས་ནང་གྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོགཅྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཐུས་ཤོར་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཕོགས་
མང་པོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་དང་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་སྟབས་འགྱིག་མ་འགྱིག་མ་གཏོགས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གསལ་པོ་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཡ་གྱིར་ཕབེས་
པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚ་ོཡང་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ཡ་གྱིའྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་འདྱི་དངོས་ཡོད་རང་རེད། ཡ་གྱིར་ཡྱིག་ཚང་མེད་
པ་དང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་སན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་ད་ལྟ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཨང་དང་པ་ོའདྱི། 
གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་གཅྱིག འཕོད་བསྟེན་སན་ཁང་དང་གཉྱིས། སན་རྱིས་ཁང་དང་གསུམ་མཉམ་དུ་ཡོད་བསད་པའྱི་
ས་ཁུལ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཚ་ོདའེྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཁ་ཐོར་བས་ནས་འག་ོམ་དགསོ་པ། ས་གནས་གཅྱིག་
གྱི་སྒང་ལ་ཡྱིག་ཚང་ལས་ཀ་ཡང་བ་ཐུབ་རྒྱུ། བོད་སན་ཡང་བསྟན་ཆོག་པ། ཕར་ཕོགས་འདྱིར་རྒྱ་སན་ཡང་འཁྱེར་ཏ་ེནང་ལ་ཁ་
ཐུག་ལོག་ཆོག་པ་བཅས་སྟབས་བདེ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལས་འཆར་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་བསད་ཡོད། 
འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཨར་པོ་གཞུག་
བསྱིལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ལོ་མང་པ་ོཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་རྣམས་ལ་གཟེངས་
རགས་འབུལ་རྒྱུ་གཅྱིག སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོ་མ་གྱིར་མོན་གྷོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཉྱིན་མ་གསུམ་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེའྱི་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་
གང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཞག་པ་ད་ེཁ་ེལས་པའྱི་མྱི་ས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་ཡར་
འབུལ་རྒྱུ་ཞུས་ཡོད། སན་ཐ་ོའདྱི་ཡར་འབོར་བའྱི་མཚམས་ལ་ཁོ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལག་ལེན་གང་བསྟར་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱི་
མཐུན་མཉམ་འབེལ་རདེ། མཉམ་འབལེ་ས་ོས་ོདང་ཐད་ཀར་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་ཞུས་ནས་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་
ཆགས་དང་མཉམ་འབེལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཡར་རྒྱས་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
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རྒྱུ་དེ། ངས་ཧོབ་སྟེ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དེའྱི་སྒང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག  གཞྱིས་ཆགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལའང་ད་ལྟ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེམྱི་ཆ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕད་བསད་ཀྱི་འདུག ལ་ོགཞོན་པ་
དང་དར་མ་ད་ེཚ་ོམང་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕབེས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་ོརྨ་ོརདེ། ཁ་ོཚསོ་ལས་ཀ་བ་དགོས་དན་
ཡང་ལས་ཀ་བས་མ་ཐུབ། མར་ཕྲུ་གུ་ལ་ོལྔ་དྲུག་བདུན་འདྱི་འད་།ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོཚོས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཁ་ོརང་མ་།ཤེས་
དུས། གང་ལྟར་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་གང་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཆ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་
གཅྱིག་པུར་མ་རེད། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ལའང་དཀའ་ངལ་ད་ག་རང་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་
འདྱི་ག་རང་འཕད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་བར་ལམ་ནས་ང་ཚ་ོམྱི་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཐུག་ས་
གཙ་ོབོ་ད་ེའདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། 
བུ་གཅྱིག་པུས་ཕྲུ་གུ་བཟ་ོརྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། ཨ་མ་གཅྱིག་པུས་ཕྲུ་གུ་བཟ་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་ལྟར་སྱི་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ས་ཁང་བདག་གཉེར་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པའྱི་ནང་ལའང་ཆར་ཆུས་ཁེངས་ནས་ཐྱིགས་པ་མ་
འཚོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕད་པའྱི་སྐབས་དེར་ནད་པ་མ་བཟུང་ནའང་སན་
དུས་ཐོག་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་
བསད་མཁན་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་འདྱི་ས་ཁང་འགན་འཛནི་ལ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཕན་ལ་བད་ེསྡུག་དཀའ་
ངལ་ཡར་ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་མ་ག་ོསྟེ། གང་ལྟར་བདག་སོད་མ་
གནང་བར་འཇོག་བཞག་པ་ཧ་ལམ་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཧམ་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་འཆར་ལོའ་ིནང་
ལ་རྒྱ་བསེད་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་རྱིས་ཆེན་པ་ོདང་། ལ་ོའཁརོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་ནང་ལ་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་གླ་ོབུར་ཐགོ་རྒྱག་ལས་
འཆར་གསར་པ་ད་ེའད་ཉམས་གསོ་ཆེན་པ་ོབེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་གསལ་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་འདྱི་ཐོག་མའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གང་ཞུས་བཞག་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་བར་བརྒལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་མ་འདང་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མའྱི་ལོར་སྔོན་རྱིས་འཁྱེར་རྒྱུ་
རདེ་མ་གཏགོས་བར་བརྒལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ར་བ་རང་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་རནེ་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་ཆགས་དུས་ར་ེ
བཟུང་ར་ེབཟུང་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་སྒང་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུས་བཞག་པ་འདྱི་ས་ཁང་ཐགོ་ནས་ཡར་ཁ་ཐུག་
ཁ་ཐུག་ཏན་ཏན་བདག་སོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ན་གཞོན་བར་ལྡྱིང་དང་ཁ་ོཚོའྱི་འདོད་མོས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་མ་
འོངས་ལས་འཆར་གསར་པ་ག་ར་ེགནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ང་ཚོས་ཁྱད་ལས་
པའྱི་མྱི་ས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏ་ེམ་གྱིའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ Intellecap ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པ་དེས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ང་ཚོའྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ་དེ་ཚོར་ཕུགས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་གང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཆ་ཚང་སན་ཐོ་
གཅྱིག་བཏནོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། སན་ཐ་ོའདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་བར་ལམ་ང་ཚོས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་རྱིང་ལ་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ཚང་མ་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་བསྐོང་སྟ་ེང་ཚ་ོཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
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པའྱི་འབྲུ་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སན་ཐ་ོགཅྱིག་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསེང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་
མ་ཐག་ཏུ་དེའྱི་ནང་ལ་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ཟླ་བསྱིལ་
གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མར་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུས་ནས། ནང་དནོ་ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་གནང་སྟ་ེད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་སྟངས་གང་འད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ལས་ཀ་བདེ་
ལུགས་བེད་སྟངས་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་རོབ་ཙམ་གཅྱིག་ནང་ཁུལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་གཏན་
འཁེལ་མཚམས་སུ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་སེལ་ཀོབ་ལ་བགེས་ཤག་ད་ེསྔ་ ༡༠ ཞྱིག་
བརྒྱབ་འདུག།དེར་འག་ོསོང་དངུལ་འབརོ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མྱིན་འདུག།ཕྱིས་སུ་བགེས་ཤག་ལྔ་ལ་ཕལ་ཆརེ་འབུམ་
དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་འག་ོསོང་བཏང་འདུག འདྱི་ཧ་ེབག་གང་འད་ཕྱིན་པ་རདེ་ཅེས་པའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་རདེ་འདུག ད་ེཏན་ཏན་ཧབོ་
