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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༤༩ 
༢ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལྱོའ་ིལྱོ་འཁྱོར་ལས་བསྱོམས་སྱིང་

བསྡུས་སན་སྱོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 
༤༩༌༌༌༥༨ 

༣ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལྱོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལྱོའ་ིལས་བསྱོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐྱོ་སན་སྱོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 

༥༩༌༌༌༦༠ 

༤ གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།  ༦༠༌༌༌༦༠ 
༥ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བྱོན་མཆྱོག་ནས་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། ༦༠༌༌༌༦༤ 
༦ གཞུང་འབྲེལ་གྱོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པའྱི་ཐྱོག་བགྱོ་གྲེང་བཅས། ༦༤༌༌༌༡༤༩ 
 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་ལས་བསོམས་ཐོག་མུ་མཐུད་བཀའ་ལན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་ནང་ལ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་
དང་། དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིཐོག་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དེང་དུས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་ལ་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ཏེ། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་མྱི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཕན་
ཐགོས་བྱུང་ས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཞསེ་ལབ་ཡངོ་དུས། དགངོས་འཆར་འདནོ་མཁན་དང་། ལན་རྒྱག་མཁན་ཙམ་ཡང་མྱིན་པར། 
སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་ཚང་མས། ས་ོས་ོས་ོསོའ་ིཉྱིན་རརེ་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་
འགྱུར་ག་ཚདོ་ཙམ་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་སོང་། དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་དུ། བགེས་ཤཤག་གྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ནས་བགེས་
ཡོལ་ལ་ཐོན་ཟྱིན་པ་དང། ཐོན་ལ་ཉ་ེབ་ད་ེའདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤྱིག་ལ་འཆར་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བགེས་ཁང་ཞྱིག་གསར་རྒྱག་
གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱན་རྒྱག་དགོས་པ་རྱིགས་གཅྱིག་རྒྱན་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ལས་ཀ་མཇུག་ྒྲིྱིལ་བའྱི་མཚམས་ལ་ྒྲིྱིག་དནོ་འག་ོསངས་ག་ར་ེརདེ་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་
བལྟས་ནས་བེད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བགེས་ཤག་ད་ེཆེད་དུ་མངགས་ཏ་ེདམྱིགས་འཛུགས་རང་བས་ནས་བརྒྱབ་པ་
རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་བགེས་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ད་ེསནོ་མ་དྲུང་
ཆེའྱི་ལས་འགན་གྱི་སྒང་ལ་རེད། སྐབས་དེར་མ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ལ་བགེས་ཤག་བསོན་རྒྱུའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ། 
བཀའ་བོན་སུ་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་ཆ་རེན་མ་འཛོམས་པ་དང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ོགཞུང་ནང་གཅྱིག་རང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དྲུང་ཆ་ེམན་ཆད་ཤ་སག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་བནོ་གཉྱིས་ཀྱི་དྲྱི་བ་སེབས་བསད་ས་དེའང་སྐབས་དའེྱི་དྲུང་ཆ་ེ
རདེ། དྲུང་ཆ་ེརང་གྱི་ཐགོ་ནས་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་རེད་མ་གཏགོས། བཀའ་བནོ་ལ་ར་ེབ་བས་ནས་ཡར་ཡོང་
བ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡར་ལ་བསེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ཁང་
མྱིག་མང་རུ་གཏོང་ན་ཟེར་བ་སོགས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་གོང་དུ་ཞུས་པ་
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གཞྱིར་བཟུང་ཁང་པ་ད་ེས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ཚར་བ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕར་རྣ་ཁུག་དང་ཨ་མཆོག་འདྲ་ཞྱིག་བཏགས་བསད་
པ་ཡྱིན་ན། གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེམྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ད་ེས་ལས་ཤག་བཅུའྱི་ནང་ལ་
དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཐ་ོཚུད་བསད་པ་ད།ེ སྐབས་ད་ེདུས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། ཕྱིར་འཐེན་བས་བཞག་པའྱི་
ལས་ཤག་གཉྱིས་ད་ེཕྱིས་སུ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་ཆ་འཐལོ་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ས་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་
བརྒྱབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་བཟ་ོལྟ། འག་ོསོང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་མ་གཏོགས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
གང་ཡང་ཧར་སོང་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་ཆ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་ཁང་པ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་ཙམ་ཕར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་
རྒྱུའྱི་འག་ོསོང་ཚང་མ་བཀའ་བནོ་ང་རང་གཉྱིས་རང་གྱི་ཨམ་སྦག་ནང་ནས་བཏང་བ་རདེ་མ་གཏོགས། གཞུང་དངུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་
འགོ་གོན་གཏོང་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེས་བགེས་ཡོལ་མ་ཐོན་གོང་ནས་ཁང་པ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ཟེར་བའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རེད། སྣ་རྱིས་སྤུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་བགེས་ཡོལ་ལ་མ་ཐོན་གོང་ནས་བགེས་ཤག་ད་ེབསོན། ད་ེ
བསོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཔེར་ན། བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་ཁུལ་ལ་བགེས་ཤག་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག ཁང་པ་གོག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བགེས་ཡོལ་ལ་ཐོན་མཁན་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་སོན་ནས་ཁང་པ་མཁ་ོསོད་བས་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ས་ཆད་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལམ་
ལུགས་ཤྱིག་སྒང་ནས་རདེ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བགེས་ཡལོ་ལ་ཐོན་ན་མ་གཏོགས་ཁང་པ་སད་ཆགོ་གྱི་
མ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གསལ་ཁ་དདོ་པ་ོཞྱིག་ཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་
རེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ནས་མར་མཚན་ཐ་ོཀོག་པའྱི་སྐབས་སུ། བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཐ་ོབཀགས་པ་མ་གཏོགས་ད་ེ
ནས་མར་ཆུང་ཚགས་རདེ་ཟརེ་ནས་བཞག་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ནརོ་མེད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྤུན་སྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁ་སང་
སྙན་ྒྲིོན་ཞུས་པའྱི་ལས་བསོམས་དེ་རང་རེད། ལས་བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་ཁག་དགུ་ནས་རོགས་པ་
གནང་འདུག ལས་དོན་གང་གྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་སྙན་གསང་ཞུས་ཚར་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ེཚ་ོགང་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་
ཟམ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཁང་ཉམས་གས་ོབེད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས། ད་ེའདྲའྱི་ལས་དོན་ཆུང་ཚགས་ཙག་ཙིག་ཐོག་ལ་མང་བ་
ད་ེའདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་གསར་འབོར་གྱི་སོད་ཁང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རེད། ད་ེས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་
བེད་བསད་པ་དེ། ཁང་ག་ཆེན་པོ་སད་དགོས་པ་དང་། དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སོད་ཁང་རང་མེད་
བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་དང་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་ྒྲིྱིག་བས་ནས་ད་
ལྟའྱི་བར་དུ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་བས་ན། འཚ་ོརྟེན་ད་ེཛ་དྲག་ཡོད་
བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེབཀོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོ
ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཕལ་ཆེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
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བོད་ནས་ཚུར་འབོར་བསད་པའྱི་གསར་འབོར་ཚོའྱི་བཞུགས་སའྱི་སོད་ཁང་ཛ་དྲག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཚོ་རྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་
མཐུན་འགྱུར་བདེ་དགསོ་པ་རེད། ད་ེདགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པའྱི་གདམ་ག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དའེྱི་ཆེད་དུ་འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལས་དནོ་གང་དང་གང་བས་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་ག་
ཚོད་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཕྲ་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་གནང་
རགོས། ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་སན་འབུལ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་མཁ་ོསྒྲུབ་
བདེ་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ད་ེར་ོར་ེགྱིང་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་
གསར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེརདེ་འདུག གསར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ད་ེབ་མ་་ཧ་ཊའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཚོང་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་ད་ེཙམ་སྒུག་མ་བསད་པར་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ང་ཚོས་བ་མ་ཧ་ཊའྱི་ས་ཆ་ད་ེ
བཙོང་སའྱི་ཡུལ་ད་ེཆ་ཚང་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་རེད། (St Paul’s school) གྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་བཙོང་རྒྱུ་གཏན་ཁལེ་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོས་ས་ཆད་ཕ་གྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་སྱི་དང་ཐུག་ནས་ཡྱིག་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཟོས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་དཀའ་
ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ཐགོ་མའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ས་ཁའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེདང་། 
དངོས་སུ་ང་ཚོའྱི་ལག་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁ་གངས་ད་ེམཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ 
West Bengal མངའ་སེའྱི་གཞུང་རང་ནས་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདག་དབང་ཐོག་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཅྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་དངུལ་ད་ེམེད་
ན་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་མ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་
ལྟ་ཡ་གྱིའྱི་ས་ཆ་བཙངོ་བཞག་པའྱི་ས་རྱིན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ Capital Tax རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Capital Tax རྒྱག་ཡོང་
དུས། ས་ཆ་ང་ཚོས་ཐོག་མར་ཉོས་པའྱི་སྐབས་སུ་འབུམ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ལ་ཉོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་
ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཚུར་རག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དརེ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གཉྱིས Tax རྒྱག་ཡོང་དུས། དངུལ་བབ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོགནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མཁས་དབང་ 
C A འདྱི་ཚ་ོལ་བཀའ་སོབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། Capital Tax མ་ཤཤོར་བའྱི་དོན་དག་ལ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་
བཙངོ་བཞག་པའྱི་ས་རྱིན་ད་ེལ་ོགསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ད་ེགའྱི་ཆདེ་དུ་ཁང་པ་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་པ་ཡྱིན་ན། Capital Tax 
ད་ེཤོར་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ད་ལྟ་ལམ་སོན་དའེྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོལས་ཀ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་། ནུབ་བྷང་གྷལ་མངའ་སེའྱི་
གཞུང་ནས་བརྩད་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་མཇུག་ྒྲིྱིལ་བའྱི་རསེ་སུ། ཉ་ོམཁན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལམ་འགྱུར་བ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་ཁོ་ཚོས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད་དྲན་ནས་དངུལ་ས་འདོན་ལེན་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས་ཞུས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིག་ཆ་ཁ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ལྷག་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བ་བདེ་ཕགོས། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ལ་ཕ་རན་སྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེས་གང་
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ཡང་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་ཁོང་ཚོས་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་ཚོགས་པ་
གཞན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ང་ོསོད་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བང་ཐང་
ཁུལ་ལ་ལས་གཞྱི་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བར་ལམ་ནས་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། བ་ེབ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོ
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཇ་མུ་ཀ་ཤྱི་མྱིར་ Jammu Kashimiri གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐགོ་ལ། དགག་བ་
གང་ཡང་མེད་ཟེར་ནས། NOC དབུས་གཞུང་ལ་ཆ་ཚང་བཏང་གྲུབ་འདུག དེ་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་
གསང་བའྱི་ས་ེཚན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ས་གནས་ལ་འདྲྱི་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་ཐངེས་གསུམ་བཞྱི་བསབེས་འདུག ད་ེཚ་ོགསང་
བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས། ཕལ་ཆརེ་བོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་བང་ཐང་ས་ཁུལ་ལ་ཁང་པ་ད་ེཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་
ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་བའྱི་ཐ་ེཚམོ་གྱི་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་བཏང་པ་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་དགག་
བ་གང་ཡང་གནང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་ཡ་གྱིར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
ལས་གཞྱི་བེད་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། མངའ་སེའྱི་གཞུང་ནས་མར་དབུས་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་གཏངོ་ཚར་བ་ཡྱིན། 
དརེ་བརྩད་གཅོད་བེད་དགོས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་ད་ེབེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ནས། དེ་དུས་ཐུབ་བསན་ཚེ་དབང་ལགས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ MP ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ལ་ཟུར་དུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ང་ཚ་ོལྷན་རྒྱས་ཡདོ་དྲན་སངོ་། དགངོ་མ་ོ
གསལོ་ཚིགས་ཅྱིག་ལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ཁ་ོརང་གྱིས་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་
ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཚང་མ་ཐོབ་སོང་། དེ་ནས་ཕ་གྱིར་མཉམ་འབེལ་གྱི་ Petrol Pump སྐོར་དེ་རེད། 
Petrol Pump དེ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གནས་ཚུལ་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ 
Registerer དང་། ང་ཚ་ོདབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གན་རྒྱར་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་ནས་གན་རྒྱ་ད་ེཆ་ཚང་གཏན་འཁེལ་
ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ཕ་གྱིའྱི་མཉམ་འབལེ་དང་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པའྱི་བར་ལ་བེད་སོད་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་རསེ་ཉ་ེཆར་
གན་རྒྱ་ཞྱིག་འཇོག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་དེའང་ཉེ་ཆར་ང་ཡར་བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱི་ནས་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས། ས་ཆ་ཀར་ནལ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་རསེ་མ་ལམ་ཆེན་ཆགས་སའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཐོབ་བསད་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་
ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚར་བའྱི་རེས་ལ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་སྣུམ་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཕ་གྱིར་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ལས་དོན་གཉྱིས་
པའྱི་ནང་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་བང་ྒྲིྱིག་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་དུ་གཟྱིགས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། དུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡར་ཕུལ་ཆོག་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོནམ་གྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་གྱི་སྐོར་ལ་
ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་སད་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་རང་རེད། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་
ལམ་སྒ་སྨུག་བཏབས་ཏ་ེཁོམ་ར་ད་ེཡག་པ་ོམ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག ཕ་གྱིའྱི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་ཞུ་འབོར་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་སདེ་ཀ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེཕར་འགངས་
ཞུས་ཡོད། ལྒ་སྨུག་འདབེས་མྱི་ཆགོ་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
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སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། Keralaཤཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མངའ་སེའྱི་ནང་དུ་རྩ་བ་ནས་ལྒ་
མུག་འདེབས་མྱི་ཆགོ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་བཟསོ་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག Kerala ཀ་ེར་ལ་
ཁུལ་གྱི་ལྒ་མུག་འདབེས་ལས་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ།ོ Karnataka ནང་དུ་ཚུར་འཛུལ། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་པའྱི་གནས་སངས་
ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གསལ་པ་ོམ་ཤེས་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་བོགས་མ་ལེན་ནས་ལྒ་སྨུག་འདེབས་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་སྐབས་
གཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་གོས་ཚགོས་ད་ེག་རང་ལ་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ཚགས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་ན་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་
ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེལྒ་སྨུག་གྱི་འབུ་གསོད་རྒྱུའྱི་དནོ་དག་ལ་འབུ་སྨན་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གནདོ་འཚ་ེཆནེ་པ་ོདང། ལྒ་སྨུག་ད་ེལ་ོ
གཉྱིས་གསུམ་ས་ད་ེརང་སྒང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ཚང་མ་ཐལ་བར་འགྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། ས་ད་ེཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་དེའྱི་ན་ཚ་དེས་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ཚང་མར་ཁྱབ་ནས་ས་ཚང་མ་བེད་མེད་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཚན་རྱིག་གྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་ད་ལྟའང་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་ས་ཞྱིང་ཡུལ་མྱིར་བོགས་
མར་སད་ནས་བཏབ་རྒྱུ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་དམ་བྒྲིགས་ས་ཕྱི་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཉ་ེཆར་
ཚགས་པར་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ན། ཞྱིང་ཁ་བོགས་མར་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་མྱི་བཅ་ོལྔ་ཙམ་ཞྱིག་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མར་ལམ་སོན་དང་། དམ་
བྒྲིགས་དང་བཀག་འགགོ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚརོ་དམ་དནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ སྐབས་ར་ེཏགོ་ཙམ་ལྷོད་གཡངེ་འདྲ་ཤོར་ནས་གནས་
ཚུལ་ད་ེརྱིགས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་སར་ཡང་བེད་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་
པར་བགྱིས་ཞུ། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་བསེབས་ཡོང་དུས། སོན་མའྱི་གོང་མ་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྒང་ལ། 
དཔེར་ན། ཞྱིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ནང་ལ་ཆུ་ Pump བཙུགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རྩ་བ་རང་ནས་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ལམ་སོན་གསལ་པ་ོགནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཞྱིང་ཆུ་འདྲནེ་གཏངོ་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་
ནས། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་འཐུང་ཆུ་ད་ེས་འགོ་གྱི་ཆུ་ལ་བསེན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་འོག་གྱི་ཆུ་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་ལ་ོལྔ་དང་བཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། ད་ེརྩ་བ་རང་
ནས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བས་ཏེ། གལ་སྱིད་ཆུ་ Pump འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ས་ཁམས་བརྟག་
དཔྱད་བེད་མཁན་གྱི་མཁས་པ་ད་ེརྱིགས་ལ་སྙན་ཐ་ོཁུར་ཡོང་ནས་ད་ེཚོའྱི་འགམ་ནས་ས་འོག་གྱི་ཆུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་མ་
རེད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། འཛུགས་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སོན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་ཚང་མས་ Pump བཙུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Geologist Report ས་ཁམས་བརྟག་དཔྱད་
སྙན་ཐ་ོསོགས་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཆུ་ Pump འཛུགས་རྒྱུར་ང་ཚོས་བཀག་
འགོག་མང་པ་ོབདེ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཆུ་ Pump འཛུགས་
མཁན་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། Geology འགམ་ནས་དངུལ་སྒོར་མ་ོསོང་ཕྲག་ར་ེགཉྱིས་ཤཤྱིག་སད་
རེས། Report རག་བསད་ཀྱི་འདུག དེས་དོན་དག་དམྱིགས་དོན་སྒང་ལ་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཤོག་བུ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་འདྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་དུས། བར་ལམ་ང་ཚོས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དམ་བྒྲིགས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ད་ེའདྲའྱི་
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འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ཁུར་ལེན་མཁན་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་
གྱི་འདུག ད་ེནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་ཟུར་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་དེ། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་སྙན་གསེང་ཞུས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་བར་ལམ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་བཙུགས་པ་རེད། 
ཚོགས་ཆུང་དེས་སྙན་ཐ་ོཡང་འབོར་སོང་། ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པའྱི་བར་དུ། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ལག་ལེན་བསར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་མ་དེར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བསམོས་ནང་རྒན་གས་ོཁང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་གསོའ་ིཆདེ་དུ་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་གནང་
འདུག དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་དེའྱི་རྱིགས་ད་ེལ་ོལྔ་ཅན་ལྔ་ཅན་
ནང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒན་རྒོན་ཚོའྱི་ལུས་པོའ་ིགནས་བབ་དང་། གཙང་སྦྲ་
འཕྲདོ་བསེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བེད་ཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མེད་པ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉམས་གསོའ་ི
ལས་འཆར་དའེྱི་རྱིགས་ད་ེདགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  ག ན ད ་
དནོ་གཉྱིས་པ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུར་གྱི་སྐོར་ལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། གལ་པ་ོཆ་ེལ་
ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་གསར་འབོར་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ། གཙ་ོབ་ོསྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་ནང་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་། དྷ་རམ་ས་
ལ། ད་ེབཞྱིན་ས་ེར་ལྡུན་གཡས་གཡོན་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་གོང་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་གཞྱི་བཟུང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་དུ། བཀའ་ཤག་དེའྱི་
སྐབས་ལ་སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་དེས་རྱིགས་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཟེར་བ་
ནང་བཞྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དང་དྷ་རམ་ས་ལར་རང་ཁ་རང་གས་ོབས་ནས་བཞུགས་བསད་མཁན་ད་ེཚོའྱི་འཚ་ོརྟནེ་ད་ེས་གནས་ད་ེག་རང་
ལ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་གསར་འབརོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་གལ་སྱིད་ཁྱྱིམ་ཚང་ད་ེཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། ད་ེམྱིན་གྱི་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མཐུན་རནེ་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོཚའོྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་འཚ་ོབ་དེར་ད་ོཕོག་ཕྱིན་ནས་ཕན་ཐོགས་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་མྱིན་དུས། དེའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ཏེ། ལས་གཞྱི་ད་ེཆ་ཚང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་གནང་ཡོང་བ་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གནས་དོན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་བསྐོང་གནང་འདུག ཚོགས་འདུ་
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དང་པོ་དེ་ལོ་ལྔ་སོན་ལ་བསྐོང་གནང་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཅུ་གངས་ཞྱིག་བཞག་པ་གོ་ཡྱི་འདུག 
སྐབས་དེར་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ག་ཚདོ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་གོས་ཆདོ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་གནད་དོན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྒང་ལ་བསར་དུ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ག་ཚོད་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ངོ་
བཤུས་ཤྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 གནད་དོན་གསུམ་པ་དེར་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་སྐོར་དེ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གོས་
ཚོགས་སོན་མ་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲན་བུའྱི་ལབ་གེང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཕྱིན་པ་རེད། ཏན་ཏན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ་ལ། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གནད་ཡོད་ཚ་ོདང་
མཉམ་དུ་ས་ཕྱི་ཚགོས་འདུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚོགས་པ་ག་ོསོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཏན་ཏན་གསལ་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ
དངསོ་ཡདོ་ག་ཚད་རདེ་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐགོ་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆསོ་
འཇོར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་འཛོམས་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ། ཆོས་འཇོར་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ཟུར་པ་དང་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་འཛོམས་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ཆསོ་འཇོར་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ཟུར་པ་མགོན་པ་ོབུ་དནོ་གྲུབ་མཆགོ་གྱིས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ད་ེ ༣༢༠༠ ངམ་ ༣༣༠༠ 
ཙམ་ལས་མེད་པ་ཞྱིག་བཤད་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་ལྔ་སངོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཤད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ཉ་ེཆར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནས་འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་མེད། ཆོས་འཇོར་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ད་ེལྔ་
སོང་ཚད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག བས་ཙང་དེའང་དཔང་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
འདུག བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་འབོར་ད་ེགསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ལ། གལ་སྱིད་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་
སངས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ངས་ཞུས་ཡོད། དེར་ས་ཡོམ་ཛ་དྲག་དང་འབེལ་བའྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཙང་མ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གནད་དོན་བཞྱི་པ་དེར། མདང་དགོང་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ལ། དྲྱི་བ་དེའང་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ Canada ལ་གནས་ས་ོབ་
རྒྱུའྱི་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་
ཞྱིག་ཕེབས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེའྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེ ༢༠༠༧ ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་རདེ་ཟརེ་ནས། གལ་སྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་གནད་འགག་ཡོད་ན། ངས་ག་ོ
ནོར་ཐེབས་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ནང་
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སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་ཕག་ཕྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གནད་དནོ་ད་ེ
ཚོར་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོད་ལྟ་རྒྱ་གར་དུ་རྒན་གསོ་ཁང་བཅུ་གསུམ་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་བཅས་རྒན་གས་ོཁང་བཅུ་བཞྱི་
ལ་འདྱི་ལ་ོདངུལ་འབོར་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་འདུག་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། འདྱི་
ཡྱིན་ཙང་འབལེ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ང་ོམ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་
ཆ་ས་བརྟན་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། དེའྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོགྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་གྱི་
བསམ་པ་ལ་ས་ཆ་དེའྱི་སྒང་ལ་གནས་རྒྱུའྱི་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོད་ེས་བརྟན་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཡང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་པ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོད་ེདུས་རྒྱུན་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་
གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཤྱིས་བཟང་དང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱིས་གཞུང་ལ་གུས་བརྩྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཉར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ། གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་དམ་ཚགི་ཟེར་ནའང་འདྲ། འབེལ་
བ་ཟརེ་ནའང་འདྲ་ད་ེཧྲ་ཐག་ཐག་ཅྱིག་ཉར་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེ
འདྲའྱི་སྐབས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་གྱུར་བའྱི་གནས་སངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་
མའང་ཞུས་མོང་། དེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་
སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ད་ེལག་བསར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་བསར་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་མ་ཐུབ་
མཁན་གྱིས་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ད་ེཁུར་དགསོ་པ་དང་། ཞུ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མ་ཁུར་བ་ཤོར་བ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ན་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་
བོའ་ིནང་ལ་གཞུང་གྱིས་དྲང་པོ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བོ་དེ་འཁོར་བ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སོན་མའང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞུས་མོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཁོད་ནས་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ད་ེལག་བསར་བ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་ལ་ད་ེངེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག 
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 ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མང་
ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་སེབས་སའྱི་གནད་འགག་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ཉམ་ཐག་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚད་ལྡན་ཡོང་
མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེས་མ་ཚད་
གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོབཀའ་ཤག་ལ་འབོར་བའྱི་གནས་སངས་རེད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་གཞྱི་འདྲ་བ་ོད།ེ སྐབས་ར་ེདངསོ་གནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཞུ་ཐུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རནེ་གྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲའང་འཕྲད་སྱིད་པ་ལྟ་བུ། ཡང་སྐབས་སྐབས་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཉམ་ཐག་ཨ་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་ད་ེཚ་ོཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་
བཅས་པ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ཚུད་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་འདྲ་བ།ོ ད་ེའདྲའྱི་རེན་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གཞུང་གྱིས་དྲང་མ་ོབེད་
ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཆནེ་པ་ོབས་ནས། སནོ་མ་དེའྱི་ཐགོ་ང་ཚ་ོཉམ་ཐག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྐབས་
ཤྱིག་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་རོགས་དངུལ་ཆ་ཚང་བཅད་བཞག་ན། ང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་ར་ོརྒྱུད་ཀྱི་གོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ར་ོརྒྱུད་ཀྱི་
གོས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཧ་མ་ག་ོདུས། གོས་ཆ་ཚང་མ་ེའབར་ན་ར་ོརྒྱུད་ཀྱི་གོས་ད་ེམེས་འཚིག་གྱི་མ་རེད། ལྷག་བསད་ཀྱི་རདེ། ད་ེནང་
བཞྱིན་བས་བཞག་ན། དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རེས་ལ་ཁ་ལག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སནོ་མ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུས་མོང་། རསེ་ལ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་ཉམ་ཐག་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབས་
པ་རེད། ར་ེབ་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཉམ་ཐག་གོལ་བའྱི་མྱི་བཅུ་དྲུག་
ཞྱིག་འདུགཤམྱི་བཅུ་དྲུག་ད་ེཕ་ོམ་ོདབ་ེབ་ཕ་ེཡོང་ན། ཕ་ོབཞྱི་དང་མ་ོབཅུ་གཉྱིས་འདུགཤལ་ོཆེ་ཆུང་གྱི་དབ་ེབ་ཕེས་ཡོང་ན་ལ་ོ ༨༠ 
ཡན་ཆད་མྱི་བཅུ་དང་ལོ་ ༨༠ མན་ཆད་མྱི་དྲུག་འདུགཤབསོམས་པའྱི་མྱི་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཚང་ལོ་དྲུག་བཅུ་ཡན་ཆད་རེད་འདུགཤས་
གནས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མྱི་བཅུ་ས་གནས་བཅུ་ནས་རདེ་འདུགཤམྱི་དྲུག་ད་ེས་གནས་ལ་དྭགས་རང་ནས་རེད་འདུགཤབས་ཙང་འདྱི་
ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཕྱིར་འཐེན་
བས་པ་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས། དོན་དག་ང་ོམ་ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ནའང་གཞུང་ལ་བསུན་སྣང་བཟ་ོགྱི་འདུག་དགོངས་ནས། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལས་འཕྲོས་པའྱི་ཉམ་
ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་འདྱི་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་འདུག་བསམ་པ་གཟྱིགས་ནས་ཉམ་ཐག་ནས་
མར་འཐེན་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་བཏང་ཡོང་དུས། ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། གལ་སྱིད་
ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ག་ར་ེཞུ་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་མེད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རང་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་ཙང་གལ་སྱིད་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་བས་ཏེ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་མྱིན་པ་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་རོགས་
སོར་རག་བསད་པ། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྒང་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་ནན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་ཕོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིགཤསྱིར་བཏང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་
ཐ་ོལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡདོ་ཟེར། གཅྱིག་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བ་ོཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
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ཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་དྲངས་གནང་སོང་སེ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ། 
ཁོང་ཚ་ོཉམ་ཐག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ད་ེཉམ་ཐག་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་བསད་ས་ས་གནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ད་ེའདྲ་མ་རེད། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་
ཀང་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེབས་སོང་། ང་གལ་སྱིད་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ན་ག་འདྲ་
ཞྱིག་བེད་དགསོ་སམ་ཞསེ་བསམ་བ་ོབཏང་དུས། ང་ལ་བསམ་བ་ོགཅྱིག་འཁོར་བ་རདེ། ད་ེཞུས་བཞག་ན་གཅྱིག་བས་ན་ཐུགས་
ཕན་ཡོང་གྱི་རེད། ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། མྱིང་དང་ད་ོབདག་སུ་ཡྱིན་འབྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལ་རང་དབང་དང་རྒྱ་
ཆནེ་པོའ་ིཡྱིག་སྣོད་ཅྱིག་བཞག་ནས། ཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་དངསོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ར་སོད་ཀྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེའདྲ་སྐུར་སའྱི་
རང་དབང་གྱི་ཡྱིག་སྒམ་ཞྱིག་ཕ་ེཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱི་གེ་སྐུར་མཁན་ད་ེཡང་མྱི་སུ་ཡྱིན་གྱི་རྩད་གཅོད་བ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་དངསོ་སུ་མཐངོ་མཁན་ཁ་ོརང་ཚསོ་ད་ེཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་གནས་སངས་
འདྱི་འདྲ་རེད་ཟེར་ནས་ཡྱི་གེ་ད་ེསྐུར་ཡོང་མདོག་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་མྱི་ད་ེལ་མ་དགའ་བའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ས་
གནས་ས་ཐགོ་གྱི་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་དོན་ད་ེཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དམ་ཚིག་
ཡག་པ་ོསྲུང་ཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ལྷག་བསམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱི་ག་ེད་ེའདྲ་སྐུར་ཐུབ་མཁན། ས་གནས་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྐུར་ཐུབ། ནང་
སྱིད་ཀྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཡྱིག་སྒམ་ཞྱིག་ཁ་ཕ་ེཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཡྱི་ག་ེདེའྱི་ནང་སེབས་པ་ཚང་མ་ཆ་འཇོག་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡྱི་གེ་དེ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་བས་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་མེད་འགོ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་
འདུག ག་རེ་བས་ནས་ལབ་ན། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ོཉམ་ཐག་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་མང་པོ་དྲངས་
བསད་པ་ད་ེའདྲ་སྐབས་སྐབས་ལ་ཡོང་གྱི་འདུགཤམདོར་ན། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེ
ཉམ་ཐག་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིག་འཇུག་ཚད་ལྡན་བྱུང་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་སྒོ་གང་སར་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ནན་པ་ོཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེནས་གཞན་དག་མང་པོ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག བོད་ནས་འབོར་བའྱི་གསར་འབོར་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱ་
ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་དུས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེབས་བསད་ཀྱི་འདུགཤསྱིར་བཏང་གྱི་སྐབས་སྐབས་ལ་ལས་དནོ་ཞྱིག་
འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རུ་ངར་པ་ོབས་ནས་གཅྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོཉབོ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་གནང་བཞག་པ་ད་ེ
དག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འག་ོས་ཐོན་ཁུངས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྤུན་ཟླ་ཁག་ཅྱིག་འདྱིར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་
གྱི་གས་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཡྱིག་ཆ་འབོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
མྱི་སུ་དང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེཡང་དང་པ་ོནང་སྱིད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཐ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་
བངས་བཞག་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། ནང་སྱིད་ནས་ཀང་ད་ེགལ་ཆེན་པོར་གཟྱིགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་
ཡག་པ་ོཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་ས་རེད། དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ས་གནས་ད་ེདང་དེའྱི་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་དེའྱི་ཀེམ་ཁོངས་ལ་རྩྱིས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤད་ེགནང་རོགས་གནང་། དཔ་ེཆ་བཞག་ན་མོན་གྷ་ོཡྱིན་ན་སོན་མ་ཀེམ་ཁག་དགུ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་འབོར་ཚོགས་
པའྱི་ཀམེ་ཁག་བཅུ་ཆགས་པ་རདེ། ཀམེ་ཁག་གྱིས་ཁ་མཉམ་ལག་མཉམ་འག་ོཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྟོགས་ཚང་མ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ས་གནས་གང་དང་
གང་གྱི་རེས་འབོར་ཚོགས་པ་དེ་དང་ད་ེས་གནས་དེས་ཀེམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྩྱིས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་། ད་ེབཞེས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁ་སྣནོ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སྣོན་མ་ཞུས་སོན་ལ་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤཁ་སང་ཕག་རོགས་
སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཕགོས་བསོད་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཉམ་ཐག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་ནས་རྱིག་འཚ་ོམ་
ཟྱིན་པའྱི་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བདག་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅསོ་བདེ་ས་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐབས་ཤཤེས་ཡོད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ོཚ་ོརྒན་གསོ་ཁང་ལ་བཅུག་རོགས་གནང་ཞུ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་གཞྱི་ནས་
རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འདུགཤདེའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་ཙམ་ལོ་གཞོན་གཞོན་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕོ་གསར་གཅྱིག་
འདུགཤགནས་སངས་ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོབ་ོརདེ་འདུགཤང་ཚ་ོའག་ོདུས་ཁ་ོརང་སདོ་སའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་རྩྭ་ཡྱིས་ཁངེས་ནས་
མྱི་འག་ོས་རང་རདེ་མྱི་འདུག ཁང་པ་ད་ེཕན་ཐགོས་མེད་པར་གཡུགས་བཞག་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་བསད་འདུག སྒ་ོ
དང་སྒེའུ་ཁུང་ཚང་མ་ཆག་འདུག ཧ་ཅང་ཐབས་ས་ོབོ་བསད་འདུགཤབུ་ཁ་ོརང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་
པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརྱིགས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བདག་པ་ོརྒྱབ་ནས་བུ་ད་ེསྨན་བཅསོ་བ་རྒྱུ་དང་
ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དྲག་རྒྱུ་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་པ་མཐོང་སོང་། མུ་མཐུད་དུ་ཁང་པ་དའེྱི་
ནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བུ་ད་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏགོས་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མྱི་འདུགཤཁང་པའྱི་གནས་སངས་ཧ་ལས་པའྱི་ས་ོབ་ོ
རདེ་འདུགཤཕར་བལྟས་ན་སེམས་པ་སོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུགཤཁ་སྣོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརྒན་གས་ོཁང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་གནང་འདུགཤརྒས་འཁོགས་ཚོའྱི་ལུས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཁང་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡག་པ་ོ
བརྒྱབ་གནང་འདུགཤཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་གཞྱི་བཟུང་ངས་ཞུ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་ཁང་པ་ཡག་པོ་བརྒྱབ་འདུག་སེ་ལས་བེད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་དུང་ཐག་གཅོད་གནང་མྱི་འདུག ལས་བེད་ལྔ་དྲུག་ཙམ་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག ལས་བེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཁོ་རང་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་མ་བན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་
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འདུགཤམ་བན་གྱིས་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་ཧ་ལམ་ཁོང་ལ་གུང་གསེང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུགཤཁོང་གུང་གསེང་ཞུས་ན་རྒས་
འཁོགས་ད་ེཚོར་ཁ་ལག་བཟ་ོམཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ཁོང་ལ་ན་ཚ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
རྒས་འཁོགས་དེ་ཚོ་ཁ་ལག་བཟོ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤདེའྱི་སོན་ལ་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕར་
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རང་ཚོས་ད་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་འདུག མ་བན་རོགས་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་གཡོག་ཞྱིག་ངེས་
པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་དུས། འབལེ་ཡོད་འགན་འཛནི་དེས་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་མ་བན་ད་ེན་ཚ་
མ་ཡོང་བའྱི་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱུ་མ་གཏགོས་གཞན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ལབ་སོང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཁ་ོཚརོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤསེ་ཤྱིག་བཏང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། གཉྱིས་པ་གསར་འབརོ་སོད་
ཁང་ད་ེརེད། གསར་འབོར་སོད་ཁང་སྐོར་མང་པ་ོབཤད་སོང་། མ་གཞྱི་གསར་འབོར་ཁང་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་འདུགཤསོ་
ས་ོགསར་འབོར་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གསར་འབརོ་ད་ེཚོའྱི་སོད་ཁང་ད་ེའདྲའྱི་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་འདུགཤཧ་ལས་པ་རེད་འདུགཤཐུག་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་ད་ེསྐུ་ང་ོལགས་ཀྱིས་བཞྱི་བཅུ་བརྒྱབ་ཚར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤབཞྱི་བཅུ་ད་ེརྱིང་པ་
ཆགས་ཚར་འདུག 
 ད་ེམགོགས་པ་ོཕར་རྩྱིས་སོད་དང་བག་ོབཤའ་མ་རྒྱབ་པར་ད་ེའདྲ་བཞག་ན། ང་ཚ་ོཁང་པ་བཅུ་གཉྱིས་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། 
ཁང་པ་ད་ེདག་གསར་པ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག རྱིང་པ་དང་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུགཤ 
 ད་ལྟ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་བརྒྱབ་མ་ཚར་བར་དུ་སྒུག་ནས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བག་ོབཤའ་ཞྱིག་
རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ད་ེརྱིང་པ་ཆགས་ནས་ཡང་བསར་བཟ་ོབཅོས་ཤྱིག་མ་བརྒྱབ་ན་ཡོང་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་འག་ོསོང་འཕར་མ་ཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོབག་ོབཤའ་རྒྱབ་བཞག་ན་མྱི་
ཞྱིག་ནང་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟ་ོཡྱི་རེད། ད་ེམྱིན་གྱི་
གསར་འབོར་སོད་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་འཛོར་པ་ོརེད་འདུག ཁང་པའྱི་སྒོ་འགམ་གཡས་གཡོན་ཚང་མ་རྩྭ་དང་ཆུ་འཁོར་
བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུགཤམྱི་སོད་ས་འདྲ་བོ་རེད་མྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གང་མགོགས་མགོགས་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེཡོད་
ནའང་། ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ད་ེདག་གསར་འབོར་ཚོར་རྩྱིས་སོད་བས་བཞག་ན། ཁང་པ་འཕྲ་ོབརླག་མྱི་འག་ོབར་ཏན་ཏན་ཕན་
ཐགོས་ས་རདེ་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག འབོད་སྐུལ་དང་མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་བཀའ་ལན་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག དྲྱི་བ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ལ་ལན་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་
བསད་འདུགཤསོང་ཙང་དགོངས་དག་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་རྒན་གས་ོཁང་ནང་
ལ་མཐུན་རེན་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་མྱི་གངས་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གོལ་ནས་མར་ཕྱིར་འཐནེ་བས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་འཁདོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་སོང་། དཔརེ་ན། ར་ཝང་ལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་མྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག་ས།ེ ད་ེརྱིང་དེའྱི་
ནང་ལ་མྱི་ ༢༡ སྒང་ལ་བབ་འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཀ་སྦུག་རྒན་གས་ོཁང་རྩ་བའྱི་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་རེད། འཕྲོད་བསེན་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་དཔ་ེཚགས་ཚུད་པོ་ཡག་པ་ོའདུག་ས་ེསྨན་ཞབས་སོགས་ཀྱི་རོགས་
པ་དགོས་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་སོང་། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚ་ོབདག་པ་ོབསནོ་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོབཀའ་གནང་སངོ་། ང་ཚསོ་འཛུགས་བསྐྲུན་
བདེ་རྒྱུ་དང་དའེྱི་སྐོར་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ངས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོག་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུགཤཕྱིའྱི་འགོག་
རནེ་དང་ནང་གྱི་འགོག་རནེ་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ནང་གྱི་འགོག་རེན་ད་ེཕལ་ཆརེ་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེས་ཁུལ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མོན་གྷ་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་འགོག་རེན་ཡོང་
ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་གྱི་འགོག་རནེ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཅསེ་བཀའ་གནང་སོང་། མོན་གྷ་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་འགགོ་རནེ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། སྦེལ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་
ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ག་བཅུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་དངུལ་ཁ་གང་མ་གང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་གང་ས་ནས་འག་ོ
བཙུགས་ཏ་ེཁུངས་མ་འཁྱོལ་བར་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་ད་ེཚར་བའྱི་རེས་
ལ་མོན་གྷ་ོལ་ས་ཨ་ེཀ་བཞྱི་ཙམ་ལ་ལྕགས་རྱི་བསྐོར་ནས་ཆ་ཚང་བཟོས་ཚར་བ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་
བང་ནང་ལ་ད་ེལྟར་ལྷག་བསད་ཡོད། ལྕགས་རྱི་བསྐོར་ནས་ལ་ོལྔ་ཙམ་ཕྱིན་གནང་སོང་། ལག་བསར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་
ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་
ཆགས་གསར་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེབྱུང་རོགས་བས་ན་མྱི་མང་
ཚོའྱི་འཚོ་རྟེན་བསྐྲུན་ཏེ་སོད་སའྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཁང་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་
གནང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེང་ཚོས་ཆུ་རལ་རྒྱག་མཁན་དང་ལྟད་མ་ོལྟ་མཁན་གཉྱིས་ད་ེཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤལྟད་མ་ོལྟ་མཁན་གྱིས་ཨ་ལོག་བརྒྱབ་ན་བསམ་པ། གཏྱིང་ལ་མར་འཛུལ་ན་བསམ་པ་སོགས་དགོངས་པ་ལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་
འཁརོ་གྱི་རེད་དེ། ཆུའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བསད་མཁན་གྱིས་ཨ་ལོག་གང་འདྲ་རྒྱག་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། གཟྱིགས་བསད་པ་དང་ང་ཚོས་བེད་བསད་པ་གཉྱིས་ཁ་མཚུངས་དོན་གནས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུགཤགང་ལྟར་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་འཕྲསོ་ལྷག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གེང་སོང་མྱི་ཡོང་བའྱི་དོན་
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དུ་འབད་བརྩོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་པ་ོརང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོབཟོས་པའྱི་
ཁུལ་ཡྱིན་ཏ།ེ དྲྱི་བ་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཧ་ལམ་དའེྱི་སྒང་ལ་སབེས་བསད་ཀྱི་འདུགཤད་ེད་ག་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དང་པ་ོད་ེ ༢༠༡༣ ནང་ལ་
ཚགོས་པ་རེད། ཚགོས་འདུ་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ེརྱིང་ཉ་ེཆར་ར་རམ་ས་ལར་ཚགོས་པ་རདེ། ཚགོས་འདུ་སྐངོ་ཚགོས་གནང་རྒྱུ་དང་ག་ོ
ྒྲིྱིག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་འགན་ཁུར་ཐགོ་ནས་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་དང་
གཉྱིས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སེ། གང་ལྟར་ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིཐོག་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞག་པའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ས་གནས་སྒང་ལ་ལག་
ལེན་འཁེལ་བསད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཉེ་ཆར་ཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་དངོས་ཡོད་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་དང་། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡདོ་ས་རདེ། དརེ་ཕལ་ཆརེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕབེས་
ནས་ས་ཁུལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་དང་ཚོགས་པ་འདྲ་མྱི་འདྲ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་བ་དེ། བལ་ཡུལ་ལ་ང་བར་ལམ་གོ་
བུར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེའག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་དནོ་དའེང་ཁག་ཁག་རདེ། ཚགོས་འདུ་ཚགོས་
རྒྱུ་ད་ེདག་གང་ལ་གང་འཚམ་གསང་བ་བས་པ་མ་གཏོགས་མྱི་མང་སྐད་བཏང་ནས་བརྒྱ་གགས་འབོད་གགས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོསོག་ར་ལ་མར་སྐད་བཏང་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་
ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ཚོགས་འདུ་གཞན་པའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་བཞུགས་བ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། དངོས་
ཡོད་ཀྱི་ཆོས་འཇོར་ནང་ལ་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེད་ལྟ་ངས་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་
ཟུར་དུ་གངས་ཐ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནས་ཁ་ེན་ཊར་གཞྱིས་སོས་ཕྱིན་བཞག་པ་
ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེརེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་
པ་ནྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་ལག་པ་ཕྱིས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེདག་ཐལ་ཆ་ཆེན་པ་ོ
འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོགོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མ་གསུངས་ན་ཡག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་
རེ་རེད་ཟེར་ན། ལས་འཆར་དེ་ ༢༠༠༧ ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁེ་ན་ཌར་ཕེབས་སྐབས་ཁེ་ན་ཊའྱི་སྱིད་བོན་ 
Stephen Harper ཁ་ོརང་ལ་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཅན་མང་པ་ོཡོད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཁྱེད་རང་
ཚསོ་ཕར་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་སྱིད་བནོ་གྱིས་ཐགོ་ནས་དམ་དོན་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་
ལ་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རདེ། ལས་འཆར་ད་ེབར་ལམ་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ཟརེ་བ་དེར་ཕྱི་ནང་གྱི་འགོག་རནེ་མང་
པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་འཆར་ད་ེབར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ལག་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོནས་ལས་གཞྱི་ད་ེདངོས་
སུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་མོར་ཁེ་ན་ཊའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཆ་ཚང་མཇུག་ྒྲིྱིལ་བ་རེད། ད་ེགཞུང་
འབེལ་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ལས་ཀ་དེའྱི་ལག་ལེན་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ཆ་ཚང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་ན་ཆགས་སྱིད་པ་
རདེ། མྱི་འབོར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལོགས་ལ་འག་ོབ་དསེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་པའྱི་གནས་
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སངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་ཙམ་ང་ོསོད་བས་པ་མ་གཏོགས་ངས་འགན་ཁུར་འདོད་
མེད་པ་དང་ཁུར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ལག་པ་ཕྱིས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསགས་བརདོ་གནང་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཟརེ་བ་ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགཙ་ོབ་ོམྱིའྱི་བསམ་བ་ོས་བརྟན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཡོང་བའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུགཤས་ཁང་གྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་
ལག་བསར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཤཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་རྒྱུ། ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་བདེ་རྒྱུ་དང་
ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྲང་བདནེ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་ལ་མང་ཚགོས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་དགངོས་པ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གལོ་བ་ཞསེ་པ་དརེ་མྱི་བཅུ་དྲུག་འདུག 
 མྱི་བཅུ་དྲུག་ད་ེཡང་ལོ་ ༦༠ ཡན་ཆད་དང་ ༩༥ མན་ཆད་རེད་འདུག་ཟེར་བ་དེ་དངོས་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་
སྐབས་དེ་དུས་ལས་བསོམས་བཀོད་པའྱི་སྐབས་ལ་བརྩྱི་འཇོག་བེད་སངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་མ་གཏོགས། རྩ་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོ་
རྱིགས་ཤྱིག་མང་བ་ད་ེསོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བཞུགས། ད་ེས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཕྱིས་སུ་
བུ་ཕྲུག་སོགས་ཀྱི་ལྟ་སོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉམ་ཐག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་ཞེ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་སོང་། ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ག་དུས་འག་ོ
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སོབ་སོན་པར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ནས་བོད་ནས་ཚུར་འབོར་བསད་མཁན་ཚ་ོལ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་དགོས་པའྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་བཀའ་གནང་
སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་གོང་མ་ད་ེཚོའྱི་སྐབས་ལ། ད་ེརྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་གསལ་
བཤད་ཙམ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས་གཏམ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་དོན་ད་ེ
ཡོངས་སུ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ལེའུ་ཚར་བ་རདེ། རྟ་རྒྱུགས་ཐལ་བ་འཇགས་ཚར་ནས་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་བསད་ད་ེཡོད་
པ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་ནས་བཟུང་སེ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ཏན་ཏན་ཞྱིག་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ཏ་ེད་ལྟ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་བསད་པ་དང་། ཚང་མས་དྲང་འདུག་དང་དྲང་མྱི་
འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོསེབས་སའྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེམཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ང་
ཚསོ་ད་ེཚ་ོརགོ་ག་དང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ང་ཚསོ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐགོ་
ནས་ད་ེས་གནང་བ་རེད་ལ་མ་འོངས་པར་ཡང་མུ་མཐུད་གནང་གྱི་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཐགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་བསད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་སབོས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གསལ་པོ་བཟ་ོ
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ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྱིག་འཚ་ོ
མ་ཟྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་དང་ན་གཞོན་ལས་མེད་ནད་སོང་ཟེར་བ་སོགས་རྱིམ་པ་ཚད་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
འཕྲོད་བསེན་ནས་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ནས་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཀ་པ་ཁ་པ་ག་པ་
ཞསེ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་པའྱི་ལ་ེཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེ
ནང་སྱིད་ནང་ལ་ཐད་ཀར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་ཡོད་སྐུ་ང་ོའཕྲོད་བསེན་བཀའ་བོན་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་སྙན་གསང་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་དཀའ་ངལ་སེལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་
དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་རྒན་གས་ོཁང་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ས་ེལས་བདེ་ཉུང་དྲགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་སནོ་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་སྙན་གསེང་བྱུང་སོང་། ན་ནྱིང་ང་ཚསོ་རྒན་གས་ོཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཟླ་ྒྲིྱིལ་བཏང་ནས་བཅུ་བཅ་ོལྔ་མ་གཏགོས་མེད་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་བཟོས་ནས་ལས་བེད་མང་དུ་བཏང་། ཆ་རེན་
བཟང་དུ་བཏང་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ན་ནྱིང་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལམ་
སེང་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་སེ། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་ཀྱི་
ཡོད། བས་ཙང་ཉུང་བ་ད་ེཚ་ོཉུང་བ་ཉུང་བ་ཚུར་ཟླ་ྒྲིྱིལ་བཏང་ནས་གཅྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ལས་
འཆར་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སར་ཡང་སོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བེད་དགོས་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་
ངསེ་པར་དུ་བཞསེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལུགས་བསམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཚར་འདུག ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་རྱིང་
པའང་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག སོང་ཙང་རྱིམ་པས་བག་ོའགེམས་གནང་ན་ཟརེ་བའྱི་དགངོས་འཆར་རདེ། 
 ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོགྱིན་འག་ོགྱིན་ལ་གཡས་གཡོན་ལ་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོརྒྱུ་བསད་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྐབས་ར་ེའགོག་རནེ་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་འདུགཤད་ེཉམས་མངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་གཡས་གཡོན་
ལ་མྱི་སེབས་ཡོང་རྒྱུ་དང་མ་ོཊ་ཁྱིད་ཡོང་རྒྱུ། སྦག་སྦག་བཞག་པ་སོགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཅ་ལག་འཇོག་ས་མེད་
བསད་པ་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་མང་པོ་འཕྲད་པ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གནད་འགག་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་འཆར་གནང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་རྱིང་པ་ཆགས་ཡོད་ན། བསར་དུ་རྣམ་པ་འདྲ་སོན་ནས་གང་ལྟར་ཆ་ཚང་བག་ོབཤའ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ཆུ་
ཚདོ་མང་པ་ོཞྱིག་འགརོ་འག་ོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤཐད་ཀར་དྲྱི་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ་བོད་ནས་རེས་
སུ་འབོར་མཁན་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག གསར་འབོར་བ་ཞེས་ལབ་ནའང་འདྲ་འདུགཤདེའྱི་སྐོར་ལ་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྲྱིས་ན་གནས་ཚུལ་ད་ེཏོག་ཙམ་གཏན་གྱི་རེད་བསམ་ནས་སྐར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་བཏང་སོང་། ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་སརོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་སནོ་མ་ཕལ་ཆརེ་ཞུས་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུགཤནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚ་ོབ་ཆེན་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུགཤཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་གྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འབོར་ད་ེཚའོྱི་སོད་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐགོས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུགཤད་ེནང་བཞྱིན་འབོར་ལྡན་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན། རོགས་དངུལ་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པ་འགའ་ཡོད་ན་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོགསར་འབརོ་བ་རྣམས་དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུར་སབས་བཅོལ་ལག་དབེ་མེད་
མཁན་ད་ེཚ་ོཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གཅྱིག་བས་ན་ཚོད་དཔག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལག་ཁྱེར་ཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གསར་འབོར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཐོབ་ཐང་དེ་ཚོ་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་སནོ་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཁྱབ་བྒྲིགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་
རེས་ནས་ང་ཚོའྱི་ Voting card བཟོས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་སད། ཡང་མྱིན་ན་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡར་ཕྱིར་སོད་བ་
དགོས་ཟེར་ནས་མང་པོས་བསྡུས་ཚར་སོང། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གསལ་བྒྲིགས་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མྱི་སེར་
ལག་ཁྱེར་བངས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ལེན་
ཆགོ་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ་འདུགཤདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་ད་ེཚོར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེཆོག་གྱི་རེད་དང་མ་རེད། དའེྱི་ས་མཚམས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདུག 
 ད་ེཚོར་བརྩྱི་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགསལ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་སྐོར་ད་ེརེད། བོད་ལ་ཡྱིན་ན་སོ་སོ་བོད་
ནང་ལ་ཡདོ་དུས་རྒན་གས་ོཁང་ཟརེ་བ་ད་ེརྣ་བས་ག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གོང་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚང་ ༡༡༤ ཙམ་
འཕར་བསད་འདུགཤམྱི་གངས་ ༡༣༠༠-༤༠༠ བར་དུ་སེབས་བསད་འདུག ང་ཚའོྱི་གོང་པའྱི་གཡས་གཡོན་དུ། ཨ་མདའོ་ིསྐད་དུ་
ས་ེཔ་ཟེར་གྱི་རེད། ས་ེཔ་ཆེན་པ་ོའགའ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཕ་མ་རྒན་གས་ོཁང་ནང་ལ་བསལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་
ད་ེའདྲ་བཙན་བལོ་ལ་འབརོ་ནས་མ་གཏོགས་མང་པ་ོག་ོམ་མོང་། དའེྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་ཐད་ནས་རྨང་གཞྱི་
བསམ་བརོ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་བརྟན་ཞྱིག་མ་ཡོང་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཟེར་བ་དེའྱི་ཆ་
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ཤས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ཚུད་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུགཤས་ོསོའ་ིཕ་མ་རྒན་གས་ོཁང་ལ་སལེ་རྒྱུ་དང་གཉནེ་ཉ་ེ
འབེལ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཤ་ལས་མཆེད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་མྱིན་ནའང་། གཉེན་ཉེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒན་གསོ་
ཁང་གྱི་ལམ་ལུགས་ཟེར་བ་ད་ེདར་ཡོད་པ་མ་རདེ། དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བདག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདེའྱི་ཆ་ནས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིར་གཟྱིགས་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་བསམ་གྱི་འདུག 
 སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་རྱིགས་སྱིའྱི་མཚན་མཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕ་མ་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་ལ་རྒྱ་དང་། བཟང་སོད་སོགས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད་དམ། སོབ་གསོའ་ིརང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ེ
གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆུ་ཚདོ་མང་པ་ོབཀག་མ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་བའྱི་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་སོང་། 
དནོ་དག་མང་པ་ོམེད། དནོ་དག་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགསོ་པ་ཁག་ཅྱིག ཐད་ཀར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་བགོས་གནང་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་རདེ། ས་བགོས་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོ་སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ད་ེགཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་ཟམ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མངནོ་འདདོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ལ་ཕབེས་ཏ་ེརྟགོས་ཞྱིབ་དང་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ཁག་ཅྱིག་ཁ་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་རང་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། སྐབས་དེར་ས་ོསོར་དུས་ཚདོ་དའེང་རྩ་ཆནེ་
པ་ོརེད་དེ། གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་བརྩྱིས་ནས་དུས་ཚོད་བཏོན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕེབས་ཏེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་དུས་ཚོད་བཏང་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་
ཆབས་ཅྱིག ང་རང་འག་ོསའྱི་ས་གནས་སམ་སྐབས་བབ་ཀྱི་ལས་འགན་ད་ེར་ོར་ེགདན་དང། ཝར་ཎཱ་སྱི། ཨ་ོརྱི་ས་སོགས་ལ་ཕག་
རགོས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བའྱི་ཨ་ོརྱི་སའྱི་
གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དོན་ཚན་བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ཨ་ོརྱི་སའྱི་ལས་དོན་དང་
འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཅྱིག་འདུག གྲུབ་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་མུ་མཐུད་ད་ེམཇུག་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
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ཁག་ཅྱིག་འདུག ད་ེམྱིན་གྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་གྲུབ་པ་ཚང་མར་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
མཇུག་སོང་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་གང་མྱུར་ཚར་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དོན་དག་གཙ་ོབོ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
བཞྱི་པ་དང་བཅོ་ལྔ། ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལས་ལྷག་མེད་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། དམྱིགས་བསལ་ནང་
སྱིད་འདྲ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརདེ་ད་ེགང་མགགོས་མཇུག་སོང་གནང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཨ་ོརྱི་
ས་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གྲུབ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྱི་མྱིས་འགན་ཁུར་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་དེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཁང་ངམ་ཚོགས་ཁང་ད་ེཉམས་གསོའ་ིཐོག་ལ་
འབོད་སྐུལ་རྱིམ་པ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ Blue print ད་ེའདྲ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག ད་ེདགངོས་པའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡདོ་བཞག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་རང་གཞུང་གྱི་སྱི་རས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་དང་གཅྱིག ཁག་ཅྱིག་རང་
གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཨར་པ་ོལས་གཞྱི་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱིར་དངོས་གནས་རོགས་སོར་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་ད་ེམྱི་ལ་ནོར་དགོས། ནོར་ལ་བདག་པོ་དགོས་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། 
གཞྱིས་ཆགས་ད་ེའཛུགས་ནས་ལས་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་བདག་གཅེས་ཡག་
པ་ོཞྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་གས་ོབ་རྒྱུ་ད་ེམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་གནས་ས་ོ
དང་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ནྱི་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤཤྱིག་རདེ་ཟརེ་ནས་འགན་མྱི་ཁུར་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ག་
ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ལྟ་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་གཙོས་པའྱི་ལས་
བེད་ཚོས་འདྱི་བདག་གཅེས་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམས་གསོ་སོགས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་ཡ་མང་པོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མ་རདེ། འབུམ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བདག་གཅསེ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ྒྲིྱིག་ཨང་གསར་རདེ་འདུག ད་ེཚརོ་དངོས་གནས་
ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལའང་ཞུས་འདུག ནང་སྱིད་ལའང་ Blue print ཕུལ་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་མགོགས་གནང་རོགས་གནང། དེའང་སྱི་རས་ལ་བདག་གཅེས་བ་རྒྱུའྱི་ལྷག་བསམ་ཡོད་པ་དེར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ། ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བསྱི་ཚགས་ཆགས་རྒྱུ་དང་གཞུང་ལ་ཕན་ས་རདེ་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། ས་
གནས་མྱི་འདྲ་བ་མྱི་འདྲ་བ་ལ་བཞུགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱུས་ཡོད་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚང་མས་གསུང་གྱིའང་ཡོད་པ་རདེ། 
གསུང་ཡང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སྤུངས་སོང་ན་བོད་དང་མྱི་མང་རོག་རོག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ངས་རྒྱུས་ཡདོ་པའྱི་ཆ་ནས་ད་རསེ་ལ་དྭགས་དང་འབལེ་ནས་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཕབེས་པ་རདེ། ད་གྱིན་མྱི་མང་
གྱི་བསམ་ཚུལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་ད་རེས་ནང་སྱིད་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་དང་གསར་འབརོ་ཟེར་ནས་ལབ་བད་ེམ་བད་ེམང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་
བཞྱིན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ལ་ཡྱིན་དུས་མ་ཞུ་རང་ཞུས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་
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ཀྱི་བེ་བ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་སྐོར་གྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཕྱི་ལོ ༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༡༨ བར་ལོ་བཞྱི་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསོམས་ནང་དུའང་
འདུག ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་འབད་བརྩོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བོན་ཆེན་རེད། རོང་དཔོན་རེད། འབེལ་ཆགས་ཀྱིས་
དཔོན་རྱིགས་མཇལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་བཞེས་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རེད། ལོ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་དང་མཉམ་དུ་ཚགོས་བཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཐངེས་མ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཐངེས་མ་བཅུ་གངས་
ཤྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ལ་ོབཞྱིའྱི་ནང་དོན་འབས་སོན་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
ད་ེགཞུང་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རངོ་དཔནོ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་རངོ་དཔནོ་བཞྱི་
འཁྱུར་ཚར་བ་རེད། ལ་དྭགས་རྱི་ལོངས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་གཙ་ོའཛིན་ཡྱིན་ནའང་འཁྱུར་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་དང་ལྟ་
ཡྱི་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོབཞྱི་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གྱིས་བལྟས་བསད་དུས། ར་ེབ་
འདྲ་བ་ོཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ར་ེབ་མེད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཐལ་ཆ་ཆ་ེདྲག་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ར་ེབ་ཉུང་ཉུང་འདྲ་མ་
གཏོགས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་མང་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྐང་གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་མང་མེད་ན་གཞུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་མེད་ན་མྱི་
མང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ལ་དྭགས་ལ་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡོད་པ་ད་ེཕ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། འཚ་ོབའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཚགས་ཚུད་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུར་རང་གཞུང་ནས་ཕ་གྱིར་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་མང་དག་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། 
བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་དེའང་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེར་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ས་གནས་ཀྱི་
མྱི་མང་ལ་ར་ེབ་ཉུང་རུ་ཉུང་རུ་དང་ར་ེབ་དའེང་བརླག་གབས་བརླག་གབས་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མ་ཉྱི་མ་དང་
ལ་ོལ་ོའག་ོབཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ཆུ་ཨ་ཆུ་ཟརེ་ནས་དགུན་ཁ་འག་ོབཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ཚ་ཨ་ཚ་ཟརེ་ནས་དབར་ཀ་འག་ོ
བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བས་ན་ལ་ོབཞྱི་ཕྱིན་ཚར་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཡོད་པ་ནང་ནས་
ཕལ་ཆེར་ཁག་ཙམ་ཆགས་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གལ་ཆེན་པོར་བརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞྱིག་
གནང་གྱི་འདུག དེའང་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གསོལ་
རས་སྒོར་འབུམ ༡༢༠ ཙམ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བསྐོར་རྒྱག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོརརེ་འབུམ་བཅུ་བཅུ་དངསོ་གནས་དཀའ་ཚགེས་
ཅན་ཞྱིག་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་ཆ་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱིས་གངས་ཀའྱི་ཐོག་
ནས་གཟྱིགས་སོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་མ་ཆུང་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་
ལས་གཞྱི་དེར་སྒོར་འབུམ་ ༦༠༠།༧༠༠ མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་ཚུལ། ར་ལུག་གས་ོསོང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་གྱིར་ས་ོསོས་བསོད་ནམས་བསགས་པའྱི་ཐགོ་ནས། སངས་རྒྱས་ཁངོ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། 
ས་ོསོས་སྡུག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་ཡོད་འགོ ད་ེམྱིན་གཡོག་པ་ོརྒྱུག་
མཁན་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པར་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཡོག་པོར་ས་ོས་ོརྒྱུག ར་ལུག་འཚོས། ཟ་ཁང་གྱི་གཡོག་པ་ོའདྲ་
ཕྱིན་ནས་བསད་མཁན་རང་རང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རང་གཞུང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བ་ོསྙྱིང་བང་གསུམ་བལྟས་པའྱི་ཐགོ་
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ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཡྱིས་ྒྲིྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པ་དེར་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབ་ཆེན་པོ་
བས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ལ་ོབཞྱི་རྱིང་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། རང་གཞུང་ལ་མྱི་
མང་གྱི་ངོས་ནས་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕ་གྱིར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་དང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འཆར་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ལས་དང་ཤྱིང་ནགས་འདབེས་འཛུགས་ལ་སོགས་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལ་
དྭགས་ཁུལ་ལ་ས་སྐམ་པ་ོདང་། ར་ོསྐམ་པ་ོཡྱིན་དུས་གང་ཡང་སེས་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་བསོམས་བསོན་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ལགས་ས།ོ ད་ེཡྱིན་དུས་འཚ་ོབའྱི་གནས་བབ་མང་ཆ་ེབ་ཧ་ལས་པའྱི་ས་ོབ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོམ་པ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས། འབགོ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུར་དགངོས་པའྱི་ནང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་དུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ནས་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དོན་དག་གསུམ་པ་དེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་
གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་དེར་སེས་པ་རེད། འཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་བདེ་ཕོགས་སྐོར་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལྟ་རྟོགས་སངས་འཛནི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་
ཡྱིན་ན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
འགན་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཚགོས་རྩྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་ལ་བསད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་ལན་འདབེས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ཚགས་ཚུད་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་རེད། རྩྱིས་རོག་རེད། དཔ་ེཁག་པ་ོའདྲ་
ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག ད་ེབཞྱིན་ ( Co-ordination དང་ combination) ནང་སྱིད་ཀྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་
འཁུར་རྒྱུ་དང་མཉམ་འབེལ་གྱི་རང་གཞུང་ལ་ཚུར་འགན་ཁུར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེར་
བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། མཐའ་མའྱི་མཐའ་མ་དེ། སྱིར་བཏང་ཁོ་རང་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཐོག་ལ་ (sensitive) ཧ་ཅང་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས། གསར་འབོར་དང་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ལབ་མ་དགོས་ན་ང་ཚོ་
ཡག་ཤོས་རེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་ན་སེམས་ཐག་རྱིང་རུ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ཁ་ོརང་ཁ་ོརང་
གཅྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་གྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་དུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་བསེབས་ཡོད་ན། དགངོས་སེལ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐད་ཀར་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེཆགས་བསད་དུས་ང་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཁལེ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་
བ་ཟརེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བག་ོགེང་གནང་
ཡོང་དུས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོར་དཔ་ེཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྩྭ་བ་བརོ་ནས་ཡལ་ག་འཚོལ་ཞེས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚའོྱི་ཁ་ཕགོས་ད་ེཕྲན་
བུའྱི་གཞན་ལ་འགྱུར་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཅྱིག་སེབས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་ལག་བཟ་ོམཁན་གྱི་
མ་བན་མྱིན་འདུགཤཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཆུ་མྱིན་འདུག གོག་མྱིན་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་རང་རང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་དུས་
ཚདོ་རྩ་ཆེན་པ་ོད་ེཆུད་ཟོས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་
ལྷན་ཁང་ས་ོསོར་བཅར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ལ། ཆུ་དང་གོག་མེད་མཁན་གྱི་ཁང་པ་ད་ེའདྲའང་ལྷག་གྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་
བས་ཏེ་བཟ་ོའགོ་ཡྱི་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེད་ལྟའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་
ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་ལ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལོགས་ལ་འགྱུར་བ་གང་དང་གང་འག་ོས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བཞེས་ཏ་ེབཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཅྱིག་ཚོར་བྱུང་མ་གཏགོས། རྒས་གས་ོཁང་
ལ་ཁ་ལག་སད་མཁན་མྱིན་འདུག་དང་མ་བན་མྱིན་འདུག་ཟེར་བ་མང་པ་ོགསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་དང་ཡག་པ་ོརདེ་
ད།ེ མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། ང་ཚསོ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་དོན་དག་ཆེན་པ་ོམང་
པ་ོཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་དང་བག་ོགེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཅྱིག་
སེབས་བྱུང། ད་ེནས་ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཟེར་དུས། ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་ད་ེནོར་ཡོད་མེད་
ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལམ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་ད་ེརྒས་འཁོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེནས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་མ་གཏོགས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཞེས་པ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། ཁ་ེན་ཌ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གནས་སསོ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་གནང་
ཐུབ་མཁན་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ན་ལེགས་པ་མ་གཏོགས་སྡུག་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་མཁན་ད་ེཚ་ོདེང་སང་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་
ཐུབ་མཁན། ད་ེབཞྱིན་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་སྐད་ཡྱིག་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་སོང་བ་ཙམ་གྱི་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་མེད་པ་འདྲ་པ་ོདང་བོད་པ་ཚད་ལྡན་
མ་ཡོང་བ་དང་ག་ོམྱི་ཆོད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་
ཨུ་ཚུགས་ཤཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་པ་དང་གཞུང་གྱི་འགོ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མྱི་སོད་
མཁན་མ་རགས། སོད་མཁན་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་རང་རང་མ་གཏགོས་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་འགྱིག་སོང་ཟེར་བ་ཧ་ལམ་
མེད་པ་ཞྱིག་ང་དེར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་སེབས་པ་ནས་བཟུང་ས་ེགཞྱིས་ཆགས་ད་ེལ་ཡག་པ་ོཆགས་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ག་ོརྒྱུ་མྱིན་འདུགཤའག་ོསོང་ག་ཚདོ་བཏང་ནའང་ད་དུང་ཡང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤས་ཆ་སད་ནའང་ཁང་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁང་
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པ་སད་ན་ནང་ཆས་དགོས་ཀྱི་འདུགཤནང་ཆས་སད་ན་ཁ་ལག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཁ་ལག་ཟ་རྒྱུ་སད་ན་མ་བན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་
བསད་པ་དེ་འདྲ་རང་རང་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོ་མྱི་མང་དེ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་འཁོར་ནས། 
གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་རང་རང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་འཆར་ཅན་གྱི་བེད་སྒ་ོལམ་སནོ་ཞྱིག་བས་ནས་ལ་ོརྟག་པར་བ་རྒྱུ་ད་ེ
འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་ནས་བསམ་བ་ོཤུགས་ཆ་ེཙམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་མ་གཏགོས། མུ་མཐུད་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརྟན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་རང་རང་ལབ། སོད་མཁན་ད་ེནྱི་རྒས་འཁོགས་མ་གཏོགས་མ་རག་པ་བས། གང་ཡོད་
པ་ད་ེཚརོ་དཀའ་ངལ་རང་རང་འཕྲད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡངོ་ས་མ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུགཤལྷག་པར་
དུ་ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། བོད་ནས་སེབས་མཁན་འདྲ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ེཚ་ོལ་ལས་ཀ་གཞན་པ་བེད་ས་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
ལྟག་ཆུ་ཆད་པའྱི་རྱིང་བུ་ནང་བཞྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་དཔ་ེཆའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཉུང་རུ་མ་གཏོགས་
མང་རུ་ཕྱིན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལོགས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེསོན་མ་ནས་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་འཁྱུར་ལ་ཉ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་
པས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྱིང་བཙན་བལོ་ནང་ལ་ཛ་དྲག་ཆ་ེཤོས་ཟརེ་ནའང་མྱིན་འདུག དཀའ་ངལ་
ཆ་ེཤོས་ཟེར་ནའང་མྱིན་འདུགཤགང་འདུག་ཟེར་ན་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་འདུགཤབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་རྱིང་བཙན་བལོ་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། མ་
འོངས་པར་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་དེ་སོང་
འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད། ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་བསད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ག་ཚོད་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་རྒྱུ་ཁ་ོརང་མྱི་འདུག མྱི་མྱིན་འདུགཤཁང་པ་བརྒྱབ་ན་
ག་ར་ེཕན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མྱིན་འདུགཤཞྱིང་ཁ་ཡོད་ནའང་ག་ར་ེཕན་གྱི་རདེ། ལས་ཀ་ལས་མཁན་གྱི་མྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒས་འཁོགས་རང་རང་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ལོ་གཞོན་གཞོན་ཁ་ཤས་ཡོད་ནའང་དེ་
ཚོར་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
དའེྱི་ནང་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ང་ཚ་ོལ་ོདྲུག་ཅུའྱི་ནང་གང་ལྟར་འག་ོའཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མཇུག་
སངོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་ཁ་ཕོགས་གང་ལྟར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོ
ཐུབ་མྱིན་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརྟན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་དགོས་རྒྱུ་མྱིན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤཕྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་བཞུགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོར་རོགས་པ་བེད་མཁན་མང་པ་ོརགས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ག་ཚོད་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཏོང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཅྱིག་
ཆགས་དུས། ཁ་ོལ་ལས་ཀ་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེབེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལོགས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་གནད་
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འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེམྱི་འབོར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། མྱི་འབོར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་བརྩམས་བཞག་པ་ཕལ་ཆེར་
མཇལ་མ་བྱུང། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་རང་བཞྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤད་ེལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བཅུག་རྒྱུའྱི་སོབ་མ་ད་ེཚོར་སོབ་ཡོན་ཕེད་ཆག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་ཡོན་རྱིན་མེད་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་གཅྱིག་བདེ་ཐུབ་པ་ཅྱིག་དང། སནོ་མ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡོད་མཁན་ལ་བལྟ་རྟགོས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སེས་མཁན་ཚང་མར་ལྟ་རྟོགས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་
ནས་གང་ལྟར་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོའ་ིསོབ་གསོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་དྲྱི་བ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེ
ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་བགོས་དང་འབལེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྱིར་
བཏང་གྱི་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོར་འག་ོདུས། གཅྱིག་འགྱིག་མེད་པ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱིག་མྱིན་འདུག་ཟརེ་བ་མ་གཏོགས་
འགྱིག་སོང་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོམྱིན་འདུགཤཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕག་སྦྲེལ་ངེད་
གཉྱིས་ས་ཁུལ་འག་ོས་ད་ེའབས་ལོངས་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་དུས། ས་མཚམས་ཕོགས་ལ་སོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་
ད་ེཚརོ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོདང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁ་ོརང་ཚརོ་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཀང་འདུགཤམ་ཟད་ལ་ོཆནེ་པརོ་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། 
དཔེར་ན། ལ་བང་གྱི་འབྲུག་ཁུལ་ལ་བསད་མཁན་གྱི་འབོག་པ་དུད་ཚང་བཅུ་གསུམ་ཙམ་འདུགཤཁོང་ཚ་ོབོད་ས་མ་ཤོར་སོན་ལ་
ས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་ས་ཆ་རང་ཡྱིན་ལ། ང་ཚོ་ད་ེག་རང་ལ་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ནང་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་
ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལུང་པ་གཞན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ད་ེལྟར་ཆགས་པ་རེད། ང་ཚ་ོསོན་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསད་པ་ཡྱིན་ལ་ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་བསད་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་གཅྱིག་ད་ེབོད་རང་བཙན་ག་དུས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་ཞོགས་པ་
ནས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་བསད་ཡོད་ཅེས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚོར་འདུགཤང་ཚ་ོསེབས་ཡོང་དུས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེ
ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། ས་ཆ་ད་ེཚང་མ་དམའ་སར་ཆགས་ནས་ས་མཚམས་ཀྱི་དམག་མྱི་ད་ེཚོས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྱིའྱི་སྒང་ལ་
བཏང་རྒྱུ་མེད་པ། ད་ེབཞྱིན་ཁང་པ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སོགས་པ་བཟ་ོམྱི་ཆོག་པ། དམག་མྱི་ད་ེཚོས་ཉེན་བར་མང་པ་ོསེབས་ཚར་
འདུགཤཁྱེད་རང་ཚ་ོལུང་པ་ད་ེལ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སེབས་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་འཚ་ོབ་
དའེང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུགཤལ་ོན་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭར་འག་ོནས་མར་གོང་ཁྱེར་མ་གཏོགས་ཡར་རྱི་སྒང་ལ་འག་ོམཁན་
མྱིན་འདུགཤསེམས་ཅན་བལྟ་མཁན་ནྱི་རྒས་འཁོགས་རང་རང་ཡྱིན་དུས་ཧ་ལས་པས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས། ཁོང་
ཚོས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུགཤཁོང་ཚོས་རེ་བ་དང་དགོས་འདུན་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ནང་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་
འདུགཤགཉྱིས་པ་ད་ེལ་ཁོང་ཚོའྱི་འཚ་ོབའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་འདུགཤང་ཚ་ོརྒས་འཁོགས་ད་ེའདྲ་ཆགས་
ཚར་དུས་ས་ཆ་དརེ་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་དའེྱི་ནང་ལ་ལ་ོམང་
པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་དགོས་ཀྱི་མྱིན་འདུག མཐངོ་བ་ཙམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོའག་ོརྒྱུའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཤྱིག་ལ་ཕར་ཟླ་ྒྲིྱིལ་བེད་པ་
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ལས་ས་ཆ་དེར་ཁུངས་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་མྱིན་འདུགཤད་ེནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རེད་འདུགཤས་ཆ་དེའྱི་གཡས་གཡོན་བར་
གསུམ་ཚང་མ་དམག་མྱི་དང་དམག་མྱིའྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་དུས། སེམས་ཅན་རྣམས་རྱི་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འབར་རས་སྦས་ཡདོ་དུས། 
སྒ་ོཕྱུག་སེམས་ཅན་མང་པ་ོཅྱིག་ལ་བརབ་གསྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འག་ོའདུག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཡོད་
པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་སོང་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བསམོས་བསནོ་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་
ནས། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག་སེ། གང་ལྟར་ཞུ་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤར་ཝང་ལའྱི་མཉམ་འབལེ་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་སྒ་ོབརྒྱབས་འདུག དའེྱི་གནས་སངས་ད་ེགང་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་མཉམ་འབལེ་གྱི་གནས་འབབ་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སྒ་ོབརྒྱབ་ཡདོ་
པ་ད་ེའདྲ་མཇལ་ཡོང་དུས། འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་འདུགཤསོན་
མ་ང་རང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་འག་ོདུས་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུགཤབཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཡང་མང་པ་ོའདུགཤཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་དུས། དའེྱི་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞུ་
རྒྱུ་ཅྱིག་དང། སྒང་ཏོག་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་ནང་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསད་དུས། ནང་གྱི་ཞབས་ཞུ་བེད་སངས་དང་འཛནི་
སོང་བེད་སངས་ཐོག་ཕྲན་བུའྱི་འཐུས་ཤོར་འག་ོའདུག་བསམ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུགཤདེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་རང་གྱི་ཉམས་
མོང་ཡོད་མཁན་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུགཤཉམས་ཆག་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུགཤའཐུས་ཤོར་མང་པ་ོའག་ོ
ཡྱི་འདུགཤའདྱི་ནང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་བོད་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་བཅས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤང་ཚ་ོཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་བསད་དུས། སནོ་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་བདེ་སངས་དང་མགོན་ཁང་ཉར་སངས། ཞལ་ལག་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་
འཐུས་ཤོར་ཏགོ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག་ས།ེ ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོཤབཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩ་བའྱི་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ད་ེཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་གོ་བར་འཕྲོད་པའྱི་ལན་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་བོད་ནས་ཚུར་འབོར་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་སོད་
གནས་གསར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་བསྐུལ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
དགོངས་འཆར་གནང་སོང། གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ང་ཚོས་རེ་བ་ཡོད་བསད་སའྱི་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་མུ་
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མཐུད་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞྱིས་ཁང་ཐོབ་རྒྱུར་ཆ་རེན་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་
བཀའ་གནང་སོང་། ཆ་རེན་འདྱི་སནོ་མའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་བོད་
ནས་ཚུར་འབོར་བཞག་པའྱི་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ། ལག་འཁྱེར་ RC ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་མྱི་གཙང་མ་ཡྱིན་
བསད་པ། བོད་ནས་ཚུར་འབོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དང་དགོན་སེ་གྲྭ་
ཚང་། ཚོགས་སྱིད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ད་ེཚ་ོལ་བཞུགས་
ས་དང་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས། ཛ་དྲག་གྱི་གཞྱིས་ཁང་གནང་རྒྱུའྱི་ནང་གྱི་ཆ་རནེ་ད་ེཚང་གྱི་མྱིན་འདུགཤད་ེནས་སབོ་གྲྭ་དང་
གྲྭ་བཙུན་ཁག་ལ་སོབ་གཉརེ་གནང་བསད་པ་ད་ེཚརོ་ཕལ་ཆརེ་ཆ་རནེ་དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་ད་ེ
ས་ང་ཚོས་ཁང་པ་གསར་བསྐྲུན་བས་ཏ་ེཆ་རནེ་ཕུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་
མཚུངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤད་ེནས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟརེ་ན། ཕལ་ཆེར་
འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསར་གསལ་བྒྲིགས་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་གནས་
སངས་ད་ེལྟར་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོས་ཚར་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སབས་
བཅལོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེདརོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ལནེ། སབས་བཅལོ་གྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ལེན་པ་དེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལག་ཁྱེར་བསྣམ་བསད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་
མཚམས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། འོས་བསྡུ་དཔེར་ན་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོདང་དངོས་གསལ་དོད་པ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་སྒོ་ནས་ཕག་
ལས་གནང་བསད་མཁན་ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཁུལ་མང་པའོ་ིནང་ལ་འོས་
བསྡུའྱི་ལག་ཁྱེར་འཁྱེར་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་ས་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ས་དྲོ་དགོངས་འཆར་བྱུང་བ་རེད། 
འབེལ་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཚ་ོདང་དངོས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ནང་མར་ཐོན་ནས་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་དང་། ལྷན་རྒྱས་སྐུ་པར་ྒྲིོན་
པ། ཚགས་པར་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚོའྱི་ནང་གཏམ་བཤད་བེད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཆགས་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་དོན་
ཚགོས་པ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་གྱི་ཐུགས་མཉེས་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ཐུགས་མ་
མཉསེ་པ་ཆགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་གཟབ་གཟབ་བདེ་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ས་གནས་ཁག་ལ་བཀོད་ཁྱབ་ཐེངས་
གཉྱིས་ཙམ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒས་གས་ོཁང་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་
ཡོད་རང་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་རྒས་འཁོགས་རྣམས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཕྲུ ་གུས་གསོ་སོང་བེད་པ་མ་
གཏོགས། རྒས་འཁོགས་རྣམས་བདག་མེད་བཞག་ནས་ཟུར་ལ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་བ་ད་ེརྱིགས་བོད་ཀྱི་སོལ་
རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་མེད་པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་འབརོ་ནས་འཚ་ོབའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོཤམཚམས་བཞག་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང། སྒ་ོད་ེབསོན་རོགས་གནང་། དྲྱིལ་བྒྲིགས་ཀྱི་འཕྲུལ་
ཆ་ྒྲི་འཇུག་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་རྒན་གས་ོཁང་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེརདེ། བོད་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་
ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལུགས་སོལ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཕ་མ་རྒན་རྒོན་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ལྟ་སོང་བེད་པ་མ་གཏོགས། རྒན་རྒོན་ཕར་ཟུར་དུ་
བཞག་ནས་གསོ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དེ་མེད་པ་དངོས་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་སེབས་པའྱི་རེས་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་སངས་རདེ། འཚ་ོགོས་ཀྱི་གནས་སངས་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་ནང་ལ་ལ་ོགཞོན་པ་ཡོད་མཁན་ཚསོ་འཚ་ོགོས་ཀྱི་འགན་གཙ་ོ
བ་ོད་ེའཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་ལ་འཚ་ོརྟེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་ལ་རྒན་འཁོགས་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེའདྲའྱི་ལྡགོ་ཏུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཕལ་ཆེར་རྒན་གས་ོཁང་ཟུར་དུ་བཙུགས་
དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འངོས་པར་སོལ་རྒྱུན་ད་ེདག་རྱིགས་
ཀྱི་ལེགས་པའྱི་ཆ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ངན་པའྱི་ཆ་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། རྱིམ་པས་གཟྱིགས་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་བར་ལམ་ཨ་ོརྱི་ས་ཁུལ་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་དནོ་མཇུག་ྒྲིྱིལ་ཟྱིན་པ་དང་། མཇུག་ྒྲིྱིལ་བ་བསད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་ནང་ནས་མཇུག་ྒྲིྱིལ་གང་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མཇུག་ྒྲིྱིལ་བ་བསད་གང་
ལྷག་པ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་རྱིམ་པས་ང་ཚསོ་ལ་ོདུས་ས་ོསོའ་ིནང་ལས་འཆར་བཀོད་ནས་བསད་ས་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོ
གཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེས་ཡོད་པའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེར་བདག་གཅེས་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ། 
དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚསོ་སབོ་གས་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར་རྒྱ་གར་ཧྱིན་སྒོར་བ་ེབ་ 
༦༥༠ སྐོར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནད་དོན་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འཕ་ོའགྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབའང་ཉུང་དུ་
ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ལན་ཉ་ེཆར་ང་ཡ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོདེའྱི་སྐོར་ལ་ཚགོས་འདུ་བྱུང་། 
ར་ེབ་མུ་མཐུད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ར་ེབ་མེད་པ་ཞྱིག་ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མཐངོ་མ་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཡ་གྱིའྱི་སྱི་འཐུས་དང་སྱི་ཟུར། ལས་ཐགོ་དང་ལས་ཟུར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ཡྱིན་མྱིན་
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ལ་མ་ལྟོས་པར་སྱི་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འཁྱིད་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚ་དེད་གང་ཐུབ་
ཐུབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་དནོ་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་བསམ་དྲན་
གྱི་འདུག སོང་ཙང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡ་གྱིར་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཡ་གྱིའྱི་མྱི་སྣ་འབལེ་མཐུད་བ་
རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་དུས། མུ་མཐུད་ཕག་རགོས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་འབགོ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
སེབས་འདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་འབོག་ལས་ཀྱི་སེ་ཚན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་རེད་
དྲན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡར་གནང་ཐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚུད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཉམ་འབེལ་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་དང་མ་གནང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགཙ་ོབོ་
མཉམ་འབལེ་ཁག་ ༡༥ ཙམ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ནས་དེབ་སལེ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། སནོ་མ་འདས་པའྱི་ ༢༠༠༥ ཕན་ཆད་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་རེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
གནང་ཆོག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དེ། འོན་ཀང་ ༢༠༠༤ དང ༢༠༠༥ ནས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་དང་འཛིན་སོང་བེད་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་འཕ་ོའགྱུར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ཚང་མ་ཟུར་དུ་ལས་དོན་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། དའེྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་དང་ལས་བདེ་མྱི་སྣ་ཆ་ཚང་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་འདམེས་སྒྲུག་བ་རྒྱུའྱི་མང་མསོ་འོས་བསྡུའྱི་
ལམ་ལུགས་ཤཤྱིག་འག་ོའཛུགས་ཏ།ེ ཕལ་ཆེར་ལ་ོ ༡༣།༡༤ ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་གྱིན་ཉ་ེཆར་ཡ་གྱིའྱི་ལ་དྭགས་
ལ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ཐགོ་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སོང་ཙང་ལ་ོ ༡༤ ཕྱིན་པའྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་ལ་ཕྱིར་
མྱིག་གཅྱིག་བལྟས་ནས་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཐོན་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་མཉམ་འབེལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ནས་གང་
ལྟར་བསར་ཞྱིབ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཞུས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ཁོང་རང་ཚོས་བང་ྒྲིྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
དགངོས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་མེད་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཆ་ཚང་ས་ོ
བཤུག་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེ་སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བས་ནས་དརེ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེསབས་བད་ེཡོང་ས་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོབ་ོའགན་བཞསེ་མཁན་ཡྱིན་དུས། འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་གནས་
སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ང་རང་མྱི་
ཆུང་ཆུང་གྱི་བསམ་བ་ོརདེ། 
 ད་ེནས་དགོངས་ཚུལ་གཞན་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དེ། ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་གྱི་འདུག དངོས་སུ་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། 
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གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་མྱི་ཆ་མེད་པའྱི་སོན་ཡྱིན་པ་དང་། གནད་འགག་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ལས་
བསམོས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡ་གྱིའྱི་འབས་ལངོས་ཁུལ་དུ་ཆ་བཞག་ན། འབགོ་ཁུལ་ཞསེ་པའྱི་ས་ཆའྱི་
ནང་ལ་དཀལ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་དང་། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་བརྟན་པ་ོམེད་པ། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེ
འཚ་ོརྟེན་གྱི་ཆེད་དུ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་ཟླ་ྒྲིྱིལ་ཡོངས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། ཁོ་རང་ཚོ་གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་ཟླ་ྒྲིྱིལ་འག་ོརྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ལམ་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་སྦང་
ལའྱི་མཉམ་འབེལ་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་ས་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་དགོས་རྒྱུའྱི་
གནད་འགག་ག་རེའྱི་སྒང་ལ་ཐུག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕན་ལ་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཚོལ་ཞྱིབ་ཞུས་ནས་མ་འོངས་བེད་ཕོགས་ག་ར་ེའདུག ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་བེད་ཆོག་པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྒང་ཏོག་གྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགང་ལ་
གང་འཚམ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་རེན་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ། རྩ་བའྱི་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་དེ་ཙམ་མྱི་
འདུག་སེ། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་བརྒྱུད་དེ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ངེས་པར་དུ་བེད་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་ྒྲིོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤཤསེ་ྒྲིལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཙང། འདྱིའྱི་ནང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དྲྱི་བ་བསྐུལ་ནའང་བསྐུལ་མ་ཤེས་པ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ནང་ནས་བདུན་ཙམ་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཏ་ེམང་པ་ོཞྱིག་དྲྱི་བ་བསྐུལ་གནང་བསྒྲུབས་སོང། 
འདྱི་ལ་ལྡབ་སོར་མེད་པ་བས། དང་པ་ོདེར་ན་གཞོན་རོགས་སོར་ལས་དོན་གྱི་ཚན་པ་དང་པ་ོདེར་ལས་རྱིགས་སོང་བརར་དང་
ཟབ་སོང་གྱི་ནང་ལ་ན་གཞོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཟློག་མེད་ཀྱི་ནང་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དང། ཁ་ོརང་ཚོར་ང་རང་ཚོས་གཟྱིགས་
རྟོགས་གནང་ནས་ལམ་སོན་དང། བསབ་པ་མཐར་སོན་ནས་ལས་ཀ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་དུ་སོང་བརར་ལེགས་ཐོན་
རེས་ལ་ལས་འཚོལ་ག་ོྒྲིྱིག ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ག་ོྒྲིྱིག་གནང་བའྱི་མྱི་སྣ་ ༩༥ ཙམ་འདུག འདྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལས་ཀ་འདྱི་
ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་སོ་སོའ་ིརྐང་པ་སྒང་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་ན། གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་མཇུག་ལ་ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་
རྟགོས་གནང་ཐུབ་པ་གཅྱིག་བྱུང་ཡདོ་ན་མེད་ན་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡདོ་ན་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་
བརར་དང་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརར་འདྱི་ནང་ལའང་མྱི་ ༣༣༣ ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་གནང་



