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དཀར་ཆག 

ཨང་། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ག་ིཚགོས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀ་ིགསུང་བཤད། ༡༌༌༌༤ 
༢ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༥༌༌༌༧ 
༣ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། ༧༌༌༌༨ 
༤ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ༨༌༌༌༡༠ 
༥ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༡༡༌༌༌༡༢ 
༦ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། ༡༢༌༌༌༡༦ 
༧ གཞུང་འབྱེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརྱེས་དྲན་ག་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། ༡༦༌༌༌༌༡༨ 
༨ གཞུང་འབྱེལ་གདུང་སྱེམས་མཉམ་སྱེད་ཀ་ིགྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༡༩༌༌༌༢༤ 
༩ གཞུང་འབྱེལ་གདུང་སྱེམས་མཉམ་སྱེད་ཀ་ིགྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའ་ིཐོག་བགྲོ་

གྱེང་། 
༢༤༌༌༌༥༡ 

༡༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིསནོ་རསི་གཏམ་བཤད།  
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

༥༢༌༌༌༦༡ 

༡༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སོན་རིས་ཐོག་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐོ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ 
པ། 

༦༡༌༌༌༧༣ 

༡༢ གཞུང་འབྱེལ་གྲསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༧༣༌༌༌༌༧༣ 
༡༣ གཞུང་འབྱེལ་གདུང་སྱེམས་མཉམ་སྱེད་ཀ་ིགྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའ་ིཐོག་བགྲོ་

གྱེང་མུ་མཐུད། 
༧༤༌༌༌༌༩༤ 

༡༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ ག་ིཐོག་ལས་ཁུངས་ག་ོརིམ་བཞནི་སོན་རསི་ཐོག་ས་ི
ཡོངས་བགྲ་ོགྱེང་དང་གཏན་འབྱེབས་བཅས། 

༩༥༌༌༌༡༣༤ 

 



1 
 

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༦ རབ་གནས་ས་ཕག་ཟླ་བའ་ིཚསེ་ ༡༣ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ 
རསེ་གཟའ་མགི་དམར་སྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ི 
བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བདུན་པ་ 

 དབུ་འཛུགས་དང་འབལེ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ི 
རྒྱལ་གླུ་རྔམ་བརདི་ལྡན་པའ་ིངང་ཕུལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའ་ིགསལ་བསྒྲགས་གནང་། ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་
གཉསི་པ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན། 

 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བདུན་པའ་ིཚགོས་འདུ་དབུ་

འཛུགས་ཀ་ིགསུང་བཤད། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དབུས་པའ་ིདཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་དབུས་པའི་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ། ཐོག་མར་དེར་ངས་ང་ཚ་ོསི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ལ་བད་ེ
བཅར་གནང་ཐུབ་པ་དརེ་འཚམས་འདའི་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་ེནས་ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་ད་ེསྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་རེད། དེའི་ནང་ལས་རིམ་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མ་དརེ་མྱ་ངན་གོས་འཆར་ག་ིརེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཅིག་ཡོད། ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་
སདེ་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་ཡོད། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གིས་སྔོན་རསི་ཐགོ་གསུང་བཤད། ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཐུགས་ཞབི་གནང་བའ་ིསྙན་ཐ།ོ ད་ེནས་ཁིམས་བཟའོ་ིལས་རམི་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་། ད་ེམིན་གི་
མང་ཚོགས་རིས་ཁའ་ིཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པའ་ིསྙན་ཐ།ོ ད་ེམིན་ག་ིད་ིབ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་གཞན་ཡང་ཐུགས་སྣང་གཞནེ་སྐུལ་
ཡོད་ན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ིཆར་གང་ཡང་འབོར་མ་སོང་། ད་ེནས་རསེ་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སི་འཐུས་སེར་ག་ིགོས་ཆོད་ཡོད་པ་
ཡིན་ན་ད་ེལྟར་རདེ། མདརོ་ན་ལས་རམི་ད་ེའད་ཡོད། 
 གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པ་གོལ་བ་ནས་བཟུང་ས།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ལས་ཀ་གང་དང་གང་བྱུང་བ་འད་ི
སངོ་མིན་ཙམ་ཞགི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་པ་ོདེར་ཕྲན་རང་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ཉིན་མོར་ཚོགས་གཙོའ་ིལས་འགན་ག་ི
དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། དེའ་ིརེས་ལ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོགནས་མཆགོ་ར་ོར་ེགདན་ལ་ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་པའ་ིསྐབས་ལ་བཅར་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོལོ་གཉིས་དང་
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ཕེད་ཀ་ལ་ས་བགོས་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས། ད་རེས་ཟླ་བ་དྲུག་དེའི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་རེད། གོ་སྒྲིག་རེད། གོ་ཚེ་
རོག་ལ་སོགས་པར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེབཞིན་ར་རམ་ས་ལ་ཁུལ་རེད། Ranchi, Mundgod དང་དེའ་ིཉ་ེའགམ་སུད་
ཚོང་ཁག རོར་གིང་དང་དེའི་ས་ཁུལ་ཉེ་འགམ་ཁག Chandigarh, Mohali, Ambala, Patiala, Ludhiana and 
Jalandhar བཅས་ལ་ང་ཚ་ོས་བགོས་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 
 ད་ེབཞིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ཀིས་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འཆར་བརམས་པ་གཞི་བཟུང་གིས། Andhara, 
UP,Bihar མ་གཏོགས་པའ་ིམངའ་ས་ེགཞན་དག་ཆ་ཚང་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེནས་ཕ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་
རྒྱུ་འད།ི Denmark,Norway, England, Scotland བཅས་ལ་སི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེ་དང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གོས་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཧི་མ་
ཅཱལ་མངའ་སེའི་དགུན་ཁའི་གོས་ཚོགས་ར་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པའི་སྐབས་དེར། དེ་སྔོན་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ལྷན་འཛོམས་གནང་བའི་སྐབས་ལ་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་རེས་མངའ་
སེའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་སར་ང་ཚོའི་ངོས ་ནས་གསོལ་ཇ་ཞལ་ཏོག་སབས་བདེ་ཞིག་འདེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་བྱུང་བ། དེ་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི། ང་ཚོས་ལོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ་དེའི་
ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་དུས་ཚོད་ཚང་རན་གི་ཡོད་ཙང་
ཁོང་རྣམ་པར་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུ་དང་གསོལ་ཚིགས་འདེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་མཚོན་པ་བྱུང་ཡོད། 
 དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ་ག་ིདབུ་ཁདི་ད་ེས་ིའཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེ Andra 
Pradesh ཡི་ Vijaywada ས་གནས་སུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དེ་རྒྱ་གར་ལ་ག་ཚོད་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་" (How 
Important is Tibet Issue to India) ཞེས་པའི་བརོད་གཞིའི་ཐོག་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད། ད་ེནས་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་དེའ་ིནང་ལ་སྐུ་མགོན་ཕེབས་མཁན་དང་དེའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚ་ོམཇལ་མོལ་ཞུ་
རྒྱུའ་ིཐོག་ལ་བརོད་ན། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་འད་མིན་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམས་
ལ་མཇལ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེད་ེབཞིན་གི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག དཔེར་ན། རྒྱ་གར་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Pradeep Tamta མཆོག་ནོ་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དུས་ཆེན་གི་མཛད་
སོར་ཕེབས་ཡོད་པ། ཁོང་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་གསོལ་ཚིགས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ལྷོ་ཨ་མི་རི་
ཀའི་ས་གནས་ Chile གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག ཨ་རི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག ཨ་རི་རྒྱལ་སིའི་བོད་
དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ (ICT) གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་ནས་ Scotish Cultural 
group ཁག་ཅིག ཇ་ེན་ིཝ་ Geneva ནས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཅིག ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡ་ནས་རྒྱ་རགིས་ཁག་ཅགི ཐའ་ེཝན་
ནས་རྒྱ་རིགས་ཁག་ཅིག་བཅས་དང་། ད་ེམིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་མཐོ་སོབ་དང་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་སི་ལྷན་དུ་
འཚམས་གཟིགས་དང་འབེལ་གོས་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་དོན་ཐོག་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད། འབྱུང་བའི་གནོད་
སོན་ཐོག་ལ་དཔེར་ན། བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ལ་ཆར་ཞུད་ཀི་རེན་པས་ཆུ་ལོག་བྱུང་བ་དང་། དེ་དེ་
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བཞིན་གི་ཨོ་ཌི་ཤ་ལ་འབྱུང་བའི་རེན་པའི་གནོད་སོན་ཆེན་པོའ་ིཕོག་སེ་ཁང་པ་དང་། འཚོ་བ། ཞིང་ཁ་བཅས་སུ་དོ་
ཕོག་ཤུགས་ཆེ་ཕིན་པར་སི་ལྷན་ནས་ཐུགས་གསོའ་ིསད་ཚོགས་གཙོའི་ངལ་སེལ་ནས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་ཐུབ་པ་
དང་། དེ་མིན་གི་ཚོགས་གཙོ་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།  སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་གཞིས་སར་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ང་ོ 
༥༠ འཁོར་བའ་ིདུས་ཆེན་ག་ིམཛད་སོར་སྐུ་མགོན་དུ་བཅར་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་བ། མོན་ག་ོརུ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་བསད་པའ་ིབོད་
རགིས་མཐ་ོརིམ་སོབ་མའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༡༣ པའ་ིཚོགས་འདུའ་ིསྐབས་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབོར་བཅར་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་བ། 
ང ་ཚོས ་ཉེ་ཆར ་ཨ་རི་སིད་འཛིན་མཆོག་དང་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ནས་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་ཁིམས་ཡིག་ 
Reciprocal Access to Tibet Act གཏན་འབེབས་གནང་བ་དང་དེར་སིད་འཛིན་གི་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུའ་ིཕག་བསི་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་བྱུང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཤིག་བཅོལ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་
བཞག་པའི་སྐུ་ཚབ་ཤ་སག་ཅིག་རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འད་ཞིག་བས་པ་ཡིན་
ནའང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་ཞིག་དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དགའ་བ་སེ་འོས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་ནི་
ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། འདི་འད་ཡིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སུ་
དང་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གང་འད་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་ལ་བབ་པ་
ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་དང་མི་འདུག་དེ་དོ་བདག་རང་ཉིད་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག འདི་འད་ཡིན་ཙང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་འདི་གྲུབ་པའི་རེས་ལ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དགའ་བ་སེ་འོས་པ་ཞིག་
བཟོས་ན། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དེ་ཚོགས་པའི་ཚུགས་གོ་ཆོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་འདི་གོལ་བའི་རེས་ལ་མང་ཚོགས་
ཐུགས་ཕམ་སེ་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་དེ་ཚོགས་གོ་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། དེ་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་མོལ་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་བོད་སི་པའི་ར་དོན་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པ་འདི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་
གོས་ཚོགས་འདི་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་ཞིག་བཟོས་དང་མ་བཟོ་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོ་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཡོད་བསད་པའི་
ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚང་མ་ལོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་ཙམ་
མིན་པར་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཚོས་ཀང་ང་ཚོར་མིག་དཔེ་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་
ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་རེད་ཅེས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་གིན་སྔོན་ལ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས ་ད་རེས ་ཀི་གོས ་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བདུན་པ་དེ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ་གནང་མཁན་བཀུར་འོས ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས ་མ་གཏོགས་པའི་
གཞན་དག་ཚང་མ་ལོག་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་རེས ་ཀི་གོས ་ཚོགས་དེ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ནས་གོལ་ཐུབ་རྒྱུའི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་དོན་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གི་གྲུབ་པའི་སོན ་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་བཞ་ིཔ། ཚགོས་གཙའོ་ིལས་ཚབ་དང་། ལས་རམི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ་ིབསྐ་ོགཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

བཀདོ་ཁྱབ། 
༄༅། །བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀ་ིསྒྲིག་གཞ་ིདོན་ཚན་ ༩ 
པའ་ིནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙ་ོདང། ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་སུ་ཡང་ང་ོབཞུགས་མེད་པའ་ིསྐབས། ཚོགས་འདུའ་ི
གཙ་ོསོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་བཟོ་
འགོད་ཀིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་བསང་རྒྱུའ་ིསྐབས་
ཚགོས་གཙའོ་ིལས་ཚབ་ཀ་ིའསོ་མའི་ིམཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
༡། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་དཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
༢། ས་ིའཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
༣། ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་ཡིན། ངསོ་འཛིན་ཞུས་ན་འགིག་ག་ིའདུག་གམ། ལས་རམི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ།ི 
བཀདོ་ཁྱབ། 

༄༅། །བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀ་ིསྒྲགི་གཞ་ིདནོ་ཚན་ ༡༦ 
པའ་ིནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་རམི་ཐ་ོའགོད་ལས་དོན་ལ་རགོས་རམ་དང་སོབ་སོན་འབུལ་མཁན་ས་ིའཐུས་
གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའ་ིལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ར་ེཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན། 
ད་རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༩ ནས་ཚེས་ ༢༩ བར་ཉིན་བཅུའི་རིང་བསང་རྒྱུའ་ིསྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡནི། 
༡། ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས། 
༢། ས་ིའཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
༣། ས་ིའཐུས་ལྷ་རྒྱ་ར་ིརྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
༤། ས་ིའཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
༥། ས་ིའཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརེས་དན་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་རབས་བདུན་པ་༸སབས་རེ་ཀ ῝ཐོག་དགེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་
འགྱུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དགུང་གངས་ ༦༤ བོད་རབ་གནས་ས་ཁྱི་སིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕོགས་
དགའ་བ་གསུམ་པ་སེ། བོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡༡ དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི ་སྔ་དོར་གུ་རུ་
པདྨའི་གནས་ཆེན་བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཕི་གསལ་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ནང་གསལ་ཆོས་དབིངས་སུ་ ཐིམ་
ཚུལ་བསན་པའི་ཡིད་གདུང་གི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་འཕྲལ་དམ་པ་གང་
ཉིད་ཀི་འདས་མཆོད་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་དང་། བལ་ཡུལ་ཀ ῝ཐོག་གཞི་ཆེན་བཻ་རོ་གིང་དགོན་གི་འདུས་སི་དང་། སྔ་
འགྱུར་ཀ῝ཐོག་ཨ་འཛོམ་དགོན་འདུས་སི་བཅས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིཕག་བིས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། འབེལ་
ཡོད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་གསོ་དང་། མཆོད་འབུལ་བཅས་ཞུ་སད་སྐབས་དེའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བལ་ཡུལ་
ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་ཆེད་བཅར་ཞུས་གནང་ཡོད། 
 ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མདོ་སད་མགོ་ལོག་རོ་ཡུལ་མཁར་ནང་གོང་མའི་ལྷ་
ཁང་སུམ་མདོ་རུ་ཡབ་བོ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡུམ་ཆོས་འཕགས་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  
ཨ་འཛོམ་རྒྱལ་སས་འགྱུར་མེད་རོ་རེ་མཆོག་དང་། རོང་གསར་འཇམ་དབངས་མཁྱེན་བརེ་ཆོས་ཀི་བོ་གོས་མཆོག 
ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པ་རིག་པའི་རོ་རེ་མཆོག་སོགས་ནས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་བཞིན་ཤར་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་དགོན་དུ་
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་ཁི་འདོན་མཛད་སོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་། དེ་རེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཉི་ཟླ་མཆོག་དང་། མཁན་ཆེན་འཇིགས་
མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག ཀཿཐོག་མཁན་རྒན་རྒྱལ་མཚན་ནོར ་བུ ་མཆོག ཀཿཐོག ་རྨོག ་ཚ་རིན་པོ་ཆེ། ཨ ་འཛོམ ་
འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀི་མདུན་ནས་གསན་བསམ་དང་དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་སོགས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཡོངས་
སུ་གང་བར་མཛད། 
 ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འབོར་རེས ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་
དབུས། ༸སབས་རེ་འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ། ༸སབས་རེ་སག་ལུང་རེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། ༸སབས་རེ་གྲུབ་དབང་པད་
ནོར་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ཀི་མདུན་ནས་དབང་ལུང་གདམས་ངག་མང་པོ་ཞུས་ཤིང་། འཕགས་པའི་གནས་ཆེན་ཁག་
ཏུ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་མང་པོར་ཕེབས་ནས་བསན་འགོའ་ིདོན་
རྒྱ་ཆེར་མཛད་གནང་ཡོད། 
 བོད་རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༨ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གནས་མཆོག་
རོ་རེ་གདན་དུ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་སོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༢༩ པ་ཚོགས་སྐབས་དང་འབེལ་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བ་



6 
 

ཆེན་ཁག་དང་། སྐུ་ཚབ་བཅས་ལྷན་འཛོམས་སར་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཕེབས་ཕོགས་སྐོར་གོ་བསྡུར་ཐག་
གཅོད་བྱུང་བར་རིང་མའི་མ་དགོན་ཆེན་པོ་དྲུག་ནས། དེ་ཡང་དང་པོ་ཀཿཐོག་དང་། དེ་རེས་རོགས་ཆེན། ཞེ་ཆེན། 
སིན་གོལ་གིང་། རོ་རེ་བག དཔལ་ཡུལ་བཅས་ཀི་བསན་བདག་བ་ཆེན་ཁག་རིམ་པས་དབུ་འཛིན་གི་མཚན་གནས་
ལོ་གསུམ་རེ་རེས་མོས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་དོན་བཞིན། སྐབས་དེར་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀཿཐོག་པའི་བ་
ཆེན་༸སབས་རེ་ཀཿཐོག་དགེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ལྟར་རིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁི་
རབས་བདུན་པའི་མཚན་གནས་ཞལ་བཞེས་ལེགས་ཐོབ་བྱུང་། བོད་རབ་གནས་ས་ཁྱི་ལོ་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ 
༡༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚེས་བཅུའི་དུས་བཟང་དང་བསྟུན་ཏེ་གནས་མཆོག་རོ་
རེ་གདན་དུ་དངོས་སུ་ཁི་འདོན་མངའ་གསོལ་གི་མཛད་སོ་ཞུས། དེ་རེས་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གསར་མཇལ་ཞུ ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་སེ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོས་དབྱུགས་དབྱུང ་
གཟེངས་བསོད་གནང་། སྔ་འགྱུར་བསན་པ་ཡོངས ་རོགས་ཀི་མངའ་བདག་ཐུགས་འགན་བདག་གིར་བཞེས ་ཀང་
རིང ་པོར ་མ་སོང་བར་གདུལ་བ་རྟག་འཛིན ་ཅན་རྣམས་ཆོས ་ལ་སྐུལ་ཕིར ་ཞིང་མཆོག་གཞན་དུ་གཤེགས་པར་
མཛད་པའི་ཚུལ་བསན།  
 སྐུ་འཚོ་བཞུགས་རིང་རྒྱལ་བསན་སི་དང་བེ་བག་སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་བསན་པ་བཅས་ལ་རྨད་བྱུང་མཛད་
འཕྲིན་བསངས་བ་དང་། དེ་བཞིན་སོབ་ཚོགས་ཀང་བགང་བར་མི་ནུས་པ་རེས་སུ་བཟུང་ནས་འདི་ཕིའི་ལམ་བཟང་
གསལ་བར་མཛད་ཡོད། ༸སབས་རེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པ་གང་ཉིད་ཀིས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བོད་བསན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་རླབས་ཆེན་གི་ཐུགས་ཁུར་
ཆེན ་པོ་བཞེས ་གནང་བ ་དང་། མདོར ་ན ་སྐུ ་ཚེ་ཧིལ ་པོ་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་མཛད་པ ་བསངས་ཤིང ་
མཚན་སྙན་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་ཅིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གདུལ་བའི་དོན་མཛད་པ་སོགས་སེས་བུ་དམ་པའི་རང་
རྟགས་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་བའི་སེས་མཆོག་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

གོས་ཆོད། 
༸སབས་རེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཀ῝ཐོག་དགེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་
དེ་དག་ལ་གུས་བཀུར་ཡི་རང་དང་བཅས་ཆེ་བསོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་ཉིད་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་
གཤེགས་པ་འདིས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སི་དང་། ཁྱད་པར་གང་གི་སོང་ཡུལ་རྣམས་ལ་གོད་ཆག་ཆེན་པོ་
བྱུང་བ་ནི་བརོད་མ་དགོས་པར་བརྟེན། ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་གདུལ་ཞིང་སོང་ཡུལ་སི་དང་། ཁྱད་པར་འབེལ་
ཆགས་གྲྭ་ཚང་དང་། སོབ་ཚོགས། སྐུ་འཁོར་ལྟོས་བཅས་ཡོངས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐུགས་
གསོ་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་། སེས ་ཆེན ་དམ་པ་གང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཟབ་མོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང ་།  སར་ཡང་
བསན་འགོའ ་ིམགོན་དཔུང་དམ་པར་ཡང་སིད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འཁྲུལ་བལ་མྱུར་དུ་འབོན་པའི་སོན་འདུན་
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ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་ངག་བཅད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་
མཁན་ཡོད་ན། ར་ེརེའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུམ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། གོ་
སྐབས་བཞེས་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མདོ་སད་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ནང་སར་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་
ཐོག་འཛིན་པའི་དག་གནོན་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞུ་འབོད་སད་གཞོན་སེས་རོ་པོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་སེ་ “༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་དགོས། གསེར་ཞལ་མྱུར་ཏུ་མཇལ་བར་ཤོག ” 
ཅེས་སྐད་འབོད་གནང་མཐར་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་འདུག ཁོང་ནི་རྔ་པ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཡུལ་ཚོའི་བ་སྐོར་སེ་བ་
ནས་ཡིན་པ་དང་། རང་ལོ་ ༢༣ ཕ་མིང་ལ་གཅོད་པ། མ་མིང་ལ་འཕྲིན་ལས་སིད་ཡིན་ཞིང་ཨ་མ་ལགས་ལོ་ཤས་
གོང་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད། ཁོང་ཨ་ཞང་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཚང་གི་ནང་ལ་གཏན་སོད་བེད ་བཞིན་
ཡོད་འདུག ཁོང་འདས་གོངས་སུ་སོང་པའི་རེས་སུ་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཕྲོག་ཡོད་མེད་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མིའི་
གནས་སངས་ཅི་ཡིན་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། བ་སྐོར་སེ་བ་ནི་དེང་སང་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཅད་བགོས་
བས་པའི་རྔ་པ་རོང་ཆོས་རེ་མ་ཡུལ་ཚོའི་རུ་ཆེན་གཉིས་པ་ཡིན་པ་དང་། འཚོ་ཐབས་ ནི་འབོག་ལས་ལ་བརྟེན་པའི་
འབོག་སེ་ཞིག་ཡིན་འདུག 
 ད་བར་བོད ་ནང ་ཤེས ་རྟོགས ་ར ་སོད ་གསལ་པོར ་བྱུང་བ ་བོད ་མི་ གངས ་ ༡༥༣ གིས ་རང ་ལུས་མེར ་
བསེགས་གནང་བའི་ཁོངས་ ༡༣༡ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་ནའང་གཞན་རྣམས་ཀི་གནས་
སངས་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་དེ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དག་གནོན་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་དང་། བོད་མིའི་བ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་དུ ་གདན་ཞུ་དགོས་པ། བོད་ལ་རང་དབང་
དགོས་པ། བོད ་ལ་འགོ་བ ་མིའི་ཐོབ ་ཐང་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས ་པ། བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར ་ཡུག་ལ ་
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བདག་སོང་དགོས་པ། བོད་མིར་དག་གནོན་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་ཀི་དགོས་འདུན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
བཏོན་གནང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་རྣམས་ལ་བདག་སོད་ཡ་ལན ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར་བརྟེན། བོད་མི་
རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མ་བཏང་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
གནད་དོན་འདི་རིགས་ལ་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་བསད་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འགིགས་པ་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
གོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཁག་བཞག་ཡོད་པའི་ནང་དོན་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་
ནས་བོད་མི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་ཞལ་ཆེམས་དང་གདུང་འབོད། དགོས་འདུན་བཅས་
ལ་བདག་སོད་དགོས་པ་དང་། བོད་ལ་འཛིན་པའི་དག་གནོན་གི་སིད ་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བོད་རྒྱ་གཉིས་
སན་གི་ཞི་འགིགས་གོས་མོལ་མྱུར་དུ་མཐུད་དགོས། 

གསོ་ཆདོ། 
རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རང ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་སིག་
ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་
པ་དང་། གཞིས ་བེས ་བོད ་མི་ཡོངས ་ལ ་རང་དབང་བདེ་སིད ་ཀི་ཉི་མ ་མགོགས ་ནས ་མྱུར་དུ ་ཤར་བའི་མཆོག ་
གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་
མཁན། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ཚོགས་ཟུར་རྒྱ་ར་ིསྤྲུལ་སྐུ་བ་ོགོས་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་སྐུ་བསྙུངས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ 
ཚེས་ ༢༩ སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ཡོལ་ཙམ་ལ་ཨ་རིའི་སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༧༠ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་
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པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཡབ་རྒྱ་རི་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གི་བཟའ་ཟླ་ནོར་འཛིན་ལྷ་མོ་དང་རོ་རེ་
གཡུ་སྒྲོན་གཉིས་ལས་རྒན་པ་ཡུམ་ནོར་འཛིན་ལྷ་མོའ ་ིསས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ལོར་མདོ་སོད་ཉག་རོང་རྒྱ་རི་ཚང་
དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་འཇམ་དབངས་མཁྱེན་བར་ེམཁྱེན་རྒན་མ་མཆགོ་དང་སིན་གིང་མཁན་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་རྣམ་གཉིས་ནས་
འཇམ་དཔལ་བད་ེབའ་ིཉ་ིམའམ་ཡངོས་གགས་སུ་མཁན་པ་ོཨ་བརྟན་ག་ིཡང་སདི་ས་ེསྤྲུལ་དུ་ངསོ་འཛིན་གནང་ས་ེཁ་ིགསལོ་ཞུས། 
སྐུ་ཆུང་དུས་ནས་བོད་ཡིག་འབི་ཀོག་དང་ནང་ཆོས་སོབ་གཉེར་གནང་། རྒྱ་ནག་གི་བཙན་འཛུལ་དག་གནོན་མི་བཟད་པ་བྱུང་
སབས། ཉག་རོང་ནས་ཕེབས་ཐོན་གིས་ཕི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཞིང་། ལ་ོཤས་རིང་
ཨིན་ཇིའ་ིསྐད་ཡིག་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་། ཕི་ལ་ོ ༡༩༦༤ ལོར་རོར་གིང་དུ་བོད་མིའ་ིརང་དབང་སྲུང་སོབ་གསར་ཁང་ནང་ཕབ་
སྒྱུར་གི་ཕག་ལས་དང་། ད་ེནས་རིམ་བཞིན་གསར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གནང་། དེ་མཚུངས་བོད་དོན་སྐོར་ཨིན་སྐད་གསར་
འཕྲིན་ཐོག་མ་བོད་ཀི་འབོད་སྒྲ་ Voice of Tibet ཞེས་པ་འདོན་སེལ་གནང་བའ་ིརེས་སུ་བོད་གནས་བསར་ཞིབ་ Tibetan 
Review ཅེས་པ་ད་ེཡིན། ད་ེརེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ནས་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཐོག་མར་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅདོ་ཁང་ག་ིདྲུང་གཞོན་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་། བ་ོཔལ་ Bhopal ཤོག་བཟའོ་ིའགན་འཛནི་དང་ཆབ་སིད་ཉམས་ཞིབ་ཀ་ི
འགན་འཛིན་སོགས་ཀ་ིཕག་ལས་གནང་། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་རང་དབང་གསར་ཤོག་ག་ིརམོ་སྒྲགི་པ་དང་ཨིན་ཡིག་བོད་གནས་
བསར་ཞིབ་གཉིས་ཀི་རོམ་སྒྲིག་པའང་གནང་མྱོང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ལོར་སྐབས་དེའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་བཀྲས་མཐོང་
བསན་འཛནི་དག་ེབདེ་མཆགོ་དང་། དལི་བསྒྲགས་དྲུང་ཆ་ེབསདོ་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས། ཨ་ར་ིདནོ་གཅོད་བསན་འཛནི་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་བཅས་ཀ་ིལྷན་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ཚོགས་སྐོང་འགན་འཛིན་དང་། ད་ེ
རེས་ཚོགས་གཙ་ོཡང་གནང་ཞིང་། ཟུང་སེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགུལ་སྐབས་གཞོན་ནུའ་ིདབུས་རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
མིའི་འགན་འཁུར་བཅས་གནང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གོང་མཐོར་སེལ་ཆེད་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཚོན་རྒྱ་གར་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བཙུགས་གནང་
ཡོད། ཕ་ིལོ་ ༡༩༧༨ ལོར་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐ་ོགཞག་གིས་མཛད་ཁུར་བཞེས། ད་ེརེས་གནས་
སྐབས་རིང་གཞུང་ཞབས་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང་ཡང་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ བར་
སྐབས་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ནང་འོས་འདེམས་དང་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོར་འདེམས་བསྐ་ོབྱུང་དོན་ལྟར་ཚོགས་
གཙའོ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཁང་དང་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུས་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ དང་ 
༡༩༨༤ ལོ་སོ་སོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་བོད་རྒྱ་
གོས་མོལ་རྟོགས་ཞིབ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་དིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ལས་
འཕར་དུ་བསྐ་ོགཞག་དང་། ད་ེབཞནི་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ལོར་བཀའ་བོན་ཕག་རགོས་སུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། རམི་བཞནི་ཤེས་
རགི་བཀའ་བོན་དང་ཕ་ིདལི་བཀའ་བནོ་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོ་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་
རྒྱལ་སིའི་བོད ་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་རིང་ལ ་འཛམ་གིང་སི་
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དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གོང་མཐོར་གཏོང་སད་འབད་བརོན་གནང་འབས་ཨ་རིའི་སིད་
འཛིན ་བཞི་ཡིས ་སི་ནོར ་༸གོང ་ས་༸སབས་མགོན ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕོ་བང་དཀར་པོར ་གདན་ཞུས་ཀིས ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རྒྱུར་འོག་གབས་ཀི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་གཙོ་བཞེས་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་
གོང་འོག་གཉིས་སུ་སིད་དོན་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིདབུ་ཁིད་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཤུགས་ཆེར་བྱུང་ནས་བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ Tibet Policy Act 2002 ཞེས་པའི་ཁིམས་ཡིག་ཞིག་འཇོག་
ཐུབ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་
ཀི་གསེར་གི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་ཡོང་བར་མཛད་འགན་གཙོ་བཞེས་ཀིས་གྲུབ་འབས་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༠ བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་དུ་གོས་མོལ ་ཐེངས་ ༩ གནང་
ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་བཞེད་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས། བོད་
མིའི་མངོན ་འདོད ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ ་གསལ་བཟོ་གནང་ཐུབ་པའི་སོ་ནས ་བོད ་དོན ་བདེན ་མཐའ་གསལ་
ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་ཡོད།  
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར ་དམིགས ་བསལ་སྐུ ་ཚབ་ནས ་དགོངས ་ཞུ ་གནང་ཡང་བོད ་རྒྱ ་ཞི་མོལ ་ལས ་དོན ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་སུ་མུ་མཐུད་བཞུགས་གནང་ཡོད། མདོར་ན། དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་
བོད་བསན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་རིང་
གནང་བའི་མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་ད་ེཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་གཤེགས་ཁོང་གི་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་
བས་བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའ་ིསོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་
རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་དེའི་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུམ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 
མེད་པ་ཡིན་ཙང་། གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་འཐུས་འཇུ་
ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །བོད་མི་མང་དབུས་གཙང་སི་ཟུར་མངའ་རིས་ཁྱུང་ལྷ་ོགགས་པ་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དུས་ཐུང་བསྙུན་བཞེས་རེས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྔ་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༨།༡༨ ཐོག་ར་རམ་ས་ལའི་བད་ེལེགས་སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༨༠ ཐོག་སྐུ་
ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཡབ་ས་ིཆོད་རྟ་མགིན་དང་ཡུམ་ཚ་ེདབང་གཉིས་ཀ་ིསས་སུ་
ས་ཡསོ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ལོར་མངའ་རསི་སྐོར་གསུམ་ག་ིནང་ཚན་བང་འབགོ་གཞུང་པ་མ་ཚན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁངོ་ག་ིཡབ་ཡུམ་
གཉིས་ལ་བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཁོང་ན་ིཆ་ེཤོས་ད་ེཡིན་ལ། ཆུང་དུས་རང་ཡུལ་རང་དབང་རང་བཙན་ག་ིདུས་བཟང་
ལ་བརྟནེ་ཡབ་ཡུམ་གིས་གཟགིས་སོང་འོག་འཚར་ལོངས་དང་འབེལ་སྔར་སོལ་རང་ལུགས་ཡིག་རསི་སོགས་ལ་སོབ་གཉརེ་ད་ོ
བརོན་གང་ཡོང་གནང་། བོད་དུ་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་དག་གནོན་དུས་འགྱུར་དབང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་
འབརོ་མཚམས་ཐགོ་མར་ཀུ་ལུར་ལམ་བཟ་ོདང་། སདོ་སར་དའེ་ིབརྒྱ་དཔནོ་ག་ིལས་འཁུར་ཞུ་མུར། ལམ་ས་ིསྐུ་ང་ོབམས་པ་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དགོངས་པ་ཞུས་འཁོལ་གི་ལམ་སིའི་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་གནང་། སྐབས་དེར་བརྒྱ་དཔོན་དང་ལམ་སིའི་
འགན་འཁུར་གཉིས་གཅིག་ལོགས་ཞུས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ བར་ཀུ་ལུ་
ཁུལ་ག་ིས་གནས་བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའ་ིལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ག་ིདངུལ་གཉརེ་ག་ིའགན་འཁུར་ཞུས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ 
༡༡ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ཀུ་ལུ་ཁུལ་ག་ིལམ་ས་ིང་ོམར་བསྐ་ོགཞག་སྩལ། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣༠ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༢ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༣༠ བར་ཁྱོན་ལ་ོང་ོ ༩ ཙམ་རིང་མའ་ེསོར་ལུགས་བསམ་དང་། ཀ་ོལ་ིགལ་ས་གནས་སུ་བོད་རང་དབང་བདེན་པའ་ི
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་དངུལ་གཉེར། དྲུང་ཆེ། ཚོགས་གཙོ་བཅས་ཀི་འགན་འཁུར་མུ་མཐུད་ཞུས། ད་ེརེས་རང་གཞུང་
བཀའ་ཤག་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ ཉིན་བཀོད་རྒྱ་ཕེབས་པ་བཞིན། བོད་ནང་གཞུང་འབེལ་གཟགིས་བསྐོར་ཐངེས་
གཉིས་པའ་ིཚ་ོཁག་གསུམ་པའ་ིམ་ིའགོའ་ིཁོངས་བཅར་དགོས་ཕེབས་པ་བཀའ་དགོངས་དང་ལེན་ཞུས་རུང་། རྒྱ་ཕོགས་ནས་ཀ་
ཀོར་བཤད་སབས་སྐུ་ཚབ་དངོས་ཕེབས་གནང་མ་ཐུབ། རང་གཞུང་ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་དང་། དབུས་འདེམས་
ལྷན་བཅས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧།༢༨ འཁོད་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་གསལ། སྐབས་བརྒྱད་པའི་དབུས་གཙང་སི་
འཐུས་སུ་བསྐ་ོགཞག་ཕག་རྟགས་རིན་པ་ོཆ་ེས་ིཕེབས་དགོངས་དནོ་ལས་འཁུར་ཞུ་རྒྱུར་དུས་བཅར་དགོས་ཕེབས་བཞིན་ཕ་ིལ་ོ 
༡༩༨༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ བར་ལ་ོལྔའ་ིརིང་དབུས་གཙང་སི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུས། ད་ེ
རེས་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབེལ་འོག་བོད་ཀི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་བཀའ་བསན་གསུང་རབ་ཁང་དུ་ཕ་ིལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
༢༣ ནས་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༥ བར་ལས་ཡུན་ལ་ོ ༡༧ དང་། ཟླ་དྲུག་དང་ཉ་ིམ་བཅ་ོལྔའི་རིང་ལས་དོན་ཞབས་འདེགས་
ཞུས། 
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 བཀའ་ཡིག་ཡིག་མཛོད་ངེས་མེད་སེ་ཚན་ (དེང་སང་ལོ་རྒྱུས་འབི་རོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པ་) ནས་
འབོད་བསྐུལ་བྱུང་བ་ལྟར་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༡༡ བར་ལས་བཅར་ཞུས་ཏ་ེལ་ོལྔ་
ཙམ་རིང་ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ རེས་ཀ་ིཡིག་རིང་འཇུག་སྣདོ་ས་ོསོའ་ིནང་དོན་དབ་ེགསེས་ཁ་ཤོག་དཀར་ཆག་བཟ་ོ
འགོད་གནང་། དེ་རེས་དགུང་ནའི་བབས་ཀིས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སི་ཚོགས་ཞབས་འདེགས་ལས་
མཚམས་བཞག དེའ་ིརེས་སུའང་མུ་མཐུད་ལྷོད་བཞུགས་མ་གནང་བར་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཚད་ལ་ “སོད་མངའ་རིས་སར་
ཁངོས་གཞུང་རྒྱུགས་རངི་ཁུངས་འབགོ་ས་ེགཞུང་པ་མ་མཚན་པའ་ིཡུལ་ལུང་ཆགས་རབས་དང་འབལེ་མྱོང་ཐསོ་ལ་ོརྒྱུས་ད་ཕན་
ར་ིཁ་མཆརོ་མའོ་ིསདི་པའ་ིགངས་རྒན།” ཞསེ་པའ་ིཕག་དབེ་གཅགི་ཀང་ལྗགས་རམོ་གནང་། 
 མདརོ་ན། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིབཙན་བལོ་བོད་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་མ་ིལ་ོ ༤༩ རིང་ལྷག་བསམ་རྨ་མེད། ངལ་བ་དང་ལེན་
དང་ལྗིད་མ་ོཕྲག་ཁུར་གིས་དུས་ཚོད་དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་ཚད་ཕུལ་ནས་མི་ཚ་ེབཟང་མཐར་འཁྱོལ་བ་ཞིག་དང་། སྐུ་ཚ་ེཧིལ་
པརོ་བོད་བསན་སིད་མ་ིརགིས་དང་བཅས་པར་ས་ིཞུ་ཞབས་འདགེས་ལྷག་བསམ་ག་ིའཇུག་ས་ོཆེར་བསེད་ཡུན་རངི་གནང་བའ་ི
མཛད་རསེ་ཅན་ཞགི་ཀང་ཡནི། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་ད་ེཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀི་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལ་ོབཞ་ིལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དེའི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུམ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 
མེད་པ་ཡིན་ཙང་། གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཡགི་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟགིས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། ས་ི
འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་བོན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌེས་ (George Fernandes) མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུན་མནར་གིས་ཕི་ལོ་  ༢༠༡༩ 