སྟ་ེལས་བསོམས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་བ་ོའད་བ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། རེད་དེ། ཞྱིབ་ཚགས་བས་ནས་མར་གཟྱིགས་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔ་ལས་ཤག་ ༡༠ འདྱི་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ཡྱི་ལགས་རྱི་དེ་ཚོ་ར་བ་རང་ནས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ལས་ཤག་ ༥ འདྱི་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་ལོགས་ལགས་རྱི་ཚང་མ་ཡར་བསངས་ཡོང་དུས། དེའྱི་འགོ་སོང་ད་ེཁོའ་ིནང་ལ་
ཚུད་ཡོང་བ་ཡྱིན་དུས་དངུལ་ཡར་འཕར་རྒྱུ་ད་ེརེད་མ་གཏགོས། སྱིར་བཏང་ལས་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཆ་ེཆུང་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་གྱིན་གོང་དུ་མཚན་སྨྲོས་གནང་སྟེ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ ༤༠ ཙམ་
ལས་ཀ་ལས་ནས་མཐའ་མའྱི་མག་ོའཛུལ་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐོབ་བཞག་པའྱི་བགེས་
ཁང་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་རག་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་ང་ཚོར་བགེས་ཁང་མ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཕོགས་གཅྱིག་ཐབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཞབས་ལ་ོགཞྱིར་བཟུང་གྱི་ར་ཕགོས་ཀྱི་མཐའ་མའྱི་རྒན་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བདེ་གང་འདྱིས་ར་ཕགོས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཞབས་ལ་ོགཞྱིར་བཟུང་བསྒྱུར་སྐབས། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་གསུངས་བསད་རྒྱུའྱི་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ལ་ཕལ་
ཆརེ་འབུམ་བཅ་ོལྔ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཁང་དདོ་ད་ེཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་གཟུང་གྱི་ཐབོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། 
ཁང་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་དངུལ་ད་ེཕར་སོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་ཏེ། འདྱི་ཡར་ཕུལ་བཞག་པའྱི་དངུལ་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ནས་འབུམ་གཉྱིས་གསུམ་ཁ་སནོ་བརྒྱབ་ནས་ལས་ཤག་བརྒྱབ་བཞག་པ་གཅྱིག་རདེ། ལས་ཤག་གྱི་
ཚད་གཞྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དྲུང་གཞོན་ཡན་ཆད་ནས་མར་དྲུང་ཆ་ེམན་ཆད་ཀྱི་ལས་ཤག་ད་ལྟ་བརྒྱབ་བཞག་
པ་ཚང་མའྱི་ཚད་གཞྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། དཔརེ་ན། བད་ེསྱིད་གླྱིང་ལ་ད་ེསྔ་བཀའ་བནོ་བཀའ་ཟུར་ཚོར་བགེས་ཤག་ཕུལ་
བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀའ་ཟུར་གྱི་བགེས་ཤག་ལ་དྲུང་ཆེའྱི་བགེས་ཤག་གྱི་བགེས་ཁང་ལས་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་འཐོལ་པ་བརྒྱབ་
ནས་གནང་ལམ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་བནོ་སུ་གཅྱིག་མ་གྱིར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ང་ཚ་ོད་ེདུས་དྲུང་ཆ་ེནས་ཕར་རྒན་ཡོལ་འག་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད་མ་གཏོགས་བཀའ་བོན་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། གློ་བུར་ཐོག་རྒྱག་གཅྱིག་ལ་ཡར་སེབས་ཡོང་བ་རེད། ཡོང་དུས་ཁང་པ་གཅྱིག་ནྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། བད་ེསྱིད་གླྱིང་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག མ་གྱིར་
གང་འད་བས་ན་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་ད་ེདང་བད་ེསྱིད་གླྱིང་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་བསནོ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོ
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མེད་འགོ་ཞེས་ཞལ་བཞེས་ཚང་མ་ཐོབ་སོང། ཐོབ་སོང་སྟེ་ཕ་གྱིའྱི་ཁང་པ་དང་བཟ་ོལྟ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བཟོས་ཡོང་
དུས། ད་ེནས་ཕར་བསར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་ཀྱི་ཁང་པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཆུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག གཡས་ལ་ཕར་བསར་བ་ཡྱིན་ན་ཕར་
ཕོགས་ད་ེཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག བསར་ས་བས་ས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སྒང་ལ་འདྱི་མཛེས་པ་ོགང་ཡང་ཆགས་ས་མ་རེད། སོང་
ཙང་ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་གཅྱིག་འཐལོ་པ་གནང་བཞག་ན་ཞསེ་བཀའ་མོལ་འདྱི་བྱུང་བ་རདེ། འདྱི་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
བཞྱི་རྒྱག་སའྱི་སྒང་ལ་གཉྱིས་སེབས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་དེ་རེད། དེ་ལ་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་འཐོལ་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། 
འཐོལ་པ་འདྱི་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་སོའ་ིསྒེར་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འབུམ་བཞྱི་མན་ཙམ་ཞྱིག་སད་ནས་ཟུར་དུ་བརྒྱབ་
བཞག་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞུང་གྱི་རྱིས་ནང་ལ་སྒརོ་རྡགོ་གཅྱིག་དའེྱི་ནང་ལ་ལྷག་སོང་བཏང་མདེ་ཅསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡང་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐད་སྔ་རེས་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོ
བྱུང་སོང། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཕོགས་གང་དགའ་ས་རེད། འོག་གབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ག་སྱིག་བེད་
བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་གསར་འབོར་སོད་ཁང་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མང་པ་ོགནང་སོང་། 
དེའྱི་སྒང་ལ་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་འཕོས་ལྷག་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ་བསོམས་
བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་ལ་ཁང་པ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་གཅྱིག་མ་རེད། མ་འོངས་པར་
སག་སག་དང་མ་ོཊ་བཞག་སའྱི་ས་ཆ་ཡང་ཟུར་དུ་ཟུར་བཅད་རང་བས་ཏ་ེབཞག་ཡོད། ག་ཚདོ་འཇགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་
རནེ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་མ་གྱིར་བསྐྲུན་ནས་བཞག་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་རེད། ད་ེནས་བདོ་ནས་ཚུར་ཕབེས་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་བརྒལ་བ་
ནས་བཟུང་སྟ།ེ བལ་ཡུལ་ལ་འབོར། བལ་ཡུལ་ལ་འབོར་བ་ནས་བཟུང་མཐའ་མ་རྡ་རམ་ས་ལ་སེབས། རྡ་རམ་ས་ལར་མཇལ་ཁ་
ཆ་ཚང་མ་ཚར་བར་དུ་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུ་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་བརྱིས་བརྒྱབ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག དཔེར་ན། 
ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ས་ེལེན་འགན་འཛནི་བས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་
བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་བོད་མྱི་མང་བའྱི་སྐབས་ལ་རེད། ལ་ོརེར་སྟོང་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའད་སེབས་པའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་
སྒང་ལ། ང་ས་ེལེན་འགན་འཛནི་བས་ནས་བསད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་མྱིས་སེམས་ཤུགས་རེད། 
ལ་རྒྱ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དངོས་གནས་དང་གནས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད། དེར་བརེན་འདྱིར་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་དན་ནས། ད་ེའད་གཅྱིག་ལ་བ་ོབཅོལ་ནས་ཕེབས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་
ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་རོག་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་སྐབས་དེ་དུས་རྱིན་པོ་ཆེ་
བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་ེལེན་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞུས་མོང་། ལམ་གནོ་
གནང་རྒྱུ་དེའང་བོད་ནང་ལ་ཕར་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཙན་བཀའ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འགོ་དགོས་པ་རེད་གདའ་ཞེས་
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བཀའ་གཏོང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་རེད། གལ་སྱིད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕེབས་མཁན་ད་ེཚ་ོ
ལ་ཆ་རེན་བཟང་པ་ོབསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐོན། ལྡྱི་ལྱི་བར་ལ་ལམ་གོན་མ་འདང་ནས་ལྷག་བསད་
མཁན། ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཕར་ཐོན་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་འགོ་སོང་མ་འདང་ནས་ལྷག་བསད་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལམ་གོན་འདང་ངེས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བར་ལམ་ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་ས་རྒྱུས་ཆ་
ཚང་ཡོད་བསད་མཁན་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བླུགས་ནས་ལམ་ཐག་རྱིང་ཐུང་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཚད་སྐོར་ནས་
གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེམགོ་བསྐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག དཔེ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོ
གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདྱིར་མཇལ་ཁ་ཐ་ོཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལ་ོདྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་འདོད་མོས་གཞྱིར་བཟུང་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༡༧ ནས་ ༢༥ མན་ཆད་དགོན་ས་ེགྲྭ་
ཚང་ཁག་ལ་སེལ་མཁན་དང་སགས་ལམ་གོན་ཕུལ་ཏེ་དགོན་པར་ཆ་ཚང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སོབ་
གཉརེ་གཤའ་མ་བས་དང་མ་བདེ་ཟརེ་བ་ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོར་རག་ལས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་གཏོགས་གཞུང་གྱི་མཐུན་རནེ་
སོར་སོད་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ད་ེདངོས་གནས་དང་གནས་སད་དགོས་ས་ལ་ཆད་རྒྱུ་དང་། མྱི་དགོས་ས་ལ་ལྷག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱིགས་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེའད་བ་ང་ཚ་ོགཞུང་ཞབས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། 
བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་བསད་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ནང་ལའང་ཆ་མཚནོ་ན་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 
དང་ ༢༥ ཕལ་ཆརེ་བདོ་ནས་ཕེབས་བསད་མཁན་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་མཁྱནེ་བསད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ང་
ཚོས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་སྟངས་ད་ེའདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ནང་ལ་ཕར་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་དགངོས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མར་
དརེ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་འདྱི་བཀའ་ཕབེས་ནས་ལ་ོབཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མང་ཆ་ེབར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་རྱིམ་པར་གནང་ནས་དསེ་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ད་ེའད་ག་
ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ལག་ལེན་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད། བསྟར་གནང་མེད་ན་དེའྱི་གནད་འགག་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདེ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ནང་བཀའ་ཛ་དག་ཕེབས། དེའྱི་སྐབས་ལ་ཧེབ་ལངས་ནས་
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དངོས་གནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོང་དུས། ལོ་
བཅུའྱི་བར་ལ་ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ད་ེནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
ང་ཚསོ་ཛ་དག་པོའ་ིཐགོ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གང་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཐགོ་མར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དུས་ཚོད་ད་ེཙམ་མེད་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་དེར་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དོན་ཚན་གཅྱིག་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་བའོ་ིགནས་ཚད་ད་ེཡར་
རྒྱས་གཏོང་དགོས་འདུག་ཞེས་པ་འདྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་འགན་བཞེས་བཞྱིན་
པའྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་པ་ོམཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཤས་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་ཀྱི་སེ་འཁྱིད་མཁན་
དངོས་གནས་འཇོན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། དརེ་མྱི་མང་དངསོ་གནས་མཉམ་བཞུགས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་འདྱི་
ཚ་ོཉམས་ཆུང་དང་དངོས་གནས་ལས་དོན་ཐོག་ལའང་དོན་འབས་སོན་པ་དང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པ་ོཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ཡང་འགན་འཁྱེར་མ་ཐུབ་མཁན་བྱུང་དུས། དའེྱི་བར་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ལ་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚད་དང་ལྡན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཟབ་ཁྱིད་མང་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དངོས་གནས་མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གོ་རོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་སོབ་གསོ་མར་ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུར་བཅར་བ་རདེ། མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་རུབ་གནང་གྱི་མེད་
པ་འད་པ།ོ མྱི་མང་གྱི་བདེ་ཀྱི་མེད་པ་འད་པ།ོ གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རདེ། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནས་སྟངས་ཁ་ོརང་
ལ་གང་འད་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་། མ་གྱིའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོམག་ོའཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཅྱིག་
གཏོང་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚོས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
བསམ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ལའང་གནས་སྟངས་ད་ེརང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་
ཚང་གྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱ་གར་བ་ཚསོ་ཀང་ད་ེག་རང་ལབ་ཀྱི་འདུག ལ་ོཆུང་བ་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་བཏང་ཙང་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་རགོས་བདེ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིང་བཏབ་སོད་མཁན་ཚོའྱི་ནང་རང་སོག་གཅོད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད། 
ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐབས་ས་ོཤོས་ད་ེཞྱིང་པ་ད་ེཚ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག བཟའ་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། གོན་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་
པ། དེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ཙང་མདོག་སོ་ཤོས་དེ་རེད། དེ་ནས་ཡར་སེབས་ཡོང་དུས་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ཁྱེད་ཚོ་
གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡོང་པ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་མདགོ་ས་ོཤོས་འད་པ་ོགཅྱིག་མཐངོ་། མཐོང་ཆུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཞྱིང་པ་ད་ེ
ཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མ་མག་ོའཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དངོས་གནས་
ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གོམ་པ་ཞྱིག་ས་ོཐུབ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཞྱིང་ཁ་རང་འདེབས་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ད་ེམྱིན་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ངས་དེ་སྔའང་མང་པ་ོཞུས་མོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དགོས་པ་རདེ་ལབ་ནས། ཧནོ་སུར་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཆ་སྟོང་པ་མང་ཆ་ེཤོས་འདུག་ཅེས་བཏང་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཧོན་སུར་ལ་འགོ་ཡྱི་མྱིན་ལབ་མཁན་བྱུང་ཟེར་བ་ངས་གོ་སོང་། སེལ་ཀོབ་དང་། མོན་གྷ་ོལ་
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བཏང་ན་འག་ོཡྱི་ཡྱིན། ད་ེགནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་
བཞེས་རྒྱུ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། འཛནི་སོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། འཛནི་སངོ་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། འཛུགས་སྐྲུན་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དུས་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་འཚང་ཁ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཡོད་ས་དརེ་འཛུགས་སྐྲུན་ད་ེགནང་དགོས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ཧོན་སུར་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། བགེས་ཤག་ལས་ཤག་བསོན་དགོས་ཡོད་ན། 
ཧནོ་སུར་ས་ཆ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདེར་བསོན་གནང་ན་ད་ེཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་འཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུར་ཆ་རེན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་
འབོར་མང་བ་ཆགས་ན་མཐུན་རེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སམ། ད་ེཚོར་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་འདུག ག་ར་ེའཛུགས་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། སྔནོ་མ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འཛུགས་
སྐྲུན་ད་ེཚ་ོཁ་ཐོར་ལ་མ་གནང་བར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མང་སར་གནང་ཐུབ་ན། དསེ་ང་ཚ་ོམྱི་མང་ཚ་ོཚུར་རུབ་རུབ་བ་རྒྱུར་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ད་ེསྔ་ནས་འབོད་བསྐུལ་མང་པ་ོཞུས་མོང་། ད་ལྟ་ཡང་བསར་དུ་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་ལ་ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དནོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟ་དུས། ཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚོགས་ད་ེམང་