30 
 

འདུག གཞོན་སེས་འདྱི་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནང་ལ་
ཡང་ཧནོ་སུར་རྒས་གས་ོཁང་ནས་མར་བས་ཏ་ེས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཚགོས་ཆུང་ཞསེ་བཀོད་གནང་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོ
མོང་མྱི་འདུག གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ལྟ་ངའྱི་ཕག་རོགས་གཅྱིག་གྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་
སོང། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་མྱི་སྣའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང། འདྱི་ལབ་པ་དང་འཕྲལ་དུ་ངར་དྲན་པ་ཞྱིག་གསོས་དུས་
སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱི་དངོས་གནས་བས་ན་ཆོས་རྱིག་འོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསེན་འོག་
ལའང་ཕབེས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་འདྱི་ནང་སྱིད་ལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཁ་ོརང་ས་ེར་བསེ་གཙང་པ་ཁང་ཚན་གྱི་དག་ེའདུན་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཁ་སང་ཡར་ར་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པ་རདེ། ར་རམ་ས་ལར་ཕབེས་དུས་ཁ་ོརང་མ་གྱིར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཐུགས་
སེམས་ཕྲན་བུའྱི་ས་ོཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་མ་གྱིར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་ལྷག་བརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། སྐབས་དརེ་ཁ་ོ
རང་འཚོལ་རྒྱུར་ཤཤྱིང་ནགས་གསེབ་ལ་འགོ་དུས་མ་རེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག རེས་ལ་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་
ཁངོ་ལ་ཁྱོད་རང་ར་སར་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུར་ཕབེས་ཐུབ་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་ོརང་ར་རམ་
ས་ལར་ཕབེས་པ་རདེ། ཕབེས་དུས་ཡང་ར་རམ་ས་ལར་ཁོང་ལ་རོགས་པ་བེད་མཁན་ཡག་པ་ོམེད་པ་དང་། དངུལ་ཡྱིན་ནའང་མ་
འདང་པར་བས་ནས་སེམས་ཁམས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་ས་རདེ། ཁངོ་གྱི་གནས་སངས་ད་ེདང་པ་ོངས་ཤེས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
གང་ལྟར་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་འདུག རེས་མ་ཁ་ོརང་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབའྱི་རེན་གྱི་ཟ་ཁང་འགའ་ཤས་ནང་ཞལ་ལག་མཆོད་ནས་
དངུལ་མ་སད་པར་ཕྱིན་པ་རྱིགས་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་འདུགཤསྐབས་དེར་གནས་ཚུལ་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེཏོག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་འདུག 
ཟ་ཁང་བདག་པ་ོཚ་ོལའང་ཐུགས་ཁག་མྱིན་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕ་གྱིར་ Tourist ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་པ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོ
དང་རོག་ག་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ོཚོས་དགེ་འདུན་པ་ཁ་ོརང་ཉེན་རྟོག་པ་ Police ལ་རྩྱིས་སད་གནང་འདུགཤ ཉེན་རྟོག་
པར་ Police ལ་རྩྱིས་སད་ཚར་དུས་མ་གྱིར་ས་ེར་ལ་མར་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས། སྐབས་དེར་ཁྱེད་རང་ཚའོྱི་དག་ེའདུན་པ་ཁོང་ལ་
དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་འདུག གཟྱིགས་རྟགོས་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། དག་ེའདུན་པ་གཉྱིས་
ཡར་ཕེབས་འདུག ཕེབས་དུས་སྐབས་ལ་ཁ་ོཚོས་དག་ེའདུན་པ་ཁོང་ར་སའྱི་ Thana བཙོན་ཁང་ནང་ལ་བཅུག་འདུག སྐབས་
དེར་དགེ་འདུན་པ་གཉྱིས་ཡར་ཕེབས་འདུག གང་ལྟར་འདྱིའྱི་བར་དེར་ཁོང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ་དང་དོལ་རྒྱལ་སོན་མཁན་རེད་ཟེར་
ནས་དནོ་མདེ་བསྙནོ་འཛུགས་མང་པ་ོབས་འདུག  མ་ཟད་བད་ེསྲུང་ལའང་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཐསོ་
རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར་ང་ོམ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ད་ེནས་ཁངོ་གྱི་ལུས་སེམས་བད་ེཐང་དང་ར་སར་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་ར་སའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་སྣ་འགའ་ཤས་དང་ལྷན་དུ་གོས་བསྡུར་ཐེངས་མང་ཞུས་གནང་འདུག མཐའ་མ་དེར་ Amritsar 
སོས་ཁང་ནང་སེལ་རྒྱུའྱི་མོས་མཐུན་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱུང་འདུགཤདེའྱི་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ལའང་ལབ་ཀྱི་འདུག 
སྐབས་དེར་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་བ་ོབད་ེཔ་ོཁྱོན་ནས་བྱུང་མ་སོང་། དག་ེའདུན་པ་གཅྱིག་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་མཆདོ་མཁན་
ཞྱིག་ Amritsar སསོ་ཁང་ནང་ལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོགཉྱིད་ཀང་ཁུག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན། སབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་
དེའྱི་དགོང་མོར་དག་ེའདུན་པ་ཁོང་དང་གཞན་དགེ་འདུན་པ་གཉྱིས་ལམ་འགོ་རང་བས་ནས་ལམ་བར་ལ་ང་ཚ་ོགདོང་ཐུག་ཁེལ་
སོང་། སྐབས་དེར་ངས་ཁོང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ར་ེབེད་སོང་ཞེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོཚོས་ག་ར་ེགསུང་སོང་ཟརེ་ན། སང་ཉྱིན་
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ང་ཚོ་སྱི་སོད་རླང་འཁོར་ Bus བརྒྱུད་ Amritsar སོས་ཁང་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་
གསུངས་དུས། ངས་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་སྒུག་དང། སང་ཉྱིན་ད་ེནས་མར་མ་འགོ ད་ེམ་ཉྱིད་དུ་ངས་འདྱི་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་སྒུག་དང་ངས་འག་ོསོང་ཚང་མ་བཏང་གྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཞྱིག་
བས་ན་མ་གཏོགས། སོས་ཁང་ནང་ལ་སེལ་ན་དྲག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་གྱིར་ཚང་མ་སོན་པ་ཡྱིན་
དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས་ད་དུང་ད་ེལས་མང་བ་སོས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སེམས་པ་མ་བད་ེབ་ཆགས་རྒྱུ་
དང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་མཁྱེན་ང་རང་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་བཏང་གྱི་ཡྱིན། ང་རང་ཆེད་མངགས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་སེ། ངས་མྱི་
བཏང་བ་ཡྱིན། དེའྱི་སང་ཉྱིན་དེར་ Police Thana ནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་བཅོལ་བཞག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་པཱ། ཕ་གྱིར་བཅོལ་ནས་ཞལ་ལག་ཞོགས་པ། ཉྱིན་གུང། དགོངས་མ་ོབཅས་ཚང་མ་ཕ་
གྱིར་སེལ། ཁོ་རང་གྱི་ Police སྐར་མ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེའང་མར་བཀོག་འདུག མཐའ་མ་དེར་ Police Thana ནས་
གསུངས་དནོ་ལ། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཁ་ོརང་ལ་ནག་ཉསེ་འདྱི་འདྲ་མེད་ཙང་གལ་སྱིད་ཤྱི་བ་དང་བརླགས་
པ་རྱིགས་བྱུང་ན་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། སྐུ་མཁྱེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་ཕར་འཁྱིད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་
གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་མྱི་མངགས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་མགོན་ཁང་ནང་ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལྷག་བཞག་པ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ Tanta 
སྨན་ཁང་ལ་འཁྱིད་པ་རེད། ད་ེནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་མགོན་ཁང་ནང་ལ་བཞག་སེ། ཉྱིན་གུང། ཞོགས་པ། དགོངས་མ་ོབཅས་
ཞལ་ལག་ཆ་ཚང་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གསོལ་སྨན་འདྱིའང་སྦས་ནས་ཞལ་ལག་ནང་བླུགས་ཏེ་
ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕུལ་དུས་སྐབས་ལ་མར་ཞྱི་འཇམ་ཆགས་རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར་སནོ་པ་རདེ་ལབ་ནས་སེམས་ཁམས་མ་བད་ེ
བ་ཚོར་གཡུག་བཞག་རྒྱུ་མྱིན་འདུགཤགསོལ་སྨན་འདྱི་ཕུལ་དུས་མར་ཞྱི་འཇམ་ཆགས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་རེས་ལ་ག་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་དྲག་སདེ་བྱུང་སོང། ད་ེརསེ་ཁ་ོརང་ས་ེར་ལ་མར་འཁྱིད་འག་ོབ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་གྱིར་མཚམས་ར་ེམཚམས་ར་ེམ་
གཏོགས་གཞན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་དགུན་ཁ་ར་ོར་ེགདན་ལ་ཕབེས་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚསོ་མ་གྱིར་ཁ་ོརང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་བརླགས་གནང་དུས། མ་གྱིའྱི་ཁ་ོརང་ལ་གྲྭ་ཚང་ནས་ཐབོ་ཐང་འདྱི་ཚ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་
འདུག་བཅད་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་ཚ་ོམ་གྱིར་གྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པ་དང་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཚོས་ཉར་
ནས་བསད་འདུག དེའྱི་སྐརོ་ལ་ངས་སནོ་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བརདེ་འདུག འདྱི་ངས་ཆསོ་རྱིག་ལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན། 
འཕྲོད་བསེན་ལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལ་ཞུ་དགོས་ཡོད་ན་ཏག་ཏག་རེད་འདུག ཁ་ོརང་ཉམ་ཐག་ཀང་རེད་འདུགཤ རྣམ་པ་
ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་གནང་སེ་གང་ལྟར་འདྱི་ཧ་ཅང་སེམས་པ་ཕམ་པ་ོཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་ཧ་ཅང་གྱི་མྱི་ཡག་པོ། སེམས་པ་ཆུང་
ཆུང། ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོགཉྱིས་པ་རང་རང་ལེན་མཁན། ཧ་ཅང་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ལབ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕངས་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ཆ་ཕྲན་བུའྱི་ཡག་པ་ོཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ལ་མ་གྱིར་ས་ེརར་གྲྭ་ཚང་
གྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རྩ་བ་ནས་མྱིན་འདུག གང་ལགས་ཞ་ེན། ཁ་ོརང་བརླགས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་བཅད་འདུག བས་
ཙང་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་དགོངས་
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དག་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་གསར་འབརོ་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དརེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགའ་བསུ་ཡོད། ཉམ་ཐག་སྒང་
ལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་། ང་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚང་མ་ཞུས་ཚར་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
དང་། དྲྱི་བ་ཁག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། ཐོག་མར་དེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལས་བསོམས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོདང་། ཚགས་ཚུད་པོ། དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་བ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་
རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག ས་གནས་ཁག་སེ་ར་ལྡུན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡར་
རྒྱུགས་མར་རྒྱུགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་ས་རདེ། སྒོར་མ་ོཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གཞུང་ལ་འབུལ་མ་དགོས་པ་བྱུང་ས་ེབསྱི་ཚགས་
བྱུང་འདུག ད་ེལྟ་བུའྱི་མྱི་སྣ་ཁོང་རྣམ་པར་ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གོ་སྐབས་གང་མང་མང་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་
ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་ལྡོག་ཕོགས་ལ་ཡང་ས་གནས་ཁག་ཤས་ལ་ཡང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚསོ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཡང་འདུག ཁངོ་རྣམ་པར་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ངས་བསམ་པར་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ས་
རདེ། ད་ེཚོར་ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་ཟབ་སོང་ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་མ་གཏོགས་འབོར་མ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པར་ཟབ་
སོང་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་མང་ཙམ་དང་། སྱིར་བཏང་གསར་པ་གསར་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསངས་དང་ྒྲིོམ་
གཞྱི་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད་སབས་ཉྱིན་གསུམ་ཙམ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེགང་མང་མང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པར་མ་འངོས་པར་ལ་ོགསུམ་ཙམ་རྱིང་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་དུས། འདྱི་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གནད་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་དངེ་སང་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ Union home 