13 
 

ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་དགུང་གངས་ ༨༨ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག དམ་
པ་ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའི་ནང་ཡབ ་ཇོན་ཇོ་སེབ་
ཕར་ནན་ཌེས་ (John Joseph Fernandes) ལགས་དང་ཡུམ་ཨ་ལིས་མཱར་ཐ་ཕར་ནན་ཌེས་ (Alice Martha 
Fernandes) ལགས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།  ནང་མིར་བུ་སྤུན་དྲུག་བྱུང་བའི་ནང་ནས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཆེ་
ཤོས་དེ་ཡིན་འདུག དམ་པ་ཁོང་དགུང་ལོ་  ༡༦ ཐོག་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་སོབ་གཉེར་གནང་བ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༦ ནས་ ༡༩༤༨ བར་ལོ་གཉིས་རིང་ལྟ་གྲུབ་རིང་ལུགས་ཐོག་ཆེད་གཉེར་གནང་། དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ལོར་བོམ་བེར་གནས་སོས་ཀིས་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ཚོང་དོན་ཚོགས་པའི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་བཞུགས་
གནང་སེ། རིམ་པས་ཚོགས་པ་དེས ་སྣེ་ཁིད་གཙོ་བོར་བསྐོ་གཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་བོམ་བེ་ནས་གོས་
ཚོགས་འོག་མའི་ (Lok Sabha) འཐུས་མིར་ཐོག་མར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་། དེའི་སྐབས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ནང་
དམ་པ་དེ་ཉིད་དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་བོན་ཆེན་ལ་བོད་དོན་ཐོག་མཉམ་སེལ་
རྒྱལ ་ཚོགས ་ནང་གེང ་སོང ་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད ་མེད ་བཀའ་འདི་ཞུས་ཡོད།  དེར ་མ ་ཟད་རྒྱ ་གར་གོས ་
ཚོགས་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གི ་དབུ་ཁིད་དུ་ངོས་འཛིན་
གནང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་བཙན་འཛུལ་འོག་ནས་མཐར་སོད་གནང་རྒྱུའི་མཐུན་འགྱུར་
གནང་དགོས་པར་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་གས་ཤིག་རེད།  དེ་བཞིན་བོད་མི་རྣམས་རེན་ངན་ཞིག་
གིས་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བཅོལ་དུ་ཕེབས་པར།  བོད་མི་བཙན་བཅོལ་བ་རྣམས་རིང་མིན་དཀའ་རོག་སེལ་རེས་བོད་
དུ་ཕར་ཕིར་ལོག་གནང་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འཆར་གཞི་ཡོད་མེད་བཅས་ཀི་ཐོག་ཀང་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་
སོགས་བོད་དོན་ཐོག་བཅོས་མིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གནང་མཁན་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་རེད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༡ 
ལོར་ལམ་སྐུ་ལཱའི་ལ་ཀ་སིར་ (Smt. Leila Kabir) ལྷན་དུ་གཉེན་སྒྲིག་གནང་བ་དང་ཁོང་གཉིས་ལ་སས་གཅིག་
ཡོད ་འདུག རིམ ་པས་ཕི་ལོ་  ༡༩༧༤  ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མེ་འཁོར ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་
གཞག་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཛ་དག་གི་ཁིམས་གཞིས་རེན་པས་དམ་པ་དེས་ངོ་རྒོལ་
གི་ལས་འགུལ་བརམས་ཏེ་མཐར་ཁོང་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་འོག་ཚུད། དེ་རེས་རྒྱ་གར་སིད་བོན་ཝི་པི་སིངྒ་ (V.P. 
Singh) མཆོག་གི་སིད་གཞུང་འཛིན ་སྐབས་ཏེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉིན་དངོས་སུ་མེ་འཁོར་བོན ་
ཆེན་གི་འགན་འཁུར་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་དམ་པ་ཁོང་ནས་ས་མ་ཏཱ་ཚོགས་པ་ (Samata Party) ཞེས་
པའི་སིད་དོན་ཚོགས་པ་ཞིག་གསར་འཛུགས་གནང་། དེའི་རེས་དམ་པ་ཁོང་ཇ་ན་ཏ་དལ་ (Janata Dal) ཞསེ་པའ་ི
སིད་དོན་ཚོགས་པ་དེས་ལྡེ་མིག་ལྟ་བུའི་འཐུས་མི་གཙོ་གནད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་སིའ་ིགོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོརྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་བསྐོང་
ཚགོས་གནང་སྐབས། ཚགོས་འདུའ་ིག་ོསྒྲགི་ཞུ་རྒྱུར་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ག་ིགཙ་ོའགན་བཞེས་མཁན་ཞགི་ཀང་ཆགས་
ཡོད། ཕི་ལོ ༡༩༩༨-༢༠༠༤  བར་སྲུང་སོབ་བོན་ཆེན་ཡིན་སྐབས་ཏེ་ཕི་ལོ་  ༡༩༩༩ ལོར་ཀར་འཁྱིལ་(Kargil) 
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དམག་འཁྲུག་བྱུང་རེས ་ཁོང ་ནས ་པོ་ཁ ་རན ་  (Pokhran nuclear) ཞེས ་པའི་རྡུལ ་ཕྲན་མཚོན ་ཆ ་དེ་ཚོད ་ལྟ ་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧  ལོར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་བོད་མིའི་རང་དབང་སེར་
ལངས་ཐེངས་ ༤༨ པའི་ཐོག ་དམ་པ་ཁོང་གི་སྣེ་ཁིད ་འོག ་རྒྱ་གར་གོས ་ཚོགས་བོད ་དོན ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་
འཐུས་མི་ ༡༠ ཙམ་བཞུགས་སར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་རྒྱབ་སོར་མཚོན་ཆེད་དུ་ཕེབས་གནང་མཛད།  
 མདོར་ན། དམ་པ་ཁོང་ན་ིསྐུ་ན་ཕྲ་མོའ་ིདུས་ནས་ཆབ་སིད་དང་སི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་ཐད་ལའང་ཐུགས་སྣང་དང་
དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞགི་ཡིན། ཁོང་གིས་ལྗགས་རོམ་གནང་བའ་ིཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིཕག་དེབ་མང་དག་ཅིག་
ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་ཀོག་པ་པ་ོརྣམས་ཀིས་ཁོང་ལ་ཚད་མཐོའ་ིཆེ་བསོད་དང་དགའ་མོས་གནང་བཞིན་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་དམ ་པ་ཁོང་གིས་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར ་བོད་དོན་ཐོག ་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་
ཆེན ་པོ་བཞེས་ཏེ་གོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་འགྱུར་ལྡོག ་མེད་པར་བོད ་དོན ་ཆེད ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག ་ཡིན ། 
ཁོང་ནི་བོད་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རོད་དང་། ས་ིཚོགས་ན་དང་བདེན་དང་། གཞན་ཡང་འཚ་ེབ་མེད་པའ་ིའཛམ་གིང་ཞིག་བསྐྲུན་
རྒྱུར་མཛད་རེས་ཅན་གི་རླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁིད་ཞིག་ཡིན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་སད་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་མཁན་ག་ིབོད་མའི་ིགོགས་པ་ོབསོ་ཐུབ་ཅན་ཞགི་ཡནི་ཞངི་། ལྷག་པར་དུ་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
ལ་ཐུགས་སྣང་གཤིན་པའོ་ིཐགོ་དད་གུས་ར་ེགཅགི་དང་བཀུར་བས་ིཆནེ་པ་ོཞུ་མཁན་ག་ིསེས་བུ་རླབས་ཆནེ་ཞགི་ཀང་ཡནི། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉདི་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རསེ་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསོད་ཀིས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁངོ་ཉདི་སྐུ་
ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དམ་པ་ཁོང་ག་ིཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། བས་བསགས་ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་བང་ཞིང་དག་ནས་བད་ེ
ནས་བད་ེབར་བགདོ་པའ་ིསོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ི
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་། ༧ ང་རང་ཚ་ོ
བོད་མི་རིགས་དང་བོད་ཀི་ར་དོན་ལ་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའི་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གི ་དབུ་ཁིད་ George 
Fernandes དགོངས་རོགས་ཀི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་བ་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་འདིར་གོས་ཆོད་ཅིག་
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བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིནང་གི་གལ་ཆེའི་གནས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དངོས་གནས་དང་གནས་བརབ་སྣོན་ཞུ་
འསོ་པ་ཞིག་དང་ཞུ་དགོས་པའང་ཆགས་ཀ་ིའདུག George Fernandes ཞུ་དུས་སརི་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་མ་ིམང་ད་ེ
དག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་ཁིད་པའི་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་མང་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད་
དེ། དེའི་ནང་སྐར་ཚོགས་མང་པོའ་ིདཀིལ་ནས་ཉི་ཟླ་ནང་བཞིན་ཤར་མཁན་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ George Fernandes རེད་
ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། སྐུ་ཞབས་ George Fernandes མ་མཁྱེན་པ་ང་
ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་མི་སྣ་ཨ་ཅང་ཅང་། གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་སིད་སྡུག ཐ་ན་མི་དཀྱུས་མ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ 
George Fernandes མ་མཁྱེན་མཁན་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་དེ་འདའི་བཀའ་དིན་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་
པར་དུ་གང་ཟག་འདིར་ལངས་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་བསད་པ་འདིས་གུས་འདུད་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་རྒྱུ་གཙོ་བོར་མ་གཏོགས། 
གཞན་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསྣམས་ཕབེས་པ་དེའ་ིཐོག་ལ་ཧ་ཅང་སྣནོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ིའདུག་ས།ེ ཡིན་ནའང་གུས་འདུད་ཀ་ིརྣམ་
པ་ཡནི། ད་ོབདག་རང་ཡིན་ནའང་ད་ལ་ོང་རང་ཚ་ོབོད་པའ་ིལ་ོགསར་སྐབས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀ་ིམཛད་ས་ོམ་གཏོགས་གཞན་དག་
ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་བེད་ཀ་ིམིན་ཟེར་ནས་ང་རང་མ་ིབ་ེབག་པ་གཅིག་གིས་གུས་འདུད་ཀ་ིརྣམ་པ་མཚོན་རྒྱུའ་ིདོན་དག་ལ་ད་ེ
འདའ་ིརྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསན་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་དམ་པ་ད་ེཉདི་སྔོན་མ་གཞུང་ཞབས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས། ལས་ཀ་མང་
པ་ོཞིག་བ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ ཤིག་རག་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ཁོང་ག་ིའཛིན་པའ་ིབོད་པའ་ིར་དོན་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཤུགས་ཇ་ིཙམ་
ཡོད་མེད། ད་ེདག་སོ་སོས་མཐོང་བ་ད་ེགཞ་ིབཞག་པའ་ིཐོག་ནས་གུས་འདུད་ད་ེཞུས་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་འདིའ་ི
ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་པ་ོའཛུགས་
མཁན་དང་འགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་མཁན་ད་ེཁོང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེགཞིར་བཟུང་བས་ནས་གང་ལྟར་བོད་
པའ་ིགནད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་མི་སྣ་གཅིག་བས་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེ
བཞིན་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་མི་སྣ་ཞིག་བས་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག གང་འད་ཞིག་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་ཡིན་
ནའང་ཁངོ་ཨང་དང་པརོ་ཕབེས་མཁན་ག་ིདབུ་ཁིད་གཅིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡིན་ཙང་དའེ་ིནང་ནས་འབུར་དུ་སནོ་དགོས་
རྒྱུའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ག་ར་ེཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ར་བའ་ིང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཞགི་ཡིན་ནའང་ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁིད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་དང་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ནང་ནས་མང་པ་ོཞིག་གིས་ང་ཚོར་དངོས་གནས་དང་
གནས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་རྒྱབ་སོར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནས་འབབ་མ་འད་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་སེབ་དུས་ཏོག་
ཙམ་འགྱུར་བ་ཡོང་བསད་པ་ཞགི ང་རང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབས་རྒྱུས་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་རང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིནང་དུ་བཞུགས་ཀ་ི
ཡོད་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིནང་དུ་མེད་པ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག བོད་པའ་ིགནད་དོན་ཞིག་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོ
ཆེའི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། ཁོང་གིས་གང་ལྟར་གནས་བབས་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་
བཞུགས་ཡོད་ནའང་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ིཐོག་ནས་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས། འདིར་ཚིག་སོར་ཞིག་སར་ན་བསམ་
བསམ་ཞིག་དན་སོང་། ཤོག་ལྷ་ེགཉསི་པའ་ིམདརོ་ན་ཟེར་བ་ད་ེནས་ཡིག་ཕྲེང་ལྔ་པ་དའེ་ིཐོག་ལ་བོད་དནོ་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་
ཆནེ་པ་ོབཞསེ་ཏ་ེག་ོསྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་མེད་པར་བདོ་དནོ་ག་ིཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་ཟརེ་ནས་
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ད་ེགསུངས་འདུག དེར་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏེ་གནས་བབས་ཅི་འད་ཞིག་གི་ཐོག་བཞུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར་འགྱུར་ལྡགོ་མེད་པ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཟརེ་བའ་ིཚགི་ད།ེ ངས་བསམ་པར་འབུར་དུ་བསན་ནས་བླུག་དགོས་
ཀི་འདུག་སྙམ། གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁོ་རང་གཞུང་འཛིན་གི་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག དེ་བཞིན་ཕོགས་འགལ་
ཚགོས་པའ་ིནང་བཞུགས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་པའ་ིཐོག་ལ་འཛིན་པའ་ིསིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕོགས་ལ་
འགྱུར་བ་ནམ་ཡང་གཏོང་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་བཀའ་དིན་ད་ེངེས་པར་དུ་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གནས་འབབ་ཅ་ིའད་ཞགི་ཐོག་བཞུགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞེས་པ་ད་ེཁ་སྣནོ་བཅུག་ན་འགིག་ག་ིཡོད་དང་མེད། འགིག་ག་ི
ཡོད་ན་བཅུག་རྒྱུ་ཁེལ་བ་ཡིན། ད་ེནས་ཡང་བསར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་ཡོད། གོས་འཆར་འདོན་
གནང་མཁན། ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། 
 
ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །དགུང་ལོ་ ༩༤ ལ་སོན་པའི་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི། ཨེཇ། ཌབ་ལུ། བྷུཤ་ (George H.W. 
Bush) མཆོག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་སྐུ་ཚེའ་ིའཕེན་པ་རོགས་པའ་ིཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག་པ་དང་། 
དམ་པ་ཁོང་ནི་ཡབ་པེ་རེས་ཀོཊ། ཤེལ་ཌོན། བྷུཤ་ (Prescott Sheldon Bush) དང་ཡུམ་ཌོ་རོ་ཐི། ཝོ་ཀར། བྷུཤ་ 
(Dorothy Walker Bush) གཉིས་ཀི་སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༤ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རི་ས་ཁུལ་མྰ ་སེ་ཆུ་སིཌ་ 
(Massachusetts) མངའ་སེའ་ིས་གནས་མིལ་ཊོན་ (Milton) དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཨ་རིའ་ིསིད་འཛིན་ཐེངས་ ༤༡ པ་ད་ེ
ཡིན་པ་མ་ཟད། སྐུ་ཚ་ེཧིལ་པོར་ཨ་རའི་ིམ་ིམང་ག་ིབད་ེདནོ་ཆདེ་ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཞགི་ཆགས་འདུག 
 དམ་པ་ད་ེཉིད་དགུང་ལ་ོ ༡༨ ཐོག་ཕ་ིལིཔ་ས་ིཤེས་ཡོན་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནས་ (Phillips Academy) ཐོན་མཚམས་
ཨ་རིའ་ིམཚ་ོདམག་ཁོངས་སུ་དང་བང་འཛུལ་བཞུགས་ཀིས་མཚ་ོདམག་ག་ིགནམ་གྲུའ་ིཁ་ལོ་པ་ (Naval Aviator) གཞོན་
ཤོས་གས་གཅིག་ཆགས་པ་དང། ཁོང་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༥ ཟླ་ ༩ པ་བར་མཚ་ོདམག་ནང་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་འདུག དའེ་ིརེས་
སུ་དམ་པ་ཁོང་ཨ་ར་ིཡེལ་གཙུག་ལག་སོབ་ཆེན་དུ་འཛུལ་བཞུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༨ ནང་སོབ་པ་མཐར་ཕིན་སོན་པ་དང་
སྣུམ་ག་ིཚོང་ལས་གཉརེ་འག་ོཚུགས་ཤིང། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༤ ལོར་དགུང་ལ་ོ ༤༠ སོན་སྐབས། ཨ་རའི་ིཕྱུག་བདག་གས་སུ་ཚུད་
ནས་སེར་གི་སྣུམ་ཚོང་ཡང་འགོ་འཛུགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༦ ལོར་ཨ་ར་ིཊེ་སེས་ (Texas) མངའ་སེ་ནས་གོས་ཚོགས་
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འགོ་མའ་ིའཐུས་མརི་འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་མུ་མཐུད་གོས་ཚོགས་འཐུས་མརི་འསོ་འདམེས་བྱུང་ཡདོ།  ཕི ་ལོ ་ 
༡༩༧༡ ལོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་(US Ambassador to the United Nations) ཏུ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡདོ་པ་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༤ ལརོ་རྒྱ་ནག་ནང་ཨ་རའི་ིའབལེ་མཐུད་ཁང་ག་ིས༌ིཁྱབ༌ (Chief of the U.S. 
Liaison Office in China) བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་མ་ཟད། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༦ ལོར་ཨ་རིའ་ིདབུས་གསང་བའ་ིལས་ཁུངས་ཀི་ 
(Director of Central Intelligence) ངེས་སོན་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༩ བར་ལོ་
བརྒྱད་ཀ་ིརངི་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་གཞོན་པ་ ༤༣ པ་གནང་བ་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༩ ནས་ ༡༩༩༣ བར་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛནི་ ༤༡ 
པར་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་གཞིར་ཟུང་སིད་འཛིན་ཀི་ཕག་ལས་གནང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གནང་སྐབས་
འཛམ་གིང་ནང་དམག་འཁྲུག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་ཞ་ིའཇགས་བཟ་ོརྒྱུར་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབསོན་ཡོད་པ། དཔེར་ན། 
ཤར་འཇར་མ་ནི་དང་ནུབ་འཇར་མ་ནི་དབར་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཨུ་རུ་སུ་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ (USSR 
Soviet Union) ཁ་འཐོར་སྐབས་རྒྱལ་ཕྲན་ནང་ཁུལ་དུ་འཁོན་འཛིན་གིས་དམག་འཁྲུག་མ་ཡོང་བ་བཅས་ཀི་ཐོག་སྐུ་ལས་
ཆེན་པ་ོབསོན་ཡོད་པ་རེད། དམ་པ་ད་ེཉིད་སིད་འཛིན་ག་ིལས་གནས་འཁྱུར་རེས་སུ་མུ་མཐུད་ས་ིཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ིལས་དོན་
རགིས་གནང་ནས་བཞུགས་ཡདོ་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༠ ལོར་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དང་
མཇལ་འཕྲད་ཀིས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛནི་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་༸མགོན་པ་ོམཆགོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་མཁན་ག་ིསདི་འཛནི་དང་པ་ོད་ེ
ཆགས་ཡོད་པས། དམ་པ་ཁངོ་ཚ་ེལས་འདས་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསན་རསེ་ས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆ་ེཔ་ོམཆོག་གསི་
ཁངོ་ག་ིནང་མ་ིཉ་ེའབལེ་རྣམས་ལ་གནང་བའ་ིཐུགས་གསའོ་ིགསུང་འཕྲནི་ནང་དམ་པ་ཁངོ་དང་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཁངོ་གིས་བོད་
མ་ིདང་བོད་ནང་ག་ིགནས་སངས་ལ་དོན་དམ་གིས་ཐུགས་འཁུར་ཆ་ེབཞསེ་གནང་བར་བརྟནེ། ངསོ་ལ་སེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེ
ཐབེས་བྱུང་ཞེས་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ས་ིལྷན་ག་ིཐུགས་གསོའ་ིཡིག་ཆུང་ནང་དུ་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀསི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དབར་གོས་མོལ་སར་གསོའ་ིཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱ་གཞུང་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མྱོང་སྐོར་
བཀདོ་ཡདོ། 
 མད་ོདོན་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀིས་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཨ་ར་ིསིད་འཛིན་གི་
དུས་ཡུན་གཙང་རེས་སུའང་བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཁོང་ག་ིབུ་སྐུ་ཞབས་ཇོར་ཇི། ཌབ་ལུ། བྷུཤ་མཆོག་ (George W. Bush) གིས་ཀང་བོད་ཀ་ིགནད་དོན་ཐོག་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་
བཞེས་གནང་ཡོད་ལ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གསི་ཐུགས་མཉསེ་པ་ོགནང་ས་ཤིག་ཀང་ཡིན། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསདོ་ཀ་ིབསྔགས་བརོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁངོ་ཉདི་
སྐུ་ཚ་ེམ་ཟནི་པ་འདསི་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆགས་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་རྣམས་
ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དམ་པ་ཁོང་ག་ིཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། བས་བསགས་ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་བང་ཞིང་དག་ནས་བད་ེ
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ནས་བད་ེབར་བགདོ་པའ་ིསོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ི
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པའ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་གསུམ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡནི། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛིན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རསེ་དན་ག་ིགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡགི་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་
ཞུས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག སིད་འཛིན་དམ་པ་ George H.W.Bush དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དེ་སྔ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༠ ལོར་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བ་དེ། སདི་འཛིན་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དེར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞགི་
བརིས་ཀ་ིཡོད། སིད་འཛིན་མང་པ་ོཞིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་སིད་འཛིན་
ལས་ཐོག་དངོས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་མཁན་དང་པ་ོདེ། དམ་པ་ཁོང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནད་
དནོ་ད་ེབོད་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་གསེར་ཡིག་ག་ིའཁོད་འོས་པ་ཞིག་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ས་ོས་ོངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ། ད་ེསྔ་བོད་
མ་ིཆགི་སོང་ཨ་ར་ིཁུལ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སདི་འཛནི་དམ་པ་ཁངོ་སིད་འཛནི་གནང་བའ་ིབརྒྱུད་རིམ་སྐབས་སུ་བྱུང་
བའ་ིགནད་དོན་ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་འདོན་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་ག་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་
མང་པ་ོཞགི་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། དམ་པ་ཚང་མའ་ིནང་མ་ིཡོངས་ལ་ཐུགས་གས་ོདང་བཀའ་དནི་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོང་ག་ིཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ ནས་ ༨ བར་ག་ིམྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཆ་ཚང་ཟིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་
མ་སྐུ་བཞེངས་ཀི་སྐར་མ་གཅིག་རིང་ངག་བཅད་ཀ་ིམྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཟིན་པ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་
བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིགོས་འཆར་ཁག་ལ་བཟ་ོབཅོས་དགོས་པ་ད་ེདག་བཟོས་པའ་ིཐགོ་ནས་ས་ི
མོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སི་
འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
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གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །ཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་ས་ེརྒྱ་ནག་མི་དམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་འགོ་བཙུགས་
མ་ཐག་ནས་རང་དབང་རང་བཙན་ལྡན་པའ་ིབོད་གངས་ཅན་ག་ིཞིང་ཁམས་སུ་རིམ་བཞིན་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏ་ེཕ་ིལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ཀ་ིསྣོད་བཅུད་ཡོངས་རགོས་དབང་བསྒྱུར་བས་ཡོད། ༢༠༡༩ ལ་ོའད་ིརྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
བཙུགས་ནས་ལ་ོ ༧༠ དང་། བོད་དུ་མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་བས་ཏེ་ཡར་ལངས་ཞིང་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་བཅིངས་འགོལ་བཏང་
ནས་ལོ་ ༦༠ ། སྒྱུར་བཅོས་སོ་དབ་ེབས་ཏེ་ལོ་ ༤༠ འཁོར་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་ལོ་གངས་སྣ་མང་འཁོར་བའི་དུས་ཚོད་གནད་
འགག་ཅན་ཞགི་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞནི་ཡདོ་ནའང་། དུས་ཡུན་དའེ་ིརངི་གཅགི་སྡུད་དབང་བསྒྱུར་འགོ་བདོ་ཐོག་འཛིན་པའ་ིདག་
གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་ག་ིསིད་བྱུས་ལ་བཟང་ཕགོས་ཀ་ིའགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མདེ། 
 ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མིའ་ིབ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། ཁོང་གི་
ཕབེས་རསེ་སུ་བོད་མ་ིཁ་ིཚ་ོབརྒྱད་ལྷག་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བལོ་དུ་འབརོ་བ་ནས་བཟུང་རང་དབང་མང་གཙ་ོལྡན་པའ་ིབཙན་བལོ་
བོད་གཞུང་ངམ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་འཛུགས་གནང་སེ་མི་ལོ་ ༦༠ རིང་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ར་ེབའི་མིག་
འབུར་གཏོད་ཡུལ་ཞགི་ཏུ་ཆགས་ཡོད། 
 དག་བ་ོརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིརིང་བོད་མ་ིདམར་གསོད་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། 
བཙནོ་འཇུག་གཅར་རྡུང་། འག་ོབ་མའི་ིཐོབ་ཐང་བཙན་འཕྲགོ ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་དག གཏརེ་ཁ་བསྔགོ་འདནོ་གིས་རང་
བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན། སྐད་ཡིག་ཉམས་དམས། འགིམ་འགྲུལ་ཚོད་འཛིན། གསར་འགོད་རང་དབང་ར་མེད་སོགས་ངན་
རྒུ་ཚང་བའ་ིབ་སོད་རྣམས་གོས་ཚོགས་རིམ་པའ་ིསྐབས་གསལ་འདོན་བས་ཟིན་པ་ཁག་བསར་ཟློས་མི་དགོས་ནའང་། ད་དུང་
ཡང་བདོ་ནང་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་སྐོར་ལ་ཡར་རྒྱས་ར་བ་ཉདི་ནས་བཏང་མེད་པའ་ིདཔ་ེམཚནོ་ཉ་ེསྔནོ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་
འགོ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆེན་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་དུས་བཀག་བསར་ཞིབ་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་
བཅུ་གསུམ་གིས་གེང་སོང་དང་སོན་འདོན། དི་བ་སོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ལན་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་སི་སེར་
ཚགོས་ས་ེམང་པོས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིསྙན་ཐ་ོཁག་ཏུ་བོད་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིགནས་སངས་ཇ་ེ
སྡུག་ཏུ་ཕིན་སྐརོ་གསལ་འདནོ་གནང་ཡོད། 
 དེང་སྐབས་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་གཙོས་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ས་བཅད་བགོས་བས་པའ་ིས་གནས་མང་པོར་ཞི་
མཐུན་དཔ་ེམཚནོ་ག་ིདགནོ་ས་ེདང་། རྒྱལ་གཅསེ་ཁམིས་སྲུང་ག་ིསྔནོ་ཐནོ་གྲྭ་བཙུན་མཚན་སྙན་ཟརེ་བ་སོགས་ཀ་ིགཟངེས་བསདོ་
དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་དེ་ཉིད་ཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕོགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བེད་པ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་དེ་སི་
ཚགོས་རིང་ལུགས་དང་འཚམས་ཐབས་འཚོལ་ཞིབ་བེད་པའ་ིགལ་ཆེའ་ིལག་ལེན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་ལ་ོ ༥ ཡ་ིའཆར་གཞ་ིབཀོད་
སྒྲགི་བས་ཏ་ེབརྟན་ལྷངི་སྲུང་སངོ་དང་། རྒྱལ་གཅསེ་ཆསོ་གཅེས། རྒྱལ་སངོ་དམངས་ཕན་ཟརེ་བ་སོགས་མངི་འདགོས་སྣ་ཚགོས་
བས་པའ་ིཚོགས་འདུ་འད་མིན་དང་། ས་གནས་འགའ་ཞིག་ཏུ་དགོན་སེར་བོད་ཡིག་ཞོར་ཁིད་ཀི་འཛིན་གྲྭ་གཉེར་མི་ཆོག་པ། ས་
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གནས་ཁ་ཤས་སུ་སོབ་གྲྭའ་ིགུང་གསེང་རིང་དགོན་སེར་མཆོད་མཇལ་དུ་འག་ོམ་ིཆོག་པ། ལྷ་སར་བོད་རིགས་ལས་བེད་རྣམས་
ཆོས་ལུགས་ཀ་ིབེད་ས་ོཁག་ཏུ་ཞུགས་ཚ་ེམ་ིཚ་ེཧིལ་པོའ་ིཐོབ་ཐང་ཡོངས་རོགས་འཕྲོག་རྒྱུ། ཡ་ཆེན་སར་དུ་ཕ་ིརྒྱལ་བ་དང་བོད་
མ་ིལ་དམིགས་བསལ་ཞིབ་བཤེར། གསེར་རྟ་བ་རུང་སར་དུ་ལ་ོབསྟུད་མར་བད་ེཆེན་ཞིང་སྒྲུབ་ཚོགས་མ་ིཆོག་པ་བཟོས་པ། རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྐོར་ཡོང་མཁན་རྣམས་དུས་མིན་བཙན་འགུག་དང་ལག་འཁྱེར་འཕྲོག་བཅོམ། བོད་མི་བོད་སར་
ཆོས་ཀ་ིསོབ་གཉེར་དང་གནས་སྐོར་མཆོད་མཇལ་འགོ་མཁན་ཡོངས་ལ་རྒྱུན་དུ་བཀག་སོམ་དང་བཙན་ཤེད་སོགས་བས་པར་
བརྟེན་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་ལྷན་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་སིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་སྐོར་ག་ིསྙན་ཐ་ོམང་པོའ་ིནང་རྒྱ་
ནག་གིས་བདོ་ནང་ཆསོ་དད་རང་དབང་སྐརོ་ལ་དམ་དག་བདེ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་ཡདོ་གནས་གསལ་ཡདོ། 
 རྒྱ་ནག་ག་ིར་ཁིམས་དང་མ་ིརགིས་ས་གནས་རང་སངོ་ག་ིབཅའ་ཁིམས་དང་མཐུན་པར་བོད་ཀ་ིསྐད་ཡིག་ལ་རྒྱ་གཞུང་
ནས་ལག་བསར་དགོས་གནས་ར་ེཞུ་བེད་མཁན་བོད་ཀ་ིསྐད་ཡིག་འཐབ་རོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་སུ་ནག་མེད་ཉེས་
འགེལ་གིས་ཁིམས་ཐག་བཅད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ག་ིཁིམས་རདོ་པ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཙམ་ཡང་བ་མ་བཅུག་པ་ན་ིམ་ིསདོ་ལས་འདས་
པའ་ིབདེ་ཕགོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱལ་སའི་ིབོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། མ་ིསེར་བཅས་ནས་སནོ་བརདོ་དང་
ར་ེབསྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེཞུ་བཞིན་ཡོད་ནའང། རྒྱ་གཞུང་གིས་བདག་སོད་ཙམ་ཡང་མ་བས་ཁར་བོད་ནང་སྐད་ཡིག་རང་དབང་སྐོར་
སྔར་བཞིན་མུ་མཐུད་ཛ་དག་ངང་གནས་ཡདོ། 

རང་དབང་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུ་གསར་འགོད་རང་དབང་ནི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པར་བརི་བཞིན་ཡོད་
ནའང་། རྒྱ་ནག་གཅིག་སྡུད་དབང་འཛིན་པས་ད་ེལྟར་བར་ིརྒྱུ་ལྟ་ཅི། རྒྱུན་དུ་ཅ་ིམཛད་ལེགས་མཐངོ་དང་། ཅ་ིགསུང་བཀའ་སྒྲུབ་
ཁ་ོན་བརྒྱུད་འགོད་བ་ཡུལ་གཞུང་འབེལ་གསར་ཁང་ཁག་ལས་རང་དབང་ཅན་གི་གསར་འགྱུར་སེ་ཚན་གཅིག་ཀང་འཛུགས་
འཇུག་གི་མེད་པ་དང་། ཕི་རྒྱལ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིགསར་འགོད་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟེན་གཞི་བས་པ་རྣམས་ལ་གནོན་ཤུགས་དང་
སུན་གཙེར་ཚད་མེད་བཟོས་ཏེ། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་དང་དམིགས་བསལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་རྣམས་འགོད་ཐུབ་
རྒྱུར་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་ཡདོ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྟནེ་གཞ་ིབས་པའ་ིཕ་ིརྒྱལ་གསར་འགོད་མཐུན་ཚགོས་ཀ་ིརྟགོ་ཞིབ་
སྙན་ཐ།ོ རྒྱ་ནག་ག་ིལྟ་སྲུང་ནན་པོའ་ིའགོ་ནས་གསར་འགྱུར་སེལ་ཐབས་ཞེས་པའ་ིནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སོད་
རྒྱུ་ད་ེལ་ོར་ེབཞིན་ཤུགས་ཆ་ེརུ་ཕནི་ཡདོ་སྐརོ་དང་། དམགིས་བསལ་བདོ་དང་ཡུ་གུར་ལྟ་བུ་ཆབ་སིད་ཀ་ིགནས་སངས་ཛ་དག་པ་ོ
ཡོད་སར་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ན་ིབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་པ་
སོགས་ལས་ཤེས་ཐུབ། 
 རྒྱ་ནག་གསི་བདོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ནས་བཟུང་ས་ེབོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ག་ིས་ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་
དང་། གོག་ཁང་འཛུགས་བསྐྲུན། ཆུ་བོ་བཀག་བསིལ། གཙང་པ་ོཁ་བསྒྱུར། འབོག་པ་གནས་སོས། ལགས་ལམ་གསར་རྒྱག་
སོགས་ཀིས་ཆེས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའ་ིབོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་བའི་རེན་གིས་དུས་མིན་
འབྱུང་བའ་ིརནེ་ངན་སྣ་ཚོགས་འཕྲད་ད་ེབོད་ཙམ་མ་ཟད། ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོགོད་ཆག་སྣ་ཚགོས་ནང་ལྷུང་ཡོད་
པ་དང་། འདས་ལོའ་ིནང་བོད་ཀ་ིས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ཏུ་ས་རུད་ཀིས་གཙང་པོའ་ིབཞུར་རྒྱུན་འགག་པ་དང་། དམིགས་བསལ་འབ་ི
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ཆུའི་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་འཇ་ོམདའ་ས་ོལོའ་ིཡུལ་དགོན་ཆུར་ནུབ་ས་ེགོད་ཆག་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པ་རྣམས་ཀང་བོད་ཀ་ིརང་བྱུང་
ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་བཏང་བའ་ིངན་འབས་ཡིན་པ་རྒྱལ་སིའ་ིཁོར་ཡུག་ཆེད་མཁས་པ་མང་པོས་གསུངས་ཡོད། ད་དུང་ཡང་
རྒྱ་གཞུང་གིས་ནུབ་རྒྱུད་གསར་སེལ་ཆེན་མོའ་ིཆུ་འདེན་བཟ་ོསྐྲུན་གི་གལ་ཆེའི་དགོངས་དོན་འོག་རྨ་ཆུའ་ིཆུ་སྣ་ཟི་ལིང་དུ་འཁིད་
འཆར་དང་། རྨ་འབ་ིར་གསུམ་ག་ིགཙང་གསུམ་ཆུ་འགོར་རྒྱལ་ཁབ་ས་ིགིང་གསར་སྐྲུན་བ་འཆར། ཁིན་ཏུའུ་ནས་ལྷ་ས་བར་དང་། 
སདི་གོང་ནས་བལ་ཡུལ་བར་མ་ེའཁོར་ལགས་ལམ་གསར་སྐྲུན་བ་འཆར་སོགས་དང་། གནམ་ཐང་མང་པ་ོཞིག་དམག་སར་སྒྱུར་
བཞིན་པ། ཁམས་ཁུལ་ག་ིཡུལ་མ་ིམང་པ་ོལྷ་ས་དང་ཀོང་པ་ོསོགས་སུ་གནས་སོས་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་སོགས་ལ་དམིགས་
ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞགི་ཡོད་སདི་པ་བཅས་བདོ་ནང་ག་ིཁརོ་ཡུག་གནས་སངས་ཉནི་ར་ེབཞིན་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབཞིན་ཡདོ། 