ཆ་ེབ་ཞྱིག་སེལ་ཀོབ་ཀྱི་ས་ོནམ་སོང་བརྡར་དེའྱི་སྒང་ལ་བཏང་གནང་འདུག ད་ེཕ་གྱིར་བཏང་ནས་མྱི་མང་ག་ཚོད་ལ་དེས་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Demonstrate བས་ནས་ཁོང་ཚོར་སེམས་ཁུལ་ཐེབས་རྒྱུར་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེསྔའང་ཞུས་མོང་ང་རང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་གནང་གྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ད།ེ ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱིས་གཅྱིག་བས་ནས་ད་ེལ་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དའེྱི་
སྒང་དརེ་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་དརེ་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ས་ོས་ོརང་དོན་རང་གཅེས་ཀྱི་ད་ེལ་ད་ོདབྱིངས་བས་ནས་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བལྟས་ཡོང་དུས་སལེ་ཀབོ་རང་ལ་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག 
དེས་སེལ་ཀོབ་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ས་གནས་གཞན་པ་ད་ེཚོར་ཐུགས་ཕན་གང་འད་གསོས་
ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ད་ེལ་ཞྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟབ་སངོ་གནང་འདུག ཟབ་སངོ་གྱི་རྱིམ་པ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་
ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ པའྱི་ནང་ལ་ ༢༠༡༤ འདྱི་ནང་ལ། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ངས་ཐེངས་བཞྱི་བཀགས་ཐུབ་མེད་ནའང་
ཐངེས་མ་གསུམ་གན་རྒྱ་ཡན་ཆད་ནས་ཆ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཀགས་པ་ཡྱིན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོབོད་མྱི་ལའང་འད་འད་རག་གྱི་རདེ་ཟརེ་བ་
དེར། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མྱིར་རག་བཞག་པ་ཞྱིག་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལེན་སྟངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་རྒྱུས་
ཡོད་འད་པ་ོད་ེག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ང་རང་ཚ་ོས་གནས་
ས་ཐོག་ལ་ཞྱིང་པ་ཆུང་བ་ད་ེཚརོ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག subsidy ད་ེའད་རག་གྱི་ཡོད་
པ་ད་ེརག་རྒྱུར་ག་ར་ེདགོས་པ་འདུག་ཟེར་ན། ཞྱིང་ཁའྱི་ཁལ་སད་པའྱི་ཤོག་བུ་ད་ེཚ་ོབསྟན་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་འདུག RTC ཡྱིན་ནའང་
འད་འདྱི་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོ་ནྱི་ ༢༠༡༤ དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། གན་ཡྱིག་བཞག་ཚར་བ་རེད། ས་ཁལ་
བསྡུས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ RTC རག་མ་སོང་། ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
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ཡྱིན་ནའང་གང་ཡང་རག་མ་སོང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོབརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟའྱི་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༢༦ ནང་ཁ་ལ་ོབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནང་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་བུད་
མེད་ཁ་ལ་ོབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནང་འདུག འདྱི་ས་གནས་ག་པར་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་བུད་མེད་ཁ་ལ་ོབ་ད་ེཚོར་
གནང་ནས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚོར་ Taxi དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ Taxi 
རྒྱུགས་རྒྱུ་དེ་བུ་ལོན་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་འདུག་པས། དེར་དམྱིགས་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ་གང་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེདཔེ་ཡག་པོ་
རདེ། ང་ཚ་ོབུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེདམྱིགས་བསལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ག་ར་ེ
བཟུང་ནས་དང་གནས་ཚུལ་གང་གྱིས་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་གཅྱིག་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ལའང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ས་ོསོའ་ིཞྱིང་
སར་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ད་ག་རང་བཞག་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་རེན་དེ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་དུས་དབུས་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད་དམ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། ད་ེདུས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་
ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱིས་གཏན་འབེབས་
གནང་དུས་ད་ེསྔའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དེར་གཞྱིར་བཞག་ནས་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་ཁང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སནོ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སན་སོན་ཞུས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་དེའྱི་ག་ོསྐབས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དང་པ་ོད་ེང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ karnataka མངའ་སེའྱི་ནང་ལ་ Thank you 
karnataka ཞེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ཚོགས་མགོན་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང། དེ་བཞྱིན་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དངསོ་སུ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་ནས་ Thank you 
karnataka མཛད་སྒོའ་ིལས་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེནས་ karnataka ཆབ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེནང་
བཞྱིན་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་བོ་བྱུང་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་ ༡༥ 
ཉྱིན་ CM ཡྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ karnataka ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོ། ཉམ་ཆུང་ཡ་རབས་ཚུལ་ལྡན། ཉེ་
ཆར་ Thank You Karnataka གནང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཞྱི་
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བདེའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཟེར་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལའང་ད་ེ
འད་སེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ད་ེཚོ་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆོག་ཞུ་མ་དགོས་པ་
རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཕེབས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུ་
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཤྱིན་ཏུ་དགའ་བོ་བྱུང་ནས། མ་འོངས་པར་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སེར་ས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་
ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སེར་ས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ེརྱིང་གྱི་
བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ར་བའྱི་ང་ཚ་ོམྱིའྱི་བསམ་བོར་བསྒྱུར་བ་
ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཞག་དགསོ་པ་ད།ེ གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་དན་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེས་
བརོད་ན། ལོང་བས་བལྟས་ན་རྱིག་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་འནོ་པས་ཉན་ན་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་
པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་འཕྲུལ་བཟོ་དང་འཕྲུལ་ལས་སེ་ཚན་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གཞོན་སེས་ཡངོ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྦད་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་སའྱི་གཞྱི་ར་ཡོད་པ་མ་
རེད། མྱི་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དན་གྱི་འདུག ང་ཚོར་ལས་ཀ་ཡོད་དང་མེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གང་ལྟར་བཟོ་གྲྭ་དང་
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆེན་པ་ོདང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་
ནས་གལ་སྱིད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་ལ་འག་ོམཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོ
གཏོང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ག་ར་ེརེད་ཟེར་བ་ཙམ་གྱི་གང་ཡང་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་གང་
ཡང་མ་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོད་གྱིན་དགོངས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་དབྱིངས་དང་ད་ོསང་བས་ནས་འཛུལ་བཞུགས་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟནོ་དང་སོབ་གས་ོད་ེཚ་ོགས་ད་ེཤུགས་
ཆེན་པ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམེད་འག་ོདན་གྱི་འདུག ད་ེའད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དན་ནས་ང་རང་ས་ོསོར་ད་ེདན་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཞེས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོ
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་མ་ཤེས་མཁན་གྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་ལ་སེབས་ནས། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཁྱེན་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཡོང་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ་གང་གྱིས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་