minister, Amitabh Mathurཤཟུང་དྲུང་ཁོང་གྱིས་གསལ་བྒྲིགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་ད་ེདག་ཏག་ཏག་ཡྱིན་མྱིན་མ་
ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་སངོ་ཕྲག་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་མ་གཏགོས་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་ལ་ལོག་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མར་ཆག་བསད་པ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོཕལ་ཆེར་རོགས་འགོ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེངས་གནད་
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འགག་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་། གལ་སྱིད་དའེྱི་གངས་ད་ེཚད་ལྡན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོདེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ད་ེག་རེ་རེད་དམ། གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཛ་དྲག་པོ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་འདུག གཙོ་བོ་བོད་ནང་ནས་གསར་དུ་
འབོར་མཁན་ད་ེདག་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་མ་ཕེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག 
གཙ་ོབོ་ད་ེབོད་ནང་ལོགས་ནས་བཀག་འདོམས་ཡོད་ཡོད་པ་བས། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ད་ེཚོས་
འདྱིར་ཁང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྲ་པ་ོདང་། སོད་ས་སོགས་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབ་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ངས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག 
གཙ་ོབོ་ད་ེཁ་ོརང་ཚ་ོའདྱི་ལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་དང་། དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་སང་རྒྱུ་དང་དགེ་བའྱི་བཤེས་
གཉནེ་ཐོན་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ག་ོསྐབས། ད་ེབཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་རག་རྒྱུ་བཅས་ད་ེཚ་ོཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་དག་ལ་བོད་ནས་
ཚུར་ཕབེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཉུང་རེད་ད་ེཁ་ཤས་ཤྱིག་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱིར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་
ཡག་པ་ོབཏང་ནས་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་བས་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚུར་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁངོ་ཚརོ་སོབ་སོང་སོད་
ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུ་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ནས་
གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ད་ེཚ་ོཚུར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡང་ད་ེའདྲ་
རང་རང་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། བོད་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། མཚམས་མཚམས་བོད་ནས་འབརོ་རསེ་རྒྱ་གར་ལ་ལ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་བསད་ནས་སབོ་སངོ་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་བེད་མ་ཐུབ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚ་ོའགྱུར་བ་ཐེབས་ནས་ཡོང་མ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་
གཅྱིག་ཀང་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རདེ། 
 ད་ེནས་དའེྱི་སྒང་ལ་བདོ་པ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལག་ཁྱརེ་བཟསོ་ནས་
བོད་པའྱི་ Refugee གངས་ཀ་ནང་ནས་མར་བཏོན་བཞག་གྱི་འདུག བོད་པ་མང་པོ་གཅྱིག་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བཞུགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་ག་ོཐོས་ལ་ས་གནས་ཁག་གྱི་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་སོད་ཀྱི་མེད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་
ངའྱི་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ས་གནས་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱི་ག་ེད་ེའདྲ་སད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། སྱིར་བཏང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ད་ེས་
གནས་ཁག་ཚང་མར་སྱི་སྙོམས་ཤྱིག་རེད་དམ་ཞེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་སད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ཁག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཐོབ་ཐང་ད་ེནས་ག་ར་ེའཕྲགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འགའ་ཤས་ཀྱིས་
ལབ་རྒྱུ་བས་ན། ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིསོད་ས་དང་། ས་ཆ་ལ་སགོས་པ་ཆ་ཚང་ཡར་སྡུད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་བཤད་ཀྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་སྡུད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། རྒྱ་
གར་གྱི་ Constitution ནང་ལོགས་ལ་ Refugee Act Policy ལབ་རྒྱུ་ད་ེཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་ Foreigner ཞེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སྣ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་ོརང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བཙན་བོལ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོདཔ་མ་རདེ། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ Refugee ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་ད་ེམྱི་
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འོས་པ་ཆགས་དུས། ཐོབ་ཐང་ད་ེམ་སད་པར་གང་འདྲ་བས་ནས་བངས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་
ཡྱི་འདུག འདྱི་ལ་གསལ་བཤད་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ེབཞྱིན་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་སྣ་འགའ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་མྱི་
སེར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཁྱེར་ནས་བདོ་པའྱི་ནང་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མྱིན་རྩདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཚད་གཞྱི་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གྱི་བར་དུ་ཐབོ་ཐང་
ད་ེརྩོད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་འངོས་པར་ད་ེཛ་དྲག་ལྟ་བུ་ཆགས་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་འག་ོཁྱིད་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གལ་
ཆེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ད་ེཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་དབང་གྱིས་ཕྱི་ལོགས་ནས་ལྟ་སངས་ད་ེརྒྱ་གར་མྱི་
སེར་ཞྱིག་བོད་པའྱི་འག་ོཁྱིད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ན། དེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་སངས་ད་ེགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་ཚད་གཞྱི་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་དང་སྱིར་བཏང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ལྟ་བུ་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
ངའྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 གནད་དནོ་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆ་ེབས་གསུངས་གནང་སོང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་མ་
གནང་དུས། ད་ེཚ་ོདཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་སུན་པ་ོམ་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚ་ོཆ་
ཚང་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏངོ་སངས་ད་ེགཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ད་ེབོད་ནང་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་
རོག་ད་ེརེད། ངས་འདྱིར་སུན་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཞུ་ཡྱི་མེད། གནད་དོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཁ་ོཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སོད་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་པ་ཙམ་མ་
ཟད་རབ་བྱུང་ན། ད་ེས་ཡང་ཞུས་མོང་ཡོད། ར་རམ་ས་ལ་རེད། སེ་ར་ལྡུན་རེད། ལྡྱི་ལྱི་སོགས་གོང་ཁྱེར་གྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ད་ེལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུར་འག་ོསོང་འཐོལ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སནོ་རང་ནས་མ་འག་ོ
བར་སབེ་གཅྱིག་ལ་འག་ོསོང་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བསྱི་ཚགས་ཡག་པ་ོཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོལས་གཞྱི་
ྒྲིྱིག་སྐབས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཐགོ་ལ་པ་ོལ་ོརྩདེ་ཐང་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་འག་ོསོང་ཙག་ཙིག་མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཏོང་དགོས་ཐུག་གྱི་མ་རེད། ད་ེརང་
བཞྱིན་གྱི་གོང་ཁྱེར་གཅྱིག་གྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འཚ་ོབ་རདེ། གང་ལྟར་ཕལ་ཆརེ་འགྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་རང་
འགྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ། དརེ་བརྟནེ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བདོ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕབེས་ནས་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་རབ་ཆནེ་པ་ོལྟ་བུ་གསུངས་སངོ་། 
ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཁ་ོརང་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོརེར་
མྱི་ཁྱི་ ༥ ལྷག་ཙམ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྱིར་བཏང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འག་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་ོ
བོད་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕབེས་བསད་པ་ད་ེསྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཕབེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་
མྱི་འདུག 
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 ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚའོྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་བསད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལྡབ་ལྔ་དྲུག་ལྷག་
ཙམ་རདེ། མ་འོངས་པར་ལ་ོལྔ་དང་བཅུའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆརེ་ང་ཚ་ོའདྱིར་གངས་ཉུང་ཆགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེ
ཕལ་ཆརེ་གཏན་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརྟནེ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚརོ་སྱིད་བྱུས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕ་གྱིར་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་གྱི་མྱི་མང་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་སྱིད་བྱུས་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་ཐེངས་མ་གཉྱིས་པ་ད་ེགསལོ་རས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་
ངས་བང་ཨ་རྱིའྱི་གནས་ཚུལ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་
ལན་དེ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་མ་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་ངའྱི་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གཅྱིག་
མཚུངས་ཤྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད་དེ། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཞལ་ཞབོ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་ལྷག་བསམ་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། constructive concern ད་ེདག་ངས་ཕུལ་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་
དེ། ངས་མང་པོ་ཞྱིག་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་
བཀའ་ལན་ཆ་ཚང་པ་ོཞྱིག་དང་། བ་ོཁངེས་པ་ཞྱིག་མ་གནང་ཙང་། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེནས་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ད་ལྟ་དརེ་འབལེ་བའང་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་དེ་བཀའ་གནང་བྱུང་། 
འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེཁྱེད་རང་ཉན་མེད་པ་འདྲ་ཞེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེད་ག་རང་རེད། ངས་ཉན་མེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལ་ོ New York ཀྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དགའ་སོན་ཉྱིན་མ་ོད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། འཁྲུགས་ཆ་དོད་
པ་ོཞྱིག་དང་བ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་ཅེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་པ་
སོང་ཙང། ང་རང་བོད་མྱི་མང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངསོ་ནས་ས་ོསོས་འགན་ལེན་ནས། 
གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་ལ་དེའྱི་ཉྱིན་མོའ་ིསྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ལབ་ན། བཀའ་བནོ་གྱི་བཀའ་སོབ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོ
གནང་སངོ་། སྐར་མ་ ༤༥ ལྷག་ཙམ་གནང་སོང་། ཕག་ཚོད་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་གནང་སངོ་། ཁ་སང་ཕག་ཚདོ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
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བཀའ་སོབ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་གནང་དུས། རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ཚདོ་དང་འཁྲུལ་གནང་མེད་འག་ོབསམ་ཚུལ་བྱུང་། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་གལ་ཆེས་ཤོས་དེ། བཀའ་སོབ་དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་གྱི་ག་ར་ེབཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེའྱི་ནང་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་དང་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
ཨ་རྱི་ལ་ད་ེགནང་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་པ་རདེ་ད།ེ ངས་ཧ་མ་ག་ོབ་རེད། ད་ེའདྲ་མེད་པ་
འདྲ་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལན་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆནེ་ད།ེ དནོ་དག་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོད་ེདབུ་
མའྱི་ལམ། དེའྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཚགི་གཅྱིག་བཀའ་
གནང་འདུག ད་ེཉ་ེཆར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ག་ྒྲིྱིག་གནང་མཁན་ཚོར་ཕལ་ཆེར་བར་ལན་ཡྱིན་པ་འདྲ། ད་ེག་ར་ེབཀའ་
གནང་སངོ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་པ་ོད་ེང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་རདེ། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་མྱི་མང་གྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ད་ེདབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་གོང་འཕལེ་གྱི་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མལོ་ཡྱིན་ན་ངས་མྱི་ཤེས། གཉྱིས་པ་ད།ེ ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་འདུག ད་ེམྱི་མང་གྱི་བ་ོའཚབ་བེད་ཀྱི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་འཕ་ོ
འགྱུར་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རོག་ག་ཚ་བའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་གནང་དུས། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེང་སང་ཏོག་ཙམ་མར་ཞྱི་འཇམ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་བཀའ་སོབ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྒྲུང་ད་ེརགོས་པ་རེད། 
ད་ེཡར་བསངས་དུས། མྱི་མང་ནང་ལ་བརབ་གསྱིག་དང་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་དོན་དག་མེད་པ་གཅྱིག་གནང་དུས། གནང་བ་ད་ེཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་དེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཡང་
བསར་ཁ་སང་ངས་གོ་བར་འཕྲོད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དངོས་གནས་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་
འཁྲུགས་ཡོད་པ་ད།ེ ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་དང་། ངསོ་ལེན་མ་གནང་བ་དེར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དངསོ་གནས་རདེ། 
ང་རང་ཚ་ོརང་ཉྱིད་མག་ོབསྐརོ་གཏོང་མཁན་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག འགན་བཞེས་ནས་ཞྱི་འཇམ་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་གྱི་ New York ཟེར་རྒྱུ་དེ། བང་ཨ་མྱི་ར་ེཀའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་གལ་ཆེས་ཤོས་གཅྱིག་དང་། མྱི་
འབོར་མང་ཤོས་ཤཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཞྱི་བཅུའྱི་ནང་ལ་ New York མྱི་མང་གྱི་མཛད་རེས་དང་། 
དངསོ་གནས་བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཐབ་རྩོད་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཉེ་ཆར་འཁྲུགས་ཆ་དོད་པོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་སྣང་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསར་ད་རསེ་ཀྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེལེན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱི་དངསོ་གནས་ང་
རྩྱིས་མེད་བཏང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོན་དག་གཅྱིག་པ་
ཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གནང་དུས། དེར་ཞལ་ཞབོ་དང་སྦྲགས་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་པ་འདྲ་བ།ོ དརེ་ང་ལ་བཀའ་ལན་ཡག་པ་ོཞྱིག་
ཁྱོན་ནས་གནང་མ་སོང་། ག་ར་ེགནང་སོང་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བོན་ཡར་མར་ཟབ་སོང་ཕུལ་
རྒྱུར་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་མེད། བཀའ་བནོ་གྱི་འགོ་ལ་ལས་བདེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནང་མ་
ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མེད་ན་ང་བུད་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཐོང་ཆུང་
བཏང་གནང་གྱི་ཡོད་ན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག double standard ལྟ་བུ་མཐོང་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་འདོད་
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བྱུང་། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་བཀའ་ཤག་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དང་རྩ་ཆེན་པ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞུས་ཏ།ེ བཀའ་ཤག་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་
སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རྩ་ཆེན་པོ་དང་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ངས་གུས་འདུད་དང་བཅས་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་
ཐུགས་བསམ་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་བཞེས་རོགས་གནང་། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་
མཁན་བོད་མྱི་ཚ་ོདང་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ད་ེཐག་ཉ་ེབ་ོབཟ་ོགནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལ་ཚོགས་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་ ༢༥ ལྷག་
ཙམ་ཕྱིན་འདུག ད་ེདུས་ནས་ངས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག Arunachal Pradesh ཡྱི་
བོད་པ་ ༩༠༠ ལྷག་ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་ཛ་དྲག་ཆགས་གནང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་
བོད་མྱི་ཚ་ོདངོས་གནས་ཡག་པ་ོརེད། ཕ་གྱིར་སུད་སྱི་དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཚང་མས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་དང་དེའྱི་
ལམ་སོན་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་། དཔལ་འབོར་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་བཞག་ན་ New 
York,Portland, Calorado, Boston ངས་ཆད་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། དངོས་གནས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་ཞུ་ཡྱི་འདུག དེར་
བརྟེན་ཁོང་ཚ་ོལ་འབེལ་བ་གནང་ན། སོ་སོའ་ིསེམས་ཤུགས་དང་སེམས་འགུལ། ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པས་གལ་
ཆནེ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེངས་བསར་དུ་སྙན་གསེང་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཡང་ངས་ཞུས་པ་དེ། སྒེར་དོན་གང་ཡང་
མེད། དངོས་གནས་སྱི་པ་རང་ལ་བསམས་ནས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང་ Constructive ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོཤབཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་
བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་གཞོན་ལས་མེད་བར་ལྡྱིང་ནང་ལྷག་བསད་པ་དང་གཅྱིག དེ་ནང་བཞྱིན་ཀམ་པུ་ཊར་སོང་
བརར་སད་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་ཀར་དངོས་སུ་བཞུགས་ཐུབ་པ་གངས་འབོར་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཕལ་ཆེར་ངས་ནོར་མེད་ན་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན་ས་རེད། རྩ་བའྱི་རེའུ་མྱིག་འདྱི་གའྱི་འོག་ལ་གཟྱིགས་གནང་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ང་
ཚོས་སོང་བརར་སད་བཞག་པ་འདྱིས་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༢ ལ་ལས་ཀའྱི་ག་ོསྐབས་ཐོབ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དརེ་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ས་གནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཞསེ་བཀདོ་གནང་འདུག འདྱི་གང་
འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ངས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང། འདྱི་གནས་སངས་ག་ར་ེ
རདེ་འདུག ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རདེ་དམ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག་
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ས།ེ རསེ་ལ་ཡང་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་རྩ་བའྱི་ལས་བགསོ་གཞྱིར་
བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དེ་རྱིང་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གྱི་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་རགོས་མགོན་མཐའ་འཁྱོངས་གནང་བ་འདྱི་ལ་ང་ཚ་ོལས་ཁུངས་ཚང་མས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། མ་འངོས་པར་གཟྱིགས་སངོ་གནང་ཕགོས་ཐགོ་ལའང་ང་ཚསོ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་རདེ། 
ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གྱི་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་རེན་སར་དགོས་རྒྱུའྱི་
ཐད་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ནང་སྱིད་ཀྱི་རྒས་འཁོགས་གཅྱིག་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་སོང་གནང་རྒྱུར་ས་
མཚམས་དང་མ་སོང་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བོན་
ཁོང་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་ནང་ལ་ས་གནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་རྩ་བའྱི་ལས་དོན་
བདེ་ཕོགས་རེད། ཁལ་ཆག་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག འདྱི་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་འདྱི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། མ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འདྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་
བས་ནས་ཡར་སེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་དྭང་ཟུར་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་ས་གནས་འདྱི་གར་གཞུང་གྱི་
ལས་སྣ་ེགཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབེལ་བ་བྱུང་པ་རེད། བད་ེསྲུང་དང་ཐད་ཀར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏ་ེདྭང་ཞབས་ཟུར་
པ་མདའ་དཔོན་རྱིགས་ལ་སྐབས་ར་ེང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཛིན་འདང་མ་འདང་སྐབས་མྱི་འག་ོཆགས་ཡོང་སྐབས་འདྱི་འདྲ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ཁོང་ཆདོ་གན་ཐོག་ལ་བསྐ་ོགཞག་བས་བཞག་པ་རེད། ཁ་ོཚརོ་ཟབ་སོང་
ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཏན་ཏན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་
དེ་འདྲའྱི་སོང་བརར་ག་པར་གོ་ྒྲིྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་བཞུགས་བ་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་
ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་མྱི་འབོར་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཡོད་བསད་པ་གཅྱིག་དང་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་གནད་དོན་
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ Mr.Mathur རྣམ་པ་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་མཁྱནེ་གྱི་རདེ། ཁ་ོརང་ད་ལྟ་དབུས་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་སོན་པ་རེད། ཁོ་རང་ལ་ད་ལྟ་ Indian Express ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གཅྱིག་གནང་བའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་
གཅྱིག་བཀའ་གནང་འདུགཤམྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཟརེ་བ་འདྱི་ ༢༠༠༩ ཡྱི་འཆར་འགདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་
འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་གངས་ཐ་ོའདྱི་རེད། དེང་སང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་མྱི་འབོར་འདྱི་ཁྱི་བརྒྱད་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་
སནོ་གནས་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོམཇལ་སོང། རེད་དེ། གང་ལྟར་
གནད་དོན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བས་ནས་ད་རེས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་
འདུགཤསོང་ཙང་ཁ་སང་བཀའ་ལན་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡང་དཔེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནང་ལ་
བཀའ་ཤག་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་དགོངས་ཚུལ་གྱི་བསམ་ཤོག་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ལོ་ ༥ ནས་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་མྱི་
འབོར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་སོན་དཔག་འདྱི་ ༢༠༠༤ ལ་ོནས་
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ཡར་གནང་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གངས་ཚད་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉ་ེབ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
སོང་ཙང་འདྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟ་ོམཁན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་འདྱི་བར་ལམ་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ནས་དགག་བ་མེད་ཟེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆུང་གཅྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་བཟོས་པ་རེད། རེད་དེ། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་
གར་མྱི་སེར་བཟོ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག འདྱི་ནས་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སབས་
བཅོལ་གང་ཞྱིག་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟོས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ད་ེནས་བཟུང་སེ་ཆ་རེན་འདྱི་དང་འདྱི་ལག་ལེན་བསར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་
བའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་ནས་བཟུང་སེ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་འདྱི་མཚམས་
འཇོག་ཞུས་པ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་སེར་བཟ་ོམཁན་ཡོད་ན་ཆ་རནེ་འདྱི་འོག་ནས་ས་ོ
ས་ོརང་མོས་ཀྱི་ཡར་ཞུ་གཏུགས་བེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས། ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་སོར་སོད་རྒྱུ་དང་ལེན་རྒྱུ་ཟེར་བ་
འདྱི་ཚོ་རྱིགས་འདྱི་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ནས་ལམ་སོན་གསལ་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དཔེར་ན། 
སབས་བཅལོ་གྱི་གནས་བབ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སེར་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་བཀའ་
འདྲྱི་མང་པ་ོགནང་སངོ་ས།ེ ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་བས་ནས་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་འདུག་ས།ེ གང་ལྟར་ད་ེ
ཚའོྱི་བེད་ཕོགས་ཐགོ་ལ་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་རྩ་འཛནི་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ཁ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ྒྲིྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མ་སེབས་པར་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་རྩ་
འཛནི་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རེད། འདྱི་མེད་པ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྱིད་བྱུས་གང་
ཡང་ད་ེས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མ་འངོས་པར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་
རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་སང་སནོ་ལ་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པ་འདྱི་ང་གཉྱིས་ཕན་ཚུན་ག་ོབར་
ཡག་པ་ོམ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་ངས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ལབ་ཡོད་པ་རེད་ད་ེསྐར་མ་
བཞྱི་བཅུ་མ་གཏོགས་བཀའ་སོབ་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ་རང་ལ་ཚད་འཛིན་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུགཤངས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་མྱིས་དུས་ཚོད་བཀག་ནས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་མན་ཙམ་གནང་སོང་ཟེར་བ་
གཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། གཉྱིས་ཙམ་འགོར་བ་གཅྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་དུས་ཚོད་བཀག་ས་ེཆུ་
ཚདོ་གཉྱིས་གཏམ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་སྱིད་བྱུས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ད་ེག་རང་རེད། 
ད་ེདུས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང། གང་ལྟར་རྒྱུ་དང་མ་སོང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་པ་ོའདྱི་བཀའ་ཤག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་གང་ལྟར་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་སྱི་པའྱི་དནོ་དུ་སུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་སོང་བརར་
དང་། གོ་ྒྲིྱིག་གང་གནང་པ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། བར་ལམ་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་བྱུང་སོང། རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་བསྐོང་ཚོགས་བས་བཞག་པ་འདྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ད་ེཙམ་བཏོན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཚོགས་
སྒེར་ཁག་ནས་ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་བའྱི་ད་ེའདྲའྱི་བཅར་འདྲྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ང་ཚསོ་མཐངོ་སོང། སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་
བཀའ་ཤག་ནས་ནང་དོན་ཡ་གྱིར་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་
བསྡུར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་མ་འཇོན་འཇོན་མདོག་འདྲ་བས་ནས་ཕ་
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གྱིར་གཏམ་བཤད་བས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང། འདྱི་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་འཕ་ོའགྱུར་སྐོར་ལ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དང་དུ་བང་ནས་གེང་བཞག་པ་གཅྱིག་གང་ཡང་མ་རདེ། སྐབས་དེའྱི་མཛད་སྒ་ོདང་འབལེ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཁྲུག་པ་ོབྱུང་པ་རེད། ལས་དོན་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་གེང་སོང་
བས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་རགོ་མ་གཏྱིང་སོང་ཡར་བཟསོ་ཏ།ེ སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་བད་ེབ་འདྲ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་
གང་ཡང་འཁྱེར་མེད་ཅེས་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེས་བང་ཨ་རྱི་དང་གཅྱིག་ད་ེཚོའྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་ཡང་ཐུགས་
སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ལསོ་ཡྱིན། ད་ེསའང་གནང་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་
ཟུར་དུ་འཇོག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་ལན་འདེབས་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་དྲྱི་བ་
གསལ་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་དུས། ལན་འདྱི་ཡང་ངས་གསལ་པ་ོགཅྱིག་གང་ཡང་ཕུལ་ཐུབ་མ་སོང། འདྱི་འདྲའྱི་རེན་པས་ཐུགས་ཕམ་
བྱུང་ཡོད་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བུད་མེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བརས་བཅོས་བས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཆེས་
མཐངོ་སད་པ་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མ་ཞུས་པའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མྱིན་ཞསེ་ནས། ད་ེརྱིང་ངས་གསལ་
པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་སྐོར་ལ་ཁ་སང་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིགས་འདྱི་གང་ཐག་ཉ་ེཉ་ེགཅྱིག་ཡོང་
རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་བོན་དྲུང་ཆ་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས། མང་ཚོགས་ལ་
བཀའ་སོབ་གནང་། ས་ཐག་རྱིང་པ་ོནས་འགོ་སོང་བཏང་སེ་སེབས་ཡོང་དུས། འབོར་སའྱི་ས་གནས་དེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཚོས་ས་
ཐག་རྱིང་པ་ོགཅྱིག་ནས་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་སེབས་ཡོང་དུས། འདྱི་ཚའོྱི་གཏམ་བཤད་བཀའ་སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བར་ལ་གོ་བར་མ་འཕྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྱིགས་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐག་རྱིང་དུ་
འགོ་རྒྱུ་དང་ཚུར་བ་ོཐག་ཉ་ེརུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་ཚོ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གང་དགངོས་འཆར་གནང་བཞག་པ་འདྱི་སྱི་དནོ་
རང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་སྒེར་དོན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་རྩ་བ་རང་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ངས་གང་ལན་ཕུལ་བཞག་པ་
འདྱིའང་སྱི་དནོ་རང་མ་གཏོགས་སྒེར་དནོ་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཕག་སནོ་ལ་རང་བཞག་པ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཅྱིག་འདུག ཡང་ཚོགས་གཙ་ོལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཏ།ེ གཅྱིག་བས་
ན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་སལེ་བྱུང་པ་ད།ེ སནོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གཉྱིས་
ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག དེར་སྐར་མ་ལྔ་ལས་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། ཁ་སང་ནས་ད་རང་ཞོགས་པ་བར་དུ་ཕག་བརངས་
བཞག་པའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་སྒང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐ་སྙད་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་དགོས་དུས། རྒྱུས་མེད་ཀྱི་སོན་ལ་རྒྱུས་
ཅན་གྱི་ལམ་སོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་སྐད་གསང་མཐོན་པོའ་ིསྒ་ོནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་མྱིན། རྒྱུས་ཅན་
གྱི་སྒང་ལ་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེའདྲ་བའྱི་སྐད་གསང་མཐོན་པ་ོད་ེཚོ། ཕར་བལྟས་ཡོང་དུས། 
ཕགོས་གཅྱིག་གྱི་ངོས་ནས་རྒན་པོའ་ིའཆོལ་གཏམ་ཡྱིན་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བྱིས་པའྱི་འཆལོ་གཏམ་ཟེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཞེས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོམཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོསོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་ལ་མཁས་པའྱི་ང་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེ། མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་དྲངས་པ་ཡྱིན་ན། མཁས་སྒྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སེས་ཆནེ་དཔརེ་ན་འཇམ་མགོན་ས་ས་པཎྱི་ཏ་མཆགོ་གྱིས་སནོ་མ་
ཁོང་ཡང་མཁས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་རེད། ཁོང་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་མཚན་བསན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལམ་བར་དུ་བག་གྱི་ངོས་ལ་
རང་བྱུང་ཚུལ་དུ་ས་སངེ་འདྱི་ན་ས་ས་པཎ་ཆེན་ང་ཞསེ་རང་བྱུང་འབུར་དུ་བྱིས་མོང་བ་རེད། དེའྱི་རསེ་ལ་གྲུབ་ཐོབ་འབྲུག་པ་ཀུན་
ལེགས་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཨེ་ཡྱིན་ན། ས་སེང་འདྱི་ན་ཁ་ོགཅྱིག་པ་ོཡྱིན་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས། ཁོང་གྱིས་ཀང་སྒྲུབ་
རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ང་ཡྱི་རེས་སུ་ཞབས་ཀྱུ་ཞྱིག་བྱིས་ནས་ངུ་ཞེས་པ་བྱིས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་སྒྲུབ་ཐོབ་གཙང་སོན་ཕེབས་ནས་
ངུ་ཟེར་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེའྱི་རེས་སུ་ར་ཡྱིག་ཞྱིག་བྱིས། ཁངོ་གྱིས་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ས་སངེ་འདྱི་ན་ས་ས་པཎ་
ཆེན་ངུར་ཞེས་བྱིས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཁ་ཤས་ད་ེའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། རྒྱུས་ཅན་གྱི་སྒང་ལ་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་པ་ད་ེདོན་དག་
གཅྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་ཡྱིན་ན་གཞུང་ཞབས་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེགས་ནས་བཟུང་ས་ེནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་བཀའ་བོན་བར་དུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་དུས། 
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཚང་མར་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ཕར་ག་ར་ེལབ་པ་ཡྱིན། ཚུར་ག་ར་ེལབ་པ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་
ཕར་སརོ་ཚུར་སརོ་འདྲ་བ་ོདང་། ད་ེའདྲ་བས་ན་སྐར་མ་བཅུ་མ་གཏགོས་ཉྱིན་མ་བཅུ་ལའང་ཚར་རྒྱུ་མེད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གད་སྙྱིགས་ཆ་ཚང་ངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁུར་འདོད་ཀྱི་བསམ་བ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ། ང་རང་ཚ་ོལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་སྐད་ཆ་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཕགོས་ཡོངས་ནས་དཔརེ་ན་བང་ཐང་གྱི་ས་ཁུལ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ན་དཀའ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་
བོན་ཡང་ཕེབས་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ཞྱིབ་ཚགས་གང་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱུས་ལོན་ཆ་ཚང་བ་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོ
བང་ཐང་གྱི་ས་གནས་ཟེར་བ་དེ། གཞན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་འགྲུལ་བསོད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་
གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་སྱི་
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ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ཡ་ ༢༧ གྱི་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལས་འཆར་ཁུར་ཤོག་ཟེར་དུས། ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་བཏནོ་དགསོ་མདེ་མ་ཤེས་པར་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དངསོ་
གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་ྒྲིྱིག་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ཁག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆེད་དུ་བཅར་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་མྱི་སྣ་དང་མཉམ་དུ་བསྡུར་ནས་ལས་
འཆར་ད་ེྒྲིྱིག་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ལས་ཀ་ད་ེལམ་འག་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་
ན་ང་རང་ཚོ་ཆ་ོག་ཕག་ལེན་འདྲ་བོ་བས་ནས་ལས་འཆར་གཅྱིག་འགྱིག་མ་སོང་། གཉྱིས་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་ན། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་
རདེ། དངསོ་སུ་ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེམྱིན་གྱི་བང་ཐང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ད་ེརྒྱལ་པ་ོནང་བཞྱིན་རེད། བང་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ས་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། བང་ཐང་ལ་དཔེར་ན་འབོག་ས་ེཁག་དགུ་ཡོད་པ་རེད། འབོག་ས་ེཁག་དགུའྱི་ནང་ནས་འབོག་ས་ེཁག་གཅྱིག་དེ། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོས་གནས་སུ་གནས་མ་ཐུབ་སེ་འཚོ་བའྱི་གནས་སངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ད་ེཁ་ཐོར་
བས་ནས་རྒྱལ་ས་སེ་ལ་བབ་ནས། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཚར་བ་རེད། ད་ེམྱིན་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་འབོག་ས་ེཁག་གསུམ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡང་སང་ཉྱིན་དང་གནངས་ཉྱིན་བབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ང་རང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དེ་ངོ་མ་ཞྱིག་ྒྲིྱིག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཡང་ས་གནས་ལ་
དཔག་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ྒྲིྱིག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་མ་གཏགོས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་སྙམོས་འདྲ་བ་ོལབ་བསད་ན། གནས་
སངས་ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོས་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚརོ་འབོག་ས་ེཁག་བརྒྱད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབགོ་ས་ེཁག་བརྒྱད་པ་ོདའེང་། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་
ས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ས་མཚམས་ཀྱི་མྱི་སེར་ལ་ཕོགས་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
རང་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་ཕར་ཞུ་བ་ཕུལ་དགོས་ནའང་། གང་ལྟར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོས་
ཏོག་ཙམ་ཁོང་ཚོ་ལའང་རོགས་རམ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་འདུག གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། བང་ཐང་གྱི་འབོག་སེ་ཁག་
བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད། འབོག་སེ་ཁག་བརྒྱད་པ་ོདེ། ས་ཆ་གཞན་པ་ལ་བབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སེ་ལ་བབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་ལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོ་དེང་སང་གྱི་
གནས་སངས་ད་ེདངོས་གནས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ས་སོང་འདྲ་བ་ོཆགས་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་
ན་དུས་ཚདོ་ལ་བབ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོཉམ་ཐག་གྱི་ཨང་གངས་ནང་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་
ཀྱི་སྒང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་མྱི་ ༡༦ འདུག དེ་ཚོ་ལའང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆ་མཚུངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་
དཔེར་ན། ང་རང་ཚ་ོལས་བེད་བགེས་ཡོལ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡང་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོལའང་ད་ེའདྲ་བོའ་ིབཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡང་ཕོགས་མྱི་ལེན་པ་དང་། 
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ཡང་ན་གཞུང་ལ་རོགས་རམ་བེད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་
རེད། ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་དངོས་གནས་བས་ན་གཅྱིག་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ནང་དཔེར་ན། ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་སོགས་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་གཞུང་གྱི་རྒན་གས་ོཁང་ལྟ་བུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེནས་སྱི་འཐུས་ཟུར་
པ་དང་བཀའ་བོན་ཟུར་པ། ལས་བདེ་ཟུར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང། ཁོང་ཚོར་
ཕགོས་དང་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་གྱིས་ཁ་ེབཟང་མང་པ་ོཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། དངེ་སང་མྱི་སྱིར་
བཏང་བ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོལ་ཏ་ེསྒོར་མ་ོའབུམ་ ༢༠།༣༠ སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཁོང་ཚ་ོརྒས་ཡོལ་ཐནོ་མ་ཐག་འག་ོཆོག་ཆོག་དང་འདུག་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་རྩ་ཡང་འབུམ་ ༢༠།༣༠ དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚ་ོགཞུང་ལའང་ཞལ་འདབེས་སདོ་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་ན། ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་གནང་མཁན་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་འདུག ད་ལྟ་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་
པ་བཞེས་མཁན་གཉྱིས་ཀར་སྐར་མ་ལྔ་ལྔའྱི་ནང་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ྒྲིོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ྒྲིལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་ཡང་བསར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་། གོ་སྐབས་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེདྲྱི་བར་ལན་
མ་རག་ཙང་གོ་སྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་གོང་ལ་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་སྒེར་ཐུན་མོང་གྱི་ལས་
འཆར་དང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་བརྒྱད་ཀྱི་མ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། དེའྱི་མྱིང་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་
ཡོད། གསུང་བད་ེཔ་ོཡོད་ན་མྱིང་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེནས་བགེས་ཤག་དང་འབལེ་བའྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གང་གྱི་དགངོས་དནོ་
ནས་བགེས་ཤག་འདྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞུས་ཡོད། ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་ད་ེབཀའ་གནང་མ་སངོ་། འདྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གྱི་དགངོས་དནོ་
ཞྱིག་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ག་ལ་ནུས། སྐུ་ཚ་ེགང་པོར་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་གྱི་
དབང་བསྒྱུར་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་ཡར་ཕབེས་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱིད་སངོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་དགངོས་
སྐོར་ཞྱིག་གནང་། བཀའ་འདྲྱི་དགོངས་སྐོར་གནང་བ་ད་ེལ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ལམ་ལུགས་ད་ེག་ཚོད་
བར་དུ་གནས་ཀྱི་རེད་དམ། དཔེར་ན། རྣམ་པ་གཉྱིས་བགེས་ཡོལ་ལ་མ་ཕེབས་པའྱི་གོང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བགེས་
ཡོལ་ལ་ཕབེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་གཉྱིས་ད་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་བང་རྱིམ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ནས་ཐབོ་པ་ད་ེགང་དུ་ངེས་ཀྱི་རདེ་
དམ། ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་འབུམ་ ༡༥ མར་ཞུས་པ་ད་ེཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ད་ེ
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འདྲ་ཞུས་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་བགེས་ཤག་ད་ེཐོབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁང་པ་དེར་ཁང་
མྱིག་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ས་ཆ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གནས་དགུ་
གནས་ཚང་མ་ས་ཆ་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ཆ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་གནས་སངས་ད་ེ
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་འགན་འཛིན་ས་ེཚན་ནང་ནས་ངས་ཀང་སྒོར་མ་ོའབུམ་ ༤ སད་ནས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་ལུགས་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་འདྱི་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་གྱིན་མྱི་འབོར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆརེ་གསན་ཕགོས་ནོར་བ་འདྲ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མྱི་འབོར་ད་ེད་ལྟ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག སོང་ཕྲག་ ༨༥ ལ་སེབས་འདུག་ཟེར་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་ནང་ལ། ༢༠༡༠ ལོར་བཙན་བལོ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ལྷན་ཁང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ལ་གངས་འབོར་ ༡༠༨༩༡༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་གངས་ཐའོ་ིནང་ལ་
གངས་འབོར་ད་ེ ༡༡༤༡༢༩ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཌ་ོལན་ཇྱིའྱི་གངས་འབོར་ད་ེརྩ་ཆད་བས་ནས་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ་ཟེར་ན། སོང་ཕྲག་ ༨༥ གངས་ཀ་དེ་ག་ནས་སེབས་པ་རེད་དམ། ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གངས་ཐ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཐ་ོད་ེལ་གཞུང་འཛིན་ཚད་འཛིན་བ་དགོས་པ་མ་རེད་
དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཕུལ། ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་
གངས་ཀ་ཞྱིག་དང་། ཚགས་པར་ནང་ལ་གངས་ཀ་བཏོན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གངས་ཐོའ་ི
ཚད་འཛནི་ད་ེགང་ལ་བསད་ཀྱི་རདེ་དམ། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གྱི་གངས་ཐ་ོའདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་
ཆག་མྱི་འདུག འཕར་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་ྒྲིོན་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་ྒྲིནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་གྱིན་དྲྱི་བ་དེར་ལན་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེལན་
གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་མ་ཟད་འདྱི་གསལ་པ་ོམ་བཟོས་ན་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་སེབས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག ད་ལྟ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ལན་འདབེས་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ས་ཞྱིང་གྱི་རྱིན་པ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེལ་ོརརེ་ཨ་ེཀ་ ༡ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠ ར་ེརདེ། ད་ེལ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་བསྡུས་པ་དེ་ཨེ་ཀ་ ༡ ལ་ཟླ་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠ རེ་བསྡུས་གནང་
སོང་། གལ་སྱིད་ལ་ོརེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠ ར་ེཡྱིན་ན། ཡང་ཚུར་མང་པ་ོཞྱིག་སོག་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད་འདུག དརེ་བརྟནེ་འདྱི་
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གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། མྱི་མང་ལ་ང་ཚ་ོདཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་འདྱི་ཡང་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༨ བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེལའང་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཆེན་པ་ོའདུག་གཱ དངོས་གནས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁ་བཏབ། ཡོང་ཁུངས་ཡག་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ད་ེཚོར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་ཁུངས་ཡག་པ་ོམེད་མཁན་ཡྱིན་ན། ཨ་ེཀ་ ༡ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠ ར་ེལེན་དུས་ལ་ོ
གཅྱིག་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༢༠༠ ཨེ་ཀ་ ༥ འདྲ་པ་ོཡོད་ན་ ༣༦༠༠ ཙམ་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེས་ཧྱིན་སྒོར་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་
གངས་ཙམ་མ་གཏགོས་སད་མྱི་དགསོ་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ད་ཆ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་སོད་དགོས་དུས། གཞྱིས་ཁྱྱིམ་ཚང་མ་
གཅྱིག་མཚུངས་མདེ་དུས་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སྐབས་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་གནང་སོང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག་ལ་ས་ོསོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ད་ེརང་ཚོར་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གཞུང་
གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས། Bureaucracy ཡྱི་གནས་
སངས་ད་ེཏོག་ཙམ་འདུག་ཅེས་བསམ་འཆར་ནང་མང་པ་ོའདུག དངོས་གནས་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཉ་ེཆར་གསལ་བྒྲིགས་མང་པ་ོ
གནང་བ་ཡྱིན། མྱི་མང་ནང་ནས་འཛུལ་བཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་འདུག་ཅསེ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེལ་གནས་སངས་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཅེ་ན། གསལ་བྒྲིགས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་མང་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། 
གསལ་བྒྲིགས་ད་ེག་ཚོད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། རྱིགས་གཅྱིག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་སྱི་མྱི་ལ་གནང་། སྱི་མྱིས་
བརྒྱ་དཔོན་ལ་གནང་། བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་མྱི་མང་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་ག་ོབར་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེནས་ཡང་ཁ་ཤས་གཅྱིག་
གྱིས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཞྱིང་ཁའྱི་སྒང་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་གསལ་བྒྲིགས་
ད་ེརྱིགས་ཞགོས་པ་གནང་སོང་། ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་བསལ་ཚར་ན་ཚར་བ་རདེ། ད་ེམེད་ན་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ལབ་མཁན་བྱུང། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སོད་མཁན་ཁ་ོཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སངས་དང་། དུས་ཚོད་ད་ེའདྲ་ཐུང་ཐུང་
གཅྱིག་ལ་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། དེར་བརྟེན་མ་འོངས་པར་གནད་འགག་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་ལ་གསལ་བྒྲིགས་ད་ེཚ་ོདུས་ཚདོ་ཀྱིས་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ལམ་སོན་དང་གསལ་བྒྲིགས་འདྱི་ཚ་ོཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལན་འདབེས་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཚདོ་
བྱུང་སོང་བ་ད་ེཚོར་གནད་འགག་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརང་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་གནས་བང་ཐང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་
གནས་རང་དུ་ལས་བེད་ཕྱི་བསོད་བས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བྒྲིྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་
ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ེརང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབགོ་ས་ེཁག་གྱི་ས་གནས་ཁག་དགུ་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་
འཆར་ནང་ལ་དྲྱིལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང་། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེརང་གསུངས་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འབོག་ས་ེཁུལ་ས་བརྟན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་ས་གནས་རང་ནས་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་དཔྱད་པ་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་གནང་ནས་དབུས་ནས་ཁྱད་ལས་པའྱི་མྱི་འགོ་དགོས་ཚེ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ཆ་ཚང་བྒྲིྱིགས་ནས་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་ད་
དུང་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཆགོ་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བགེས་ཡལོ་ཉམ་ཐག་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡདོ་གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་གནས་སངས་གཉྱིས་མ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་མེད་བསད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརྟེན་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས། དཔེར་ན། གཞུང་ཞབས་ཟུར་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལོ་མང་རྱིང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་ནང་ཚན་ནས་ད་རེས་ཉེ་ཆར་ང་ཕ་གྱིར་ Canada ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ངོ་ཐུབ་
བསན་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་སོང་། ཁོང་རང་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡུན་རྱིང་པོ་
ཞྱིག་ཕག་ལས་གནང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་མཁྱེན་བསད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་རྒན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་
ཡོད་པའྱི་ང་ོབ་ོམཚནོ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ལ་ོརེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠༠༠༠ ར་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་འཆར་ཛ་དྲག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གཙང་མ་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་སྐུ་ང་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཟུར་སྐུ་ང་ོབ་ོབཟང་དར་རྒྱས་མཆོག་གྱིས་བར་ལམ་ཌོ་ལར་ ༢༠༠༠༠ དངུལ་རང་
གསལོ་རས་གནང་། ད་ེགནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ཁའྱི་ཁང་པ་ད་ེདངུལ་དའེྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱབ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་སོང་། དེར་བརྟེན་སྐུ་ང་ོབཀའ་ཟུར་ཞ་ེབ་ོབ་ོདར་ལགས་སུ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་ཡང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རེད། དཔལ་འབོར་
ཡོད་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་བསམ་ཤེས་གནང་ནས་མྱིག་དཔེ་ཡར་ལྟ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་
དནོ་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་སལེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་འཆར་འདྱི་རདེ་འདུག ཚོང་དནོ་ལྷན་ཚོགས་མྱི་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོད་ེ
ཟུར་དུ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་ཞསེ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་འདྱི་ནས་འབུལ་ཆོག་ཆགོ་མྱི་འདུག ངས་ཟུར་དུ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། 
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 ད་ེནས་བགེས་ཤག་གྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད།ེ ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་
སོང་། ད་ེས་འབུལ་སོལ་གང་ཡོད་བསད་པའྱི་ལམ་ལུགས་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འབུམ་ ༡༥ ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་འབུམ་ ༡༥འབུལ་མཁན་ཚང་མར་ད་ེརག་གྱི་རེད་དམ་ཞེ་ན། བགེས་ཡོལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དུས་ཚདོ་རྒྱས་བཅད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཁ་ོརང་ནང་ཁུལ་ལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཆ་རནེ་ཚང་རྒྱུ་ཁའོ་ི
ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན། འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དརེ་ཀ་ར་ེཀ་ོརེ་བཤད་སའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མྱི་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་རྩྱིས་གཞྱི་འདྱི་མྱི་འབོར་འཕར་ཆག་འགོ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ད་གྱིན་སོང་
ཕྲག་ ༨༥ ཟེར་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་ལོ་ ༡༦ མན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚུད་ཡོད་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་འཕར་ཆག་ཏན་ཏན་
འག་ོསྱིད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ང་ཚསོ་ད་རསེ་ཀྱི་མྱི་འབོར་གངས་ཐ་ོཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་
འཚམ་འགོར་བ་རེད་ད།ེ སྱིར་བཏང་མྱི་འབོར་གངས་ཐ་ོཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ད་ེཉྱིན་གཅྱིག་དུས་གཅྱིག་ལ་ཚར་དགསོ་རྒྱུའྱི་
ལས་དོན་གཅྱིག་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་ད་ེགང་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་
གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཚད་འཛིན་བ་
ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ས་ཆའྱི་བོགས་མ་ཟླ་ར་ེལ་འབུལ་དགོས་པ་དང་ལ་ོརེ་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེངས་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཅྱིག་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང་ལ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ལོ་ལ་ཡྱིན་དང་ཟླ་བར་ཡྱིན། ད་ེགསལ་པོར་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ན་ནང་
སྱིད་ལ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་གསལ་བཤད་ཞུས་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བྒྲིགས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་དང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཁྱོན་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་འདྱི་རདེ་འདུག ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མར་གསལ་བྒྲིགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཚང་ནས་བརྒྱ་ཤོག་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་གསལ་
བྒྲིགས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཚད་ལྡན་
གཅྱིག་ཡོང་དང་མ་ཡོང་ལས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གང་ཟག་ཁ་ོརང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོ
ཚགས་ཚུད་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོ་ཙག་ཙིག་རྱིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ང་ཚོ་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་ན་མ་གཏོགས་ལག་ལེན་མ་འགེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེབཞེས་ན། ངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་དྲན་གྱི་འདུག ལས་དོན་ཆུང་ཚགས་མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཁུངས་
ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཕར་བཅར་ནས་གནས་སངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ག་ར་ེརེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་དུས་ཚོད་རེད་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་
ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 
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 འདྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕལ་ཆེར་ ༢༩ ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་ནས་དྲྱི་བར་ཆ་
བཞག་ན། ཕལ་ཆེར་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རེད་འདུག དང་པ་ོའགོ་སོད་ལ་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་སོང་སེ། ད་ེནས་མར་ ༡༨༠ 
ཙམ་ཞྱིག་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ས་ོས་ོརང་ངོས་ནས་གང་ཤེས་པ་དང་དངོས་ཡོད་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་ཕགོས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཏགོ་ཙམ་དགངོས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ལས་དནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་དྲྱི་བ་གནང་བ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཧ་ལས་པ། སེལ་ལད་རང་མྱིན། ད་ེརྱིགས་ག་ཚོད་བྱུང་བ་ད་ེམཚུངས་ཀྱི་ལས་
དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་དོན་ལ་ཡྱིད་གཟབ་བ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་པ་ོའདུག རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙན་ྒྲིནོ་གནང་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་བའྱི་སྙན་ྒྲིནོ་གྱི་བག་ོགེང་མཇུག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལས་བསམོས་ཀྱི་སྒང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་དྲྱི་བའང་ཕབེས་པ་རདེ། 
དེ་ནས་གསོལ་འདེབས་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ སོན་རྩྱིས་ག་ྒྲིྱིག་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་གང་ཕུལ་བ་དེ། མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་
ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་དྲྱི་བ་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ། ཡང་ནས་བསར་དུ་གསོལ་འདེབས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ། ད་ེབཞྱིན་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་བགོས་ལ་ཕབེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕེབས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་
ནས་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ཀྱིས་ལས་འཆར་གང་ཕུལ་བ་ད།ེ མ་འོངས་པའྱི་
ལས་འཆར་ནང་ལ་འཁདོ་ཡདོ་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་དནོ་ཆ་ེཆུང་ལ་མདེ་པའྱི་གེང་སོང་ཡང་ནས་བསར་དུ་མ་
ཡོང་བ་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་རདེ་ཅེས་འདྱི་ནས་མར་ཚགོས་གཙོས་ལམ་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་ད་ེདག་ད་དུང་ཡང་ནས་བསར་དུ་ལྷག་པ་དང་ལུས་པ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ སནོ་རྩྱིས་ནང་ལ་ཚུད་ཐབས་བ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕག་བསར་འཁལེ་བཞྱིན་པའྱི་དག་ེསནོ་ཡ་ོབསངས་བྱུང་པ་ད་ེ
དག་ཚགས་ཚུད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྒང་ལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་གྱི་རེད་བསམ་སོང་སེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་བཏང་སྐབས། ཙ་ག་ེཙ་ིག་ེད་ེཚ་ོའཁྱེར་ཡངོ་དགསོ་མ་རདེ་ཟེར་བ་དང་། ལས་ཁུངས་
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ལ་ཕེབས་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགན་དབང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་གསུངས་ན་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་
ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བཏང་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་
གནང་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ད་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གྱི་ནས་ཚོགས་གཙོ་འདོན་
དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་གཙོས་དེ་དག་མགོ་འཚོས་ནས་ད་ེརྱིང་གྱི་སངས་འཛིན་གྱི་འཇུག་ལ་ད་ེདག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚགི་རྣ་ོབ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་པ། ད་ེངས་བདེ་སདོ་བདེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་མར་གསལ་བཤད་དང་ལམ་སོན་བ་རྒྱུ་ད་ེམཐྱིལ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་བསམ་སོང་། བས་ཙང་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་བསམོས་དང་ཞྱིབ་བཤརེ་སྙན་ྒྲིནོ་གནང་རྒྱུ་
ད།ེ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་ྒྲིོན་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༡༤ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༡༩ ལས་རྱིམ་ཁངོས་ནང་ལ་ཡདོ། གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 

༡་༠ ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་སནོ། 
༡་༡ བདོ་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། 
ཀ བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་
 ཐབས་གལ་འགངས་གཙོ་བཟུང་གྱིས་དེབ་བསེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་ཡོངས་རོགས་ཚོགས་པའྱི་
 རྩྱིས་ཁོངས་སུ་ཟླ་བྒྲིྱིལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་ཞུ་སྒོ་དང། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱི་དངུལ་བརྒྱུད་ལེན་
 ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་འཛོལ་མེད་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་མ་ཟད། ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཇྱི་བས་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་དགོངས་
 དནོ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་རྒྱ་གར་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
ཁ དྷ་ས་ཁུལ་གནས་བསོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ར་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་འདོན་འགེམས་ཞུ་མུས་
 ལྟར། འདྱི་ལོའ་ིནང་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༠༩ དང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་གངས་ ༥ ལ་མཐུན་རེན་གསར་དུ་སོར་སོད་ཞུས་
 ཡོད། ད་བར་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༣༣༡ དང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༦༡ ལ་ར་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་གངས་ 
 ༤༡༧༤༥ འདནོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་པས་མང་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
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༡་༢ ྋགངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩ། 
ཀ བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་ཟུང་འབེལ་གྱིས་ལ་ོལྟར་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བཅོས་ཐབས་ཀྱིས་སྨན་སྱིན་སྐོར་བསོད་

ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡོད་པ་ལྟར། འདྱི་ལོ་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དང། ཝཱ་ར་ཎཱ་སྱི། རྩ་མཆོག་གོང་བཅས་སུ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ བར་གནས་བསྐོར་བ་དང་ཉ་ེའཁརོ་ཡུལ་མྱི་སོགས་ཁྱོན་ནད་
པ་གངས་ ༡༠༦༨ ལ་སྨན་སྱིན་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཞུས་ཏ་ེའག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣་༠༠ སོང་ཡོད་པ་དང༌། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ནས་ཚེས་ ༢༦ བར་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་དུ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆགོ་གྱིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་གསུང་ཆོས་བཀྲྱིན་བསངས་པའྱི་ག་ོསྐབས་དང་བསྟུན་འཕྲདོ་བསེན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ཉ་ེའཁརོ་ཡུལ་མྱི་དང༌། གནས་བསྐོར་བ། ཆསོ་ཞུ་བ། གཞན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཅན་སོགས་ཁྱནོ་མྱི་གངས་ 
༤༥༠༣ ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཞུས་པའྱི་འགོ་གོན་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣་༨༧ སོང་ཡོད། ྋགོང་ས་
མཆགོ་གྱི་ཐུགས་དགངོས་ལྟར་མྱི་གངས་ ༥༥༧༡ ལ་སྨན་སྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 

ཁ བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་དང༌། ཆོས་རྱིག་ལུགས་བཟང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཐུབ་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་དང་དམྱིགས་
བསལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སརོ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཕྲན་བུ་གསབ་སད་དྷ་ས་ཁུལ་
གྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དགོས་ངེས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་ཆས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་སོབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་ལགེས་སསེ་བ་དགའ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩༣༠༧༠་༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡདོ། 

༡་༣ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ། 
ཀ རགོས་དངུལ་ག་ོྒྲིྱིག 
༡། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༡༨ ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རྱི་གཞུང་པྱི་ཨར་ཨེམ་ནས་

རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༩༡ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༡་༢༧ བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་བོད་
ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྣ་ེལེན་དང་བལྟ་སོང་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༩༩ དང༌། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་
གྱིང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡་༣༤ བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་ཆེད་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༨་༡༤ བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡོན་གོང་སེལ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༧༠ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥་༨༦ སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་
ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༣་༨༩ འཕྲོད་བསེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༤༥ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་
འབོར་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠་༨༩ ནང་སྱིད་ཁྱབ་འོག་རྒས་གསོ་ཁང་བདུན་གྱི་
རྒྱུན་གནོ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤་༠༢ ལས་གཞྱི་རྟགོས་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༠༥ པྱི་ཨར་ཨམེ་
གྱི་དུས་རྱིང་ལས་གཞྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༢༨ ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༡༩ 
བཅས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་རོགས་དངུལ་ཐོག་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་དང༌། ཤེས་ཡོན་
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ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ ༣༨༣༣༣༦་༠༠ གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་འགེམས་འཐུས་གཙང་
ཞུས་ཡོད། 

༢། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་ལྡྱི་ལྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བདེ་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་ཚགོས་ནས་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་གནས་སོད་བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོརྟེན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཆེད་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༧༡ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤༡་
༡༤ ཁོངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༧༡ དང་དངུལ་ཁང་
ལྟ་བུའྱི་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོརྟནེ་རོགས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༧་༤༧ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠་༦༦ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥༦་༧༩ རྱིག་གཞུང་དང་
སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧་༤༠ སྱི་ཞུ་བ་འསོ་ཆསོ་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་རྣམས་ཀྱི་སནོ་
འགོའ་ིའོས་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༠༠ འགོ་ཁྱིད་ནུས་པ་གོང་སེལ་དང་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༦་༥༡ 
བོད་ཀྱི་འགེམས་སོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༩༩ བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་སེལ་ལས་
གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༠༤ ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༨༧ ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཛིན་སོང་འག་ོགོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༧༠ བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་འཕྲདོ་བསེན་དང༌། ཤེས་ཡོན། ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདེགས། རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ ༥༩༡༦༥༨་༠༠ 
གནང་སོན་བྱུང་བ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་རོགས་ཚགོས་ལ་དུས་ཐགོ་
འབུལ་དགསོ་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༣། ཕཊེ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་རགོས་ཚགོས་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙའོྱི་ནུས་པ་གོང་སལེ་གྱི་ལས་དནོ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༤་༤༠ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་
དུས་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༧་༩༠ དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ཉམས་
ཞྱིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཁག་ཏུ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་དནོ་སན་བསར་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ཁྱི་ ༦་༠༠ བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༨༠ རྒྱ་གར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཁང་དབར་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༠༠ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་
འབུམ་ ༡་༩༠ ཤྱི་ལོང་དང་ཉ་ེའགམ་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༨་༡༠ སྒང་ཏགོ་
དང་ཉ་ེའགམ་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༤་༠༠ མཁས་དབང་དམ་པ་ཟླ་བ་ནརོ་
བུའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཚོགས་འདུའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣་༡༠ ཕྱི་དྲྱིལ་དྲ་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་བཞྱི་ལ་ཟབ་
སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥་༥༠ སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཐགོ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་
༢༠ བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཐགོ་གོག་བརན་བཟ་ོཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༤་༠༠ རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་
མྱི་སྣ་གངས་ ༡༠ དྷ་སར་གཟྱིགས་སྐོར་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༩༠ བཅས་རོགས་དངུལ་ཁུངས་སོ་སོར་བགོས་
འགེམས་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
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༤། ཨའ་ེཡེམ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩་༧༡ ཞུ་བསྩལ་བྱུང་བ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༢༤ དང་བེུད་ནུས་སོབས་གོང་སེལ་གྱི་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་
གོགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༠༠ བུད་མདེ་ཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་དང་པའོ་ིཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༦༣ ས་
ཊོན་དང་མན་པཊ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ནང་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༤༦ ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༠༦ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འག་ོགོན་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ 
༢་༢༠ བཅས་བྱུང་ཡོད་པ་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགེམས་འཐུས་གཙང་ཞུས་པའྱི་ལས་བསོམས་
 དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་རགོས་ཚགོས་ལ་དུས་ཐགོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༥། ཡ་ོརབོ་མཐུན་ཚགོས་ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་བཀུར་གངོ་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་
དུས་ཡུན་ལ་ོབཞྱི་ཡྱིན་པ་ལྟར་འདྱི་ལོ་ལ་ོརྱིམ་བཞྱི་པའྱི་ནང་ཨྱིན་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ཡུ་སྒོར་ ༤༦༥༠༨།༠༠ 
འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༤༤ བྱུང་ཡོད་པ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁངོས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣་༣༦ དང༌། ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ཁྱི་ ༨་༠༠ བཅས་རགོས་དངུལ་ཁུངས་ས་ོ
སོར་བགོས་འགམེས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

༦། ཨ་རྱི་ཨེན་ཨྱི་ཌྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་འགེམས་སོན་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ ༨༡༣༤༥ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༡༥ རོགས་རམ་ཞུས་སོན་གྱིས་ཁུངས་འཕྲོད་འཐུས་
གཙང་ཞུས་ཡོད། 

༧། ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨ་སྒོར་ ༡༧༠༣༤ འབབ་ཀྱི་ཧྱིན་སྒོར་ས་
ཡ་ ༡་༡༠ རགོས་རམ་ཞུས་སོན་གྱིས་ཁུངས་འཕྲདོ་ཞུས་ཡོད། 

༨། བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བང་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཨྱིས་ཊེལ་རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་
༣༦ གནང་སནོ་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། ལས་གཞྱི་ལག་བསར་དང་རྟགོས་ཞྱིབ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ནས་ ༨ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ 

Mark White མཆོག་དང༌། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་སྐུ་ཞབས་པོལ་སྱི་
ཝངོ་མཆོག་དང་ཕག་རོགས་གཞན་གསུམ་ར་སར་ཕེབས་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་
འག་ོམུས་ཁག་ལ་རྟགོས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འདྱི་གའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་དངསོ་སུ་
བསདོ་ད་ེལས་གཞྱི་ཁག་ལ་རྟགོས་ཞྱིབ་ཞུས་ཡདོ། 

ག ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ༌། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༡༩ བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་པྱི་ཨར་ཨེམ་ལས་གཞྱི་ལག་

བསར་བེད་མཁན་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བདེ་དང་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བད་ེརྩའེྱི་ལས་བདེ་བཅས་ཁྱོན་
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ལས་བདེ་གངས་ ༣༠ ལ་པྱི་ཨར་ཨམེ་གྱི་དུས་རྱིང་འཆར་གཞྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་སྙན་ཐའོ་ིཐོག་ག་ོབསྡུར་དང༌། 
ད་ེབཞྱིན་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་ངསེ་ཆ་རནེ་གཞྱིར་བཟུང་དུས་རྱིང་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོཕགོས་སྐརོ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་དྷ་ས་
གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚགོས་ཁང་དུ་ག་ོྒྲིྱིག་ཞུས། 

ང་། བདོ་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ། 
 བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི་དགསོ་མཁ་ོཇྱི་ཆརེ་འག་ོབཞྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་

ཤག་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 
༡ ཉྱིན་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་གངས་ ༡༠༡ བྱུང་ཁོངས་ནས་ ༢༤ 
ལ་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཅ། འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས། 
 འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོལས་འཆར་ཁག་ལག་བསར་འསོ་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པར་

སོང། འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལས་འཆར་གངས་ ༡༥༦ ཕུལ་
འབརོ་བྱུང་ཡོད། འདྱི་ནས་འག་ོགོན་ཡངོ་ཁུངས་དང་ལག་བསར་དནོ་ཁྱོལ་ཐུབ་མྱིན་དང༌། རྒྱུན་གནས། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་མྱིན་སོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་ཏེ་ལས་འཆར་གངས་ ༩༤ ཡྱི་མ་གནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༤༢༢་༨༨ དང༌། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་ལས་འཆར་སྒོར་འབུམ་ལྔ་དང་ད་ེལས་ཉུང་བ་བཅས་ཁྱོན་ལས་འཆར་གངས་ 
༦༢ ཐད་ཀར་སནོ་རྩྱིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 

ཆ། བདོ་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ནས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ བར་བདུན་ཕྲག་ལྔའྱི་རྱིང་འདམེས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་

པ་གསར་པ་དྲུག་ལ་ཨ་ོཔྱི་ཇྱིན་ཌལ་སདེ་སྱིང་སོབ་ཁང་དུ་སོན་འགོའ་ིསེད་སྱིང་སོང་བརར་དང། ཚངོ་པ་རརེ་ཚངོ་ལས་
འགོ་འཛུགས་ཆེད་ས་བོན་མ་དངུལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢་༠༠ ར་ེཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་ལག་བསར་དམྱིགས་ཚད་ཆ་
རནེ་གཏདོ་པ་གྲུབ་རྱིམ་བཞྱིན་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད། 

༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་ཡར་ཐོན་ཚངོ་པ་གསར་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་སོར་གཟངེས་རྟགས་འགན་བསྡུར་
ནང་འཚང་སྙན་ཕུལ་འབོར་བྱུང་ཁོངས་ནས་ཚོང་པ་གསར་པ་གངས་བཅུ་འདེམས་སྒྲུག་དང༌། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
ཚངོ་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་སོར་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་འགན་བསྡུར་གཉྱིས་པ་དང་མཐའ་མ་ངསེ་འདྲངོས་ཡོང་སད་མཁས་
མོང་ཅན་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོའཛུགས་དང༌། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རྒྱུས་ལོན་རསེ་འགན་
བསྡུར་མཐའ་མའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་དྲུག་འདམེས་སྒྲུག་ཞུས་ཡདོ། 

༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པའྱི་འདུ་འཛམོས་གསུམ་པ་
དྷ་སར་ཚགོས་བསྐོང་ཞུས། འདུ་འཛམོས་དའེྱི་ནང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁདོ་ནས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་པ་དང་སྱིར་



54 
 

བཏང་ཚོང་པ། ད་ེབཞྱིན་ན་གཞོན་ཚོང་པ་བཅས་ས་གནས་ཁག་འདྲ་མྱིན་ནས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༨༠ ལྷག་ནས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད། 

༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ བར་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཚན་པའྱི་གོ་ྒྲིྱིག་འོག་
དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་ཁྱིམས་སྐོར་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་ལམ་སོན་དང༌། དེ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་ལས་བེད་
ནས་མ་དངུལ་རགོས་སརོ་གཟངེས་རྟགས་སྐརོ་མྱི་མང་ལ་ང་ོསདོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡ བར་མོན་གྷ་ོགཏན་སོབ་དང༌། སྦེལ་ཀབོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས།ེ ྋཏཱ་
ལའྱི་བ་མ་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང༌། མེ་སོར་མཐོ་སོབ་བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་དང༌། ཡང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢ ནས་ ༩ བར་ཧོན་སུར་གཏན་སོབ་དང༌། སྦེལ་ཀབོ་གཏན་སོབ། སྦལེ་ཀབོ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ། 
ཀ་ོལ་ེགྷལ་གཏན་སོབ། སྦེལ་ཀབོ་སྱི་ཝྱི་པྱི་སོབ་གྲྭ མ་ེསོར་སོབ་ཕྲུག་ཚོང་ལས་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གསར་པ་ཚོའྱི་
མཉམ་འདྱི་གའྱི་ལས་བདེ་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་ལམ་སོན་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ བར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་གཞོན་སེས་གངས་ 
༡༢ དང༌། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་བེད་གཉྱིས། བོད་མྱི་བལ་གོས་ཚོང་པ་ཚོགས་པའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གངས་ 
༡༥ ལ་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་ཁྱིམས་སྐརོ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཟབ་སངོ་ཕུལ་ཡོད། 

༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ བར་ཉྱིན་གངས་ ༢༥ རྱིང་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་བཞྱི་ལྡྱི་ལྱི་དང༌། 
སྦལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང༌། ཀ་ོལ་ེགྷལ་དནོ་ལྡན་གྱིང༌། མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང༌། ཨ་ོརྱི་ས་
ཕུན་ཚོགས་གྱིང༌། མན་པར་ཕན་བད་ེགྱིང༌། མེ་སོར། བྷེང་ལོར། ལ་དྭགས། ཀ་ལོན་སྦུག བད་ེསྱིད་གྱིང༌། ར་སྦང་ལ། 
སྦྱིར་བོད་ཚོགས། སྦྱིར་ཅོན་ཏ་ར། སྒང་ཏོག་བཅས་སུ་ཆེད་བསོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་
རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན། ཚོང་ལས་ཐོག་ད་ོདབྱིངས་ཅན་གསར་པ་རྣམས་ལ་
སནོ་འགོའ་ིསེད་སྱིང་སོང་བརར་འབུལ་ཕོགས་དང་ད་ེབཞྱིན་ཡར་ཐོན་ཚོང་པའྱི་མ་དངུལ་རོགས་སོར་གཟངེས་རྟགས་
བཅས་ཀྱི་སྐརོ་ང་ོསདོ་དང་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཇ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང༌། 
༡། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ས་བརྟན་དང་ཕུགས་བརྟན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་

ཤག་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་འདྱི་ནས་འབེལ་ཡོད་ཁྱད་ལས་པ་དང་ག་ོབསྡུར་ལམ་སོན་ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
ྒྲིྱིག་འོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དངསོ་སུ་དབེ་སལེ་ལགེས་
གྲུབ་ཀྱིས་གསར་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢། བལ་གོས་ཚོང་པར་འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་རྒྱ་གར་ས་ཁག ༩༧ ནང་ཚངོ་རྒྱབ་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་
བསོམས་ ༩༡༣ ལ་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ར་ེམཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང༌། ལས་གཞྱི་འདྱིས་མང་
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ཚོགས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་བའྱི་ཁར་ལ་ོདང་པོའ་ིའཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ཚགས་ཚུད་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡདོ། 

ཉ བུད་མདེ་ནུས་སབོས་གངོ་སལེ། 
 བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་

ཆབ་སྱིད་ཐ་ེབའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བ་གཞག་ཚང་མའྱི་ཐོག་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འགན་འཁུར་མཉམ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་
ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཐབས་སུ། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གངས་སྱིད་གཉའ་ཁྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཆར་འགོད་པ་
གངས་ ༤༥ དང༌། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༡༦༠ མཐ་ོསོབ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག ༤ ཡྱི་ནང་སོབ་
ཕྲུག་གངས་ ༢༥༠ བཅས་ས་ོསོར་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སེལ་ཐབས་སྐརོ་ག་ོརྟགོས་སེལ་ཆེད་ཟབ་སོང་ག་ོྒྲིྱིག་
ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༤ སནོ་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྩྱིས། དངུལ་རྩྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་

དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་དགོངས་དོན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྩྱིས་སུ་གསལ་བའྱི་ལས་འཆར་དང། ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་
ཕོགས་བསོམས་ཞུས་ཏ་ེསོན་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་སད་
ལས་ཁུངས་སམ། སེ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་སྙན་ྒྲིོན་དང་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང༌། མཐའ་མའྱི་
ཕགོས་བྒྲིྱིགས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཚང་བའྱི་ལ་ོའཁོར་སནོ་རྩྱིས་ྒྲིྱིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚགོས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏ་ེདོགས་འདྲྱི་བྱུང་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་ལན་
འདབེས་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

ཁ སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ ནང་གསེས་ ༥ དང་ ༨ དགོངས་དོན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་ཕུལ་འབོར་ཁག་ལ་ྒྲིྱིག་མཐུན་ཞྱིབ་འཇུག་དང། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ཐོབ་ཐོག་མའྱི་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་མཐའ་མའྱི་སོན་རྩྱིས་བསོམས་འབོར་གོས་
ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ག  ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དངུལ་རྩྱིས་དང་སོན་རྩྱིས་བཟ་ོའགོད་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་རྩྱིས་པ་དང་ལས་བེད་
རྣམས་ལ་སོན་རྩྱིས་བཟོ་འགོད་དང༌། སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི། རྩ་འཛིན། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་ནང་
གསལ་ཞུ་སྒ་ོཅྱི་མཆྱིས་རྒྱུན་དུ་ག་ོརྟགོས་ལམ་སོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
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༡་༥ ཡངོ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སོན་རྩྱིས་སུ་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ 

༦༩༦་༢༠ དང། བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང། དམྱིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ནས་
གཏོང་དགོས་འག་ོགོན་ཚོད་དཔག་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༩༦་༢༠ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ 
༥༥༥་༠༥ དང། དངསོ་སངོ་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༤༧་༩༤ བས་ཏ་ེཡང་སྙྱིང་རགས་རྩྱིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ 
༡༠༧་༡༡ བདེ་ཀྱི་ཡོད། 

ཁ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་རྩྱིས་སྙན་ང་ོབཤུས་གནང་འབོར་ནང་གསལ་
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་ཡོད་རྱིགས་ལ་བར་འདེད་
ཞུས་ཏ་ེསྒོར་འབུམ་ ༣་༥༩ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༦ གཞུང་གནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་སོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ཁོངས་ནས་དགོས་དངུལ་ཞུ་ལེན་བ་དགོས་རྱིགས་ཀྱི་

འག་ོགོན་ཡྱིག་ཆ་རྩྱིས་འཕེར་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང། ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་རྩྱིས་འཁུར། ཁལ་འབབ་གཅོག་
འཐེན་དགོས་རྱིགས་ཞུས་ཏེ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཁུངས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། དངུལ་རྩྱིས་སངས་འཛིན་དང་
འབལེ་བའྱི་ལམ་སོན་ཞུ་སྒ་ོཅྱི་མཆྱིས་སྐབས་མཚམས་ས་ོསོར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

ཁ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ འཁོད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀོད་ཕེབས་དགོངས་དོན་ལྟར་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་
ཁུངས་ཁག་ནས་དཔལ་འབོར་དང། དངུལ་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་དགོས་དངུལ་ནས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བརྒྱུད་བྱུང་བ་ ༧༢ ལ་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང༌། ལམ་སོན། ལག་དེབ། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་གཞྱིར་བཟུང་
འགལ་འཛོལ་བྱུང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ྒྲིྱིག་མཐུན་རྱིགས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་བརྒྱུད་འབུལ་འཐུས་ཚང་
དང༌། དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཆེད་མཆན་འགོད་འཆར་འབུལ། ྒྲིྱིག་དོན་དང༌། རྩ་འཛིན། བཀོད་ཁྱབ་ལམ་སོན་
བཅས་དང་མཐུན་མྱིན་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་ཕྱིར་སགོ་ཞུས་ཡདོ། 

ག ལས་བེད་གསར་བསྐ་ོདང། གནས་སར་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་དང་བསར་
བཅོས། ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པས་ཕོགས་རྱིམ་བསར་བཅོས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་པ་
ལྟར། ལ་ོརེའྱི་མཚམས་སུ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཐང་རྱིན་གོང་དཀར་ཆག་གྱི་འཕར་ཚད་
ལྟར་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཐནོ་འབབ་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་མཇུག་སོང་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 

ང ྒྲིྱིག་མཐུན་ལས་བེད་བགེས་ཡོལ་བ་བགེས་ཕགོས་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མཁན་གངས་ ༡༥༤ དང། ནང་མྱིའྱི་བགསེ་ཕགོས་
ཐོབ་མཁན་གངས་ ༣༩ བས་ཁོངས་ནས་དྷ་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་རྱིགས་ལ་རང་མོས་ལྟར་ཟླ་རེ་དང་ཟླ་གསུམ་སོ་སོར་
བགེས་ཕོགས་དུས་ཐོག་བག་ོའགེམས་དང། ཕོགས་བཞུགས་བགེས་ཡོལ་བའྱི་བགེས་ཕོགས་ཟླ་གསུམ་ར་ེམཚམས་
ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་འབུལ་གཏངོ་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྩ་དགོངས་
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ཞུས་བསྩལ་ཁག་གྱི་བགེས་ཕོགས་དང་གཟྱིགས་གསོལ་ཐོབ་ཐང༌། མཐུན་རེན་གཞན་བཅས་ྒྲིྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསྐོར་
གྱིས་ཞུ་སདོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 

ཅ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛིན་འགོ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འཁོར་ཡངོས་རོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་དང། ལས་བ་ཁ་
ལ་ོཔ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རའེྱི་ལས་འགན་བཀོད་ྒྲིྱིག ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འཁརོ་བདག་གཅེས་བཟ་ོབཅོས་འཐུས་ཚང་ཚད་ལྡན་
དང་འག་ོགོན་བསྱི་ཚགས་ཞུ་སྒ་ོཁག་སངས་འཛནི་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༡་༧ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ། 
 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༠ 