འདས་ལོའ་ིནང་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་ས་ིབད་ེཐིང་ཟེར་བས་ནག་གཤེད་ཕོགས་གཏགོས་ཀ་ིཁིམས་འགལ་ཉེས་གསོག་
ཐརེ་འདནོ་བ་རྒྱུའ་ིབར་ཁྱབ་ཟེར་བ་དོན་ཚན་ཉེར་གཉསི་ཅན་ཞིག་བཏང་བ་དང་། བོད་རང་སོང་ལྗངོས་ཟེར་བ་ཙམ་མིན་པར་བོད་
ས་གཞན་དག་རྣམས་ལའང་ད་ེལྟར་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལོག་བཟའ་རུལ་སུངས་ལ་འགགོ་རྒལོ་ཟརེ་བ་སོགས་མིང་འདགོས་སྣ་
ཚགོས་བཏགས་ནའང་གཙ་ོབ་ོབོད་མ་ིརྣམས་ལ་ཁ་བལ་རངི་ལུགས་ཟརེ་བའ་ིནག་ཉསེ་གཡོག་ཐབས་ཀ་ིལག་ཆར་བེད་སདོ་བདེ་
བཞིན་ཡདོ། ཉ་ེསྔནོ་བོད་རང་སངོ་ལྗངོས་མ་ིདམངས་འཐུས་ཚགོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཚགོས་འདུ་ཐངེས་གཉསི་པ་ཟརེ་བའ་ི
ཐོག་མི་དམངས་ཁིམས་ཁང་གིས་བོད་མི་ ༢༥ ལ་ཁ་བལ་བའི་ཉེས་མིང་ཐོག་ཁིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་གནས་བསྒྲགས་ཡོད་པ་
དང་། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་སི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྲུང་སོང་བ་རྒྱུ་ད་ེའགན་འཁི་ཨང་དང་པ་ོདང་ལྡོག་མེད་ཀི་ལས་འགན་ལ་
བརི་རྒྱུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་བས་ནས་དར་ཆ་གསལ་སོན་གིས་ཏཱ་ལའ་ིརུ་ཚོགས་དང་འཐབ་རོད་བེད་པ་
དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེའཇགས་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀི་ལྟ་ེབའ་ིཁ་ེཕན་བ་ོབརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་སྲུང་སོང་བེད་དགོས་ཟེར་བ་
སོགས་ཐག་བཅད་ཡོད། བོད་རང་སོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་
ཟེར་བ་དང་། སིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཟེར་བ་
གཉིས་མ་ཚོགས་གོང་། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའ་ིཚགས་པར་དུ་ཏཱ་ལ་ས་ེཕྲེང་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིཆབ་སིད་ཐད་ཀ་ིལོག་སོད་ང་ོབ་ོགསལ་
པོར་ཤེས་པར་བེད་དགོས་ཟེར་བ་སོགས་མ་ིལ་ོབཅུ་ཕྲག་གོང་ག་ིའཆལ་གཏམ་རྣམས་རིམ་བཞིན་བསར་འགོད་བས་ཏེ་གཞིས་
བསེ་བདོ་མའི་ིསེམས་ཁམས་ལ་སར་ཡང་ཕགོ་ཐུག་ཚབས་ཆནེ་བཏང་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ཟླ་འདའི་ིཟླ་འགརོ་རྒྱ་ནག་ག་ིཚགོས་ཆནེ་
གཉིས་ཟེར་བ་པ་ེཅིང་དུ་ཚོགས་སྐབས་དང་བསྟུན་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་ཟེར་བའ་ིདམར་ཤོག་འགོ་ཁིད་ཝུའུ་དབིང་ཅེས་ཕ་ིརྒྱལ་
ག་ིགསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཏཱ་ལ་ཕི་རྒྱལ་དུ་ང་ོལོག་བོས་བོལ་དུ་ཕིན་པའ་ིརེས་ནས་ད་བར་བོད་མ་ིདམངས་ལ་ཕན་པའ་ིལས་
ཀ་སྣ་ེགཅགི་བས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཟརེ་བ་སོགས་མ་ིབདནེ་རྫུན་སྒྲགི་སྣ་ཚགོས་ཀསི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་
མཚན་སད་སྐུར་འདེབས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརསེ་བོད་ལྗོངས་ཉནི་རེའ་ིཚགས་པར་ཐོག་ཏུའང་“ཏཱ་
ལ་ས་ེཕྲེང་བཅུ་བཞ་ིཔའ་ིལོག་སོད་ཀ་ིང་ོབོར་ངོས་འཛིན་གསལ་པ་ོབེད་དགོས་པའ་ིསྐོར་ག་ིརིམ་སེལ་དཔྱད་གཏམ།” ཟེར་བ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བསྙོན་འཛུགས་ཀི་རོམ་ཡིག་མུ་མཐུད་སེལ་བ། བོད་མིའ་ིརང་དབང་སེར་ལངས་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ཐངེས་ ༦༠ པའ་ིགཡས་གཡོན་དུ་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙསོ་བདོ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ག་ིས་ཁྱནོ་ཡངོས་སུ་
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བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སོང་ཟེར་བ་སོགས་མངོན་གྱུར་དང་མངོན་མིན་གི་དམ་དག་ཤུགས་ཆེ་བས་པ། ད་ེབས་ཀང་ཧམ་སེམས་ཆ་ེབ་
ཞགི་ལ་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་བདོ་མའི་ིརང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུའ་ིདུན་དན་ཐངེས་ ༦༠ པར་ཆདེ་ཕབེས་གནང་
མཁན་རྒྱལ་སིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོན་ཤུགས་སད་པ་སོགས་གཞིས་བེས་བོད་མི་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གུང་ཁན་གཞུང་ལ་ཞེན་པ་ལོག་ཏུ་བཅུག་བཞནི་ཡདོ། 

མདརོ་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མརི་དག་གནནོ་གདུག་རྩུབ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་ཀ་ི
མི་རབས་བཞི་ཙམ་རིང་ཞི་རྒོལ་རྒྱུན་ཆད་མྱོང་མེད་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་གནང་ས་ེམ་ིལ་ོ ༡༠ ཧིལ་པ་ོའཁོར་ཟིན་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏངོ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་
དགསོ་འདུན་ལ་བདག་སོད་བས་མེད། ཉ་ེསྔནོ་ར་ོཔ་ོལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞ་ིརྒལོ་གསི་རང་ལུས་མརེ་བསགེས་བཏང་གནང་
བ་དང་། གཞན་པའི་གཞོན་སེས་ཤིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁ་ཤས་ནང་ཐོན་ཡོད་ཀང་ས་
གནས་སུ་དམ་དག་དབང་གིས་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། ད་དུང་ཡང་བོད་མི་མང་པོས་ཞི་རྒོལ་སྣ་ཚོགས་
གནང་བཞིན་པ་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བེད་བཞིན་པ་དང་། ས་བ་ིཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའ་ིསྔ་རེས་ནས་འཛིན་
བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པའ་ིབོད་མ་ིམང་པ་ོཞིག་རྒྱའ་ིབཙོན་འོག་ཏུ་མུ་མཐུད་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ། ར་ེ
ཟུང་བཙོན་གོལ་བཏང་བ་རྣམས་ཀང་གཟུགས་ཁམས་བད་ེཐང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སངས་
སྔར་བཞིན་ལྷག་ཡོད་པར་བརྟནེ། ཨ་རིའ་ིསདི་འཛནི་གཞོན་པ་མཆགོ་གསི་དབུས་པའ་ིརྒྱལ་སའི་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་མང་པསོ་བདོ་
དོན་གེང་སོང་དང་། རྒྱ་གར་དང་ཉི་ཧོང་། ཅེག་གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་། 
གཞན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག མ་ིསེར་བཅས་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་ད་ོསྣང་དང་འགན་ཁུར། དམིགས་བསལ་ཨ་རིའ་ི
གཞུང་ནས་བོད་ནང་འགོ་འོང་ཆོག་པའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རེན་གཏན་ལ་ཕབ་གནང་བ་སོགས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་
སྐོར་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའ་ིདག་གནོན་དང་སྡུག་རྩུབ་ཅན་གི་
སདི་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་མ་བཏང་བར་གཞིས་བཞུགས་བདོ་མ་ིརྣམས་དམྱལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའ་ིཁོད་མུ་མཐུད་
ཛ་དག་གི་གནས་བབ་འོག་ལྷུང་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
༡། འདས་པའི་མི་ལོ་ ༧༠ ཙམ་གི་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དག་གནོན་གདུག་རྩུབ་འོག་བོད་བསན་སིད་མི་རིགས་

ཆདེ་ལུས་སགོ་ལོངས་སདོ་དང་བཅས་པ་བསོ་གཏོང་གནང་བའ་ིརྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཡོངས་ཀ་ིལྷག་བསམ་
དང་སྙངི་སབོས་ལ་ཡ་ིརང་དང་། པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༡ པ་མཆགོ་གསི་དབུས་པའ་ིབོད་ཀ་ིཆབ་སིད་བཙནོ་པ་རྣམས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་གོད་བཀྲོལ་གིས་ད་ེདག་གི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིགཞི་རའི་
ཐབོ་ཐང་ཡོངས་རགོས་ལོངས་སུ་སདོ་འཇུག་དགོས་པ་ནན་བཤད་བ་རྒྱུ། 
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༢། ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཟབ་ཡངས་དཀལེ་ཆའེ་ིདགོངས་གཞ་ིབོད་རྒྱ་གཉསི་སན་དབུ་མའ་ི
ལམ་བརྒྱུད་ནས་གོས་མོལ་གིས་འགིག་འཇགས་དགོས་པ་ལས། བོད་མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་གཞིའི་
མཚན་སད་སྐུར་འདེབས་ཁོ་ནས་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་ཟེར་བ་ལས་ལྡོག་སེ་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ང་ོམ་དེ་རྒྱ་ཡི་
དབང་འཛནི་པ་ཁྱེད་རང་ཚ་ོཆགས་བཞིན་ཡདོ་པ་ག་ོབར་ཁ་གསལ་སོད་རྒྱུ། 

༣། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་ལ་ོ ༦༠ རིང་བོད་དུ་ཁ་ཁ་ཟིང་ཟིང་ག་ིདཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་བཏང་ཡོད་ནའང་། ད་ེདག་གི་
དམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ན་ིརྒྱ་ཡི་མི་འབོར་ས་ོབཤུག་ཀིས་བོད་སར་གཏན་སོད་ཆེད་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་པ་ལས། བོད་
མིའ་ིའགོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་བརལ་བཤིག་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་བཙན་འཕྲོག སྐད་ཡིག་ཉམས་དམས། རང་བྱུང་
ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན། ཕ་ཚ་ེབུ་རབས་རིང་དག་གནོན་དང་དམར་གསོད་བས་པ་སོགས་ཀ་ིགུན་གསབ་ཟུར་ཙམ་
ཡང་ཆགས་ཀ་ིམེད་པ་ཡང་རྒྱ་ནག་དབང་འཛནི་པ་ཚསོ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ། 

༤། རྒྱ་གཞུང་ག་ིདཔོན་རིགས་ཚོས་གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲ་ིམ་ིབེད་པར་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སངས་ས་ིདང་། ལྷག་
པར་དུ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་འདུན་དང་། 
དགའ་མསོ་ཇ་ིཙམ་ཡོད་མདེ་རྟགོ་ཞིབ་ཆེད་གཟུ་བོར་གནས་པའ་ིརྒྱལ་སའི་ིགསར་འགདོ་པའམ། རྟོག་ཞིབ་མ་ིསྣ་གཏོང་
ཕདོ་པའ་ིགདངེ་སབོས་ཡོད་དགོས་པ་དན་གས་ོབ་རྒྱུ། 

༥། འདས་པའ་ིམ་ིལ་ོ ༦༠ རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་བོད་མ་ིབཙན་བོལ་བ་རྣམས་ལ་གཞལ་དུ་མེད་པའ་ིབཀའ་
དིན་བ་མེད་དུ་བསངས་བར་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་རྒྱལ་སིའི་ནང་གི་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས། 
གནད་ཡོད་མི་སྣ། མ་ིསེར་བཅས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིཁིམས་དང་། 
གོས་ཆོད་རིམ་པ་གཏན་འབེབས་ཀིས་གཞིས་བེས་བོད་མི་རྣམས་ལ་མགོན་དཔུང་དང་འཐབ་གོགས་མཛད་མཁན་
ཡོངས་ལ་བཀའ་དནི་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ། 

༦། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་མང་པརོ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིཁོངས་དེང་
སྐབས་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་ཆེས་དམ་དག་བེད་བཞིན་པར་བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་དང་། དག་གནནོ་ད་ེརགིས་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པའ་ིབསྐུལ་མ་ཞུ་རྒྱུ། 

༧། འདས་པའི་མི་ལོ་ ༧༠ ཙམ་གི་རིང་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའ་ིསྡུག་སོང་
མནར་གཅོད་ཁོད་གནས་བཞིན་ཡོད་ནའང་། བོད་མ་ིརིགས་ཀ་ིསྙིང་སོབས་དང་། ཆདོ་སེམས། ལ་རྒྱ་སོགས་འགྱུར་བ་
མེད་པའ་ིརང་བཞིན་ལ་རང་ར་ེབཙན་བོལ་བོད་མ་ིརྣམས་ཀིས་མིག་དཔ་ེབངས་ཏེ། གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཀ་ིགོ་
སྐབས་ཤར་དུས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ལེགས་སེས་ཤིག་འབུལ་དགོས་པ་ལས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་
རྣམས་བ་ོཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞ་ིནམ་ཡང་མ་ིའབྱུང་བའ་ིཁས་ལནེ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་དུ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡནི་ཙང་ཚུད་པ་ཡནི། དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་ཡདོ་ན་ཕག་
རངོ་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ལྔ་ར་ེག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ིའཐུས་ག་ེཔ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ག་ེཔ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའི་ཐོག 
འདིའ་ིནང་དུ་མ་འཁོད་པ་ཞིག་ཉ་ེཆར་རང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའ་ིཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཞིག་བཙོན་གོལ་ཐབོ་ནས་བོད་བསན་སདི་ཀ་ི
ཆདེ་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒོལ་ཐེངས་མ་གསུམ་བས་ཏ།ེ ད་དུང་ཡང་བསར་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་ཁིམས་ཐག་བཅད་པའ་ིཆབ་སིད་བཙོན་
པ་སོག་མཁར་བ་ོགོས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་པ་ཡནི་ན། བོད་ཀ་ིཆབ་སིད་བཙནོ་པ་དམིགས་བསལ་བ་ཞགི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དང་
པ་ོཁངོ་གིས་ག་བཞ་ིབཙནོ་ཁང་ནང་དུ་བོད་རང་བཙན་ཟེར་ནས་སྐད་འབདོ་བརྒྱབས་ས་ེམ་ིལ་ོཉརེ་གཅིག་ག་ིརངི་ལ་བཙནོ་འཇུག་
ཁིམས་ཐག་བཅད་ད།ེ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་དུས་བཀག་ཚང་ནས་གདོ་བཀྲལོ་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེ་ིརསེ་ཕ་ི
ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཚོར་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་གི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། སག་
གཟིག་ལྤགས་རིས་ད་ེཚ་ོཡང་བསར་གོན་དགོས་པའ་ིབཙན་བཀའ་བཏང་བ་སོང་ཙང་། ད་ེཁིམས་དང་མཐུན་གི་མ་ིའདུག་ཟེར་
ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བས་ཏ་ེསར་ཡང་ལ་ོགཉསི་ལྷག་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙནོ་ཁང་ནང་ལ་སདོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
དེའི་རེས་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའ་ིསྐོར་ལམ་གི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་རྐང་
མཚ་ོམཁའ་གསུམ་དམག་ཡོངས་རགོས་ཕིར་འཐནེ་བདེ་དགསོ་ཟརེ་ནས། བོད་ད་ེཞ་ིབདེའ་ིལྟ་ེགནས་ཤིག་ལ་བསྒྱུར་དགསོ་ཟརེ་
ཏེ། འཛམ་གིང་ཞི་བད་ེཡོང་བའི་ཆེད་དུ་སྐད་འབོད་བས་ཏེ། བསར་དུ་འཛིན་བཟུང་བས་ཏ་ེད་ལྟ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཁིམས་ཐག་
བཅད་ཡོད་པ་ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ཤིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་ལ་དམ་དག་ཆ་ེབ་སོང་ཙང་། ལ་ོགཅིག་
ག་ིརིང་ཁ་ོརང་ག་ིགནས་སངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་དང་། བཙོན་འཇུག་གང་དུ་བས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ད་
ལྟ་མ་ིལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་རངི་ལ་ཁམིས་ཐག་བཅད་སངོ་ཟརེ་བའ་ིད་ེའདའ་ིགནས་ཚུལ་ཞགི་ད་ལྟ་ང་ཚའོ་ིལག་ཏུ་འབརོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདིའི་སྐོར་ད་ེགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་མ་འཁོད་པ་ཡིན་དུས། སིར་བཏང་ངས་ད་ེམར་
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ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ར་བའ་ིཆ་ནས་བོད་ས་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོཞིག་འཕྲད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་དེ། དམིགས་
བསལ་ག་ིས་གནས་ང་རང་ག་ིསེས་ཡུལ་ཟརེ་ནའང་རེད། ས་སོག་འབ་ིགསུམ་ག་ིཁུལ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་འཕྲད་བསད་
ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀ་ིངས་ད་ེའད་བཤད་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ག་ིཕ་ཡུལ་གཅིག་པུ་བཤད་ཀ་ིའདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེའད་བཤད་ཀ་ི
ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཡིན་པས་འགན་ཁུར་ནས་ཞུ་ཡ་ིཡདོ། བཤད་ས་འད་ིརདེ་མ་གཏགོས་གཞན་པ་དམིགས་
བསལ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཆགས་ཀ་ིམེད་ཙང་། ད་ལྟ་འདིར་བརྒྱུད་ནས་མར་བཤད་བཞག་པ་ཡིན་ན་བརན་
འཕྲིན་ག་ིབརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མང་པ་ོཞིག་གིས་གཟགིས་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སིའ་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་མང་
པ་ོཞགི་གིས་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀ་ིརེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སངོ་
མཆགོ་ཡིན་པ་ཡནི་ནའང་རདེ། འཛམ་གིང་ག་ིཤར་ནུབ་ཀ་ིགནད་ཡདོ་མ་ིསྣ་མང་པ་ོཞགི་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
དསེ་མ་ཟད་ང་རང་ཚོའ་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་མང་པ་ོཞིག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིསྐབས་ལ་ཁོང་དང་ཁོང་
གཙོས་པའི་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་སྐད་གགས་ཡོད་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་ཆེ་ཤོས་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་འཕྲད་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེརིང་དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་
དགོས་དོན་དེ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁོང་གཙོས་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དེ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་མི་ཆག་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་
ཚགོས་ས་ེཁག་གིས་ད་ོསྣང་ཡོང་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡནི་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡགི་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སརོ་
ཞུས་པའ་ིཐོག་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་འཚགོས་གནང་ནས་ཐེངས་བདུན་པ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཚང་
མས་དརེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱབ་སརོ་གནང་ག་ིའདུག ངས་རསེ་སུ་ཡ་ིརང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ག་ིབང་ཨ་མ་ིར་ིཀ་
ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་བང་ཨ་མི་ར་ིཀའི་མི་མང་དངོས་གནས་བོད་པའ་ིའཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
ཐགོ་ནས་འཚོར་བ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའ་ིལས་འགུལ་རིམ་པ་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སེལ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ནས་ང་རང་ཚོའི་ཞི་རྒོལ་བས་པའི་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོའདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ལ་ོདྲུག་བཅུ་ཕིན་པའ་ིསྲུང་བར་ིའད་ིཨ་མི་ར་ིཀ བང་ཨ་མ་ིར་ིཀ་ཡོངས་རོགས། ཁེ་
ན་ཌ་དང་གང་ས་གང་ལ་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་རང་ཡིན་ནའང་བོད་མ་ིམང་
སི་འཐུས་བས་ནས་ཉ་ེཆར་ New York New Jersey སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྐབས་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུ་བྱུང། ཕ་གི་ཡིན་ན་འང་ New York མི་མང་གིས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ཐོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་
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ཡག་པ་ོགནང་སོང། ཚོགས་པ་སིད་སྡུག་སེར་གི་དེར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང། མ་ཟད་སིར་བཏང་གི་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྲུང་བར་ིགནང་པ་མ་ཡིན་པར། ད་ལ་ོལ་ོདྲུག་བཅུ་འཁོར་ག་ིཡོད་ཙང་ས་གནས་མང་པ་ོཞིག་ལ་ས་ོསོའ་ི
ས ་གནས་ Mayor ཀི་ཐོག་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དེ་བོད་ཀི་ཉིན་མོ་ཞེས ་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
Minnesota, New Mexico, Salt Lake City, San Francisco, Vermont, Madison དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། Toronto ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཁོང་ཚོས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཉིན་མོ་དེར་དབུས་ཀི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཨ་རི་དང་
མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་དབུ་ཁིད་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གནང་བ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང། Ottowa ལ་ཁེ་ན་ཌའི་བོད་
རིགས་སི་དོན་ཚོགས་པ་དྲུག་གིས་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། ད་ེརིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིཐོག་
ནས་བང་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིམ་ིམང་ཡངོས་རགོས་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པའ་ིཐགོ་རྒྱ་མིར་བར་ལན་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞགི་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 གཉིས་པ་དེར་ད་ལྟ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་ཁིམས་ད་ེཨ་མི་ར་ིཀའ་ིགཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་ལ་
རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པ་ོཞགི་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའ་ིབ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁིད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དིན་ལ་ོདྲུག་ཅུའ་ིནང་ལ་
སྐུ་ལས་བསནོ། ད་ལྟ་ Congressman Jim McGovern ག་ིཡིག་ཆ་ད་ེབཟསོ་གནང་ནས་ང་ཚའོ་ིབོད་པས་དངོས་གནས་
གོགས་པ་ོལྟ་ེབ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སིའ་ིབོད་དནོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལ་ོམང་ནང་ལ་སྐུ་ངལ་བསོན། བཀའ་ཤག 
བང་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིདནོ་གཅོད་ཁང། བདོ་རགིས་ས་ིམཐུན་ཚགོས་པའ་ིབོད་མ་ིཡོངས་རགོས། གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ི SFT བུད་
མེད་ཚགོས་པ། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཚང་མས་ད་ེའད་གནང་ནས་གྲུབ་འབས་ཆནེ་པ་ོཐོན་ཡདོ་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང་། ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྔོན་གེང་ལ་རྒྱབ་
སརོ་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བདུན་བཀོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའ་ིདོན་ཚན་དང་པ་ོད་ེགནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་གནས་སོད་བེད་ས་རྒྱ་གར་གི་ལུང་པའི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
ནའང་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་དུ་ལུས་སོག་ཤོར་བ་ཚོར། སྔོན་མ་ཡིན་ན་འབུམ་བཅུ་གུན་གསབ་ཀི་ཚུལ་དུ་གནང་སོལ་
དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ག་ི Prime Minister གསར་པའ་ིཐགོ་ནས་ Crore གཅགི་གནང་རྒྱུའ་ིལམ་སལོ་གསར་པ་ཞིག་གསར་
གཏོད་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཨནི་སྐད་ཀ་ིནང་ལ་ Million བཅུ་ཞུ་ཡ་ིའདུག  བོད་སྐད་ཀ་ིནང་ལ་འབུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གུན་གསབ་
ཀ་ིཚུལ་དུ་ནང་མ་ིལ་ཆ་ེབསོད་དང་རེས་སུ་ཡ་ིརང་བསྔགས་བརོད་ཀ་ིཆེད་དུ་གུན་གསབ་གནང་སོལ་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་
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དུས་ང་ཚོའི་གནས་བབས་འད་ིད་ེའད་ཞིག་འབུལ་ཆོག་ག་ིཡོད་ནའང་འབུལ་སའ་ིགནས་སངས་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་
ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་ག་ིགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ནས་རེས་
སུ་ཡི་རང་དང་བསྔགས་བརོད་དང་། ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ར་ོརེ་ལྟ་བུའི་བདེན་རྟགས་སུ་འགོད་རྒྱུ་དང་ལོ་རྒྱུས་ནང་
གསལ་བ་བ་རྒྱུ་འད་ིཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མོས་མཐུན་དང་རེས་སུ་ཡ་ིརངས་དང་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དནོ་ཚན་བདུན་པའ་ིནང་ལ་གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་བ་ོཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞ་ིནམ་ཡང་མ་ིབྱུང་བའ་ི
ཁས་ལེན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་གསུངས་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེང་ཚོའི་ལས་
འགན་ནང་ནས་ལས་འགན་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེའདའ་ིཚོར་བ་ཞིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤ་དང་རུས་པ་གཅིག་
པའ་ིབོད་ཡུལ་ཆལོ་ཁ་གསུམ། སདི་སྡུག་ལས་དབང་གཅགི་པའ་ིབོད་ཡུལ་ཆལོ་ཁ་གསུམ། སྐད་དང་ཡ་ིག་ེགཅིག་པའ་ིབོད་ཡུལ་
ཆལོ་ཁ་གསུམ། ཆལོ་གསུམ་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་བར་ེསེམས་ཟབ་མ་ོཡོད། འདས་པར་གཟ་ིབརདི་གཅིག་པའ་ིལ་ོརྒྱུས་ཡོད། ད་ལྟ་
ཟུག་གཟེར་གཅིག་པའ་ིན་ཚ་ཡདོ། མ་འོངས་སྙགེ་ཡུལ་གཅིག་པའ་ིཕུགས་འདུན་ཡོད། མདརོ་ན་འཆ་ིགསོན་གཅིག་པའ་ིཚ་ེསགོ་
ཡོད། ཆལོ་གསུམ་སྤུན་ཟླར་བར་ེབ་ཟབ་མ་ོཡོད། ང་ཚརོ་འཆམ་མཐུན་དགསོ། མཉམ་རུབ་དགོས། ཆགི་སྒྲིལ་དགསོ། དནོ་ཚན་
ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་གཞན་ཞིག་ལ་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སུད་སི་ནང་ལ་འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་དང་ད་རེས་བདུན་ཕྲག་དེ་གོས་ཚོགས་
འཚགོས་བཞིན་པའ་ིསྐབས་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཀ་ིགོས་ཚགོས་འདའི་ིནང་ལ་སུད་སིའ་ིགོས་ཚགོས་
བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའ་ིཚགོས་མ་ིསུམ་ཅུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ནས་ད་ིབ་བཅུ་གཅགི་བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་
སུད་ས་ིའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འད་ིགནང་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིནང་ནས་ནང་དོན་གཅིག་བོད་ནང་ག་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་
ག་ིགནས་སངས་ཛ་དག་པ་ོཞགི་ཆགས་འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་སུད་ས་ིའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལྟ་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་
ད་ིབ་གཅིག་ཡར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བཀའ་ལན་ལ་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་མོར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མར་
གནང་སོང་། དེའ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསུང་རྒྱུར་ཉིས་སོང་བཅོ་བརྒྱད་ལོའ་ིརྒྱ་ནག་གི་བསར་ཞིབ་ཐོག་ལ་ལས་རིམ་འགོ་
བའི་སྐབས་ལ་སུད་སི་གཞུང་ནས་ལངས་ཕོགས་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད། འད་ིགནས་ཚུལ་གཅིག་ཡིན། གནས་ཚུལ་
གཞན་ཞིག་ལ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ནས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་སུད་སི་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དུ་འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་རབ་དང་རམི་པ་གནང་ནས་ཡངོ་བསད་ཡོད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དང་སུད་ས་ིགཉསི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། ཕ་ིརྒྱལ་ཡུལ་
གྲུ་གཞན་པ་མཉམ་དུ་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞིག་ཕེབས་འདུག ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའ་ིབར་གསངེ་ཡིན། 

 
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉནི་ག་ིཐུན་གཉསི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ལ་འགོ་
བཞིན་པ་ཡནི། ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརིང་དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་ིཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ 
པ་དེར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ེརིང་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེསྔོན་མ་དང་མི་འད་བ་ཏོག་ཙམ་
ཞགི་ཁ་གསལ་བ་དང་མ་འད་བ་ཞགི་འདུག འད་ིཡག་པ་ོཞགི་མཐངོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེབཞིན་གོས་ཆདོ་ཨང་དང་པ་ོདའེ་ིནང་ལ་
བོད་ནང་ག་ིཆབ་སིད་བཙོན་པ་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་ ༡༡ པ་མཆགོ་དབུས་པའ་ིཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀ་ི
སྐོར་ཐོག ད་ལོ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༣༠ ལ་ཕེབས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བཟུང་བས་པ་དང་། གར་སོང་ཆ་
མེད་དུ་སོང་ནས་ལ་ོ ༢༤ ཙམ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་
སརོ་ཚགོས་པ། བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་ཚགོས་ཤིག་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལ་ོད་ེལས་ཤུགས་ཆ་ེབ་
ཞགི་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐངོ་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ད་ེབཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་
ཚང་མའ་ིམིང་ཡར་བཏོན་ནས་གནང་མ་ིཐུབ་དུས་གཙ་ོབ་ོ༸པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་ད་ེབཞིན་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ཀ་ིལས་
འགུལ་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཁངོ་གཉསི་ཀ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚའོ་ིསྒྲགི་འཛུགས་དང་གཞུང་མང་ཚང་མའ་ིཐགོ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ད་ལོའ་ིགོས་ཆདོ་ཀ་ིརྣམ་པ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོ
ཞིག་ཡོད་དུས། གོས་ཆོད་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞིག་ཀང་ཚུད་ཐུབ་ན་ཞེས་སོ་སོའ་ིར་ེབ་ཞིག་ཡིན། ཚོགས་གཙོས་གཟིགས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་ཁུང་ཙི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་བསི་གནས་ཁང་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
ཚོར་ང་ཚོས་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་ད་ེའད་ཞིག་དེའ་ིནང་འཇུག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། བསམ་འཆར་རང་ཡིན། 
ད་ེནས་ད་ལོ་དེའི་ནང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ Uighur ད་ེཚོ་ལའང་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་མི་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚ་ོལའང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དེར་དབུ་མའ་ིལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། ང་
ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་དེར་རྒྱ་མིས་ཡ་ལན་བེད་དགོས་པ་ད་ེསྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ར་དོན་གཙ་ོབོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ལའང་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ད་ེབཞིན་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། ད་ེནས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་གཞུང་དང་མི་མང་ཚང་མར་ང་



29 
 

ཚསོ་ནམ་རྒྱུན་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ས་ོསོས་ཀང་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གང་འད་
ཞིག་གནང་ན་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ལུས་མི་མང་ཚང་མར་བོ་ཕམ་མ་བྱུང་བ་ཞིག་གི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོཡིན་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ད་ེརིང་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ིའཐུས་ལྷ་རྒྱ་ར་ིརྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ལྷ་རྒྱ་ར་ིརྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུས་
པའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས། ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། བོད་ས་ཤོར་ནས་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་
དན་གི་མི་ལོ་ ༦༠ ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སྔ་ལོ་དང་མི་འད་བ་ད་ལོ་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱལ་སིའི་སེང་ལ་རང་དབང་ལུང་པ་ལ་
བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚ་ོཡིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ཁོང་རང་ཚོས་འཛུལ་བཞུགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་སེ་ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་ཞིག་བྱུང་བསམ་པའ་ིཚོར་བ་བྱུང། དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་སི་སེང་ལ་ཁྱབ་པའི་གསར་
འགོད་པ་ཁ་ོརང་ཚོས་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཀོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བོད་
ནང་ག་ིགནས་སངས་སྐརོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཞགི་གསལ་བཤད་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ། ༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་བཙན་བལོ་དུ་ཕེབས་
ནས་དགུང་ལ་ོ ༦༠ ཟནི་པ། ད་ེབཞནི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་པ། བཙན་བོལ་སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིསྐོར་ལ་ང་ོསོད། ད་ེདང་ད་ེ
འད་བའ་ིགསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེའད་པ་ོཞིག་ཆ་མཚོན་ན་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་
གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པ། མ་ིམང་ག་ིགཟ་ིབརིད་ཞགི་རདེ་སྙམ། ང་རང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གལ་ཏ་ེས་ོསོའ་ིདག་བ་ོང་ོ
ཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་དམིགས་ས་གཅིག་ལ་དམིགས་པས་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོམཉམ་སེལ་གིས་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའ་ི
གྲུབ་འབས་ང་ོབོ་ཞིག་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་སོང་། བས་ཙང་བཙན་བོལ་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་
གང་ཡནི་པ་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་འཛུལ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ངའ་ིངསོ་ནས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ Geneva ལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སེ་ཚན་གི་
ཚོགས་འདུ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཁ་གསལ་པ་ོགང་ཆགས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
སརི་བཏང་བདེ་པ་ཡིན་ན་ལུང་པ་ ༡༡ དང་ད་ེབཞིན་ ༡༤ ནས་བདོ་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས་མངི་འབོད་བས་ཡདོ་པ་དང་། བོད་
ནང་ག་ིགནས་སངས། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚོས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་དེར་ཁ་ོརང་ཚོས་དངངས་ཚབ་དང་
སེམས་ཁལ་འདུག་ཅེས་འབོད་ཚིག་ད་ེམར་ཐོན་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ཕོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་ཏོག་ཙམ་ཞིག་རྒྱབ་
སརོ་ག་ིརྣམ་པ་རདེ་ད།ེ ཡིན་ནའང་ཤུགས་ཆ་ེབའ་ིཐགོ་ནས་མགི་ལྟ་དུས་ཧ་ལས་པའ་ིབོད་ནང་ག་ིདངསོ་ཡདོ་གནས་སངས། བོད་
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ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེར་དཔག་
པའ་ིརྒྱབ་སོར་ག་ིརྣམ་པ་ཆ་མཚོན་ན། ངའ་ིངོས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོབྱུང་མ་སོང། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ངོས་ནས། བོད་
མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཐགོ་ནས། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ངོས་ནས། བཀའ་ཤག་ག་ིདབུ་ཁིད་པའ་ིཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དའེ་ིཐོག་ལ་
ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེབ་གང་འད་སལེ་དགསོ་འདུག མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན། ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ད་
ལ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ཁ་ོརང་ཚོས་དཔལ་འབོར་བེད་སོད་བཏང་སེ། དཔལ་འབོར་དབང་འཛིན་
བེད་སོད་བཏང་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་དབང་ཡོད་བཤད་གང་ཐུབ་དང་། མ་རབས་རང་གི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཁ་ོརང་ཚོས་རྐུབ་སེགས་ཟིན་ནས་སོད་པའ་ིཚོར་སྣང་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང། དཔེར་ན། ཉ་ེཆར་འག་ོབ་མིའི་
ཐབོ་ཐང་ས་ེཚན་ག་ིཚགོས་འདུ་ཉནི་མཐའ་མ་ད་ེཡིན་པ་ཡནི་ནའང་རདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིདུས་བཀག་བསར་ཞབི་ཨང་ ༣ པ་དརེ་མིག་
ལྟ་དུས། ལུང་པ་མང་པ་ོཞགི་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཕུལ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ལུང་པ་ད་ེཚའོ་ིནང་ནས་བདོ་དནོ་སྐོར་ལ་
བཀའ་མོལ་ཏོག་ཙམ་གནང་མཁན་ཁོང་ཚ་ོལའང་ག་ོསྐབས་མ་སད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་རང་ལ་བསྔགས་བརདོ་བེད་མཁན་དང་སལེ་
ལད་འཆད་མཁན་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོགཅིག་པུར་ག་ོསྐབས་སོད་ཡངོ་དུས། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིགནས་སངས་གང་འད་
རེད་བསམ་པའ་ིདངངས་སྐྲག་ས་ེརྒྱུའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའ་ིངོས་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གལ་ཏ་ེསིངས་
ཆ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརིས་པའ་ིཐོག་ནས་འགོ་སོང་བཏང། དཔལ་འབོར་བེད་སོད་བཏང། དབང་ཡོད་བཤད་ནས་གང་
ལྟར་སིངས་ཆ་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་ན། ང་རང་ཚོའ་ིངོས་ནས་ལྷག་པར་དུ་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོཞགི་མཐངོ་ག་ིའདུག ད་ེབཞིན་ Geneva ལ་ཡོད་པ་ང་རང་ཚའོ་ིདནོ་གཅོད་ཆ་མཚནོ་ན། ཁོང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀསི་
ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་སོང། ཡིན་ནའང་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ག་ིངོས་
ནས་ཁ་ོརང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་གང་གནང་ཐུབ་ཀ་ིའདུག འདརི་ང་ཚ་ོདལི་བསྒྲགས་གནང་མཁན་ག་ིལྷན་ཁང་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། རྐུབ་
སགེས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་མ་ིམང་དུ་གཏང་རྒྱུ། ཉམས་ཞབི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་གནང་ཐུབ་ཀ་ིའདུག གང་
ལྟར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་ད་ེང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བེད་སོད་གང་འད་གཏོང་ཐུབ་ཀི་འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་ངེས་
པར་དུ་དགངོས་བཞེས་གནང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིའདུག ང་རང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡདོ་མཁན་
ག་ིབོད་མ་ིཚ་ོཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའ་ིའགན་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ནང་ག་ིཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀ་ིགནས་སངས་འད་ིརྒྱལ་སིའ་ིསེང་ལ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོ་ིལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་བསེབས་ནས་ས་ོས་ོསེར་ག་ི
མ་ིཚ་ེཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་སོབ་སོང་བ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོངོས་ནས་སིངས་ཆ་ད་ེགང་འད་བེད་
སདོ་གཏངོ་དགསོ་འདུག མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིསངིས་ཆ་ཡནི་ནའང་རདེ། རྒྱལ་སའི་ིསེང་ག་ིདཔནོ་རགིས་ཁག་ག་ིསིངས་
ཆ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་མང་ཁག གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོར་བསྙབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང། སི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས། མ་ིམང་། ད་ེབཞནི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོམཉམ་རུབ་དང་མཉམ་འབལེ་ག་ིཕག་ལས་
གང་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་ད་ེལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་ངས་
ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་བྱུང་སོང། ད་ེབཞིན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་ཆནེ་ནང་རྒྱ་ནག་ག་ིབསར་ཞབི་ཉནི་མཐའ་མ་དའེ་ི
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ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ག་ིཕ་ིསིད་བནོ་ཆནེ་ཁ་ོརང་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཡང་བསར་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆ་ེབཙན་བོལ་ལ་ཕབེས་
ཏ་ེཕག་ལས་ཡག་པ་ོདང་གྲུབ་འབས་ཡོད་པ་གང་ཡང་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་བཤད་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཞུ་ཡ་ིཡོད་ཅསེ་ད་ེརངི་ངས་སངིས་ཆ་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགསི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་སྒྲལོ་མ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདིར་ལངས་པའ་ིདགོས་པ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ལྟའ་ིཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ད་ེགཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཡིན་
དུས། མཐའ་མ་དེར་ཟླ་བ་ད་ེའགོད་ནོར་ཤོར་བའ་ིབཟ་ོའད་པ་ོཞིག་འདུག བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཟརེ་དུས་ད་ལྟ་ཟླ་བ་ ༣ པ་ཡིན་དུས། ད་ེཕལ་ཆརེ་ཟླ་བ་ ༣ པར་བསྒྱུར་དགོས་ཀ་ིཡོད་ས་རེད་སྙམ། ད་ེནས་
གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་ིསྔནོ་གེང་དང་གོས་ཆདོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ི
ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། སྔོན་གེང་ག་ིཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ལ་ོའད་ིརྒྱ་ནག་མི་མང་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༧༠ ཟེར་བ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་མེད་
པའ་ིཐགོ་ནས་དརེ་རྒྱ་ནག་མ་ིམང་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁརོ་བ་དརེ་ང་ཚསོ་དན་གས་ོབདེ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མ་ིའདུག་དན་ག་ིའདུག ད་ེརྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་དན་གས་ོབདེ་ཀ་ིརདེ། 