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འདུག ད་ེཚ་ོལ་བསྔགས་བརོད་དང་གུས་ཞབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྱིན་ཆེ། ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་འབལེ་བའྱི་
ལས་གཞྱི་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་
ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་བ་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ནང་ལ་ཡོང་བསད་མཁན་གྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ད་ེཚོའྱི་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་བསམ་བ་ོག་ཚོད་ཙམ་གྱི་བསྒྱུར་བ་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོམར་འག་ོནས་བསྒྱུར་བ་ག་ཚདོ་གཏངོ་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཚོགས་
འདུ་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཡོང་། དེའྱི་རེས་ལ་ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་ནང་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་སོད་མཁན་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཁ་
ཤས་ལ་མ་གཏོགས་ཕན་ཐགོས་མ་སངོ་། མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་གྱི་ནང་
ལ་གཞྱིས་མྱི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ར་ེརེས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཛོམས་ནས་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ། མཁས་དབང་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའཛམ་
བུ་གླྱིང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་ན་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ང་ཚ་ོཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ལས་གཞྱི་ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་འདུག ཡར་རྒྱས་ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་སོབ་
གནང་མཁན། དེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་འབལེ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོཕབེས་ནས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་
ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོས་བལྟས་ནས་བསད། ད་ེཚོའྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན། དངོས་གནས་དང་གནས་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་དན་རྒྱུའྱི་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོ་
སོས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་གཞན་པ་ང་ཚོ་གསར་འབོར་གྱི་སོད་སའྱི་ཁང་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་
བརྒྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱབ་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་དུང་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་སོར་དང་སགས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེག་
རང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བསམ་བོ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ས་གནས་ལ་
འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡང་འཚམས་གཟྱིགས་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ས་གནས་ལ་རོག་ག་
མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་འདུག མྱི་རེར་བསམ་བ་ོམ་འད་བ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྡུག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་
བཤད་པ་ཚང་མ་བདནེ་པ་མ་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚ་ོས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ། ས་གནས་དའེྱི་ནང་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་
ན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་འབེལ་བ་ད་ེཧབོ་སྟ་ེསྒང་ལ་བལྟས་ན། ཨ་ོད་ེཡག་པ་ོབས་མྱི་འདུག་དན་རྒྱུའྱི་ཚརོ་བ་
ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེབས་མྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་ནས། སྐད་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་བསམ་
བ་ོད་ེབཏང་མེད། ད་ེཁུར་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སྐད་བཏང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་
དང་འགན་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོ་སྐད་བཏང་ནས་གང་འད་རེད་ཅེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བལྟ་ཡོང་དུས། ད་གྱིན་སྔོན་ལ་ཞུ་
གཏུག་བེད་མཁན་གྱི་གནད་དོན་ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་མེད། ད་ེ
བཞྱིན་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལའང་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རདེ་འདུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ནས། ང་ཚོས་འཁྱེར་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནུས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རག་པ་ཙམ་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ནས་འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་མྱི་མང་པོའ་ིསེམས་ཤུགས་
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ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ལས་གནོད་ཀྱི་རེད་དཱ། དེས་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་བད་ེབའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་དུས། འགན་ཁུར་དགོས་པ་རདེ། མ་གཏོགས་གཞན་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་གྱི་
འཚམས་གཟྱིགས་ཐངེས་གཉྱིས་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་དང་མཉམ་དུ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེད། ས་གནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལའང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་
དྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལམ་སྟནོ་གང་ཅྱིར་ཡག་པ་ོཡོད་ཟརེ་ནས་འདོད་པ་ཁངེས་རྒྱུ་མ་གཏགོས་མ་འགྱིག་མ་འཐུས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཞུ་
མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ཞུས་བཞག་པའང་ངེད་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེནས་ང་ཚོས་བདེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོས་ོས་ོམྱི་རེར་གཞྱིས་ཆགས། དཔེར་ན། ང་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
མྱི་ར་ེས་གནས་ར་ེར་ེནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ད་ེལ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཡོད་ན། དེས་འགན་འཁུར་ནས་ས་གནས་དེའྱི་
འཐུས་ཤོར་གྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་པ་རདེ། འདྱིར་ཡངོ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་གྱི་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མ་རདེ། སྟངོ་
བཤད་རདེ། བཤད་རྒྱུར་ས་གནས་ལ་ག་ར་ེབདེ་ཡོད་པ་རདེ། བཤད་མཁན་མྱི་དེས་ས་གནས་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་ག་ར་ེ
བས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ད་ེལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། སུ་ལ་བཤད་པ་
རེད། ག་རེ་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོ་ཚང་མ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོ་སེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ལམ་ཁ་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུར་སྒོར་མ་ོའབུམ་ ༥༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་གློག་དང་ཆུ། ད་དུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་མགོགས་ཉྱིན་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་
ནང་ལ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག འབུམ་ ༡༦༣༤ ཙམ་གྱི་ kawali ཆུ་འཐུང་ཆུ་གཙང་བཟའོ་ིལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་རྱིམ་པ་བས་ཏེ་ཕེབས་ནས་ད་ེལྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོས་གནས་དེའྱི་ནང་ལ་
མྱིང་ཞྱིག་འཁུར་ནས་བསད་ཡོད་དུས། ཉམ་ཆུང་གྱི་འགན་འཁུར་དང་མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའད་བ་ོཞྱིག་ས་གནས་ས་ོས་ོཡོད་སར་གནང་ཡོད་དམ། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཞུ་དག་གཏོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱིར་
ཡོང་ནས། སྐད་ཆ་རྱིག་པ་ོའད་མང་པ་ོབཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་གད་མ་ོཤོར་རྒྱུ་འད་བོ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
ཉན་བསད་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་དཱ། ང་ཚསོ་བཤད་བསད་དུས། ཉན་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་བཤད་པ་ད་ེང་སབོས་པ་ཡདོ། ང་དང་འབལེ་
བ་ཡདོ་མཁན་གྱི་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་ད་ེརྱིང་ངས་བཤད་པའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརེད་མྱི་འདུག་ཟརེ་མཁན་མེད་པ་ང་ལ་གདེང་ཚདོ་དང་
ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསྱིག་འག་ོརྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེམང་པ་ོམ་
གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་ནས་སྱིར་བཏང་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། སྒང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྱིས་ལན་