དང༌། ༡༡།༡༢ བཅས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་ཚོགས་ཁག་ ༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་ཁག ༩ བཅས་ས་ོསོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༡་༡༦ དང༌། འདྱི་ལོའ་ིཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༦་༩༩ དང་དངསོ་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༡་
༡༦ བྱུང་བས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤་༡༧ ཚོད་དཔག་ལས་མང་བ་བྱུང་ཡོད། གོང་གསལ་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ནས་དཔྱ་ཁལ་དང་ཟས་བཅད་དོད། ཕོགས་འབབ། ཚོང་ཁེའྱི་བོས་བཅད་ཞལ་འདེབས། འཕར་
ཕུལ་བཅས་ལ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩༥་༡༨ དང། བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་༡༥ ཡྱི་འབབ་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༩༨ 
བྱུང་ཡོད། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འཕར་དོན་གཙ་ོབ་ོནྱི་རྒྱ་གར་དང། སུད་སྱི། ཕན་རན་སྱི། སྦེལ་འཇམ། ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོ
ལྱི་ཡ་བཅས་ནས་ས་ལོ་ལས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། བཟ་ོ
མཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཡྱི་འབབ་ས་ལོ་ལས་མང་བ་བྱུང་ཡོད་སབས་འདྱི་ལོའ་ིཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་
ལས་མང་བ་བྱུང་ཡདོ། 

༡་༨ གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ངསེ་མདེ་ཞལ་འདབེས། 
 བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་དང། ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གལ་

གནད་ཆེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གང་ཆེ་སེལ་ཐབས་སུ་སྐུབ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་བཅས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བསནེ་ཏ་ེའབལེ་ལམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་
ལོའ་ིནང་ལས་འགུལ་འདྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༨་༡༤ བསྡུ་སོང་བྱུང་བ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ཐོག་ཁ་སྣོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་བར་བོད་མྱིར་གདུང་སེམས་བསེད་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ 
༧༢༧༦ ཙམ་ཡོད་པ་ནས་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༡༨༠༧ མང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ། 

༡་༩ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆས་མཁ་ོའདནོ། 
 བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ཡྱིག་ཆས་དང་ཀམ་པུ་ཊར་པར་སྐྲུན་སྣག་ཚ་བཅས་

དགསོ་མཁ་ོདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེབ་ཚངོ་པ་ནས་མཁ་ོའདནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་དང། ལས་དནོ་འདྱི་
ཐགོ་ནས་ལ་ོའཁརོ་འདྱིའྱི་འག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༤་༣༤ བསྱི་ཚགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
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༡་༡༠ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོའགམེས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ས་ལོའ་ིལས་བསམོས་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟ་ོཞུ་བསད་གངས་ ༡༩༦༣ 

ཡོད་པའྱི་ཐོག་འདྱི་ལོའ་ིནང་འགེངས་ཤོག་གངས་ ༢༣༦༣ འབོར་བ་བཅས་བསོམས་དཔྱ་དེབ་གསར་པ་བཟ་ོདགོས་
གངས་ ༤༣༢༦ ཡོད་ཁངོས་ནས་འདྱི་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དབེ་གངས་ ༢༡༣༨ བཟསོ་ཏ་ེཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡདོ། གནས་
དནོ་ཁ་གསལ་མདེ་པས་དོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདབེས་འབརོ་བསད་གངས་ ༩༥༤ དང༌། འགེངས་ཤོག་ཉྱིས་ཟློས་
འབོར་བ་གངས་ ༢༥༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ གོང་གྱི་ཡྱིག་སྣོད་སྒ་ོརྒྱབ་ཟྱིན་པ་གངས་ ༨༩༠ བཟ་ོབསད་གངས་ ༩༣ ཡོད། 
ལ་ོམཇུག་བར་ཁྱོན་ལག་དབེ་གངས་ ༡༥༣༥༠༨ བཟསོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད། རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནོར་
བཅོས་བསར་བཟ་ོགངས་ ༡༢༢༤ བཟོས་འགེམས་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། དཔྱ་དབེ་བོར་བརླག་གྱིས་བསར་བཟ་ོཞུས་པ་
གངས་ ༢༣༥ དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༡༩༡ རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་གནས་སདོ་བདོ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་གངས་ ༡༨༢༥ ནང་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད། 

ཁ ལ་དྭགས་སེ་བང་གཉྱིས་སུ་དཔྱ་དེབ་ནང་ལོ་རྒྱུས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྐོར་ཡང་ཡང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་
ལྟར། འབེལ་ཡོད་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ལ་དྭགས་སེ་དང་བང་ཐང་ས་ཁག་དགུར་ཆེད་བཅར་གྱིས་མྱི་གངས་ 
༥༦༠ ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ག སུད་སྱི་རྒྱལ་ས་ཇྱི་ཎྱི་ཝར་གསུམ་དུས་ཐེངས་ ༥༩ པའྱི་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིསྐུ་མགོན་གཙ་ོབོར་ཕྲན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་སབས་བསྟུན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མཉམ་བཅར་ཐོག་སུད་སྱི་དང་སྦེལ་ཇེམ་ཁུལ་
གནས་སོད་བོད་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་གྱི་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དང༌། མང་
ཚགོས་འདུ་བསྐོང་ཐགོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་པའྱི་ང་ོབ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་ང་ོསོད་དང་འབེལ་བོད་
མྱི་རང་ལ་ོ ༦ ཡན་ཚང་མས་རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང༌། དཔྱ་དབེ་
ཐོབ་ཟྱིན་པ་ཚང་མས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་འབུལ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་དྲན་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༠ ལ། 

           ཕུལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་ྒྲིོན་གནང་མཁན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནང་ལ་ཡོད་པ་
རདེ། སྙན་ྒྲིནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 

༄༅།ཤ།བདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ཤལའོ་ི 
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ཤགོ་གངས་ཤ༣༥ཤཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

ཀ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས། 
༡། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ 

ལོའ་ིལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་
འག་ོམུས་ལ་ཕན་པར་འདྱི་ལོའ་ིནང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཆེད་སོད་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒརོ་ ༦༥༨,༠༩༩་༠༠ བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞསེ་གསལ་ཐད། སྱི་ཡོངས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ལྷག་པར་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འགོ་མུས་ཞེས་འཁོད་འདུག་པར་ལས་དོན་གང་དང་གང་ཞྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་པ། 
དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ལོར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོབང་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་དག་ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་གནང་
ཡོད་དམ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༧ པར་རོགས་དངུལ་གོ་ྒྲིྱིག་ཅེས་པའྱི་འགོ་བརོད་འོག་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་མ་སུ་རྱི་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥་༨༦ དང་། སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭར་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༡༣་༨༩ བཅས་གནང་འདུག་པར། གོང་གསལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱི་གསར་
པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཡང་ན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོས་རྒྱུན་གོན་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པས་དངུལ་འབོར་ད་ེཚ་ོདབུས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་པས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༤ ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་སྐོར་ཞསེ་པའྱི་འག་ོབརདོ་འགོ་ལས་བདེ་ཡངོས་ལ་གསལོ་དདོ་
སྣ་ེསལེ་ཐགོ་གུང་ཚགིས་གཙང་འཕྲདོ་ར་ོབཅུད་ལྡན་པ་ཕུལ་མུས་ཐགོ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་བསམ་ཞྱིབ་མུ་
མཐུད་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་ཐད། ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་གུང་ཚགིས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་སྐོར་འདས་པའྱི་
གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དགངོས་འཆར་ཕབེས་ཡོད་ཀང་ད་དུང་བསམ་ཞྱིབ་གནང་མུས་ཡྱིན་གནས་འཁདོ་པར་ཕག་
བསར་གནང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་དམ། ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་གཙང་འཕྲོད་སྐོར་དཔ་ེམཚོན་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ན་གུང་ཚགིས་བཞེས་སྣདོ་ཀྱི་སེར་མ་ཆ་ཚང་འགྱིག་སྣདོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཟས་དྲགེ་གྱིས་ཚོས་ཏ་ེམཐངོ་བ་
ཙམ་གྱིས་ཞེ་མེར་བ། ད་ེབཞྱིན་ཞབས་སེགས་གཙོས་པའྱི་སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ལ་གཙང་སྦྲ་ཧ་ཅང་ཞན་པ་
བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་དེས་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཙང་འཕྲོད་ལ་དོ་ཕོག་ག་ཚོད་འགོ་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་གསལ་
བཤད་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་བཅས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོརྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐོ་བཅས་སྙན་ྒྲིོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་
དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ པའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་ཡོད། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅།  །དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ཤལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་།  སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ཤལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་ྒྲིོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ།  བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཟླ་ཤ༩ཤཚསེ་ ༢༠ཤལ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ དགངོས་དག་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་ཚུད་པ་
ལ་དགག་བ་ཡོད་དང་མེད། བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སྙན་
ྒྲིནོ་གནང་རགོས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ལ་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་ནས་དྲྱི་
བ་གསུམ་ཕབེས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཕུལ་རྒྱུར། 
དྲྱི་བ་དང་པ་ོདེ། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་ཁུལ་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༥༨༠༩༩ ད་ེགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་བྱུང་འདུག 
ད་ེམ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དེས་ལན་ཞུ་རྒྱུར། རྩྱིས་ལ་ོདེའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༤༤༨༠༩༩ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་ནང་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ ༧༤༤༠༠༠༠ ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཞལ་
འདེབས་རེད། ཧྱིན་སྒོར་ ༦༥༨༠༩༩ གསུང་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་མོན་གྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་དང་ད་ེབཞྱིན་སྦེལ་ཀོབ་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ། འདྱི་ནས་ལས་བེད་བཏང་ནས་ང་རང་ཚ་ོརྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་
རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ད་ེས་ཏགོ་ཙམ་ལྷག་བསད་འདུག ད་ེནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ཏ་ེགསར་པ་ཕུལ་བ་
ཆགས་ནས། ད་གྱིན་ལས་བསོམས་བསྡུས་པ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་ ༡༨༠༠ འཕར་རྒྱུ་ད་ེད་ེལྟར་འཕར་བ་རེད། བས་ཙང་
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨༤༠༠༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་
སོང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དེ། ཧྱིན་སྒོར་ ༥༨༤༦༩༠༠༠༠ ཡོད། ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་ནང་སྱིད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། འཕྲདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟརེ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་མ་དངུལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་
ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༨༤༠༠༠༠༠༠ ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་མ་དངུལ་ཐེབས་
རྩ་གཙ་ོབ་ོབདག་པ་ོབརྒྱབ་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད་པཱ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༧༨༠༠༠༠༠༠ མ་གཏགོས་མེད། ད་ེ
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཧྱིན་སྒོར་ ༢༥༢༨༩༠༠༠༠ ད་ལ་ོཧྱིན་སྒོར་ ༢༧༧༢༦༠༠༠༠ ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ད་ེད་ེཙམ་
གྱི་འཕར་བ་རདེ། འདྱི་འཕར་རྒྱུའྱི་སྐབས་སུ་རང་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། བསམ་འཆར་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་ཀ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་རེད་མྱིན་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ངས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས། 
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཞབས་བསྐུལ་ཡོང་རྒྱུ། བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། བཞྱིན་ཆདེ་མངགས་ལུ་རྱི་ཡ་ནར་མྱི་བཏང་ནས་ལུ་
རྱི་ཡ་ནར་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་ཚངོ་པ་རྒྱ་གར་བ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཚགོས་མྱི་གསར་པ་བཟསོ་ཐུབ་སོང་། ད་ེམཚུངས་འཛནི་
སངོ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ག་བར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞབས་བསྐུལ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཚ་ོདམྱིགས་ཚད་ད་ེཐགོ་མར་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་ས་ཡ་ ༡ གྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་འདུག ས་ཡ་ 
༡ ཁག་པ་ོབྱུང་ས་རདེ། ངའྱི་ལས་ཡུན་དརེ་ཁྱི་ ༡ ཆགས་ན་གཙ་ོབ་ོཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ ༧༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
ལས་མེད། གངས་འབོར་ད་ེཆགས་རྒྱུར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་པས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སེ། འདྱིར་འབེལ་ཡོད་
བཀུར་འོས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་འཕར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག མཚམས་འཇོག་ཞུ་རོགས་གནང། སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་ཆགས་
བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ མུ་མཐུད་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་ྒྲིོན་
དང་ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ཐོག་ནང་གསེས་ང་པ། 
གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་འགོ་བསད་
ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུངས་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་མར་ཞུ་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས། དང་པ་ོད་ེཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་སྒརོ་མ་ོ ༦༥༨༠༩༩ ད་ེརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ལ་གསར་པ་འཚལོ་བ་ད་ེ
བྱིས་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་རྩྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ 
༧,༤༩༠,༠༠༠ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་སུད་ཚོང། ད་ལྟ་བལ་གོས་ཚོང་པ་མང་པ་ོམ་རེད། གངས་འདྱི་
ཡང་བསར་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁག་ཅྱིག་གྱི་སྒོར་མོ་འབུམ་གསུམ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ཚོ་བསོམས་ནས་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ནང་
ལོགས་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༨,༤༤༨,༠༩༩ ཆགས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་གནས་བབ་དེ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཧྱིན་སྒོར་ 
༥༨༤,༦༩༠,༠༠༠ ཡོད། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་དེའྱི་ནང་ལོགས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་
བབ་ད་ེཧྱིན་སྒོར་ ༢,༧༧,༢༦༠,༠༠༠ འདྱི་འཕྲསོ་ད་ེདེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་བཞྱིའྱི་མ་དངུལ་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་དངུལ་རྩྱིས་ནང་ཡདོ་པ་བཞྱིན་ཁ་སང་གྱི་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ནང་ཡོད། 
 དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥ ,༨༦༠,༠༠༠ སྦྱིར་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་ 
༡༣,༨༦༠,༠༠༠ ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱི་གསུངས་དོན་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གསར་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱིས་
རྒྱུན་གོན་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པ་རེད་གསུངས་རྒྱུ་དེ་རེད་དམ། འདྱི་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་ཕོགས་ནོར་བ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་དགོས་དོན་གཙ་ོབོ་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ གྱི་ལོ་ནས་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་ USHA ཟེར་མཁན་གྱི་འོག་ལ་
གནའ་ས་མ་ོནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྒན་གཞོན་མང་བ་ད་ེམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་
སུ་ཇཱ་ལ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། སྐབས་དེའྱི་ཚེ་དེའྱི་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༡ གྱི་ལོར་ USHA ཡྱི་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་འོག་ནས་མ་
དངུལ་ད་ེགནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཉུང་ཉུང་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱིས་
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སུ་ USHA ཡྱི་ང་ོབ་ོད་ེའགྱུར་ནས་ PRM གྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་ ༡༥,༨༦༠,༠༠༠ 
དང་གཅྱིག་ལ་ ༡༣,༨༩༠,༠༠༠ ཞེས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རདེ། འདྱི་ནྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་གསར་པ་སལེ་བ་དང་རྒྱུན་
གོན་ཐབས་འཚལོ་མྱི་ཐུབ་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། འདྱི་ལ་ོའཆར་ཅན་ལ་ཡོང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་སྐོར་ད་ེརེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་གསོལ་ཚང་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་
མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་འཁྱེར་ནས་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ལས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། འནོ་ཀང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེསེམས་ནང་བཞག་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
སྱི་ཐབ་སྐོར་ལ་འགན་འཁུར་དང་ཁུར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཐབ་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་སྱི་ཐབ་ནང་
ལོགས་ལ་བསར་བཅོས་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་དོན་ལྟར། བཞསེ་ཕོར་
དང་བཞེས་སེར་འགྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ད་ེཚོས་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངས་ཚོར་གྱི་ཡོད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཟ་ཐུར་མྱི་འདྲ་བ་
ཚང་མ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། རྱིམ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་བཏང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཐབ་ཀྱི་
ཁོར་ཡུག་བཙོག་པ་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་
སང་ཆར་དུས་དང་གཞན་ཡང་དངེ་སང་གངས་སྱིད་ལ་ཨར་པ་ོཤུགས་ཆནེ་པ་ོའག་ོདུས། ག་ཚོད་གད་བརྒྱབ་ནའང་འདམ་བག་ད་ེ
རང་བཞྱིན་གྱི་འཁྱྱིལ་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་འཆར་ཅན། ཟླ་བའྱི་བདུན་ཕྲག་རསེ་གཟའ་སནེ་པ་དང་པ་ོདང་
གསུམ་པ་གཉྱིས་ལ་སྱི་ཐབ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་རོག་ཕྱིས་བརྒྱབ་ནས་གཙང་མ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད། རྱིང་མྱིན་ཨར་པ་ོམཚམས་བཞག་ན་
ཡག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ཞལ་ལག་ཚད་ལྡན་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེསྱི་ཐབ་ཀྱི་ལས་
འགན་རེད། ལས་འགན་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཐབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཡང་གསར་པ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ལང་
བསད་མཁན་གང་ཟག་དེས་མཚམས་ར་ེཞོགས་པས་ཆུ་ཚདོ་དྲུག་པ། དྲུག་དང་སྐར་མ་བཅ་ོལྔ། མཚམས་ར་ེཉྱིན་གུང་ལ་སྱི་ཐབ་
ནང་འཛུལ་ནས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་བར་འག་ོཡྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེཡྱིད་མ་ཆེས་ན་མ་བན་ལ་འདྲྱི་ན་རྣམ་པ་ཚོས་
མཁྱེན་གྱི་རེད། སྱི་ཐབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དྲུང་ཆེའང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་
འགན་འཁྱེར་ནས་ད་ལྟ་ད་ེནས་གང་གསུངས་པ་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ཙམ་མྱིན་པར། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་རྣམ་པ་
ཅྱིག་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་ཀྱི་ཡྱིན། སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཞལ་ལག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་ཕྲན་བུའྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་བསམ་གྱི་
འདུགཤང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཆར་ཅན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུག་སེ། ཕལ་ཆེ་བར་སྱི་ཐབ་ལ་ཁ་ལག་ཟ་རྒྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། 
ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འཕྲདོ་བསནེ་ཡག་པ་ོདགོས་པ་དང་སྱི་ཐབ་གཙང་མ་དགོས་རྒྱུ། 
ཞལ་ལག་ཚད་ལྡན་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ལས་འགན་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ཏ་ེམ་
འངོས་པར་ཡྱིག་ཐགོ་ཙམ་མ་ལྷག་པར་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་འགན་འཁྱརེ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ཏེ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཉྱིན་མ་
གཉྱིས་པའྱི་སྐབས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་དང་ཁོད་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཅྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
དེའྱི་ནང་གཙང་མ་མ་བཟོས་ན། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་གསོལ་མགོན་ཁང་དང་སྒང་ཏོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་
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གསོལ་མགོན་ཁང་དེ། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་རྒྱུར་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱི་གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་
ནའང་རྩ་བ་ནས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཡང་གསལ་པ་ོམ་བཟོས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལྷག་རྒྱུར། ད་ལྟ་གསོལ་
མགོན་ཁང་གཉྱིས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བདག་དབང་དེ་ང་ཚོའྱི་རེད། ལོ་
མཚམས་ལ་ང་ཚོས་ཁང་ག་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ག་བཞེས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་རྦད་ད་ེགནང་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདྱི་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་གཙང་མ་མ་བཟོས་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་འདྱིར་བསད། ད་ེནས་སྐད་ཆ་ད་ེལ་སེབས། 
སང་ཉྱིན་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདེབས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱིན་
ཏ་ེདེབ་ཐེར་ནང་ལྷག་རྒྱུའྱི་སྐོར་གསོལ་མགོན་ཁང་གྱི་བདག་དབང་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བད་ེདོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་ཆེད་མངགས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེརྩ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སྐབས་དེའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁང་ག་བཏང་ནས་བཞག་ཡོད་དུས། མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནང་བ་རྩ་བ་ནས་མ་
རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ཅ་པ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། བགོ་གེང་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་
བསན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྱ་
ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ སུད་སྱི་དང་སྦེལ་ཇམ་སོགས་ལ་ཕྱིན་ནས་དཔྱ་
ཁལ་ལག་དབེ་གསར་བཟ་ོམང་པ་ོབ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་མང་པ་ོཕེབས་ནས། གང་ལྟར་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་དེར་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔྱ་ཁལ་
ལག་དབེ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚརོ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོམཚོན་པའྱི་དེབ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ཐད་ནས་ང་རང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀུར་བའྱི་ལས་འགན་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཞྱིག་ཀང་རེད་ལ། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ནྱི་ད་ེབས་ཀང་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། གཙོ་བོ་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། Jammu & Kashmir གྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་
ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཞུས་བསད་ན་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག བསམོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་བྱུང་ཚར་
བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རེད་དེ། དེས་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་ཚར་བ་རེད། འདྱིའྱི་
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བར་ལ་མཐའ་ན་བདོ་རྱིགས་ཁ་ཆ་ེསྤུན་ཟླ་ཚ་ོདང་འབལེ་ལམ་གང་ཡང་བཙུགས་ཐུབ་མྱིན་འདུགཤད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཧ་ཅང་
གྱི་བ་ོཕམ་ཤཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུགཤཁ་ོཚ་ོབོད་རྱིགས་གཙང་མ་རདེ་འདུགཤཁ་ོཚའོྱི་གདངོ་ད་ེཡང་མྱི་རྱིགས་གཞན་དང་མ་འདྲསེ་
པའྱི་བོད་རྱིགས་གཙང་མའྱི་གདོང་རེད་འདུགཤདེ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྐད་དེའང་ང་ཚོའྱི་སྐད་ལྟར་མདོ་དབུས་ཁམས་ཀྱི་སྐད་
བསེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ལྷ་སའྱི་སྐད་གཙང་མ་བརྒྱབ་ཀྱི་འདུགཤཁོ་རང་ཚོ་རང་ཚུགས་གཙང་མ་ཡྱིན་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུགཤཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་བལྟ་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསམ་
འཆར་ད་ེཡོང་གྱི་འདུགཤགནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཆོས་ལུགས་དབ་ེའབེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་ཟརེ་ནས་ཁ་ོ
རང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་འདུག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཉ་ེལམ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ྒྲིྱིལ་ཟེར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ལྟ་གྲུབ་ད་ེབཞྱིན་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསར་གཏདོ་ཟརེ་གྱི་ཡདོ་ནའང་འདྲ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུགཤདའེྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་དུས་གང་འདྲ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་ནས། ས་ོས་ོཡང་དགོས་པ་འདུག་ལ་ཁོང་ཚ་ོལ་ཡང་དགོས་
པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དམ་ཟེར་ན་
ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ལག་དེབ་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། Jammu & Kashmir གྱི་མངའ་སེ་ད་ེམངའ་ས་ེགཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་
རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་ང་རང་ཚོས་སབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་ནའང་རེད། རོགས་རམ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། མངའ་ས་ེགཞུང་ནས་ཀང་འག་ོས་འདུག་ས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤམང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞྱིང་ཁའྱི་གནས་སངས་
ལ་སོགས་པ་འཚ་ོབའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། ཁོང་རང་ཚོར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། གོག་དང་ཆུའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་སོའ་ིནང་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་སྒང་ལ་བོད་རྱིགས་ཚང་མ་བདག་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་དང་
ཐབས་ལམ་གང་ཡདོ་དམ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོའདུགཤགཙ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ལམ་སནོ་ཡག་པ་ོཅྱིག་གནང་རགོས་གནང། འགན་གང་འཁུར་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་གང་ཡདོ་དམ། གལ་སྱིད་
འདྱི་ལྷག་སོང་ན། འཐུས་ཤོར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཆོས་ལུགས་དབེ་འབེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེལ་ལན་
གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་ཁ་ོཚོར་ཆྱིག་ྒྲིྱིལ་གྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་བེད་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
སོབ་གྲྭ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ད་ེས་གནས་གཞོན་ནུས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་འཛིན་སོང་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་
འདུགཤད་ེཚ་ོལའང་ས་གནས་གཞནོ་ནུ་ཚརོ་སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ཐེངས་གོས་ཚགོས་ར་
བ་ད་ེནས་བསར་དུ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེདང་འཕྲོས་ནས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚ་ོདང་ལྷན་དུ་གོས་བསྡུར་གྱིས་ཐོག་ནས་
ཚོགས་འདུའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ར་རམ་ས་ལར་ཡོང་འདོད་འདུགཤར་རམ་ས་ལའྱི་གནས་
སངས་ཤེས་འདོད་འདུག ད་ེབཞྱིན་སོ་སོའ་ིསྐད་དང་ཡྱི་གེ ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་རྣམས་སངས་འདོད་འདུགཤད་ེལ་ང་ཚོས་
ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རེས་མ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་
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སུ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་གནང་དགསོ་ཀྱིས་འདུགཤས་གནས་གཞན་དང་
མྱི་འདྲ་བར་དའེྱི་སྒང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུགཤའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་པའྱི་ལས་བསོསམ་ནང་ལ་མཇལ་ཡོང་དུས། ག་ོབད་ེབ་ོདང་
ལས་བསམོས་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོའདུགཤད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་བར་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཡུན་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བ། ད་ེམྱིན་གནས་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་འགའ་
བྱུང་། བས་ཙང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་འདྱི་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་དང་དེ་
འདྲའྱི་སོབ་སངོ་བས་མོང་བ་གང་ཡང་མ་རེད་ད།ེ ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་ལ། ད་ེདང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་བནོ་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཁངོས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འཚམས་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་ཁ་གསལ་པོ་གསུམ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་
ལ་ཡོད་པའྱི་དེབ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་འག་ོསངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་པ་
ཞྱིག་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འགོ་སོང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཟུར་འཇོག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ Set apart. 
བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། དངུལ་འབོར་ད་ེནས་ག་ཚོད་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་མེད། གཏོང་མ་
ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉེས་པ་ད་ེའདྲ་ཕོག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཉསེ་པ་ཕོག་ཡོད་ན་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཉེས་པ་
ཕགོ་པ་རདེ། འག་ོསོང་གཏངོ་མ་ཐུབ་ནས་དབུས་ལ་ཉསེ་ཆད་ག་ཚདོ་ཕགོ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གཏོང་འདོད་བྱུང་། ད་ེ
ནས་ཟུར་འཇོག་བཞག་པའྱི་དངུལ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ཨར་པའོ་ིཆེད་དུ་འག་ོསོང་བཏང་ཡདོ་དམ་མདེ། བཏང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་དངུལ་འབརོ་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་དང་གང་ལ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
མཚམས་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དོགས་འདྲྱི་ལ་ལན་འབུལ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
དང་པ་ོདེས་ལས་དོན་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཇ་མུ་ཀ་ཤྱི་མྱིར་མངའ་སའེྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ལྷ་ས་
ཁ་ཆའེྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེས་ལག་དེབ་རྱིང་པ་ལང་ཁུ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ལག་
དབེ་ལང་ཁུ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ལག་དབེ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་ད་ེཕུལ་གྱི་མེད་པ་གསུང་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདནེ་པ་རདེ། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་གནས་བབ་ལས་བརྒལ་ནས་འབུལ་འདདོ་ཡོད་ནའང་འབུལ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་
རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཡ་གྱིར་ལྷ་ས་ཁ་ཆེ་ད་ེདག་ལ་དབ་ེབ་ཕེས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབེ་འབེད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་
ཅེས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བརྩྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རེན་གྱིས། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་གྱིས་ལམ་སོན་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་གནང་ས་མེད་པ་དང་བད་ེབོ་མེད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཁོང་ཚོར་དབ་ེའབདེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་
བ་ནང་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་སྐརོ་གསུངས་པ་དེ། སྐབས་དའེྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་རང་ཉྱིད་ྒྲིྱིག་འཛུགས་གཞན་པར་ལས་ཀ་བས་པའྱི་སྐབས་
སུ་སོབ་གྲྭ་ད་ེལྕགས་ཤོག་ཁང་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་སྐབས་དའེྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ལ་
ཞུས་ནས་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་པ་དེའང་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་སོར་འོག་ལ་བརྒྱབ་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཆེད་མངགས་རང་དག་ེརྒན་ཡར་བཏང་བ་
རདེ། ད་ེའདྲ་བས་ནས་མཐུན་འགྱུར་མ་ཞུས་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་འབུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རེན་པས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁ་ོཚོར་དབ་ེའབེད་རྩ་བ་
ནས་མྱིན། ལྷག་པར་དུའང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དབ་ེའབེད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་པ་ད་ེཉེ་ཆར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྷ་ས་ཁ་ཆེའྱི་
སྐོར་ལ་ན་གཞོན་ཞྱིག་གྱི་གོག་བརན་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ི
སྐབས་སུ་ནས་བོད་ནང་ལོགས་ལ་གངས་ཉུང་ག་ཚོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཇྱི་ཙམ་གྱི་བརྩྱི་མཐོང་དང་ཡག་པོ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ། 
ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོནང་ཁུལ་རོག་ག་བྱུང་ན། ང་ཚོས་ཐག་མ་བཅད་པར་ཁོང་ཚོར་མར་རྩྱིས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐའ་ན་ད་ེ
ཡན་ཆད་ནས་ཁོང་ཚོས་གསུངས་ཡོང་དུས་དབ་ེའབེད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སེམས་ནང་བསམ་པ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སངས་དང་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རནེ་པས་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུའང་ཡ་གྱིར་འབལེ་ཡོད་བདེ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་དང་ང་བཀའ་བནོ་འགན་ཁུར་ནས་ཡྱིག་འབལེ་
ཐངེས་མ་ཁ་ཤས་བས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ད་ེས་ཚུར་ཡྱི་ག་ེམང་པ་ོབཏང་འདུག ད་ེཆ་ཚང་ང་ལ་ཚུར་བསྐུར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེམྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཡ་གྱིར་ལྷ་ས་ཁ་ཆེའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ལྷ་
ས་ཁ་ཆེ་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གཞན་པ་ག་རེ་ཞུ་དགོས་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ག་ྒྲིྱིག་ཨང་
བསར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གཞོན་སེས་ཁག་ཅྱིག་བཞུགས་སྒར་ལ་ཕབེས་འདདོ་ཡོད་པའྱི་
སྐོར་ད་ེའདྲ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གགོ་བརན་བཟ་ོམཁན་གང་ཟག་ད་ེག་རང་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་
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ཁུངས་ལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་ད་ེདག་མར་ཁྱིད་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་ད་ེརོགས་པ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ལྟ་
ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཕྲུག་ཁྱིད་ཡོང་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་ནས་མཉམ་དུ་འགན་ལེན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་ན་མ་གཏོགས། 
གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་ཁྱིད་ཡོང་ན་ཡང་སོབ་གྲྭའྱི་བུ་མ་ོཚོར་ཁྱད་མཚར་རྱིགས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེང་ཚོས་འགན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་ནས་ཡོང་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་རེ་ཞུ་
དགོས་ནའང་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས། གོས་ཚོགས་མཇལ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད། མ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེས་ཕལ་ཆེར་འཐུས་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ད་ེའབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོགང་ཟག་ཁག་ཅྱིག་ལ་སྐབས་ར་ེཆང་
ས་རྒྱག་ས་གཞན་པ་བས་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ལ་རག་སྱིད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་བོད་མྱི་མྱིན་ནའང་བོད་མྱི་གཞན་དང་
ཆང་ས་བརྒྱབ་ན་དའེྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རག་པ་འགའ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནས་སངས་གཞན་པ་ཞྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ལྟ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལོགས་ལ་དེང་སང་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། བཞྱི་པ་ད་ེགསར་པ་བཙུགས་ཚར་
ཙམ་རེད། གསུམ་པ་ོད་ེཁེ་མེད་ཀྱི་དེབ་སེལ་ཚོགས་པ། འདྱི་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁལ་གྱི་ཆག་ཡངས་བཏང་དུས། དེའྱི་
ཐགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ༡༥ ཉར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་མཚམས་མཚམས་བཏང་མ་ཐུབ་
པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལང་བསད་མཁན་འདྱིས་འགན་ཁུར་ནས་རྩྱིས་ལ་ོདང་པ་ོདའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་གང་ལྟར་བཀའ་
ཤག་སྐབས་གོང་མས་ཟླ་ ༢ དང་ངས་ཟླ་ ༡༠ དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཐངེས་མ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དའེང་
སནོ་མ་ང་ཚསོ་ཁལ་ཕར་འགེངས་ཤོག་བཀང་ནས་ཚུར་དངུལ་འབུམ་ ༡༢ ལེན་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཚུར་ཞུ་རྒྱུ་
དང་ཕར་འབུམ་ ༢༠ འབུལ་དགསོ་པ་དབར་ཟ་བཅག་བས་ནས་མཐའ་མ་འབུམ་ ༨ མ་གཏོགས་འབུལ་དགསོ་ཆགས་ཡདོ་པ་མ་
རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་བརྒྱ་ ༨༥ འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ལོ་རང་
བཀག་དེར་ལོ་ལྔའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ང་ཚོས་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བེད་སོད་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལོ་འདྱི་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། ཐངེས་མ་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེརང་ཡྱིན། དངུལ་འབོར་ད་ེའབུམ་བརྒྱད་ལས་ཏགོ་ཙམ་མང་གྱི་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེས་འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཟ་བཅག་བདེ་ཐུབ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རྩ། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རོགས་
དངུལ་བྱུང་བ་ད་ེཕར་ཤ་ཁུ་ཤ་ཐྱིམ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མེད། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཚད་གོས་ཚོགས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པ་
འོས་བསྡུ། རྩྱིས་ཞྱིབ། རང་དབང་ཅན་བཅས་ཚང་མའྱི་ཕོགས་འདྱི་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་ཙང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིད་ཆེས་
དགེ་རྩ་དེར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འདྱིར་ཨར་པ་ོརྒྱག་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭར་རོགས་
སརོ་བེད་རྒྱུ་སོགས་བང་ཞྱིག་ྒྲིྱིག་ནས། དེས་ཚད་གཞྱི་ད་ེབཟ་ོདུས་མ་འངོས་པར་ལས་ཀ་བེད་བད་ེབ་ོབཟོས་ཤག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་
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ཆར་ལམ་སངེ་ཨར་པ་ོལ་ད་ེཙམ་བཏང་བ་རདེ། ད་ེརྱིང་སོབ་གྲྭ་ལ་ད་ེཙམ་བཏང་བ་རདེ་བཅས་ངས་ད་ལྟ་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརསེ་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ནས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤདཔརེ་ན། ཉ་ེཆར་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་
ཁང་པ་ད་ེའཛནི་སོང་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་ལ་སྒྱུར་བ་རདེ། ད་ེསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩའྱི་
ཐོག་ནས་རོགས་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུས་ཡོད། དེས་མཚོན་པའྱི་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་བས་བཞག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་ཨར་པ་ོལ་ད་ེཙམ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་ཨང་ཀྱི་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོག་
གངས་བདུན་པའྱི་ནང་ལ། ཇ་པ། དང་པ།ོ གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུགཤདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གངོ་མའྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལྷག་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་འདུགཤབས་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ད་ེག་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་དེ་
བཙུགས་པ་རེད། འདྱི་ལ་མ་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་རྩ་ད་ེཚ་ོག་ནས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེབ་སེལ་བས་ཚར་
བ་ཡྱིན་ཙང་། རང་སོང་གྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཡང་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སངས་འཛིན་འོག་ལ་
བསད་ཀྱི་རེད་དམ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་མ་རྩ་ཆེན་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེམང་ཚགོས་ལ་ང་ོསདོ་གསལ་པ་ོབེད་དགོས་
པ་དང་། དེའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེདག་ག་ར་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་མཉམ་རུབ་གནང་རྒྱུར་གང་ཐུབ་བདེ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤམྱི་མང་ནང་ལ་
ང་ཚསོ་འདྱིར་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཞསེ་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་དའེྱི་གནས་
སངས་གང་འདྲ་རེད། དེས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་གང་འདྲ་རེད། ད་ེའདྲ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེགསལ་པོ་
ཞྱིག་མེད་དུས་མྱི་མང་ནང་ལོགས་ལ་ངསེ་པ་རེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མྱི་མང་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ལ་དངུལ་ཡར་འཇོག་རྒྱུ་ལ་རོགས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤགཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
མྱི་མང་གྱི་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་འབེལ་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆནེ་པ་ོབཅོལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ལ་
གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ངསོ་ནས་ཀང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་འཇུག་རྒྱུར་ཏན་ཏན་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ནང་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་
བས། མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དང་འགུལ་སོད་ཅྱིག་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མ་སྱིད་པ་ད་ེའདྲ་སྱིད་པ་ཆགས་
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འག་ོགྱི་འདུགཤདཔེར་ན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠།༡༩༧༠ ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱིས་གཞུང་རང་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་བས་ཏ་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་བཅལོ་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མས་ད་ེཚ་ོ
འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དང་། ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ། སྐབས་
ད་ེདུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཚང་མ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས། མྱི་མང་ལ་ཕྱིར་སོག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུ་
ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་འག་ོགྱི་ཡདོ་དུས། ཏན་ཏན་མྱི་མང་ནང་ལ་ངསེ་པ་རདེ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མྱི་མང་གྱིས་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་དངེ་སང་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་བཅུག་པ་
ཡྱིན་ནའང་། སེད་ཀ་ད་ེཙམ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་བཀག་སེད་བཅོལ་བས་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༧ ལས་ལྷག་འབབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Saving ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་བཞྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ནང་ལ་ Income 
Tax རགོ་ག་མང་པ་ོཡོང་དུས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ Bank རགོ་ག་མང་པ་ོད་ེལས་མཉམ་འབལེ་ནང་ལ་བཅུག་བཞག་ན་རགོ་ག་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། གཞན་ཡང་སྒེར་གྱི་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་བད་ེབའྱི་ཆེད་དུ་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་འབེལ་ནང་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མཉམ་འབེལ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མྱི་མང་དངུལ་བཅོལ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོའདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་
གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ད་ེག་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ། ས་ལ་ོནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་ཚོར་རོགས་སརོ་བུ་ལོན་མྱི་ཚང་ར་ེལ་འབུམ་ར་ེར་ེབས་ནས། ན་ནྱིང་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཡདོ་
པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ས་གནས་ཁག་ ༩༧ ལ་མྱི་ཚང་ ༩༡༣ ཡོད་དུས། མྱི་ཚང་རརེ་འབུམ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་འབུམ་ ༩༡༣ 
བུ་ལནོ་བཏང་བ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བས་ནས་དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་མར་
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིད་ཆེས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཀྱི་སྒང་ནས་ཞྱིབ་ནན་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་དང་ཚོང་པའྱི་ང་ོསོད་ལག་ཁྱེར་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། 
གཞན་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིད་ཆེས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་གཞུང་
གྱི་དངུལ་རེད་ཟེར་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཆ་ཚང་ཡར་ལོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་
པསོ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ངས་བསམ་གྱི་མེད། དའེྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོདཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་སུད་ཌར་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་དག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟནེ་ནས་མར་ག་ཚདོ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ཡར་སབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོའབུམ་ ༢༠༠༠ གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། རྩ་བའྱི་དསེ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན། ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐགོས་
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ཇྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་གྱིས་ཚོང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བུ་ལནོ་གཡར་ནས་འག་ོམཁན་དསེ་དངུལ་ག་ས་གང་ནས་གཡར་ཏ་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་འབུམ་གཅྱིག་ཞུས། ས་གནས་ཁ་ཤས་ནང་དངུལ་ཁང་གྱིས་ཐགོ་ནས་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་ཁྱེར། དངུལ་ཁང་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་
སང་དངུལ་ཁང་ད་ེཚོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཉྱིས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་བུ་གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། Bank 
ལ་གདངེ་ཚདོ་རེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱི་ཡར་ཕྱིར་སོག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་
ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་བོད་མྱི་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཚོས་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བུ་ལནོ་ཁྱེར་འག་ོམཁན་གྱི་ཕོགས་
མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བུ་ལོན་ཁྱེར་ནས་འག་ོགྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ད་ེཉུང་དུ་བཏང་། ཁྱྱིམ་ཚང་ཉུང་དུ་ཙམ་བཏང་ནས་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དགོས་མཁན་
ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས། འདྱི་ང་ཚོས་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་བས་ནས་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱན་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་དགསོ་མཁ་ོསུ་ལ་རདེ་འདུག བུ་ལནོ་གཡར་མཁན་ད་ེདག་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་གཡར་མྱི་དགསོ་
པར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་དུ་གཡར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་
ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མ་ད་ེདང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་སྐོར་ལ་ངས་ག་ོཐསོ་ལ། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་
བསད་ཀྱི་འདུགཤད་ེག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཟེར་ནས་ཡང་ལག་དེབ་གསར་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་ནས་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། བོད་
མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་རེད། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་མཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་གལ་འགངས་གཙ་ོབཟུང་གྱིས་དེབ་སལེ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་ད་ེ
དག་བཟ་ོསངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེདཔལ་འབོར་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ད་ེདག་དུས་ཐགོ་ལ་ཏག་ཏག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། དུས་དུས་ལ་རྩྱིས་
ཞྱིབ་གང་ལ་གང་འཚམ་བས་ཚར་དུས། རྩྱིས་ཁ་ད་ེཚོ་ཏག་ཏག་བཟོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེ་ཆ་
བཞག་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་ང་ཚོས་རྩྱིས་བཤེར་བས་ཡོང་དུས། མཐའ་མ་རྩྱིས་ཁ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
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ཐགོ་ལ་དཔལ་འབོར་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡར་མར་ག་ོབསྡུར་དང་། མཐའ་མཇུག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་བཟ་ོདགསོ་དུས་གནས་སངས་
མང་པོའ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་། གཙ་ོབ་ོའཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་ཞུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོད་ེཚ་ོལ་ལས་བེད་གཉྱིས་
གསུམ་ངསེ་པར་དུ་ག་ོྒྲིྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུགཤབཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ད་ེགནང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གོ་སངས་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག གོ་ཚད་ཚང་མ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་དུས། མགོན་ཁང་ཞྱིག་ནང་ཕྱིན་ནས་ཐུགས་ས་ོབཏང་ནས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་བ་སོགས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུགཤདའེྱི་ཕར་ཕགོས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
བཟ་ོགྲྭ་སོགས་ལ་བོགས་མ་སད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཆེད་མཁས་མྱི་སྣ་ད་ལྟ་ཐོན་མེད་པ་རེད། ད་ེ
ཐོན་མེད་དུས། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཕར་བལྟས་ན། སུ་སུ་མཁས་པ་རེད་ད་ེབེད་ཐུབ་མཁན་མེད་དུས། རྒྱ་གར་ལ་
བོགས་མ་མ་སད་རང་སད་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེསད་ཡོང་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེ
ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་དགོངས་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་
དང་། མང་པ་ོགནང་ཚར་བ་རེད། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ལ་ཉ་ེཆར་གནང་ཚར་བ་རེད། འདྱི་
རང་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས་མགོན་ཁང་ལ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་ནས་ O.P.Jindal ཞེས་པ་ད་ེབེད་སོད་ཅྱིག་
བཏང་གནང་འདུག ངས་ཡྱིན་རྒྱུ་དོན་དག་རོག་རོག་ O.P.Jindal ཞེས་པ་བེད་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ལས་བེད་རྣམ་པ་ལ་ཟབ་
སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ O.P.Jindal ལ་མང་པོ་བཏང་གནང་བ་རེད། དེ་བཏང་དུས་ལས་བེད་ར་ེརེར་སྒོར་མོ་འབུམ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ལས་བེད་ད་ེདག་ལ་དངོས་གནས་ཟབ་སོང་དང་ནུས་པ་ཡར་
རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཉེ་ཆར་ཆ་བཞག་ན་གནས་སངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བར་ཐོ་
གསུམ་བཏང་སོང་། བར་ཐ་ོར་ེརེའྱི་བར་དུ་ལས་བེད་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཐེབས་འག་ོགྱི་འདུགཤད་ེལས་བེད་རྣམ་པའྱི་འདོད་པ་མེད་
ནས་འགྱུར་བ་ཐབེས་སོང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་བཞེད་དང་ད་ེབཞྱིན་རོགས་ཚོགས། གཞན་ཡང་ཕ་གྱིར་ཟབ་སོང་སོད་སའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་
ཁང་ད་ེབཀའ་ཤག་དང་ཐུགས་འདྲྱིས་ཆེན་པོ། ཆག་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེདག་གྱི་གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་
བ་རེད། ད་ེདག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ས་རེད། གཙ་ོབ་ོརོགས་ཚོགས་ལ་མང་པ་ོབསྟུན་དགོས་འདུག ད་ེངས་ཧ་
གོ་སོང་། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ལ་ད་ལྟ་འདུག་གཱ ཁ་སང་ང་ཚོས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
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བཤད་པ་རེད་ད་ེདངུལ་ཚང་མ་འདྱི་ནས་མར་ཕྱིན་འདུག་གཱ འདྱིར་བྱིས་བཞག་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་རོགས་ཚོགས་ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་
ཚོས་སྣང་བ་འགོ་ན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གནང་བཞག་གྱི་འདུག་གཱ མྱི་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་སོད་དགོས་ཡོད་ནའང་འདྲ། གཉྱིས་
སདོ་དགོས་ནའང་འདྲ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ད་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་སོང་ངམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མར་ཤོག་གངས་བརྒྱད་པ་ནང་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྐོར་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ཡྱི་ག་ེཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དོན་
དག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཐོག་ལ་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོརེད་འདུགཤདཔ་ེཆ་བཞག་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བོད་རྱིག་པའྱི་བག་ོགེང་ཉ་ེཆར་ཚགོས་པ་ད་ེལ་ག་ར་ེཆགས་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་དུས་ལས་ཁུངས་ནས་ག་དུས་
བཏང་ཡོད་མེད་དང་། དེའྱི་བར་ཐག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས། མཐའ་མ་འགག་ས་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་འགག་འདུགཤང་
ཚོའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཐུས་ཤོར་བཏང་འདུག་ཟེར་ནས་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་
འཐུས་ཤོར་མ་གཏངོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འདྱིར་མར་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་བགེས་ཡོལ་ལ་
བགེས་ཤག་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་བསད་དུས། ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ་དེ། ྒྲིྱིག་མཐུན་ལས་བེད་བགེས་
ཡོལ་བ་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་འགོ་དརེ་མཐུན་རེན་གཞན་བཅས་ྒྲིྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསྐོར་གྱིས་ཞུ་སདོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བགེས་ཡོལ་གྱི་
བགེས་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བགེས་ཤག་ད་ེཚོའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། མདང་དགོང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ལ་བགེས་ཤག་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་དུས་བགེས་ཤག་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེནང་
བཞྱིན་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྣམ་རྒྱལ་ར་ོར་ེལགས་ལ་ད་ལྟ་བགེས་ཤག་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་ར་སོད་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཚུར་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེསུའྱི་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཁོང་
རྣམ་པས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུགཤལེགས་བཅོས་མང་པ་ོགནང་སོང་། མྱི་ད་ེཚ་ོལ་དྲྱིས་དུས་ཁངོ་ནང་ཚང་གྱི་མ་རདེ་
སྤུན་མཆདེ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁངོ་རྣམ་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
ད་ེཚ་ོལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཆ་ཚང་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་དགསོ་ས་ང་ཚ་ོ
བགསེ་ཡོལ་བའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་རྱིག་པ་ོཐགོ་རྩགེ་གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་མཁན་ལ་བགེས་ཤག་བད་ེསྱིད་གྱིང་ནས་ལེན་
གྱི་ཡྱིན། འདྱི་ངའྱི་མ་རདེ་བུའྱི་རདེ་ཟེར་བ། ད་ེནང་བཞྱིན་ངས་སོན་མ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་བཤད་ཟྱིན་པ་དང་། ཧར་པ་སྤུར་ལ་
ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་རེད་ལ་མདའ་དཔོན་ཟུར་པའང་རེད། བཞུགས་ས་ད་ེཧར་པ་སྤུར་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁང་
པ་ད་ེངའྱི་བུའྱི་ཁང་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཧར་པ་སྤུར་ནས་ཁལ་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བེད་ཟུར་པ་ཡྱིན། 
ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྐང་འགོ་ལག་འདོན་དགོས་ཀྱི་མེད་ཟེར་བ་རེད། བད་ེསྱིད་གྱིང་ནས་བགེས་ཤག་བངས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
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བད་ེསྱིད་གྱིང་ནས་བགེས་ཤག་བངས་དུས་ཧར་པ་སྤུར་གྱི་ཁང་པ་ད་ེངའྱི་བུའྱི་ཁང་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
སུ་གྱུར་བ་མ་བྱུང་བ་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དེའྱི་གནས་སངས་ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
མ་འོངས་པར་དའེྱི་རྱིགས་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚསོ་ཡ་རབས་བཟང་སོད་མ་
ཉམས་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ད་ེའདྲ་ལབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་ཚང་མ་ས་ོསོས་བརྒྱབ། ང་ཚ་ོབོད་ལ་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛིན། ཕ་
ལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བུས་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འགོ་རྒྱུ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། བུ་དང་ཕ་གཉྱིས་ཁ་ཁ་ཕེས་ན་ལྟས་ངན་
ཆགས་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ། ད་དུང་བགེས་ཡོལ་དང་རྒན་གསོ་ཁང་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་དེ་འདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག་པཱ། ཁང་པ་ད་ེབུས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ། བདག་པ་ོང་ོམ་ད་ེརྒན་གས་ོཁང་ལ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་ཆགས་སོང་ན་དཔ་ེགསག་ས་རདེ་པཱ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་
སྐརོ་ལ་འདྲྱི་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
 དེ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་དེ་རེད། ཉེ་ཆར་ New York དང་ New Jersey དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཐོག་ནས་སྐད་གགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད་པཱ། New York དང་ New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་
གསར་པ་ད་ེཚ་ོབང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་མདུན་ལ་བཅར་དུས། New York དང་ New Jersey གྱི་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སངས་ང་ོམ་
ད་ེག་ར་ེརེད། ང་རང་ཚོས་སོན་མ་ཆ་རེན་ག་ར་ེབསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་
ལས་ཀ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་ཁ་ག་བར་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེག་དུས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། རྩྱིས་ཁ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། 
 ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ཕྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་མྱི་གངས་ ༡༨༠༧ 
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལས་བདེ་ཆདེ་གཉརེ་བཏང་ནས། ད་ེཚ་ོམཐོང་སོང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ལྟ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། 
ཡང་ན་ད་ེརག་བསད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདག་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདུགཤམཐའ་མ་དེར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟོ་འགེམས་ཀྱི་ལས་དོན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་མར་ཀོག་ཡོང་
དུས། ཁྱོན་བསོམས་ལག་དེབ་གངས་ ༡༥༣,༥༠༨ བཟོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེང་སང་བོད་མྱིའྱི་གངས་
འབོར་ཐོག་ལ་ཡར་བཤད་ཀྱི་འདུག་མར་བཤད་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ། 
ངས་ད་ལྟ་རང་ཁྱེར་ཤོག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་ཁྱེར་རྒྱུ་མེད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་གནས་སངས་ད་ེ
གངས་ཐའོ་ིནང་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་དུས། སནོ་མ་ནས་བཟསོ་བཞག་
པའྱི་བེད་སོད་མེད་པ་ཕྱིན་པ་ག་ཚོད་འདུག མ་འོངས་པར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། ༡༥༣,༥༠༨ བཟོས་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་ད་ལྟ་བེད་སོད་བེད་བཞྱིན་པ་འདྱི་འདྲ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གསར་བཟ་ོགནང་བའྱི་གངས་ཚད་ཅྱིག་དརེ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། 
 ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསར་བཟོ་གནང་བའྱི་གངས་ཚད་དེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་གསར་བཟོ་བེད་
དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ེཡང་ཕྲུ་གུ་ལོ་དྲུག་ནས་བཟུང་སེ་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་
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ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ཡོད་ན་ངས་མྱི་ཤེས། མ་འོངས་པར་ལ་ོདའེྱི་ནང་ལ་གསར་བཟ་ོབས་པ་གངས་འདྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་
ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་ོདྲུག་ལནོ་པ་གསར་དུ་འདྱི་འདྲ་བཟསོ་པ་རདེ་ཞསེ་པ་ལབ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ཡག་པ་ོའདུགཤད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་
རེད། ཡུ་རོབ་རེད། ད་ེདག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་སྐུ་དངོས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཕ་གྱིར་གང་ཡདོ་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་མཐུན་བཟསོ་ནས་ཆག་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སནོ་མ་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཆག་ཡང་གང་ཡང་མ་རེད། ཆག་ཡང་ཉུང་ཉུང་རེད། བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ད་ེཚ་ོནས་ཆག་
ཡང་མང་པ་ོརེད། འདྲྱི་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སངས་ཤཤེས་མ་སོང་། དཔལ་འབོར་ཉམ་ཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་རེད་ཟེར་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དོན་དག་རོག་རོག་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ལག་དབེ་ལ་དགསོ་དབང་གྱིས་ལག་དབེ་བསར་དུ་བཟསོ་པའམ་གནས་སངས་
ཁ་ཤས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བཟོས་པ་ལ་ཆག་ཡང་བས་པའྱི་གངས་ཚད་ཧྱིན་སྒོར་འདྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་འོངས་པར་སོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་ྒྲིལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་ྒྲིལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སེ་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་
འདུགཤསྱིར་བཏང་ནས་ད་ེལ་དོགས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སེ་ཚན་ཟེར་བ་ཅྱིག་
བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་ཕར་ཚུར་ས་ོལ་ོརྩདེ་རྒྱུ་འདྲ་པ་ོཆགས་བསད་འདུགཤད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པའྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་ེཚན་ད་ེལ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡདོ་དམ། སྐུ་
དབང་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབུད་མེད་ནུས་སོབས་
གོང་འཕེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་ནས་སོན་མ་ལོ་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསར་དང་བསགས་བརོད་བེད་ས་ཤཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ལག་བསར་བེད་ས་ལྟེ་བ་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་མྱིག་གཅྱིག་བལྟ་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཧ་ལམ་
ཟབ་སངོ་སད་རྒྱུ་ཅྱིག་མ་གཏོགས་དབང་ཆ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་དང་ལས་འགན་གང་ཙམ་ཡོད་མདེ་ཚདོ་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱིན་འདུགཤད་
ལྟ་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་ལས་བེད་བུད་མེད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་ཀ་བེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཁ་ོརང་ཚོས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་
སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་བདེ་པ་ཡྱིན་ན་གལ་སྱིད་ལྷན་ཁང་ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་བསར་བེད་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནས་སངས་མང་པ་ོཅྱིག་དང་བརོད་གཞྱི་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་