ད་ེའད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་བདོ་ད་ེཧམ་བཟུང་བས་ཏ་ེལ་ོང་ོ ༧༠ འཁརོ་བ་
ཞསེ་བསི་པ་ཡིན་ན། ད་ེང་ཚའོ་ིཆབ་སིད་རང་བཞིན་ག་ིཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅགི་བསད་ཀ་ིམེད་འག་ོབསམ་པ་ཞགི་ཀགོ་པའ་ིསྐབས་
ལ་ད་ེའད་ཞགི་མཐོང་སོང་། 

ད་ེནས་ཡར་ལངས་པའི་ཞོར་ལ་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན། དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་
བོད་ལ་དམྱལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་མྱོང་བཞིན་པའ་ིསྡུག་སོང་མནར་གཅོད་དརེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་
འཁ་ིབའ་ིའགན་ཞགི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 

ལྷག་པར་དུ་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་དུས། དེར་ས་བཅད་མ་
སོང་ཙམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟའི་ཆར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་དཀོག་མཚམས་ཤིག་བསེབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
ཚོའི་འཐབ་རོད་ད་ེགནས་ཐུབ་པའི་མ་ར་འད་ིགཞིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་བོས་གཏོང་དང་ལྷག་བསམ། ཁོ་རང་
ཚོའ་ིསྙིང་སོབས། ད་ེདག་ང་ཚོའ་ིམ་ར་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་བོད་འད་ིཧ་ཅང་དམ་དག་ཅན་ཞིག ས་ོསོའ་ིལུང་
པ་ད་ེསོ་སོའ་ིབཙོན་ཁང་ལྟར་ཆགས་ནས་ཧ་ཅང་དམ་དག་ཅན་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་དུང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གིས་སྙིང་སོབས་དང་ཆོད་སེམས། བོས་གཏོང་ད་ེདག་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མ་ར་ད་ེཡིན་
དུས། དའེ་ིཐགོ་ལ་ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡདོ་པ་དང་སགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ། ང་ཚསོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེམང་པརོ་ཞུས་
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ཚར་བ་རདེ་ད།ེ ཡིན་ནའང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚགོས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ལྷག་མེད་འག་ོབསམ་པའ་ིང་རང་ག་ིཚརོ་བ་ད་ེ
ཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེརིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའ་ིཐོག་
ནས་ངས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་སྙིང་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ཀི་བོས་གཏོང་དང་ཆོད་སེམས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བོད་ཀ་ིའཐབ་རདོ་འད་ིགནས་སདོ་ཡདོ་པ་རདེ། དེར་བཀའ་དནི་བ་ལྷག་ཏུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞགི་དང་།  

ད་ེནས་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ཀི་མཐའ་མ། བདུན་པ་དེར། འོག་ནས་རིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་གསུམ་པ། གཞིས་བེས་མཉམ་
འཛོམས་ཀ་ིག་ོསྐབས་ཤར་དུས་གཞསི་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་ལེགས་སསེ་ཤིག་འབུལ་དགོས་པ་ལས་ཞེས་པའ་ིལས་སྒྲ་ད་ེ
ག་ར་ེགོ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ལས་སྒྲ་དེའ་ིཚིག་སོར་གོ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེཡིན་དུས་གཞིས་བཞུགས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་གོ་
སྐབས་ཤར་དུས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་ལེགས་སེས་ཤིག་འབུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཟེར་ག་ིཡོད་ནའང་འད། ངས་དགོས་
པ་ལས་ཟེར་བ་ད་ེགཞན་ལ་སྐད་ཆ་དིས་པ་ཡིན་ཏེ་གང་ལྟར་ཚིག་སོར་ད་ེག་འད་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་ད་ེཙམ་མགོ་འཚོས་མ་སོང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དནོ་དེར་གཞསི་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚགོས་ད་ེདག་ག་ིཆདོ་སེམས་ད་ེམ་ིཉམས་པར་གནས་དགོས་པ་ད་ེང་
རང་ཚརོ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའ་ིཐགོ་ནས་ག་ར་ེལེགས་སསེ་ཕུལ་ག་ིཡོད་ནའང་མིང་སྐམ་པ་ོཡིག་ཆའ་ིཐོག་ལ་འད་
ཆགས་པ་ོཞིག་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོས་ཆིག་སྒྲིལ་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་ད་ེགང་དུ་ཡིན་ནའང་ཆིག་སྒྲིལ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་
ཞསེ་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་ད་ེམག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ག་ིཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཆིག་སྒྲིལ་ཡོང་རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་
མས་འབུངས་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་རདེ་འདུག་ཅསེ་གལ་འགངས་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལ་ོཚགི་བཏནོ་བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་ོཚིག་ཁ་ོརང་ད་ེའད་ཞིག་རདེ་མ་གཏོགས་པས་ང་ཚསོ་དན་གས་ོལྟ་བུ་ཞགི་གང་ཡང་བདེ་
ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ་སྙམ། འགོ་ག་ིབདུན་པ་དེ། དགསོ་པ་ལས་ཟརེ་བ་ད་ེལེགས་སསེ་འབུལ་དགོས་ཀ་ིརདེ་མ་གཏོགས་ཁངོ་རྣམ་པ་
བ་ོཕམ་དང་སེམས་ ཤུགས་ཆག་བཅུག་ན་འགིག་ག་ིམ་རདེ་ཅསེ་འད་ིལབ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛིན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སརོ་
ཞུས་པའ་ིཚིག་ཁ་ཤས་ ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའ་ིནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞིབ་
ཕྲ་ཞགི་བཀདོ་འདུག ངའ་ིངསོ་ནས་བསར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་ད་ེརངི་ས་ོས་ོའདརི་ཡར་ལངས་ནས་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
རྒྱུ་དེ། ཉེ་བའི་ཆར་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མིའི་རང་དབང་སེར་ལངས་ཐེངས་ ༦༠ པ་སྲུང་བརི་ཞུས་མ་ཐག་ཡིན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་
དུས་གནད་དོན་ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་སོ་སོར་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཞིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདས་པའ་ིལོ་ཁ་ཤས་
ནང་ལ་ང་ཚའོ་ིའཐབ་རདོ་ཀ་ིགནས་བབ་བམ་གནས་ཚད་གང་འད་ཞགི་ལ་འག་ོཡ་ིཡོད་དམ་སྙམ་པའ་ིས་ོསོར་བ་ོའཚབ་ཅིག་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ཉ་ེབའ་ིཆར་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྲུང་བརིའ་ིགནས་ཚུལ་རྒྱལ་ས་ིཁྱོན་ཡོངས་ལ་ལྟ་པའ་ིསྐབས་ལ། ས་ོསོར་དངོས་
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གནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་འད་ིད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གསོན་པ་ོགནས་བསད་ཡོད་པ་དང་། འགག་རར་ཐུག་པའི་སྐབས་བོད་མི་མང་
གིས་ནམ་ཡང་བོད་ཀི་ར་དོན་བོས་གཏོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ས་ོསོར་ཡིད་ཆེས་སར་གསོ་ཞིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་བཅུའི་
དུས་དན་ད་ེཐགོ་མར་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་དབུ་ཁིད་པའ་ིཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའ་ིདབུ་ཁིད་མང་པ་ོགདན་ཞུ་གནང་ནས་སྲུང་
བར་ིཞུས་པ་རདེ། དེས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་བོད་ཀ་ིགནད་དནོ་ད་ེགསོན་པ་ོགནས་ཡདོ་པ་དང་
བོད་ཀ་ིགནད་དནོ་འདིར་རྒྱལ་ས་ིཁྱོན་ཡངོས་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་ཞགི་གསལ་འདནོ་བདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་སངོ་བསམ་
པའ་ིསོ་སོར་ཚོར་བ་བྱུང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཙོས་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་མང་པ་ོཞིག་གིས་
ལས་འགུལ་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་གི་ལས་འགུལ་ཡག་པ་ོ
ཞིག་བྱུང་སོང་། བང་ཨ་རིའ་ིནང་ལ་ཡིན་ནའང་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་གི་ལས་འགུལ་གཞ་ིརྒྱ་ཆེ་བ། ལྷག་པར་དུ་མ་ིམང་གིས་
མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ག་ིཚད་མཐ་ོབ་ོཞགི་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡིན་དུས་སིངས་ཆ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆའེ་ིམང་
ཚགོས་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་བས་པ་
ལས་བ་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་ཡོད་དུས། སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་སྤུང་རོགས་གནང་ཞེས་སོ་
སོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གོས་ཆོད་ཨང་བདུན་པའ་ིནང་ལ་ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་ཟནི་པ་རེད། གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཀ་ིག་ོསྐབས་ཤར་དུས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་ལེགས་སེས་ཤིག་
འབུལ་དགོས་པ་ལས་གཞིས་བཞུགས་བོད་མ་ིརྣམས་བ་ོཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞ་ིནམ་ཡང་མ་ིའབྱུང་བའ་ིཁས་ལེན་བ་
རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་འདིར་ས་ོསའོ་ིངསོ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སགས་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདིའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའ་ིགོས་ཆོད་འད་ིཐུགས་ལ་བཅངས་
པའ་ིཐོག་ནས། ད་ེརངི་གོས་ཚགོས་འཚགོས་པའ་ིདུས་ཡུན་རིང་ལ། ད་གིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་དབུ་འབེད་གསུང་
བཤད་གནང་པ་ནང་བཞིན། བོད་སི་པའི་ར་དོན་ལ་ཕན་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་བོ་ཕམ་མི་འབྱུང་བ་ཚང་མས་དགོངས་
པར་བཞག་ས་ེགནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ག་ིངསོ་ནས་བང་ཨ་
རིའི་ནང་གི་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཏེ་བསར་ལྡབ་ཞུ་ཡི་མིན། 
ཡིན་པ་ཡནི་ནའང་ད་ལྟ་བདོ་ནང་ག་ིཕར་འག་ོཚུར་འངོ་ག་ིགསོ་འཆར་ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས། ཁིམས་ཡིག་ད་ེགཏན་འབེབས་
ཆགས་པ་རེད། གཏན་འབེབས་ཆགས་ནས་ཉ་ེཆར་ཨ་རིའ་ིགོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་། ཁ་ོརང་
ཚོར་ཡིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གསལ་བ་ོཞུས་པ་ཡིན། ཡིག་ཆའ་ིཐོག་ནས་ཁིམས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཟིན་པ་རེད་དེ། ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཁིམས་ཡགི་གཏན་འབེབས་བས་པ་ད་ེལག་ལནེ་འཁལེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ག་ིགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག སངོ་
ཙང་ང་རང་ཚོའི་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་གོས་ཚོགས་ཀིས་ངོས་ནས་སངས་འཛིན་གནང་ནས་ཁིམས་ཡིག་དེ་གཏན་
འབེབས་བས་པ་ནང་བཞིན་གི་ལག་བསར་ཡོང་གི་འདུག་གམ་མི་འདུག དེ་ངེས་པར་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་
གཟགིས་ཞབི་གནང་དགསོ་ཀ་ིརདེ་ཅསེ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སགས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞ་ིརའ་ིད་ལྟ་
བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སངས་ཀི་སྐོར་ལ་ཞུས་ན་ཞུ་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སངས་ ཤིག་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་གནད་དོན་
གཅིག་ལས་གཅིག་ཛ་དག་ཆེ་བ་དང་། གཅིག་ལས་གཅིག་ཚབ་ཆེ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། དུས་ཚོད་སྐར་མ་ལྔ་ཡིན་
དུས། དའེ་ིནང་ལ་དམིགས་བསལ་ཛ་དག་ག་ིགནས་སངས་མང་པོའ་ིནང་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབེལ་བའ་ིསྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ེམ་ཞུས་བའ་ིསྔོན་ལ། བོད་ནང་ག་ིརྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོསོག་མཁར་བ་ོགོས་རྒྱ་མཚ་ོཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གིས་བཙོན་འཇུག་
ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་རིང་ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་བཞག་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
གསུངས་སོང་། དའེ་ིཐོག་ལ་མང་པ་ོཞིག་གིས་མཁྱེན་ག་ིཡོད་པ་རེད་སྙམ། གཞ་ིརའ་ིདཔའ་བ་ོཁོང་ཡིན་ན་ཡུལ་ལུང་པའ་ིནང་ལ་
ནམ་རྒྱུན་དཔའ་བ་ོརིས་ས་ཞིག་དང་། བོད་པ་ཡོངས་རགོས་ནས་གུས་བཀུར་ཆེན་པ་ོཞུ་སའ་ིམ་ིཞགི་རདེ། ད་ེབཞིན་ད་ེསྔོན་ཆབ་
སདི་ཀ་ིལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་འཛིན་བཟུང་ཐངེས་གཉིས་བས་ཚར་བ། ཁ་ོརང་ཆདེ་དུ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཕནི་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་ཇ་ིབཞིན་འཛམ་གིང་ཞི་བད་ེཡོང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ། ཁོས་མི་ཚེ་གཅིག་ལ་སེལ་གི་
ཡིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་བརན་ཐུང་ནང་ལ་བཅུག་ནས་དེ་འདའི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཞིག་མཐའ་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་རིང་ལ་ཁིམས་ཐག་བཅད་བཞག་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རེད། 
བས་ཙང་དེའ་ིཐོག་ལ་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་ཞིག་གནང་ནས། ཁོང་
ག་ིསྙངི་སབོས་དང་། ལྷག་བསམ་གིས་སལེ་བཞག་པའ་ིལས་འགུལ་དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཇུག་སོང་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེ
བེད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དེའ་ིམཚོན་པའ་ིས་སོག་འབ་ིགསུམ་གི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་
དང་དམ་དག་ཆནེ་པ་ོཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་རག་ཁག་པའོ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་དེ། ཚང་མར་དན་གས་ོ
ཞགི་བདེ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེངས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོ་ིགཞུང་ག་ིཆསོ་དད་རང་དབང་ཧ་ཅང་རོག་རསི་བཏང་ནས་ཚད་མེད་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་
བརྒྱུད་ནང་བསན་ཡིན་ནའང་འད་འདུག འཛམ་གིང་ག་ིཆོས་ལུགས་ག་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག དེར་དང་པ་ོད་ེས་ོ
སོའ་ིསབས་གནས་ཤིག་ཡོད་པ་རདེ། གཉསི་པ་ད་ེདའེ་ིནང་གསསེ་དབ་ེབ་འབདེ་སའ་ིལྟ་གྲུབ་ཅགི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཉསི་ད་ེཆསོ་
ལུགས་ཤིག་ག་ིངོས་ནས་ལུས་དང་སོག་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ད་ེཡིན་ཙང་ང་ཚོའ་ིསབས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པ་སི་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་འད་ིསབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རེད། ད་ལྟའ་ིཆར་རྒྱ་ནག་གིས་སབས་གནས་དཀོན་
མཆོག་གསུམ་བར་ེབ་ོབརྒྱག་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤེས་གཏོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་ནང་
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ནས་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས། དག་ེའདུན་གསུམ་ང་ོབ་ོགཅིག་ཏུ་བསྡུས་བཞག་པ། སབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཀ་ིང་ོབ་ོབདག་ག་ི
དནི་ཆནེ་ར་བའ་ིབ་མ་ཟརེ་བ་ནང་བཞིན་བོད་མ་ིས་ཡ་དྲུག་ག་ིབ་མ་ད་ེ༸སབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆ་ེརདེ། ༸རྒྱལ་བ་བསན་འཛནི་རྒྱ་
མཚ་ོརདེ། ཁོང་སབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོའ་ིང་ོབ་ོགཅིག་ཏུ་བསྡུས་བཞག་པའ་ིསབས་གནས་འདི། ཉ་ེབའ་ིཆར་བོད་
ལྗངོས་ཀ་ིཉནི་རེའ་ིཚགས་ཤོག་ནང་དུ་གཅིག་ལྟོས་དང་། གཞ་ིམེད་ཀ་ིསོན་བརདོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ད་ེའད། ད་དུང་དཔྱད་རོམ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེལ་རྒྱུའ་ིབང་བསྒྲིགས་ནས་ད་ེའད་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའི་སབས་གནས་དེར་གཞི་མེད་ཀི་སོན་བརོད་
བས་ན། བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་སེམས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ན་ཚ་བཟ་ོཡི་རེད། ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཕོག་ཐུག་བཟ་ོཡི་
རདེ། ཕགོས་གཅགི་ནས་བལྟས་ན་བདོ་རགིས་ཡངོས་རགོས་ཀ་ིསེམས་ལ་རྨ་ཁ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབཟ་ོཡ་ིརདེ། ཡང་ཕགོས་གཞན་
ཞགི་ནས་བལྟས་ན་རྒྱ་མ་ིཁ་ོརང་ཚ་ོཡིན་ནའང་ཐ་ཤལ་ང་ོཚ་དགོས་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིམཛད་པ་
འཕྲིན་ལས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཞི་བདེའི་དད་དཔོན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཞི་མེད་སོན་བརོད་བས་ན་འཛམ་བུ་གིང་
སུས་ཡདི་ཆེས་ཀ་ིརདེ། ཡིན་ནའང་ད་ེའད་བའ་ིསབས་གནས་ད་ེབར་ེབ་ོབརྒྱབས་ནས། དམ་པའ་ིཆསོ་དུག་ཏུ་བར་ིམཁན་ག་ིམའ་ོ
ཙེ་ཏུང་མཚོན་པའི་ད་ེའདའི་སྐུ་པར་དེ་ཚོ་ཡར་སབས་གནས་ལ་བཤམས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅགི་ལྷག་འདུག བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། སབས་གནས་བར་ེཔ་ོབརྒྱག་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་གྲུབ་མཐའ་དབ་ེའབདེ་ཀ་ི
ལྟ་གྲུབ་ད་ེབར་ེབ་ོབརྒྱབས་ནས་དངེ་སང་དམར་ཤོག་ག་ིལྟ་གྲུབ། དགནོ་ས་ེཁག་ག་ིནང་ལ་ཡནི་པ་ཡིན་ན། བཙན་དབང་གིས་ཏང་
མིའ་ིནང་དུ་འཛུལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདའ་ིལས་འགུལ་སེལ་སོད་པ་དེ། ཏང་མི་ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེརེད། ཕི་རོལ་མུ་སེགས་པ་ཆོས་མེད། 
ས་ེབ་སྔ་ཕ་ིམེད་ཟརེ་མཁན་ག་ིལྟ་བ་ཞིག་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དང་ཚ་ེཕ་ིམ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའ་ིགོ་
འཕང་འཆད་མཁན་ག་ིནང་པའ་ིལྟ་བ་ད་ེདང་། ཕ་ིརལོ་མུ་སེགས་པའ་ིལྟ་བ་ད་ེགཉསི་བར་ེབ་ོབརྒྱབས་ནས། ཆསོ་འཆད་མཁན་ག་ི
མི་སྣའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཏང་མིའི་ནང་དུ་འཛུལ་དགོས་རྒྱུ། མཐའ་མ་དེ་ཆོས་འཆད་མི་སྣ་ད་ེཚོ་ཡིན་ན། ཆོས་འཆད་
མཁན་ག་ིགྲྭ་པ་ད་ེཚརོ་རང་དབང་མ་སད་པ། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་པའ་ིནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་མན་ཆདོ་ཀ་ིགྲྭ་བཙུན་ཡངོས་སུ་
རོགས་པ་མར་ཁིད་ནས། དགོན་པའི་ནང་ལ་བཅུག་མི་ཆོག་པ་མཚོན་པའི་མདོར་ན། དུས་ཐུང་ཡིན་ཙང་། མདོར་ན་སབས་
གནས་བར་ེཔ་ོབརྒྱག་རྒྱུ། ལྟ་བ་བར་ེཔ་ོབརྒྱག་རྒྱུ། ཆོས་འཆད་མི་སྣ་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེའ་ིའོག་ནས། ཆོས་དད་རང་
དབང་དརེ་ཧ་ཅང་ག་ིབརབ་གསིག་གཏངོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའ་ིཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའ་ིཐོག་ནས། དོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཀ་ིཐོག་ལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། གོས་ཆོད་དནོ་ཚན་གཉསི་པའ་ིཐགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ ཤེས་དགོས་རྒྱུ་དེར། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེར་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་
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རེད། ཁ་ཐོར་དང་ཁ་བལ་གཏོང་མཁན་རེད་སོགས་པ་ད་ེའད་བཤད་རྒྱུའ་ིཁ་བལ་པ་ད་ེསུ་ཡིན་མིན་ད་ེང་ཚ་ོདེར་ཡོད་པའ་ིབཙན་
བོལ་མི་མང་གཅིག་པུས་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་མིན་པ། འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐོག་ལ་ཁ་བལ་པ་ད་ེསུ་ལ་བེད་ཀ་ིཡོད་མེད་ད་ེགསལ་པ་ོ
གསལ་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་མ་ིམང་རང་ནས་མཁས་
དབང་དང་། མི་མང་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་སིད་བྱུས་འཛིན་པ་ད་ེནོར་འདུག འགིག་མི་འདུག་ཅེས་ངུས་ནས་
བཤད་མཁན་མང་དུ་མང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ཁ་བལ་སུས་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤེས་པའི་ཐོག་
ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིགཉིས་སན་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་ཀ་ིཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པའ་ིདུས་
ཚདོ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་བསབེས་འདུག་ཟརེ་ནས་བར་ལན་གཅགི་སད་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེནས་གཉིས་པ་ད་ེང་རང་ཚོའ་ིས་ིཚོགས་རང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་སང་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའ་ིསྐབས་རེད། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔལ་འབོར་ཐགོ་ལ་དངསོ་གནས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་འཕྲད་པའ་ིསྐབས་ལ། འཛམ་བུ་
གིང་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དཔ་ེཆ་མཚོན་ན་ཉ་ེཆར་རང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་ཀ་ིཐོག་ལ། རྒྱལ་སིས་གསལ་བསྒྲགས་བ་
རྒྱུའ་ིགོས་ཆདོ་འཇགོ་པའ་ིསྐབས་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱབ་སརོ་མ་བས་པའ་ིཐགོ་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བ་ོཕམ་ཆནེ་པསོ་མ་ིམང་
ག་ིབསམ་ཚུལ་བསྡུས་ཏ།ེ བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཉིས་དང་ཕེད་ཀས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟསོ་པའ་ིཅ་དངསོ་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་མ་ིའདུག 
ཉ་ོརྒྱུ་མ་ིའདུག་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་ཚོའ་ིཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེའད་གང་ཐུབ་པ་
དང་གང་འཇོན་པ་དེ་སྔོན་མ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེངས་འབོད་བསྐུལ་ཞགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེའི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ད་ེབཀའ་དིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ཚང་མས་མ་
མཁྱནེ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མཚམས་ར་ེམ་ིསེར་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་བྱུང་བའ་ིསྐབས་ལ། སྔནོ་
མ་དང་མི་འད་བ་ད་རྒྱ་སོགས་ཀི་ནང་ལ་ད་ེའདའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་དམའ་འབེབས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཚ།ོ ར་བ་ཉདི་ནས་གཏོང་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཟརེ་ནས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

དོན་ཚན་བདུན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཚོ་བོ་ཕམ་མི་ཡོང་བ་བེད་
དགསོ་པ་རདེ་ཅེས། ད་ེདངསོ་གནས་བདེ་དགོས་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་ཛ་དག་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ལ་བསབེས་འདུག་ཟརེ་
ནས། ད་ེགང་དུ་ཡིན་ནའང་བཤད་ཀ་ིཡོད། ད་ེནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་ག་ིཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡ་ིམ་ིའདུག་ས།ེ ད་རེས་འད་ིབརྒྱུད་ནས་ག་
ར་ེཞུ་ཡ་ིཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོད་ལྟ་ས་ིཚགོས་ཀ་ིནང་ལ་༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆ་ེདབུ་བཞུགས་པའ་ིསྐབས་ལ། ང་ཚའོ་ིས་ིཚགོས་
ད་ེམི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལ་ཐུག་བསད་པ་བལྟ་བུ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོམཚམས་བཞག་དགོས་འདུག ད་ེཡག་པ་ོམི་འདུག ད་ེམཚམས་
དང་ཚད་མདེ་པ་ད་ེའད་བས་ན་ཡག་པ་ོརེད་མ་ིའདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེདབུ་བཞུགས་པའ་ིསྐབས་ལ་ད་ེའད་ཞིག་ང་
ཚའོ་ིས་ིཚགོས་ད་ེམ་ིགཅགི་གཉསི་ལ་ཐུག་པ་ལྟ་བུ་བདེ་བསད་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོརདེ་སྙམ། ད་ེའད་བས་པའ་ི
རེན་གིས་ཏན་ཏན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་བོ་ཕམ་ཡོང་གི་རེད་སྙམ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེའདའི་རིགས་ར་བ་ཉིད་ནས་
གནང་རྒྱུ་མ་ིའདུག་ཟརེ་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་མང་ཚགོས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའི་ཐོག་
ནས། སྐར་མ་ལྔའ་ིདུས་ཚདོ་འདའི་ིནང་གང་མགོགས་མགགོས་དང་། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ཆགོ་པར་བགིས། ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་ལ་གར་ནས་ལ་ོདྲུག་ཅུ་འཁོར་བའ་ིདུས་དེར། ཐོག་མ་དེར་བོད་རེད། བོད་མི། བོད་ཀ་ིར་དནོ་ད་ེའཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོ
ཆ་ེཤོས་ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཐུགས་རེའ་ིབཀའ་དནི་དང་ཐུགས་ཀ་ིམཛད་པ་འཕྲནི་ལས་ལ་བརྟནེ་
ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ད་ེཡིན་དུས། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་པས་བཀའ་དིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སོབས་ལའང་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་ཀི་ཐོག་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེདང་སགས་རྒྱ་གར་གཙསོ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་གསི་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སརོ་
གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཆ་ཚང་ལ་ག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་ནས་ལ་ོདྲུག་ཅུ་འདིའ་ིནང་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་
བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེཞུས་པ་དང་སགས། ད་ལན་ང་འདིར་གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོདབུ་མའ་ིལམ་
ག་ིཐོག་ལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའ་ིགདེང་སོབས་ལྟ་བུ་རེད་ནས། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐོག་ལ་ག་ོསྐབས་ཐེངས་དང་པ་ོལེན་
ག་ིཡོད། གུས་པ་རང་ཉདི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་གསོ་ཚོགས་འདའི་ིནང་དུ་ཨ་རརི་སོབ་སངོ་བས་ནས་འདརི་བསེབས་པ་གསར་
ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དའེ་ིམྱོང་ཚོར་དང་འབལེ་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉསི་ཤིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དབུ་མའ་ི
ལམ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གུས་པ་རང་ཉིད་ལ། ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོམཆོག་རེད། ད་ེབཞིན་མ་ིརབས་རྒན་
པ་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་དཔྱད་པ་བས་པའ་ིཐོག་ནས། ས་ོསོས་ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བཀའ་
སོབ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། གུས་པ་རང་ཉིད་ལའང་ངེས་པ་ཐོབ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོབ་ཚུལ་ད་ེགང་འད་ཞིག་བས་ནས་ཐོབ་
སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གུས་པ་རང་ཉིད་ལོ་ན་ཆུང་བའི་སྐབས་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ང་ཚོའི་
སོབ་གྲྭ་དབུ་བརེས་པའ་ིདུས་ཆེན་ལ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཀ་ིརེད། ད་ེདུས་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོམཆོག་གིས་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་བོད་མི་བཟང་པ་ོབེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་སོབ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཉན་ནས་འཚར་ལོངས་
བྱུང་བའ་ིམ་ིཞིག་ཡིན། ད་ེདང་སགས་རེས་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚ་ོརྒྱ་མ་ིརིགས་ཚོར་འབེལ་
བ་བེད་དགོས་པའི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་ཞིག་ཉན་ནས་ཡར་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་ལོ ༢༠༡༣ ནས་ 
༢༠༡༥ བར་ལ་ཨ་རིའི་བོད་མི་སོབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་ཐོག་ནས་གུས་པ་རང་ཉིད་ཨ་ར་ིལ་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབས་བཟང་པ་ོ
ཞགི་ཐོབ་སོང་། ཨ་རིའ་ིནང་ལ་རྒྱ་མ་ིརིགས་ཀ་ིསོབ་ཕྲུག་ཁེངས་ནས་བསད་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚརོ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་
ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་བས་པ་ཡིན། རྒྱ་མ་ིརིགས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་འབལེ་བ་བདེ་ཐུབ་སོང་། ད་ེཡིན་དུས་
དཔེར་ན། ཨ་ར་ིམཐ་ོསོབ་ཀི་ནང་དུ་རྒྱ་རིགས་སོབ་ཕྲུག་ག་ིཚོགས་པ་ CSSA ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་ང་ཚོའ་ིབོད་
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ཀ་ིར་དནོ་ད་ེགཉསི་སན་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིཐགོ་ནས་གོས་མོལ་བས་ཏ་ེཐབོ་དགོས་པ་ཞགི་ཡིན་ན། ང་ཚསོ་རྒྱ་མ་ིརགིས་ལ་འབལེ་
བ་བེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་བརིས་ནས། ད་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ོརང་ཚོའི་ཚོགས་གཙ་ོལ་འབེལ་བ་
བས་པ་ཡིན། ང་ལོ་གཉིས་བསད་པ་རེད། རྒྱ་མིའ་ིསོབ་ཕྲུག་གི་ཚོགས་གཙ་ོགཉིས་ཀར་འབེལ་བ་བས་པ་ཡིན། དང་པ་ོདེས་ཁ་ོ
རང་གིས་འཕྲལ་དུ་ཐུག་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་
ནས། འདའི་ིརསེ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ག་ོསྐབས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགིས། ཁ་ོརང་གིས་འཕྲལ་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་སོང་། ག་ོ
སྐབས་གནང་དུས་ཁ་ོརང་གིས་ད་ེའད་གསུངས་གི་འདུག པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བོད་ཀི་ཆོས་རྒྱལ་སོ་
གསུམ་པ་ཆསོ་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམ་པའོ་ིསྐརོ་ལ་གསུངས་ཀ་ིའདུག ངས་ཁ་ོརང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ༸པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེད་ལྟ་བདོ་
ནང་ལ་ཡདོ་བཞག་པ་ད།ེ ཁྱོད་རང་ཚ་ོརྒྱ་གཞུང་གིས་བསྒྲགས་གཏམ་སལེ་པ་ད་ེརྫུན་མ་ཡིན་པ་དང་། དའེ་ིསྐརོ་ལ་ཞུ་དུས་ཁ་ོརང་
གིས་ཏོག་ཙམ་བ་ོམ་བད་ེབའ་ིབཟ་ོའད་ཞིག་གནང་སོང་སེ། འོན་ཀང་བཀའ་ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ད་ེབཞནི་བོད་ཀ་ིཆོས་
རྒྱལ་སོ་གསུམ་པ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པ་ོཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་གི་བཙུན་མ་ོགཅིག་རྒྱ་མི་རེད་གདའ་ཟེར་དུས། ཁ་ོརང་
གད་མ་ོལྟ་བུ་ཞིག་བགད་ནས་ཡ་ལན་གནང་སོང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག ད་ེནས་ཐངེས་གཉསི་པ་དརེ། རྒྱ་མའི་ིསོབ་ཕྲུག་ག་ིཚགོས་
གཙ་ོདེར་འབེལ་བ་ཞུ་དུས། ཁ་ོརང་གིས་འཕྲལ་དུ་ཡ་ལན་གནང་གི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་མིའི་སོབ་ཕྲུག་ནང་ནས་གུ་
ཡངས་བ་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་བས་ཏ་ེཁ་ོརང་ཐུག་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབས་ཤིག་བསྐྲུན་སོང་། ག་ོསྐབས་ད་ེའད་ཞིག་སྐྲུན་དུས་ཁ་ོརང་གིས་
དང་པ་ོངའི་འཁིས་ལ་སེབ་པའི་སྐབས་སུ་གདོང་པ་དམར་པ་ོའད་ཞིག་ཆགས་ནས། ཁྱོད་རང་ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པར་བགིས། ཁོ་རང་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Before 
starting any conversation, tell me do you believe you are Tibetan or Chinese? ཁོ་རང་གིས ་
དང་པ་ོབསེབས་པ་དང་ངར་ད་ིབ་དེ་བཏང་སོང་། ངས་ཁོ་རང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། I am born Tibetan and I will die as 
Tibetan ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རོད་རོག་དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
ལགས། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང་བཞུགས་རགོས་གནང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ེདང་
འབལེ་ནས་ངས་ཚིག་གཅིག་གཉསི་ཞུ་ཆགོ་པ་བགསི། ང་རང་ཚའོ་ིའཐབ་རདོ་ཀ་ིགནད་འགག་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ལྟར་མདརོ་བསྡུས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག ཁོར་ཡུག་དེ་འད་ཞིག་བསྐྲུན་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་
དམིགས་བསལ་ག་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་ཚ་ོཚང་མའ་ིའགན་དང་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་སྙམ། འད་ིབེད་པར་
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གཙ་ོབ་ོའད་ིང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སདོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་འབོད་བསྐུལ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་གཉསི་
ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་རང་ཚོའ་ིསི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའདའ་ིལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཚོགས་པ་ཁག་རེད། སེར་རེད། གང་ལྟར་ད་ེ
རགིས་སྣ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ས་ོས་ོརང་ཉིད་ཀ་ིགང་འཇོན་ཚདོ་དཔག་ཚོད་ཀསི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་
ག་ིཡོད་པ་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་འབབ་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་རྒྱ་ཞ་ིམོལ་ད་ེརེད་འདུག ན་ཚ་དེར་སེལ་ཐུབ་
རྒྱུ་ད་ེབོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ད་ེརང་རེད་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད། དམིགས་བསལ་གི་ང་རང་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་
འཚོལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་བོན་ཆེན་ཁག་རེད། ད་ེབཞིན་གི་མི་སེར་རེད། ཚོགས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ང་ཚ་ོབོད་པ་
ཚརོ་རྒྱབ་སོར་གང་འད་ཞགི་ག་ིཐགོ་ནས་བེད་ཀ་ིཡོད་མེད། ཁངོ་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལྟ་སངས་ཅ་ིའད་ཡོད་མེད། ཁ་ོརང་ཚོའ་ི
རྒྱལ་ཁབ་ར་ེརེའ།ི དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Nation first ལབ་རྒྱུ་ད་ེཁ་ོརང་ཚའོ་ིསདི་བྱུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
ང་རང་ཚསོ་ཤེས་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། མཚམས་ར་ེས་ོསོའ་ིག་ོགནས་རེད། ས་ོསོའ་ིའགན་རདེ། 
ད་ེབཞིན་གི་ཕར་ཕོགས་ཀི་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིདམིགས་ཡུལ་འད་ིལ་གོ་རྟོགས་མ་བྱུང་བ་
ཡིན་ན། ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སིད་པ་རེད་སྙམ། བས་ཙང་གཙ་ོབ་ོང་རང་ཚོའ་ིའབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ད་ེབོད་རྒྱ་ཞ་ིམོལ་རདེ་
འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདང་ང་རང་ཚོའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའ་ིརོགས་པ། ང་ཚ་ོབོད་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་གི་མི་གང་མང་མང་ཞིག་བསྡུ་རུབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། ང་རང་གི་བསམ་བོར་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཤིག་འདུག་
སྙམ། དངེ་སང་ཆ་མཚོན་ན། ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀ་ིཐགོ་ནས་གནད་དནོ་དའེ་ིཐགོ་ལ་གེང་སོང་བས་ཏ་ེབོད་ཀ་ིཐགོ་ལ་མ་ིཚསོ་ད་ོ
སྣང་བ་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་ལ་གནནོ་ཤུགས་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དེའ་ིཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བས་ན། ང་རང་ཚ་ོཡིན་ན་རྒྱ་ཆ་ེརུ་དང་རྒྱབ་སརོ་
མང་བ་རག་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་ད་ེའད་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིཐོག་ནས་གོམ་པ་
བརྒྱབས་དང་རྒྱག་བཞིན་པ་རདེ། 