ཕེབས་པ་དེ་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གསལ་པོ་མ་
ཆགས་པ་དང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་དྱིས་ལན་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སངོ་། 
 དང་པ་ོདེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བགེས་ཤག་གྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བརོད་ཞུས་ཡོང་དུས། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་གྱིས་བགེས་ཤག་ཅྱིག་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་ས་ོསོར་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སངོ་། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་བགེས་ཤག་གཉྱིས་བརྒྱབས་ཡོད། ད་ེགཉྱིས་ཀ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་
བགེས་ཤག་སྔོན་ལ་བརྒྱབས་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་ནས་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་
བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་ཞབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་དེ་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། སྔོན་ལ་བཀའ་བོན་མྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བགེས་ཤག་བརྒྱབས། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སོམ་གཞྱི་ལྟ་བུ་བཟོས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་
ཡྱིན། ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་གང་ཟག་སྔོན་ལ་མྱིག་འཛུགས་བས་ཏེ། ད་ེལ་
དཔག་པའྱི་བགསེ་ཤག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་དམ། ཁངོ་བགསེ་ཡལོ་ལ་གཞྱི་
ནས་ཕེབས་རྒྱུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། བགེས་ཤག་སྔོན་ལ་བརྒྱབས་ནས་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
གཞྱི་དང་ད་ེཚའོྱི་སྒང་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དའེྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་སོང་། ཁ་སང་ཡང་ཕྱིན་སོང་། གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཤོག་ངོས་ ༤ 
པའྱི་ནང་ལ་སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་དྱི་བ་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ས་གནས་དགུ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དགུའྱི་ནང་
ནས་སྤུན་སྱིང་གྱི་སྒང་ལ་རགོས་སོར་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། དངུལ་ག་ཚདོ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ད་ེཕེབས་སོང་
སྟ།ེ ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་བརྒྱབས་ཡངོ་སྐབས། དང་པ་ོནས་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་ལན་བརྒྱབས་སོང་སྟ།ེ འགོ་གྱི་ད་ེཚ་ོརགོས་
པ་བ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཆུང་ཚགས་ཁག་ཅྱིག་རེད་ལབ་ནས་ལན་གསལ་པ་ོབརྒྱབས་མ་སོང་། དེར་ལན་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག 
ཆུང་ཚགས་ག་ཚོད་ག་ཚོད་བྱུང་བ་རེད། ཐེངས་མ་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་བྱུང་བ་རེད། དཔེར་ན། སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་ད་ེདང་པ་ོཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ལ་ོནས་འག་ོབཙུགས་པ་ཡྱིན་བསམ་སངོ་། འདྱིའྱི་ནང་ ༢༠༡༣ འཁདོ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགུ་འཁདོ་འདུག དགུའྱི་ནང་
ནས་ ༢༠༡༣ ལོར་ཐངེས་གཅྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཆུང་ཚགས་ད་ེཚརོ་དངུལ་ག་
ཚོད་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོགཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དངུལ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་
བོན་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་པ་ོགསུངས་སྐབས་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་ཆེད་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་དེའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་ཆེད་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བོད་རྱིགས་
ཚགོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚརོ་ཟླ་སྱིལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་དང་པ་ོཚགི་ད་ེའད་བེད་སདོ་བཏང་ནས་དངུལ་གྱི་
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རགོས་སརོ་བ་ཆདེ་ཅསེ་ཚིག་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་འད་མྱིན་འད་བརྒྱབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་
ལྟར་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབྱུང་ན་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 
 གསུམ་པ། དྱི་བ་མང་པ་ོབཏང་སོང་། ལན་མང་པ་ོབསོན་གནང་སོང་། གསར་འབོར་གྱི་ཁང་པའྱི་སྐོར་ལ་རདེ། སྔོན་མ་ 
༢༠༠༧༌༌༌༢༠༠༨ གཡས་གཡོན་ནས་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོཕོགས་སུ་དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སྐབས་སུ། གོས་གཞྱིའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ད་ེང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་གྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གསར་འབརོ་གྱི་འཚ་ོ
རནེ་དའེང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ གསར་འབརོ་གྱི་འཚ་ོརནེ་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་
རེད། གསར་འབོར་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོབར་མ་བར་གྱི་མྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚ་ོབོད་ནང་གྱི་མྱི་མ་
རེད། བོད་ནང་གཏན་འཇགས་བས་ཏེ་ཚོང་ལས་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་སོང་བསད་མཁན་དེ་མ་རེད། སབས་བཅོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པ་དའེང་མ་རདེ། བར་མ་བར་ཞྱིག་ན་ལུས་བསད་པའྱི་མྱི་ད་ེརདེ། སབས་བཅལོ་ལ་
ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་ཡོང་སྟེ། འདྱི་ནས་སོབ་སོང་ཞྱིག་བས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམ་བསད་རེས། ཕུགས་ལ་བསམ་བ་ོགཅྱིག་
གཏོང་དགསོ་པ་རདེ། མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོགནས་ད་ེཨང་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ལ་སམེས་ཤུགས་ག་
ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་
གདམ་ག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡང་མྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། ཡང་མྱིན་ན་ཕྱིར་བོད་ནང་ལ་ལོག་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ངས་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། མང་པ་ོཞུས་ན་ག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་
སྟངས་ཛ་དག་ལབ་ནའང་རདེ། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་འདྱི་ཚ་ོབོད་ནང་མར་ལོག་པ་ཡྱིན་
ན་ག་ར་ེའད་པ་ོའབྱུང་གྱི་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་བརྱི་བཀུར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནས་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་ཕོགས་སྒང་ནས་བོད་ནང་ནས་ལྟ་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག ངས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱིས་འཐུས་པ་ཞུ། 
 ད་ེནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གསར་འབོར་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཐབས་ཤེས་གཏོང་གྱི་ཡོད། གཏོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
བར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་མ་འཁྱུར་སྔནོ་ལ་གཅྱིག་འགྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་ག་པར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ངས་ས་གནས་འདྱི་རང་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚང་ ༦༠༠ ནས་ ༧༠༠ བར་སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། སན་
ཞུའྱི་ནང་ལ། ད་ེལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད། ག་དུས་གནང་ཡོད། དཔེ་བཞག་ན། 
དཀའ་ངལ་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐར་དེད་ན་ས་ཆ་དང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་
ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད། ག་དུས་དང་ག་པར་གནང་ཡོད། དངུལ་གྱི་སྒང་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡོད། 
ཅེས་དྱི་བ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མར་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་
ནང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ཐགོ་མར་ད་ེའག་ོམ་བཙུགས་པའྱི་སྔནོ་ལ། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ད་ེལས་ཁུངས་ནང་ནས་རོག་ག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་མགོ་རོག་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ལ་
ཕན་ཐོགས་ཀང་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་
མས་ཕག་ལས་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ད་ེདང་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ད་ེནས་།ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་རྡོར་གླྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་
ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གཞན་ཡང་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ེབརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དེ། བ་མ་ཧ་ཊྱིས་ས་ཆ་ད་ེབཙོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་