76 
 

དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ། རྒྱུན་གཏན་གྱི་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་དང་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་ཟེར་ནས་སད་ཡོད་
དུས། དེས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་
འདུགཤབེད་དགོས་སར་བེད་མ་ཐུབ་པ་དང་མྱི་དགོས་ས་ལ་ལྷག་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་ནས་སྐབས་ར་ེཞེད་སྣང་སེས་ཡོང་གྱི་
འདུགཤབས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཅྱིག་རེད་འདུགཤསྱིར་བཏང་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཟབ་སོང་
གནང་དུས། དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཏན་ཏན་ཁྱིམས་ཀྱི་མྱི་མང་ནང་ལོགས། དམྱིགས་བསལ་བུད་མེད་ནང་ལོགས་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུགཤངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་སྱི་འཐུས་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སེ་ར་ལྡུན་ནས་ཕག་ཡྱིག་ཅྱིག་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག་ས།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབུད་མདེ་ནུས་སབོས་གོང་འཕལེ་གྱི་ས་ེཚན་ཁ་ོ
རང་ཚ་ོདང་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུགཤཁ་ོརང་ཚོས་ཕག་ཡྱིག་དང་པ་ོཕུལ་དུས། ཕུལ་ས་ད་ེབུད་མེད་
ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ས་ེཚན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུགཤམྱི་མང་ནང་ལོགས་ལ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་འབེལ་བ་དང། བུད་
མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་ཞུས་ས་ད་ེརེད་ཟེར་ནས་ངོས་འཛིན་དེ་རང་
ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོའགམ་ལ་སེབས་དུས་ཧ་ལམ་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དབང་
ཚད་གང་ཡདོ་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིའྱི་ས་ེར་ལྡུན་གྱི་གནས་སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚོར་ཡྱི་ག་ེའབརོ་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བུད་མེད་ད་ེལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ོརང་གྱིས་ལག་པ་བཀག་པས་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། བས་ཙང་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ཟག་ད་ེལ་ཆ་བཞག་ན་མ་ོརང་ཕར་
སྨན་ཁང་ལ་འག་ོནས་སྨན་དེབ་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ལག་འཁྱེར་དེའྱི་ནང་ལ་མ་ོརང་ལ་ལག་པ་བཀག་འདུག་ཅེས་
བྱིས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་རེད་ད་ེམ་ོརང་གྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་གང་འག་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། མ་ོརང་ཉནེ་རྟོག་པ་སར་
འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤསྱིར་བཏང་བེད་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལོགས་ལ་ས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་
ལས་ཀ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ནག་ཉསེ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོས་ད་ེཉེན་རྟོག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེའྱི་ནང་
ལ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་ཡྱི་རྨ་ད་ེཁས་གསོས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སངས་ད་ེག་པར་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབུད་མེད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོག་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། Zero tolerance བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་
ངོས་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལོགས་ལ། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནང་ལོགས་ལ་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཚོར་བ་ཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་
ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ས་ེཚན་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་བུད་མེད་ལ་ཕར་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་པར་འགོ་དུས། ནག་ཉེས་དང་
འབལེ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཐད་ཀར་ཉནེ་རྟོག་པ་སར་འག་ོདགོས་པ་རདེ། Police ཡྱི་ FIR བ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་
ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་ལོགས་ཀྱི་རྩོད་
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རོག་འདུམ་འགྱིག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་འདྲ་བོ་ཆགས་ནས་ལག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉེས་བརྡུང་བཏང་བའྱི་གནས་
སངས་ད་ེའདྲ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ལ་ཁ་ཡྱི་རྨ་ཁས་གསསོ་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་
ཏག་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུགཤརྒྱ་གར་ལུང་པར་གནས་སའྱི་ཁྱིམས་ད་ེདང་ཏག་ཏག་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་
ཅྱིག གལ་ཏ་ེབྱུང་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་བསར་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེདང་ལྷན་དུ་ང་
ཚ་ོབུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལོགས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཅྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་
ཟརེ་ན། བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ས་ེབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དའེྱི་ཐོག་
ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་
བཙན་བོལ་ནང་ལོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ལ་བོད་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཁོ་རང་ཚོར་སྐུ་ངལ་གང་
འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤཁ་ོརང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱིས་ཡོད་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་གང་འདྲ་བཅག་
གྱིས་འདུག བུད་མེད་རང་ངོས་ནས་དངོས་གནས་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཕག་
ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ལས་ཀ་བེད་ས་བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་
གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གང་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་དུས། སོན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུགཤང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཆགས་བསད་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ད་ེལ་གང་ཡང་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་དུས་བོད་ནང་ལོགས་ཀྱི་བུད་མེད་
གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སུས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་རདེ། སུས་གསལ་བཤད་བདེ་ཀྱི་རདེ། སུས་ག་ོརྟགོས་སལེ་བར་འག་ོཡྱི་རདེ། 
སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲ་ཅྱིག་བཟོས་ཚར་དུས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏོགས་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་སྙྱིང་ར་ེ
མོ་དང་ག་རྒྱས་པོ་བེད་ནས་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་མ་ཡྱིན་པ་གང་ལྟར་གསར་པ་ཅྱིག་བདམས་
འདུག་པས། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཟག་ཁ་ོརང་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་སྱིད་བྱུས་ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསར་གནང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ། ལྷག་
པར་དུ་དའེྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརྟོགས་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ས་ེཚན་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་ནས་ཟབ་སོང་ནང་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་དང་ཕ་ོམོའ་ིདབར་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པུར་
མ་ཡྱིན་པར། དེའྱི་ལྷན་དུ་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བེད་སངས། བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སངས་གང་འདྲ་
ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཏག་ཏག་སེམས་འགུལ་ཐབེས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཅྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག་པས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སེ་ཚན་ད་ེརང་
དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་
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པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ངའྱི་ངོས་
ནས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ང་ོབོ་རང་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ད་ེའདྲ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསེན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་
གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུགཤབས་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་སོན་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་སེ་ཚན་ད་ེལ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐོར་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས། ལང་བསད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིས་ད་ེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལས་དོན་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ཅུ་ཚར་སོང། ད་ལྟ་ག་བར་
སེབས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་སྐབས་སུ་རདེ། ད་ེདུས་དབེ་
སལེ་ཚགོས་པ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་གཏགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡང་ལ་ོགཅྱིག་འཁོར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁེ་ཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེབ་སེལ་ཟྱིན་ནས། འདྱིའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་གཙ་ོད་ེད་ལྟ་ལང་བསད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིས་མྱིང་གནས་བར་ེའབེལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཁྱབ་འཆར་འགོད་པ་དྲུང་ཆ་ེཞྱིག་ཡོད། དེའང་མྱིང་གནས་རེས་དྲན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཚོགས་མྱི་གཞན་གཅྱིག་
ད་ེདགོས་མཁ་ོརང་གྱི་ཆ་ནས་ད་ེས་རྒྱ་གར་གྱི་ངསོ་འཛནི་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་ལོགས་ལ་མ་མཐར་ལ་ོབཅུ་ཉམས་མོང་ཡོད་
པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན། རྒྱ་གར་དབུས་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་
ཕག་ལས་གནང་མོང་མཁན་གང་ཟག་ཞྱིག་འདེམས་ནས་ང་ཚ་ོམྱི་གསུམ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་བེད་ནས་
འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་དོན་དངསོ་སུ་བདེ་པ་ལ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་བས་ཟྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ལས་དོན་དངོས་སུ་བེད་པ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འགེངས་ཤོག་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤོག་བུ་ཧ་ལམ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འགེངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་བཀང་། དྲ་རྒྱ་ནས་ཆ་ཚང་
ཕུལ། ད་ོབདག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཕུལ། མ་དངུལ་གྱི་གནས་སངས་ཚང་མ་གཙང་མ་བཟོས། ད་ེཚ་ོབཟོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མ་
རང་འདྱིའྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ Chandigarh ལ་ཕུལ་བ་དང་ཨ་མ་གཅྱིག་ Mumbai ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེཚང་མ་སྒྲུབ་ཚར་བ་
ཡྱིན། བསྒྲུབས་ཚར་ནས་ཁ་སང་རང་ཡར་དྲྱི་བ་བདུན་འབརོ་བྱུང། དྲྱི་བ་བདུན་ལ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
འདྱི་རགས་ཚར་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ནས་དངུལ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་རེད། ང་ཚོས་
བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་པ་དང་འགོ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་དེབ་སེལ་
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གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད། འདྱི་ཐབོ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མྱིང་
དོན་མཚུངས་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་འདྱིའྱི་སྐོར་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་
བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་ཁྱབ་བྒྲིགས་བེད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱིར་ལང་བསད་
མཁན་ད་ེསྱི་ཚགོས་དྲ་རྒྱ། ང་ོདབེ། ཀྲུ་ཊར་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ནས་བེད་སདོ་མྱི་བདེ་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེས་
རའོ་ིལག་ཐོག་ཁ་པར་འཁྱེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། བར་སྐབས་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རེན་པའྱི་དེང་སྐབས་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མ་ཉ་ོ
ཀ་མེད་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་རེན་གྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་མང་ལ་ག་ོབར་སདོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
སོད་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་རང་སོང་གྱི་གནས་བབ་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱིན་འདུག་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོགོས་བསྡུར་
འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་རྟག་པར་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བབ་
ཁལ་ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིགཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་
དགོས་པ་གཅྱིག ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཙོས་པའྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་དགོས་པ་གཅྱིགཤད་ེའདྲའྱི་རེན་གྱི་བེད་ནས་ད་ལྟ་
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚགོས་པ་གཞན་དང་འདྲ་ཡྱི་མེད་པ་སངོ་ཙང། གཅྱིག་བས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་པའྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཟུར་དུ། སྱིར་བཏང་སངས་འཛིན་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀ་ད་ེཟུར་དུ་མ་བཞག་ན་
ལས་དོན་ལ་འགོག་རེན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་ནས་མ་འོངས་པར་བལྟ་རྒྱུ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱིའྱི་མ་རྩ་གང་འདྲ་ཡོད་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དབེ་སལེ་
བེད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དམའ་མཐའ་ས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྒོར་མ་ོས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་ཙམ་
དགསོ་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་ནས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤCrore གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་ནང་བཅུག་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་བཅུག་ས་ེམ་རྩ་ལ་བཞག་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེནས་
དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གལ་སྱིད་སང་ཉྱིན་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མ་ོ
ནས་བཀའ་འཁོལ་རགས་ཚར་བ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་དང་པ་ོད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། བུན་གཏོང་གྱི་ལས་
གཞྱི་ད་ེབདེ་རྒྱུ་རདེ། འཕྲལ་དུ་དངུལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེཁག་ཁག་རེད། འདྱི་ལས་ས་པ་ོརདེ་མྱི་འདུག ད་ེཡང་བོད་དནོ་
ལས་གཞྱི་ད་ེལ་ོདང་པོ། གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་བེད་ནས་ལས་གཞྱི་ལ་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡག་པ་ོབེད་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ན། གཞྱི་ནས་དངུལ་ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་ཁག་ཁག་རེད། འཕྲལ་མར་དངུལ་ལེན་
ཆོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ་བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱི་ད་ེཡག་པ་ོཆགས། ད་ེནས་ཡག་པ་ོབྱུང། ད་ེནས་ཏན་ཏན་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་དངུལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་རག་པ་
ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་དེ་དངུལ་ཁང་
དངསོ་སུ་ཆགས་ནས་ལས་དནོ་བདེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་གཙང་མ་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
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 ད་ེནས་ས་ལ་ོདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་བུ་ལནོ་ཚགི་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་སོད་བཏང་མེད། འདྱི་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
མཁན་ད་ེཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེཚ་ེདའེྱི་དུས་བལ་གོས་ཚངོ་པ་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོརདེ། ང་ཚ་ོད་ེལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩས་ལས་དོན་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་འཚ་ོརྟེན་རགོས་སོར་ལས་
གཞྱི་ཞསེ་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བྱིས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཡང་གནད་འགག་ཐགོ་ནས། མ་འངོས་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབུ་ལོན་མ་རདེ་མདའ། ང་ོབ་ོད་ེགཅྱིག་པ་རདེ་ད་ེཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
ལ་འཚོ་རྟེན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་མྱི་ཆྱིག་སོང་ལ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་བཏང་སེ་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ 
༩༡༣ ལ་ཕུལ་བ་རེད། འདྱི་ཡང་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་འགོར་བ་རེད། འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་པས་བཏང་བཞག་པ་རེད་
ཅེས་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མེད། ད་ེལ་གསན་འཇོག་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས། ད་ེལ་མཐུན་འགྱུར་སར་མཁན་བཀའ་ཤག་ཨ་ཅང་ཅང་
བརོད་མེད་བས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་ཀྱི་
ཚགོས་གཙོས་འགན་འཁྱརེ་ཡདོ་པ་རདེ། ས་གནས་ཀྱི་ཚངོ་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱིས་འགན་འཁྱེར་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གལ་ཏ་ེལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེཡོད་ན་འབུམ་
གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཉུང་དྲག་གྱི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེཆོས་ཉྱིད་རེད། མེད་ན་ཉུང་དྲག་པས་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ངང་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་འབུམ་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་ཚང་ ༩༡༣ ལ་ད་ེམར་ཕུལ། འདྱི་ཡང་
ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ས་བསྣུར་ལ་འབོར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡང་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ངས་གསར་འགོད་གསལ་བྒྲིགས་
སྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱིས་དུས་ཚོད་རོགས་རྒྱུ་རདེ་མདའ། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ལྷག་ཡོད་
དུས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཧ་ལམ་བརླགས་པ་འདྲ་བ་ོབྱིས་སོང། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་མྱིང་འབོད་ཀྱིས་མྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མཚམས་ར་ེ
དུས་ཚོད་ལོང་རྒྱུ་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཡོད་ན་ཟླ་བ་རེས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ད་ེཡོང་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་དེ་
བརླགས་པ་འདྲ་བ་ོགསར་འགྱུར་ནང་སོན་སོང། ད་ེལ་ངས་གསལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུས་མེད། གསར་འགྱུར་ནང་གསལ་བཤད་
བས་ནས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་བསམ་བྱུང། མད་ོདོན་ཞུ་རྒྱུར་ ༩༡༣ ཆ་ཚང་ཚུར་ལོག་པ་རེད། ལོག་པ་ནང་བཞྱིན་ཨ་
རྱི་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་འདུན་གཞྱིར་བཟུང་འབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་འདྱི་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་དངུལ་རདེ། ད་ེའཕྲསོ་འདྱི་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནས་བཏང་བ་རདེ། སྱིད་སོང་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་འབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་
ཅུ་ཞ་ེལྔ་ད་ེབུད་མེད་ཀྱི་ཚོང་པ་འག་ོཁྱིད་མཁན་རྣམས་ལ་རགས་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་འཚ་ོརྟེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་
ཡོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལོ་འབུམ་ཉྱིས་སོང་མ་རེད། འདྱི་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོ་ང་ཚོ་འཚོ་རྟེན་རོགས་སོར་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་
འབུམ་གཅྱིག་སོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུགཤ མྱི་ཚང་གཅྱིག་སོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག ཁ་སོན་བསམ་འཆར་བྱུང་བ་རེད། ཚོང་
པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱི་ས་གནས་བཅུ་ལ། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཚངོ་པ་བཅུ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ད་ེལས་ཉུང་བ་ལ་སད་ཀྱི་མྱིན་འདུགཤད་
ལོ་ང་ཚོས་ཚོང་པ་ལྔ་ལ་བབས་ཡོད། ད་ེལས་མང་བ་མང་པོ་བབས་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཁོ་ཡང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ། ྒྲིྱིག་
འཛུགས་འགོ་ལ་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དགསོ་རྒྱུ། རྩ་བའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་རདེ། ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་མྱི་མང་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་དང་། བར་ལ་
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འགན་འཁྱེར་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་འགན་དཔང་དང་། ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་དང་དབུས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དང་ས་གནས་
སྱིད་སྡུག་ཚང་མས་འགན་འཁྱེར་ནས་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ནང་གང་ཡོད་ཟེར་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཁྱེན་
གྱི་རེད། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ནང་སང་ཉྱིན་དངུལ་ད་ེམ་སོག་ན་ཁོམ་ས་གཞུང་བཞེས་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པོ་
ཅྱིག་བྱིས་ཡདོ་པ་རེད། ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་མེད་པ་འདྲ་པ་ོཅྱིག་ཡྱིན་ན་འགྱིག་ས་མ་རདེ། ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡྱིན་ཞསེ་ངས་ཞུ་
རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལ་ོང་ཚའོྱི་རགོས་སརོ་འདྱི་ཡང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་སོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ད་ེཆ་ཚང་དུས་ཚོད་སོན་ལ་ལོག་རྒྱུ་ད་ེའདྱིར་ལང་བསད་མཁན་གང་ཟག་དང་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད་དུས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་དེས་
བརྒྱུད་ནས་འདྱི་བཞེས་མཁན་མྱི་ཚང་གཅྱིག་སོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ཚང་མ་ལ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ནང་ཚུར་ལོག་རོགས་
གནང་ཞེས་ཞབས་སྐུལ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་གྱི་འདུག་དང་མྱིན་འདུག ད་ེ
སྐད་ཆ་བཤད་སངས་ཤྱིག་རདེ། ང་ཚངོ་བརྒྱབ་པར་འག་ོམ་མོང་ས།ེ མཐ་ོསོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ Ludhiana ལ་ཅ་ལག་ཉ་ོ
བར་པཱ་ལགས་གོངས་མཁན་དང་མཉམ་དུ་རགོས་པར་འག་ོམོང། ཉ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཡོད་ན་ཅ་ལག་མང་བ་ལནེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད། འབུམ་གཅྱིག་དེས་དངུལ་བཞག་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་གཅྱིག་དེས་ཁྱི་གཉྱིས་ཕར་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན་ཅ་
ལག་ལེན་རྒྱུ་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་ཚིམས་ཀྱི་
རདེ་ཟེར་ན། འདྱི་ཚམིས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡདོ་མཁན། ཨ་རྱི་རང་བཙན་ཡདོ་མཁན་གཅྱིག་གྱི་ཨ་རྱི་མྱི་
མང་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སབས་
བཅོལ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་མྱི་ཚང་མས་འདོད་པ་ཁེངས་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད་ལ། ང་ཚསོ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་
འངོས་པར་གང་བཏང་དགསོ་མྱིན་ད་ེགངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ལག་འཁྱེར་རགས་ནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་
ཆགས་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་ནས་བ་རྒྱུ་རདེ། ད་གྱིན་ད་ེལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངུལ་བཅོལ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་ལ་ོམང་པ་ོའགོར་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་བཅོལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གུ་ཡངས་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེརྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་ཚོས་དེབ་སེལ་བེད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་རེས་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིྒྲིྱིག་
གཞྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་གང་ཡོད་པ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ནས་ལོགས་སུ་རགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། སེད་ཀ་ག་ཚོད་སད་མ་སད་དེ་
ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་གྱི་ང་ོབོ་དང་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ཁང། 
འཚོ་རྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ཁང། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ཁང། ཚོང་རང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཁང་ད་ེ
འདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་ལ་
བལྟས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད། ན་ནྱིང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་འབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་རགས་པ་དང་ད་ལ་ོའབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་རགས་
པ་ད་ེགཞུག་མ་ང་ཚའོྱི་མ་དངུལ་ཆགས་རྒྱུ་རདེ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་
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གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེསོན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དཔལ་འབརོ་ད་ེནང་དུ་བླུགས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་དངུལ་
ང་རང་ཚསོ་ཆགས་ནས་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ར་ེབ་ལ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རྱིམ་པས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ། 
འཆར་གཞྱི་གསར་པ་སོན་རྒྱུ། གོས་བསྡུར་མང་པོ་བེད་ནས་དེས་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་ཁེ་ཕན་མང་པ་ོབྱུང་ན། བོད་མྱིའྱི་
ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་ལ་ཞལ་འདབེས་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཕན་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཅྱིག་བང་བྒྲིྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། རྨྱི་ལམ་ད་ེསྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་སྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེདང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་གསུངས་རྒྱུ་
ད་ེརདེ། ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་བཟསོ་པས་སྐབས་སུ་ད་ེས་
ཡྱིན་ན་ད་ོབདག་གྱི་མཚན། སེས་ལ་ོསསེ་ཚེས། སསེ་ཡུལ། ཕ་མའྱི་མཚན། བཟའ་ཟླའྱི་མཚན་མང་པ་ོབྱིས་ས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་
བྱིས་དུས་ང་རང་ཚསོ། སྐད་ཆ་འདྱི་ལ་བཤད་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕར་ཕྱིན་དུས་གཅྱིག་བར་ེཔ་ོཐེབས། གཉྱིས་བར་ེཔ་ོ
ཐབེས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆདེ་དུ་གཞུང་གྱིས་སག་རྫུན་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ལ་
ཨ་རྱི། ཁ་ེན་ཊ། ཕ་རན་སྱི། སུད་སྱི་ལུང་པ་ཚང་མས་ཆ་ེམཐོང་མང་པ་ོསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སད་པ་ད་ེཀད་པ་ལ་ཉར་མ་ཐུབ་
ན་ང་ཚ་ོས་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་ནས་ཆདེ་མངགས་ང་ཚསོ་གངས་མཛདོ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེགང་ཟག་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བཟོས་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཞསེ་པ་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ཕྱི་ལོག་
ལ་བཞུགས་མཁན་ད་ེཚརོ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིབཟའ་ཟླ་དང་
ཕ་མ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་གངས་མཛོད་ལ་གང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཟག་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེལོ་
རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་དབེ་ལང་ཁུ་ཡར་ཕུལ་དུས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱས་པ། ཁ་ཤས་ལ་
བསྡུས་པ་ཕུལ་ན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བ། ད་ལྟ་གསར་པ་བཟ་ོམཁན་ལ་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་མ་གཏགོས་རྒྱས་པ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེསའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ཕུལ་རྒྱུ་ཆདེ་མངགས་ད་ེགང་ཟག་བོད་
མྱི་ཚའོྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསལ་ལ་བལྟ་རྒྱུར་དའེྱི་གོང་གྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོགནང་ས་ེཐག་གཅདོ་བདེ་ནས་མྱི་
མང་གྱི་བད་ེདོན་རང་ལ་བཟསོ་པ་ཅྱིག་རདེ་འདུགཤལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་ད་ེདེབ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་
རདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་
རེད། ཏན་ཏན་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང། རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ཁག 
ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དེབ་སེལ་མེད་པས་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིརྩྱིས་ད་ེསོ་སོས་ཉར། རྩྱིས་ཁ་ང་ོམ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་
བཏང་། བོད་མྱིའྱི་འཛིན་སོང་བད་ེདོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་ས་ད་ེགནས་སངས་



83 
 

གཞན་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ཚུར་ཕོགས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བེད་སངས་ད་ེམྱི་འདྲ་བ་ཅྱིག་བེད་དགོས་དུས་སྐབས་
འགར་ལས་འཛབོ་ཆནེ་པ་ོཆགས་དུས། མདགོ་མདགོ་ཡང་སྙྱིང་ལས་དོན་གལ་ཆ་ེབ་དང་ཛ་དྲག་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བདེ་རྣམས་
ལ་དགོངས་པ་མ་གནང་ཞེས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་བེད་
ཚོར་བསམ་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སོན་རྩྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་སོན་རྩྱིས་སེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཉུང་ཉུང་རེད། 
ལས་བེད་ད་ེསར་དགོས་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརེས་མ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད། རང་ཉྱིད་ནས་ལས་བེད་
སར་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་བང་ཞྱིག་ྒྲིྱིག་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ལས་གཞྱི་ཡང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ སྐད་
ཆ་སེབས་དུས། དེ་འདྲའྱི་རེན་བས་ནས་ལས་བེད་སར་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་སོང་པ་དེ་
འགེངས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལས་བེད་ས་མྱིག་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད། ད་ེའདྲའྱི་རེན་བས་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་
ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ངོས་ལེན་དང་ལས་བེད་ད་ེཐགོ་ནས་བདེ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོྒྲིྱིག་འཛུགས་
ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སོན་དང་དེར་ལང་བསད་མཁན་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་འཁྱེར་ཆོག་ཞེས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་ནན་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེ
དང་ཤོས་བེད་པ་རེད། ཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་རྒྱབ་ཀྱི་ཟ་ཁང་ལ་གནང་བ་རེད། ཧ་ལམ་རེས་གཟའ་པ་
སངས། སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ཆ་ཚང་ཕར་བསད་ནས་གོས་བསྡུར་བེད་ནས། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་
གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ངང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཁུལ་རེད། དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེ
ས་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་། དྲུང་ཆ་ེཟུར་པ་གཉྱིས་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་བོན་ཅྱིག་ལ་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཕུལ་ཏ་ེལན་འབོར། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བེད་ནས་
བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། སྐབས་དརེ་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་བཀའ་བོན་བེད་དུས་ལས་དོན་ག་ར་ེབསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། ག་ར་ེཡག་པ་ོ
བདེ་ཐུབ་སངོ། ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་མ་སོང། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཁུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེཐགོ་ནས་སྙན་ཐ་ོ
རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཐོན་བསད་ཡོད། སྙན་ཐ་ོཐནོ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་སངས་འཛནི་དང་ད་ེལ་བོགས་
མ་སད་ནས་དེའྱི་འོག་ནས་བེད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་ Intellecap ཚོགས་པ་དེས་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། 
ཕྱིན་ནས་འདྱིའྱི་སྙན་ཐ་ོཐོན་ནས་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་བང་ྒྲིྱིག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནང་སྱིད། ཤེས་རྱིགཤའཕྲོད་
བསེན་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེཚར་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོགསུམ་ཏན་ཏན་མགོན་ཁང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྱི་ཚགས་བྱུང་བ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཆེན་པ་ོསོད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཅྱིག་ཆགས་སོང་སེ། གང་ལྟར་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྐབས་འགར་
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེབཟོས་པར་དང་པ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་འཁྱེར་ཤོག་ལབ་ཀྱི་རེད། དཔྱད་ཞྱིབ་ཟྱིན་རེས་དཔྱད་
ཞྱིབ་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་ནས་བས་པ་རེད། དཔྱད་
ཞྱིབ་ད་ེཆུ་ནང་དངུལ་བླུགས་བཞག་པ་གང་ཡང་ཆགས་མདེ། འདྱིའྱི་སྙན་ཐ་ོཡང་ཡག་པ་ོཐནོ་ཡོད། སྙན་ཐ་ོཐནོ་པ་ཚང་མ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རདེ་དམ་ཟརེ་ན། དུས་ཡུན་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱིན་འདུགཤཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཆ་བཞག་ན། དེའྱི་རེས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཆགས་
ནས་ཕན་ཐགོས་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བེད་ཀྱི་སོང་བརར་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ OP Jindal ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་སྱིམ་ལར་ Himachal མངའ་གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་བསྱི་གནས་ཁང་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་འགར་ལྡྱི་ལྱི་ལའང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་འགར་མ་སུ་རྱི་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོཆ་བཞག་ན་ཕུལ་ས་ཁག་
གསུམ་དང་བཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟབ་སངོ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་བང་དོར་ྒྲིྱིག་གཞྱི་འོག་ནས་ལས་བེད་
འདེམས་དོན་བྱུང་ནས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་སེ་བདམས་བཞག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དུས་ཚོད་ནང་ལོགས་ལ་འགྱུར་
བགོས་ཆེན་པ་ོའག་ོརྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ྒྲིྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ཡྱིན་ནའང་འཕྲུལ་
ཆས་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོདུས། ད་ེཚོར་སྐབས་དང་དུས་ལ་སོང་བརར་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོསངས་ཤྱིག་རདེ། འཛིན་
སོང་གྱི་སོང་བརར་ཕུལ་ནས་མྱིའྱི་ནུས་པ་ཡར་གོང་འཕེལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་ལ་ནུས་པ་ཡག་པ་ཡོང་བར་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་
ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེདེའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ OP Jindal ལ་
ང་ཚོས་ད་གྱིན་གོང་དུ་གསུངས་རྒྱུར་དངུལ་འབུམ་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་རང་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ལ་གངས་ཀ་ད་ེངས་ཞུ་
ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ལྟར་མད་ོདོན་ཞུ་རྒྱུར་ཟབ་སོང་ད་ེཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་ལང་
བསད་མཁན་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཟབ་སོང་སད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ེབརྒྱུད་ནས་
ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་འབལེ་ཡོད་ཟབ་སོང་ཕབེས་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ། མ་འོངས་པར་གང་
འདྲ་དགོས་འདུགཤཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་བྱུང་སོང། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཟབ་སོང་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་ཀའྱི་ནང་ནུས་པ་
གསར་པ་ག་ར་ེསོན་ཐུབ་སོང་ཟེར་ནས་འགེང་ཤོག་བཟོས་ནས་བཀང་གྱིས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཨྱིན་
སྐད་ནང་ཞུས་ན་ Indicator ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བཀང་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབས་ནས་མ་འོངས་
པར་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་ལ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མེད་ད་ེབང་བྒྲིྱིག་གྱི་ཡོད། ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་དེས་མྱིའྱི་ནུས་པ་གོང་
འཕལེ་བཏང་རྒྱུ། གལ་ཆ་ེཤོས་སྱི་ཞུ་བ་ཚ་ོབདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒལ་ཚགིས་ལྟ་བུ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ོལྔ་རདེ། 
འཁྱུར་འག་ོཡྱི་རེད། ཟམ་པ་གནས་དགོས་པ་རེད། ཟམ་པ་ཟེར་ན་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དང་སྱི་ཞུ་བ་ད་ེཚ་ོརེད། སྱི་ཞུ་བ་ལ་སོང་བརར་
ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་འགན་འཁྱེར་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡདོ། ད་ེཚ་ོཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་འདུགཤམ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་བར་ལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བ་ོབཏང་ཆགོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བྱུང། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་
ཏན་ཏན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སོན་རྩྱིས་སངས་འཛིན་དང་ྒྲིྱིག་
གཞྱིའྱི་འོག་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་ཁ་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འབད་བརྩནོ་ཞུས་ཆགོཤསྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས། ད་ེནས་བཀའ་
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ཤག་གྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ཚེས་པ་ ༢༡ ལ་ཕུལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚེས་ ༢༣ 
ཆགས། དེའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་བཀགཤཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་གང་སར་ལྷག་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ལྷག་པ་ད་ེབཟོད་གསོལ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་བའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་ས་ས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་། ས་ས་ནས་བེད་རྒྱུ་དེ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དེར་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཡོད་དུས། འབེལ་ཡོད་
ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ང་ཚརོ་མགགོས་པ་ོཕུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། 
 ད་ེབཞྱིན་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གེང་ཙམ་གནང་སོང། འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་དང་
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ད་ེམཚམས་མཚམས་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་ན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་
མེད་པ་འགག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་དང་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་
གཞྱི་ཕུལ་སངས་སྐོར་ལ་ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད། 
གུ་ཡངས་བཏང་ཡོད། དངུལ་གྱི་མཐ་ོཚད་དང་དམའ་ཚད་བཟོས་ནས་དངུལ་ད་ེད་ེལས་བརྒལ་ན་ཐད་ཀར་ང་ཚ་ོའཆར་བྱུས་
ཚགོས་ཆུང་སར་འག་ོམྱི་དགོས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་སོན་རྩྱིས་ལ་ཐད་ཀར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཅྱིག་སོན་ཡོད། དབུས་ལ་དངུལ་
འབོར་ཆ་ེབ་བཞག་ཡོད། ས་གནས་ལ་དངུལ་འབརོ་ཆུང་བ་བཞག་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་བའྱི་ཁུལ་རདེ། སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་
འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དང་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད། འདྱིར་ལང་བསད་མཁན་ད་ེཚོགས་གཞོན་རེད། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ལས་དནོ་མ་འགག་པར་བ་རྒྱུ་ད་ེའབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ལ་བཀདོ་མངགས་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་གྱི་བཀའ་མོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགེས་ཤཤག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ད་གྱིན་དེ་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་སའྱི་གང་ཟག་ད་ེལ་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་བགེས་ཤག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོད་པ་ད་ེཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་
རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡོད་པ་ད་ེང་བཀའ་བོན་གནས་བབས་ནས་གང་ཡང་མ་རེད། 
ང་སོན་མ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས། ཕ་གྱིར་བདེ་སྱིད་གྱིང་གྱི་
བགེས་ཤག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐ་ོཞྱིག་ང་ལ་ཡདོ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཤེས་པ་རདེ་མ་གཏགོས་བཀའ་བནོ་ཆགས་ནས་གསར་པ་ཧ་ག་ོ
བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ། བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བདེ་ཟུར་པ་ད་ེལ་བགེས་ཤཤག་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་གནང་སོང། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེ
ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀྲམ་ཚར་བ་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ༡༥༣,༥༠༨ ཡོད་པ་རེད། མྱི་གོངས་ཚར་ནས་ཚུར་སོག་བཞག་པ་ ༤༦༨༡ 
ཡོད། ལག་དེབ་བཀྲམ་ཚར་བ་རེད། ཕར་བཀྲམ་ནས་རྩྱིས་ལེན་མཁན་མེད་པ། འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་བཟོས་
རསེ་ལ་མར་བཏང་དུས་མྱི་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཚར་ནས་དབེ་ལནེ་མཁན་མདེ་པ། དབེ་ཡར་སགོ་བཞག་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚ་ོགནས་སོས་ཀྱི་འདུག་པ། དང་པ་ོ New York ལ་བསད། གང་ཙམ་ནས་ས་ཆ་གཞན་འཚོལ་ཏེ་གཞན་ལ་སོས། ཨ་རྱི་ལ་
བཞུགས་ན་ཞུགས་དགོས་པ་རེད། ང་ད་ེནས་སོས་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་སོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་མཁན་མེད་དུས། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་
མྱིན་འདུགཤ མ་ཤེས་དུས་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཧ་མ་གོ ད་ེའདྲ་བས་ནས་དབེ་ཚུར་ལྷག་པ་ ༤༩༥༢ ཡོད། མད་ོདནོ་ཡང་སྙྱིང་ཚུར་སགོ་
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པ་ད་ེ ༨༥༩༣ ཡོད། ༤༦༨༡ དེ་མྱི་གོངས་པ་དེ་ཚོ་རེད། ཚུར་སོག་པ་དེ་ ༤༩༥༢ དེ་ནས་ང་ཚོས་མྱི་ཧ་གོ་ནས་མྱི་དེ་ཨ་རྱི་
བསད་ཡོད་ས་རེད། མྱི་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ལ་བསད་ཡོད་པ། ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེཚོ་ཤེས་དུས། ན་ནྱིང་དེབ་མཉམ་དུ་འཁྱེར་
ནས་ཕ་གྱིར་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བཀྲམ་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ ༡༠༤༦ ཡོད། ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་མྱིའྱི་ལག་པར་ཉར་
བསད་མཁན་ད་ེ ༡༤༤༩༡༥ ཡོད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་མཛོད་གཞྱིར་བཟུང་བདེ་པ་ཡྱིན་ན། ༡༤༤༩༡༥ ཕག་
ལ་དབེ་ལང་ཁུ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ཐ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན་ཁག་པ་ོརདེ། སནོ་མ་ཨ་རྱི་ལ་
མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་མྱི་འབོར་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤེར་གངས་ཀ་ད་ེཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། གནས་སངས་མང་པ་ོཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་མོས་མཐུན་ཡདོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། 
 ད་ེནས་ New York ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེགསལ་པ་ོཅྱིག་ཉ་ེཆར་རང་མ་
གཏོགས་གོ་མ་བྱུང། ང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་འཛུལ་གྱི་མེད་དུས་ཤེས་ཀྱི་མྱིན་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱི་
ཚོགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཐུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུགཤང་གཉྱིས་ལས་ཁུངས་ལ་མཇལ་དགོས་བསམ་ཀང་དུས་ཚོད་ད་ེའགྱིག་མ་སོང། ཡ་གྱི་ང་ཚ་ོཉྱིན་མ་གཉྱིས་
འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ང་ལ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤཡྱིག་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་འབོར་མ་བྱུང། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཀང་འབོར་མ་བྱུང། དོན་གཅོད་ནས་ཀང་འབོར་མ་བྱུང། གང་
ལྟར་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ། ད་ལྟ་ངས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ངསེ་ཀྱི་མྱིན་འདུགཤདངསོ་གནས་ངས་ཤོག་བུ་ད་ེ
འཁྱེར་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ད་ེལ་མྱིན་འདུགཤངའྱི་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ནང་ཡོད། འདྱིར་འཁྱེར་ཆགོ་གྱི་མེད་དུས་ཕྱི་ལ་ལྷག་བསད་
ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འབུམ་གསུམ་ཙམ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྱི་ཁང་ལ་འག་ོསོང་བཏང་འདུགཤད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གསལ་པ་ོཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དངུལ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་
ལ་ཕུལ་བའྱི་དངུལ་ཞྱིག་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་དངུལ་ད་ེཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་བཅོལ་བཞག་པ་
རེད་མ་གཏོགས་བར་ལ་བེད་སོད་གཞན་ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཏང་དགོས་མྱིན་ད་ེབཀའ་འཁོལ་
ཞུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་འཁོལ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེས་སྐུ་ང་ོབཀའ་ཟུར་བཀའ་བནོ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག དངུལ་ད་ེགནས་སྐབས་རྱིང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤགཡར་རོགས་གནང་། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆོག་གྱི་མ་
རེད། ཡར་སོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བཅས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཏང་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཏང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མེད་ཙང་ཡྱིག་ཐོག་
ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། སྱི་ཚོགས་ནང་རེས་ལ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུགཤགོ་དུས་སྐབས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ New York བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བེད་སདོ་གནང་མཁན་ད་ེརྒྱུན་ལས་གོང་མ་ད་ེརདེ། 
ད་ལྟ་ཁངོ་ཚ་ོརྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ད་ེལངས་པ་ཡྱིན་ས་རདེ། དངུལ་ག་བར་ཡོད་ལབ་འདུགཤཁ་ོཚ་ོཡ་གྱི་རྩ་ཆད་
ཐནོ་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། རྩ་ཆད་ཐནོ་དུས་འབུམ་གསུམ་དང་ཁྱི་ལྔ་ཙམ་གང་ལྟར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཕུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས་ཚུར་བཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་གྱིར་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
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ཆེད་དུ་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་བཞག་དགོས་པ་རེད། མགོགས་པ་ོབཞག་རྒྱུ་ད་ེཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་ New 
York བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་གྱི་ལས་འགན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་ལས་ཁུངས་ལ་བརྩད་
གཅོད་བས་པ་ཡྱིན། དྲུང་ཆ་ེལ་འབོར་མྱིན་འདུག ཡྱི་ག་ེཚང་མ་དྲུང་ཆ་ེབརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་དུས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབོར་མྱི་འདུག ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམ་སོང། འབུམ་གསུམ་དེ་སྱི་པའྱི་དངུལ་ཡྱིན་དུས་ཚུར་སོག་དགོས་རྒྱུ་དེ་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འགན་རེད། རེས་སུ་ཞྱིབ་ཕྲ་བེད་དུས་སྐུ་ངོས་གསུངས་རྒྱུར། New York བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པར་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་ལྔ་ལྷག་ཙམ་གཏའ་མ་ཅྱིག་འདུགཤཁང་པ་དེས་གཏའ་མ་བཞག་འདུགཤཁོང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ་ཚོགས་ཁང་
མགོགས་པ་ོསྒ་ོའབེད་བས་ན་གཏའ་མ་ད་ེཚུར་སོན་ན་ཡར་སོག་དགོས་བསམ་པ་ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བར་ལ་ཞག་རྒྱང་། ཉྱིན་
རྒྱང་། ཟླ་རྒྱང་བས་ནས་ཆགས་འདུགཤཆེད་མངགས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རདེ། གཏའ་མ་ད་ེའབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་ལྔ་ལྷག་
ཙམ་དངུལ་ཁང་ནང་གཏན་འཇགས་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེབཏོན་ནས་ལམ་སེང་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར། དངུལ་ད་ེབྱུང་བ་དང་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ། ད་ལྟའྱི་ལས་ཐོག་ཚོགས་གཙ་ོགསར་པ་ད་ེཁ་སང་ཡར་ཐུག་དུས་གནས་སངས་ད་ེ
འདྲ་ཆགས་འདུག་ཟེར་དུས།་ཁོང་ཚོའྱི་བར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་སོན་བྱུང། སོན་དུས་དངུལ་དེ་མགོགས་པ་ོསོག་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅསེ་གསལ་པ་ོབདེ་ནས་མངགས་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སྐོར་ད་ེང་
ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཚོར་བཀོད་མངགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ད་ེལ་ཧ་ཅང་སྐུ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚང་མས་ལས་ཀ་བསྐུར་ས་ད་ེཁངོ་ཚ་ོཡྱིན་དུས་སྐུ་ངལ་ཡདོ་
པ་རདེ། ལྕགོ་དང་མ་ལྕགོ་ཡོང་གྱི་རདེ། ལས་ཀ་དང་པ་ོད་ེང་ཚོའྱི་མྱི་ཆདེ་གཉརེ་བདེ་ནས་ཕྱིན། ང་ོསདོ་བས། འགེངས་ཤོག་བཀང་
རགོས་ཞུས། འབས་སྤུངས། དགའ་ལྡན། ས་ེར་ཚང་མར་ཕབེས་འདུགཤབཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་སནོ་མ་ནས་ཡག་པ་ོཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་བསྡུས་ནས་མྱི་ ༡༨༠༠ འཕར་བ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཐེངས་གཅྱིག་བསྡུས་ཚར་ན་ད་ེནས་ཐ་ོདང་བཅས་པ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བདའ་དེད་བ་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་ཚང་ཁང་ཚན་བརྒྱུད་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤཕག་མཛོད་བརྒྱུད་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་འཆར་ཅན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེད་གཉེར་ལས་བེད་
ཀྱི་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའགོ་སོང་དང་བྱུང་གཉྱིས་ཁ་འཐབ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
འདུག ཡྱིན་ནའང་འག་ོས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། དརེ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ Ludhiana ལ་ཆ་བཞག་ན་
རྩྱིས་ལོ་ས་མ་ནང་ ༡༨༠ ད་ེནས་ ༤༠ ད་ེནས་ ༢༠༠ ཙམ་ཡོད། འདྱི་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་བོན་རང་ནས་ 
sign བརྒྱབ་ནས་མྱི་ར་ེར་ེལ་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས་དེབ་སོན་པ་ོམཉམ་དུ་ཕུལ་ཡོད། ད་ེཕུལ་ནས་འཆར་ཅན་གནང་རོགས་གནང་
བཅས་ཡྱིག་ཐགོ་ནང་བཀོད་ཡདོ། ཆདེ་མངགས་གལ་ཆེར་འཛནི་ནས་ sign བརྒྱབ་ཏ་ེཕུལ་བ་ཡྱིན། གཞན་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་ 
sign བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་མངགས་ས་དེ་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་ལས་
ཁུངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལས་བེད་བུད་མེད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཟབ་སོང་དང་སོང་བརར་མང་པ་ོཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་
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ལ་མངགས། དསེ་བརྒྱུད་ནས་བདའ་དེད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཆར་ཅན་ Ludhiana ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་མང་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་དཔྱ་དངུལ་ཆག་ཡང་སྐོར་ལ་རེད། ཆག་ཡང་སྐོར་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནས་སོན་པའྱི་ཆག་ཡང་ད་ེརེད། ཆག་ཡང་
ཕུལ་དུས་ང་ཚོས་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོ་བལྟ་དགོས། དེ་ས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་ཆག་ཡང་ཆེན་པ་ོཅྱིག་
གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཀྱི་སོན་ལ་དངུལ་ཆད་ཡོད་ན་དེའྱི་ཁ་གསབ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་སྒོར་བཅུ་གཅྱིག་
ཕུལ་ནས་ད་ེནས་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཚང་སོད་དགོས། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མས་སྐབས་སུ་ཆག་ཡང་
ཞྱིག་བཏང་བ་རདེ། དེའྱི་གོང་ལ་ལ་ོག་ཚདོ་ཆད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོར་ེར་ེལ་ཨ་སྒོར་གཅྱིག་གཅྱིགཤད་ེནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་
རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་གྲུབ་ད་ེགཉྱིས་གཞྱི་རྩར་མ་བཞག་ན་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུགཤཆག་ཡང་ད་ེ
ཡར་མར་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུགཤཆག་ཡང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་འགོ་ནས་ནང་མྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་ག་ཚོད་
འདུགཤགནས་སངས་གང་འདྲ་རེད་འདུགཤབལྟས་པ་ཙམ་གྱི་མཐོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། མྱི་འབོར་ལ་བལྟས་ནས་ཚོད་
དཔག་བརྒྱབ་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་འགར་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་
ཤོར་གྱི་འདུགཤགནས་སངས་དང་ད་ེའདྲ་ལ་བལྟས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཆག་
ཡང་ཤྱིག་ཕུལ་ནས་མྱི་ད་ེཚུར་ཕུལ་ཐུབ་ན་མུ་མཐུད་ནས་དངུལ་རགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆ་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་ཆག་ཡང་ཞྱིག་
བས་ཚར་ན། རེས་སུ་ཆག་ཡང་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ད་ཟེར་ནས་ནན་པོ་བས་ཏེ་སེལ་ལད་འཁབ་ས་ལ་སེལ་ལད་འཁབ། 
ངར་པ་ོབེད་ས་ལ་ངར་པ་ོདང་། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བེད་ནས་མྱི་བཀུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
ག་ཚོད་བཀུག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེསྐད་ཆ་ཁག་ཁག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིས་སོན་རྩྱིས་ལ་ཕན་པ་ད་ེཐགོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ 
ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལོགས་ལ་ས་ཡ་ ༡༨༦ མ་གཏོགས་ཚོད་དཔག་བེད་ཡོད་པ་མ་རེད་
ད།ེ རགས་དུས་སྐབས་ས་ཡ་ ༢༠༡ རགས་རྒྱུ་ད་ེལྟར་རགས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་འངོས་པར་ཆག་ཡང་གྱི་དངུལ་
ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོདགསོ། ཏན་ཏན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་བདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུགཤག་བར་
བླུགས་དགསོ་མྱིན་ད་ེབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། 
བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཚན་པ་ལ་ད་ལྟ་ཁྱད་ལས་ལས་བེད་ད་ེདགོངས་པ་ཞུས་ནས་གཞུང་ཞབས་རང་བུད་མདེ་ལས་བདེ་རྒན་པ་
གཅྱིག་གནས་རྱིམ་དྲུང་གཞོན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཆོད་གན་ལས་བདེ་གཅྱིག་ཡོད། ཉ་ེཆར་རང་བུད་མེད་གཅྱིག་ཨ་རྱིར་སོབ་
བསོད་ཕྱིན་ནས་ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སོབས་དང་དམྱིགས་བསལ་ཕ་ོམ་ོདབ་ེམེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་བེད་མཁན་གྱི་
ཁྱད་ལས་པ་ཅྱིག་གསར་པ་བསྐོས་ཚར་བ་ཡྱིན། གསུམ་ཡོད། དེའྱི་སྒང་ལ་དྭང་ཞབས་རང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་
ཆགས་རྒྱུ་དང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཆགས་རྒྱུར་ལས་བེད་ང་ོམ་གསུམ་དང་དང་བང་གཅྱིག་བས་ནས་མྱི་བཞྱི་ཡོད། འདྱིས་བརྒྱུད་
ནས་དོན་དག་གཙ་ོབོ་ད་ེསྱིད་བྱུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཤོག་བུ་མང་པ་ོབཟོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མ་རེད། ཏན་ཏན་ལག་བསར་
བདེ་རྒྱུ། ཁ་སང་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་བསམོས་ལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཐནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ནས་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་འབལེ་ཡདོ་
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ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་གནང་བསད་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་ཟབ་
སོང་སོད་རྒྱུ་ཚང་མ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་གཞྱི་རྱིམ་བུད་མེད་ཀྱི་འཕྲདོ་བསེན། གཞྱི་རྱིམ་བུད་མེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ། གཞྱི་རྱིམ་བུད་
མེད་ཀྱི་ལས་དནོ་བེད་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབ་ོགོང་སལེ་གཏངོ་རྒྱུ་དའེང་གཤམ་ནས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེབར་འཛིན་ཏ་ེདམྱིགས་ས་འཛནི་ནས་ཉ་ེ
ཆར་རང་བལ་ཡུལ་ལ་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ལས་དོན་ཚང་མ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ནས་ལས་བེད་དེ་ངོ་མ་
གསུམ་དང་དང་བང་གཅྱིག་ཡོད། རང་དབང་ཅན་ལ་ཆགས་མ་ཆགས་ད་ེངས་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱིན་འདུགཤརང་དབང་
ཅན་གྱི་གནས་བབ་ལ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ད་ེགང་འདྲ་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་
འགོ་ནས་གང་ལྟར་སངས་འཛིན་ཡངོ་བསད་ཀྱི་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལས་དནོ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་བཟོས་ནའང་
སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་སོན་རྩྱིས་ཕུལ་རྒྱུ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་
སནོ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངུལ་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ། ལས་
ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་འགར་ཡྱིག་ཆ་ག་ཚོད་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་། ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ནུས་པ་སོན་མཁན་གང་ཟག་ལ་
རགས་ལུས་ཡོང་གྱི་རེད། ནུས་པ་སོན་སངས་ད་ེཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་སོན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། སནོ་མྱི་ཐུབ་ན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་གསུམ་ད་ེགཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཡག་པ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་དང་
འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་གསུངས་སོང་། ད་ེརྱིང་ངས་ག་ོབ་ཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན། བས་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལོགས་ལ་
བུད་མདེ་ལ་རྩུབ་སདོ་ད་ེཚ་ོབཟདོ་བསན་ཀད་ཀརོ་ད་ེཡྱིག་ཐགོ་ནང་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆེད་མངགས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུགཤརེས་
ལ་སྙན་ཐ་ོཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེནས་བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་སྐོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་དཔྱད་པ་བེད་དགོས་
གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་བུད་མེད་གསུམ་དེས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་དུས་ཚོད་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་ེནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཆེད་མངགས་ཞུས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་གང་འདྲ་སར་དགོས་ཡདོ་མདེ་ད་ེབོད་ནང་བུད་མདེ་ད་ེཚ་ོལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་ནས་བུད་མདེ་གནས་སངས་སྐོར་སྙན་
ཐ་ོསོན། སྙན་ཐ་ོསོན་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། སྙན་ཐ་ོསོན་དུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་སྤུས་ཀ་དག་པོ་ཞྱིག་སོན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཏན་ཏན་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་
རེད་བསམ་པ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤངས་ལྷག་མེད་
པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་
པ་ོད་ེལ། སྱིར་བཏང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེམར་མཇལ་ཡོང་དུས། ཡྱི་གེའྱི་བར་དག་གཞུང་ལུགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཁམས་གཙང་མ་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོབྱུང་འདུག་པས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེསྱིར་བཏང་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རདེ། སནོ་རྩྱིས་ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཔལ་
འབོར་འདུ་འགོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚ་ོལ་ོར་ེབཞྱིན་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེའགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་མེད་ན་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་
ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཚང་མའྱི་གནད་འགག་ཐུག་ས་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་དུ་མཇལ་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
ཐེབས་རྩའྱི་རོགས་དངུལ་གོ་ྒྲིྱིག་བེད་རྒྱུའྱི་ཚན་པས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་གོ་ྒྲིྱིག་གནང་ཐུབ་འདུག་པས། འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་རྣམ་པར་དངོས་གནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་དཔལ་འབོར་མེད་ན་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། དཔལ་འབརོ་ལས་དནོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེག་བ་ནས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེལ་ང་ཚ་ོམང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་གཞུང་དོན་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་གང་དང་གང་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་པ་
ཞྱིག་ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ། ཕྱི་དྲྱིལ་དྲ་བརན་
ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་བཞྱི་ལ་ཟབ་སོང་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ལྔ་དང་ཁྱི་ལྔ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག གཞུག་ད་ེརང་ལ་སྱི་ཚགོས་དྲྭ་རྒྱ་ཐགོ་
ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཁྱི་གཉྱིས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཟབ་སོང་ཟེར་དུས་མང་ཆ་ེབ་་
ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་རེད། ཟབ་སོང་ད་ེའདྲ་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནང་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་དངུལ་འབོར་མང་པ་ོའདྲ་གནང་
འདུག་བསམ་སོང་། ཡང་ཟབ་སོང་གལ་ཆེན་པ་ོདང་དམྱིགས་བསལ་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་ན་གང་ཤེས་མ་གཏོགས། དེའྱི་སྐོར་ལ་
ཟབ་སོང་ད་ེག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་བཞྱི་ལ་འབུམ་ལྔ་སོད་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སོང་ད་ེ
ང་ོསོད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་བའྱི་དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་
ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཟབ་སོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་རང་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ེའགྱུར་བ་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཕྲུལ་ཆས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བསམ་བ་ོདང་ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཟབ་སངོ་ད་ེངསེ་པར་དུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འཐུས་ཤོར་མ་འག་ོབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བདེ་རྣམ་པར་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་
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ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོལག་ཐགོ་ཁ་པར་ནང་དུ་ཟླ་རརེ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོའག་ོནས། Update བདེ་དགོས་པ་ཆགས་བསད་འདུག་བ། 
ཆུང་ཆུང་དེར་དཔ་ེམཚོན་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོལས་མཁན་ད་ེཚོའང་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཏན་ཏན་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སོན་མའྱི་ལས་ཀ་བདེ་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བེད་བསད་དགསོ་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ལས་བེད་ད་ེཚོར་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཟབ་སོང་སོད་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམ་འོངས་པར་མང་དུ་གཏོང་རགོས་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སེ། 
འདྱིའྱི་གནས་སངས་ད་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོའགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་དུ་བོད་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཕོགས་གང་སར་སྐད་ཆ་
ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོནང་པའྱི་གཞུང་ཆནེ་མ་ོད་ེཚ་ོམར་ང་ོསོད་བེད་ཡོང་དུས། དང་པ་ོས་ོབ་ས་ེབའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕན་ཡོན་གྱི་ལེའུ་སོན་
དུ་གསུངས་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ད་ེཚོའྱི་ནང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརྣམས་ལ་སོབ་སོང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཡོན་འདྱི་འདྲ་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། ཕན་ཡོན་ད་ེདང་པ་ོསོན་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་ན་ཕན་
ཡོན་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་པོ་སོན་ནས་གསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མཇུག་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་སངས་དེ་ཚོ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་དེའྱི་འཆར་གཞྱི་ྒྲིྱིག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་མྱི་ར་ེར་ེལ་ཁ་ེབཟང་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་ལ་ཁ་ེབཟང་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ་གདའ། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་འདྲ་རདེ་
གདའ། འདྱིའྱི་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོའགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་
ལ། བོད་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་དའེྱི་སྐོར་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟོགས་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། སྱིར་བཏང་ལས་ཀ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱིས་
མ་འོངས་པར་ཆ་ཤས་ག་ར་ེལེན་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་རེད། ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆ་ཤས་གང་དང་གང་གནང་གྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་
སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ད་ེག་རང་ལ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་སལེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ནང་ད་ལ་ོགངས་སྱིད་མཉའ་ཁྱི་
ཚོགས་ཁང་ལ་ཕ་ོམ་ོཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེངས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་འདྱི་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་ད་ེཚོས་ཕ་ོམ་ོའདྲ་
མཉམ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེརྒྱུས་མངའ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་སེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མྱི་ད་ེཚོའྱི་ན་ཚ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚུར་ཁུར་ཡོང་གྱི་འདུག ཁྱེད་ཚོ་
བོད་པར་ཕ་ོམ་ོའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་ཞེ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་མདོག་མདོག་གྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག་བ། ངའྱི་
བསམ་བོར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་
བུད་མདེ་ད་ེཚ་ོཐབོ་ཐང་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བུད་མེད་ནུས་སབོས་གངོ་སལེ་ནས་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཐོག་
ཟབ་སོང་སད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ན་ཟེར་ནས་ངེས་པར་དུ་དྲྱི་བ་དེ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་ང་ཚོ་
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བཙན་བོལ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ད་ེལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེམང་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འོས་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེརེད། འསོ་
བླུགས་དུས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མེད་ད་ེཚོར་མ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་མདེ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་བ། ཚང་མ་
བུད་མེད་བླུགས་བཞག་ན་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། བུ་རང་རང་བླུགས་བཞག་ན་རྩྱིས་མེད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ལྟར་བུད་མེད་མ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་མེད་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། བུད་མེད་ལ་ཐབོ་ཐང་མང་བ་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས་འདྲ་
མཉམ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བཞག་པའྱི་འགན་དབང་ནང་ནས་ཐབོ་ཐང་ཆ་ེ
ཤོས་ད་ེའོས་བླུགས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ོསོད་བེད་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐོང་ཕོགས་ཤྱིག་ལ། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ལ་མཐོང་ཆུང་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག འདྲ་མཉམ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག ན་ཚ་ད་ེག་བ་ནས་བསེབས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། དངེ་སང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འག་ོབསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་མང་གཙོའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེའདྲ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་
སྐབས་སྐབས་ངོ་སོད་བེད་དགོས་པ་དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་འགན་རེད་འདུག་ལ། ཁ་སང་ཁས་ཉྱིན་གངས་སྱིད་མཉའ་ཁྱི་
ཚགོས་ཁང་ནང་དུ་བུད་མེད་ཐབོ་ཐང་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་ཆེན་སྐབས་དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། གསུང་
མེད་ན་མ་འོངས་པར་གསུང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་གསར་བཟ་ོཟརེ་བ་དཔྱ་ཁལ་ལབ་དབེ་སྐོར་ལ་རདེ། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བནོ་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེམཐངོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རདེ་འདུག ས་ཆ་ག་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཁ་ཤས་ནང་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་ད་ེམཐངོ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཆེ་མཐོང་ད་ེང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བེད་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
དཔེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་གྱི་ Passport ཁ་ཤས་ལས་ང་རང་ཚའོྱི་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེམཐངོ་ཆ་ེབའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་ད་ལྟ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཆེ་མཐོང་ད་ེསྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཕྱིའྱི་ལུང་པ་ལ་དེང་སང་སབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་པ་མ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བེད་
ནས། གང་ལྟར་ད་ེལྟར་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་
འངོས་པར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དང་པ་ོབོད་པ་ཡྱིན་ཟེར། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོམ་
འགྱིག་པར་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཁུངས་སེལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འགྱིག་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བོད་པའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
རྒྱུར་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རྒྱུ། སྐད་འབོད་སོགས་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེ
འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
རེད། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ལ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོད་དུང་ཆེ་
མཐངོ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ཚགས་ཚུད་དུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡག་ཏུ་འག་ོས་རདེ། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཞལ་ལག་སྐོར་ད་ེསྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོཡོད་གསུངས་སོང་། ད་ེགལ་
ཆེན་པོ་རེད། ཞལ་ལག་བཞེས་སྣོད་གཙང་མ་མེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཞལ་ལག་བཞེས་
མཁན་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། ཕག་ལས་གནང་མྱི་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོགཙ་ོབ་ོགྱུར་པའྱི་ང་ཚ་ོསྱི་ཞུ་བ་ལས་བདེ་ཨ་ཡོད་ནང་གྱི་ད་ཡོད་ཚང་མས་ཉྱི་མ་རྟག་པར་ཞལ་ལག་བཞསེ་
ས་ད་ེརདེ། ད་ེགཅྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་པ་ས་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
སྐོར་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། ཉྱི་མ་རྟག་པར་གཙང་མ་འཁྲུད་བསད་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྐུབ་བཀག་ད་ེཚོའྱི་སྒང་ལ་ལག་པ་ཞྱིག་འཆང་བ་ཡྱིན་ན་ཐལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་
དགོས་པ་རེད། ལས་བེད་གཅྱིག་གྱི་འཕྲོད་བསེན་ལ་ཉམ་ཆག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། 
གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། ཚོང་མ་རྒྱག་རྩྱིས་རྒྱག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་བ། ང་ཚོས་སྡུག་ས་
ནས་རྩྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་ཆ་ེབ་འག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་ཆུང་བ་ཆགས་ཀྱི་མ་
རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསམོས་ཐོག་གཞན་ཡང་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྐོར་བགོ་
གེང་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༦ པའྱི་ད་ེརྱིང་
བར་དུ་ལས་བསམོས་གསུམ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང། ལས་བསམོས་ཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་ག་རྒྱས་པ།ོ ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་
ཡག་པ་ོགནང་འདུགཤ ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ལྷན་ཁང་གསུམ་གྱི་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་
མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡོད། དང་པ་ོའདྱི་རྩྱིས་ལ་ོསནོ་མའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རདེ། ལ་དྭགས་ Leh བང་རདེ། ཕྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ Tawang 
དང་ Bomdila ལ་སོགས་པ་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་བདེ་ཆེད་མངགས་ཕབེས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་
པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་སོན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཕོགས་བསོད་ལ་འགོ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཀ་རོར་སྒང་གསུམ་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆེད་
མངགས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་ངག་ཐོག་ནས་རེད། གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་བརྒྱུད་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་རེད། ད་ེནས་བརན་འཕྲྱིན་རེད། ད་ེནས་གསར་ཤོག་ག་པར་
མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ཕབེས་པ་མཐོང་རྒྱུ་མྱིན་འདུགཤ ད་དུང་ཡང་བསར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང། ལ་དྭགས། རྟ་དབང་
འདྱི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེམྱིན་ཕེབས་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་ལས་དོན་ཚང་མ་གྲུབ་བསད་ཡོད་ན་བསགས་བརོད་
དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 

ད་ེནས་ཕོགས་གཅྱིག་འདྱི་ད་ལྟ་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ Thank You India 
ཡྱི་ལས་འགུལ་ཡོད་དུས། ད་ེནས་ Punjab ས་གནས་ Ludhiana ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གོ་ྒྲིྱིག་གནང་འདུག་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་རེད། ཚོགས་གཞོན་མཆོག་
ཕབེས། སྱིར་བཏང་ག་ོྒྲིྱིག་འདྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ག་ོྒྲིྱིག་ཞུས། འདྱི་ལ་མཐུན་འགྱུར་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་གྱི་སུད་ཚངོ་ཁག་གྱི་ཚངོ་པ་རྣམ་པ་དང་ Lala ཚ་ོའབེལ་བ་ཡུན་
རྱིང་པ་ོཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཡང་ད་རེས་དངོས་གནས་ཁྱེད་རྣམ་པས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་དེ་འདྲ་གཅྱིག་གནང་བ་དེར་ Lala ཚང་མར་དངོས་གནས་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པོ་བྱུང་འདུགཤ གོ་
སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 

ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ལ་ོསོན་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་ད་ེནས་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟབ་སོང་གནང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཟབ་སོང་ཚར་བ་དང་རྣམ་
པ་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད། ཚོང་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ GST སྐོར་ལ་མང་
ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ས་རེད། ད་བར་དུ་ད་ེའདྲ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེནས་ས་
གནས་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཅྱིག་གྱི་འདྱི་ནས་དངོས་ཟོག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེབ་སེལ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་མ་གནང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་བསད་པ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཆ་རནེ་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ Aadhaar Card 
ཐགོ་ནས་ཀང་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཚོང་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡདོ་དུས། ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ལ། འདྱི་ནས་ད་ལ་ོའདྲ་བ་ོརབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སུད་ཚོང་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཕེབས་ནས་འདྱི་སྐརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ 
GST རེད། ད་ེནས་ Income Tax Return filing བེད་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་སོང་གཅྱིག་ལས་བེད་ཆེད་མངགས་བཏང་ནས་
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གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེནས་དའེྱི་ཆར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རྒྱུ་རདེ། 
ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ལ་ཕན་པའྱི་ལག་དེབ་བགོ་འགེམས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་གསུམ་ཀ་ལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། 
ཡར་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་དང་། མར་ལ་མྱི་མང་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རདེ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་སུད་ཚངོ་ས་
གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱི་ལ་ོ ༢༠ དང་ ༣༠ སོན་ནས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་སོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་དམྱིགས་བསལ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལག་དེབ་སོན་པོ་འདྲ་བོ་ལབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ལས་བེད་གཅྱིག་ Ludhiana 
མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུ་རདེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་སདོ་ཀྱི་འདུགཤ རྒྱུ་རེན་འདྱི་དང་འདྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྩྱིས་
ལོ་སོན་མ་ནང་ལ་ཚོང་མྱི་ ༡༤༠༧ འདྲ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེལས་བེད་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུས་ཕག་ལས་ཧུར་བརྩོན་
གནང་བར་བརྟེན་འདྱི་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ཧྱི་མ་ལ་
ཡ་འབྲུག་ནས་ཡོང་བསད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཁག་མང་པ་ོགཅྱིག་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་འཛུལ་བསད་ཀྱིས་ཡདོ་དུས། ས་གནས་ཁག་ལ་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཡདོ་པ་རདེ། རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བསྡུ་རྒྱུ་
དང་ལྷན་དུ་བྱུང་ན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ལག་དབེ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་བས་ནས་ཆ་ལ་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནུས་པ་
ཆ་ེབ་ཐོན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁེ་ཕན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ས་གནས་
སུད་ཚོང་ཁག་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་དུས།་ཁོང་ཚོ་ལ་ཆེད་མངགས་གནང་ནས་ས་
གནས་སུད་ཚངོ་ཁག་ལ་བོད་པ་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ལ་
ད་ེའདྲ་བས་ནས་བསྡུ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་སོང། འདྱི་ནས་
གཅྱིག་འདྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་འདྱི་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་
རདེ་བུན་གཡར་མ་རེད་གསུངས་སོང། གང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་དངསོ་གནས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུགཤ ད་ལྟ་
འདྱི་ནས་མར་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཙོ་བོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རེད། རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་རེད། ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་རེད། ཚང་མས་འགན་འཁྱེར་བ་གཞྱིར་བཟུང་མྱི་མང་
གྱིས་འདྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་སེ་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ངར་ཚོར་བ་ཞྱིག་རེད་སོང་། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་གྱི་དངུལ་གྱི་ཕུད་འདྲ་བ་ོད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚོང་རྟེན་གྱི་རགོས་སོར་འདྱི་ཡར་ཕུལ་དགོས་
རྒྱུའྱི་བསམ་བོར་འདུ་ཤེས་ཞྱིག་བས་ཏེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚོང་བརྒྱབས་པ་དང་ལམ་སེང་ཡར་ཕུལ་རྒྱུ་འདྲ་
བ།ོ ཚད་འཛནི་འདྲ་བ་ོབཞག་ནས་ཞུས། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་རསེ་ལ་མ་གཏོགས་ཕུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་
སེམས་པ་ནང་ལ་དངསོ་གནས་བདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བ་དགའ་བཟང་པ་ོགནང་བཞག་པ་འདྱི་ཡར་འབུལ་དགོས་བསམ་པ་
མ་གཏགོས། འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་བསམ་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་འདུག འདྱི་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
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ད་ལྟ་འདྱི་ནང་ལ་དངུལ་ ༡,༠༠༠༠༠ ལབ་པ་རེད། ༢,༠༠༠༠༠ ལབ་པ་རེད། ༣,༠༠༠༠༠ ལབ་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་
བསེབས་སོང། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཟེར་མཁན་འདྱི་སྒལ་པ་ལེབ་ལེབ་ཡྱིན་དུས་འདོད་པ་ཁེངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
འབུམ་ ༡༠ གཡར་བ་འདྲ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། འབུམ་ ༢༠ གཡར་བ་ཡྱིན་ནའང་འབུམ་ ༡ གཡར་བ་འདྲ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་
འབུམ་ ༡ འདྱི་ Ludhiana ལ་འཁྱེར་བ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་མཐར་འབུམ་ ༡༠ དང་ ༡༥ ཡྱི་ཅ་ལག་ཉ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། 
ས་འདོན་ ༥༠༠༠ སད་ན་ ༥༠༠༠༠ ཡྱི་ཅ་ལག་རགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
འདྱི་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་རེད་ཚང་མས་ཡོངས་གགས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དངོས་གནས་
ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་འདུགཤ ད་ལོ་ཆ་བཞག་ན། འབུམ་ ༡༣༡༦ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ལོར་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པ་ལབ་
དུས། ༩ པ་ཚེས་ཤར་ལ་མ་རག་ཚེས་མཇུག་འདྲ་བ་ོརག་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ཟླ་
དགུ་པ་ལབ་དུས་ཚེས་ཤར་ཁ་ོརང་ལ་རག་རྒྱུ་བྱུང་འདུག  མྱི་མང་ཚ་ོདངསོ་གནས་དགའ་པ་ོབྱུང་འདུགཤ འདྱི་སུད་ཚོང་བ་ཚང་
མས་ཚབས་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། མཇུག་བསམོས་གནང་རགོས་གནང། 

 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
ལགས་ས་ོལགས། འདྱི་འདྲ་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུགཤ ཨ་རྱི་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་སོང། ང་རང་
ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་སྐརོ་ལ་དགོས་འདྲྱི་ད་ེའདྲ་དྲྱིས་དགསོ་བསམ་སོང་ས་ེགསལ་པ་ོཆགས་སོང། 
 གཅྱིག་འདྱི་སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ད་ེམཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་དུས། ད་ེསནོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ལ་ལག་པ་
གཅྱིག་བརངས་བ་ཡྱིན། གོ་སྐབས་བྱུང་མ་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་
གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ལ་ཉྱིན་གྱི་དོད་དེ་དང་དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
རོགས་སོར་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དེའྱི་གནས་སངས་གང་
འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སེ་ཁག་ལ་ཉྱིན་དགུང་ཟས་དོད་ད་ེའདྲ་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཔེ་འཁྱིད་དགེ་རྒན་ད་ེཚ་ོལ་
ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རགོས་སརོ་འདྲ་བ་ོཐབོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 



97 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་བརོད་བ་ལ་
སོགས་པར་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེགཙ་ོཆེས་ཤོས་བཀའ་ཤག་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་ཚང་མས་ཧ་རུབ་སྦ་
རུབ་གནང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ང་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་ཤེས་ཀྱི་མེད་ལབ་རྒྱུ་དེ། ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལའང་ཤཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་། མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན། མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན། རགོས་ཚགོས་ད་ེས་ལ་ོ
མང་པོ་ནས་བསྟུད་མར་གནང་བཞག་པ། ད་ེཡང་རོགས་ཚོགས་མྱིང་འབོད་བད་ེཔོ་ཡོད་པ། འབོད་བད་ེཔ་ོམེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་
ཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ད་ེཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། འདྱི་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྐང་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཤུགས་ཆ་ེབ་ལྷན་ཁང་དབེ་སལེ་ཡོད་
པ་ཚང་མ་ས་ོསོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ང་ཚ་ོལ་འགན་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱི་ལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་དུང་ང་ཚོ་དཔལ་འབོར་གནས་
སངས་འདྱི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་འདྲ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུང་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་དཔལ་འབརོ་སྒང་ལ་ཡར་རྒྱས་ད་ེའདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག རང་ཁ་རང་གསོ། གསར་གཏོད། ཆྱིག་
ྒྲིྱིལ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། རང་ཁ་རང་གས་ོདེ། ང་ཚ་ོལ་ོདྲུག་ཅུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ས་ོསོའ་ིརྐང་པ་སྒང་ལ་ལངས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོརྟེན་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ས་ོས་ོརང་ཁ་རང་གསོ་ཆགས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆགས་པ། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་
ན། གཞུང་ལ་གཞན་རྟནེ་གྱི་བསམ་བ་ོཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་གཞན་ལ་བརྟནེ་མྱི་དགསོ་པ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་
གཞྱི་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་
སངས་ཡག་པ་ོཆགས་ན། མྱི་ཞྱིག་ཚོང་པ་ཡག་པ་ོཆགས་ན། མྱི་ད་ེས་ོསོའ་ིཚངོ་ཡག་པ་ོཆགས་པ་མ་ཟད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་
གཞོན་སེས་ལྔ་དྲུག་ལ་ལས་ཀ་སདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ལ་བརྟནེ་རྒྱུ་ཉུང་བ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན། ནུབ་ཕགོས་ལ་བཞུགས་མཁན། བཀའ་ཤག་འདྱི་འག་ོབཙུགས་པ་དང་། ངས་ནུབ་ཕོགས་ལ་
བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་ཚང་མར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཚུར་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་
འཛིན་པ་རེད། ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག ག་ཚོད་བར་དུ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནས་དངུལ་བསྡུ་དགོས་པ་རེད། 
འཛམ་གྱིང་གང་སར་ཡོད་པ་རེད། མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་བོན་ཕྱིན་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་མཁན་ད་ེའདྲ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱིས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་མཁན་
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ཚང་མ། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕགོས་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཚང་མས་
མདང་སེས་བྱིས་པ་མ་རེད། ལ་ོདྲུག་ཡན་ཆད་ཚང་མ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན། བོད་མྱིའྱི་
ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཚང་མས་འབུལ་དགསོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རྒྱུ། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་རང་པས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་དོན་མང་པོ་རེད། ད་ེནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་
རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་
རོབ་ཁུལ་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སུད་སྱི་ནང་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། ད་ེཡྱིན་ཙང་གསུམ་འབོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
ཆགས་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་ན་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེགསུམ་ཀར་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བར་
བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ད་ེདུས་ཐོག་ལ་ཐོབ་རྒྱུ་ད་ེཐོབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་དུང་ང་ཚ་ོབརྒྱ་
ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་ཆུང་བར་མྱི་འབོར་ཉུང་བ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༨༠ དང་ ༩༠ བེད་མཁན་ཡདོ། ས་ཆ་
མྱི་འབོར་ཆ་ེས་ལ་བརྒྱ་ཆ་དམའ་པ་ོཡྱིན། ཚང་མས་ཧ་རུབ་བ་རུབ་བས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་དཔལ་འབརོ་
སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་སནོ་རྩྱིས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དང་ ༢༠ ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་
གལ་ཆ་ེབ་རོགས་ཚགོས་ཀྱི་དངུལ་ཡྱིན་ན། རོགས་ཚགོས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་གཏོང་སར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ང་ཚ་ོདམྱིགས་ཡུལ་ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ནས་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ད་ེབཟོས་དགོས་
ཡོད་ན། དའེྱི་ནང་དནོ་གྱི་ཚགི་ཁ་ཤས་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་བཟསོ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་
དགོས་པ་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེལས་དོན་གང་དུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞྱིན་ཐག་གཅོད་བ་
རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་དུས། འདྱི་དངུལ་ད་ེང་ཚ་ོརོགས་ཚོགས་དངུལ་མ་རག་པ་དེར་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ཙང་། ད་ེ
ཡང་ད་ེརྱིང་དེར་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཙ་ོབ་ོཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཚང་མར་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་
པར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ད་ེབཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ ༢༠༢༡ ཚང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་
གནང་། ད་ེགཅྱིག་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
 ད་ེནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུང་དགོས་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་
ཚགོས་པ་དབེ་སལེ་བས། དངུལ་ཁང་ཆནེ་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་རག་རྒྱུ་ལྷག་བསད་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་མདགོ་བཤད་ན། 
སང་ཉྱིན་ཡང་ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ེའདྲ་བཤད་སོང་ལབ་ནས། སབས་བད་ེབོ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དང་པ་ོསོན་ལ་ཆ་རེན་ད་ེདག་ཚང་མ་
ཚུར་རག་ན། དངུལ་ཁང་ཆནེ་མའོ་ིབཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ལས་གཞྱི་ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ཞྱིབ་ཕྲ་
མང་ཚོགས་དཀྱིལ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སོན་འགོའ་ིག་ྒྲིྱིག ཚོང་པའྱི་བད་ེཚོགས་ཟེར་ནའང་འདྲ། བོད་པའྱི་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་ཆེན་
མ་ོཟེར་ནའང་འདྲ། ད་ག་ནང་བཞྱིན་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚང་མ་ལ་གནས་སངས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་འདྱི་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དེ། དང་པ་ོསོན་ལ་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ཚང་དགོས་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཡོང་
རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ེདག་རག་ན་ང་ཚསོ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེཐུབ་ཀྱི་རདེ། ཕན་ཐགོས་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་ནང་ལ་
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དངུལ་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ནས་གང་འདྲ་བེད་སདོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་སྒང་ལ་བསམ་
བ་ོབཏང་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སོན་རྩྱིས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབསྒྲུབ་དང་
མ་བསྒྲུབ་ད་ེསྐབས་དའེྱི་ཚ་ེད་ེདུས་གནས་སངས་ལ་རག་ལས་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲྭ་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་དང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་སྐོར་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་ཕུལ་བ་རདེ། དའེྱི་ལས་བསམོས་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེརྱིང་ངས་ལམ་སང་དྲྭ་བརན་ཚན་པར་ཟབ་སོང་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་རེད་འདུག ད་ེངས་ཕལ་ཆེར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེ་རེས་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ན་ཡང་དེང་སང་ང་ཚོ་དྲྭ་བརན་ཚན་པ་དེ། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་རང་གྱི་དྲྭ་བརན་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསནོ་གྱི་ཡོད་པ། མྱི་འདང་
གྱི་མེད་པ། ཕྱི་པ་ོལྷག་གྱི་ཡོད་པ་བཅས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་དུས། དྲྭ་བརན་ཚན་པ་ད་ེཚད་ལྡན་ཡག་པ་ོཡོང་བ་ལ། ང་
ཚ་ོབོད་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ཕལ་ཆེར་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགོད་རྱིག་པ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་གྱི་འགན་འཛནི་བས་ནས་ལ་ོབརྒྱད་དང་ཟླ་བ་གསུམ་བསད་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་བེད་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན། སོང་
གྱིན་སོང་གྱིན་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅྱིག་ཚད་ལྡན་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལས་
བེད་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་བོད་ཡྱིག་གསར་འགོད་པ་ཆགས་རྒྱུ། ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པས་ཨྱིན་ཇྱི་གསར་
འགོད་པ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོལ་དགོས་མཁའོ་ིཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་ད།ེ འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
ད་ེའདྲ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཁག་ལ་དགེ་དང་སོན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། དགེ་
སོན་གཉྱིས་ད་ོབདག་སོ་སོས་དབ་ེབ་འབེད་དེ་འགོ་རྒྱུ་རེད། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ད་ེགཡོལ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཡོལ་རྒྱུ་མེད་
དུས་སྐབས་ལ། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་གང་འདྲ་བས་ནས་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁྱབ་བྒྲིགས་བེད་དགོས་འདུག ད་ེའདྲ་
བས་ནས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བེད་སོད་བ་རྒྱུར་ཟབ་སོང་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། ཟབ་སོང་ད་ེདག་ཚང་མ་དོན་
ཕན་ལྡན་པ་ཡངོ་རྒྱུ་དང་བྱུང་ཡདོ་པ་ད།ེ ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ད་གྱིན་ལས་བེད་ཀྱི་ཟབ་སོང་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡང་། སནོ་ལ་ལྷག་པ་ད་ེམཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོད་ེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་རྒྱ་
གར་དབུས་གཞུང་གྱི་འཛནི་སོང་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ས་ེལ་ཡདོ་པའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་གྱི་འཛནི་
སོང་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གཉྱིས་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྐབས་སྐབས་
ལ་དུས་ཚོད་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོའདུག དུས་ཚོད་ཕར་མ་འགྱིག་ཚུར་མ་འགྱིག་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོདུས་ཚོད་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེམ་རག ད་ེའདྲའྱི་རནེ་བས་ནས་ང་ཚ་ོ Jindal ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེཆགས་པ་རེད། Jindal ད་ེཡང་ཟབ་སོང་ཕུལ་ས་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ། ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚངོ་པ་སྐད་གགས་ཅན་ Jindal ཁངོ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེ
རྩས་བཙུགས་པའྱི་མཐ་ོསོབ་ཅྱིག་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་དངུལ་ལེན་མཁན་ཡོད་པ་རེད། རོགས་རམ་སད་ནས་སོབ་སོང་བེད་མཁན་
གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཐ་ོ
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སོབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེའྱི་ནང་ལ་འབྲུག་གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་བ་ལའང་འཛིན་སོང་གྱི་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
West Bengal གྱི་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ། ཨ་ོརྱི་ས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རེན་བས་ནས་ང་ོཤེས་
ཆགས་པ་དང་། མཉམ་དུ་ཐགོ་མར་ཟབ་སངོ་ཕུལ། ལ་ོདང་པ་ོཟབ་སོང་ཕུལ་དུས། ང་ཚ་ོཏགོ་ཙམ་ཟབ་སངོ་བརོད་གཞྱི་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་དགསོ་མཁ་ོཚང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ལ་ོདང་པ་ོཟབ་སངོ་ཁ་ཤས་ཕུལ་དུས། ཟབ་སངོ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་བར་ལ། 
བརོད་གཞྱི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། ལོ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་བར་ཟབ་སོང་གྱི་འགོ་གོན་ད་ེམར་ཆག་རྒྱུ། བརྒྱ་ཆ་ཧ་ལམ་ ༤༠ 
ཆག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དངུལ་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཆག་ཡང་ཆེན་པ་ོརག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མང་རུ་དགོས་
རྒྱུ་ཚང་མ་ཚང་བསད་ཡོད་པ། ད་ེས་ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྒང་ལ་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལོར་ཆ་མཚོན་
ན་རྒྱལ་སྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱིམས་དཔནོ་རྣམ་
པ་ཚ་ོཉ་ེཆར་ཟབ་སོང་ལ་ཕབེས་ནས་ཡར་ཕེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་གསུངས་རྒྱུ་ལ། ཟབ་སོང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐགོས་
ཆནེ་པ་ོའདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ང་ཐུག་མ་སོང་། གཅྱིག་མཇལ་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ལས་བདེ་གཅྱིག་གཉྱིས་མཇལ་བྱུང་། 
ཁ་ོཚ་ོཚང་མ་ལ་ཟབ་སོང་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་ཕན་ཐོགས་པ་ོབྱུང་སོང་
གསུངས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ཟབ་སོང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ཟབ་སོང་ད་ེཕན་ཐགོས། ལག་
བསར་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཟབ་སངོ་ལ་ཕེབས་མཁན་ལས་བདེ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནུས་
པ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་གཅྱིག་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་འཛུལ་ནས་ནུས་པ་བཏནོ་ཤོག་ཅསེ་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཆུ་འཐུང་སར་རྟ་འཁྱིད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ད།ེ ཆུ་འཐུང་མ་འཐུང་ད་ེརྟས་བེད་དགོས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེནང་བཞྱིན་བས་ནས། 
ཐོན་པ་བེད་པ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་འགེངས་ཤོག་བཀང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སོང་
ཡང་ཡང་འབུལ་དགོས་འདུག་གསུངས་རྒྱུར་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་ཚོས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེཕུལ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ཟབ་སོང་དེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་སྐབས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་མྱི་འགོ་དེ་ཡྱིན་ཞེས་ལྷན་ཁང་བགོ་
བཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མྱི་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚ་ོལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིཕག་ལས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་པཱ། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིང་ོབ་ོལ་དཔག་པའྱི་ཟབ་སོང་འགའ་སྙོབ་དང་མ་
སྙོབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་སྐབས་ལ་ཟབ་སོང་ལ་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ར་ེགཉྱིས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཐོག་མའྱི་མྱིང་བཀྲམ་པ་དེ། 
རསེ་ལ་ཐ་ོགཉྱིས་པ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ཐ་ོགསུམ་པ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ལ་ཡང་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་རདེ་འདུག 
ཐགོ་མ་འཆར་འགོད་བེད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་སྐབས་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་མྱི་འགྱུར་
བ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། ཐགོ་མར་མྱི་ ༢༥ ད་ེཡྱིན་གདའ་ལབ་དུས། རསེ་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ང་འདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་ཚདོ་དཔག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དརེ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་རདེ་འདུག ཟབ་སངོ་ད་ེ
དག་ཚགོས་ན་ཡང་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 
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ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་སལེ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ། བུད་མེད་ནུས་སབོས་གོང་སལེ་
ལབ་པ་རདེ། བུད་མེད་ཐབོ་ཐང་མྱི་འདུག་ང་ཚསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་ད།ེ ཡར་སེལ་རྒྱུ་ལ་
སྱིད་བྱུས་ད་ེབཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནུས་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་བུད་མདེ་ནུས་སོབས་གོང་སལེ་ཉ་ེཆར་ང་ཚའོྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཟབ་སོང་དའེྱི་ནང་ལ་ང་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་
མ་སངོ་། སྐབས་དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞབས་སེགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་ཡདོ་མདེ་ད་ེངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། འབལེ་
ཡོད་ལས་བེད་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ང་ོསོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་མངགས་བ་ཞུ་ཆོག ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ནུས་སོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བུད་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནུས་པ་ད་ེཆ་ེརུ་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་དེ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་
ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མེད་ད་ེཚ་ོཨ་མ་ལགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་འགན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་དེ། 
བུད་མེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དབེ་འབེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་སངས་ཤཤྱིག་དང་སྱི་ཚོགས་ད་ེདུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་དང་མཉམ་དུ་འགོ་
དགསོ་དུས། ད་ེའདྲའྱི་རནེ་ཞྱིག་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱིའྱི་རེན་ད་ེགཅྱིག་པུ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ད་ེཡང་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོད་ེབེད་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དངེ་སང་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བོད་པ་ཡྱིན་ལབ་ནས། ངས་སནོ་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། བོད་སྐད་ཤེས་པ་ཙམ་
གྱི་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འདུག་གདའ། བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན་བོད་པ་མ་རེད་ལབ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་གནས་སངས་ཀྱི་རེན་ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཤོར་བའྱི་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡང་དེ་འདྲའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཉ་ེདུས་ང་ France ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཁག་ཅྱིག་སེབས་སོང་། སྐུ་ང་ོད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་
གདའ། ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། ལུང་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་ང་ཚ་ོམྱི་
ཁྱི་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་གདའ། སྱི་ཡོངས་ལ་མ་གནོད་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། མ་གཏོགས་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ལ་དང་
བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་མ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་
འགན་རེད། འགན་ད་ེཆ་ཚང་བ་བེད་པ་ལ། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟོ། ནོར་བཅོས། བོར་བརླག ལ་ོརྒྱུས་སྙྱིང་
བསྡུས། ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འགེངས་ཤོག་བཀང་རྒྱུ་ད་ེད་ོབདག་གྱིས་བཀང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཆན་འགོད་
བས། ད་ེམྱིན་ན་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའམ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པས་མཆན་འགོད་བས། དའེྱི་སྒང་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
ཡོད་ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དག་མཆན་འཁོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་དག་མཆན་འཁོད། ཡར་ཡོང་ནས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ལ་མ་ཤོར་བའྱི་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
དཔརེ་ན། གོས་ཚོགས་ས་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ Diburgarh གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། མྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཐ་ོ
ཞྱིག་དེར་འབརོ་བ་རདེ། དངསོ་སུ་ལས་བདེ་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས། མྱི་ལྔ་མ་གཏགོས་བོད་མྱི་རདེ་མྱིན་འདུག གཞན་པ་
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ཚང་མ་བདོ་མྱི་རདེ་མྱིན་འདུག མྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་སོང་། ལྔ་ད་ེབོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ད་ེག་ོྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་
མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ངོ་འཕྲོད་པ་ཆགས་དུས། ང་ཚོ་འབུལ་ཐུབ་པ་དང་། མྱིན་པ་མྱིན་པ་གསལ་པོ་བཟོས་ནས་དེ་འདྲ་བེད་
བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེང་ཚ་ོམ་འོངས་པར་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ལ་མ་ཤོར་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེལས་འགན་རེད། མ་ཤོར་བ་ལ་མ་ནས་
ཡར་ཡྱིག་ཆ་དང་པ་ོཕུལ་དུས་ནས་འགན་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ཡར་བསེབས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བ་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སྱི་ཐབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་
པ་རེད། ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཞུ་དུས། སྱི་ཐབ་ཉྱིན་མ་རྟག་པར་ར་ོའཕྱི་བེད་ཀྱི་མེད་དེ། གད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་གཟའ་སནེ་པ་དང་པ་ོདང་། གསུམ་པ་ལ། ར་ོའཕྱི་གཙང་མ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཏན་ཏན་རེད། ཐལ་བ་ཡོད་སྱིད་
ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ངས་ཀང་མཐོང་མོང་། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་སོང་ཙང་། བག་ོགེང་མང་པ་ོམེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་སྱི་ཐབ་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོས་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡྱིན་ན་ཡང་ཕར་ཕྱིན་ནས་གཙང་མ་
དགོས་རྒྱུ། ལས་བེད་ལ་གསོལ་ཚིགས་ཡག་པ་ོམེད་ན་ཡང་གང་ཡོད་པ་འདྱི་གཙང་མ་འབུལ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་འགན་རེད། འགན་
ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའགན་ཞུ་ཆོག ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདྲ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སེར་མ་འགྱིག་རེད། བརེས་པ་ོརྒྱག་ཆོག་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་མཚམས་ར་ེསོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཚིག་སོར་ནང་ལ་འཛིན་ཆས་ཉ་ོབའྱི་སྐབས་ལ། འཛིན་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མེད་ན་
ཡང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་ཆས་ནང་ལ་བྱིས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡོང་དུས་ད་ེང་ཚ་ོཕོགས་ཡོངས་ནས་བལྟ་
དགསོ་འདུག ད་ེབལྟ་དུས། སརེ་མ་ད་ེདག་ཉ་ོན་དངུལ་ཧ་ཅང་གནས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་ཆས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་
ལ་སེར་མ་དང་གཞན་རྣམས་ཚང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ཚང་མེད་ན། ད་ལན་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ཡོད་མེད་གང་
ཤེས། ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕྱིན་ནས། གང་འདྲ་བེད་དགོས་འདུག་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་འགྱིག་ད་ེཚ་ོཡུན་རྱིང་པ་ོབེད་སདོ་བས་
ན་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ད་ེས་ཡང་འགྱིག་ཉ་ོདུས། འགྱིག་ད་ེམ་ཆག་པའྱི་དོན་དུ་ཉོས་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་སེར་མ་ཁ་
ཤས་ཤཤྱིག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། steel རང་ཉསོ་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན། ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ེབཞྱིན་
བལ་གོས་ཚོང་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་དགོངས་པ་གསུངས་
སོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
དང་པོས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཐོག་མར་འབུམ་ ༩༡༣ འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་བཏང་བ་དང་། ད་རེས་ 
༡༣༡༦ འཚོ་རྟེན་རོགས་སོར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆ་རེན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དགོས་མཁོ་བྱུང་ན་སོད་ཟེར་ནས་
འགེངས་ཤོག་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བ་ོཁོག་གྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོཡག་ཤོས་ད་ེསུད་ཚོང་དབུས་ཀྱི་སྱིད་
སྡུག་ས་གནས་ཀྱི་སྱིད་སྡུག ད་ེཁ་ོརང་ཚསོ་ནང་ཁུལ་ལ་རྒྱན་རྒྱག་དུས་ང་ཚ་ོབདེ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ས་ོབ་ོ
སུ་རེད་ལབ་ན། ཚང་མ་ལག་པ་བརང་གྱི་རེད། ཡང་སུད་ཚོང་ཚོང་ཕུད་ཕུལ་ལབ་ན། ང་ལ་ ༡༩ ཡྱི་ཐ་ོཡོད། ཡང་བསར་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚང་མ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད་འདུག ཐ་ོད་ེདཔ་ེམག་ོརོག་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་
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ཀྱི་ངའྱི་ནང་ལ་ད་ོབོ་ ༡༥ བཏོན་གྱི་ཡོད། ང་ལ་དགོས་རྒྱུ་མེད། ཕ་གྱི་མྱི་ཚང་ད་ེས་ོབ་ོརེད། ས་གནས་སྱིད་སྡུག་གྱི་ལབ་དགོས་
འདུག་བཱ། ད་ེམ་ལབ་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས། ང་ཚོས་ཀད་པ་ནང་ལ་འཕྲུལ་ཆས་བཅུག་ནས་བལྟ་ཐབས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པོ་རེད་འདུག སྱི་ཚོགས་རང་གྱི་དང་དུ་བངས་ནས་གསུང་ན་ཡག་ཤོས་དང་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་ས་
གནས་རང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཤེས་པ་བེད་པ་ལ་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ལབ་དགོས་
རདེ་བཱ། ད་ེལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མེད་དུས་སྐབས་ལ་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་འདྲ་བ་ོབས་ནས་འག་ོབཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོདུས་
སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོདངོས་ཡོད་དགོས་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟེར་ན་ཁག་པ་ོརེད་དེ། སྒྲུབ་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། མ་སྒྲུབ་པའང་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཕན་རྒྱུ་་ཡོད་པ་ད་ེད་ེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཕན་གྱི་འདུག མ་
འངོས་པར་ད་ེའདྲ་དངསོ་གནས་དགོས་ས་ལ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ན། ས་གནས་ཀྱི་སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་གྱི་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་ནས་
ཁ་གསལ་པ་ོབས་ཏ་ེད་ེདག་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབཅད་ཆགོ་གྱི་རདེ། དགསོ་ས་ལ་མང་བ་
གཏངོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེགནས་སངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ་པཱ། ད་ེའདྲའྱི་སྒང་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོདགངོས་པ་བཞེས་ན་ཏགོ་ཙམ་ཕན་ཐགོས་
མེད་འག་ོབསམ་བྱུང་། ད་ེནས་དངསོ་ཟགོ་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་སྐརོ་ལ། ད་གྱིན་ངས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་
ལ་ཟླ་བ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་མེད། ང་ཚོར་
ཚུར་ཞབས་སེགས་གཉྱིས་གནང་རོགས་གནང་། ཁོ་རང་ཚོར་ཞབས་སེགས་གཉྱིས་ཕུལ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ཡང་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་ཡོད། ཆདེ་མངགས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་མཁན་ཡོད་ན་
ཐ་ོའཁྱེར་ཤོག་ལབ་དུས། དཔ་ེཁག་པ་ོརེད་འདུག སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་མྱི་ ༡༥ བསེབས་སོང་། ༡༥ ནང་ནས་ང་ཚོས་རྩེད་ཕུད་
བདམས་ནས་ལྷ་ོཕགོས་ལ་གཅྱིག བང་ཕགོས་ལ་གཅྱིག བང་ཤར་ལ་གཅྱིག་བཞག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་པ་རདེ། མཐའ་མ་ལ་
སདོ་མཁན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སངོ་། ཟབ་སངོ་ཆ་ཚང་ཞུས་སོང་། ཟབ་སངོ་དབུ་འབདེ་དང་། མཇུག་བསམོས་གཉྱིས་ཀ་
ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། པར་བརྒྱབས་ཚང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཐའ་མ་མ་བསད་དུས། ཡང་བསར་རྟ་དང་ཆུའྱི་དཔེ་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་རེད་འདུག བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷ་ོཕོགས་ལ་མྱི་གཅྱིག་ཡོད། ཁ་ོརང་ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་ནས། ཁ་ོརང་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་སྐོར་བ་བརྒྱབས་ནས་འགོ ཁ་ོརང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ན། རྒྱབ་ལ་མཁས་པ་གཅྱིག་བཞག་ནས་དེས་
ཁ་ོརང་གྱི་དྲྱི་བ་ད་ེལམ་སོནཧ་རྒྱ་གར་ལ་དྲྱིས། ད་ེནས་ལམ་སོན་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སུད་ཚོང་སྱིད་སྡུག་ལ་
དཔརེ་ན། ludhiana ལ་ཁལ་རྱིག་པའྱི་ ludhiana ལས་ཁུངས་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་དེའྱི་མཁས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གདན་འདྲནེ་ཞུས་
ནས་ཟབ་སངོ་སོད་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་སང་ཉ་ེཆར་ ludhiana ཡྱི་བོད་པའྱི་སུད་ཚངོ་སྱིད་སྡུག་ངསོ་ནས་ punjab ludhiana ཡྱི་
བོད་པའྱི་ཚོང་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་ཚོང་ཤག་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དཱ། ད་ེཡང་གསལ་པ་ོཞུས་ན་མ་གཏོགས། ཡར་ཞུས་སོང། འདྱི་ངས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། ངས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོ་ཚོང་པ་རེད། དགོས་རྒྱུ་མེད་པ་གནང་རོགས་གནང་། སྒོར་མོ་གཅྱིག་རང་ཕུལ་
མེད། འདྱི་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། ང་ཡང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེདུས་ཕ་གྱི་ཁལ་གྱི་སོབ་
སནོ་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཚིག་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ལ་བསབ་བ་ཧ་ཅང་་ཡག་པ་ོབརྒྱབས་གནང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ངག་ལ་འཇགས་
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ཡོད་ས་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཚང་མ་བསྡུ་ནས་མ་འོངས་པར་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ན་
བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡང་དེས་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲ་
བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་མང་པ་ོབས་ན། ལྟ་ོགོས་ལ་གང་བདེ་ཀྱི་རེད་བསམ་ནས་ཡ་ང་ཡྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོགའ་ཞྱིག་དང་
བངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོམཁན་ཡོད་པ་རདེ། དང་བངས་ཟརེ་ན་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ལེན་གྱི་འདུག དངུལ་ད་ེཡང་ད་ེཙམ་གྱི་ཆནེ་
པ་ོལེན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེངས་ཆནེ་པ་ོལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་མངགས་ཀྱི་ཡདོ། ཁངོ་ཚ་ོལ་མ་བས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་བ། ཁངོ་
ཚ་ོཡང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་བེད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་ལྟོ་གོས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕར་ཕེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡང་འདུག ང་ཚ་ོངོས་ནས་མེད་ས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཞུ་ཆོགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། སུད་
ཚངོ་ཚང་མ་ལ་ད་གྱིན་འདྱི་ནས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚ་ོཕྱིན་ནས་ཟབ་སོང་སད། དམྱིགས་བསལ་རང་བདེན་ཚགོས་ཆུང་ལ་
ལག་དབེ་སོན་པ་ོབརྒྱུད་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་རྩྱིས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ངས་ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རདེ་ད།ེ ཡོང་རྒྱུ་འདུག་མྱི་འདུག་བསམ་ཞྱིབ་བས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་བསྡུར་བས་ནས་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་མ་བྱུང་ན་ཡང་
ས་གནས་ར་ེགཉྱིས་ཤཤྱིག་ལ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། བལྟ་ཡྱི་བལྟ་ཡྱི་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེའདྲ་བས་ན་བསམ་སོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ཕལ་ཆེར་དེ་འདྲ་བོ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ཕལ་ཆེར་དེ་ག་རང་རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ལྷག་ཡོད་ན་བཀའ་གནང་རགོས་གནང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ ༡༨ ལ་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་གཅྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོམར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་ྒྲིོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆནེ། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས། སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེ
ལེགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་ྒྲིོལ་མ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས། སྱི་
འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན། སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་འཛམོས། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས། ད་ེཡྱིན། དའེྱི་རེས་
ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ས་མའྱི་དྲྱི་བ་ལས་འཕྲོས་ཏ་ེཡང་བསར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་དགོས་བསམ་སོང་། ད་ེགང་ཡྱིན་
ཟེར་ན། ཀ་ཤྱི་སྨྱིར་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་སྒང་དེར་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྒང་ནས་བཀག་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་
གནང་སངས་གང་ཡོད་པ་ཡང་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ྒྲིྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་
ཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་པ་ལ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་ཚོར་དགོས་རྒྱུར་ལ་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ད་ེཡང་ཡར་ཡར་ཁོར་ཡུག་
སུན། མར་མར་ཁོར་ཡུག་སུན་མཁན། དཔེར་ན། ང་ཚོར་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཌ་རུ་ལྟ་བུའྱི་མག་ོགཉྱིས་མ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག ད་ེལྟ་
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བུ་མ་ཡྱིན་པར་དངོས་གནས་རྱིགས་ཞེན་དང་རྒྱལ་ཞེན། ལ་རྒྱ་ཡོད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཡོད་ན་ཡང་ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་ཁ་ཆ་ེབོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཚུར་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབས་ནས་ང་ཚརོ་གཞུང་
གཅྱིག་ཡོད། ང་རང་ཚོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་འཁྱིད་མཁན་གཅྱིག་ཡོད་ཅེས་བསམ་བོ་ཆེན་པོ་ཡོད་དུས། ད་ེལ་ཏོག་ཙམ་མཐུན་
འགྱུར་དང་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་བཙལ་དགོས་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ལན་གྱི་ནང་ལ་ཕར་
བལྟས་ཡོང་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ལོ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིང་ལ་ང་རང་ཚོ་ཁ་ཆེ་བོད་
རྱིགས་སྤུན་ཟླའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་བྒྲིྱིགས་ཡོད་དང་མེད་ཟརེ་དུས། ང་རང་གྱིས་ལན་ནང་མར་བལྟ་
ཡོང་དུས་ལས་འཆར་ལྟ་བུ་གང་ཡང་བྒྲིྱིགས་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་བྱུང་། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་སུ་ངས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ལན་ད་ེརེས་མར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། འོན་ཀང་། ད་ེ
ལ་འབལེ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག དསེ་འཛིན་སོང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེ
ལ་ཁོར་ཡུག་གྱིས་གང་ཡང་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། བལྟ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེལ་ཡང་ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ཡང་གནས་རྱིམ་མྱི་སྣ་
ཕར་གཅྱིག་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོའ་ིས་གནས་རང་གྱི་མྱི་གཅྱིག་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་གཅྱིག ཁོ་རང་ཚོས་
འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་གཅྱིག་རེད་མ་
གཏོགས་སྣང་མེད་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ྒྲིོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ྒྲིལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པའྱི་ཟུར་ཞྱིབ་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད་ེབུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། དམངས་གཙ་ོའཕེལ་
རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གྱིས་མང་ཚོགས་ལ་ཟབ་སོང་དང་། བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བརྒྱད་ཅན་གྱི་སྙན་ཐོ་
གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོདའེྱི་ཐོག་ལ་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕལེ་ཚན་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་ལ་ག་ོབསྡུར་སང་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་བཅོས་འོས་པ་ག་ཚོད་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་
ལེགས་བཅསོ་ད་ེདག་དགསོ་ཀྱི་མེད་པ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མ་ཞུས་རང་ཞུ་འདྲ་བ་ོཆགས་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན། ནང་སྱིད་ལ་སྐར་མ་བཅུ་བཅུ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་སྐུ་སེད་མ་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་
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བེད་བབ་ཅྱིག་གྱིས་རེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེད་བར་དུ་ལྷག་པ་དེར་གཞྱི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་འཐུས་ཤོར་རེད་དྲན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་བདེ་སྡུག་
གཟྱིགས་མཁན་རེད། ངས་འདྱིར་སུ་འགྱིག་དང་སུ་མ་འགྱིག་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བཤད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་ཚ་པ་ོ
ཚ་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་སང་བཤད་ཀྱིས་ཐོག་ནས་བད་ེབ་སྡུག་བསལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སུ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་དུས་ཚོད་ད་ེརང་ལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ད་ེའདྲ་འགངས་མྱི་དགོས་པ་གནང་རྒྱུ་
ད་ེངས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་ངས་
འབལེ་བ་བཏགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དུས། ངས་འདྱི་བུད་མདེ་ནུས་སབོས་གོང་འཕལེ་དང་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རདེ། ཡང་སྒོས་མྱི་ཐགོ་རྒན་
པ་ཚོས་སྐུ་ལས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་བེད་ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དངསོ་གནས་བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསནོ་འདུག བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ལ་དྭགས་ས་ེབང་ཁུལ་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་མཐའ་འཁོབ་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ང་
ཚསོ་བསྙབོས་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་ངས་བཀའ་བནོ་གཉྱིས་ལ་དང་དུ་བངས་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ངས་བྱུང་རྱིམ་ད་ེམར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཐོག་ལ་མྱིག་བཙུགས་ནས་ས་ོཔ་ལྟ་བུ་བས་པ་གང་ཡང་མྱིན། འདྱི་ང་ལ་གཞྱིས་
ཆགས་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་དུས། ང་ཚ་ོས་གནས་ས་ོསོར་
སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ས་ོས་ོས་ོསོས་གནང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་སྱི་འཐུས་ཚརོ་ཞུ་རོགས་བགྱིས་ཞསེ་ས་ོ
སོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོག་འཕྲྱིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་པར་དང་བཅས་པ་བཏང་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སོ་སོ་སོ་སོར་ས་མཚམས་
གཅྱིག་ཡོད་དུས། ས་མཚམས་དེའྱི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཁ་ོརང་ཚསོ་གཟྱིགས་ཀྱི་རདེ། ཡང་སྒོས་སྦེལ་ཀོབ་ལ་སྱི་
འཐུས་ཡདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱི་ནས་མར་གཅྱིག་མཐོང་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོབས་ནས་བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མཐའ་དོན་དེར་སུ་གང་གྱིས་ཀང་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་གསུངས་རོགས་ཟེར་དུས། བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། བད་ེསྱིད་སར་གསོར་ས་བགོས་སྱི་འཐུས་ག་དུས་རེད། ལུགས་བསམ་ལ་སུ་རེད། ས་བགོས་སྱི་འཐུས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
དུས། ད་ལྟ་ཕགོས་བསདོ་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག དཔང་པ་ོའདྱི་ག་རང་ལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱིས་ཞུས་ཡངོ་བ་
ད་ེའདྱིར་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཁེལ་བ་རེད། ད་ེཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་དགོངས་དོན་གྱི་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་རདེ་དམ་ཞེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་
བསྒྱུར་འོག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྱིམས་གཙ་ོབོར་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་གཏགོས་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོ
གང་འཚམ་ཡར་སནོ་ལ་སབེས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་རདེ་བསམས་ནས་ངས་ད་ེཞུས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གོས་ཚོགས་
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ནང་བཀུར་འོས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་པ་རེད། ངས་མྱི་མང་གྱི་སྡུག་བསལ་དེ་འདྱིར་
བཤད་པ་རེད། ང་རང་གྱི་ལས་འགན་གྲུབ་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངས་འདྱི་སང་ཟུག་བདེ་པ་རྩ་བ་ནས་མྱིན་ཞེས་ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིངས་
ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་བཤད་རང་བཤད་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཁལེ་སངོ་། 

ད་ེནས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དཔ་ེཡག་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་དྲྱི་བ་འདྱིར་ཐངེས་དང་པ་ོཕེབས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་ནས་བས་རསེ་མྱིང་བོས་པའྱི་གང་ཟག་དེས་
འསོ་བསྡུ་དང་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ལ་ོདྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་པའྱི་གོང་ནས་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ་རེད། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བསྐ་ོགཞག་ད་ེདགག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་སྒེར་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐེངས་མ་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་
བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་རེད། གནད་དོན་ད་ེམཁྱེན་མཁན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལས་ལྷག་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནྱི་དཔང་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་བར་ལས་ཤག་སོད་དགོས་རྒྱུ་
ཆགས་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ལོ་ ༤༠ ཞབས་འདེགས་ཞུས། ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་མཛད་རྣམ་སེ་ཚན་ནང་ལ་ལོ་ 
༡༢ ཞབས་ཕྱི་ཞུས། ཨམ་ཕྲག་ནང་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་ཊམ་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་པཱ། གནས་
བབས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དེར་ཁང་པ་ཉ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁང་པ་བཟ་ོབཅོས་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་
མེད་པ་ད་ེམཁྱེན་དགོས་པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ལམ་ཟུར་དརེ་ཁང་པ་གཅྱིག་འདུག་ད་ེསུའྱི་ཁང་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ཁག་མེད། དེའྱི་གོང་ནས་ང་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོདྲྱིས་བྱུང་། ཁྱེད་རང་ལ་ཁང་པ་འདུག་ཅེས་ཕལ་ཆེར་གཡས་
བསྐོར་གཡོན་བསྐོར་ད་ེདུས་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་མྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་ངའྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་ཞེས་དག་ཐེར་སད་
ནས་ག་ོབ་དང་མཆྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཞེས་བསན་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་མདོག་མདོག་བས་ནས་
བསད་པ་ཡྱིན། ཁང་པ་དེའྱི་བདག་དབང་སུ་ལ་ཡོད་པ་རེད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་ཡོད་ན་
འདྱི་རེད། མ་ཆེས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མྱིང་བོས་པའྱི་གང་ཟག་
དེར་བགེས་ཤག་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་འདྱིར་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གང་ཟག་ད་ེལ་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་པ་གཅྱིག་ལ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ ༡༩༧༤ ཡྱི་ལོར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
ཕྱིན་ནས། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བགེས་ཁང་བརྒྱབས། སོད་མཁན་མེད་པར་སག་ཚང་
ཆགས། ཤྱིང་སངོ་སསེ། བདག་པ་ོརྩ་བ་ནས་མེད་པར་འདྱི་འཕྲ་ོབརླག་མ་འག་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་བསད་དགོས་འདུག  ཁྱེད་རང་ཚརོ་
ས་ཞྱིང་ཁང་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་ཕུལ་ནས་བགེས་ཤག་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཚབ་ལ་ཁང་པ་ཞུས་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད། སོན་ལ་བཞུགས་མཁན་ཡོད་ན་ཤོག་ཟེར་མཁན་གྱི་གས་ལ་མྱི་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་ S 
village མྱི་རྐང་བཅུ་གཉྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་ནས་བདེ་སྱིད་གྱིང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཁང་པ་ཡོད་པ་དེ་
གཞྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་ནས་དམ་ཕྲུག་དང་བཅས་པ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེནང་སྱིད་
ལ་མྱིན་འདུག་ན་བཙལ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་གོལ་གོང་ལ་བགེས་ཁང་མྱིན་པར་གཞྱིས་
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ཁང་གྱི་ང་ོབོར་གནང་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདྱིར་དག་ཐརེ་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད། མྱི་དཀར་པརོ་ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོགཡོག་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེསུའྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་ཁག་མེད། ཨར་པ་ོལས་རྒྱབ་
བས་ནས་ང་བལྟ་བར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གཤམ་གྱི་ཁང་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ཁ་ོརང་
ཚོའྱི་སྐུ་མཆེད་ཚོར་འཚ་ོརྟེན་དང་བཞུགས་ས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ལ་སུད་སྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐུ་མཆེད་གཅྱིག་གྱིས་ར་སོད་བ་
བང་ནས་གཟྱིགས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་བདག་དབང་དང་ཁང་པའྱི་མྱིང་ཚང་མ་རྭ་སོད་བ་བང་གྱི་ཕག་མཛོད་ཟུར་པ་ངག་
དབང་དག་ེའདུན་ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་ཁྱིམས་ཤཤོག་ནས་ཡོད། བདག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ར་ོར་ེལ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། སུ་གང་ལའང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། མཇུག་བསྡུས་གནང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ྒྲིལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཁང་པ་དེར་བཟ་ོབཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་དེའྱི་མྱི་རྒན་ཤོས་ད་ེད་ལྟ་མྱིང་བོས་པ་ད་ེཆགས་ཡོད་དུས། 
ངས་དེའྱི་ང་ོཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཨར་པོའ་ིལས་ཀ་ད་ེདག་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེབས་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གང་
ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག་གམ། ད་ེབཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ཁང་པ་བདག་གྱི་
ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག སྐུ་མཆེད་ཁོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་སྐུ་མཆེད་ཆེ་བ་དེ་ལ་ཁྱེད་རང་བཞུགས་ས་མྱི་འདུག ཁྱེད་རང་གནས་
སྐབས་བཞུགས་ཞེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་ཁངོ་རང་བཞུགས་རྒྱུ་ཁལེ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཏོག་ཙམ་ཞུགས་གནང་རོགས་གནང་།ཤསྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་དུས་ད་ེའདྲ་ཁང་པ་གཅྱིག་ཕ་གྱི་ལ་ཡོད་པ་ད་ེབཟ་ོབཅོས་བདེ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ག་ར་ེ
རེད། མ་གྱི་ལ་བགེས་ཤག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་འདྱི་གཉྱིས་དྲྱིས་ཡོད། སྱིར་བཏང་མྱི་ལ་བཟང་སོད་ཡོད་མེད་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དྲྱི་བ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད། ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་དཀར་པོར་ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོལབ་རྒྱུ། མདོར་
བསྡུས་ནས་ཁ་འཇམ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཐ་སྙད་རྩུབ་པ་ོཡོད་ཚད་འདྱི་བེད་སོད་བཏང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལབ་མེད། ད་ེ
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ཡྱིན་དུས་ཚིག་ད་ེཚ་ོལ་ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་ད་ེག་རང་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁང་པ་མ་གྱི་
ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བགེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་པ་ོབས་
ནས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཕར་ལྟ་ཚུར་ལྟ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་དྲན་ཚད་ཚང་མ་འདྱི་དང་ཚིག་སྡུག་རྱིས་སྡུག་ཚད་ནམ་
རྒྱུན་ནས་ལབ་བསད་རྒྱུ་ཚང་མ་འདྱི་ལ་སྤུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགི་ཆ་བེད་སདོ་གཏངོ་ཕགོས་འདྱི་ཚགོས་གཙསོ་དབུ་འབདེ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག་མ་གཏོགས་པས་འཕྲལ་དུ་ཞལ་
བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ྒྲིོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རོགས་
གནང། མུ་མཐུད་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་ྒྲིལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རདེ། བགསེ་ཤག་
གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཁག་ཅྱིག་བཙོང་པ་དང་མ་བཙོང་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བགེས་ཤག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་
བཙུགས་པ་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་སྙན་ཐོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མགོ་ལོག་ལུང་པ་བཅོ་བརྒྱད་རྩེད་དེ་བགེས་ཡོལ་བ་ཚོས་འདྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་
གཏུགས་རྱིམ་པ་བས་རེས། ས་མོའ་ིཡྱིག་ཆ་འདྱི་དག་ཕུལ་ཏེ་སར་ཡང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཚོ་བགེས་ཤག་རེད་མྱིན་
འདུག འདྱི་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ང་ོབ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཡང་བསར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་
མང་པོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག ད་ལྟ་གོང་ལ་མཚན་འབོད་བས་པ་འདྱི་ལ་བགེས་ཤག་མེད། བགེས་ཤག་མེད་པའྱི་
དཔང་རྟགས་འདྱི་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆནེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་
ཆ་ཤས་ཞྱིག་ལེན་པའྱི་གོ་སྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆོག་ནས་འདྱི་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གང་མང་གནང་པ་རདེ། འདྱི་སྒང་ལ་ལས་བསོམས་ཡང་ཐུང་ཐུང། གཙང་
མ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ཏེ་གནང་འདུག གཙ་ོབོ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་ཕག་སྦྲེལ་ལས་སྣེ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་དང་
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དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡུ་རོབ་ལ་
གནས་སདོ་ཀྱི་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱི་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཡྱི་ག་ེབཏང་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་
པར་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་འབོར་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་འདྱི་སྱིར་བཏང་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ང་རང་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་འབརོ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་གསུངས་སོང། སྱི་འཐུས་བདམས་
ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རདེ་མ་གཏགོས། ང་དབུས་གཙང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན། ང་དག་ེལུགས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན། ང་ཡུ་
རབོ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོའཐནེ་ཁྱེར་སྒང་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རང་རེད། བོད་མྱི་མང་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་རེད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་
གསུངས་གནང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། སྱིར་བཏང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་བས་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་
གནས་སངས་འདྱི་མར་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཡང་འདྱིར་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ནརོ་འཁྲུལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཤེས། ད་ེཡྱིན་དུས་
ང་རང་ངསོ་ནས་ཕགོས་གཏོགས་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བསམ་ཚུལ་མེད་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕགོས་གཏོགས་བས་མ་མོང་། མྱི་སྱི་པ་རང་གྱི་
ཐོག་ནས་བེད་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་སངས་ཐོག་ནས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱིན་འདུགཤ 
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་
དུ་ལས་འགུལ་དངོས་གནས་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་འདྱི་དཔལ་འབོར་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ཡང་རོགས་ཚོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་བེད་པ་ཡྱིན་དུས། རོགས་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
རེད། འདྱི་ནས་རོགས་ཚོགས་ཆད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རང་གྱི་ག་ཚོད་གཅྱིག་ང་རང་ཚ་ོའཛིན་སོང་
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ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོདགོངས་པ་བཞསེ་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་
རང་གྱི་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དང་གནང་པ་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་འདྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེཉ་ེཆར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་ཕེབས་ཏ་ེདངསོ་གནས་ཀྱི་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་བསནོ་གནང་སོང། བསནོ་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་
པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་པ་རེད། མང་པ་ོགཅྱིག་ལག་དེབ་མེད་པ་ཞྱིག་གསར་བཟ་ོབེད་ཐུབ་རྒྱུ། བཟ་ོབཅོས་བ་རྒྱུ། ད་ེནང་
བཞྱིན་གྱི་འབོར་བརླག་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལའང་འབད་བརྩནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ས་ེབས་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་པ་འདྱི་དངོས་གནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚང་མ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱིན་
འདུགཤའདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་འཁྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་
མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ལ་ཡོད་པ་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་ཡོད་ས་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་ནས་ཕར་ཕྱིན། ཕ་གྱིར་སེབས་ཚར་དུས་སོ་སོའ་ིདོན་དག་གཅྱིག་
བསྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་དང་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་ཚ་ོཕུལ་རྒྱུར་འགལ་རེན་ཆགས་ཏ་ེཁ་ཤས་མ་ཕུལ་པ་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད། མ་ཕུལ་བ་ད་ེཚ་ོཕུལ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ལས་བསམོས་མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་ཡདོ་པ་རདེ། ས་མ་ོདང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་འཕར་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་བརྒྱ་ ༩༥ དང་ ༩༠ བཟ་ོཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་སོབས་པ་རདེ། དངོས་གནས་ཡྱིན། ར་ེའདུན་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་འདྱི་
ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་དོན་གཅོད་
རྣམ་པ་ཚ་ོདང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདེགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ Swiss ནང་ནས་ང་ལ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་འབརོ་བསད་ཀྱི་འདུག ཁ་པར་ཡང་སེབས་སོང། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ 
Swiss བོད་རྱིགས་མྱི་མང་འདྱི་ད་ལྟ་ཡུ་རོབ་ནང་ནས་མྱི་འབོར་ཆེ་ཤོས་དངོས་གནས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཐད་བསོད་
གནང་མཁན་ཞྱིག་དང། ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་དགོངས་བཞེས་བསྒྲུབ་མཁན་གྱི་དངསོ་གནས་ཚོགས་པ་ཆ་ེཤོས་ཤཤྱིག་ཀང་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Swiss མྱི་མང་འདྱི། འདྱི་ནང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ Swiss མྱི་ཚང་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བསད་ཡོད་ས་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཡྱི་ག་ེད་ེའདྲ་བསྐུར་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ་དེའྱི་
ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕུལ་པ་ཡྱིན། ཆད་མེད་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ཏ་ེད་ལ་ོའབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱིན་འདུགཤ ཁ་ོརང་ཚོས་བདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་
ཐགོ་ནས་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལེན་གྱི་མྱིན་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
འབུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏ་ེའབུལ་ས་མྱིན་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐབས་ལམ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འབུལ་སའྱི་
ལམ་ཁ་རེད་ཀྱི་མྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ག་ར་ེརེད་དམ། མ་ཕུལ་བ་ད་ེཚ་ོའབུལ་རོགས་གནང་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འབུལ་མཁན་ཚ་ོའབུལ་ས་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱིན་འདུག འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརགོས་གནང། འབུལ་གྱི་མེད་ཞུས་ཀྱི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕུལ་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
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འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ད་ེཚོ་ཚང་མ་སྙྱིང་ལ་བཅངས་ནས་བསད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ངས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལ་འབུལ་མཁན་ཡོད་བཞྱིན་དུ་འབུལ་ས་མེད་པ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནམ། ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། བཀའ་འདྲྱི་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་དང། 

སྱིར་བཏང་ནས། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ས་གནས་འདྱི་ལ་རོག་ཁ་ཧ་ཅང་མེད་མཁན། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་གཉནེ་ྒྲིྱིག་གཅྱིག་བདོ་པ་ཡྱིན་མཁན། གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་མཁན། ད་ེའདྲ་ལ་ས་མ་ོཕུལ་ཐུབ་པ་དང་
ཕྱིས་སུ་འབུལ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་ཁ་ོཚ་ོཁ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་
ཐུག་འཕྲད་བས་ནས་དེ་ལ་ཤུགས་བསོན་རོགས་ང་ཚོ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ལ། འབུལ་རྩྱིས་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་ཡང་
དགངོས་པ་བཞེས་ཏ་ེངསེ་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རགོས་གནང་གསུངས་ཀྱི་འདུག 

ད་ེནང་བཞྱིན་ད་རང་ཞོགས་པ་རང་ལ་ད་ལྟ་ Kashmir སོད་མཁན་གྱི་ལྷ་སའྱི་ཁ་ཆེའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཞལ་པར་
བསེབས་སོང་། ད་ེའདྲ་བེད་དུས་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་གྱིན་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོ
རང་ཚོས་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འདྱིར་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རོགས་བགྱིས་ཟེར་གྱི་འདུགཤཞུ་
རོགས་བགྱིས་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངོས་གནས་ང་ཚ་ོབོད་པ་རང་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཁ་ཆེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱི་
བདེ་དུས་སྐབས་ལ་འདྱི་ཡང་འབུལ་ས་མེད་པ་ཆགས་དུས་ང་ཚ་ོཆསོ་ལུགས་དངསོ་གནས་ཕར་ཕུད་སོང། ང་ཚ་ོཁ་ཆ་ེཡྱིན་ཙང་
ཕུད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུགཤ ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབསམ་བ་ོའདྱི་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་ཉ་ེ
པོ་ཆགས་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད་མ་གཏོགས་གཅྱིག་རྩ་བའྱི་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་ཞུ་རོགས་གནང་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བས། 