གཞན་ཞིག་ལ། ང་རང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་དེའ་ིཐོག་ནས་ཀང་འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་གོགས་པ་ོམང་དུ་བཟ་ོ
རྒྱུ་དང་དམགིས་བསལ་ག་ིརྒྱ་ནག་ནང་ག་ིམ་ིམང་ཚརོ་ནང་པའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་ཆསོ་ཀ་ིག་ོརྟགོས་སེལ་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོགཏོང་
སངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དང་། ས་ིཚོགས་འག་ོསངས་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཁ་ོརང་ཚོར་སོབ་སོང་དང་ཤེས་ཡོན་
གང་ལ་གང་འཚམ་མང་བ་གཅགི་ཆགས་པ་ཡནི་ན། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ང་རང་ཚོའ་ིབོད་དོན་ཐགོ་ལ་རདེ། ཞ་ིམོལ་ག་ིཐགོ་ལ་ཏན་
ཏན་ཁྱད་པར་ཡོང་ག་ིརདེ་བསམ་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་སི་འཐུས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཞུ་
གཏུགས་ཀ་ིལས་འགུལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཧ་ཅང་ག་ིལེགས་གྲུབ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙ་ོབ་ོད་ེཁ་ོརང་ཚོའ་ིདམིགས་བསལ་
ག་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མ།ི England གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརདེ། ད་ེབཞིན་ Scotland ག་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརདེ། ཁངོ་
ཚ་ོརྣམ་པས་ཁྱེད་རང་ཚརོ་དོན་དག་གཙ་ོབ་ོགང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀ་ིའདུག བསམ་བ་ོཞིག་གཏོང་ས་ེཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེའད་རང་
རེད་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོ་ཞི་མོལ་ Middle Way Approach དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའ་ིཐོག་ལ་ཁོར་ཡུག་ཅིག་
སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའ་ིན་ཚ་ད་ེསེལ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེམིན་ག་ིད་ེལས་འཕྲོས་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་རེད། ཁོར་ཡུག་
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རེད། གཞན་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཡོད་ནའང་ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཞུས་ཏེ། གནད་དོན་གཙ་ོབོ་འདི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག ང་རང་ཚ་ོཞི་མོལ་ད་ེའད་རང་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་བྱུང་སོང། ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཡིན་ནའང་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་གི་ Detail མར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་
ང་ཚ་ོབལ་ཡུལ་ནང་ལ་ Stateless Issue ཟརེ་བ་བོད་པ་མང་པ་ོཞིག་ལ་ལག་འཁྱེར་གང་ཡང་མེད་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་
བསད་པ་ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེའད་ནང་བཞིན་ག་ིད་ལྟ་ཨ་རིའ་ིཕར་འག་ོཚུར་འོང་གི་ Reciprocal Act 
ལྟ་བུ་ Bill Pass བྱུང་བ་ནང་བཞིན་གི་ཁོང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དེ་འད་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཀི་
འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་ཚ་ོབོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡགི་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སརོ་
ཞུས་པ་དང་སགས། ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིགནད་དོན་ཁ་ཤས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་
པ་ོདེར་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་བར་དུ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡུལ་སོལ་གོམས་
གཤིས་གང་སིའ་ིཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ག་ིགཏོར་བཤིག་དང་། དམ་དག་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ད་ེམངོན་སུམ་ཚད་མེད་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་
མས་ཤེས་གསལ་རེད། དཔ་ེཆུང་ཚགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང། བོད་པ་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིམེས་པ་ོནས་རྒྱུན་བསངིས་པའ་ི
གོམས་གཤིས་ཡིན་ནའང་འད། ཆོས་ལུགས་དད་པ་ཡིན་ནའང་འད། དཔེར་ན། ཆ་ོའཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆེན་མོ། སོན་ལམ་མཆོད་པ། 
ད་ེདང་ད་ེའད་བའ་ིདུས་ཆེན་ཁག་མཇལ་ཁར་འགོ་བའ་ིསྐབས་སུ་དམ་དག་ཧ་ཅང་བས་ཏེ། ཐ་ན་སྐོར་ར་ཞིག་འགོ་བའ་ིདབང་དུ་
བཏང་ན་ཡང་ཞོགས་པ་སྔ་པ་ོལངས་ན་མ་གཏོགས། མིས་མི་མཐོང་སར་འགོ་ན་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་འགོ་མི་ཕོད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞནི་པ་རདེ། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྫུན་བཤད་ནས་མག་ོསྐོར་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་རདེ། ད་ེའད་
ཡིན་དུས་ད་ེལྟ་བུའི་བེད་སངས་ཆུང་ཚགས་ད་ེརིགས་བཅས་པ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་མཚམས་འཇོག་མ་བས་པ་ཡིན་ན། བོད་རྒྱ་
གཉིས་ཀི་དཀའ་ངལ་ད་ེནམ་ཡང་གསལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་བསམ་པ་ང་རང་གི་ད་ེདན་གི་ཡོད། ཡང་སོས་སུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཁ་བ་
གངས་ཅན་གི་ཞིང་ལ་གནའ་ནས་ད་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གང་
ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིསྐུ་ཕྲངེ་ན་རམི་ང་ཚ་ོབོད་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚགོས། 
བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བོད་རིགས་རམ་གཟན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་དམ་ཟབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སོས་
སུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་དེ་བས་ཀང་འཛམ་གིང་ནང་སྙན་
གགས་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ང་ཚ་ོབོད་མ་ིརགིས་ལ་མཚནོ་ན། ང་རང་ཚོའ་ིཚ་ེསགོ་ལས་ལྷག་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ད་ེརངི་ངས་སིངས་
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ཆ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་
མཆགོ་ལ་ད་ེལྟ་བུའ་ིདང་པ་ོམ་ཡིན་པའ་ིདམའ་འབེབས། ཟུར་ཟ་ད་ེལྟ་བུ་བས་པ་ཙམ་ཕར་བཞག་ཤགོ ཐ་ན་ཚགི་ཟུར་ཙམ་དནོ་པ་
ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་རིགས་རྒྱ་ཆའི་མི་མང་གི་ར་བ་ཉིད་ནས་ངོས་ལེན་མེད་ཅེས་འད་ིརྒྱ་ནག་ལ་བར་ལན་སད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེལྟ་
བུའ་ིགནས་སངས་བྱུང་པ་ཡིན་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་གསལ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ་ལ། ང་ཚ་ོདུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་
ཏུ་མ་ཤི་བར་དུ་ཕ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སོད་དགོས་བྱུང་ན་ཡང་འགོད་པ་མེད་ཅེས་ད་ེརིང་སིངས་ཆ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ད་ེཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོབཏང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་སྙམ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆགོ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་བཞ་ིཔ་ད་ལྟ་བཞུགས་པ་ད་ེལས་ལྷག་པ་བོད་རྒྱ་གཉསི་ཀ་ིདཀའ་རགོ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་འད་ི
རྒྱ་ནག་ལ་རག་གི་མ་རེད་ཅེས། ད་ེར་ིངས་སིངས་ཆ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་གོ་སྐབས་ད་ེདམ་འཛིན་གནང་
ཐུབ་ན་རྒྱ་ནག་ལའང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ་བོད་པ་ལའང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་བས་པ་ཡིན་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དཀའ་
རོག་ད་ེསེ་བ་ཇ་ིསིད་ཀི་བར་དུ་འགོ་འདོད་ཡོད་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལྟད་མ་ོལྟོས་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཉིས་པ་ད་ེ
གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་རིང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་དྲུག་བཅུ་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས། བཀའ་ཤག་དབུ་ཁིད་པའི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་འད་འདའི་ནང་ནས་མ་འད་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་བཏོན་ཏེ། 
གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ལ་བར་ལན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞགི་སད་སོང་སྙམ། བོད་ད་ེད་ལྟ་ཁརེ་རང་ལྷག་མེད། ལྷག་མེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་
བོད་ལ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་ད་ེཆ་ེརུ་དང་བོད་ཀ་ིསེམས་ཤུགས་འད་ིབརྟན་པ་ོཆགས་པའ་ིརྣམ་པ་ད་ེབྱུང་དུས། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་
དང་དའེ་ིམཉམ་འགོ་ཏུ་བཞུགས་པའ་ིབདོ་རགིས་སྤུན་ཟླ་ཡངོས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཞེས་འདདོ་བྱུང། ང་ཚའོ་ིད་ལྟའ་ིགནས་བབས་
དའེ་ིཐགོ་ལ་བོད་ཀ་ིཆབ་སདི་ཀ་ིགནས་བབས་ད་ེགོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ང་རང་ཚོའ་ི
དངོས་ཡོད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་བོད་ལ་བཞུགས་པའ་ིབོད་པ་ཚོ། བོད་ནས་ཕབེས་པའ་ིབོད་པ་ད་ེཚོས་གསལ་ཤོས་ད་ེཧ་
ག་ོཡ་ིརདེ། ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དནོ་གྲུབ་དབང་ཆནེ་ལགས་དང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛནི་བད་ེལེགས་རནི་པ་ོཆའེ་ི
ཚ་མ་ོཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་ལ་སོགས་པར་བོད་མ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་མཐུན་རེན་ཆེད་སོར་བས་ཏ་ེགང་ལྟར་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་
ཀུན་ལ་བོད་ཀ་ིདངོས་ཡོད་ཀ་ིགནས་སངས་ད་ེར་སོད་གསལ་པ་ོབེད་ཐུབ་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེཡིན་དུས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་
ས་སོག་འབ་ིགསུམ་དང་མད་ོསད་རྔ་བ་ཡུལ་ལ་སོགས་པར་ཧ་ཅང་གི་དམ་དག་ཆེན་པ་ོརེད། སིར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་དམ་
དག་ཆེན་པོ་རེད་ལ་ཡང་སོས་སུ་ཡུལ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དཔེ་མི་སིད་པའི་དམ་དག་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ད་ེཚོ་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་
བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་བའ་ིཐོག་ནས། དའེ་ིཐགོ་ལ་ངསེ་
པར་དུ་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའ་ིཆབ་སིད་བརོན་པ་བཙོན་ཟུར་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ལྟ་བཙོན་པ་
ཟེར་ནའང་ཆོག་པ་རེད། སོག་མཁར་བ་ོགོས་རྒྱ་མཚོ། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ཁོང་རྣམ་པ་གཉིས་དམིགས་འདོན་བས་ཏེ་ང་ཚོས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་ས་ེཁག་ག་ིངསེ་པར་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ངསེ་པར་དུ་ཁངོ་
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རྣམ་པ་གཉསི་ཀ་ིམཛད་པ་ད་ེའཛམ་གིང་ཕོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག དའེ་ིཐགོ་ལ་
རྣམ་པ་ཚོས་འབད་པ་ལྷུན་གྲུབ་བས་ནས་ཧུར་བརནོ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐགོ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་བདུན་པ་ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་གཙ་ོསོང་གནང་བར་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་དོན་ཐམས་ཅད་
ལམ་ལྷོང་ཡོང་བར་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་དེའ་ིསྐོར་ལ་སེམས་ནང་ལ་དན་པ་ཚང་
མ་བཤད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བསམ་ཚུལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་བཤད་རྒྱུར། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་ནང་
ག་ིགནས་སངས་ལ་མང་པ་ོཞགི་འཆད་དགོས་ན་ཚགི་ག་ིཆ་ནས་བཤད་མ་ནུས་པ་དང་མ་ཤེས་པ་ད་ེའད་བའ་ིགནས་སངས་མང་
པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེཚོ་རྒྱུད་སོད་བེད་དགོས་པའ་ིགནས་སངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རྒྱ་དམར་དག་
པའོ་ིགཞུང་ག་ིབདེ་སངས་ཀ་ིགནས་སངས་ད་ེཚ་ོང་རང་ཚ་ོངསོ་ནས་ཤེས་རྟགོས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཚང་མས་
མ་ཤེས་པའ་ིགནས་སངས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིམི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེཆར་ཕ་ིཟླ་ ༣ པའ་ིཚེས་ ༩ ལ་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་
ཚགས་པར་ག་ིཐོག་ཏུ་ཐནོ་པའ་ིརོམ་ཡིག་ད་ེཚ་ོརེད། སིར་བཏང་དེའ་ིསྔོན་ལ་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའ་ིསྔོན་རེས་རིམ་པ་མང་པ་ོ
ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་དེའང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་གསར་རང་གང་ཡང་མ་རེད། དེའ་ིསྔོན་ལ་མང་པ་ོའདོན་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེར་སྐུར་འདབེས་ཞུ་སངས་ཀ་ིཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡིན་ནའང་རང་གཞན་གསུམ་
ལབ་ནས་ང་ཚསོ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསར་ཟླསོ་བདེ་དགོས་ནའང་ཁ་ལ་ཡངོ་མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཞགི་བདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེཚོའ་ིགནས་སངས་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མར་ཚོར་བ་ཡོད་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཡོང་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགནད་
འགག་ཆ་ེཤོས་རདེ་དན་ག་ིའདུག གཞ་ིརའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚའོ་ིའད་ིལ་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོ
འཁུར་ཐུབ་པའ་ིགནས་སངས་དརེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚོའ་ིཁ་ནས་ལབ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་རྒྱུ། བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུའ་ིགཞ་ི
ར་ད་ེམི་རིགས་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཙམ་གི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་གནད་འགག་
ཅིག་དང་ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ཙམ་ཞགི་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གིང་ག་ིས་ིཚགོས་ནང་ལ་ད་ེའདའ་ིལབ་གེང་ཡོད་
སའི་ས་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད་ལ། རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་མང་པོ་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའི་བེད་སངས་ཙམ་ལ་མིག་དཔེ་ལྟ་རྒྱུ་མ་རེད་
བསམས་ནས་ང་རང་ནམ་རྒྱུན་ནས་དན་ག་ིཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུར་བོད་
མ་ིརིགས་ཀ་ིའཐབ་རོད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། འཐབ་རོད་ད་ེརྒྱུན་གནས་ཡོང་བར་གཞ་ིརའི་ཐོག་ནས་འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་མ་ིརགིས་ཀ་ིགནས་སངས་ཙམ་མ་ཡནི་པ། བདག་དབང་ག་ིགནད་དོན་ག་ིཐགོ་ལ་བསམ་མན་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུ་
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དང་། ད་ེདན་པ་ར་བ་ཉདི་ནས་བརདེ་མ་རུང་བ་ད་ེགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཀ་ིནང་ནས་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེམིན་
པའི་ར་བ་དེ་ལྷག་ནས་ཡལ་ག་ལ་འཐམ་པ་ཡིན་ན་ཡལ་ག་རེ་རེ་བས་ནས་ཟག་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་དང་། ཆག་འགོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ། 
ཆད་འགོ་རྒྱུའ་ིཉེན་ཁ་ད་ེའད་ཡོང་གི་རེད། ད་ེང་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཀི་གནད་དོན་ད་ེཚོའ་ིཐོག་
ནས་བལྟས་ནའང་ཡང་ང་རང་ཚོས་དག་སྣང་སོང་རྒྱུ་ད་ེཆོས་ཕོགས་ལ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཕོགས་ལ་འད་ིའད་ཟརེ་བཞིན་འདུག་
ས་ེབསམ་མན་ོཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་འགོ་བསམས་ནས་ང་ཚོར་འཆར་གཞི་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་འགོ ང་ཚོས་སོད་པ་ཡག་པ་ོབས་ན་
གཟིགས་སོང་ཡག་པ་ོཞིག་གནང་མ་ིཡོང་ངམ་བསམ་རྒྱུ། སིར་བཏང་ད་ེའད་བེད་ཆོག་ག་ིཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ད་ེ
བ་རྒྱུའ་ིཚད་གཞ་ིམ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀ་ིཐོག་ལ་བེད་སངས་ད་ེའད་བསམ་མན་ོབཏང་ན། ང་རང་
ཚའོ་ིངསོ་ནས་ཐུབ་ཚོད་འཇནོ་ཚདོ་ཀ་ིཐགོ་ནས་ད་ལྟའ་ིརྒྱ་དམར་གཞུང་འད་ིང་རང་ཚརོ་ཤ་འཁནོ་ཡདོ་པའ་ིདག་བ་ོཞགི་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཐུབ་དགོས་ཀ་ིརེད། ང་ཡིན་ནའང་ད་ེདན་ག་ིཡོད། ད་ེཙམ་མ་གཏོགས་པའ་ིགཞན་དག་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་སེ། 
ད་ེགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤིག་རེད་དན་ག་ིཡོད། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚསོ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ཞགི་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་
རདེ་སྙམ། 
 སིར་བཏང་ཡིག་ཆའ་ིནང་དུ་འཁོད་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའད་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལའང་དུས་ཚོད་དང་
འབད་བརོན་གནང་ནས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞིག་བསྣམས་འདུག་པས་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་བཀའ་དནི་ཆ་ེཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེཡིན་དུས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆརེ་སྐུར་འདབེས་བདེ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའ་ིབོད་ཀ་ིགནས་
སངས་ལ་སྔ་ཕ་ིབར་གསུམ་དུ་ག་ར་ེག་ར་ེབེད་ཀི་ཡོད་མེད། ག་ར་ེག་ར་ེའཆར་གཞ་ིཡོད་མིན་ ཤེས་པའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་
མན་ོགཏང་རྒྱུའི་ཁ་ཕོགས་ལ་བསར་ཞིབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། མ་ིལོ་དྲུག་ཅུའ་ིརིང་ལ་ང་ཚ་ོམིའ་ིལུང་པ་
ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་མི་ལ་ོདྲུག་ཅུའ་ིརིང་གནས་སངས་ལ་བསམ་མན་ོཞིག་བཏང་ནས་གང་འད་ཡོད་ས་རེད། 
གང་འད་ཆགས་ས་རེད། ད་ེཚོ་འང་ང་ཚོས་བསམ་མན་ོངེས་པར་དུ་གཏང་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གི་
ངསོ་ནས་ད་ེའད་ཞགི་དན་བཞིན་ཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་བདེ་དགསོ་རྒྱུ་ལས་ས་ཤོས་ད་ེད་ལྟའ་ིདུས་
ཚོད་ཀི་ཕིར་སོད་བཙན་བོལ་བོད་མི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའ་ིསེམས་ཀ་ིནང་ལ་ང་ཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་པ་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད། ང་ཚོའ་ིང་ོབ་ོད་ེའཐབ་རོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀ་ིཐོག་ལ་
སེམས་ནང་འཁོར་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤེས་རང་གཞན་རགོས་གསུམ་ཚང་མའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚསོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིགནས་སངས་ཤིག་
རེད། ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གནས་སངས་ཀི་ཐོག་ལ་བལྟས་ན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་གནས་སངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བས་སེམས་པ་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ཆགས་སོང། ད་ེའད་ཡིན་དུས་
འདས་པའ་ིལ་ོཁ་ཤས་ཀ་ིནང་ལ་མ་བྱུང་བའ་ིམ་ིམང་ག་ིགནས་སངས་ཀ་ིཐོག་ལ་སནོ་ཆེན་པ་ོརང་མ་ིའདུག་སྙམ་པའ་ིཚརོ་བ་ཞགི་
བྱུང་སོང་། ད་ེཡིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚའོ་ིཚརོ་བ་མ་བརླག་པ། ང་ཚའོ་ིང་ོབ་ོཤེས་པ། ང་རང་ཚོའ་ིམ་འངོས་པའ་ིའགན་འཁུར་
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ད་ེདན་པ་སོས་པའ་ིཐོག་ལ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་རེད། དེའ་ིཐོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་གདངོ་འདུས་སདི་འཛམོས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་གདངོ་འདུས་སདི་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ས་ཤོར་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་དྲུག་
ཅུའ་ིནང་ལ་ང་ཚའོ་ིའཐབ་རདོ་འད་ིགསནོ་པརོ་གནས་པའ་ིགནས་སངས་གཙ་ོབ་ོགཅགི་ད་ེབོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚའོ་ིསེམས་ཤུགས་
དང་སྙངི་སབོས་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚ་ོའདརི་གནས་སདོ་ཡདོ་པ་རདེ་དན་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་སིངས་ཆ་འད་ིཐགོ་ནས་ཐོག་མ་
དེར་ངས་བོད་ནང་གི་བོད་མ་ིཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སོབས་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གི་
འགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀ་ིཡོད་ནའང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་གནས་ཐུབ་པ་དེར། ངས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ཤིག་ལནེ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞིན་སིངས་ཆ་འདའི་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ག་ར་ེསདོ་
འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ལ་ོ ༧༠ ནང་ལ་མནར་གཅོད་གཏངོ་སངས། ཆོས་དང་
རགི་གཞུང་ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤགི་གཏངོ་སངས་བཅས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སའི་ིནང་ལ་བོད་དནོ་ག་ིགནད་དནོ་
འད་ིམེད་པ་གཏང་རྒྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བེད་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་བོད་པའི་གནད་དོན་འད་ིགནས་ས་མ་རེད་
བསམ་པའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིརྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞིག་ག་ིསེམས་པའ་ིནང་ལ་ད་ེའདའ་ིཞེད་སྣང་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་ལྟ་ལ་ོ ༧༠ 
ཕནི་པ་ཡནི་ནའང་གསནོ་པ་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་སོད་ཐུབ་རྒྱུར་སིངས་ཆ་འད་ིལེན་འདོད་
བྱུང་སོང་། བོད་ནང་ལ་རང་དབང་མ་རག་བར་དུ་བོད་མ་ིཚའོ་ིསེམས་ཤུགས་ར་བ་ཉདི་ནས་ཆག་ག་ིམ་རེད། གདངོ་ལེན་བེད་ཀ་ི
རེད་ཅེས་ངས་ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོབོད་པའ་ིགནད་དོན་འད་ིཧ་ཅང་ཛ་དག་རེད་ཟེར་ནས་ཛ་དག་ཛ་དག་ཅེས་
མང་པ་ོཞགི་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ག་ིལྟ་སངས་ཡནི་ན་ཛ་དག་ག་ར་ེག་ར་ེཆགས་འདུག་གམ་ཞསེ་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞགི་
ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང་། ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདུག འགོ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་མི་འདུག་
ཅེས་མང་པ་ོགསུངས་སངོ་། ཛ་དག་ག་ིགནས་སངས་གཙ་ོབ་ོགཉསི་ལ་ཐུག་འདུག་སྙམ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་དང་པ་ོད་ེབོད་པའ་ིསྐད་
ཡིག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཛ་དག་གནས་སངས་ཀི་ནང་ནས་ཛ་དག་གནད་དོན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག བོད་མི་
རིགས་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ཟེར་ནའང་རེད་སིད་བྱུས་ངན་ཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ར་མེད་བཟ་ོ
ཐབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཛ་དག་གི་གནས་སངས་
གཉིས་པ་དེ་ག་ར་ེཆགས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པའི་ཁོར་ཡུག་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག བོད་པའི་ཁོར་ཡུག་ར་མེད་
གཏོང་དུས་ང་ཚ་ོབོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་ཀ་ིས་གནས་དགསོ་ན་ང་ཚའོ་ིཁརོ་ཡུག་ད་ེགནས་དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་
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གིས་ཁོར་ཡུག་ར་མེད་གཏོང་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ང་ཚ་ོཞེད་སྣང་སེས་དགོས་པ། ལོ་ ༡༠། ༢༠། ༥༠། ༡༠༠ 

ནང་ལ་བོད་པའ་ིས་ཆ་སདི་པོ་ད་ེག་འད་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའ་ིཞདེ་སྣང་སེས་དགོས་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚསོ་གནད་དནོ་དའེ་ིཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཉེ་བའི་ཆར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་དྲུག་ཅུ་དེ་
འཛམ་བུ་གངི་ཡོངས་ལ་བདོ་མ་ིཚསོ་གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་གནང་སངོ་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལ་ོཡིན་ན་མ་ིའད་བ་ཞིག་ག་ར་ེམཐངོ་སོང་ཟརེ་
ན། མ་ིའད་བ་ཟེར་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་འད་བ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིལོར་དམིགས་བསལ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཨ་ར་ི
གཙོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཨ་ོསི་ཀྲ་ོལ་ིཡ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡ་ོརོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཞུས་ན། GERMANY ནང་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ཉིན་མོར་བོད་ཀི་ཉིན་མ་ོཞེས་བོད་པའ་ིརྒྱལ་དར་གོང་སེ་ཁག་ ༣༩༥ ཙམ་གོང་སེ་གཞུང་གི་ BUILDING 

སང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོ ག ད་ེའད་སྒྲེང་རྒྱུའ་ིཉིན་མ་བཟང་པ་ོཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་འདུག ད་ེཚོ་ཚང་མར་དངོས་གནས་
བསྔགས་བརོད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་བུ་གངི་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ག་ིཐགོ་ལ་ལྟ་སངས་ད་ེའགྱུར་བ་འག་ོ
ཡ་ིའདུག་ཟེར་ནས་སིངས་ཆ་འདིའ་ིཐགོ་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞགི་གིས་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་ཡ་ིཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། 
ལ་ོསུམ་ཅུའ་ིགོང་ལ་རྒྱ་ནག་ད་ེརྒྱལ་སའི་ིས་ིཚགོས་ཀ་ིནང་དུ་མར་འཐམི་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞགི་དང་མཉམ་དུ་ཚངོ་ག་ི
ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཡིན་ནའང་རདེ། ཆབ་སིད་ཀ་ིཐགོ་ཡིན་ནའང་རདེ། འབལེ་བ་མང་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ད་ེའགྱུར་བ་ཞིག་འགོ་ཡི་རེད་བསམས་ནས་ར་ེབ་བཟང་ས་ཞིག་བས་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ལ་ད་ེའད་གྲུབ་
མེད་དུས། ད་ེརིང་ཁ་སང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ད་ེཉེན་ཁ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མཐོང་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་ད་ེགང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་དེའ་ིང་ོབ་ོང་ོམ་ད་ེཁངོ་ཚོས་གཉིད་སད་ནས་ང་ོཤེས་རྒྱུའ་ིགནས་
སངས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་ག་ིཐགོ་ལ་སདི་བྱུས་ཡནི་ནའང་རདེ། ལངས་ཕོགས་ཡིན་ནའང་རདེ། ཁ་
ཕགོས་གསར་པ་ཞགི རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞགི་ནང་དུ་འག་ོཡོད་པ་རེད། ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡ་དང་། ཨ་ར།ི གང་ལྟར་ཡ་ོརབོ་ད་ེཚོའ་ིནང་
དུ་ལྟ་སངས་གསར་པ་ཞིག རྒྱ་ནག་ཐགོ་ལྟ་སངས་གསར་པ་ཞགི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་ོཡིན་ནའང་ག་ོསྐབས་བཟུང་ནས་དེའ་ིཐགོ་
ལ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཡོད་ནའང་། ད་ེའདའ་ིགོ་སྐབས་གསར་པ་ཞིག་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དཔརེ་ན། ན་ནངི་ལ་ོཨ་རའི་ིནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་སོང་། 
མར་བཞུགས་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
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ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དེའ་ིསྔནོ་གེང་དང་གོས་ཆོད་བདུན་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས། 
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆའེ་ིམ་ིམང་རྣམ་པ་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་མཚནོ་ཆདེ་དུ་དའེ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་
ཤིག་ལེན་གི་ཡིན། ར་བའ་ིགོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་
འདུག ཡིནའང་ས་ོསོའ་ིའཆར་སྣང་སྙངི་བསྡུས་དེ། བོད་ནང་ལ་མ་ིལ་ོ ༦༠ རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིའ་ིཐོག་ལ་གསལ་
བསྒྲགས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེབསོམས་རིས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཞ་ིབའ་ིབཅིངས་གོལ་བཏང་བ་ཡིན། བད་ེསིད་ལྡན་པའ་ིཁྱིམ་
ཚང་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེཚརོ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམ་ིདགོས་པའ་ིཐགོ་ནས་བོད་ཞ་ིབའ་ིབཅིངས་གོལ་དང་བད་ེསིད་ལྡན་པའ་ི
ཁྱིམ་ཚང་བསྐྲུན་མེད་པའ་ིདཔང་རྟགས་ད་ེབོད་ནང་ལ་ས་སརེ་དབ་ེབ་མདེ་པའ་ིཐགོ་ནས་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ནང་ལ་མ་ིགངས་ 
༡༥༣ གིས་སྐུ་སོག་མཆོད་མེར་ཕུལ་བ་ད་ེཞ་ིབའ་ིབཅིངས་གོལ་དང་བད་ེསིད་ལྡན་པའ་ིཁྱིམ་ཚང་བསྐྲུན་མེད་པའ་ིདན་རྟགས་ད་ེ
རེད། གཉིས་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བེད་དུས་ཆོས་དད་རང་
དབང་མེད་པའ་ིདན་རྟགས་དེར་ཆསོ་བེད་མ་ིསྣས་དབུ་ཁིད་ད་ེཆོས་བདེ་མ་ིསྣ་ཐ་ེགཏགོས་མེད་པ། དམར་ཤོག་ཆོས་ཁས་མ་ིལེན་
མཁན་ཞིག་གིས་ངོས་འཛིན་བས་ཏ་ེམང་ཚོགས་ནང་ལ་དེར་དད་གུས་བེད་དགོས་རྒྱུ། དེར་བར་ིམཐོང་བེད་དགོས་རྒྱུའ་ིགནས་
སངས་དེར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཁ་ོརང་ཚསོ་རྒྱལ་སིའ་ིཐགོ་ལ་ལ་ོང་ོ ༦༠ རངི་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གང་སལེ་བ་ད་ེབདནེ་གཏམ་མ་
ཡིན་པ་རྫུན་མ་ཞིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཚང་མས་དནོ་ཚན་ད་ེགཉསི་ཀ་ིཐོག་ནས་ག་ོཐུབ་ཀ་ིརདེ་སྙམ། དའེ་ིནང་ལ་མ་ི
ལ་ོ ༦༠ རིང་ལ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ད་ེགཉའ་གནོན་སྡུག་སོང་འོག་ལ་གནས་པ་རེད། ང་ཚ་ོབཙོན་བོལ་ནང་མི་ལ་ོ ༦༠ 
རིང་ལ་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀ་ིཆེད་དུ་སོད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀ་ིཐོག་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ད་ེདེང་སང་ལག་
པ་རངི་དུ་བཏང་ནས། ཉ་ེཆར་ཁ་ེན་ཌ་ལ་བོད་པའ་ིབུ་མ་ོའཆ་ིམེད་ལྷ་མ་ོལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་སངས་སྔ་ཕ་ིབར་གསུམ་ག་ི
བེད་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་ཚང་མ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སིད་བྱུས་དང་བོད་དང་རྒྱ་གཉིས་བར་གི་སིད་བྱུས་གནས་སངས་ཀ་ིསྐོར་བཟང་ཕོགས་ཀ་ིའགྱུར་བ་འགོ་བའ་ིརྣམ་པ་ད་ེའགེལ་
བཤད་བསོན་ན་ལ་དག་ས་རེད་བསམ་པ་དེ་ནས་མཐོང་ཐུབ་ཀི་འདུག ད་ེའད་བེད་དུས་ཚང་མས་དེར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀ་ིའདུག ས་ེཚན་གསུམ་པ་ད་ེབཙན་བོལ་ལ་མ་ིལ་ོདྲུག་ཅུ་རངི་ལའང་ཉ་ེཆར་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ཐེངས་ ༦༠ སྐབས་
ལའང་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་གང་སར་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྣེ་འཁིད་པའི་ལྡི་ལིར་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བརན་པར་ད་ེཚ་ོམཐོང་དུས་མིག་ཆུ་རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་ག་ི
འདུག ང་ཚ་ོདབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚསོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀ་ིལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་ལྟ་བུ་རོད་ནས་སོད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་ད་ེ
རེད་མི་འདུག ཁ་སང་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་སྐད་འབོད་ནང་ལ་ལྟ་དུས་མ་ིརབས་གཞོན་པ། དངོས་གནས་རྒྱལ་སིའི་
ཐོག་ལ་གནས་ཚད་ཡོད་མཁན་གི་མི་རབས་གཞོན་པ་དེ་ཚོས་མདུན་ལ་དོན་ཡོང་དུས། དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའི་ལྟ་བ་
ལངས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་སོད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རེད་མི་འདུག སོ་སོ་མདུན་ལ་དོན་ཐུབ་ན་ཐོན། དོན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལྟ་བ་
ལངས་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཞལ་ཁ་བཞུགས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་རབས་གཞོན་པ་གས་ཀ་ིལྷག་བསམ། སེམས་ཤུགས། ཆོད་
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སེམས་ད་ེགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ལ་ཧ་ཅང་ག་ིཕན་ཐགོས་ས་རེད་བསམ་པ་ད་ེད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡིན་དུས་ད་ེཚའོ་ིསྐརོ་ཡནི་པ་ཡནི་ནའང་ངས་འདརི་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་ཡ་ིཡོད། མཐའ་བསམོས་དརེ་དའེ་ིནང་
ལ་གསུངས་པ་ལྟར་བོད་མི་རྣམས་བ་ོཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞི་ནམ་ཡང་མི་བྱུང་བའི་ཁས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ལོས་
ཡིན། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཅ་ིགསུང་བཀའ་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེཆོས་
ཕགོས་ཀ་ིསྐད་ཆ་རེད། ཆབ་སིད་ཀ་ིཐོག་ནས་ང་ཚ་ོམ་ིརིགས་གཅིག་ག་ིབདེན་དོན་འཐབ་རདོ་བེད་དགོས་ཡོད་ན། མ་ིརགིས་ད་ེ
བོད་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཁོང་ཚོའ་ིསེམས་ལ་ད་ོཕགོ་མ་འག་ོབའ་ིཐགོ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ག་ི
བོད་མི་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་གང་འད་ཡོད་མེད་ད་ེམི་གངས་ ༡༥༣ ག་ིཞལ་ཆེམས་ཟེར་ནའང་རེད། འབོད་ཚིག་
ནང་ལའང་ང་ཚསོ་རྟགོས་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འསོ་ས་ི
འཐུས་ལགས་ནས། ག་རྒྱས་པོར་འག་ོམ་ིདགོས་པ་བས། མཐའ་མ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཡིན། སོ་སོ་སེམས་པ་ས་ོབའི་ཐོག་ནས་
བཙན་བོལ་ལ་བསེབས་ནས་ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་དྲུག་ཅུ་པ་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་ཚོགས་པ་རེད། 
བཀའ་ཤག་ག་ིསྣ་ེའཁིད་པའ་ིའཛནི་སོང་ག་ིཐགོ་ནས་ཕ་ིརྒྱལ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༡ ག་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མ་ིཕབེས་
ཡོད་པ་རེད། ཡནི་ནའང་ད་ེདུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་ཡདོ་པ་མ་རེད། བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཆལོ་ཁ་གསུམ་
གི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ལོན་ཚར་བའི་སི་འཐུས་ ༨, ༩ ད་ེཉིན་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ད་ེཚོའ་ིརྐུབ་བཀག་ཁེངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་རྐུབ་བཀག་སོང་པ་ལྷག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སེམས་པ་ཧ་ཅང་ཕམ་
སོང། ར་དོན་འཐབ་རོད་ད་ེད་ེའད་ཨ་ཡིན་ནམ་སྙམ་བྱུང་། ཉིན་མོར་མ་སེབ་མཁན་གས་འདི་ང་ཚོའི་དགོན་པ་ཁག་ལ་ཚོགས་
གཏམ་ལ་གཏམ་དཔེ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ང་དང་ང་ཡིན་དན་རོགས། དན་དགོས་ཀི་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་དན་རོགས་གནང། སི་
འཐུས་གསར་པ་ཞིག་གིས་ཞུས་ན་རན་པ་རང་མ་ིའདུག འད་ིའབོད་བསྐུལ་ཡིན། ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་མར་བཞུགས་རགོས་གནང། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ས་ིའཐུས་
གསར་པ་གཅིག་གསི་ཞུས་ན་འཚམ་པ་ོཞགི་མ་ིའདུག འད་ིའབོད་བསྐུལ་རང་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིག་ཆ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་སྔོན་ལ་གེང་སོང་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ལ་ོད་ེརྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལ་ོ ༧༠ དང་། བོད་དུ་མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་བས་ཏ་ེཡར་
ལངས་ཞངི་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་བཅིངས་གོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༦༠ སྒྱུར་བཅོས་ས་ོདབ་ེབས་ཏ་ེལ་ོ ༤༠ འཁརོ་ཡོད་ཟརེ་བ་སོགས། 
རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་སོད་རྒྱུ་ད་ེལུང་འདེན་བས་ནས་དེའི་རྒྱབ་ལ་ཟེར་བ་ཞེས་བིས་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་
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ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་བསོན་གནང་སོང་། འདིར་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་ལ་
དབང་བསྒྱུར་བདེ་འག་ོབཙུགས་ནས་ལ་ོ ༧༠ ཟརེ་ན། ཟརེ་བ་དེས་ཕནི་ཅ་ིལོག་རྒྱུའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཙ་ོབོ་དེ། ད་ལྟ་གོང་དུ་མི་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དང་། ད་ེཚོའ་ིཐོག་
ནས་མང་པ་ོཞིག་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་ཚོར་སྣང་ཡོད་པའ་ིཚིག་གཅིག་ད་ེརིང་སིངས་ཆ་འདིའ་ིཐོག་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེགཙ་ོབ་ོགང་ཡིན་ཟེར་ན། དེའ་ིསྔོན་ལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་རང་ཚ་ོབོད་པར་རྒྱབ་སོར་བེད་
མཁན་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཡིན་ནའང་འད། ཨ་རིའ་ིགོང་ཁྱེར་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་དང་། ད་ེབཞིན་མ་ིསེར་པ་བ་ེབག་པ་མང་པ་ོ
ཞགི་གསི་བདོ་ཀ་ིརྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་བཙུགས་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ག་ིཐུགས་སྣང་ཆནེ་པ་ོདང་། འགན་འཁུར་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་
ཚསོ་རྒྱལ་དར་ད་ེབསྒྲེངས་བཙུགས་བདེ་ཆགོ་ག་ིམེད་པ་ཡིན་ན་མ་ིཤེས། བས་ན་འགིག་ག་ིམེད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་བདེ་མཁན་
ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ར་རམ་ས་ལར་བསེབས་ནས་ལོ་ ༡༣ ཕིན་སོང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོག་ཁར་ངས་རྒྱལ་དར་གཅིག་
འཛུགས་ཀ་ིཡོད། མ་འཛུགས་ཟེར་མཁན་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་བཙུགས་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ོསྣང་བེད་མཁན་གང་ཡང་མི་འདུག 
ངས་བཙུགས་སོད་ཀ་ིཡོད། ག་ར་ེཡིན་ནའང་རེད། མ་བཙུགས་ན་འགིག་ག་ིམ་རེད་དན་ནས་ངས་འཛུགས་ཀ་ིཡོད། བཀའ་ཤག་
དང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཐགོ་ལ་ཡདོ་མདེ་མ་ིཤེས། ཁ་སང་སྐད་འབདོ་བརྒྱབས་ནས་མར་ཡོང་དུས། མ་ིཚང་སེར་པ་ར་ེཟུང་
མ་གཏོགས་ང་ཚོའ་ིགཞུང་དང་ད་ེཚོར་མཐོང་རྒྱུ་མ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་མ་ིགཞན་པར་རྒྱལ་དར་བཙུགས་པ་ད་ེཚོ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས། ཁོང་ཚོས་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡིན་ན། ང་རང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེམ་
འངོས་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེགཅགི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