གྱིས་ད་ེབརྒྱབ་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ང་རང་ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། སྐད་ཆ་ད་ེ
རང་འཇགས་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག གནད་ཡོད་མྱི་ས་མཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཚགོས་ཁང་ད་ེབརྒྱབ་རྒྱུར་
བ་མ་ཧ་ཊྱིས་ས་ཆ་ད་ེབཙངོ་ན་མ་གཏོགས་ཚོགས་ཁང་ད་ེབརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་
ཡོད་མྱི་ས་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བ་མ་ཧ་ཊྱིས་ས་ཆ་ད་ེམྱི་ཉ་ོམཁན་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ཕལ་ཆརེ་རྡོར་གླྱིང་གྱི་ཚོགས་ཁང་དང་ལས་ཤག་རེད། ད་ེམ་བཙངོ་བར་དུ་བརྒྱབ་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ལོ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བར་དུ་འགག་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། རྡོར་གླྱིང་གྱི་
ཚགོས་ཁང་ད་ེངསེ་པར་དུ་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ཁ་ཐརོ་
ཞྱིག་རེད། མྱི་མང་འཛོམས་ས་རེད། ཞབས་བརན་སྒྲུབ་ས་རེད། ཆང་ས་རེད། གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཁང་དེའྱི་ནང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་འགའོ་ིལས་ཤག་རེད། ལས་ཁུངས་རདེ་ད་ེཚ་ོདཔ་ེས་ོབ་ོརདེ་འདུག ཐབས་ལམ་གང་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོད་ནའང་གནང་རགོས་གནང་། ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདངོས་གནས་ཡག་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་དཔེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག 
བསྔགས་བརོད་ཡོད། རང་ཉྱིད་ས་གནས་ལ་དྭགས་ལ་བསྐོར་བསོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ། ལ་དྭགས་ས་གནས་དེ་ France 
ཆགས་ཀྱི་འདུག སྔོན་མ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཁོང་ཚ་ོལ་དྭགས་ལ་ཕེབས་ནས་དེའྱི་རེས་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ལྟར་རོགས་རམ་གཅྱིག་རང་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོ་ France གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་འདུག་སྟེ། ཕ་ནས་ལན་གཅྱིག་རང་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་རེ་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ས་གནས་ད་ེས་གནས་དཀའ་ངལ་ཆེས་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ད་ེ France ས་
གནས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་རོགས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མ་བྱུང་ན། སྤུན་
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སྱིང་གཞན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་བང་ཐང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་ས་ཡ་ ༦༥༤ དེའྱི་ཐོག་ལ་
དངོས་གནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕ་གྱིར་དཔོན་རྱིགས་ཐུག་ནས་འབོད་སྐུལ་མང་པ་ོཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལོ་
ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་འབས་བུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསར་དུ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཤོག་གངས་ ༧ པ་ནང་ལ་རྡ་ོསྣུམ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག petrol pump ན་ནྱིང་ང་ཚོ་
འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ། ཕལ་ཆརེ་ petrol pump བཙུགས་ཆགོ་ཆོག་ཡྱིན། ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ས་ཆ་རག་
ཚར་བ་དང་། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འགྱིག་པའྱི་ཁངོས་གཏགོས་རྱིས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལ་ོའག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་བཙུགས་ཐུབ་མྱིན་
འདུག མ་བྱུང་བ་དེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཞྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་
འདུག དེའྱི་བ་ོཕམ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚང་མ་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དསེ་མ་ཟད་ཉ་ེཆར་མཉམ་འབེལ་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདའེང་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག འདྱིར་ཤོག་གངས་ 
༧ པའྱི་ ༡༠ ལ་གཟྱིགས་ན། ས་གནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ petrol pump ཀྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་བཏང་
ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་འགུལ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་ལ་སོ་ནམ་སེད་ཆུང་གྱི་བུན་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ཧོན་སུར་ལ་ལྒ་སྨུག་ཆེད་དུ་བུན་
ལོན་གཡར་འདུག བུན་ལོན་གཡར་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཞན་པ་མང་ཆེ་བས་བུན་ལོན་འཇལ་འདུག་སྟེ། ཧོན་སུར་གྱི་ལྒ་སྨུག་
བཏབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ཀྱིས་གཅྱིག་རང་འཇལ་མྱི་འདུག ད་ེགང་བས་ནས་འཇལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཞསེ་ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལྒ་སྨུག་ད་ེམངའ་ས་ེཁ་ཤས་ལ་བཏབ་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁོར་ཡུག་ལ་གནདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ས་ཆ་ད་ེའཕ་ོབརླག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་བཏབ་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་ལྒ་སྨུག་བཏབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བུན་ལོན་གཡར་ཡོང་དུས། མ་གཡར་སྔོན་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཞྱིབ་
འཇུག་བེད་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྔོན་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་རང་ཁུངས་
ལས་བེད་ཀྱི་ལྟ་ོདོད་ཀྱི་ཉྱིན་དོད་ DA ད་ེདཔ་ེཉུང་ཉུང་རེད་འདུག དའེྱི་སྔོན་ལ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས། བང་མཛོད་ལ་དངུལ་མྱི་
འདུག དརེ་བརནེ་གནང་ཐུབ་མ་སངོ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ཕག་རགོས་ཤྱིག་གྱིས་དའེྱི་ཐགོ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་བཀའ་
ལན་དུ། སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་རབས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིག་གཞྱི་ད་ེའགྱུར་བ་
གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གནང་རགོས་གནང་། ཞསེ་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་རང་ཁུངས་ལས་བདེ་ད་ེ
ཚོར་ལྟ་ོདོད་ད་ེ ༡༩༠ མང་ཤོས་ད་ེ ༢༥༠ ད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེའད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཕར་ཚུར་ལས་
ཀའྱི་དོན་དུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་བཟའ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དུས་གསུམ་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
མེད་པ་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་རང་ཁུངས་ལས་བདེ་ལ་ལྟ་ོདོད་ད་ེ
སར་རགོས་གནང་ཞསེ་ངས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་ད་ེའདྱི་རེད་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་འད་
མྱིན་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་རྱིམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟ་ལག་ལེན་ག་ར་ེབསྟར་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་
འདྱི་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག སོང་ཙང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཚར་བ་དང་འཕལ་དུ་ལས་ཀ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དངོས་
གནས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་དན་གྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཟྱིན་པའྱི་སན་ཐ་ོདརེ་གཟྱིགས་ནས་འཆར་གཞྱི་འགོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱི་ནས་ལག་ལེན་སྒང་ལ་སབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག འབྱུང་འགྱུར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་ག་ར་ེཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརདེ་འདུག དའེྱི་འགན་ད་ེཕལ་ཆརེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་འཁྱརེ་ཐུབ་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་མ་
རེད་དན་གྱི་འདུག དྱི་བ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་དགསོ་པའྱི་ཆ་ཤས་མང་པ་ོཞྱིག་བང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་འཆར་ཚོགས་འདུ་སྔ་རེས་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་
གནང་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་ད་ེཉེ་ཆར་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་མཐའ་མའྱི་ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་
ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། དབུས་ནས་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ནས་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཏན་ཏན་
ས་གནས་ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ཐོག་ལ་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསྱིད་བྱུས་སམ་