འདྱི་སྒང་དེར་མང་པ་ོཞུ་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞུ་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མྱི་འདུག་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལག་དབེ་ལང་ཁུའྱི་སྐརོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལག་དབེ་སོན་པ་ོཐགོ་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་ལག་དབེ་སོན་པ་ོཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་དངསོ་གནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤ ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་གཙ་ོབ་ོདནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚོས་ཤུགས་
བསནོ་ཏ་ེལག་དབེ་སོན་པ་ོདའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
བསམ་དོན་གྲུབ་པར་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད་འདུག འདྱི་མ་གཏོགས་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གནང་གྱི་རེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་བཞག་པས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུགཤ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
དང་། འདྱིའྱི་ཞོར་ལ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབརོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཙང་རེད། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སྐབས་
སུ་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམ་སངོ་ས།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞསེ་གསུངས་སངོ་ཚང་མ་ལ། 
འདྱི་འདྲ་ངས་ལག་པ་རངོ་རྒྱུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲགས་ཀྱི་འདུགཤ ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། སྤུན་སྱིང་
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གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་བ་འདྱི་དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱི་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། 
འཆར་གཞྱི་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་མཁན་འདྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་
མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་དང་བོད་མྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་བསད་པ་ད་ེཚོར་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ཀང་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་འདྱིར་ཐ་ོནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ ༩ ཙམ་ཞྱིག་སེབས་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་ཕག་དངུལ་ག་ཚོད་གནང་འདུག་ཟརེ་ན། ཕག་དངུལ་དངསོ་གནས་ལ་ོཁ་
ཤས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབུམ་ ༢ དང་ ༣ འབུམ་ ༡། འབུམ་ ༣ ལྷག་ཕལ་ཆེར་འབུལ་མཁན་བྱུང་མྱིན་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟརེ་ནས་མྱིང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལེན་
ནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ངས་དངོས་གནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བྱུང་མྱིན་འདུག་ཟེར་གྱི་
མེད། འདྱི་དང་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་དུང་མང་དུ་གཏངོ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། མ་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོགནང་རོགས་གནང་
ཟརེ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་སྒང་ལ་དངསོ་གནས་དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་སརོ་ག་ཚདོ་མང་མང་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་མ་གཏགོས། ལ་ོཁ་
ཤས་ཤཤྱིག་ནང་ལ་འབུམ་ ༢ དང་ ༣ ལས་མ་ཕུལ་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཏགོ་ཙམ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ང་རང་
གྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ག་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་ལ་ལན་མ་ཕུལ་སོན་ལ། ད་གྱིན་གོང་དུ་སྱི་
འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་ཁོང་རང་ན་ནྱིང་སྒང་ཏོག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་འདུག རྣམ་པ་ཚོའྱི་མྱི་གཅྱིག་བཏང་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི་ཚང་མ་འགྱུར་བ་སེབ་ལ་འག་ོརྒྱུར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཏ་ེགཅྱིག་གྱུར་ཆགས་
པ་རདེ། ད་ེཆགས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡ་གྱིའྱི་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་སྒང་ཏགོ་ལ་ཕུལ་
བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སྒང་ཏོག་ཁུལ་ལ་ཡོད་མཁན། ལ་ཆེན། ལ་ཆུང་། ལྷ་ོསྣ་ག་ར་ེརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཁུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་མྱི་བཏང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་སྐབས་
ལ་མྱི་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིན་དང་པོར་མྱི་ཡོང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་གནས་ནས་ཕར་ལན་འཕྲོད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་
འདུག ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་པོ། ཉྱིན་མཐའ་མ་མར་ལོག་གབས་སྐབས་ལ་འབ་སུ་མ་འདུས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དརེ་བརྟནེ་མང་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་དང་པ་ོནས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེངས་ཞོར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དུམ་བུ་དེའྱི་ནང་གྱི་དང་པ་ོདེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུར། བོད་རྱིགས་ལྷ་ས་ཁ་ཆེའྱི་ཐོག་ལ་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེས་ཕུལ། དངུལ་བསྡུ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་བར་དུ་བཀག་རྒྱུ་འདྱི། ངས་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཞུ་
བད་ེཔ་ོམྱིན་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་བ་ོམཐུན་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
སྐོར་ལ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རནེ་གཅྱིག་གྱིས་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ང་ཚོས་འབུལ་འདདོ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ེབཀག་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་རྒྱུ་དང་རེན་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཆགས་
པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་རེན་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་དབང་ཚད་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ར་ོལ་རྱི་མ་ོབྱིས་པ་ད་ེའདྲ་རང་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་སྙན་སེང་ཞུ་སར་ཞུས་ནས་མ་འོངས་པར་
འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་བཙལ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ང་ཚོས་ཡ་གྱིར་ Kashmir བཞུགས་མཁན་ལྷ་ས་ཁ་
ཆ་ེབར་འབུལ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་
གྱིས་ཆགས་པ་རདེ། འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་མ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡ་གྱིར་ཀ་ཤཤྱི་སྨྱིར་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེའྱི་ཆེད་
དུ་ཆེད་མངགས་ད་ེས་བོད་གཞུང་གྱི་གཞུང་ཞབས་ཡྱིན་མཁན་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་འབེལ་མཐུད་པར་
བསྐ་ོགཞག་བས་པ་རེད། བས་ནས་ཕག་ལས་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་ད་ེའགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་བསྐ་ོགཞག་གནང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་འདྱི་ད་རསེ་འདྱིར་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་གྱི་དབུས་པས་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོ
མ་འོངས་པར་ག་ར་ེབ་དགོས་བལྟ་ཆོག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་དང་མེད་
ཀྱི་རེན་པས་ལྷ་ས་ཁ་ཆ་ེབའྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏན་ཏན་ལས་འཆར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེ
མེད་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ག་ར་ེབང་ྒྲིྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་ྒྲིྱིག་ཆགོ་གྱི་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡ་གྱིར་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཡང་བོད་རྱིགས་གཞོན་ནུ་ཁ་ཆེའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལབ་ནས་གཅྱིག་
བཙུགས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་རེན་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ལྟ་ཟྱིན་ནས་བསོད་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་གྱི་གནས་སངས་ད་ེལ་ཡང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ང་ཚོས་མཐུན་
འགྱུར་ཏན་ཏན་ཞུས་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་
འདྱིར་ལམ་སེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་
གཞག་བྱུང་ན། མྱི་ད་ེབརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཏན་ཏན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་གནང་
བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་
སངས་ཤཤྱིག་གྱི་རནེ་གྱིས་ཆགས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་བསགས་བརོད་
གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་ནུས་སབོས་གོང་སལེ་ཚན་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་དང་། མང་གཙ་ོའཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཏ་ེཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་ཕུལ་
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འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་འབརོ་སོང་། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཀོག་རྒྱུ་མ་བྱུང་། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཚན་པ་ལ་ཉ་ེཆར་
བསེབས་ཚར་ཙམ་རང་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ལས་དོན་བལེ་བ་ཚ་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་འབོར་སོང་། ཁ་ོརང་ཚོར་འདྱིའྱི་
ནང་དོན་ག་ར་ེའདུག་ད་ེཡར་ཁྱེར་ཤོག་ལབ་ནས་ད་ལྟ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོར་ཚར་བ་དང་བེད་སངས་ག་ར་ེའདུག ག་ར་ེབ་དགོས་
འདུག་ད་ེབལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་སྐབས་ལ་བསམ་འཆར་འབརོ་བ་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་བྱིས་ཡོང་བ་ད་ེཡང་ངའྱི་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཧམ་པ་ཚ་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད་ེགང་ལྟར་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འབོར་
སོང་། ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་མར་ཆེད་མངགས་ང་ཚོ་ལ་འབོར་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམས་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚོའྱི་བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཚན་པ་ལ་གནང་བྱུང་། དེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་
འངོས་པར་ནང་དནོ་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེརསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བགསེ་ཤག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་རེད། ཐག་བཅད་ནས་ད་ེའདྲ་ཕུལ་བ་རདེ། འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་བྱུང་
བ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་སྒེར་གྱི་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། གང་ཐག་
བཅད་པ་དརེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོས་ཆདོ་བཞག་ནས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་བརྟནེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་
བསྡུར་བྱུང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་ནས་བགེས་ཤག་གྱི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་རེད། གང་ཆགས་པ་ད་ེཚང་མ་གསལ་པ་ོ
ཆགས་སོང་། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པ་དེས་ང་ཚོའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་
ཁུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། སུད་སྱིར་ཉ་ེཆར་ང་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེདག་ཚང་
མར་ད་ེགཅྱིག་འདུག སུད་སྱི་ལ་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ད་ེགཅྱིགཤ དེའྱི་འགོ་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་
གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཚོགས་ཆུང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ཚང་མ་ཁོ་
རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་བརྟན་པ་ོཡག་པ་ོགནས་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕ་གྱིར་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རདེ་གདའ། བོད་མྱི་ཡྱིན་ན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ང་ཚསོ་འབུལ་དགོས་པ་རདེ། ཁ་ོཚསོ་ཕག་དངུལ་འབུལ་དགོས་
པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་སནོ་འགོའ་ིཆ་རེན་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས་སུད་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ངསེ་པར་དུ་
ཚོགས་མྱི་འཛུལ་དགོས་རྒྱུ། ཚོགས་མྱིར་འཛུལ་ནས་གཞྱི་ནས་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཡང་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ནང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རེན་བས་ནས་འབུལ་ས་མེད་པའྱི་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེ
ཁ་སང་ང་ཚ་ོཡོད་དུས་ཀང་བྱུང་སོང་། འགའ་ཤས་ཤྱིག་ང་རང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་འཛུལ་སོང་། Zurich ལ་
འཛུལ་ཕར་འཛུལ་ཚུར་འཛུལ། དེང་སང་སོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་མྱི་འབོར་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཚོགས་ཆུང་ནང་
འཛུལ་མཁན་བྱུང་སོང་། ཚགོས་ཆུང་ནང་ཏན་ཏན་མ་འཛུལ་བར་ལྷག་ནས་འདྱི་གར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་ཞལ་པར་འབརོ་བ་
ནང་བཞྱིན་ང་ལ་ཡང་ཁ་པར་ར་ེགཉྱིས་འབོར་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ད་ེརྱིང་ལམ་སེང་ངས་འདྱི་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་འདྱི་བེད་ཀྱི་
མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
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ལམ་སེང་སེལ་གྱི་འདུག་སེ། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚགས་ཚུད་པ་ོདེར་ད་ོཕོག་མ་ཆགས་པར་བ་རྒྱུ་དེར་ང་ལ་འགན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཚང་མ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་
གལ་ཆ་ེབ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འབུལ་འདོད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པ་དེར་ལམ་ཁ་གང་འདྲ་བཙལ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཕ་གྱིར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་
རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་
འདུག་བཙལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཉེན་ྒྲིྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། གཉེན་ྒྲིྱིག་གྱི་སྐོར་ད་ེབཀའ་མོལ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། རྱིང་པ་
རདེ། གོས་ཚོགས་གོང་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་ལུང་པ་གཞན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཞྱིག་
དང་མཉམ་དུ་འཁྲུངས་ས་བསོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་ལུང་པ་གཞན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་དེར་ད་ེས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཨང་ཀྱི་ ༧ བདེ་མཁན་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་དཀྱུས་མའྱི་
ནང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཨང་ཀྱི་ ༧ བེད་མཁན་ད་ེཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེཚང་མ་འགག་བསད་པ་རེད། འགག་
ཚར་དུས་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་སྐོར་ལ་གཅྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དེ་གཏན་ལ་མ་ཕབ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་བེད་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ད་ེདག་བོད་པར་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན། ད་ེས་སྐུ་ལས་བསོན་མཁན། མྱི་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མས་ད་ེསའྱི་ཕག་ལས་ལ་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
སེམས་ཤུགས་ཡོད་ན། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ལག་དེབ་སོན་པ་ོད་ེབཞསེ་ན་འབུལ་སའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་
བས་ན་ཡང་ངས་སྐད་ཆ་འཆད་སངས་མྱི་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ལ་
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་གཉེན་ྒྲིྱིག་བདེ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེཚ་ོལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་
མ་ཕབ་པའྱི་བར་དུ་ང་ཚརོ་བདེ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེངས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྷ་ས་ཁ་ཆའེྱི་
སྐོར་ད་ེད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་དསེ་འཐུས་པ་གནང་རགོས་གནང་། 
 ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལག་དབེ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྩྱི་
ཡྱི་ཡོད། ངས་འདྱིའྱི་གོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ལག་དབེ་སོན་པའོ་ིནང་ལ་ང་ཚའོྱི་ཚད་གཞྱི་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཅྱིག་འབརོ་ནས། ཚད་གཞྱི་ད་ེད་ེས་ ༢༠༡༠ གོང་གྱི་གནས་སངས་དང་ད་ེ
རསེ་ཀྱི་གནས་སངས་གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཚིག་གཞྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
བསམ་འཆར་མང་པ་ོའབོར་བར་བརྟེན། ང་ཚོས་ལག་དེབ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་
བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱི་ཁ་སང་རང་ངའྱི་ལག་པར་དཔ་ེམཚོན་དང་པ་ོད་ེའབོར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་བལྟས་ནས་ང་ཚོས་
རསེ་སུ་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་འདུག འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ལམ་ཡག་པ་ོབཙལ་ནས་མྱི་འབོར་སར་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐགོ་མ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནང་ལ་མྱི་ས་ཡ་ ༡ བྱིས་འདུག ས་ཡ་ ༡ མ་
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བྱུང་ནའང་མྱི་འབུམ་ ༡ མགོགས་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྒང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ། ངས་
དེ་རྱིང་འདྱིར་ཚུར་བསགས་བརོད་བས་ཙང་ཕར་ཞུས་པ་གང་ཡང་མྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕ་གྱིར་ 
Casa Del Tibet བོད་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ལག་དབེ་སོན་པོའ་ིའགན་ཧ་ཅང་བཞེས་ནས་ད་ལྟ་སྦལེ་འཇམ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་
ཕག་དངུལ་ཡག་པ་ོའབརོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་སྱི་ཚགོས། ྒྲིྱིག་འཛུགས། ཆསོ་ཚོགས། བོད་མྱི་སྒེར་ཚང་མས་
འགན་འཁྱེར་ན་ལག་དེབ་སོན་པ་ོད་ེང་ཚོས་སྙོབ་ས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་
རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚ་ོལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པར་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
སོ་སོས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལ་མྱི་ལྔ་དྲུག་ལ་ཐུག་ནས་ལྔས་ལྔ་ལ་ལབ། ལྔས་ལྔ་ལ་ལབ་ནས་ང་ཚོ་ལས་དོན་དེ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཞལ་འདེབས་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། དངུལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེང་ཚོས་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ནང་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེམགོགས་པ་ོ
དང་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོའཕར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནོ་གྱི་འག་ོསོང་། རྒྱུན་གོན་འག་ོསོང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འཆར་དང་ལས་འཆར་མྱིན་པ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
མ་དངུལ་ཐེབས་རྩའྱི་སེད་ཀ་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུར་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་ད་ེརེད། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་སྐོར་དེར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཚར་དུས། ད་ེལས་ལྷག་པ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་རང་སྒེར་གྱི་ཚོར་བ་བས་ན་
སྐབས་སྐབས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ོགསུམ་གསུམ་རེར་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་
སྐབས་སུ་རྒྱུན་ལས་འཕོ་དུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་འགན་ཁུར་ན་རྒྱུན་ལས་གཞན་པ་དེས་འགན་མ་འཁུར་བ་དེ་འདྲ་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་བར་ེཔ་ོཐེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་རྩྱིས་སད་ནས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་འགའ་ཤས་ལ་ལོ་གཉྱིས། འགའ་ཤས་ལ་ོགསུམ་ལ་འགྱུར་
བ་འགོ་དུས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེངས་དཀའ་ངལ་མཐོང་བྱུང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་པར་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ལྟ་མཉམ་དུ་སར་བཞག་པ་ད་ེདག་ས་ོས་ོརྒྱུན་ལས་ཁྱུར་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེཡང་རྩྱིས་སད་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཚང་མས་ཕ་ར་ཕོགས་
བཞྱི་ནས་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་མཛའ་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ད་ེ
ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་ཆགས་བསད་དུས། ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སྤུན་སྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ཕྱི་
ལ ོ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཤཤྱིག་ཚོར་བྱུང་། སྐབས་སནོ་མ་ལ་ཡང་ཚོར་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡང་
ཚོར་བྱུང་། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་སངས་ད་ེཚ་ོམྱི་སྒེར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོ་
རང་ཉྱིད་སྒེར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་གསལ་པ་ོབཟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་
ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལག་བསར་གནང་ན། ད་ེཡག་པོ་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་སོན་རྩྱིས་དང་
ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐབས་ལ་ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་
བེད་ཕོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོསངས་གང་ཐད་ནས་འོས་པ་ོདང་ལན་པ་ོཞྱིག་ཚོར་གྱི་མྱིན་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེདང་པ་ོདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་དེ། ང་
རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཕྱིན་སོང་། གང་ལ་གང་འཚམ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་གསོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་ཚ་ོ
བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབེ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་
ན། དཔལ་འབརོ་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོསེམས་འཚབ་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚ་ོདབེ་སལེ་
གྱི་གནས་སངས་དང་དཔལ་འབོར་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཚོར་བའྱི་ཐགོ་
ནས། ཕལ་ཆེར་སྐབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་ད་ེཙམ་གྱི་ཁ་གསལ་པོ་ལན་རག་མ་
སོང་། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གནས་སངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་རྟོགས་སོང་། བས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་བསྡུ་དགོས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབྱུང་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་ཚང་ཉར་ཐུབ་དང་མྱི་
ཐུབ་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ། ད་ེང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཏོག་ཙམ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཡང་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་
པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་རོགས་
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རམ་གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་སོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་ད་ེཚ་ོརྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེནས་སུད་ཚོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོང་པ་གཞན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཚང་
མའྱི་གནས་སངས་དེ། དངོས་གནས་ང་རང་ཚོའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཧ་ཅང་
གྱི་དགའ་འོས་པའྱི་གནད་འགག་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དངོས་གནས་བསགས་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་རེད་
འདུག 

ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་དང་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་
ཡོད། དཔེ་བཞག་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ Kashmir ས་ཆ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཁ་ཆེ་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ནང་ནས་ང་ཚོ་ 
Dubia ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཕལ་ཆེར་མྱི་ལྔ་བཅུ་ནས་བདུན་ཅུ་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་དཔལ་འབོར་
གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་ནང་ནས་ད་ེའདྲ་དཀོན་པ་ོམྱིན་འགོ་བསམ་བསམ། ད་ེའདྲའྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁ་སང་གོང་དུ་ས་གནས་ Kashmir ལ་ཕབེས་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ས་ཆ་ཕ་གྱི་ལ་སེས་ནས་
ཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལྷ་ས་སྐད་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ངས་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཐད་ཀར་ང་ོཤེས་པ་ད་ེའདྲ་མེད་དེ། བརྒྱུད་ནས་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
སྐོར་ལ་ང་ཚ་ོཕར་གཟྱིགས་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་དེ། སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཆ་ནས་བཀྲུས་ནས་མ་དག་པའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་ཚུར་ཡོང་ད་ེནས་མྱི་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་པ་ོ Suadi Arabai འགོ ད་ེནས་ Dubia ལ་འགོ ད་ེནས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྒྱུད་གཉྱིས་ལ་གཉྱིས་རྒྱུད་ཕྱིན་
ནས་ཕར་ལ་ཆགས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་གནས་སངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་
རང་ཚ་ོབཀྲུས་ནས་མ་དག་པའྱི་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཤ་ཞེན་དང་སེམས་ཤུགས་ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་གྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། མ་
འངོས་པར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོཡྱིན་
ན་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་བདོ་པ་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚདོ་ལ་གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་ Dubia ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་སྐོར་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ཡོད་པ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ེཚོའྱི་གནས་སངས་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཤེས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་སྐརོ་ལ་གང་ལྟར་འབལེ་བ་བྱུང་ན། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོ Kashmir གྱི་བོད་པ་དང་འབལེ་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ Kashmir ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཁ་ཆའེྱི་བུ་
མ་ོཕར་ Dubai ལ་མནའ་མ་ལེན་རྒྱུ། ཁ་ོརང་ཚ་ོབར་ལ་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྒྱུད་པ་ད་ེབོད་པ་རང་ཡྱིན་པའྱི་
གནས་སངས་དང། ད་ེཚ་ོལ་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལམ་ཁ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཅྱིག་གཟྱིགས་ན། སྱིར་
བཏང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་སྣང་གཅྱིག་དང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡོད། དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། སྱིར་བཏང་ངས་སོན་མ་ནས་བལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ་བད་ེསྲུང་གྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་
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སྐོར་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
དང་འབལེ་ཡདོ་འབལེ་ཆགས་མྱི་ག་ཚདོ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ད་ེདྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་འདུག དའེྱི་ལན་ད་ེད་ལྟ་བསེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། 
བཤད་ཚོད་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། ང་ལ་ཤེས་རྟོགས་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ལབ་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་རང་གྱིས་ཐད་ཀར་བཏང་བའྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གནས་སོད་བེད་མཁན་གྱི་བོད་པའྱི་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེད་ལྟ་ལས་དོན་གྱི་སྐོར་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཚོགས་འདུ་མ་གོལ་གྱི་
སནོ་ལ་རག་ན་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདུག ང་རང་གྱི་སེམས་ཚོར་ལེན་སངས་རདེ། ད་ེག་ཚདོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེང་ཤེས་འདོད་བ་
རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཆེན་པ་ོཡོད། གངས་ཀ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་གནས་སོད་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་མང་ནང་ནས། ང་གངས་ཀ་ར་ེར་ེཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བསད་མེད་དེ། ང་རང་གྱི་གོ་ཐོས་
བྱུང་བ་ལྟར་སུད་སྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཡྱིན་པ་ང་རང་གྱིས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། སུད་སྱི་ནང་ལ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་དེ་ལེན་སངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་
གངས་ཀ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ད།ེ བསམ་ཚུལ་བཤད་མཁན་ད་ེའདྲ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོའག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ང་ལ་མྱི་རྒན་པ་ནང་ལ་བཤད་མཁན་ཡང་ཁ་ཤས་བྱུང་། ད་ེནས་འབྱིང་བ་ནང་ལ་བཤད་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དེ་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་འབུལ་འབབ་ལས་ཀ་ཡོད་མཁན་དང་མེད་མཁན་གྱི་འབུལ་འབབ་
བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། སུད་སྱི་ད་ེཕལ་ཆེར་གཉྱིས་ལོག་འདྲ་བོའ་ིགནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་གནས་སངས་རྒྱབ་ལོངས་ང་ོམ་
ད།ེ སནོ་མ་སུད་སྱི་དངུལ་འཛའ་ཐང་ཆུང་བའྱི་སྐབས་ལ། ཨ་སྒོར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚུར་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གངས་ཀ་རྩྱིས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གངས་ཀ་དེ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སུད་སྒོར་ ༡༤༠  ལྷག་ཙམ་སད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ཧ་ཅང་གྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་བསགས་བརོད་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཁྱིམས་དང་
ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོསངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འཕར་མ་ད་ེང་རང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་ཨ་སྒོར་གྱི་སྒང་ལ་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མ་ལ་
ཕུལ་བཞག་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་སྒང་ལ་འཕར་མ་ད།ེ ཞལ་འདབེས་སམ་ད་ེའདྲའྱི་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་ན། 
དེས་ཕན་ཐོགས་མང་བ་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ལ་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་བཤད་མཁན་ང་ལ་མྱི་གསུམ་བྱུང་
སོང་། གཅྱིག་ད་ེསནོ་མ་འག་ོམཁན་མྱི་ཞྱིག་རདེ་འདུག གཉྱིས་ད།ེ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་གསུངས་རོགས་
གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དེའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་ལབ་པ་ཡྱིན་ནམ། བསམ་ཚུལ་
ཁྱོན་ནས་མེད་ན། ཁ་ོགཅྱིག་རདེ་ད།ེ ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ང་རང་ཚ་ོགསར་པ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཞན་དང་བསྡུར་ན། སུད་སྱི་ནས་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་ཀའྱི་འབབ་
ད་ེཕལ་ཆེར་ལྡབ་རེད་འདུག ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ནས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོས་གནང་བ་ད་ེལ་ང་རང་ཚོ་དངོས་
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གནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བསགས་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་རང་རདེ་ད།ེ དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་
གང་འདྲ་བས་ན་དགའ་ས་རེད། ད་ལྟ་འབབ་ཅྱིག་འབུལ་བསད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ྒྲིྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེགཞྱི་རྩར་
བཞག དེའྱི་སྒང་ལ་ལམ་ཁ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཞལ་འདབེས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
སེམས་པ་ལའང་ཕན་ཐགོས་དང་ཁྱད་པར་ཆ་ེབ་མདེ་འག་ོབསམ་སངོ་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདདོ་པ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེཚོགས་གཙོས་སོང་བདེ་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེགསལ་པ་ོབཟོས་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་བསམ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤༢ པའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པ་སུ་རུང་གྱིས་
རང་ཉྱིད་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་དོན་གལ་ཆེ་གསལ་བཤད་བེད་འདོད་བྱུང་ཚེ། ཉུང་མཐའ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་གོང་སོན་བར་ཐོག་
ཚགོས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་བྱུང་བསྟུན་གསལ་བཤད་བདེ་ཆོག རང་ཉྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་གཞུང་འབལེ་
གལ་ཆ།ེ གལ་ཆ་ེཆུང་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེང་ཚ་ོས་མཚམས་ད་ེག་ཚདོ་ཟྱིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་
སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གསལ་བཤད་བེད་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྐབས་ད་ེའདྲ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
གོང་དུ་ཞུས་མ་ཐག་པའྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོར་བ་དང་འབེལ་བའྱི་གསུང་སངས་ཤཤྱིག་གྱི་
ཆགས་པ་མ་གཏོགས། ལས་བདེ་ཟུར་པ་གཅྱིག་བགེས་ཁང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
སྒེར་གྱི་ཐད་ཀར་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་
མཛདོ་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་མཇལ་བད་ེཔ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་འདུག དེ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དབུས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དམྱིགས་བསལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འགན་བཞེས་ནས་ས་གནས་གང་སར་ཕོགས་
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སོད་བས་ཏེ། དེབ་ལང་ཁུའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་ནང་བཞྱིན་དེབ་ལང་ཁུའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་
མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་
གསུམ་དང་། དྲྱི་བ་བཞྱི་ཡོད། འབོད་སྐུལ་དང་པ་ོད་ེཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕར་ཚུར་ཕགོས་བསོད་བས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ Canada དང་ Calgary ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕོགས་བསོད་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་གསེང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ལ་སོན་མ་ཕོགས་བསོད་གནང་དུས། ཕལ་ཆེར་དེབ་ལང་ཁུའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་
ཟད་ད་དུང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕགོས་བསདོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད།ེ དབེ་
ལང་ཁུའྱི་ཕག་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བཀའ་གནང་སངོ་ས།ེ ད་ེགཏན་འབེབས་ཤྱིག་བཟ་ོ
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེས་ལ་ོལྟར་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ཕར་རྒྱང་རྱིང་དུ་རྱིང་དུ་ཕྱིན་ནས་
མཚམས་ར་ེཟླ་བ་ལྔ་པ། མཚམས་ར་ེལ་ོགཅྱིག་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གཅྱིག་
འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཕེབས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག གསུམ་པ་ད་ེཁ་སང་ Minnesota ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་ཟབ་སོང་གྱི་
སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟབ་སོང་ད་ེངེས་པར་དུ་གོ་ྒྲིྱིག་གནང་རྒྱུ་དེ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཕགོས་བསོད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ལས་བེད་པ་ད་ེའདྲ་འདྱི་ནང་ཁྱབ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆ་ེབ་ཡངོ་
གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤད་ེའདྲ་གཅྱིག་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་བྱུང་སོང། ད་ེདོན་གཅོད་དང་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ནས་གོ་ྒྲིྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ (North America) བརྒྱ་ཆ་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་ཉུང་བ་དེབ་ལང་ཁུ་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་འབད་བརྩོན་
གནང་ནས་ད་ེམང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སོབ་སོན་གནང་རྒྱུ། དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེདཔལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། གནད་འགག་དེའྱི་ང་ོབོ་
སོགས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་ད་ེགསུམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཅྱིག་ཡོད། དང་པོ་དེ། དེ་སོན་གོང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ New York དང་ 
New Jersey རྒྱས་བཅད་(རྒྱལ་གཅེས) མ་དངུལ་གྱི་སྱི་ཁང་བེད་སོད་གཏོང་གནང་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྙན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་
གནང་ནས། བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེར་ཁ་སྣོན་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས། གཞུང་
འབེལ་གྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོ་ནང་དུ་ད་ལོ་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་ས་གནས་སོ་སོས་ག་ཚོད་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ལ། New York 
དང་ཤNew Jersey ཡྱི་མྱི་འབོར ་སོང་ཕྲག་བདུན་བརྒྱ་བཅུ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ ་རེད་དེ། ན་ནྱིང་གྱི་ཐོ་ནང་དུ ་མྱི་
འབོར་ ༢༨༣ མ་གཏོགས་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་འབོར་སོང་ཕྲག་བདུན་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོགསར་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། དེའྱི་སྐོར་
ལ་ང་ག་རེ་ཧ་ལས་པ་རེད་ཟེར་ན། མྱི་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་གནས་དེབ་ལང་ཁུ་གནང་མཁན་གངས་ 
༢༨༣ དང་དངུལ་འབོར་བདུན་སོང་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་སོང་། རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ཨ་སྒོར་ 
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༣༥༣,༠༠༠ སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཚོགས་ཁང་ལ་ས་འདོན་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་དེ་
རྩྱིས་ཁར་མར་ཕབ་དུས་མྱི་གངས་ ༤༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་གནང་བ་མཚོན་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་
གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐ་ོནང་དུ་མྱི་འབོར་ ༢༨༣ ལས་མ་འཁདོ་པ་ཡྱིན་དུས། མྱི་ ༤༠༠༠ ཡྱི་གནང་མཁན་ད་ེཚརོ་ངསོ་ལནེ་གནང་རྒྱུ་
ཐ་ོདའེྱི་ནང་དུ་བསབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དགངོས་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་ན་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཨ་སྒོར་ 
༣༥༣,༠༠༠ ད་ེཁ་སང་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ལ་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་བདེ་དགསོ་
ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ྒྲིྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེ། སནོ་མ་ལ་ོགསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། དེབ་ལང་ཁུའྱི་དངུལ་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་དུས་ཚདོ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ད་ེག་དུས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེདུས་ཚོད་གཏན་ཁེལ་འདྲ་ཡོད་ན་ཟརེ་ནས་
ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཞྱི་པ་ད་ེདེབ་ལང་ཁུའྱི་ཐོག་གྱི་པར་ད་ེསོན་མ་ནས་སྙན་གསེང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་སྐུ་པར་
ད་ེཚ་ོགནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་ས།ེ དའེྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་ན་ཟརེ་ནས་ངའྱི་དྲྱི་བ་བཞྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན་ལ་ཨ་སྒོར་ ༣༥༣,༠༠༠ ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པ་གོང་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཕབེས་སོང་། དསེ་འཐུས་པ་ཞུ། 
 མཐའ་མ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
འགུལ་དང་། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུར་དཔལ་འབོར་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་རང་
གྱིས་གནམ་གྲུ་འཛིན་བང་ Ticket ཉ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་བསྱི་ཚགས་བས་ནས་གཟའ་མྱིག་དམར་དང་ལྷག་པར་ཉ་ོ
དུས་གནམ་གྲུ་འཛིན་ཡྱིག་གོང་ཁེ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ལ་བསྱི་ཚགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། དམྱིགས་
བསལ་ད་ེའདྲ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བབོཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་བ་ད་ེལ། དེ་སོན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་གནང་སོང་། དྲྱི་བ་གཏོང་དུས་བཀའ་ལན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ལས་དོན་གྱི་ཞྱིབ་
ཚགས་ད་ེཚ་ོམ་གསུང་ན་འགྱིག་འདུག ངས་དྲན་གས་ོབེད་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ལས་དོན་ད་ེདེབ་སེལ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རདེ་མ་
གཏོགས། སྱིར་བཏང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཚང་མ་ད་ལྟ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་འོས་གཞྱི་
ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚགོས་ནས་འདྱི་ནས་མར་ཐོན། ཚུར་ལ་རང་འཇགས་བསེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
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ཤག་ནས་སྱིད་སངོ་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱི་སྐབས་མཚམས་ལ། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་དོན་གནང་ཕོགས་སབས་མྱི་བད་ེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ལུང་འདྲེན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ལུང་འདྲེན་བས་ནས་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤༌༌༢༠༡༥ ནང་ལ་ྒྲིྱིམ་འག་ོབའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་སྐབས་ད་ེདུས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། འསོ་བསྡུ་ྒྲིྱིག་གཞྱི་དང་སྐབས་མཚམས་ཁལེ་བ་ཡྱིན་ཙང་། མ་སྒྲུབ་པ་
བས་ནས་ལྷག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེསྒྲུབ་འགོ་རྒྱུར་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་དུང་
འོས་བསྡུ་སྒྲུབ་ནས་བཀའ་བོན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་བསེབས་ནས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་དུང་མ་
འོངས་པར་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ད་ེདངོས་སུ་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོ
འག་ོབཙུགས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ད་ེད་ལྟ་ཐག་མྱི་ཆོད་དུས། དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་
པར་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་ཀྱི་ནང་ཚུད་ལས་དོན་ལག་བསར་བེད་ཐུབ་ས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ཚོད་དཔག་གྱི་ལན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་
གསུངས་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་དང་འབེལ་ནས་མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་གྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
བསམ་ཚུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཙན་བལོ་ནང་གྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཆ་ེཤོས་བུད་མདེ་
ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ། དཔེར་ན། མྱི་རྱིགས་བས་ེལྷད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་བདེ་ནས་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་འདྲ་བདེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་འབོར་
ས་ོབཤུག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཚོ་གང་འདྲ་བེད་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་དེབ་ལ་
སོགས་པ། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་བཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་སོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ངས་ད་ལྟ་དྲན་པ་
ཞྱིག་ལ། བོད་ནང་གྱི་རྩོམ་པ་པ་ོའཇམ་དབངས་སྱིད་ལགས་ཀྱིས་བྱིས་བཞག་པའྱི་རྩོམ་དེབ་ད་ེཚ་ོཁོང་ཚོས་དཔར་བསྐྲུན་བས་
ཡོད་པ་རེད། མཛད་སྒ་ོཚགོས་ཡོད་པ་རེད། འཇམ་དབངས་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་པར་རྐུབ་བཀག་སྒང་ཚུན་ཆད་བཞག་ནས་བུད་མེད་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་ད་ེཚོའང་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཞུ་གཏུག་ལ་བསོད་
སྐབས། བོད་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་བས་ེལྷད་ལ་སོགས་པ་སྐརོ་ལ་ཞུ་གཏུག་བདེ་དགོས་ས་དང་། སྙན་ཐ་ོསོད་དགསོ་ས་དང། ཁ་ོརང་
ཚ་ོལས་དཔག་པའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་ང་ཚ་ོའདྱི་ལ། བགསེ་
ཤག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ག་ོ
བད་ེབ་ོདང་། ཚིག་ཉུང་ཉུང་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་བོན་ལས་ཐགོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་དྲུང་ཆ་ེ
བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་ནས། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་བགེས་
ཤག་ཐོབ་མྱི་ཐོབ་ཟེར་བ་དེར་རྩོད་མེད་རེད། བགེས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བགེས་ཤག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང། ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་
དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས། ལས་བའྱི་སེ་ཚན་དང་། འགན་འཛིན་ས་ེཚན་ཁོངས་ཀྱི་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་
བཟུང་། འགན་འཛིན་ས་ེཚན་ཁངོས་ལས་བེད་གཅྱིག་ལ་ག་ར་ེཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེངས་ངོས་
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འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལས་དུས་ཚང་བར་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀ་ཡོད་པའྱི་སནོ་ནས་བཟུང་ས།ེ དངསོ་
གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བང་ྒྲིྱིག་ནས་སྒུག་ཐ་ོལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀའྱི་
གངོ་ནས་བཟུང་ས་ེཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བགསེ་ཤཤག་ད་ལྟ་ནས་ག་ྒྲིྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག གཉྱིས་པ་ད་ེཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་
གཞྱི་ག་རའེྱི་འགོ་ནས་ས་ཆ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་གནང་བ་རདེ་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡངོ་དུས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་
ཐོག་ནས་སྱིད་སོང་ལ་ལམ་སོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིགའདུག ད་ེརྱིང་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཐག་ཆདོ་
ད་ེཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ནས་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་སྣ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱིམས་ལུགས་
ཀྱི་དབང་བསྒྱུར་ད་ེཚད་ལྡན་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་གནང་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་ན། འགན་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཛིན་སོང་ལ་སངས་
འཛནི་བདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེལ་གནང་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་ན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འགོ་དརེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
འབེལ་ཡོད་ལས་བདེ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལ་དྭགས་ལ་སོགས་པར་ཕབེས་ནས་ཕག་ལས་
ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་འདོད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚིམས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
ད་ེལ་བསོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ New York དང་ཤNew Jersey སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་འདྱིར་བཀལ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་ས་མའྱི་སྐབས་སུ་ཕག་དངུལ་
ཚགོས་ཁང་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་བཏང་བཞག་པ་ད།ེ ང་ཚསོ་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་། དབུས་བདོ་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ྒྲིྱིག་གཞྱི་གསལ་པ་ོམ་ཤཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་གསལ་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་
དྲང་གནས་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད། ལས་ཀ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་
མེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཚུར་བསེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་ད་ེཚ་ོསོན་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
ལས་ཀ་ག་ར་ེག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ལྷག་བསམ་ཆ་ེ
བཞེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། བཙན་བལོ་བོད་མྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་མཚོན་པའྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ New York དང་ཤNew 
Jersey ཚགོས་ཁང་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཐབས་ཤེས་
ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བས་ནས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་བེད་ཡོང་དུས། ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་
བུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་གནས་དྲང་གནས་གཞུང་ལ་ཡྱིན་ན་ཞུ་མ་ཕོད་པ་བས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཡྱིན་ན་
འཕྲལ་དུ་གཞུང་ལ་ཞུ་རང་བེད་ཀྱི་རེད་པཱ། སོན་མ་ང་ཚ་ོས་གནས་ལ་འག་ོདུས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཁང་ཐགོ་ནས་ཐྱིག་ཆུ་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁང་པའྱི་ཐྱིག་ཆུ་བཀག་མཁན་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། གཞུང་གྱི་བེད་དགོས་



126 
 

ཀྱི་མྱིན་འག་ོབསམ་བསམ་ད་ེའདྲ་ཞུ་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོདང་། རང་གྱི་རྐང་པ་
སྒང་ལ་རང་ལངས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འདྲ་བས་ནས་ད་དུང་ཚགོས་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་དུ་
ནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་དུ། འགན་ཁུར་བསད་མཁན་གྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ནང་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་མ་རྩ་ཞྱིག་བཞག་འདུག མ་རྩ་བཞག་པ་མ་ཟད་མ་རྩ་དེ་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད། བུ་ལོན་འདྲ་མཇལ་
དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་མང་པ་ོཞྱིག ད་དུང་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་ཕར་འགང་གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་ད་ེག་
ར་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བདག་པ་ོགསར་པ་ཐོན་པ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ཁ་ོཚ་ོརྒྱུན་དུས་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བེད་སྒོ་
རྣམ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་བསད་མཁན་རང་རང་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ད་ེཚོས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་
མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་འབོད་སྐུལ་བ་རྒྱུ་དེར། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་བབ་ད་ེཁ་ོརང་
ཚ་ོདབུ་ཚུགས་ཟརེ་ནའང་འདྲ་མྱི་འདུག དངོས་གནས་དྲང་གནས་མྱི་མང་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཕར་བས་བཞག་པ་དེའྱི་བབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་རོགས་སོར་ཞྱིག་གང་འདྲ་བས་ནས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སབས་འཇུག་
རགོས་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་འབདོ་སྐུལ་ནན་ཏན་བདེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་ཀ་ཤྱི་མྱི་རྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆ་ེགཙསོ་ Dubai ཁུལ་ལ་ལྷ་སའྱི་
ཁ་ཆེ་འབོར་ལྡན་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་མཉམ་དུ་འབེལ་ལམ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ང་ོཤེས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ལས་དནོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ད་ེརསེ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་བོད་རྱིགས་
ཁ་ཆེ་ད་ེདག་བོད་མྱི་ང་ོམ་ཡྱིན་པ། བོད་སྐད་ང་ཚ་ོལས་ཡག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་ྒྲིོན་གནང་མཁན་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་
མྱིང་འབོད་ཆོག་པར་ཞུ། Sakina Bhatt ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆེ་ཞྱིག་རེད། ཆེད་མངགས་རང་༸སྐུ་མདུན་ནས་
མཉེས་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐག་ཉ་ེརུ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་
པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེརསེ་སུ་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ཁུལ་ལ། ང་རང་ཚོ་གཞུང་གྱིས་བཏང་བའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ། བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་འབེལ་
ཆགས་ག་ར་ེཟེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་རྱིང་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་ཀྱི་བདུན་ཅན་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ཡོད་ན། IN ༧ 
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བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་ན། NP ༧ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཡོད་ན། Aus བས་ཏ་ེཨང་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་རང་ལ་ཨང་ཀྱི་བཟསོ་
བཞག་པ་ད་ེམྱི་ ༢༩༣ ཡོད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༦༨༠ 
ཡོད། བས་ཙང་སོན་མ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་མང་པ་ོའཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སུད་སྱིའྱི་
སྐོར་གྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་བཀའ་གང་གནང་བ་ད་ེརང་ཉྱིད་ལའང་ཚོར་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད། ད་ེས་ཨ་སྒོར་འཛའ་ཆེ་
བའྱི་སྐབས་ལ་སུད་སྱི་དངུལ་འབརོ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་པ་དང་། རསེ་སུ་ཨ་རྱི་དང་སུད་སྱི་གཉྱིས་ཧ་ལམ་སུད་སྱི་མདུན་ལ་བསེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ། དངུལ་རང་འཇགས་བསད་དུས། སུད་སྱི་ཁུལ་ནས་དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ། བྱིས་པ་ལ་ཨ་སྒོར་བཅུ་གཉྱིས། ད་ེནས་སོ་དྲུག ཞེ་དྲུག དགུ་བཅུ་གོ་དྲུག་གྱི་དབ་ེབ་ད་ེཕེ་
ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ད་ེབཙན་དབང་རང་རེད་མྱི་འདུག མྱི་མང་རང་གྱི་དང་བངས་བས་ནས། བཀའ་གང་གནང་བ་ད་ེབདེན་པ་
བདེན་ཀང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སུད་སྱི་ལ་ཕུལ་མཁན་ད་ེཏོག་ཙམ། ངས་གོང་ནས་ཞུས་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་རེད། དང་བང་དཔྱ་
དངུལ་ཕུལ་བར་ཚགོས་ཆུང་བརྒྱུད་དགོས་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་
མ་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ནས་ལྟ་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ནས་
དེར་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རེས་སུ་དཔྱ་དངུལ་ག་ཚོད་ཕུལ་བའྱི་ཐ་ོཚང་མ་ད་ེམར་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་རེད་
བསད་འདུག དའེྱི་གནས་སངས་ད་ེབཀའ་བནོ་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་ད་ེཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མཁྱེན་རྟོག་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རྩ་བའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ནང་དུ་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བྱུང་བ་ད་ེརྒྱ་གར་སྒོར་མ་ོ ༥༦,༧༩༠,༠༠༠ ཡོད་པ་རེད། བལ་
ཡུལ་ནས་ན་ེསྒོར་ ༢,༧༢༠,༠༠༠ ཡོད་པ་རདེ། འབྲུག་ནས་སྒོར་ ༡༥༥,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་དང་ཁ་ེན་ཌ་ནས་སྒོར་ 
༥༩,༦༦༠,༠༠༠ ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་
ནས་ ༥༧,༡༡༠,༠༠༠ ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ལེན་ནས་ ༡,༠༧༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་ཧོང་ནས་ ༧༤༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ཕ་རན་སྱི་ནས་ ༣,༠༩༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྦལེ་ཇམ་ནས་ ༦,༣༥༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡ་ནས་ ༧,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད། ཐའེ་ཝན་ནས་ ༣༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ནས་ ༣༠,༠༠༠ བསོམས་
ནས་ ༡༩༥,༠༠༠,༠༠༠ དེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ནས་གཙང་ཁེ་བཟོ་མཉམ་གྱི་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་དེ་ 
༥,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་བཅས་བསོམས་ནས་ ༢༠༡,༠༠༠,༠༠༠ ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་
པ་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ད་ེལྔ་བཅུ་ནས་དྲུག་བཅུ་བར་ལ་མ་གཏོགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་
བཅུ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ ས་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། Canada དང་ Calgary ཁུལ་ལ་ད་ེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཅར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་ག་
ར་ེབེད་དགསོ་འདུག་ད་ེཏན་ཏན་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། Toronto ཁུལ་ལ་མྱི་འབོར་ཆེན་པ་ོརདེ། ང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བཅར་ཐུབ་
མ་སོང་། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་རེས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
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ཚགོས་པ་ཚང་མས་དང་བངས་ཐགོ་ནས་བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བསྡུས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སནོ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་
ནས་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས་པ་རེད། ཉར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་མང་པོ་ཉར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པས། དངུལ་ཕར་ལ་སོད་དགོས་པ་དེ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གནས་
སྐབས་ལམ་སོན་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་དང་པ་ོནང་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ཚང་མ་ག་ཚོད་འདུག་ལྟ་ནས་དངུལ་འབོར་གྱི་གངས་ཀ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཐ་ོབསྡུས་ནས་ལས་བསོམས་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ཐ་ོ
ཞྱིག་ྒྲིྱིག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལམ་སོན་ད་ེབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཚང་མས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུས་པ་ད་ེཟླ་བ་གཅྱིག་མ་འགངས་པར་ཕུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརྩ་འཛནི་ལམ་སོན་གསལ་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
མ་འོངས་པར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚང་མའྱི་ཐུགས་འགན་རེད། རྩ་བའྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཞུ་བར་འག་ོདུས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཚང་མ་དང་བངས་རེད། ད་ེཚ་ོརང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་
དདོ་མཚན་དོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ོཚོས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་བཀོད་ཁྱབ་བེད་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་བོད་རྱིགས་སྱི་འཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་སྐོར་གསུང་རྒྱུ་ད་ེསོན་མ་ང་ཕར་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོའབེལ་ཡོད་ལས་
བེད་ཚོས་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེགལ་ཆེའྱི་སྐོར་ལའང་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་
ཏན་ཏན་སྙན་གསང་ཞྱིག་བྱུང་ན་གཟྱིགས་ཆགོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 ད་ེནས་ New York དང་ New Jersey ད་ལྟ་སྐད་ཆ་དང་འཕྲོས་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་
ཚགོས་ཆེན་གྱི་སྐབས་སུ་ཤོག་བུ་ད་ེངའྱི་ལག་པར་འབརོ་མ་སངོ་། ལས་ཁུངས་ལ་འབརོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚགོས་ཆནེ་གྱི་སྐབས་
སུ་ New York དང་ New Jersey ཡྱི་མྱི་འབོར་ ༢༨༣ ལ་དངུལ་དེ་མ་གཏོགས་ཕུལ་ཐུབ་མེད་ཙང་དེ་བྱིས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་ཨ་སྒོར་ ༣༥༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཕར་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་
འོངས་པར་ཏན་ཏན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་ན། དངུལ་ད་ེཏག་ཏག་ཚུར་མ་ཕུལ་ན་ག་
པར་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན་གསལ་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཏག་ཏག་བར་
འདེད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྩྱིས་པ་བརྒྱུད་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཆེད་མངགས་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་
ལས་བདེ་ཡདོ་པ་རདེ། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ལས་འགན་གཅྱིག་ཐགོ་གཉྱིས་རྩགེ་བས་ནས་ཡོད་དུས། 
ད་ེལྟར་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་དུ་དངུལ་ཚུར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་། ད་ེའདྲ་བའྱི་
དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཞན་པ་ད་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་དུས། དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་
ལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་དུས་དྲ་རྒྱ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་རེན་
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ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ངས་ཚོགས་པ་དེའྱི་མྱིང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་ཚོགས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་
འབེལ་བ་བས་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ལ། སོན་འགོའ་ིལས་རྱིམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག མྱི་སྣ་གལ་ཆེན་འགའ་སྐུ་ང་ོ
སྱིད་སོང་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་གར་ཕབེས་པ་རེད། ང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ཐབེས་རྩ་མཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་ནས་ལས་རྱིམ་སོན་འག་ོ
ཞྱིག་བང་ྒྲིྱིག་བསད་ཡདོ། ད་ེཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་སནོ་འགོའ་ིལས་ཀ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབདེ་པ་དང་ད་དུང་ཡང་བདེ་དགསོ་རྒྱུ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་འདུག ད་ེདག་ཚང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་མཇུག་མ་ཡག་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་འདུག ད་ེར་ེབ་རདེ། འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འགྲུབ་དང་མྱི་འགྲུབ་ཟརེ་བ་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་པར་བར་ེཔ་ོརྒྱག་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་བས་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ངས་
བཤད་པ་ད་ེགསན་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ས་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེམར་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ལོ་ལྔ་ལྔ་ད་ེདུས་
འགངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད་སྙམ། དཔྱ་དངུལ་དེ་ལོ་རེ་རེར་ཤོག་བུ་རྐང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་
བཀང་དགོས་པ་མ་རེད། ལ་ོལྔ་ལ་ཤོག་བུ་ལྔ་མ་གཏོགས་རགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོལྔ་ལྔ་ལ་པར་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་ན་དེབ་
ཡང་ཡང་བར་ེབོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་ལྔ་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱིས་དུས་འགངས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམང་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། དེབ་ད་ེཚུར་བསྡུས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་
ཕར་ཕུལ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཚུར་སོག་ནས་དེའྱི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱིས་སུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་
འགན་དབང་སྐུར་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་འགངས་ད་ེཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚསོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
གཙོ། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་དུས་འགངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་
འགངས་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་དབེ་ཆ་ཚང་རགོས་པ་ཡྱིན་ན། དབེ་ད་ེཕར་བར་ེཔ་ོསོག་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སནོ་
མ་ལོ་ལྔ་དེ་དུས་འགངས་སྐོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་སོན་དེབ་ལང་ཁུ་བཟོས་པའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་སྐུ་པར། རེས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ནས་ལུས་འགྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་པར་བརེ་པོ་སོག་པ་དེ་འདྲ་ལ་དགོངས་
བཞེས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་པར་བར་ེཔ་ོརྒྱག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ད་ེགསུངས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
དང་ ༢༠༡༥ ཡྱི་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ལུང་དྲངས་སོང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེདེབ་སེལ་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་བས་ཟྱིན་པ་རེད། དབེ་སེལ་མ་བས་སོན་ལ་སོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ཚང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚ་ོདངུལ་ཁང་ནང་དུ་ལས་རྱིགས་ཀྱི་སོང་བརར་ཡོད་པ་གངས་སྱིད་ལ་ཆེད་ལས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
འདྲའྱི་ཆེད་དུ་སོན་མ་ང་ཚོས་སྱི་ཁྱབ་འཆར་འགོད་པས་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབོ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལ་དངུལ་
ཁང་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་སོང་བརར་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་། དེ་དང་ཚད་མཉམ་པའྱི་དབུས་
དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིའཛིན་སོང་སོང་བརར་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ཆེད་མཁས་མྱི་སྣ་ར་སར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། སྣ་ེལེན་ཁང་ལ་
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ཟབ་སོང་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་ཕུལ། ཟབ་སོང་ནང་དུ་མྱི་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་བསེབས། དེའྱི་ནང་ནས་ཟབ་སོང་སོད་ཐེངས་རེ་རེར་
བདུན་ཕྲག་ར་ེར་ེཡྱིག་ཚད་བཏང་། ཡྱིག་ཚད་ད་ེཨང་ཀྱི་བསོམས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེང་ཚ་ོམྱི་དྲུག་བདམས་པ་རདེ། འདམེས་རྒྱུ་ད་ེ
ག་ྒྲིྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་བཙུགས་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཆ་སནོ་ནས་ག་ྒྲིྱིག་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་ཆསེ་
མཐའོ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ CA ཡྱི་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་གཅྱིག་པ་ོགཏོང་
རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་བུ་མ་ོད་ེསྐབས་ད་ེདུས་ཚུད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་མ་ོརང་ཡྱིག་ཚད་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དགངོས་
པ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ལས་བེད་ཚད་ལྡན་ལྔ་མཉམ་དུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ག་ྒྲིྱིག་ད་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་
དབེ་སལེ་རག་ན་ཧབོ་ས་ེལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་བ་དགོས་བྱུང་ན་མྱི་དགོས་རྒྱུ་ད་ེད་ེལས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན་ཙང་། མྱི་ག་ྒྲིྱིག་ཞུ་
ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་ལ་ད་གྱིན་ང་ཚསོ་བལ་གོས་ཚངོ་པར་འཚ་ོརྟེན་གྱི་
རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི་དེ། ལས་གཞྱི་དའེྱི་སོན་འགོའ་ིག་ྒྲིྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས་
ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚསོ་མྱི་མང་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༩༡༣ བཏང་བ་ཡྱིན། ཡར་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ཚང་
མ་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། ཉ་ེཆར་རང་རྒྱ་གར་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏ།ེ བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་
འཚ་ོརྟེན་གྱི་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཐོན་བསད་ཡོད། སྙན་ཐ་ོ
དེའང་ང་ཚོས་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོར་ཕུལ་རྒྱུའྱི་མཉམ་དུ་བཟོས་ནས་སར་བཞག་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ག་ྒྲིྱིག་རེད། 
དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་རག་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་བ་ོརེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ལས་རྱིམ་བརྒྱ་
ཆ་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ཚར་ཟྱིན་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་དྲྱི་བ་སེབས་ཀྱི་འདུགཤ དྲྱི་བ་བདུན་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། དྲྱི་བ་ད་ེཚོའྱི་ལན་མགོགས་པ་ོཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་
ཕལ་ཆེར་ངའྱི་ར་ེབར། རེས་མ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེདངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིལག་
ཁྱེར་ཐབོ་རྒྱུ་ལ་ར་ེབ་དང་། སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཟུར་དུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
འབད་བརྩོན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོ་སུད་ཚོང་ལ་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་གྱི་ལས་གཞྱིར་
ཧྱིན་སྒོར་ ༡༣༡,༦༠༠,༠༠༠ དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་རྟ་དྲེལ་གྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་ལ། འབུམ་གཅྱིག་གྱི་རོགས་སོར། ཁྱི་གཅྱིག་གྱི་རོགས་སོར། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཚོང་ཙག་ཙིག་རྒྱག་མཁན། ལ་
དྭགས་ཀྱི་ཁུལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མར་མ་རདེ། ག་ོནརོ་གསན་ནརོ་ཐབེས་ཡོང་། རསེ་ལ་མྱི་ཚང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་
རགོས་སོར། ད་ེབཞྱིན་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ག་འཁོར་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་
པ། ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ། ཚད་ལྡན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚོར་རོགས་སོར་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བང་ྒྲིྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། སང་ཉྱིན་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མརོ་ལས་གཞྱི་ང་ཚསོ་རགོས་སརོ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་དཔང་རྟགས་ལ་ག་ྒྲིྱིག་
བས་པའྱི་ཁུལ་རེད། ག་ྒྲིྱིག་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབསད་ཡོད། ད་ེལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ས་ལ་ོང་ཚོས་སྒོར་འབུམ་ ༩༡༣ འཚ་ོརྟནེ་རོགས་སོར་བས་པ་ད་ེལ་ཚུར་ལ་ལོག་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལོ་ 
༡༣༡༦ ད་ེཚུར་ལོག རྟ་དྲེལ་ད་ེཚུར་ཏག་ཏག་ལོག ཙག་ཙིག་ལམ་ཟུར་གྱི་ཚོང་དེའང་ཚུར་ལོག ག་འཁོར་གཏོང་མཁན་ཁ་ལོ་