གཉིས་པ་གནད་འགག་གཙ་ོབོ་དེ། ད་ེརིང་ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གནད་དོན་དང་འཕྲོས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་སི་ཚོགས་ལ་ལ་ོ ༦༠ ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་གོང་དུ་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། དངསོ་གནས་བས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ཁ་ོ
རང་ཚོས་བོད་དུ་མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་བས་ཏ་ེཡར་ལངས་ཞིང་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་བཅིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༦༠ འཁོར་
ཡོད། ལབ་རྒྱུ་ད་ེཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དུས་ཚོད་ད་ེཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་ང་ཚ་ོབོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གོས་ཆོད་བཞག་སེ། ཡར་ལངས་ཞིང་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་བཅིངས་གོལ་བཏང་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་ཡོད་
ཟེར་གི་འདུག ད་ེཡིན་དུས་དེར་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོས་ལབ་པ་ལ་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་མང་པོ་
ཞིག་གི་ཚོར་སྣང་ཆད་འགོ་བ་ལྟ་བུ་མཐོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་ཁོང་རང་ཚོས་ལོ་ ༥༠ བར་དུ་དུས་ཚོད་གཏན་
འཁེལ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་གཞི་ནས་གཏན་འཁེལ་བས་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོའི་
ཚིག་ལ་ཏ་ལ་བོས་བོལ་དུ་ཕིན་ནས། བོད་ས་གནས་སིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་སོག་ནས། ཙུང་ལི་སིད་བོན་ཀྲུའུ་ཨེ་ལའེ་ཡིས་ཡར་
ལངས་ཞིང་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་བཅིངས་འགོལ་བཏང་ཡིན་ཞེས་མིང་རྟགས་རྒྱག་པའ་ིཉིན་དེར་ཡར་ལངས་ཞངི་བན་ཁ་ིཚ་ོབརྒྱ་ལ་
བཅིངས་འགོལ་བཏང་བའི་ལོ་འདིར་ངོས་འཛིན་ཡིན་གདའ་ཞེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལ་གཞི་ནས་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་ོརང་
ཚསོ་མང་གཙ་ོབཅསོ་བསྒྱུར་གཅགི་པུར་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད་ན་ད་ེརྫུན་མ་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཤེས་ཀ་ིརདེ་བ། འབ་ི
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ཆུ་ཕར་ཀ་ཚུར་ཀ་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིའཆད་སངས་ལྟར་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་མིན་པ་དེར། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་
བཅུ་བདུན་འཇོག་པའ་ིསྐབས་ལ་ཚང་མ་མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་ཞེས་པའ་ིཚིག་ད་ེཁོང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཁ་
སང་ད་ེརིང་ཁོང་ཚོས་ལོ་ ༦༠ རེས་སུ་མང་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་དང་པ་ོགཏོང་ས་དང་དར་དམར་རུ་ཁག་འད་ིཡིན་ཞེས་བསན་
རྒྱུའི་གནས་སངས་མང་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག དེ་ཚོར་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཆགས་ཀ་ིའདུག་དན་ག་ིའདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་
ནས། ད་ེཡིན་དུས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གིས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའ་ིགནད་
དོན་དང་། ད་ེབཞིན་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའ་ིཚགས་པར་ཐོག་ལ་ཐོན་པ་ད་ེཚོར་དངོས་གནས་ང་ཚ་ོབོད་མིའི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནས། ཉིན་མ་ར་ེར་ེལ་གོས་ཚོགས་འདའི་ིནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནོར་བས་ན་ཕ་ིལ་སོན་མཁན་ད་ེཚོ། བསན་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསན་རན་
འདུག རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོལོག་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ན་རྒྱག་རན་འདུག འབ་ིརྒྱུ་ཡོད་ན་བིས་རན་འདུག ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། གཙ་ོབ་ོད་ེརངི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཡ་ེཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཡ་ེཤསེ་སྒྲལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་གསལ་པའོ་ིཐགོ་ནས་འཁྱེར་གནང་འདུག སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ང་ཚ་ོབོད་པའ་ིགནས་སངས་དེ། རྒྱ་མིས་གཏརེ་ཁ་བསྔོགས་འདནོ་མང་པ་ོབེད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་མ་བས་ན་མ་
འངོས་པར་ག་ོསྐབས་རག་ག་ིམ་རེད་ལབ་མཁན་ནང་བཞིན་བས་ཏ།ེ ཧ་ཅང་ག་ིགཏརེ་ཁ་བསྔགོས་འདནོ་དང་། ཁོར་ཡུག་གཏོར་
བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ག་ཚོད་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐོར་ལ་ཞུ་
དགསོ་བསམས་སངོ་། ཕ་ིཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༥ ལ་དགུང་ལ་ོ ༣༠ ལ་ཕེབས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚསོ་ག་བར་ཡདོ་མདེ་
ཟུར་གཅིག་ཀང་ཤེས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཧ་ཅང་ག་ིབ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོཞགི་རདེ། ང་ཚསོ་མ་ིགཅགི་གཉསི་ཙམ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་བོད་མ་ིའབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་བས་ནས་ལབ་དགོས་ཡོད་མེད་ཤེས་
ཀ་ིམ་ིའདུག ༸པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེག་བར་བཞག་ཡོད་མདེ་དའེ་ིསྐརོ་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་དགསོ་འདུག བོད་ནང་ལ་ཧ་ལས་པའ་ི
འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་ཅེས་འཛམ་གིང་ནང་ངོམས་སུ་བཤད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ེརྒྱ་མ་ིད་ེཚ་ོགནས་སསོ་ལས་ས་བ་ོཡོང་རྒྱུའ་ི
མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་ཡིན་པ། ང་ཚ་ོབོད་ནང་ལ་ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིརྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་གཅིག་ཀང་མེད་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚ་ོ
ཚང་མས་མཁྱནེ་ག་ིཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་མིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སད་ཞུ་དུས། འཛམ་གིང་ནང་ལ་མ་ིཚང་མས་
ཆ་འཇོག་བེད་ས་ད་ེའད་ཞིག་ལ་ཞུས་ན། ཁ་ོརང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིཞབས་འདེན་དང་མ་གཞི་ཕན་ཐོགས་ར་བ་ཉིད་ནས་
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ཡོད་པ་མ་རེད། མ་ིད་ེཚ་ོཡག་པ་ོརདེ་བསམ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདངསོ་གནས་རདེ་བསམ་རྒྱུ་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོ་ི
མཐངོ་ད་ེམར་ཟག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ད་ལན་ང་རང་ཚོས་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ད་ེཐངེས་ ༦༠ པ་ཟེར་དུས། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་ལ་གར་ནས་ལ་ོ ༦༠ ཕནི་པ་ད་ེཚང་མས་ཤེས་ཀ་ི
ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ཐུགས་རེའ་ིབཀའ་དིན་ག་ིང་ཚ་ོཚང་མ་ས་ོསོའ་ིལུང་པ་ནང་བཞིན་སོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་པ་ཚོས་རིག་པ་འགིམས་ནས་རོག་ར་ཆིག་
སྒྲིལ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཏོག་ཙམ་མ་འགིག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕར་
བཞག་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་གཅིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་སྐབས། ས་གནས་ཁ་ཤས་
ལ་རྒྱ་མ་ིཚསོ་བསེབས་ནས་ག་ཚོད་ང་རྒྱལ་བདེ་ཀ་ིའདུག ཁ་ོརང་ཚའོ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ོལོག་བདེ་ཀ་ིའདུག་བསམས་ནས་བདེ་ཀ་ི
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོའདིར་བཙན་བོལ་ནང་ལ་མ་ིའབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོན་ིཆོལ་ཁ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཟེར་
ནས། ཆོལ་ཁ་ག་རེའ་ིཆོལ་ཁ། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདནོ་དུ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག 
ཉ་ེཆར་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིསྐབས་ལ། རྒྱ་གར་ག་ིསྐུ་མགོན་ Shanta Kumar མཆོག་ནས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། 
ཁོང་ཉིན་མ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་སྐུ་མགོན་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་མ་གཉིས་ཀི་སྔོན་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་འབོར་སོང་། ཕག་
བིས་ད་ེརྒྱ་ནག་ནས་རེད་འདུག ང་མི་ཆུང་ཆུང་ར་རམ་ས་ལ་མཁན་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡི་གེ་ད་ེའད་ཞིག་ག་ར་ེཡིན་
ནམ་བསམ་སྐབས། དེའ་ིནང་ལ་དོན་ཚན་གསུམ་བཀོད་འདུག སིར་བཏང་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་ག་ིརེད། ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་ཐབས་ཤེས་ག་ཚོད་བེད་ཀ་ིཡོད་མེད་ད་ེབསན་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་རེད། དོན་ཚན་དང་པའོ་ིནང་ལ་ཁྱེད་རང་སྔོན་མ་ལྡ་ིལ་ིལ་
རྒྱ་མའི་ིདཔོན་པ་ོཞིག་སེབ་དུས་སྣ་ེལེན་བས་འདུག་པས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་དང་། དནོ་ཚན་གཉསི་པའ་ིནང་དུ་ཁྱེད་རང་ལྡ་ིལ་ིལ་
སེབ་དུས་རྒྱ་ནག་དནོ་གཅོད་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་། དནོ་ཚན་གསུམ་པའ་ིནང་ལ་ཁྱེད་རང་ཉནི་གཉིས་རསེ་སུ་ར་རམ་ས་ལར་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དུ་སྐུ་མགོན་ལ་ཕེབས་ཀི་འདུག དེར་ཁྱེད་རང་མ་འགོ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་རྒྱ་མིས་གསུངས་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དོན་ཚན་གཉིས་པ་མར་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མི་དངོས་གནས་ཀི་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་། 
རིན་ཐང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། མར་ལ་འག་ོཡི་རེད། འགོ་ན་གཅིག་རག་གི་ཡོད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་འགོ་ཡི་རེད། ཁོང་ཕེབས་
ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ང་རང་
ཚའོ་ིགོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བདུན་པའ་ིནང་ལས་རམི་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེ་ིནང་ནས་ལས་རམི་འད་ིགནད་འགག་ཅིག་
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ལ་མཐོང་ག་ིཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་འདིའ་ིཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས། ད་ལྟ་ང་ཚོའ་ིགདུང་སེམས་མཉམ་
སདེ་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ག་ིསྔནོ་གེང་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞནི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ཤར་ལ་རྒྱ་ནག་པ་ེ
ཅིང་ལ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀ་ིཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཟེར་བ་ད་ེཚོགས་པ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་ཉིན་མ་བཅུ་ཙམ་ག་ིརིང་ལ་ཚོགས་པ་
རེད། བས་ཙང་སྐབས་ད་ེདང་བསྟུན་ནས་བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་དཔྱད་གཏམ་ཟེར་བ་ཕ་ིལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ 
ནས་ ༡༣ བར་དུ་བསྟུད་མར་སལེ་བ་དེའ་ིནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ག་ར་ེབཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་ལབ་པ་ཡནི་ན། ཏཱ་ལ་ས་ེཕྲེང་བཅུ་བཞ་ི
པ་ལོག་སོད་ཀ་ིང་ོབོར་ངསོ་འཛིན་གསལ་པ་ོབདེ་དགོས་པའ་ིསྐོར་ག་ིརིམ་པའ་ིདཔྱད་གཏམ་ཞེས་པའ་ིནང་ལ་འདས་པའ་ིལ་ོདྲུག་
བཅུའ་ིནང་ལ་ཁོང་རང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སྐུར་འདབེས་བ་རྒྱུ་རདེ། སོན་
བརོད་བ་རྒྱུ་རེད་ད་ེཚ་ོཚད་ལས་བརྒལ་བའ་ིབསར་ལྡབ་བས་པ་རེད་འདུག དེའ་ིནང་ནས་གཙ་ོབོ་རང་བཙན་རདོ་ཀ་ིའདུག་ཟེར་
བ་དང་། ཁ་བལ་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དང་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་རོད་ཀི་མེད་པ་འཛམ་གིང་ནང་ཡོངས་གགས་རེད། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་ནག་དབུ་ཁིད་ཚོས་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་མཚན་
སད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྐུལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཁ་ོརང་ཚོའ་ིདགོས་མཁ་ོཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད། ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་
ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རིམ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་
མཁྱེན་ག་ིརེད་སྙམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་ནས་རྒྱ་ནག་མ་ིམང་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ད་ེབཞནི་མ་ིམང་རེད། དེའ་ིནང་ནས་ནང་པ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ག་ིཆ་ེམཐོང་ལ་གནོད་པ་མ་
གཏོགས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ད་ེབཞིན་ད་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོ་འད་ིརྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་ཡོད་པ་དང་བོད་ལ་མང་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར་བས་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་གི་ཡོད་ཟེར་ནས། ལོ་
དྲུག་ཅུ་དའེ་ིརངི་ལ་བོད་ལ་གནམ་ས་བ་འགོ་ག་ིའགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཕནི་ཡདོ་ཅེས་ཁ་ོརང་ཚསོ་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའ་ིགནམ་
ས་བ་འོག་ག་ིའགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་རདེ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིའ་ིགསར་འགོད་པ་རེད་
ད་ེདག་ག་ར་ེབས་ནས་གཏོང་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའ་ིཁ་ོརང་ཚ་ོགདེང་སོབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་
ཡོད། འཛུགས་སྐྲུན་བས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་སྐར་མ་གཅིག་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་ཡོད། 
ད་ེརསེ་ལ་ཡིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚགིས་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉནི་ག་ིཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་གི་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་
གཟགིས་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 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

༄༅།། བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིསྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད། 
རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ 

༄༅། །མཆགོ་ཏུ་བཀུར་བར་འསོ་པའ་ིདཔལ་ལྡན་བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གོས་
ཚགོས་སུ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བའ་ིགནས་བབ་ཀ་ིཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཅན་ལྟར་བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་དང་ས་ིཚགོས་ཁྱོན་
ཡོངས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་གནས་བབ་སྔོན་རིས་ཀ་ིལམ་ནས་གསལ་འགོད་བ་ཐབས་བལ་ཡང༌། བོད་མིའ་ིབདེན་དོན་འཐབ་རོད་
དང༌། བཙན་བོལ་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲལ་ཕུགས་བད་ེདོན། ལྷག་པར་དུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་པའི་ར་ཆེའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་དགོས་དངུལ་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་ཐོག སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་ཕུགས་བརྟན་ཇ་ེབཟང་དུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ལྟར། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རིས་ཀ་ིལམ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་
འབོར་གནས་བབ་དང༌། རིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་ཡོང་འཆར་དང་ལས་དོན་ཆེད་འགོ་འཆར་ཞིབ་ཕྲ་བཅས་པ་གོས་ཚོགས་ཀིས་
མཁྱནེ་རྟགོས་ཡོང་བ་བཟ་ོརྒྱུ་བཀའ་ཤག་ག་ིའགན་ཁུར་ཡིན་པས་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡནི། 
 འདས་པའི་མི་ལོ་དྲུག་ཅུའ་ིརིང་བོད་མིའ་ིབ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁིད་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་འོག་བཀའ་ཤག་རིམ་བོན་དང༌། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་གི་བཀའ་ཤག་རིམ་
པས་བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས་དང་གནས་བབ། ད་ེབཞིན་སྔོན་རསི་འབུལ་ཕགོས་བཅས་མང་གཙའོ་ི
ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ག་ིགནས་བབ་ཚད་ལྡན་བསྐྲུན་པར་རེས་སུ་ཡ་ིརང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་དུང་དུས་
བསྟུན་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་ཇ་ིཡོད་མུ་མཐུད་བསམ་ཞིབ་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་ཀ་ིསྔོན་རིས་འད་ིབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའ་ིསྔོན་
རིས་འབུལ་ཐེངས་གསུམ་པ་ད་ེཡིན་པ་དང༌། གལ་གནད་ཆ་ེབའི་ལས་འཆར་གང་འཚམ་ཞིག་སྔོན་རིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟའ་ིཆར་སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་གནས་བབ་དང༌། བོད་མིའ་ིསོད་གནས་གཞིས་སར་ས་ོསོའ་ིནང་འཚ་ོརྟེན་དང༌། 
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ཤེས་ཡནོ། འཕྲདོ་བསེན་བཅས་ཀ་ིམཐུན་རནེ་སབས་བཅོལ་བ་གཞན་ག་ིགནས་བབ་ལས་བཟང་བ་ཡདོ་ནའང་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་
གཏང་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
༡་༠ སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ། 
༡་༡ ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ཁངོས་སུ་ཚུད་པའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་ག་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ།  
བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་ཡོངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉིན་ག་ིཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་
ཡ་ ༣༡༠༥་༥༥ བས་པ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ག་ིགནས་བབ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༥་༨༦ མང་བར་གྱུར་ཡོད་
པའ་ིགནས་སངས་གཤམ་གསལ། 

ལ་ོདུས། སྔནོ་རིས་མ་
དངུལ། 
སོར་ས་ཡ། 

གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ། 
སོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་
མ་དངུལ། སོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་ 
སོར་ས་ཡ། 

བསམོས། 
སོར་ས་ཡ། 

༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༣༥་༩༡ ༢༦༩་༡༩ ༡,༡༦༩་༢༩ ༧༢༥་༣༠ ༢,༩༩༩་༦༩ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༩༨༧་༩༦ ༢༧༨་༣༤ ༡,༡༥༥་༨༩ ༦༨༣་༣༦ ༣,༡༠༥་༥༥ 
འཕར་ཆག ༡༥༢་༠༥ ༩་༡༥ (༡༣་༤༠) (༤༡་༩༤) ༡༠༥་༨༦ 

 བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གི་གནས་སངས་ད་ལྟའ་ིཆར་གོང་གསལ་ལྟར་དང༌། མ་དངུལ་
གནས་སངས་བཟང་དུ་འག་ོཐབས་འབད་བརནོ་ཞུ་མུས་ཡིན། 
༡་༢ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་གི་དགོས་དངུལ་གཞན་རྟེན་མ་ཡིན་པར་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་གསོག་འཇོག་གི་ལས་དོན་ཞུ་མུས་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༢༧༨་༣༤ བས་ཏ་ེའཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ་ ༩་༡༥ བདེ་ཀ་ིཡོད། 
 ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་
ས་ཡ་ ༦༥་༠༠ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༦༠་༣༩ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ འཕྲོད་
བསེན་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༡་༠༡ ཡོད་པ་བཅས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་
ཡ་ ༥༨༥་༧༧ བདེ་ཀ་ིཡོད། 
༡་༣ སྔནོ་རསི་མ་དངུལ། 
རིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་༢༠༠༩ ལ་ོནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལ་ོརེའ་ིདགོས་དངུལ་གཏོང་ལེན་བེད་དགོས་ཀི་དངོས་བྱུང་
དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་བསད་ཇ་ིབྱུང་མ་འོངས་པའི་དམིགས་རྟེན་ཆེད་ལོ་ལྟར་བཀར་བཅུག་གིས་སྔོན་རིས་མ་
དངུལ་ག་ིང་ོབོར་གསོག་འཇགོ་བདེ་མུས་ཡིན། རིས་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིདངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀསི་ལྷག་
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བསད་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༢་༠༥ བས་ཡོད་པའང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་ཁྱོན་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༩༨༧་༩༦ བེད་
འདུག་པའ་ིགནས་སངས་གཤམ་གསལ། 

རསི་ལ།ོ མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ། 
༢༠༡༦་་་༡༧ ༨༣༥་༩༡ ༡༤༤་༡༠ 
༢༠༡༧་་་༡༨ ༩༨༧་༩༦ ༡༥༢་༠༥ 

གོང་གསལ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང༌། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་དངུལ་སེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤེས། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གིས་གཙསོ་ལ་ོརེའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིཡོང་དམགིས་གཞན་བཅས་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་བར་བོད་མའི་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོརའེ་ི
འཛིན་སོང་རྒྱུན་གོན་འདང་ངེས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌། མ་འོངས་པར་ད་ེདོན་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་པའ་ིའབད་བརོན་ཞུ་མུས་
ཡིན། 
༡་༤ ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ། 
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ག་ིལ་ོརེའ་ིའགོ་གོན་གི་དགོས་དངུལ་དབུས་སའ་ིལས་ཁུངས་ས་ོསོ་ནས་གཏོང་དམིགས་
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་ཟུར་བཀོལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་གངས་ ༢༨ ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་སིར་བཏང་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡,༡༥༥་༨༩ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༨༣་༣༦ བཅས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༡,༨༣༩་༢༥ བེད་ཀ་ིཡོད་པ་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ག་ིགནས་བབ་ལས་སིར་བཏང་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༣་
༤༠ ཉུང་བ་དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༤༡་༩༤ ཉུང་བ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བདེ་ཀ་ིའདུག 

ལ་ོདུས། སིར ་བཏང་མ ་
དངུལ་སོར་ས་
ཡ། 

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

ལས་འཆར་མ་
དངུལ་སོར་ས་
ཡ། 

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

བསམོས་སོར་
ས་ཡ། 

བ སོ མ ས ་
འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

༢༠༡༧།༣།༣༡ ༡,༡༦༩་༢༩  ༧༢༥་༣༠  ༡,༨༩༤་༥༩  
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༡,༡༥༥་༨༩ (༡༣་༤༠) ༦༨༣་༣༦ (༤༡་༩༤) ༡,༨༣༩་༢༥ (༥༥་༣༤) 

རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ དང་ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལའོ་ིསརི་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉསི་ཀ་ིཚདོ་དཔག་ལྷག་འཆར་སོར་ས་
ཡ་ ༡,༩༩༣་༢༧ དང་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༨༨་༦༧ ས་ོསོར་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་བྱུང་སོང་སྔནོ་རསི་ཁ་ཤོག་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
༢་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལའོ་ིཡངོ་འབབ་དང་འག་ོགནོ། 
༢་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིསྔོན་རིས་མཐའ་མའི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ ༢,༧༨༩་༤༦ 
བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས། སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༦༩༦་༢༠ བས་པ་
ནས་དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༥༢༠་༨༡ དང༌། ཡོང་འཆར་ཁྱོན་བསོམས་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༧༤༦་༡༡ བྱུང་ཁོངས་
ནས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ ༦༩༦་༢༠ བས་པར་དངསོ་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༦༧༣་༣༧ བས་
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ཏ།ེ སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ག་ིདགསོ་དངུལ་དངསོ་བྱུང་དང་འག་ོགནོ་དངསོ་སངོ་གཉསི་ཁ་འཐབ་ཀསི་ལྷག་འཕྲསོ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༥༢་
༥༦ བྱུང་བ་སྔར་ལམ་བཞནི་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅུག་ཞུས་ཡདོ། 
༢་༢ ཟུར་བཀོལ་རསི་ཁངོས་མཐའ་མའ་ིའག་ོགོན་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༩༣་༢༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངོས་སོང་
སོར་ས་ཡ་ ༡,༥༠༩་༤༤ དང༌། ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༤༩་༩༡ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངོས་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ 
༡,༣༦༠་༨༩ བས་ཡདོ། 
༣་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལའོ་ིམཐའ་མའ་ིསྔནོ་རསི་གནས་སངས། 
༣་༡ རིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའ་ིསྔོན་རིས་སུ་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༣༥་༤༥ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་
ཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༥་༡༢ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སོར་ ༡,༦༢༡་༩༨ བཅས་བསམོས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༥༢་
༥༥ བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་ཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༩༦༥་༧༡ དང༌། སྔོན་
རིས་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༦༨༦་༨༤ ཐོག་རིས་ལོའ་ིནང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ཟུར་བཀོལ་རིས་
ཁངོས་སུ་ཡང་སྙངི་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༢་༧༥ དང༌། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༩༣་༡༦ བདེ་ཀ་ིའདུག རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་
༡༩ ལོའ་ིམཐའ་མའི་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༤༡་༧༧ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༨་༢༨ དམིགས་
བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡,༨༤༨་༤༡ བཅས་མཐའ་མའ་ིའག་ོགོན་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ 
༢,༩༧༨་༤༦ བྱུང་བ་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ང༽ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། དེའ་ིཁོངས་ནས་ཟུར་བཀལོ་རསི་ཁོངས་ནས་
སོར་ས་ཡ་ ༢,༡༩༨་༤༥ དང༌། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༧༨༠ བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཇ༽ པ་ལྟར་ཡནི། 
༣་༢  རིས་ལོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཡོང་འཆར་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཁྱོན་
བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༦༧་༣༣ བས་པ་ནས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡོང་དམིགས་སོར་ས་ཡ་ ༦༨༦་༨༤ དང༌། ཟུར་
བཀོལ་རིས་ཁོངས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༩༨༠་༤༩ ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་བསྣན་ཏེ་མཐའ་མའ་ིཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་
ཡང་སྙིང་བྱུང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༣༠༡་༥༩ དང༌། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡོང་དམིགས་སོར་ས་ཡ་ ༩༣༠ བས་པ་ཕོགས་
བསམོས་ཁ་ཤོག་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།  
༤་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ། 
༤་༡ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཕགོས། 
ཀ ཆསོ་དང་རིག་གཞུང༌། 
༡ ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། བོད་བསན་སིད་ཞབས་རིམ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༨ དང༌། དཀོན་གཉེར་དང་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་གསོལ་
ཕགོས་སོར་ས་ཡ་ ༡༦་༦༠ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ བོད་ཀ་ིཟློས་གར་ཚགོས་པར་རགོས་སརོ་སརོ་ས་ཡ་ ༡ དང་ཟློས་སར་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༥ བཅས་
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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༣ རསི་མདེ་བག་ོགེང་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡་༠༤ དང༌། ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡་༠༢ རགི་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་ཆདེ་སརོ་ས་
ཡ་ ༣་༤༣ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ཁ འཕྲདོ་བསནེ་བལྟ་སངོ༌། 
༡ ས་གནས་སུ་རེད་ཐང་གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤་༡༠ དང༌། མང་ཚོགས་ཆེད་ལུས་རལ་ཡོ་ཆས་
གསར་འཛུགས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༩་༦༥ རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སོལ་འགན་བསྡུར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣ བཅས་སོ་སོར་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། 
༢ སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༢་༤༤ དང༌། འཕྲོད་བསེན་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ 
༡༩་༢༩ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡདོ། 
༣ གཉན་ནད་རགེ་དུག་དང༌། མྱོས་རས་ངན་གོམས། ཊ་ིབ་ིནད་གཞ་ིབཅས་ཀ་ིསྔནོ་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་བཅས་ལ་སོར་ ས་
ཡ་ ༡༢་༢༧ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ དབང་པ་ོཁྱད་པར་བ་དང་མཛ་ེནད་བལྟ་སོང༌། མ་དང་བསི་པ་དང་བུད་མེད་འཕྲོད་བསེན་བཅས་ཀ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༧༣ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
༥ མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་ནད་གཞ་ིསྔོན་འགོག་ག་ོརྟོགས་ལེགས་པ་ོཡོང་སད་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ས་
ཚུགས་ས་བརྟན་དགོས་རྒྱུ་དང༌། དའེ་ིགཞ་ིརྟནེ་དཔལ་འབོར་ག་ིརྒྱབ་རྟནེ་དགོས་གལ་ཆ་ེབས་ཁྱབ་ཁངོས་སན་ཁང་ཁག ༦ དང་
མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ལ་འགོ་གོན་རོགས་སོར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤༥་༠༢ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ག ཤསེ་ཡནོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ།ི 
༡ མཐ་ོསོབ་སོབ་ཡོན་དང༌། སན་པ་དང་ཁྱད་ལས་སོབ་སོང༌། གཞན་སོབ་ཡོན་བཅས་ཀ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༣་༢༦ རྒྱབ་གཉརེ་
ཞུས་ཡོད། 
༢ ཤསེ་ཡོན་ག་ིསྤུས་ཚད་ལགེས་པ་ོཡོང་སད་གཞ་ིརིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁིད་བདེ་ཕོགས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་གཞ་ིརིམ་ཤེས་
ཡོན་སབོ་འཁིད་དང་འབལེ་མཐུན་རནེ་སྐྲུན་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆ་ེབས་སོར་ས་ཡ་ ༨༤་༧༢ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༣ དུས་ཀི་འགྱུར་འགོས་དང་འཚམས་པའི་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁིད་བེད་ཕོགས་དང༌། འགོ་ཁིད་སེད་སིང༌། འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ལམ་
ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁིད་བེད་ཕོགས་སོགས་དུས་ཀ་ིདགོས་མཁ་ོདང་བསྟུན་ཏ་ེདག་ེརྒན་དང་ཕ་མ། ད་ེབཞིན་ཕྲུ་གུ་ལའང་ཟབ་
སོང་དང་འསོ་སངོ་ཐབོ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཡིན་པར་སོང་དའེ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༥༩་༡༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ ཕྲུ་གུའི་བོད་ཡིག་ཀོག་རལ་དང་གོ་རྟོགས་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་སུ་བིས་པའི་དཔེ་ཚོགས་རོམ་སྒྲིག་པར་བསྐྲུན་
དང༌། དེང་རབས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་ངེས་པར་མཁ་ོཔའ་ིཐ་སྙད་གསར་བཟ་ོདང་བར་ཆད་གཏན་འབེབས། གཞ་ིརིམ་སོབ་གྲྭའི་
སོབ་དབེ་བསར་ཞབི་པར་བསྐྲུན་སགོས་ཀ་ིཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༤་༠༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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༥ ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལ་རྒྱུན་དུ་མཁ་ོབའ་ིའག་ོགོན་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ིརྒྱུན་གོན། འཛནི་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་གསར་
ཉོའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༥༩་༤༢ དང༌། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའ་ིསོབ་ཁག་རྣམས་ཀི་ཆེད་འགོ་གོན་
སོར་ས་ཡ་ ༢༡༨་༠༥ བཅས་བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༧་༤༧ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༦ རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའཛུགས་སྐྲུན་དང༌། མ་ིརིགས་གས་ོསོང་དང་དའེ་ིང་ོབ་ོམ་བརླགས་པར་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བ་བཅས་ན་ིཤེས་ཡོན་
ལ་རག་ལས་པས། བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་མུས་ལྟར། 
ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཁག་ས་བརྟན་ས་ཚུགས་ཡོང་ཆེད་འད་ིལ་ོཤེས་རགི་ཐད་འཛིན་སབོ་གྲྭ ༥ དང་བོད་ཁྱམི་
སྔནོ་སབོ་ ༧ ལ་འག་ོགོན་རགོས་སརོ་སོར་ས་ཡ་ ༤༩་༩༣ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ང། ས་ིཚགོས་བད་ེདནོ་ལས་གཞ།ི 
༡ ཉམ་ཐག་རྒས་གཅངོ་འཚ་ོསྣནོ་དང༌། ཉམ་ཐག་སོབ་ཡནོ། དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་འཚ་ོསྣནོ། རྒས་གསའོ་ིལག་དངུལ་དང་ངལ་སལེ། 
རྒས་གསོ་ཁང་ ༤ ཡ་ིརྒས་འཁོགས་བལྟ་སོང༌། གྲྭ་བཙུན་འཚ་ོསྣོན་བཅས་ལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༩༠་༣༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡོད། 
༢ ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལས་རིགས་སོང་བརར་དང༌། སདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་རོགས་སོར། མདུན་ལམ་སོབ་སོན། བོད་ནས་གསར་
འབརོ་བར་སྐད་ཡིག་དང་ལག་ཤེས་སངོ་བརར་སོགས་ལས་གཞ་ིཁག་ག་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༢་༤༤ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༣ སོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའ་ིསོབ་སོན་དང་བུན་གཏོང༌། ས་ེལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་གི་
རྒྱུན་གོན། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་ཞངི་ལས་འཛུགས་སྐྲུན། ས་ོནམ་སོང་བརར་བའ་ིཉལ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀ་ི
ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༨༠་༨༣ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་རྣམས་ལ་གཞིས་ཁང་གསར་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི་འཕྲོ་སོང་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦ དང༌། གསར་
འབོར་བ་གཞིས་ཁང་མ་ཐོབ་པ་སྒུག་ཐོའ་ིནང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞིས་ཁང་དོད་འབུལ་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ 
བད་ེསིད་གིང་དུ་གཞིས་གསར་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༩་༦༤ ཕོགས་མཐའི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སི་ཁང་དང་ཚོགས་
ཁང༌། ལས་ཤག་དང་བགསེ་ཤག མགནོ་ཁང༌། གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པ་བཅས་ཀ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༤༥་༢༧ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༥ འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་ཕོག་པར་གུད་སོབས་དང༌། ཛ་དག་ངལ་སེལ་རོགས་སོར་བཅས་ཀི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣་༣༠ རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༦ མཉམ་འབེལ་ག་ིལས་དོན་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་སུ་དཔྱད་ཞིབ་དང་སོང་བརར་ཆེད་སོར་འབུམ་ ༧་༥༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡོད། 
༧ གངས་སདི་ཁུལ་དུ་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༧་༧༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཅ། དཔལ་འབརོ་དང་རགོས་དངུལ་འདུ་འགདོ་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ།ི 
༡ ས་ིཚོགས་ཀ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས་པས་བོད་ཕྲུག་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་ཆེད་མ་སུ་ར་ིབོད་ཁྱིམ་དང་སུ་ཇ་
བོད་ཁྱམི་གཉསི་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་སརོ་སརོ་ས་ཡ ༣༡ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ བཙན་བལོ་བདོ་མའི་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ད་ེགཞན་རྟནེ་ག་ིབསམ་བ་ོདརོ་ནས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཕགོས་ལ་བསདོ་ཐབས་
སུ་ཚོང་པ་སེད་སིང་བ་རྒྱུ་དང༌། ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་གྱུར་རམ་འདེགས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦་༧༡ དང༌། 
ཕགོས་མཚུངས་བོད་མ་ིསུད་ཚོང་བ་གཙ་ོགྱུར་ཚངོ་ལས་གཉརེ་མཁན་རྣམས་ལ་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་
འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་ལས་གཞིའ་ིའགོ་ནས་རོགས་སོར་ག་ིམཐུན་རེན་མཁ་ོགཏོང་ཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༢་༧༩ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡོད། 
༣ གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འད་ིལོ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་དངོས་སུ་འགོ་
འཛུགས་ཆགོ་པའ་ིཁིམས་མཐུན་ཆགོ་མཆན་ཐབོ་ཡདོ་སབས་སྔནོ་རསི་འཆར་གཞ་ིཟུར་དུ་འགདོ་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ གཞོན་སེས་འོས་ཆསོ་ལྡན་ཞངི༌། ས་ིཞུ་བའ་ིཁངོས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་སྔནོ་འགོའ་ིཟབ་སོང་དང༌། བདོ་ཀ་ི
ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིརགི་གཞུང་དང་སྐད་ཡགི་མ་ིཉམས་རྒྱུན་འཛནི་ལས་གཞ།ི འབྱུང་བའ་ིགོད་སབོ་ག་ོརྟགོས་ལས་གཞ་ིབཅས་
ཀ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༤་༩༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༥ ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཁྱད་ལས་པ་གང་མང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ཁྱབ་
ཁངོས་ཚོགས་ས་ེཁག་ཏུ་དང་བངས་ས་ིཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང༌། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་སྐོར་རྒྱུས་མྱོང་ཡོང་ཐབས་
ཞུ་རྒྱུར་སོར་ས་ཡ་ ༢་༥༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༦ བོད་པའི་བུད་མེད་རྣམས་སི་ཚོགས་ནང་འགན་ཁུར་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཐབས་སུ་ནུས་སོབས་གོང་འཕེལ་གི་སིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་ཡོད་མུས་མུ་མཐུད་ཕག་བསར་ཞུ་རྒྱུའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༤་༨༦ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ཆ ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ། 
༡ རྒྱ་རིགས་བོད་དོན་ཐོག་དནོ་གཉེར་ཅན་ལ་འབེལ་ལམ་དང༌། གདན་ཞུ། རྒྱ་རིགས་ལས་དོན་གི་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་འདུ་བཅས་
ལ་སརོ་ས་ཡ་ ༤་༩༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་བོད་དནོ་དལི་བསྒྲགས་དང༌། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་ང་ོསོད། རྒྱལ་སའི་ིནང་བོད་
དནོ་དལི་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་གངོ་མཐརོ་གཏང་རྒྱུའ་ིལས་དནོ་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༦་༠༣ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༣ བོད་རིགས་ཉམས་ཞབི་པ་གས་ོསངོ་དང༌། སོང་བརར། ཉམས་ཞབི་ལྟ་ེགནས་ཁང་གཞན་དང་འབལེ་ལམ་ཉམས་གསོག བདོ་
ཀ་ིརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་འདུ་བཅས་ཀ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༡་༣༢ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའ་ིབོད་རིགས་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་དང༌། ལམ་གོན། འཕྲོད་བསེན་བཅས་སྣ་ེལེན་མཐུན་སོར་ཞུ་
སོའ་ིཆདེ་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༧༠ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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༥། དམགིས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༢་༣༠ དང༌། གོས་ཚོགས་འཐུས་མའི་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་འདུའ་ིཆདེ་
སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༩༨ རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་འདུའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢་༠༠ རྒྱལ་སིའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་
ཆདེ་སརོ་ ༡༣་༤༢ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤་༢ ཡངོ་འཆར། 
ཀ རིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་ཁྱོན་བསོམས་
སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༠༠་༧༤ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༧༩༢་༧༠ དང༌། ལས་
ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀོལ་ག་ིཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡,༨༠༨་༠༤ བཅས་ཡོད་པ་ཞིབ་གནས་སྔོན་རིས་བྱུང་སོང་རིས་ཤོག་ནང་
གསལ་ལྟར་ཡནི། 
ཁ རིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ་ིཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ 
༥༢༥་༦༧ བདེ་ཀ་ིའདུག་པ་རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའ་ིསྔོན་རིས་སུ་ཡོང་འཆར་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༩༥་༧༢ མང་བ་
བས་པ་ཐབས་འཚལོ་ཐུབ་པའ་ིགནས་བབ་ཡདོ། 
ག སྔནོ་རིས་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་དམིགས་གལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ན་ིདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིཡིན་པས། དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་དང༌། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༤་༡༥ བས་པ་རིས་ལོ་ 
༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའི་སྔོན་རིས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༣་༧༤ མང་བ་བས་པ། བོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་
ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང༌། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ། བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་
འབལེ་ཡདོ་ཚང་མས་འཁུར་འགན་མཉམ་ལེན་གནང་མུས་ལ་བརྟནེ་ནས་འབུལ་འབབ་ལ་ོར་ེབཞིན་འཕར་བཞིན་ཡདོ། 
༤་༣ དགསོ་དངུལ་འག་ོའཆར། 
ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་ཕོགས་
བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༥༠༥་༣༣ བས་པ་ནས། ཕོགས་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༧༨་༡༧ དང༌། རྒྱུན་གོན་གཞན་ལ་
སོར་ས་ཡ་ ༣༥༢་༢༨ བཅས་བསོམས་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༣༠་༤༥ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་རིགས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ 
༣༩༧་༡༩ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཁག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡,༣༧༧་༦༩ བེད་པའ་ིཞབི་ཕྲ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཅ༽ པ་ལྟར་ཡིན། 
གོང་གསལ་ཕོགས་བསོམས་འག་ོགོན་ག་ིདགོས་དངུལ་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༧༩༢་༧༠ དང༌། ཟུར་བཀོལ་རསི་
ཁོངས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༧༡༢་༦༣ འག་ོའཆར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པའི་ཞིབ་ཕྲ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཉ༽ པ་ནང་གསལ་ལྟར་
ཡིན། 
ཁ གོང་གསལ་འག་ོགོན་ཚདོ་དཔག་ཕོགས་བསམོས་རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ལོའ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་གཏན་འབེབས་ལས་སོར་
ས་ཡ་ ༡༤༧་༢༢ ས་ེབརྒྱ་ཆ་ ༥་༥༥ ཉུང་བ་བེད་ཀ་ིའདུག ( དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཀ་ིསོབ་གྲྭ་ཡོངས་རགོས་མིན་པར་
རིས་ལེན་ཟིན་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགོ་གོན་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན། ) རྒྱུན་གོན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ ཉུང་བ་དང༌། 
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དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༢་༠༧ མང་བ། དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༤༤་༢༩ ཉུང་བ་
བཅས་ཀ་ིགནས་སངས་བདེ་ཀ་ིའདུག 
ག གོང་གསལ་རྒྱུན་གོན་དངུལ་འབོར་ཉུང་བ་ཆགས་དོན་ན་ིའཕྲོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག ༦ གི་རྒྱུན་གོན་དགོས་
དངུལ་ཆ་ཚང་ལོ་གསུམ་རིང་བཀའ་ཤག་ནས་རོགས་སོར་གནང་གཏན་འཁེལ་བས་དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་ཁོངས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན། 
ང དམིགས་བསལ་ལས་དོན་དང༌། དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་དགོས་ངེས་ཅན་དང༌། རིས་ལོའ་ིནང་ལག་བསར་ཐུབ་ཐབས་
ཡོད་རགིས་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ཅ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་ཚདོ་དཔག་གཏངོ་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༧༩༢་༧༠ བས་ཏ་ེསྔ་ལོའ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རིས་གཏན་
འབེབས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༥་༨༦ མང་བ་བས་ཏ་ེའཕར་ཚད་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥་༤༡ བདེ་ཀ་ིའདུག 
༥་༠ མཐའ་བསམོས། 
༥་༡ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ལ་ཕན་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབོ་མང་ཚོགས་ཀི་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་འབུལ་འབབ་གཞན། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་དང་དའེ་ིསདེ་འབབ་ལས་གཞན་ཡོང་དམགིས་
ཕུགས་གཏན་འཁེལ་བ་མེད་པས་བཙན་བོལ་བའ་ིགནས་བབ་དང་མཚུངས་པའ་ིའག་ོགོན་བས་ིཚགས་བ་རྒྱུའང་འཕྲལ་ཕུགས་
གཉསི་ཕགོས་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པས། ད་ེདནོ་ཚང་མས་འག་ོགོན་གཏོང་ཕགོས་ཐད་དགངོས་བཞེས་ཡོང་བའ་ི
ཞབས་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
༥་༢ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སའི་ིཁྱོན་ག་ིསྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ཚགོས་པ། མ་ིསེར་བཅས་ནས་བཙན་བལོ་བོད་མ་ི
ཚརོ་ད་བར་རགོས་སརོ་མུ་མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞནི་པར་ད་རསེ་ག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་སྙངི་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
དང་སགས། རང་རེའ་ིབཙན་བོལ་བའ་ིགནས་བབ་ད་ེསྔ་དང་བསྡུར་ན་བཟང་དུ་ཕནི་ཡོད་སབས་ཚང་མས་གཞན་རྟེན་ག་ིབསམ་
བ་ོདརོ་ཏ་ེབཀའ་ཤག་ག་ིདགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུར་ས་ིཚགོས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འབད་བརནོ་སྔར་ལྷག་
གནང་དགོས་པའ་ིའབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང༌། 
༥་༣ མཐའ་དོན། བོད་མིའ་ིབ་ན་མེད་པའ་ིམགོན་སབས་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེྋཞབས་པད་
བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཐུགས་ཀ་ིབཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བོད་ནང་དུ་བཙན་གནོན་
དང་ཛ་དག་གི་གནས་སངས་ཁག་མྱུར་དུ་ཞི་སེ། བོད་དོན་ཞི་འགིག་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། འད་ིལོ་ྋགོང་ས་
མཆགོ་ག་ིསྐུའ་ིདགུང་ཀགེ་དངསོ་གཞའི་ིསྐབས་ཚང་མས་རྣམ་དཀར་དག་ེབའ་ིལས་ལ་འབད་འབུངས་སྔར་ལྷག་གནང་སོང་ཡོང་
བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། རིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱལ་
ལ་ོ ༢༡༤༦ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ་ཕུལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརིང་ག་ིལས་རིམ་བརྒྱད་པ། རིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔནོ་རིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོསྙན་སྒྲོན་
གནང་རྒྱུ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙོ། ས་ིའཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 

རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལའོ་ིབདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རསི་ཐགོ་ 
བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིསྔནོ་རསི་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ 

ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ།ོ 
གཅགི ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ་ིབསྐ་ོགཞག་སྐརོ། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ འཁོད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁྱབ་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ 
ལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཐོག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་
འགོར། སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་ེརིང་དང་། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན། སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ། སི་
འཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར།ེ ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་བཅས་ལ་དམགིས་འཛུགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། ད་ེརསེ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་དགོངས་ཞུས་ཚབ་ཏུ་ཚོགས་གཙོ་
སལེ་པོས་ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་དོན་གསལ་བ་བཞནི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༥ ནས་
ལས་དནོ་འག་ོའཛུགས་ཀསི་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོརྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་པ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡདོ། 

གཉསི། ཚགོས་ཆུང་གསི་ལས་དནོ་ཇ་ིབས་སྐརོ། 
༡། ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པསོ་བཀོད་ཁྱབ་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༡༡།༠༠ ཐགོ་བོད་

མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིདྲུང་ཆ་ེལས་ཚབ་མཆགོ་ག་ིམདུན་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕུལ་བའ་ིསྔནོ་
རིས་ཡིག་སྣོད་ཆ་ཚང་རིས་ལེན་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༣༠ ཐོག་ཚོགས་མི་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙརོ་ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་དང་། ཚགོས་དྲུང་དུ་ས་ིའཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་ེརངི་ས་ོསོར་ས་ིམོས་བྱུང་
རེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོར་ལམ་སོན་ཁག་ཞུས་པ་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའ་ིསྔོན་རིས་
ཁ་ཤོག་གནང་སོན་བྱུང་། 

༢། ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ བར་ལས་ཉིན་གངས་ ༡༦ ཙམ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིརིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀའ་ཤག་
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ག་ིཕོགས་བསོམས་འག་ོགོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁ་ཤོག་དང་། རྒྱུན་གོན། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་གསུམ་ས་ོསོའ་ིསྔོན་
རིས་ཁ་ཤོག རྒྱབ་ལྗོངས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ཡིག་སྣོད་གངས་ ༢༨ དང་། དེ་བཞིན་དགོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་
གཏོང་དམིགས་ཡོད་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡུལ་ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་འདུ་མེད་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁང་ཁག་ ༥ དང་སེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། 
སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀ་ིསྔོན་རིས་འབེལ་ཡོད་ལས་དབུས་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་ག་ིརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
པའ་ིཡིག་སྣོད་གངས་ ༣ བཅས་ཁྱོན་ཡིག་སྣོད་གངས་ ༣༡ དང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཆ་ཚང་
དང་བར་བརྒལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀ་ིཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་ར་ེར་ེབཞིན་ལ་བལྟ་ཞིབ་ནན་འདངོས་ཞུས། 

༣། ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་
ཚན་གི་འགན་འཛིན་ཟུང་དྲུང་བསན་འཛིན་ལེགས་གྲུབ་ལགས་དང་། ལས་རོགས་དྲུང་ལས་སེན་པ་ལགས། ལས་
ཁུངས་ཁག་ག་ིདྲུང་ཆ་ེ ༨ དང་། དྲུང་ཆ་ེལས་ཚབ་ ༡ དྲུང་འཕར་ ༢ དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་ག་ིའགན་འཛནི། ས་ཾབ་ོཊ་བོད་
སོབ་ཚོགས་པའ་ིས་ིཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་རོགས་ ༢ གཞན་ཡང་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིས་ེཚན་ཁག་
གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛིན། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་བཅས་གངས་ ༤༡ རིས་དཔོན་དང་རིས་པ་
གངས་ ༡༥ བཅས་ཁྱནོ་ལས་བདེ་གངས་ ༧༢ ཚགོས་ཆུང་དུ་ཆདེ་འབདོ་ཀསི་དགོས་འད་ིདང་། གསལ་བཤད་དགོས་
རིགས་བས་པ་མ་ཟད། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ལན་མང་ཆེད་འབོད་ཀིས་དོགས་འདི་དང་
འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཅུག གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག སྔོན་རིས་སེ་ཚན་ག་ིའགན་འཛིན་སོགས་ལྷན་བཞུགས་ཀིས་དགོངས་སྐོར་ཁག་ཅིག་ཞུས་
ནས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པའོ་ིལམ་སནོ་དང་། ཁིམས་སྒྲགི་ཁག་ནང་གསལ་བའ་ིསྔནོ་རིས་འག་ོསངས་མཐུན་མིན་སོགས་
ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདངོས་ཞུས་ཡོད། 

གསུམ། ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པའོ་ིལམ་སནོ་སྐརོ། 
༡། བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིལས་འཆར་ཁག་ལ་རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་ཡདོ་པ་ཙམ་མནི་པར་ལས་འཆར་རྣམས་ང་

ཚའོ་ིདགསོ་མཁ་ོདང་འཚམ་པ་ཇ་ིཙམ་བྱུང་ཡདོ་མདེ་སྐརོ། 
རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ་གསི་འཆར་འབུལ་གནང་བའ་ིལས་འཆར་ཁག་རང་རའེ་ིདགོས་མཁ་ོདང་མ་འཚམ་པ་འད་ི
འདུག་ཅེས་ཞུ་དཀའ་ནའང་། དཔེར་ཆ་མཚོན་ན་ཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་རིམ་པར་
ཚོགས་ཟིན་པ་ཁག་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོད་དུང་ཡང་ཐོན་མི་འདུག་ཀང་། མུ་མཐུད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་མིང་ཐོག་ཚོགས་
འདུ་རིམ་པ་འཚོག་འཆར་འདུག་པས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ལྟར་ས་ིཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོན་མིན་ཁ་གསལ་ཤེས་
རྟགོས་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག 
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༢། འདས་པའ་ིལ་ོབཅུའ་ིནང་མ་དངུལ་གི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་འཕར་ཆག་ཕིན་ཡོད་མེད་དང་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་བསར་ཞབི་སྐརོ། 

འདས་པའ་ིལ་ོབཅུའ་ིརངི་ག་ིསྔནོ་རསི་མ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ིགནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རདེ་འདུག 
ཨང་། ལ་ོདུས། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ 

སརོ་ས་ཡ། 
འཕར་ཆག་ 
སརོ་ས་ཡ། 

གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ 

སརོ་ས་ཡ། 

འཕར་ཆག་ 
སརོ་ས་ཡ། 

༡ ༢༠༠༩།༣།༣༡ ༡༩༡༌༩༣  ༡༥༦༌༥༡  
༢ ༢༠༡༠།༣།༣༡ ༢༡༣༌༨༤ ༢༡༌༩༡ ༡༧༠༌༦༦ ༡༤༌༡༥ 
༣ ༢༠༡༡།༣།༣༡ ༢༦༩༌༠༧ ༥༥༌༢༣ ༡༧༨༌༣༤ ༧༌༦༨ 
༤ ༢༠༡༢།༣།༣༡ ༣༢༠༌༡༥ ༥༡༌༠༨ ༡༩༤༌༢༥ ༡༥༌༩༡ 
༥ ༢༠༡༣།༣།༣༡ ༣༤༣༌༢༥ ༢༣༌༡༠ ༢༠༡༌༤༣ ༧༌༡༨ 
༦ ༢༠༡༤།༣།༣༡ ༣༨༣༌༤༢ ༤༠༌༡༧ ༢༠༨༌༥༦ ༧༌༡༣ 
༧ ༢༠༡༥།༣།༣༡ ༤༤༧༌༨༨ ༦༤༌༤༦ ༢༢༤༌༠༤ ༡༥༌༤༨ 
༨ ༢༠༡༦།༣།༣༡ ༦༩༡༌༨༡ ༢༤༣༌༩༣ ༢༥༢༌༨༩ ༢༨༌༨༥ 
༩ ༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༣༢༌༩༧ ༡༤༡༌༡༦ ༢༦༩༌༡༩ ༡༦༌༣༠ 
༡༠ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ༩༨༧༌༩༦ ༡༥༤༌༩༩ ༢༧༨༌༣༤ ༩༌༡༥ 
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་བཅས་ཀ་ིརསི་ལ་ོགཉསི་རངི་ག་ིསརི་བཏང་མ་དངུལ་ 

ཕགོས་བསམོས་གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་རདེ་འདུག 
༢༠༡༦༌༌༡༧ སརོ། ༢༠༡༧༌༌༡༨ སརོ། འཕར་ཆག སརོ། 

༡,༡༧༠,༠༧༡,༨༨༣ ༡,༡༥༥,༨༩༧,༧༦༧ (༡༤,༡༧༤,༡༡༦) 
དམིགས་བསལ་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་གི་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་རིང་གི་སིར་བཏང་མ་དངུལ་གནས་བབ་དང་རིས་ལོ་ 
༢༠༡༧༌༌༡༨ ལོའ་ིནང་ལས་ཁུངས་གསུམ་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ནས་ལས་འཆར་མིན་པའི་འགོ་གོན་སྔོན་རིས་གཏན་
འབེབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་རདེ་འདུག 

ལ ས ་
ཁུངས། 

༢༠༡༦༌༌༡༧ སོར། ༢༠༡༧༌༌༡༨ སོར། འཕར་ཆག སོར། ཟུར་བཀལོ་འག་ོགོན་སོར། 

ན ང ་
སདི། 

༧༠,༣༦༧,༩༢༧ ༡༠༠,༤༠༠,༠༤༤ ༣༠,༠༣༢,༡༡༧ ༩༡,༨༨༡,༧༧༤ 

ཤེ ས ་ ༨༡,༡༧༤,༡༥༥ ༢༡,༤༣༡,༣༤༣ (༥༩,༧༤༢,༨༡༢) ༢༢,༧༣༥,༠༡༦ 
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རགི 
འ ཕྲོ ད ་
བསནེ། 

༤༩,༡༤༢,༢༣༦ ༤༨,༠༧༦,༣༨༡ (༡,༠༦༥,༨༥༥) ༦༤,༠༠༠,༣༨༣ 

ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ འཁོད་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ག་ིས་ིཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་བསར་ཞིབ་སྙན་
ཐོའ་ིང་ོབཤུས་ཤིག་ཚོགས་ཆུང་དུ་འབོར་བ་ནང་གསལ་ལྟར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་བསར་ཞིབ་
བེད་དགོས་ཚ་ེདུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཆེད་གཏོང་གིས་ཟུར་དུ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པ་ལས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཉིན་ཤས་
ནང་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་རདེ་མ་ིའདུག 
༣། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གསར་མཇལ་སྐབས་དེང་སྐབས་

གཞསི་ཆགས་ཁག་རྒན་རྒོན་དང་བསི་པ་སདོ་གནས་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག་པས་དངེ་དུས་འཕྲུལ་རྨསོ་སགོས་ཀ་ིཆ་རནེ་
དང་ལྡན་པའ་ིས་ོནམ་ཞིང་ལས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཡནི་སྐོར་བཀའ་ཕེབས་པ་དང་།  དཔལ་ལྡན་སདི་སོང་
མཆགོ་ལ་ད་ེལུགས་བཀའ་ཕབེས་ཡདོ་གནས་གསུངས་གནང་སངོ་བ་ལྟར། ད་ེལྟའ་ིལས་འཆར་གསར་པ་ག་ར་ེཡདོ་མདེ་
བརྟག་ཞབི་དགསོ་རྒྱུ། 
ནང་སདི་ཟུར་བཀལོ་ཨང་ ༡༌༤ ཅ། ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞའི་ིཁངོས། ས་ོནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ག་ིཞངི་པ་རྣམས་
ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་དང་། རོགས་སོར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཐགོ ད་དུང་སྔར་ལྷག་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སུ་ས་ོནམ་བུན་གཏོང་སྒྲགི་གཞིའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན་དངེ་དུས་འཕྲུལ་
ཆས་ཀ་ིདགོས་མཁ་ོསར་ཏ་ེཞངི་ལས་ཐནོ་སེད་གངོ་མཐོར་དང་། ས་ོནམ་པས་ངལ་རལོ་ག་ིདཀའ་སྡུག་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་
ས་སོང་བེད་མེད་དུ་མ་བཞག་པར་འདེབས་ལས་ཐུབ་ཐབས་སུ་སོ་ནམ་བུན་གཏོང་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་འབུམ་ ༡༧༠ 
དང་། ས་ོནམ་ཞིང་པའ་ིའཚ་ོཐབས་ས་བརྟན་དང་རང་གས་ོཐུབ་ཐབས་ཆེད་དུས་ཀ་ིདགོས་མཁོ་དང་འཕ་ོའགྱུར་ལ་བསྟུན་
ནས་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀི་ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའ་ིཆེད་སོར་འབུམ་ ༣༠༧ ལྷག་དང་། ཟུར་བཀོལ་ཨང་ 
༡༌༤ ཏ། མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཁོངས། མཉམ་འབེལ་གི་འཕྲུལ་བཟོ་དང་འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་གི་ད་ལྟའི་
གནས་སངས་དང་མ་འོངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་ཁྱད་ལས་པའི་དཔྱད་ཞིབ་དང་སོང་བརར་ལས་
འཆར་ཆདེ་སརོ་བདུན་འབུམ་ལྔ་ཁ་ིལྷག་བཅས་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག 

༤། འད་ིལའོ་ིསྔནོ་རསི་ནང་ཆབ་སདི་དང་། ཆསོ་ཕགོས། ཤསེ་ཡནོ། ས་ིཚགོས་སགོས་དང་འབལེ་བའ་ིསྔནོ་རསི་བརྒྱ་ཆ་ཇ་ི
ཙམ་ཆགས་ཡདོ་མདེ་སྐརོ། 
འད་ིལོའ་ིསྔོན་རསི་འཆར་འབུལ་ནང་། ཆབ་སདི་དང་འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༣༌༦༡ དང་། ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ 
༢༢༌༣༦ ས་ིཚོགས་དང་འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༡༌༤༡ འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥༌༨༡ འཕྲདོ་བསེན་དང་འབེལ་
བ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༌༢༤ ཆསོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༌༦༡ ཁིམས་བཟ་ོདང་འབལེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༌༩༧ ཟནི་ག་ིའདུག 

༥། སྔནོ་རསི་ནང་འཆར་འབུལ་མདེ་ཀང་མ་འངོས་པར་དགསོ་གལ་ཅན་ཚགོས་ཆུང་ནས་གང་གཟགིས་སྐརོ། 
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ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་རྣམས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཆདེ་ནང་སིད་ནས་ལས་འཆར་སྒྲགི་བཞནི་འདུག་
ཀང་། རིས་ལོ་འདིའི་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་མང་ཆ་ེབའི་རྒྱུན་གོན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་
གཞན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་འདུག བར་སྐབས་མཉམ་འབེལ་ཁག་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དབར་དབ་ེབ་ཕེས་ཟིན་ནའང། ནང་སིད་ནས་མཉམ་འབེལ་རོགས་སོར་སེ་ཚན་བརྒྱུད་མཉམ་འབེལ་ཁག་ལ་
བལྟ་རྟགོ་སངས་འཛནི་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་ག་ིདམགིས་ཡུལ་ལྟར་ཤས་བདག་
མང་ཚོགས་དང་གོ་བསྡུར་གིས་མ་འོངས་པར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མཉམ་འབེལ་གི་འགན་ལྷན་ཚོགས་མིའ་ིཁོངས་
སྔར་བཞིན་ཞུགས་ཐབས་ཡངོ་བའ་ིཞབི་འཇུག་དགསོ་གལ། 

༦། འདས་ལའོ་ིནང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་གསི་སྔནོ་རསི་བརྒྱ་ཆ་ཇ་ིཙམ་ཟནི་ཡདོ་མདེ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་མང་པ་ོཆགས་
པའ་ིགནས་སངས་ཇ་ིཡནི་སྐརོ། 
༡། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་ཁྱོན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གངས་ ༣༢༠ བསྩལ་འདུག་པ་ལས། ཟུར་

བཀལོ་ཁངོས་ཡངོ་འཆར་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༤༌༤༨ བས་པ། ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ནང་
གསལ་ཡངོ་འཆར་ག་ིབརྒྱ་ཆ་ ༡༥༌༣༧ ཟནི་ག་ིའདུག་པ་དང་། འག་ོའཆར་སརོ་ས་ཡ་ ༢༣༢༌༧༤ བས་པ། 
ཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་བཀའ་འཁོལ་ག་ིབརྒྱ་ཆ་ ༡༡༌༨༤ ཟནི་ག་ིའདུག དམགིས་བསལ་ཁངོས་ཡངོ་འཆར་སརོ་
ས་ཡ་ ༢༤༣༌༡༦ བས་པ། ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥༌༤༠ ཟིན་གི་འདུག་པ་དང་། 
འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༩༣༌༡༦ བས་པ། ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣༌༥༦ ཟིན་གི་
འདུག དེ་བཞིན་སེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་ཁག་ལྔའི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ 
༣༡༌༤༥ བས་པ། ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༥༌༧༧ ཟིན་གི་འདུག་པ་དང་། འགོ་
འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༌༡༧ བས་པ། ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༤༌༦༠ ཟིན་གི་འདུག 
འཕྲོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་ཁག་གསུམ་གི་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༥༌༥ 
བས་པ། ཐོག་མའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་ག་ིབརྒྱ་ཆ་ ༦༥༌༥༤ ཟིན་ག་ིའདུག་པ་དང་། འག་ོའཆར་སོར་ས་
ཡ་ ༥༌༧ བས་པ། ཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་བཀའ་འཁོལ་ག་ིབརྒྱ་ཆ་ ༧༧༌༩༤ ཟནི་ག་ིའདུག 

༢། རིས་ལོའ་ིནང་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་གངས་ ༥༣ བསྩལ་འདུག་པ་ལས། མང་ཆ་ེབ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག ས་གནས་སན་ཁང་ཁག་བཅས་ས་ེཚན་མང་པ་ོདབེ་གསེས་
ཡོད་པའ་ིརནེ་གིས་རདེ་འདུག 

༧། སྔནོ་རསི་ཁ་ཤགོ་ག་ིལས་འཆར་ ཅ༽ ནས་ ཐ༽ བར་མ་དངུལ་ནས་རདེ་འདུག་པས་དའེ་ིགནས་སངས་སྐརོ། 
ཅ༽ ནས་ ཐ༽ བར་ག་ིལས་འཆར་མང་ཆ་ེབ་འད་ིལ་ོསྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་གནང་བ་ཁག་
ཟུར་འདནོ་གནང་འདུག་པ་ཞགི་ལས་འད་ིལའོ་ིལས་འཆར་ག་ིདགསོ་དངུལ་ཡོངས་རགོས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་འཆར་
མིན་པ་ཁ་ཤོག་ ད༽ ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་གནང་འདུག 
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༨། གངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ག་ིརསི་ཤགོ་ཟུར་དུ་ཡདོ་གནས་གསལ་འདུག་པས་དའེ་ིགནས་སངས་སྐརོ་
ག་འད་ཡནི་མནི། 
སྔནོ་རསི་ཁ་ཤོག་ ན༽ ནང་གསལ་བ་ལྟར་འད་ིལ་ོགངས་ལྗངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ག་ིཟུར་བཀལོ་རསི་ཤོག་
རསི་འག་ོགསུམ་ཡདོ་པ་ཞགི་ཟུར་དུ་ཕུལ་གནང་འདུག 

༩། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་སྔནོ་མའ་ིསྙན་ཐརོ་ལག་ལནེ་མ་འཁལེ་བ་བྱུང་ཡདོ་མདེ། 
རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༦།ཇ ནང་། “རིས་ལོ་
འདརི་མ་ིའབརོ་ཞབི་བཤརེ་གནང་རྒྱུའ་ིལས་འཆར་འདུག་པ་ད་ེསྔ་ལྟར་གང་ཟག་གཅགི་བསམོས་ཐ་ོའགའ་ིནང་དུ་ཡདོ་
པ་ད་ེལྟར་མ་ཡིན་པར་སུས་བལྟས་ཀང་། ཚད་ལྡན་དུ་མངོན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་པར་མཐོང་།” ཞེས་གསལ་ཐད། 
འད་ིལོའ་ིམ་ིའབོར་ཞབི་བཤེར་སྐབས་བོད་མ་ིས་ོསོའ་ིདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀ་ིཨང་གངས་ལ་ར་འཛནི་བས་
ཡོད་སྐརོ་གསུངས་སོང་ཡང་མ་ིའབོར་ཞབི་བཤེར་ག་ིསྙན་ཐ་ོད་ལྟ་འཐནོ་རྒྱུ་རདེ་འདུག 
སྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༦།ཏ ནང་། “དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་མཆགོ་གསི་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༥ ཉནི་ལས་ཁུངས་ཁག་
གིས་རྒྱ་གར་གསར་ཤོག་རིགས་ལེན་ག་ིཡོད་མེད་རད་གཅོད་དགོས་གནས་ཕེབས་པ་བཞིན། ལམ་སང་ཡིག་ལམ་
བརྒྱུད་འབེལ་བ་ཞུས་པར། ཚགས་པར་སེལ་མི་ནད་མནར་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩།༡༠ ཙམ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་དང་། ཆསེ་མཐའོ་ིཁམིས་ཞབི་ཁང་། འཕྲོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཙམ་ཕུད། ལས་ཁུངས་གཞན་རྣམས་ལ་གསར་
ཤོག་འབོར་ག་ིམེད་གནས། གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གསུམ་ཡང་ལས་བེད་ཆེད་གཏོང་གིས་བངས་པ་མ་གཏོགས་
གནས་སངས་གཅགི་གྱུར་རདེ་འདུག དསེ་ན་བརན་དབེ་གསར་ཤགོ་ལནེ་ཆདེ་ལས་ཁུངས་ར་ེནས་མ་ིར་ེའག་ོམ་ིདགསོ་
པར། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་གཅིག་མཐུད་ཐུབ་པའ་ིལམ་སོན་གནང་གལ།” ཞེས་གསལ་ཐད། དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་གསི་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོགནང་འདུག་ཀང་གྲུབ་འབས་སནོ་པ་བྱུང་མ་ིའདུག 
བཞ།ི རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་ལ་བཀའ་ཤག་གསི་འག་ོགནོ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 

༡། འག་ོགནོ་རྒྱབ་གཉརེ། 
ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམིགས་

བསལ་ལས་དོན། ཟུར་བཀལོ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཕོགས་བསོམས་འག་ོགོན་ག་ི
དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༥,༠༥༌༣༣ འཆར་འབུལ་གནང་འདུག་པ་དང་། དགོས་དངུལ་དེ་རྣམས་རིས་ལོ་ 
༢༠༡༨༌༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༥༢༌༥༥ གནང་བ་ལས་
སོར་ས་ཡ་ ༡༤༧༌༢༢ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥༥ ཉུང་བ་ཆགས་འདུག 

ཁ། གོང་གསལ་དགོས་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༧༡༢༌༦༣ ཟུར་བཀོལ་དང་སོར་ས་ཡ༌ ༧༩༢༌༧༠ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་
ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 



67 
 

ག  ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚགོས་འདུ་མདེ་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ དང་ལྷ་ོས་ིལས་ཁུངས་བཅས་ཀ་ི
འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༌༦༦ དང་། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་
སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་གསུམ་གི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༤༌༩༡ རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་གཉིས་
གོང་གསལ་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགོན་འཆར་འབུལ་ཁངོས་ཚུད་མ་ིའདུག 

༢། རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 
ཀ རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས། ད་ེམིན་འདས་པའི་རིས་ལོ་ལྔའི་ང་ོསོང་

དང་། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་བཀའ་འཁོལ། འག་ོབཞིན་པའ་ིརསི་ལའོ་ིཕ་ིཟླ་ ༡༢ བར་ག་ིང་ོསོང་བཅས་
ལ་གཞ་ིབཅོལ་གིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངསེ་དང་། དམིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀལོ་དུ་གསལ་བའ་ིལས་འཆར་ཁག་
དགསོ་ངསེ་ལག་བསར་ཐུབ་ངསེ་རགིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག 

ཁ། ཕ་ིརྒྱལ་དུ་ཡོད་པའ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིསྔནོ་རསི་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐགོ་འཆར་འབུལ་
ཞུ་སོལ་ལྟར་ཞུས་ཏ།ེ སྔནོ་རསི་ཕོགས་བསམོས་རྒྱབ་གཉརེ་ཧནི་སོར་ནང་ཞུ་དགོས་པས། ཡུལ་སརོ་ས་ོསོའ་ིའཛའ་ཐང་
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ ༡༡ ཚསེ ༡༡ བར་ག་ིཆ་སྙོམས་འཛའ་འབབ་དང་། ཕ་ིལོ ༢༠༡༨ ཟླ ༡༡ 
ཚསེ་ ༡༡ ཉནི་ག་ིའཛའ་ཐང་གཉསི་ནས་གང་ཉུང་བ་ལྟར་ཧནི་སོར་ནང་འཛའ་བསྒྱུར་གནང་ཡདོ་འདུག 

ག སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་རེའུ་མིག་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་
འཁལོ་དང་། དའེ་ིརསེ་ཀ་ིབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་བསྣན་ཏ་ེབཀའ་འཁལོ་ཐབོ་འབབ་འགདོ་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་
དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ ༤ ནས་ཕ་ིལོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡ བར་ག་ིབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ཡོང་འཆར་
སོར་ས་ཡ ༣༠༤༌༤༨ དང་། འག་ོའཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༢༌༧༤ ད་ེབཞིན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འག་ོའཆར་སོར་ས་
ཡ་ ༩༣༌༡༦ དང་། སྔོན་རིས་ཡོང་དམིགས་ལ་ཕན་པ་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢༤༣༌༡༦ བཅས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་
བའ་ིཞིབ་གནས་མཉམ་འབུལ་གནང་འདུག 