ལམ་སྟོན་ཤྱིག་ཏན་ཏན་གཏན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དནོ་མང་བ་ད་ེསོལ་རྒྱུན་གྱི་འདེབས་ལས་བེད་སའྱི་ས་གནས་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཏང་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བར་ལམ་གསལ་བསགས་སྔ་རེས་མང་པ་ོབས་
ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་པོར་འཆར་འགོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འགོད་གནང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཆར་གཞྱི་
འགོད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དབུས་ནས་མར་ཁྱད་ལས་པ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་སོང་བརྡར་ཟབ་སོང་ས་ཚགོས་ཕུལ་
ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡར་འབརོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དངུལ་མར་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་
བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་གྱིར་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
འཛུགས་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ད་ེཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་དངུལ་སོད་སའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། ལས་གཞྱི་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་གང་ཡོད་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ར་བ་རང་ནས་རེད་མྱི་འདུག ད་ེ
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འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་མང་བ་ད་ེའཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བ་ཡོད་བསད་
པ་།ཤ་སྟག་ཆགས་ཡོང་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་དངུལ་འབོར་འདོད་པ་ཁེངས་པ་གཅྱིག་མ་རག་པའྱི་གནད་དོན་གཙ་ོབོ་
གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་བསད་འདུག སོ་ནམ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་ཚོགས་ལ་མྱིག་དཔེ་སྟོན་རྒྱུ་
དང་། ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པའྱི་
རགོས་དངུལ་རག་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡུལ་མྱི་
གཞྱི་བཟུང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཐོབ་པ་ག་པར་ག་པར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ནས། ད་ེཚ་ོམར་ར་ེར་ེགཉྱིས་ར་ེབས་
ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོར་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ེརྱིང་ཉ་ེཆར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་ནང་ལ། ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་རང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་
ཤྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་བྱུས་ད་ེ ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་བསད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ས་བཅད་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། སྟནོ་ཉསེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྟནོ་ཉེས་གུན་གསབ་སདོ་དགསོ་རྒྱུ། ཞྱིང་
པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དང་། ཡོ་བད་དང་སོན་ལུད་འབུ་སན་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཉོས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆག་
ཡང་རག་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེད་ེསྔ་ང་ཚོར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༩ པ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚུད་དགོས་པ་ད་ེ ༩ 
པ་ཡྱིན ་བསད་པ ་གཅྱིག ་ ༡༢ ནང་ལ ་ལུས ་བསད་ཡོད ་པ ་རེད། དེ་འདའྱི་རེན ་པས ་སོ ་ནམ ་ Minister Of The 
Agriculture Department རང་ནས་གསལ་བསགས་བཏང་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ ༩ པའམ་ ༡༢ གང་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོནམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་སོད་རྒྱུ་དང་། སོན་ལུད་སོད་རྒྱུ། མཐའ་ན་བུ་ལོན་
བང་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ནས་ཆ་ཚང་དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་གསར་གཏོད་བས་ནས་ཉེ་ཆར་རང་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མ་གྱིར་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་གསལ་བསགས་འདྱི་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ད་ག་རང་ལ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱིས། 
Gazette notification ཞསེ་ཁྱིམས་ཐགོ་རང་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རྒྱུ་དང་ར་འཛནི་བ་དགསོ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཆ་
ཚང་གསལ་བསགས་བཏང་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔེར་ན། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སན་ཞབས་ཀྱི་སོབ་སོང་བེད་སོད་མཁན་ཚ་ོསན་ཞབས་ཀྱི་སོབ་སོང་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་
ཀ་རག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེདངེ་སང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་
ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡནོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། Public Sector དང་། ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་ལས་ཀ་སད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ད་ེབསམས་ཏ་ེམངའ་སེའྱི་གཞུང་
ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བེད་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཡོད་བསད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་ང་དང་དྲུང་ཆེ་
གཉྱིས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་ཞོར་སྒང་ཏོག་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས། ཡ་གྱིར་སྱི་ཁྱབ་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧ་
ལས་པའྱི་ཆ་ེམཐོང་དང་ས་ེལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཞྱིབ་ཕ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་
ཡྱིན། བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཁ་ོརང་ཚོ་འབས་ལོངས་ཀྱིས་སྔོན་མ་བོད་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
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མཛའ་འབལེ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ས་ེཁྱིད་པའྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་གུས་ཞབས་དང་། ཆེས་མཐོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་རབས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་གསལ་པ་ོགནང་སོང་། བཀའ་
སོབ་གནང་བ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེདེའྱི་དགོང་མ་ོདང་། སང་ཉྱིན་སྔ་དོའ་ིགསར་འགྱུར་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བས་ནས་སྟོན་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་ད་ེསོ་སོས་ཞུ་བར་མ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱིས་ཚུར་སྒ་ོབརྡུངས་ནས་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་མཁན་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཆ་རནེ་ད་ེབསམས་ནས་འབེལ་ཡོད་ས་ོསོའ་ིཡྱིག་ཚང་ལ་ཕར་སྒ་ོབརྡུངས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བཟསོ་འདུག 
ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཕར་ཞུས་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་སན་སེང་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདབུས་ནས་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གང་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོད་
བསད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ཁ་ལོ་བ་སོང་བརྡར་ང་ཚོས་ཕ་ོ ༨༩ 
དང་བུད་མེད་ ༣༩ བསོམས་པས་ ༡༢༨ ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་ོཊ་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་ལག་
ཁྱེར་ད་ེཚ་ོཡང་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་ཁྱབ་བསགས་རང་བས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་དང་མ་གནང་ཟེར་རྒྱུ་
ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིདགངོས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་ཞུ་ཚདོ་གང་ཡང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་རདེ། 
 ཞྱིང་ཁལ་གྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སངོ་། ཞྱིང་ཁལ་ད་ེལ་ོགཅྱིག་ལ་ཨ་ེཀ་ ༡ ལ་སྒརོ་མ་ོ ༡༠༠ རདེ། ལ་ོགཅྱིག་ལ་
ཨ་ེཀ་ ༡ ལ་སྒོར་མ་ོ ༡༠༠ ང་ཚོས་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་ོསོས་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་ཁལ་འབུལ་དགོས་པ་
ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཁལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག ཚུར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བོས་
བཏང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ས་ཁལ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེབར་ལམ་ཆ་ེདགས་པའྱི་གནད་དོན་ལ་བཀའ་མོལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟེ། ས་ཆ་ཨེ་ཀ་ ༡ ལ་ལོ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་མ་ོ ༡༠༠ ཐམ་པ་འབུལ་རྒྱུར་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་གང་ཡང་
མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེདབུས་ས་གནས་གཞུང་དང་། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་། 
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