131 
 

བའྱི་རོགས་སོར་ད་ེང་ཚོ་དུམ་བུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བགོས་ཡོད། ཁ་སང་རང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མཐའ་མ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་ད་ེཕྱིན་ཚར་སོང་། ད་ེམགོགས་པ་ོམར་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཕྱིན་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ོ
བདག་ལེན་མཁན་ཚོས་ཀང་ཟླ་བ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངུལ་མར་གཏོང་སངས་དང་། ཡར་བསྡུས་
སངས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་བསན་དུས། ཕྲ་ལྷམ་མེར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ལ་རེ་བ་དང་
ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཇམ་དབངས་སྱིད་ལ་རེད། འཆར་ལྡན་བུ་རྩའྱི་སྱིད་
བྱུས་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་ནང་དུ། བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
ཚན་པ་ད་ེང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཤཤུགས་ཆེན་པ་ོབེད་མཁན་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་ནུས་
སབོས་གོང་འཕེལ་ཡག་ཏུ་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། འདྲ་མཉམ་བཟ་ོརྒྱུ། མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་སལེ་མཁན་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་ད་ེལ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཡྱིག་ཆ་བེད་
སོད་བེད་ནས་ག་འདྲ་བ་དགོས་འདུག་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སྐུ་ངོ་ཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བོན་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ད་ེངས་གསལ་པ་ོབེད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་བང་དོར་
ྒྲིྱིག་གཞྱི། གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་ཚ་ོཞབས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ། བགེས་ཕོགས། བགེས་ཤག་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
ཞྱིག་དཔ་ེགསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ཞབས་ལོ་བཞྱི་བཅུ་
ལྷག་དང་། གཅྱིག་ཞབས་ལོ་སུམ་བཅུ་ལྷག་ཅྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུས། བཀའ་བོན་ཆགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལས་བེད་མ་རེད། ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་གཞུང་ཞབས་ཆགས་ཚར་བ་དང་བགེས་ཡོལ་ཆགས་ཟྱིན་པ་རེད། མདོར་ན་
བགསེ་ཁང་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེསནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ཤྱིག་ལ་བགསེ་ཁང་སནོ་མ་ནས་བརྒྱབ། མྱི་བགསེ་ཡལོ་ལ་ཐནོ་རྒྱུ་བས། 
ང་ཚོས་ལ་ོརྒྱུས་མར་སོག་པ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཡོལ་མ་ཐོན་གོང་ནས་ཁང་པ་རག་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། སོད་ཁང་སྐོར་ལ་
གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་དའེྱི་ནང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ་ས་ོབ་རང་ལྷག་གྱི་མ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱི་བཅ་ོལྔར་བསད་པ་རེད། སྐབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་
ཚོགས་གཙོའང་བེད་མོང་། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་གྱི་གནས་སངས་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་རེན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་གནས་
སྐབས་རྱིང་སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་བགེས་ཡལོ་ཕར་འགངས་སྐོར་བསབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ོས་ོབགསེ་ཡོལ་ཆགས་སངོ། ད་ེའདྲ་
གནང་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་བགེས་ཁང་བརྒྱབ། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གངོ་མ་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་བགསེ་
ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་གནང་ས།ེ བགསེ་ཤག་གྱི་དདོ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་ལག་བསར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་
ཁ་ོརང་གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལོ་ནའྱི་བབ་ས་ོསོའ་ིབགེས་ཕོགས་སྒྱུར་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་གོང་མ་སྐབས་སུ་ད་ེལྟར་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། བགེས་ཕོགས་ད་ེལ་ོབསྒྱུར་བས་ན། མཇུག་མ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་བགསེ་ཤག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དངུལ་དདོ་ད་ེལ་འགན་འཛིན་ས་ེཚན་དང་། 
ལས་བའྱི་སེ་ཚན་གཉྱིས་དབ་ེབ་ཕེ་ནས་མཐ་ོཚད་གོང་ད་ེའབུམ་བཅུ་དྲུག་ལྷག་ཅྱིག་དང་། འོག་དེར་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བཅུ་བཞྱི་
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ཡྱིན་ན་བཅུ་གཉྱིས་གང་རུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཚད་བཀག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་མང་བ་ཆགས་ན་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚད་བཀག་བས་ནས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་
བགེས་ཤག་སྐོར་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚིག་ཐ་ོནང་ལ་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ཁང་བདག་གཉེར་
ཁང་གྱིས་ས་ཁང་ད་ོདམ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། སྐབས་དརེ་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ད་ེས་བགསེ་ཤག་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཁང་མྱིག་བཞྱི་ཅན་མང་ཆ་ེབ་བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་ཚ་ོབཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཁང་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེ
ཕྲན་བུའྱི་ལེགས་པ་ཞྱིག་རེད། ཕོགས་དེར་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ལ་ཁང་པ་ལྷག་མྱི་འདུག སྐུ་ང་ོབཀའ་
བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་བཀའ་བོན་བས་ནས་མ་རེད། ལས་བེད་ཟུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རེད། ལྷག་པར་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཟུར་
ཡང་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདས་པའྱི་རྱིང་ལ་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གནང་བ་སོགས་ཀྱིས། ཁང་པ་ལྷག་མ་ཞྱིག་ཕུལ་ན་ཟེར་དུས། ཁང་
པ་རྒྱག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ། ས་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚགི་ཐ་ོནང་དུ་དཔ་ེགསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེགཅྱིག་རེད། ད་ེནས་ཁང་པ་བསོན་རྒྱུ་ད་ེསྐུ་ང་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཕག་དངུལ་ནས་འབུམ་བཞྱི་མྱིན་ཙམ་
ཞྱིག་དངུལ་བཅུག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོསོང་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་འདུག དེའྱི་རྩྱིས་ད་ེབཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ཐག་
གཅོད་བྱུང་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། རང་སྣང་གང་དྲན་གནང་བཞག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
གང་ཤེས་པ་ད་ེང་འདྱིར་ལངས་བསད་མཁན་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡོད་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོམཁྱེན་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ེསནོ་ཆ་བཞག་ན་བད་ེསྱིད་གྱིང་ཁུལ་
གྱི་བགེས་ཤག་རེད། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ལ་བགེས་ཤག་རེད། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་དང་བགེས་ཤག་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བགེས་ཤག་གྱི་སྐོར་རགོ་དྲ་བྱུང་བ་ད།ེ སྱི་འཐུས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོདེའང་ང་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཡར་ཕུལ་ནས། མཐའ་མ་དེར་བགེས་ཤག་ད་ེ
གཞྱིས་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རེད། ད་ེསོན་ཐོབ་པ་ད་ེཚང་མར་བགེས་ཁང་ཐོབ་པ་རེད། བད་ེསྱིད་གྱིང་གྱི་
ཁུལ་ལ་བགེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་བསྒྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཐོབ་སྐལ་ཕུལ་བ་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་དང་པ་ོགནང་པའྱི་སྐབས་སུ་བགེས་ཁང་གནང་བ་རེད། རེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབས་ནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་
རྐང་འག་ོལག་འག་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་བགེས་ཡོལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནམ་ཚོད་རྱིང་ལ་རྐང་
འག་ོལག་འག་ོརྒྱུག་མྱི་དགོས་པ་དང་། བགེས་ཡོལ་བའྱི་ནང་མྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁུར་རྒྱུའྱི་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་
ནས་བགེས་ཁང་ད་ེགཞྱིས་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རདེ། ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་བགེས་ཤག་ད་ེབགེས་ཤག་རང་རེད། 
ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནམ་འཚ་ོལ་ཐབོ་ཀྱི་རེད། བཟའ་ཟླ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ནས་ཐབོ་ཀྱི་རེད། བཟའ་ཟླ་ད་ེགོངས་པའམ་ཆང་ས་བརྒྱབ་
ན་ད་ེནས་མར་ཐནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། དའེྱི་སྒང་ལ་ད་ེ
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
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 ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དབེ་ཀྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ལྟ་ New 
York དང་ New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་ཁང། ང་ཕར་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་མཇུག་མ་
ྒྲིྱིལ་བ་ངས་མཐོང་སོང་། དཔ་ེརྒྱ་ཆེན་པོ། ཚོགས་ཁང་གཉྱིས། འཛིན་ཁང་། ཡྱིག་ཚང་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེདག་རྒྱ་ཆེ་
རུ་ཆ་ེརུ་དང་དངུལ་འབབ་མ་འདུས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དངུལ་གྱི་གནས་སངས་ད་ེཁ་སང་ཉ་ེ
ཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ད་ེགོ་མ་སོང་། ད་ེག་ོདུས་རྦད་ད་ེཧོན་འཐོར་ནས་ལམ་
སང་དྲུང་ཆེ་སྐད་བཏང་ནས་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ཤེས་སོང་བས། ཡྱི་གེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབོར་མྱི་འདུག ད་ེལྟའྱི་
གནས་ཚུལ་དངོས་གནས་ཆེད་མངགས་བས་དང་མ་བས་གང་ཡང་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་ྒྲིྱིག་གཞྱི་མ་མཁྱེན་ནས་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་
རེད། གང་ལྟར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་དངུལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ད་ེཐོག་མ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གསུང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོར་རོགས་སོར་ཞྱིག་བཙལ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་རྱིང་ངས་ཁས་ལེན་ནས་ཨ་རྱི་ལ་
བཞུགས་མཁན་ལ་རོགས་སོར་འཚོལ་བར་འགོ་དགོས་ན་ག་ར་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེངས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རོགས་རམ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་མྱིན་འདུག གང་ལྟར་འབུམ་གསུམ་དང་སོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་ང་
གསུམ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དངུལ་ད་ེཚུར་སོག་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མཇུག་མ་དེའྱི་
སྒྲུང་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་མག་ོའཚོས་ས་མ་རེད། སོན་མ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག བྱུང་ས་ད་ེ (New york དང་ New 
jersey) རང་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་ད་ེབེད་སོད་བས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ད་ེ
དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་འབོར་འདུག ཡྱི་ག་ེའབོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་གཏོང་རྒྱུ་རདེ་དེ། ད་ེའབོར་མེད་
པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ལངས་བསད་མཁན་དེས་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་རང་མ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་ཤེས་ཙང་ཕྲན་བུའྱི་
ཧནོ་འཐོར་ནས། ཁ་སང་མདུན་ལ་མྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ཉྱིས་བརྒྱ་དསེ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་ནས་བྱུང་
བསད་པ་རདེ། བས་ཙང་མ་འངོས་པར་མྱི་མང་གྱིས་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བཞག་པ་
ད་ེགཏོང་སར་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ་དའེང་ལས་འགན་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་འཆར་ཚགི་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དང་པ་ོལག་དེབ་གསར་བཟ་ོགནང་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོརེད། 
དངུལ་སདོ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་
ཕེབས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཆ་ཚང་ནས་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
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དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ནའང་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ནས་འགོ་བཙུགས་ན་མ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་ནམ་
གནས་བར་དུ་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་སོད་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་དངུལ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དཔྱ་ཁལ་གྱི་དངུལ་འབོར་བསྡུ་སའྱི་ས་ཆ་ཁགཤརང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་
ཆུང་ཡོད་ས་དང་། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ང་ཚོས་ས་གནས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པའྱི་
སྐབས་ལ། མྱི་འབོར་ ༡༠༠༠ ཡར་མར་ཡོད་ས་ད་ེདག་དངུལ་འབོར་ཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་དང་། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ཕར་རྒྱུན་གོན་དངུལ་རྩྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་རྩྱིས་བརྒྱབ་ཡངོ་དུས། བཀའ་འཁོལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེམང་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཚོར་སངོ་། 
ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། རྩ་བའྱི་དཔྱ་ཁལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེལ་ས་གནས་ཁག་ར་ེར་ེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཚང་མ་སབེ་གཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཚུར་
བསྡུ་རྒྱུ་ལས་ཕར་རྒྱུན་གོན་གྱི་འག་ོསོང་ཆ་ེཙམ་ཡདོ་བསད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཕྱི་ལོགས་ནས་རོགས་རམ་མང་པ་ོཞྱིག་རག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་
དངུལ་གཙསོ་པའྱི་གཞན་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཟབ་སོང་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་ཆ་ེབ་རདེ་འདུག མ་གཏོགས་འཛུགས་བསྐྲུན་
དང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མེད་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། ང་ཚ་ོལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་བསད་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་
རོགས་རམ་རག་རྒྱུ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤརྩ་བའྱི་ཟབ་སོང་ཟེར་བ་ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོརེད་ལ་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ར་རམ་ས་ལར་སེབས་དུས་ལས་བེད་རེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་འཕྲད་བ་
སྐབས་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སོང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབྱུང་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཚང་མ་མཁས་
དབང་འདྲ་བ་ོདང་ལས་ཀའྱི་ནུས་པའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འདྲ་བ་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་ེའདྲ་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤངས་ག་རེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་མྱིའྱི་
བསམ་བོར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་པོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ན། ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན་ང་ཚ་ོམྱིའྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
ནང་ལ་ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་འཁོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་ཤོམ་འདེབས་ལས་བེད་ནས་བསད་ཀྱི་རེད། ད་ེའགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེདག་སྱི་ཡོངས་ནས་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་དང་ཟབ་སོང་སོད་སངས་སོགས་ཤེས་ཡོན་པའྱི་སྐོར་ལ་
བཟ་ོལས་དང་ལག་རྩལ་སགོས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའག་ོརྒྱུ་ལ་མྱི་རྒན་
རབས་དང་གཞོན་རབས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཟབ་
སོང་ཡག་ཤོས་དང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ས་རེད་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ངས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་དང་དམ་པའྱི་ཆསོ་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཟརེ་བའྱི་དཔ་ེལྟར་ས་ོསསོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་
བསད་ཀྱི་འདུགཤཅྱི་རདེ་ཟེར་ན་ང་ཚསོ་ག་ཚད་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་ཐབེས་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་
གཏོགས། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་མ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕུགས་དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་
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རདེ་ད་ེལག་བསར་ང་ོམ་གནང་མཁན་ད་ེརྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུགཤརྩ་བའྱི་ད་
ལྟ་སར་དང་མ་འདྲ་བའྱི་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བེད་རྒྱུ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་དངོས་གནས་
དྲང་གནས་གནང་ཐུབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གཙ་ོབོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་
བོན་རྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚང་མ་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་
ད་ེདག་རག་ནས་ཟབ་སོང་སད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོདང་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ས་ོསོས་ག་ར་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་མེད་ཀང་རུང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། རྩ་བའྱི་ད་
ལྟ་འདྱིར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས་གསན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་པ་དྲན་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཞུས་ཀང་གསན་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེབས་ནས་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསན་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་བོན། དེ་
བཞྱིན་རོགས་ཚོགས་སྐོར་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ལ་གསོལ་འདེབས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེབཞྱིན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ། བོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ས་གནས་ཁག་
ནང་ལོགས་ནས་ཚུར་དངུལ་བྱུང་དང་ཕར་སོང་གཉྱིས་བྱུང་སོང་ཁ་འཐབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བྱུང་ཉུང་བ་དང་སོང་མང་བ་གང་འདྲ་
ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཀྱི་མྱིང་འདྱིར་ཞུ་མ་དགོས་པ་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་ཆུང་ཐག་ཆདོ་ནས་དའེྱི་ནང་ལ་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པ་ོམེད། གསུམ་མ་
ཏོགས་མེད། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་དང་སོང་གཉྱིས་སོང་མང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ས་གནས་ས་ཐོག་
ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་རྒྱབ་གཉེར་མཚོན་པའྱི་ཚང་མ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུགཤད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚསོ་ད་ེདངུལ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་བརྩྱིས་ནས་ས་གནས་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚང་མས་ཚདོ་དཔག་
ཐྱིག་གྱི་རེད། ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་
འདུགཤཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དང་མྱི་མང་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེབ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ནས་མང་བ་
གང་ཡང་མ་རེད། གཉྱིས་ཙམ་གཅྱིག་པུ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བགོས་ན་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་གནནོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ། ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ད་གྱིན་ངས་གངོ་དུ་
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ཞུས་པ་བཞྱིན། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་པ་བེད་པ་ལ་རོགས་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོཇྱི་བཞྱིན་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་ད་ེརོགས་
ཚགོས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོརེད། དཔྱད་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོསོང་ཉུང་ཉུང་བཏང་ས་ེདཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་ཤུགས་རྒྱག་
དགསོ་པ་ད་ེལས་འགན་རདེ་འདུགཤདཔྱད་ཞྱིབ་བས་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོལ་དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བདེ་རྒྱུ་དེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་
རགོས་ཚགོས་ཕལ་ཆ་ེབའྱི་དབྱིངས་བཞུགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་དགོངས་མཁ་ོད་ེམ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེང་ཚ་ོརང་ཉྱིད་ཀྱིས་མ་བས་པར་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེརགོས་ཚོགས་ཀྱི་
མངནོ་འདོད་དང་ཆ་རནེ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་ད་ེཉུང་དུ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་དངོས་ལ་འབབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་
ཆོག་གྱི་རེད། རོགས་ཚོགས་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེབསམ་བ་ོགཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ངས་ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུ་དེའང་ལས་བདེ་ས་ོ
ས་ོལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་འདྱིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་བསར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བེད་མྱི་
བདེ་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་རདེ། ད་ེཆགས་པ་བདེ་པ་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་རྣམ་དཔྱདོ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་བདེ་ཡོང་རྒྱུ་
གང་ཡང་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་འཛིན་སོང་
འག་ོཁྱིད་ཟརེ་བ་སོགས་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་འག་ོཁྱིད་ས་ེསྱིང་ཟེར་བ་ད་ེམ་འོངས་པར། འག་ོཁྱིད་ལབ་
ན་ལས་ཀའྱི་ནང་བཞུགས་པ་ཙམ་མ་ཚད་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ། དཔེར་ན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་སྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ད་ེ
དག་ལ་ས་ེསྱིང་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་མཛོད་སོགས་ཁོང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་
ལས་གཞྱི་ཕུལ་ཡོད། ད་ེདག་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་ན་བསམ་པའྱི་ཁུལ་རེད། ཟབ་སོང་ད་ེདག་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ། 
 ད་ེནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིའགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ེལ་ཕན་པའྱི་ལས་ཀ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ལས་གཞྱི་བརྩམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་གཞྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདྱི་ནས་མར་ཁྱབ་བྒྲིགས་བཏང་བ་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་
ཕྱིན། དེ་ནས་བརྒྱ་དཔོན་ལ་ཕྱིན། དེ་འདྲ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནྱི་དེ་རྱིང་ཁ་སང་ཁྱབ་བྒྲིགས་མྱི་དགོས་པ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ སྱི་ཡོངས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་པ་བས་ནས་རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ཧ་ག་ོན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་དུས་ཚོད། སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་བལྟ་དུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏ་ེསྐབས་མཚམས་མ་གཏགོས་ཕུལ་མ་ཐུབ། ད་ེ
ནས་མ་ཚུད་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག སོན་ནས་ད་ོསྣང་བས་ཡོད་ན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་རེད། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ། 
ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ནང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་འཛུལ་བཞག་དུས་ད་ོསྣང་ཞུ་ས་མང་པ་ོའདུག 
དངསོ་གནས་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡོད་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་གནས་བར་ེའབལེ་གྱི་དྲ་རྒྱ། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ། 
ང་རང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིདེབ་སེལ་ལ་དཔག་པའྱི་དྲ་རྒྱ་ལ་གཟྱིགས་ན་ད་ེདག་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
བསམ་བའོ་ིསྒང་ལ་མར་བབས་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་དྲྭ་བརན་
ཚན་པའྱི་སོང་བརར་ད་ེའདྱི་རདེ་འདུགཤལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ཨ་ེཤཤ་ེཡའྱི་གོག་བརན་དང་གཟུགས་མཐོང་གོག་འཕྲྱིན་གྱི་སོང་བརར་ལྟ་ེ
གནས་ཁང་སྐད་གགས་ཆནེ་པ་ོདེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ཟླ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལས་བདེ་བཏང་ནས། དའེྱི་ནང་ལ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་
ལས་རྱིམ་བྱུས་བཀདོ་བེད་སངས། བརན་འཕྲྱིན་བཅད་གཏུབ་བེད་སངས། ད་ེབཞྱིན་ལས་རྱིམ་གང་འདྲ་གཙ་ོསོང་བེད་དགོས་པ་
རེད། བག་ོགེང་ཇྱི་ལྟར་ག་ོབསྡུར་བེད་དགོས་པ་རེད། བཅར་འདྲྱི་ག་འདྲ་བེད་དགོས་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་སྒང་ལ་ཟབ་སོང་མཐྱིལ་
ཕྱིན་པ་སད་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིགཤད་ེཡང་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་གྱི་ཟབ་སོང་རདེ་འདུགཤཟབ་སོང་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ལས་བདེ་ཚ་ོལ་ཕན་
ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུགཤད་ེབཞྱིན་ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཛནི་སངོ་བད་ེདོན་ལྷན་ཚགོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བེད་དགངོས་པ་ཞུས་པ་ད།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ལས་བདེ་དགངོས་པ་
ཞུས་པ་དེར་ཐུགས་ཁག་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཕྲུ་གུ་བཙས་སྐབས་ཟླ་གསུམ་ཐབོ་གསེང་ཞུས་ཏ་ེལས་བདེ་མདེ་པར་ཆགས་
འདུགཤད་ེའདྲའྱི་རེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཆགས་འདུག་མ་གཏོགས་ཆེད་མངགས་དགོངས་པ་ཞུས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུ་ད་ེང་ལ་རང་དབང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ལས་བེད་ད་ེདག་སངས་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་
བདེ་དགོས་འདུག་དྲུང་ཆ་ེལ་བཀོད་མངགས་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་ང་ཚསོ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བགེས་ཤག་སྐོར་
ད།ེ མ་གྱིར་བགསེ་ཤག་བཅུ་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་གསར་པ་བརྒྱབ་ནས་བཅ་ོལྔ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་བགེས་ཡལོ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་མཚན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། བགེས་ཡོལ་སེབས་ཚར་བ་རེད། བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་སྐབས་སུ་རག་བསད་པ་
ཁ་ཤས་ཡོད། རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་བགེས་ཡོལ་ཐནོ་ཚར་བ་རེད་ད་ེཕར་འགངས་སྐབས་སུ་
རག་བསད་པ་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད་གཞན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་རེད་མ་གཏོགས་མ་མཐུན་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་ྒྲིོལ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་ྒྲིལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་
མར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོགནང་བ་མཇལ་གྱི་འདུགཤདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་ ༢༠༡༨ བར་དུ་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་བརྒྱ་ཙམ་ཡར་འཕར་འདུགཤདེའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་བསད་པ་རེད་
ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སུ་ཊར་ཚངོ་མཁན་དགུན་ཁ་ཚངོ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོལ་སྒརོ་མ་ོའབུམ་གཅྱིག་གཅྱིག་གཡར་
གནང་བ་ད་ེད་ལ་ོའབུམ་ ༡༠༠༠ གཡར་གནང་བ་འདྲ། དའེྱི་ནང་ལ་འབུམ་ ༩༡༣༠ ཙམ་ནང་མྱིས་བངས་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེཁ་ཡོད་
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ལག་ཡོད་ཀྱི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུགཤམ་འོངས་པར་ ༡༣༠༠ ལྷག་ཙམ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤད་ེའཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོ
འདུག འབུམ་ ༩༡༣ གཡར་བ་ཚུར་རག་གནང་བའྱི་ཕག་ལས་ད་ེཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ད་ེནས་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡང་བསར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་མ་སྐུལ་རང་སྐུལ་ཆགས་སོང་། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་དེ། འདྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་མར་ཕེབས་ཀྱིན་ཕེབས་ཀྱིན་འཆར་གཞྱི་ད་ེ
དག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། མྱི་མང་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དེ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་དངོས་སུ་དེབ་སེལ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་གསར་
འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་དུས། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེདངུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་སུ་མྱི་མང་ལ་སདེ་ཀ་ད་ེགནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་
དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ད་ེའཛུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་དངུལ་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེཚ་ོནང་བཞྱིན་
དངུལ་ག་ཚད་ཡོང་བ་དེས་དངུལ་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་བཏང་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་སེ། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་མ་འོངས་པར་ཕན་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཟྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མྱི་མང་ལ་དགུན་ཁའྱི་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚ་ོའབུམ་
གཅྱིག་གཅྱིག་གཡར་གནང་བ་ད་ེམ་འོངས་པར་དངུལ་ཁང་ད་ེལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་དང་། ཆགོ་མཆན་རག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གམོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དངུལ་ཁང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཅྱིག་པུར་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
སདེ་ཀ་གནང་དགོས་པ་རདེ། དངུལ་ཁང་དའེྱི་ནང་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་བཅུག་ནའང་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སདེ་ཀ་སདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཕྱིའྱི་རོགས་སོར་སྒང་ལ་རང་བཞུགས་རྒྱུ་རེད་དམ་ཡང་ན་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་
ནས་ཚངོ་ད་ེའདྲ་རྒྱག་གནང་ནས་སདེ་ཀ་བསྡུ་རུབ་གནང་། ད་ེབཞྱིན་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ། གང་
ཡྱིན་ཞུས་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་དརེ་ཚངོ་མྱི་རྒྱག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམེད་པར་བཟསོ་ཚར་བ་
ཡྱིན་ནམ་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཤོག་གངས་བཞྱི་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་བུད་མེད་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚོགས་འདུགཤབུད་མེད་ཚགོས་ཆནེ་དའེྱི་
འགོ་སོང་ད་ེཡང་ས་ཡ་ ༢་༦༣ ད་ེང་རང་ངོས་ནས་ཧང་སང་བ་ཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུགཤབུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་ལ་དེ་
འདྲའྱི་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གང་འདྲ་བཏང་ཡོད་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚང་མ་ཚོགས་འདུ་
ཚགོས་བསད་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་འག་ོསོང་འག་ོརྒྱུ་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུགཤབས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་དངུལ་
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ཕོན་ཆེན་པ་ོཇྱི་ལྟར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གཏོང་སངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཅྱི་འདྲ་རེད་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་
ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ། བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་ཡར་ཐོན་གྱི་ཐད་ལ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུགཤདགུན་
ཚོང་གྱི་འབུམ་གཅྱིག་གཡར་ཕོགས་ཐད། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་པ་བེད་འདོད་
ཡོད་པ་དང་དངུལ་གཡར་འདོད་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུ་ཡྱི་འདུག འབུམ་གཉྱིས་ད་ེག་འདྲ་གཡར་
དགོས་པ་རེད། འབུམ་གཉྱིས་ད་ེགཡར་བ་ལ་ཆ་རེན་ཅྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོང་ཚ་ོལ་དྲྱི་བ་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་རེ་བསྐུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྲ་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབུམ་གཉྱིས་དེ་
གཡར་སངས་དང་ཆ་རནེ་ག་འདྲ་ཚང་དགསོ་མདེ་དང་འབུམ་གཅྱིག་གཡར་ན་ཆ་རནེ་ག་འདྲ་ཚང་དགསོ་མདེ། བོད་མྱི་ཚངོ་ཙག་
ཙགི་རྒྱག་མཁན་ཡངོས་རགོས་ལ་དངུལ་གཡར་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དྲ་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ན་དགོས་
འདྲྱི་བེད་མཁན་མང་པོར་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ། ཤོག་
གངས་དགུ་པའྱི་ནང་། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བཏང་ཚར་དུས་བསར་དུ་མ་དྲྱིས་ན་བསམ་སོང་སེ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་བགེས་སོང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱུས་ཡོད་
རྒྱུས་མེད་རྒྱུས་མེད་རྒྱུས་ཡོད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་དུང་བཀུར་འོས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱུས་མེད་རྒྱུས་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་
ནས་ New York དང་། New Jersey གྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཐོག་ནས་དགོས་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས། ཚགོས་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་འདུག་གསུངས་སངོ་། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་བདནེ་པ་རདེ། ཚགོས་ཁང་མ་བརྒྱབ་པའྱི་སནོ་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་སྐརོ་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་ནང་ལོགས་ལ་ New York 
དང་། New Jersey ཡྱི་དཔྱ་ཁལ་ཨ་སྒོར་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ ༣༥༠,༠༠༠ ཞུས་སོང། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་གཅྱིག་གྱིས་ ༣༠༠,༠༥༠ 
རདེ་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགང་ལྟར་ད་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཨ་སྒོར་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆོག་གྱིས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ཚང་མ་འག་ོསོང་
བཏང་ཚར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ལྷག་བསད་པ་དེ་ཨ་སྒོར་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གཏའ་མ་བཞག་ཡོད་ས་རེད། 
ད་ེརྩ་བ་ནས་འགུལ་བསདོ་གཏངོ་མྱི་ཆགོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་མ་གཏགོས་འགུལ་སོད་གཏངོ་ཆགོ་པ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུགཤབས་ཙང་
གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ད་ེདག་ཚང་མ་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་ནའང་
གནང་རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱིངས་ཆ་ད་ེསྐབས་སནོ་མ་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་སྐབས་སོན་མའྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་
དུས། གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་དབང་ཚད་ལོག་པ་བདེ་ཀྱི་འདུགཤདབང་ཆ་སྒེར་སོད་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་
ནས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོས་ྒྲིོགས་བསད་མཁན་དེས། ད་ེརྱིང་དབང་ཚད་ལོག་པ་བེད་སོད་མཁན་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་སེབས་
ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ནས་ང་རང་ཧང་སང་གྱི་འདུགཤད་ེཚ་ོབཀའ་འཁོལ་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ། སུ་གང་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ New York དང་ New Jersey ཡྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། གཞན་ཙག་ཙིག་ག་ར་ེཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྒྱུན་ལས་གཞྱི་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་
ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཁག་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་ས་རེད་དེ། 
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སྐབས་སོན་མའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོལོ་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་སྱི་མཐུན་ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོརྐང་གཅྱིག་
སྐད་མ་བཏང་བར་རང་ཐག་རང་ཆོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་བས་འདུགཤདེས་མ་ཚད་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་མེད་པར་མྱི་གཉྱིས་
གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེབཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་དང་དམངས་ཀྱིས་ད་ེའདྲ་བས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་རདེ་མྱི་འདུག ང་ཚགོས་ཁང་དའེྱི་ནང་ཐེངས་མ་གཉྱིས་འག་ོརྒྱུ་རག་སོང་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འབལེ་ཡོད་མང་པ་ོལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་རག་སོང་། ད་ལྟ་ངས་བཤད་བསད་པ་འདྱི་གདངེ་ཚོད་ཆནེ་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་ག་ར་ེབསན་
དགོས་ཡོད་ན་སོན་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་འདུགཤད་ེདག་ཚང་མ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཇགས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
ཚོགས་ཁང་ཡག་པ་ོབརྒྱབ་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤདངོས་གནས་བརྒྱབ་འདུགཤཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་ཤཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་ཕབེས་འདུག་ལ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བཀུར་འསོ་ཁ་ཤས་ཡོད། ཚང་མས་མཁྱེན་གྱིས་ཡོད། སར་མཛུབ་མོས་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་
ལ་ཆུ་ཟགས་བསད་ཀྱི་འདུགཤརྩྱིག་པ་ཚང་མ་གོག་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ཧ་ཅང་གྱི་སྤུས་དག་པ་ོབརྒྱབ་འདུགཤ ད་ེབཞྱིན་ཐོག་
མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཨ་སྒོར་ས་ཡ་བཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད་འདུགཤམཐའ་མའྱི་འགོ་སོང་ད་ེཨ་སྒོར་ས་ཡ་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཕྱིན་
འདུགཤད་ེདག་ཡང་འཛིན་བང་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ bill རྐང་གཅྱིག་མེད་པར་འདུགཤད་ག་ཙམ་གོག་ཀད་ཐོག་
ནས་ཕར་བརྒྱབ་ཏ་ེའདྱི་ལ་འགོ་སོང་ཟེར་ནས་བྱིས་པ་མ་གཏོགས་ཅ་ལག་ར་ེར་ེལ་འཛིན་བང་ར་ེར་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ེ
དག་ཞྱིབ་འཇུག་ག་འདྲ་བས་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོང་དུས། ད་ོབདག་ཉ་ོམཁན་
དང་ཉ་ོས་གཉྱིས་ཀྱིས་ངས་ཁྱེད་ལ་འབུམ་གཅྱིག་སད་ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་ཕར་ལབ། ཉ་ོམཁན་དེས་ཡང་རེད། ངས་འབུམ་གཅྱིག་
བངས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་འདུགཤཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཚད་ལྡན་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེདག་
ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཇགས་གནང་དགོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་ཞོར་དུ་ང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་
ནས་འབདོ་བསྐུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་གནང་སོང་། དངེ་སང་དྲ་ལམ་ཐགོ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ད་ེཚསོ་ནང་འཁྲུག་ལུང་པ་གང་སོན་གྱི་
འདུགཤབོད་ཀྱི་དུས་བབ་ཀྱིས། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་མཁས་དབང་གཅྱིག་མཚན་སོས་ཀྱི་མྱིན། དགོངས་པ་རོགས་སོང་ཟེར་ནས་
སང་ལམ་ཁག་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཕོགས་བཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་བཀྲམས་ཏ་ེའདྲ་མྱི་འདྲ་བཟསོ་འདུགཤསནོ་མ་ད་ོབདག་ད་
ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་ད་ེདུས་རྩོམ་ྒྲིྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ངས་ཞུས་མོང་། སོན་མ་ཁྱེད་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་
བས་སོང་ཟརེ་དུས། ད་ོབདག་ཁོང་རང་གྱི་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་འདུགཤད་ལྟ་རྩམོ་ྒྲིྱིག་ཚོགས་པ་ཁག་ཁག་རདེ་ད།ེ རྒྱུན་ལྡན་སནོ་མ་
དང་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་སང་ལམ་ཁག་གྱི་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཕར་བཀྲམས་ཚུར་བཀྲམས་བེད་ནས་བཟ་ོབསད་ཀྱི་འདུགཤདཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་ཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ང་ལ་ཞུ་རགོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་པས་དྲ་ལམ་
ནས་གཟྱིགས་བསད་པ་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ང་ལ་ཞུ་རོགས་ཟེར་མཁན་ད་ེཡང་བ་མ་ཆནེ་པ་ོཞྱིགཤད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱི་
སོབ་མ་དང་བཅས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུགཤལགས་གསོ། རེས་མ་ག་ོསྐབས་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་དང་ངས་ག་ོབར་སདོ་ཀྱི་ཡོད། རསེ་མ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བངས་ན་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་
རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོས་ོལ་དམྱིགས་བསལ་
དྲྱི་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཐོག་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་བ་ཡོངས་རོགས་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་
འཛུགས་ས་བརྟན་གྱི་ཆདེ་དུ་ཁ་ོརང་ཚསོ་བོས་བཏང་ཆནེ་པ་ོདང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་སྐུ་ལས་བསནོ་དང་བསདོ་མུས་ལ་
སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ New York དང་ New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་སངས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོ
ས་ོས་གནས་ད་ེནས་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཤེས་པ་དེ་
ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས། ད་ེཡང་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་
ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤསྐབས་ར་ེང་ཚ་ོསྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་ཙམ་མར་ཙམ་དང་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་གསྱིག་འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐོག་མར་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་
པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་དང་འབེལ་ཏ་ེང་ོདེབ་ཐོག་ནས་ཐད་གཏོང་གནང་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེསོ་སོས་ལྷང་ཙམ་གོ་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་
སོ་སོ་ལ་ད་ེཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་སེབས་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་ཉེ་ཆར་ Minnesota ལ་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ད་ེཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འགན་
ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་རྒྱུན་ལས་ཤཤྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་
ཚ་ོལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སྐབས་ད་ེདུས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གསལ་པ་ོག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ལ་ཉེ་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་གྱི་གནས་དོན་འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། 
སོང་ཙང་སོ་སོ་གོས་ཚོགས་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེབཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་གནང་རོགས་གནང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཞུས་པ་གཞྱིར་ཟུང་གྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་ང་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་རང་རེད། ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེྒྲིོགས་སང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་
འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཡྱི་གེའྱི་ནང་དོན་ད་ེམར་ཞུ་
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རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ནང་དོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་གནད་དོན་ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཐགོ་མར་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འབལེ་བ་
བྱུང་བ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཐོག་མར་ཁོ་རང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ནང་ལ་བཀོད་
འདུགཤདའེྱི་རསེ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་སར་ཡང་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཚསེ་གངས་ད་ེགཉྱིས་བཀདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཡྱི་ག་ེདའེྱི་ནང་ལོགས་ལ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཁ་གསལ་ཁོང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་མེད་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤད་གྱིན་གོང་དུ་དགོངས་འཆར་ཁ་ཤས་ནང་ལ་གསུངས་པ་རེད། གནད་
དནོ་ད་ེད་ེས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅ་ོལྔ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྐབས་ལ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་། ད་
ལྟ་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིདྲྱི་བ་ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༡ དང་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་
ནས་བཀའ་ལན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚ་ོལ་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོབལྟས་པའྱི་སྐབས་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་ས་ོས་ོལ་ཚརོ་སྣང་
ཞྱིག་འདུགཤཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་གཞུང་འབལེ་གྱི་ངསོ་ནས་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་དང་ལམ་སནོ་ག་
ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་བཀའ་ལན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། 
ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་ཚར་གོང་ལ་ངེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སོ་སོའ་ིངོས ་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་གྱི་ཁ་གངས་ད་ེཡར་ཙམ་མར་
ཙམ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུགཤད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དངུལ་གྱི་ཁ་གངས་ང་ོམ་ད་ེཨ་སྒོར་ ༣༥༣,༩༦༨ རདེ་
འདུག དངུལ་གྱི་ཁ་གངས་ང་ོམ་འདྱི་ཆགས་བསད་འདུགཤགསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། དངུལ་ད་ེལོག་ཟ་
རུལ་སུངས་བས་འདུག་ཟརེ་བ་དང་དངུལ་ད་ེབོར་བརླག་བྱུང་འདུག་ཟེར་བ་སོགས་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུགཤཚོགས་
གཙ་ོཟུར་པ་རེད། ཚགོས་གཙ་ོལས་ཐགོ་ལ་ས་ོས་ོདངོས་སུ་འབལེ་བ་བྱུང་སོང་། ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་དངུལ་ད་ེད་ལྟ་སྱི་
དངུལ་རང་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་གནས་སོ་
ས་ོལ་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཁ་ོརང་ཚསོ་འགན་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབརོ་བསྡུ་རུབ་དང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ད་ེཆ་
ཚང་གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་དོན་ཁང་ལ་ཕར་སོག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ལ་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོས་བསྡུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དོན་ཁང་ལ་ཤར་རྒྱག་གཏངོ་རྒྱུ་རེད། དངུལ་ད་ེབོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ལ་འག་ོ
དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བེད་སོད་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེས་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་
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རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཚང་མ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གནས་དོན་དའེྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་མ་གནང་གོང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ནས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་མྱི་ཡོང་ངམ་དྲན་སོང་། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ལ་ཡདོ་
བསད་པའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ཕུད་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིར་རོགས་རམ་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་བདེ་མཁན་ད་ེཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་ངས་བ་ོལ་བབས་པ་ོརང་
བྱུང་མ་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྐུ་ངསོ་ད་ལྟ་ཚགི་བཙན་རྒྱལ་ཞེས་ཚིག་ད་ེབེད་སདོ་གནང་སོང་བ། བཙན་རྒྱལ་ཞེས་པ་
ད་ེནམ་རྒྱུན་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་སོད་གནང་བསད་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད། དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་ཚིག་ད་ེབེད་
སདོ་བཏང་ཡོང་དུས། བ་ོཏོག་ཙམ་བད་ེབ་ོབྱུང་མ་སོང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་སྐུ་ངོས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སྱིད་པ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུགཤགལ་སྱིད་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་འཇགོ་རྒྱུའྱི་ཚགི་ཅྱིག་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛནི་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སོན་པ་གཞྱིར་བཟུང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ཚིག་ད་ེ
འདྲ་བདེ་སདོ་བཏང་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་ན་ནྱིང་འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལ་ོ
འབུམ་གཅྱིག་སོང་གསུམ་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ཚང་མ་
ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དེ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་བྱུང་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་
གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེསནོ་མ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་མྱིང་སྒྱུར་བས་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ཆགས་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་མ་འངོས་པར་སདེ་ཁ་གཏོང་རྒྱུ་ཐུབ་ཙམ་གཅྱིག་པུར་ཆེད་དུ་མ་རདེ། ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་
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ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་འདུགཤབཀའ་ཤག་ཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ། ད་ེ
ནས་དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་འདུགཤད་ེནས་ཕྱིས་སུ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུར་སྒྱུར་ནས་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཆགས་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་ད་ེཐད་ཀར་རང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་བཙུགས་མ་
ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་མ་རྩ་ད་ེབ་ེབ་ལྔ་བརྒྱ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ད་ེལ་མ་རྩ་བ་ེབ་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་བབས་ས་ད་ེདེའྱི་སྒང་ལ་བབས་པ་རེད། མ་
འངོས་པར་ད་ེབརྒྱུད་ནས་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐོག་
མའྱི་ཆ་ལ་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་བས་ནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དངསོ་གནས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། བུན་གཏོང་ད་ེཡང་དངུལ་ཁང་གྱི་
ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་བུན་ལོན་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་ཟེར་བ་ད་ེདགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཚིག་ད་ེབེད་སདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་ཆགས་རྒྱུ་
ལ་མ་འོངས་པར་སོབ་ཡནོ་གྱི་བུན་གཏོང་། ས་ོནམ་གྱི་བུན་གཏོང་། འཕྲོད་བསེན་གྱི་བུན་གཏངོ་། ག་ར་ེའདུག་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོ
ཡོང་གྱི་རེད། དེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་དེ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སེ་བོད་པའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ཁུལ་དུ་ལས་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་དངུལ་ཚུར་བཅུག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཁག་ཁག་ཞུ་
དགོས་པ་རེད། ད་ེནས་དངུལ་ཁང་ཆུང་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་ས་བ་ོརེད་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་འཕྲལ་མར་འདྱི་རེད། ཀ་འདྱི་རེད། ཁ་འདྱི་
རེད་ཅེས་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ལས་ཀ་དེ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གོ་སངས་གཅྱིག་གྱི་དེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུགཤ བས་ཙང་
སྐབས་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རནེ་བས་ནས་ད་ེའདྲ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སེད་ཁ་ལེན་རྒྱུ་ཙམ་མ་རེད། ད་ེནས་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བརྟེན་མྱི་དགོས་པར་རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་རྒྱུའྱི་
གོམ་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོགས་ལ་དངུལ་གྱི་རགོས་སརོ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་དཔལ་འབརོ་གྱི་
ལྟ་གྲུབ་དང་རྱིག་པའྱི་སྒང་ལ་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སྒང་ལ་ཕར་ཚུར། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འདུགཤཚོང་པ་
ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཡོང་། དའེྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་རྱིག་པ་གསར་པ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོང་། ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་བག་ོགེང་བས། རྱིག་པ་
དའེྱི་འཆར་གཞྱི་སྣང་བ་འག་ོན་ལས་རྱིམ་གཙ་ོསོང་བདེ་མཁན་དང་། ཚོང་པ་ཆེན་པ་ོད་ེཚོས་མ་རྩ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་རགོས་སོར། ད་ེ
འདྲ་ང་ཚསོ་བང་ྒྲིྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེསྱི་ཚགོས་དང་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཚང་མ་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རདེ། 
 ད་ེཞུས་པ་དང་སྦྲགས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དསེ་བུད་མདེ་ནུས་སབོས་གོང་འཕལེ་གྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཐགོ་ལ་ས་
ཡ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་བཏང་འདུག་ཞུས་པ་དེ། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཟྱིན་པ་རེད། གོས་ཆོད་བཞག ཚོགས་ཆེན་དེའྱི་སྙན་ཐ་ོསོན། 
བུད་མེད་ནུས་སོབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་ཆགས་ཟྱིན་ནས། ལས་བསོམས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་ལས་
བསམོས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དངུལ་ད་ེཐནོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས་རྩ་བའྱི་ཟྱིན་པ་རེད། ཚགོས་ཆནེ་ད་ེཡང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཆ་ེཁག་ཚང་མ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན། བུད་མེད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་ནས་ད་ེདུས་བུད་མེད་ནུས་སོབས་
ད་ེནང་སྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་
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བཀའ་སོབ་ཐོབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འག་ོགོན་ད་ེགཅྱིག་བས་ན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། གཉྱིས་ཐད་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་
ནུས་སོབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སོང་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཚོགས་ས་ད་ེཡང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཚོགས་
ཁང་ནང་ཚགོས་ནས་ཚགོས་འདུ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སུད་ཚོང་གྱི་རོགས་སོར་ད་ེང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས། ཁ་སང་ངའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཆེད་མངགས་ཕྱིན་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་
ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི། བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་འཚ་ོརྟེན་རགོས་སོར་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་ཁྱབ་བྒྲིགས་བ་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདེགས་ལས་གཞྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་སོག་ན་འདབ་མ་ལྟ་བུའྱི་སོན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེསགོ་ན་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ད་ེརདེ། ད་ེམཐུད་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱབ་བྒྲིགས་
བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྒོར་མ་ོའབུམ་གཅྱིག་གྱི་འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི་ད་ེདགུན་ཁ་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་རྱིང་ལ་ཚངོ་
རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ཚང་གངས་ ༡༣༡༦ དེ་ཚོང་པའྱི་ས་གནས་དང་དབུས་སྱིད་སྡུག་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བྒྲིགས་བས་ནས་མྱི་
གངས་ ༡༣༡༦ ལ་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེཁ་ོརང་ལས་གཞྱི་ཁག་ཁག་ཞྱིག་རདེ། ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་རྟ་དྲལེ་ད་ེལས་རྱིམ་ཁག་ཁག་རདེ། 
ད་ེཡང་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ཚོང་ཙག་ཙིག་རྒྱན་ཆའྱི་རྱིགས་ཚོང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཨྱིན་སྐད་དུ་ something འདྲ་བ་ོརདེ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ཚངོ་མཁན་ལ་འབུམ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཕུལ་ནས་དའེྱི་ལས་གཞྱི་ཕྱིན་ཚར་
བ་རདེ། 
 ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབུམ་གཉྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ད་ེག་ར་ེརེད་ལབ་ན། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ནས་ཁྱབ་བྒྲིགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སེས་སོབ་སོང་ཆེན་པ་ོཡོད་རུང་མེད་རུང་ཚོང་གྱི་བསམ་
བ་ོཡོད་མཁན་དང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན་སྙན་ཞུ་རྒྱོབ་ཤོགཤང་ཚོས་ཟབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས། སྙན་ཞུ་
རྒྱག་མཁན་མྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤཁྱབ་བྒྲིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་མྱི་ཡོང་མཁན་དཔེ་ཁག་པོ་འདུགཤམྱི་བཞྱི་ལྔ་དང་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཡོང་གྱི་
འདུགཤདངོས་སུ་ཡར་མར་འཐེན་ནས་ད་ལྟ་མྱི་བཞྱི་མ་གཏོགས་མེད། བཞྱི་ད་ེད་ལོའ་ིརྩྱིས་ནང་ལ་རེད། མྱི་བཞྱི་ད་ེཟབ་སོང་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཚོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོསངས་དང་དེབ་སེལ་བེད་སངས། ད་ེབཞྱིན་
ཁལ་གྱི་སྐོར་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐོར། ཚོང་རྒྱག་སངས་དང་ཚོང་གྱི་ཁྱབ་བྒྲིགས་བེད་སངས་སོགས་ཚང་མ་ཟབ་སོང་སད། ཟབ་
སོང་སད་ཚར་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོབཅུགཤའཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་འབུམ་གཉྱིས་གསོལ་རས་རང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནང་
རྒྱུ་ད་ེཡང་དངུལ་ཁ་ཐུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེདང་དམྱིགས་ཚད་དང་པ།ོ དམྱིགས་ཚད་གཉྱིས་པ། དམྱིགས་ཚད་གསུམ་
པ་བཟོས་ནས་དམྱིགས་ཚད་གྲུབ་རྱིམ་བཞྱིན་ཁྱི་ལྔ་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་འབུམ་གཉྱིས་ཁྱེར་ནས་ས་ོཧཱ་
ལབ་ན་ཚར་བ་རེད། ད་ེམྱིན་པར་ཆེད་མངགས་དམྱིགས་ཚད་བཟོས་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་ཏ་ེདམྱིགས་ཚད་དང་པ་ོ
ད་ེས་ོསོའ་ིཚངོ་གྱི་སྒང་ལ་དངུལ་ཁང་དགསོ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁལ་གྱི་ལག་ཁྱེར་དགོས་པ། ད་ེདག་ཚང་མ་ཚང་དུས་དངུལ་
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ཁང་རང་ནས་དངུལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དངུལ་རང་པ་རྩ་བ་རང་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེའགོ་བསད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་མ་དངུལ་མ་བཙུགས་རགོས་སརོ་ད་ལ་ོམང་གཙའོྱི་དུས་ཆནེ་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ན་མྱི་གསུམ་ལ་རག་པ་རདེ། 
བསན་འཛིན་སྒང་གྱི་ kiwi ཤྱིང་འབས་འདབེས་རྒྱུ་ལ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་དྲུག་
ཟྱིན་ཙམ་དང་གཅྱིག་ལ་བདུན་ཟྱིན་ཙམ་གང་ལྟར་མྱི་གསུམ་ལ་མ་དངུལ་རག་པ་ད་ེཡང་མ་བཙུགས་རོགས་དངུལ་ནས་རག་པ་
རེད། ས་ོསོར་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་ན་འཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་དང་དམྱིགས་ཚད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་
པ། འཆར་གཞྱི་ད་ེབརྒྱུད་ནས་སོ་སོ་ལྟོ་གོས་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཆགས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་
རགོས་པ་བས་ཏ་ེལས་ཀ་སདོ་དགོས་པ་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་དམྱིགས་ཚད་སནོ་གྱིན་སོན་གྱིན་འབུམ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ། ད་ེཡང་དང་པ་ོ
སྙན་ཞུ་ཕུལ། སྙན་ཞུ་འབོར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཚོང་པ་དྲག་གས་དང་བ་ོགཟུ་བ་ོགནས་མཁན་ཁག་ལ། ང་ཚོས་ད་ེ
འདྲ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་ར་ེཁག་པ་ོའདུགཤབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཐག་ཆོད། གཅྱིག་གདམས་ན་ཁ་ོཁོའ་ིསྤུན་མཆེད་
རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེའདྲའྱི་རགོ་དྲ་ཡོང་གྱི་འདུགཤགང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་བརདོ་གཞྱི་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འབེལ་བ་མེད་པའྱི་མྱི་གདམས་
ནས་སནོ་འགོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་བེད་བཅུགཤམྱི་དྲུག་གདམས་ནས་མཐའ་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེརྒྱ་གར་རང་ལ་རྩྱིས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་པའྱི་གནས་སངས་ཤེས་ཁག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ད་ེཧ་ཅང་མགོ་རོག་པ་ོརེད་
འདུགཤདེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མ་བཙུགས་འབུམ་དྲུག་བདུན་ད་རེས་ཉེ་ཆར་རག་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ cheque རྱིག་པོ་དེ་
སྐབས་ད་ེདུས་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཕག་ནས་རག་པ་རེད་ད་ེདངོས་སུ་དོན་སྒྱུར་བེད་པ་ལ་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་
རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམཚམས་མཚམས་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོདམྱིགས་ཚད་ཆ་རནེ་ད་ེདག་ས་ོས་ོརང་གྱིས་ཁས་བངས་ནས་
མཚན་རྟགས་རྒྱབ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་བརྒྱབ་ནས་འག་ོབསད་ཡོད། 
དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མ་དངུལ་རོགས་སོར་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཚོང་གྱི་མ་བཙུགས་རོགས་སོར་ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། 
སོང་བརར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ཚོང་པ་ཞྱིག་ལ་མ་དངུལ་རོགས་སོར་བས་ནས་ཚོང་ལས་བེད་མཁན་
ཁག་ཅྱིག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁལ་གྱི་སྐརོ་ལ་སབོ་སནོ། ཚངོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་སོབ་སནོ་ད་ེའདྲ་སར་ནས། དཔརེ་ན། སྱི་ཐབ་ཀྱི་ཟུར་
དེར་སྐེད་རགས་ཅེས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡང་ང་ཚོས་རོགས་སོར་བས་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་དང་པོ་ 
Clementown ལ་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚུར་སོས་ནས་ཁང་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཁང་ག་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ཁང་ག་བཏང་། སྐེད་རགས་ཟེར་བ་ད་ེཡང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་བསེད་
སྱིང་བས་པ་གཅྱིག་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཚེམ་པ་ོའཚེམ་མཁན་བོད་པ་དགོས་ཀྱི་རེད། ངས་ཁྱེད་ཚ་ོབོད་པ་མྱི་འདུག་ལབ་
དུས་དང་པ་ོབོད་པ་ཡོད་ཟེར། གཅྱིག་འཕུར་ཕྱིན། གཉྱིས་འཕུར་ཕྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཁ་ཆ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་འཚེམ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་གོན་ཆས། ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུགཤང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་མྱིས་ལས་ཀ་ཡག་སྡུག་ཚང་མ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེ
མ་བས་ན་མྱི་ཚང་མ་ལས་ཁུངས་ལས་བེད་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ཚང་མ་སྱི་འཐུས་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ཚང་
མ་གཞུང་ཞབས་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལས་ཀ་ཚང་མ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་རེད་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདག་ལ་མཐུན་འགྱུར་བེད་རྒྱུ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་ལས་འགན་རེད་འདུག 
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ཁོང་ཚོའྱི་ཅ་ལག་ཉོས་ན་ཁོ་ཚོ་ལའང་རེས་ལ་དབྱིངས་འཕར་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་ན། ང་ཚོས་བསམ་བོ་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་
འདུགཤཆ་རེན་ག་ར་ེསོན་མྱིན། མ་འོངས་པར་ཡག་པ་ོཆགས་ན་བོད་མྱིའྱི་ྒྲིྱིག་འཛུགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་བོས་བཅད་
ཞལ་འདེབས་སོད་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེའྱི་ནང་ཆ་རེན་སོན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚོས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་
བས་ནས་ཆ་རེན་སོན་གྱིན་སོན་གྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་
གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་སྱི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་ད་བར་དུ་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གནང་བ་དང་། མ་འོངས་
པར་གནང་རྒྱུ་བསད་པ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེལ་ངས་སྱི་ཞུ་བ་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ། 
ཏན་ཏན་རེད་སྱི་ཞུ་བ་ད་ེདག་སྒལ་ཚིགས་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྒལ་ཚིགས་ནང་བཞྱིན་
གནས་དགོས་ཀྱི་རེད། གནས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བསད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ལ་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ལ་ New York བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེསའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཡྱི་གེ་ཕུལ་བ་ད་ེལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ངོས་
ནས་བཀའ་ལན་ག་ར་ེགནང་བ་རེད་ལབ་ན། ད་ེསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རེད། དའེྱི་སྐརོ་ལ་ངས་ཞྱིབ་
ཕྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ད་ེཨ་སྒོར་ ༣༥༣,༩༦༨ ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་ལས་ཐོག་ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་སྐབས། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་དངུལ་ཁང་ལ་གཏའ་མ་བས་ནས་བཞག་འདུག ད་ེ
རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མགོགས་པ་ོབས་ནས་དངུལ་ད་ེཨ་རྱིའྱི་དནོ་ཁང་ལ་བཏང་ནས་དཔལ་འབོལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ཁང་ནང་འཇོག་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་ཚང་མ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགསུངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚོགས་གཙ་ོ
ལས་ཐགོ་རང་ང་རང་ཐུག་ནས་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ་གང་འདྲ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་བས་ན་བྱུང་ས་ད་ེསནོ་མ་ནས་བྱུང་
བ་རེད། སྱི་ཁང་རང་ལ་བཏང་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུགཤསྱི་པའྱི་བདེ་རྩའྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རེད་དེ་ད་ལྟ་གཏོང་
སངས་གཏངོ་ལུགས་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་གྱི་
དངུལ་ད་ེའདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་རྩ་བ་ནས་མ་ཡོང་བ་བས་ན་མ་གཏོགས་ད་ེའདྲའྱི་
རེན་བས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མེད་འགོ་བསམ་ནས་ང་ལ་དོགས་པ་ཤར་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ཚར་ཚར་དུས་བས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤབརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཨ་རྱིའྱི་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས། New York དངུལ་ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་ཚུར་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་ཁང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་དནོ་ཁང་
ནས་བདའ་དེད་བ་རྒྱུ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེརྱིང་སྐད་ཆ་བངས་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཐོག་རང་ནས་བདའ་དེད་
ཕར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་གང་ཡང་འབརོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྲྱི་བརྩད་བས། ག་ར་ེཆགས་འདུགཤཡྱིག་ཐགོ་འདྲྱི་བརྩད་
བས་ནས་ཕར་བདའ་དདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་གྱིས་འདས་པའྱི་ལ་ོདེའྱི་ནང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལས་
བསོམས་ནང་གསལ་པ་ོམཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་བོན་མཆོག་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
ལྷག་པར་དུ་དཔྱ་ཁལ་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེགཏམ་བཟང་ཞྱིག་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤབཙན་བོལ་ནང་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ས་ོསོའ་ིགཞུང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་ཆ་ེམཐོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ད་ེམངོན་གསལ་དོད་པ་ོཅྱིག་དང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ད་ེནས་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤངའྱི་དྲྱི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། འབོད་
སྐུལ་འདྱི་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྡབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱི་བཀའ་ལན་དེའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཡང་བསར་ཞྱིག་ཞུས་ན་ཞེས་དྲན་བསད་ཡོད། ད་ེནྱི་ད་ལྟ་སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་ངོས་
ནས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དམྱིགས་ས་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅུ་ག་ོལྔ་ལོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་བསད་ཡོད་གསུངས་
པ་ད་ེངས་དངོས་གནས་ཡག་པ་ོརེད་དྲན་གྱི་འདུགཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེལ་ཞུ་བ་བརྒྱབ་དགོས་
ནའང་རདེ། སལེ་ལད་བདེ་དགོས་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱིས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་བསམ་པར་
ཐབས་བྱུས་ཡག་ཤོས་ད་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུགཤགང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེརྱིང་ཁ་སང། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་མྱི་ཚོའྱི་ཉྱིན་མ་ཉྱིན་མའྱི་མྱི་ཚེ་སེལ་སངས། ཕག་ལས་
མང་པ་ོཅྱིག་དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དུས། ་ད་ེངས་ཏན་
ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདངུལ་ཁང་ལ་འག་ོམྱི་དགོས་པར་ཐ་ན་ཉྱིན་རེའྱི་ཚལ་ཡན་ཆདེ་དྲ་རྒྱ་ནས་ཉ་ོརྒྱུ་
ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ལ་ོར་ེར་ེལ་གཞུང་ལ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་སེམས་གནང་རོགས་གནང་
ཞསེ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་དབེ་སནོ་པ་ོད་ེདམྱིགས་རྩ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ས་
ཡ་གཅྱིག་ཞུ་དུས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འབུམ་གཅྱིག་གྱི་དམྱིགས་རྩ་འཛནི་དུས། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ེབ་
མང་པ་ོཞུས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་ཚང་མ་དྲ་རྒྱ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དུས། མྱི་སྒེར་ར་ེར་ེལ་སྙོབ་
རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོརདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འབོད་སྐུལ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་དྲྱི་བ་ཅྱིག་དང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་ལན་ཕུལ་བ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་
སོང། དྲྱི་བ་ནྱི། མང་པ་ོཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དེའྱི་ནང་མང་པ་ོཅྱིག་བཀོད་
འདུགཤའབུམ་གཅྱིག་དང་ཁྱི་བཞྱི་དང་ལྔ་ཙམ། འདྱིའྱི་ནང་ལོགས་ནས་ཆ་རནེ་མྱི་ཚང་བ་དང་ཕྱིར་སོག་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཅྱིག་བྱུང་
འདུགཤདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས། དཔ་ེབཞག་ན། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་མྱི་
ཚང་བ་ཧ་ག་ོནས་གཞུང་བཞསེ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་དམ་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། བྱུང་ན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དོགས་པ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་
དུ་གསུངས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཅྱིག་པུར་གསུངས་བྱུང་བས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དོགས་པ་མྱི་སེལ་བ་མང་པ་ོཅྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་
བོད་པ་དྭངས་མ་ཡྱིན་དང་མ་ཡྱིན། དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཞེས་བསད་པ་ད་ལྟ་གངས་འབོར་ཆེན་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་
དམ་མདེ་ཅེས་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་མར་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 