ང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་ཐད་སྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་རེས་སྒྲིག་གསལ་རིས་འགོ་ཕན་ཚུན་ཁ་བསྒྱུར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བསྩལ་ཇ་ིབྱུང་ལྟར་ཕགོས་སྒྲགི་གསི་འགདོ་འབུལ་ཡང་གནང་འདུག 

ཅ། དམིགས་བསལ་ཆོས་ཚོགས་ཆེད་སོམ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡ དང་། དགོན་ས་ེཁག་གི་དཔ་ེཁིད་དང་དཔེ་ཆའ་ིདག་ེརྒན་
རྣམས་ཀ་ིགསོལ་ཕོགས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༌༤༠ བོད་ཀ་ིཟློས་གར་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༠༠ 
བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་རོམ་སྒྱུར་ཟབ་སོང་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༥ བཅས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་རིས་ཁོངས་ནས་གཏོང་
རྒྱུ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཆ། བོད་ནས་རེས་འབོར་བ་སོད་ཁང་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་དོད་འབུལ་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ དང་། སན་
ད་ར་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞུང་ལམ་གསར་རྒྱག་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༌༤༢ ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཆགས་
འབེལ་ཡོད་རྣམས་ཀ་ིའཚ་ོསྣོན་དང་སན་བཅོས་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡ ཁྱ་ིནད་སྔོན་འགོག་དང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན། 
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མཛ་ེནད་སན་བཅོས་དང་འཚ་ོསྣོན་བཅས་ཀི་ཆེད་སོར་འབུམ་ ༥༌༢ བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཁུལ་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་
ཆདེ་སམོ་དངུལ་སརོ་འབུམ་ ༦ བཅས་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགསོ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཇ། མང་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་དང་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་ཡོང་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆེ་
བས་འད་ིལོ་འཕྲོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་སན་ཁང་ཁག་ཅིག་ལ་འག་ོགོན་རོགས་སོར་སོར་ས་ཡ་ ༤༥༌༠༢ དང་ཤེས་རིག་
ཐད་འཛནི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ལ་འག་ོགོན་རོགས་སརོ་སོར་ས་ཡ་ ༤༩༌༩༣ བཅས་བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༩༤༌༩༥ སྔནོ་
རསི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཉ། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཆེད་སམོ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ དང་། རྒྱལ་སིའ་ིབོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་ ༨ པའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༌༣༠ རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༦ པའ་ིཆེད་
སོར་ས་ཡ་ ༢ བཅས་འད་ིལོ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གསར་དུ་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་དང་། རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མིའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༧ པའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༧༢ བཅས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག 

ཏ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་འསོ་བསྡུའ་ིསྒྲགི་གཞ་ིབསར་བཅོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སོང་ཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༢ སྔོན་རསི་
མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཐ། མང་ཚོགས་ཀི་ལུས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་བད་ེཐང་དང་ས་ོརས་ངན་གོམས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཆེད་འད་ིལོ་ས་ཁག་དུ་རེད་
ཐང་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསོ། རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སོལ་འགན་བསྡུར། ལུས་རལ་ཡ་ོཆས་ (Open Gym) བཅས་
ཀ་ིལས་གཞིའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༦༌༧༥ སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ད། རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཁོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་། འགོ་ཁིད་སེ་སིང་། སི་ཚོགས་འཚ་ོརྟེན་ཡར་རྒྱས་ལ་སན་པའི་
ལས་འཆར་ཁག་འབལེ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསྔནོ་རསི་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་འདུག 

ན། གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་འད་ིལོ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བུན་གཏོང་ལས་གཞི་དངོས་སུ་
འག་ོའཛུགས་ཆགོ་པའ་ིཁིམས་མཐུན་ཆགོ་མཆན་ཐབོ་ཡོད་སབས་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལོགས་སུ་འགདོ་འབུལ་ཞུས་
འདུག་པ་བཅས། 

ལྔ། ཚགོས་ཆུང་ག་ིས་ིཡངོས་མཐངོ་ཚུལ། 
༡། རིས ་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་གངས་མང་པོ་ཞུས་འདུག་པའི་ཁོངས།  རིས ་ལོ་ 

༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རསི་འཆར་འབུལ་སྐབས་ལས་ཁུངས་འགའ་ཞགི་ནས་ཐགོ་མའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལྟར་
ཕིར་ལོག་པ་ལས་ཁ་བསྒྱུར་ལ་མ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞིག་འདུག་པས་མ་འོངས་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་དེ་
རགིས་ལ་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་དུ་དགོས་པར་མངནོ། 

༢། འད་ིལོའ་ིལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ག་ིརསི་ཤོག་དང་། བཀའ་ཤག་ག་ིབཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉེར་དབར་
གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ར་ེགཉིས་ལས་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་པ་ནི། བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སོང་དཔལ་འབོར་གི་འགན་ཁུར་
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གནང་ག་ིཡོད་པར་བརྟེན་དགོས་གལ་ལ་གཟིགས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གང་གནང་ལྟར་རིས་ཤོག་ལའང་བཟ་ོབཅོས་གནང་
བཅུག་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། ད་ལན་ཚགོས་ཆུང་ལ་ལས་ཁུངས་ཁག་སུས་ཀང་ད་ེརགིས་ཀིས་མ་འགིག་པའ་ིགནས་
ཚུལ་ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདགོས་མཁོ་དང་མ་འཚམ་པའི་གཅོག་ཆ་རིགས་བྱུང་
ཡོད་ཚ་ེཚདོ་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ལ་སྙན་འབུལ་ཞུ་ལམ་མེད་པ་མ་མཐངོ་། 

༣། བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས ་ཁ་ཤོག་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིག ་འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས ་ལོ་ 
༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམིགས་བསལ་ལས་དོན། ཟུར་བཀོལ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་
བཀའ་ཤག་གསི་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགནོ་ག་ིདགསོ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༥,༠༥༌༣༣ འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི་པ་དང་། 
དགོས་དངུལ་འད་ིདག་རིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོའ་ིཐོག་མའ་ིལ་ོའཁོར་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ 
༢,༦༥༢༌༥༥ གནང་བ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༧༌༢༢ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥༥ ཉུང་བ་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག འད་ི
ལོའ་ིསྔོན་རསི་ཕོགས་བསོམས་འག་ོགོན་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གོང་གསལ་ལྟར་ཉུང་བ་ཆགས་ཀ་ིའདུག་ཀང་། སྔནོ་རིས་མ་
དངུལ་དང་ཟུར་བཀོལ་ས་ོསོ་ནས་འཕར་ཆག་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་འདུག སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འད་ིལ་ོསོར་
ས་ཡ་ ༡༠༥༌༨༦ མང་བ་དང་། ཟུར་བཀོལ་ནས་འདི་ལོ་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༣༌༠༧ ཉུང་བ་བེད་ཀི་འདུག ཟུར་བཀོལ་
ཁོངས་ཉུང་དུ་ཕིན་དོན་ཡང་སཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའ་ིཟུར་བཀོལ་ནང་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ (C.S.T.) གི་འགོ་
གོན་ཁངོས་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༢༣༣༌༤༥ ཉུང་དུ་ཕནི་པ་སགོས་ཀ་ིརནེ་པས་རདེ་འདུག 

༤། བཀའ་ཤག་ག་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ནང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཆེད་སོམ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ རྒྱབ་གཉེར་གནང་
ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་ཀང་། འད་ིལོའ་ིསྔོན་རིས་ནང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདམིགས་བསལ་ཁོངས་སོར་ས་ཡ་ 
༡༠ དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་ཁོངས་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༡༨ གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅདོ་ཁག་ས་ོསོའ་ིདམགིས་བསལ་དང་ཟུར་བཀལོ་ཁངོས་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༡༢ བཅས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་འདུག 

༥།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདམིགས་བསལ་རིས་འག་ོཨང་ ༥ པ། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱུན་གོན་རོགས་སོར། (༢༠༡༩༌༌༢༠ 
ནས་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ བར། ) ཞེས་གསལ་ནའང་། རིས་གསལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༩༌༩༣ འཆར་འབུལ་གནང་བ་ད་ེརིས་ལོ་
གཅིག་རང་གི་འགོ་གོན་ལས་གོང་གསལ་གུག་རྟགས་ནང་གསལ་རིས་ལོ་གསུམ་གི་འགོ་གོན་རེད་མི་འདུག་པས་མ་
འངོས་པར་འཆར་འབུལ་གནང་སྐབས་རསི་ལ་ོགང་ཡནི་པ་ད་ེརང་བཀདོ་ན་ལེགས་པར་མངནོ། 

༦། དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་གོན་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ནས་གཏོང་བཞིན་པ་རྣམས་དང་། 
དམིགས་བསལ་ཁོངས་ལས་འཆར་གི་དགོས་དངུལ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་བཞིན་པ་གཉིས་ལས་ལོ་ལྟར་མ་
དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་མང་བ་ཆགས་བཞིན་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་འདི་ལྟར་མུ་མཐུད་འགོ་དགོས་ཆགས་ཚེ། 
རྒྱུན་གོན་རྣམས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་རང་ནས་གཏོང་སེ་ལས་འཆར་གི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
གཏོང་ཐབས་ཡོད་མདེ་དགོངས་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་མཐངོ་། 
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༧། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་ཨར་རྒྱག་འཛུགས་སྐྲུན་ཆེད་ཐོག་མའི་སྔོན་རིས་བཀའ་
འཁོལ་ཐོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་བསྣན་པའི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༨༌༩༢ བས་འདུག་པ་དང་། 
དརེ་ཕན་པ་བྱུང་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་གསི་ཐབས་འཚལོ་ཞུས་ཟནི་འདུག 

༨། ཨ་རིའ་ིརོགས་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེཞིག་སན་བཅོས་བལྟ་སོང་ལས་གཞིར་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པ་ལྟར། སན་བཅོས་བལྟ་
སངོ་ལས་གཞིའ་ིཚགོས་མིར་འཛུལ་ཞུགས་བདེ་མཁན་མ་འཕར་ཚ་ེལས་གཞ་ིའད་ིཉདི་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་འགྲུབ་དཀའ་
བར་བརྟེན། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཙམ་མིན་པར་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་གཞན་དང་། གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་
བཅས་ནས་རྒྱ་ཆའེ་ིམང་ཚགོས་ལ་འཛུལ་བཞུགས་དགོས་པའ་ིལམ་སོན་སྔར་ལྷག་བཞསེ་དགསོ་གལ་མཐངོ་། 

༩། ནང་སིད་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ག་ིལས་གཞིའ་ིའཆར་འབུལ་སྐབས་ས་གནས་མི་
མང་རང་གི་མངོན་འདོད་གཅིག་པུས་དམིགས་ཡུལ་ལྟར་འགྲུབ་དཀའ་བར་བརྟེན་ཐོག་མའ་ིའཆར་འགོད་སྐབས། ཁྱད་
ལས་མ་ིསྣ་དང་། ནང་སདི་ཀ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་བདེ། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམང་ཚགོས་བཅས་ག་ོབསྡུར་གནང་ཚ་ེས་གནས་
ལ་ཕན་ཐགོས་པ་དང་ལས་གཞ་ིརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའ་ིཕན་ཁྱད་ཆ་ེབར་མངནོ། 

༡༠། འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཀི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གང་ཞུས་ཀི་ཐ་ོགཞུང་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་སོལ་འདུག་པ་ལྟར། མ་འོངས་པར་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་དབེ་གསེས་ཀིས་འབུལ་ཐུབ་ཚེ་དགེ་
མཚན་ཆ་ེབར་མངནོ། 

དྲུག ཚགོས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉརེ། 
༡། རསི་ལ་ོའདའི་ིནང་བཀའ་ཤག་ག་ིརྒྱབ་གཉརེ་གནང་བའ་ིའག་ོགོན་ཆ་ཚང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་

པར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
༢། ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་གིས་

ཕགོས་བསམོས་ཆདེ་ཧནི་སོར་ནང་བཀའ་ཤག་གསི་འཛའ་བསྒྱུར་གང་གནང་བ་ཇ་ིབཞིན་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༣། རིས་ལོ་འདིའི་ནང་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་མང་པོའ་ིསོམ་

དངུལ་འད་མིན་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིགཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སངས་འཛིན་
བཅས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ལྟར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ཐམ་ག་སྔར་ལས་མང་བ་ཕབ་
འདུག་པའི་སྐོར་བཀའ་འད་ིཞུ་སྐབས་རྒྱབ་ལྗོངས་གཏན་འབེབས་ལྟར་ཁ་གསལ་མེད་སྐོར་དང་། ལས་ཁུངས་མང་པོ་
ཞིག་ནས་སོམ་དངུལ་བེད་ལོག་གཏོང་ཉེན་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་སོང་ནའང་། སྔོན་རིས་སྒྲིག་གཞ་ིདོན་
ཚན་ ༧ པའ་ིནང་གསསེ་ ༣ པའ་ིནང་། “ཨར་ལས་དང་། བཟ་ོའཕྲུལ་འཛུགས་སྐྲུན་རགིས་ཀ་ིཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་
འབལེ་ཡདོ་ཁྱད་མཁས་ཀ་ིམ་ིསྣས་སལོ་མཐུན་འགདོ་པ་དགསོ་ངསེ་ཀ་ིས་ཁ་དང་། ཚད་རསི་བཅས་ཆ་ཚང་མཉམ་སར་
དགོས་པ་དང་། ཅ་དངོས་ཉ་ོསྒྲུབ་དགོས་རིགས་གོང་ཐང་ཚད་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཁག་ཀང་མཉམ་སར་གིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགོས། ཅི་སེ་དེ་འདའི་ཞིབ་ཆའི་ཚོད་དཔག་སྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་
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རགིས་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབབེས་བས་པའ་ིརབོ་ཚདོ་ཀ་ིཚད་གཞ་ིལྟར་སྔནོ་རསི་སུ་བཀདོ་པ་བཀའ་
འཁལོ་ཆགོ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་འབབ་མ་བཏནོ་སྔནོ་དུ་ཞབི་ཆའ་ིསལོ་མཐུན་ཚདོ་དཔག་སྔནོ་རསི་དང་། འབལེ་ཡདོ་ཡགི་
ཆ། ས་ཁ་དགསོ་རགིས་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་ཏ་ེབཀའ་འཁལོ་བྱུང་མཚམས་དགསོ་དངུལ་འདནོ་འཐུས།” ཞསེ་
གསལ་ཡདོ་པ་ལྟར། ཨར་ལས་དང་། བཟ་ོའཕྲུལ་འཛུགས་སྐྲུན། ཅ་དངསོ་ཉ་ོསྒྲུབ་བཅས་ཀ་ིརབོ་ཚོད་ཚད་གཞའི་ིདངུལ་
འབབ་གངས་ཚད་ལོངས་ངེས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། རྒྱབ་ལྗོངས་ཞིབ་ཕྲ་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་
གསེས་ ༣ པ་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་དགོས་པ་ལས་སོམ་དངུལ་ཞེས་འཁོད་ཚད་དང་ལས་གཞིའི་དགོས་དངུལ་
འདང་ངེས་ར་བ་ཉདི་ནས་མེད་པ་རིས་འག་ོཟནི་བདེ་སོམ་དངུལ་བཀདོ་ད་ེབར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རགིས་ལ་
རྒྱབ་གཉེར་དེས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཨང་ ༤ པ་དང་། དམིགས་བསལ་ཨང་ ༣ པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ལྟར་མི་
དགོས་པ་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་ལྟ་བུ་རེས་སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁལོ་ཞུ་དགསོ་རགིས་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་དསེ་མ་ཁྱབ་པ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

༤། དེང་སྐབས་ལས་ཁུངས་ཚང་མར་ད་རྒྱའི་མཐུན་རེན་ཡོད་པར་བརྟེན་སྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་ཁོངས་སུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་ག་ིབརན་དེབ་གསར་ཤོག་རྣམས་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་བལྟ་ཀོག་བེད་ཀ་ིཡོད་མེད་ཤེས་དཀའ་བ་དང་། བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་པའ་ིཚགས་ཤོག་ཆ་ཚང་དགོས་མཁ་ོཡོད་མེད་བཤད་དཀའ་བ། མིང་འཁདོ་པའ་ིཚགས་ཤོག་ཁ་ཤས་འབརོ་
སོན་བྱུང་མེད་པ། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་གི་ཚགས་ཤོག་སེལ་མཁན་མི་འགོ་ཚད་ལྡན་མེད་པ་སོགས་ཀི་
གནས་སངས་ལ་བསར་ཞབི་ཀིས་མ་འངོས་པར་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིཚགས་པར་ག་ིབཅད་ཤོག་ཟུར་དུ་མངགས་ཉ་ོ
དང་། འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ར་ེཟུང་ལ་དགསོ་མཁ་ོངསེ་ཅན་ག་ིབརན་དབེ་གསར་ཤོག་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། རིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིཕ་ིདིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སག་གར་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཐེངས་གཉིས་ཞུས་འདུག་ཅིང་། 
ཁ་བསྒྱུར་རེས་མའི་སྐབས་ཁ་བསྒྱུར་དང་པ་ོལ་མ་ལྟོས་པ་མ་ཟད། ཁ་བསྒྱུར་རིས་ཤོག་ནང་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་
བསོམས་ནོར་གིས་བཀོད་འདུག་པ་དང་། བདལ་གར་ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་སྐབས་སྔོན་རིས་ཀི་ཐོག་མའ་ིབཀའ་འཁོལ་བཀོད་
ནོར་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག་པ་བཅས་ནི། འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་། 
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་མཁན་བཀའ་ཤག བཀའ་འཁོལ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བཅས་ཚང་མས་
ནརོ་འཛལོ་ཤོར་འདུག ཁ་བསྒྱུར་ག་འད་ཞུས་ཀང་རྒྱུན་གནོ་ག་ིབསམོས་འབོར་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་ལམ་མེད་པར་བརྟེན་
གོང་གསལ་རིས་འགོ་གཉིས་ཀི་བསོམས་འབོར་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་རིས་
ཤོག་ཏུ་བཀོད་པ་ལྟར་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པས་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ཏུ་ད་ེ
བཞིན་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

༦། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ང་༽ ནང་གསལ་ཡོང་འཆར་
སོར་ ༢༦,༦༡༧,༥༠༠ གསལ་བ་རསི་ཤོག་ནང་སྔནོ་རསི་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག་ཀང་། གཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ག་ི
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བསོམས་འབོར་ནང་འགོད་རྒྱུ་ལྷག་འདུག་པས་རིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་གི་
བསམོས་འབོར་འགོད་དགོས་རྒྱུ། 

༧། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིསཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡༌༤ ཅ༽ གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་
རྒྱུན་གནོ། (ཡིག་ཚང་། C.S.T) ཞསེ་པར་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཁྱོན་སོར་ ༤༠༧,༧༥༠,༠༠༠ ཡིན་ནའང་ཟུར་
འཛར་ ༥ པའི་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཕོགས་བསོམས་ལག་འབི་སྐབས་ཀད་གོར་གཅིག་ལྷག་མ་ཤོར་ཏེ་ཁྱོན་སོར་ས་ཡ་ 
༤,༠༧༧,༥༠༠,༠༠༠ བིས་འདུག་ཀང་ཕོགས་བསམོས་ལ་འགོད་ནོར་ཤོར་མ་ིའདུག་པས་དམིགས་བསལ་ནོར་བཅོས་
དགསོ་པ་མ་མཐངོ་ནའང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ལག་འབ་ིགནང་སྐབས་འབལེ་ཡདོ་གངོ་འགོ་བར་
གསུམ་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 

༨། རིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིསཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའ་ིཟུར་བཀོལ་ཁོངས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གི་རིས་ཤོག་
མང་པོའ་ིཨང་གངས་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་སེ་རིས་འགོ་སོ་སོར་བསོམས་འབོར་བཀོད་པ་དང་གུང་བསྒྲིག་རྒྱུར་དུས་འགོར་
མང་པ་ོབྱུང་སོང་བ་དང་། མཐར་འབེལ་ཡོད་རིས་པ་རང་ལ་གུང་བསྒྲིགས་བཅུག་པ་ལྟར་ཕོགས་བསོམས་ལ་བར་ཁྱད་
གང་ཡང་མི་འདུག་པར་ཆ་འཛིན་བས་ཡོད། འཁྲུག་གཞི་གཙོ་བོ་ན་ིཟུར་བཀོལ་གི་ཟུར་འཛར་ཨང་གསུམ་པ། ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏེ་སྔོན་རིས་ཨ་མའི་ལྷན་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གི་སྔོན་རིས་
གསུང་བཤད་དེབ་ནང་འཁོད་པ་གཉིས་གི་རིས་འགོའ་ིཨང་གངས་མ་མཐུན་པ་ཆགས་རེན་གིས་རེད་འདུག མ་འོངས་
པར་སྔོན་རིས་ཀི་རིས་ཤོག་དང་། ཟུར་འཛར། རྒྱབ་ལྗོངས་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚགོས་ཆུང་ལ་ཕུལ་ཏ་ེགོས་ཚགོས་ཀསི་གཏན་འབེབས་གནང་བར་ར་འཛིན་གིས་འབལེ་ཆགས་གོང་འགོ་བར་གསུམ་
ཚང་མས་ད་ོསྣང་གིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ག་ིག་ོརམི་མ་འཁྲུག་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༩། ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། རིས་ནོར་ཤོར་བ། ལས་བེད་ཀི་གོ་གནས་འབི་
ནརོ་བས་པ་བཅས་ར་ེཟུང་ཞགི་འདུག་པ་རྣམས་ཀ་ིཤོག་བུ་ཐད་ཀར་བར་ེབཅུག་ཡོད་པ་དེས་འཐུས་རྒྱུ་བས་ཏ་ེསྙན་ཐའོ་ི
ནང་དམགིས་བསལ་འགདོ་མ་དགོས་པ་བས་ཡོད་པ་བཅས། 

 མཐའ་དོན་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁོད་དཔལ་འབོར་སྔོན་
རསི་ས་ེཚན་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་རོགས་གཉསི་ལན་གངས་མང་པོར་ཆེད་འབོད་ལྟར་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བསེད་ཀིས་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་བ་དང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆེ་དང་རིས་པ་གཙོས་པའི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བཅས། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ 
༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉནི་ཕུལ་བའ།ོ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙ་ོདབུས་པའི་ཚོགས་མི་ཚང་མས་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག 
ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དགུ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་
གཟགིས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན། ས་ིའཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་
གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོབཅས་པར་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་
འཆར་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ 
༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་བར་གསེང་ཡིན། དེའ་ིཐགོ་ལ་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོགནང་རོགས་གནང་། སང་ཉིན་ནས་ང་ཚ་ོསྔནོ་རིས་
སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་མི་རེ་ལ་སྐར་མ་ལྔ་རེ་ཐོབ་རྒྱུའི་ཐ་ོཞིག་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉནི་ག་ིཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའ་ིལས་ཉནི་གཉསི་པ་ད་ེཡིན། ད་ེརངི་
གི་ལས་རིམ་དང་པ་ོཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མུ་
མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡནི། ཁ་སང་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། སྐར་མ་གཅགི 
 
ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་ལ་བཅའ་ཁམིས་ནས་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་གཙ་ོབ་ོཞགི་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་གསུམ་
པའི་དོན་ཚན་བཅོ་ལྔའི་ནང་ལ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཞེས་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  བས་ཙང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨༌་༢༠༡༩ ལ་ོའདིའ་ིནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆགོ ཕ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཧ་ལམ་རྒྱལ་ཁབ་ཉ་ིཤུ་ནང་ལ་ཕེབས་འདུག 
འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་ལྷ་ོབང་ཚང་མར་ཕེབས་འདུག འག་ོསོང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕནི་ཡོད་
ཀི་རེད་སྙམ། དོན་དག་གཙོ་བོ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་འབེལ་མོལ་ཆད་བསད་པ་ད་ེབསར་མཐུད་བ་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་སིད་སོང་གནང་ནས་ལོ་བརྒྱད་མ་ཟིན་ཙམ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རིང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པའ་ིབཀའ་ ཤག་ག་ིལ་ོདུས་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའ་ིར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རདེ། 

ད་ེབཞིན་བོད་རྒྱ་ཞ་ིམོལ་ཡངོ་རྒྱུར་ཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་རྒྱུའ་ིདགངོས་པ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་མཆགོ་
ག་ིདམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའ་ིདགོངས་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཨ་རིའ་ི
སིད་འཛིན་དང་བང་ཀ་ོར་ིཡའི་སིད་འཛིན་ཁོང་གཉིས་མཇལ་མོལ་ཐེངས་གཉིས་གནང་གྲུབ་པ་རེད། ད་ེཡང་ཕོགས་གཉིས་ཀ་
ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ནས་འབེལ་མོལ་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅགི་ཟནི་སོང། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚའོ་ིངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡངོ་རྒྱུར་བཀའ་
ཤག་ག་ིདུས་ཡུན་ལ་ོགཉསི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མཐའ་མ་དརེ་ཡགི་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་བདུན་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ལྔ། 
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ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གསི་ཚགོས་གཙའོ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་པར་འཚམས་
འད་ིཞུ་རྒྱུ་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལས་དོན་བ་གཞག་ཕོགས་ཡོངས་རོགས་འབད་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་སོན་ཚིག་དང་འབེལ། 
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་སར་ཡང་རྒྱབ་སརོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས། ད་ལོའ་ིལ་ོའད་ི༸སབས་
མགོན་དནོ་ག་ིབདག་པ་ོདབུས་པའ་ིབོད་མ་ིཁག་ཅགི་བཙན་བལོ་ལ་གར་ནས་ལ་ོང་ོ ༦༠ འཁོར་བའ་ིཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆ་ེབའ་ི
དུས་ཤིག་ཡིན་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད། འད་ིལོའ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་དེར་ཡུ་རོབ་གཙསོ་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོ་
དང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པོས་བོད་མི་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་གཞུང་འབེལ་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཐོག་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ད་ེའད་གནང་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ངས་སིངས་ཆ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་བོད་མ་ིགཞནོ་སསེ་ཁག་ཅིག་གིས་དམིགས་བསལ་ག་ོསྒྲགི་ཞུས་པ་ཚང་མར་འཚམས་འད་ིདང་བཀའ་དནི་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ེམ་ཞུས་པའ་ིསྔནོ་དུ་ད་ལོའ་ིལ་ོའད་ིངའ་ིངསོ་ནས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་ག་ིཡོད། དཔརེ་ན། ཉམས་མེད་ར་ིབ་ོ
དག་ེལྡན་པའ་ིངསོ་ནས་ར་ེབདག་ཉདི་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིལ་ོང་ོདྲུག་བརྒྱ་འཁརོ་བའ་ིདུས་མཚུངས་ཀ་ིསྲུང་བར་ིདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་ཙོང་ཁ་པའ་ིལོ་ཞེས་སྲུང་བར་ིགནང་ག་ིཡོད་པ་རེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་༸སབས་མགོན་དོན་ག་ིབདག་པོའ་ི༸སྐུའི་དགུང་སྐེག་
འཁེལ་བསད་པ་ཡིན་དུས། ད་ེའདའ་ིལོ་འད་ིལ་ངས་སིངས་ཆ་འདིའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདའི་ིནང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ད་ལའོ་ིལ་ོའད་ིསྔནོ་མ་དང་མ་ིའད་བ་འཆམ་མཐུན་དང་རགོ་གངེ་
མ་ིཡོང་བ་ཞིག་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡ་ིཡོད་ལ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིནང་ལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཚིག་
མཐ་ོདམན་དང་སྐད་ཆ་རིང་ཐུང་ལ་བཅད་ད་ེས་ིཚོགས་ནང་མ་ིམང་ཚོས་དརེ་ཁ་གཡར་བ་དང་། ༸སབས་མགོན་དོན་ག་ིབདག་
པ་ོལ་ཁ་གཡར་ནས་ད་ལོའ་ིལ་ོའདིར་དཀྲུགས་ཤིང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ཁ་
སང་ས་ིའཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེལའང་ང་ོདེབ་ཐགོ་མཆན་མང་པ་ོབཀོད་འདུག ད་ེརིང་ནས་མཚམས་འཇོག་
གནང་ནས་ད་ལོའ་ིལོ་འད་ིདམིགས་བསལ་ཞི་བད་ེལྷོད་ཡངས་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ད་ལོའ་ིལོ་
འད་ིང་ཚ་ོརྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁརོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ལ། ༸སབས་མགོན་དོན་ག་ིབདག་པ་ོབཙན་བལོ་ལ་
ཕབེས་ནས་ལ་ོང་ོ ༦༠ འཁོར་ག་ིཡོད་པ་རེད། མྱ་ངན་ག་ིདུས་ཤིག་ཆགས་ནས་ལ་ོབཅུ་འཁརོ་གི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཛ་དག་ག་ི
དུས་ཚོད་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡིན་དུས། ལ་ོའདརི་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ག་ར་ེཡོང་ག་ིའདུག་ཟརེ་ན། ཁ་སང་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཤིག་གསི་
གོང་དུ་ཞུས་ཟནི་པ་རེད་ད།ེ གནས་ཡུལ་ར་ས་ཉ་ེའཁརོ་ལ་གནས་བསད་པའ་ིབཀུར་འོས་བགེས་པ་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞིག་མཉམ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅིག་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་གི་
མིན། ང་ཚ་ོལྟ་གྲུབ་གཞན་པ་ཡནི་ཟེར་ནས་ད་ེའད་འཆད་མཁན་ག་ོཐསོ་བྱུང་ལ་སྐད་ཆ་ཡང་ག་ོསངོ་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བདོ་ས་ིཡོངས་
ལ་མཉམ་བཞུགས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་མེད་པ་དེར་ང་ལ་བ་ོཕམ་ཡོད་ལ། ད་ེཚོའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་
དང་འདའི་ིནང་ཡོད་པ་ཚང་མས་ངསེ་པར་དུ་ཞབི་འཇུག་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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གཉསི་ནས་གོས་ཚགོས་ར་བའ་ིནང་ལ་སྐབས་སྔནོ་མ་གསུངས་སངོ་། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་མ་ི
ལ་ཧ་ཅང་གུ་ཡངས་པ་ོའདུག གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་འདུག་ཅེས་ད་ེཚོ་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོའང་ད་ལྟ་༸སབས་མགོན་དོན་གི་
བདག་པོས་ཉནི་མ་ཁ་ཤས་རངི་ལ་མཚན་སོད་ཞུ་བསད་པ་ད་ེཚ་ོགུ་ཡངས་པོའ་ིས་ོནས་མཚན་སདོ་ཞུ་ཡ་ིཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡང་ན་
ག་ར་ེཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའ་ིགུ་ཡངས་པ་ོའདུག་ལབ་མཁན་ཕི་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིནང་
ལའང་རེད། ད་ེཚོའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགོས་ཀ་ིའདུག རྒྱ་ཆའེ་ིམང་ཚོགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདིའ་ིནང་བཞུགས་
མཁན་ཚང་མས། ད་ེརིགས་མཚོན་པའ་ིང་ཚོའ་ིགཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་མིར་ལན་འདེབས་བེད་པའི་སྐབས་ལ། 
དའེ་ིནང་ལ་ཚིག་ཏོག་ཙམ་མ་འགིག་པ་བསེབས་པ་བྱུང་ནའང་ཕརི་འཐནེ་བདེ་དགསོ་ས་དང་ད་ེབཅུག་ན་འགིག་ས་མ་རདེ། ང་ཚ་ོ
དབུ་མའ་ིལམ་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱ་མིར་ད་ེའད་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེའདའ་ིགནད་འགག་ལབ་མཁན་གི་མིའ་ིརིགས་
ཆ་ཚང་ག་ིརྒྱབ་ལྗོངས་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཞུ་ཡ་ིཡོད། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་འདུག རྒྱ་མིར་ཚིག་བརྣག་པ་ོལབ་ཆོག་ག་ིམ་
རདེ་ཟེར་རྒྱུ། ལ་ོང་ོ ༦༠ འཁོར་བའ་ིདུས་འདིར་མཉམ་བཞུགས་བེད་ཀ་ིམིན་ལབ་མཁན་ད་ེཚ་ོཕ་ིནང་གང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་
རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་གཙ་ོབོ་བས་ནས་ད་ེཚོའ་ིརྒྱབ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད། ངེས་པར་དུ་ད་ེཚོར་ཞིབ་འཇུག་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ངས་འདིར་ཞུ་འདོད་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོའ་ིལོ་འད་ིརྒྱ་མ་ིགུང་ཁན་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ལོ་ང་ོ 
༧༠ འཁརོ་བ་དང་། དུས་ཚདོ་ཀ་ིདབང་གིས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡ་ིམིན། ཡིན་ནའང་འདིའ་ིལ་ོའད་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༩ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ བར་ལ་ོ ༧༠ འཁོར་བ་དརེ་བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་རེད་ལ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་སོང་ལྷག་ཙམ་ར་མེད་བཏང་བ་
རེད། མ་ིའབུམ་བཅུ་གཉིས་ལྷག་ག་ིཚ་ེསོག་ཀང་ཤོར་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། མ་ིའབུམ་སོང་ཕྲག་གསུམ་སོང་བཞ་ིབརྒྱ་ལྷག་མུ་གེས་ཤ་ིབ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལ་ོནས་ད་ལྟའ་ིབར་ལ་ོང་ོ ༦༠ རངི་ལ་ཞ་ིབའ་ིསེར་ལངས་ཆནེ་མ་ོལངས་པ་རདེ་ལ། ༸སབས་མགོན་དནོ་
གི་བདག་པ་ོདབུས་པའ་ིབ་ཆེན་ཁག་ཚང་མ་བཙན་བོལ་ལ་གར་ནས་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བ་རེད། ད་ེཚོ་མ་བརེད་པ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཕ་ིལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༩ བར་ལ་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་ནས་མྱ་ངན་གི་ལོ་བཅུ་འཁོར་གི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚའོ་ིདུས་གསུམ་ད་ེམ་བརདེ་པ་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་སངིས་ཆ་འདའི་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་མཉམ་བཞུགས་བས་པའི་
ཐོག་ནས། ཐོག་མར་བགོ་གེང་འདིའི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཡིན་
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ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ར་ེཟུང་ཞགི་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོད་ེགོས་ཆདོ་ཨང་དང་པའོ་ིདམགིས་བསལ་ཚིག་
ག་ིནང་ལ། འདས་པའ་ིམ་ིལོ་ ༧༠ ཙམ་རིང་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གི་དག་གནོན་གདུག་རྩུབ་འོག་ཅེས་བིས་འདུག དེར་རྒྱ་
ནག་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་གི་དག་གནོན་འོག་ཅེས་བཙན་འཛུལ་ཞེས་གོས་ཆོད་ནང་འཇུག་ཐུབ་ན་ད་ེགནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག སྔོན་གེང་ནང་ལ་ཡག་པ་ོཞིག་བཀོད་འདུག ཡིག་ཕྲངེ་གཉིས་པའ་ིནང་ལ་རང་དབང་རང་བཙན་ལྡན་པའ་ིབོད་
གངས་ཅན་ཞིང་ཁམས་སུ་རིམ་བཞིན་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་བཀོད་འདུག ད་ེདང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་འགོད་ཐུབ་ན་
གནད་འགག་འདུག 

གཉིས་པ་ད་ེགོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་དྲུག་པ་ནང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནས་སངས་དང་ལས་འགུལ་ལ་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིད་ལན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ས་ོསོས་
ཡིན་ནའང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོབར་ིཡ་ིཡོད། ཡིན་ནའང་དའེ་ིཚགི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསདི་
གཞུང་གིས་བདོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གངས་ཉུང་མ་ིརགིས་མང་པརོ་དབང་བསྒྱུར་བའ་ིཁངོས་ཟརེ་བ་ད།ེ འད་ིལ་གངས་ཉུང་མ་ིརགིས་
ཀི་ཚིག་ཅིག་བཀོད་འདུག ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་བཤད་ཀི་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་བོད་འད་ིརྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་དང་། བོད་མ་ིའད་ིགངས་ཉུང་མི་རིགས་ ༥༦ ཁོངས་སུ་
གཏོགས་ཀི་ཡོད་ཅེས་བརོད་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་རྫུན་གཏམ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་འད་ིལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བཙན་འཛུལ་
བས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་ལ་དིལ་བསྒྲགས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
འཛམ་བུ་གིང་གིས་ད་ེབཞིན་ངོས་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཞེས་པའ་ིཚིག་ད་ེརྒྱ་ནག་ག་ི
བེད་སོད་བེད་བསད་རྒྱུ་ད་ེཆབ་སིད་ཀ་ིདགོས་མཁ་ོཐོག་ནས་བེད་བསད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་འད་ིཚོའ་ིནང་ལ། སི་ཡོངས་ཀ་ིཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ནང་ལ་
ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་པ་ཞགི་རདེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཤར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐན་ག་ིལས་འགུལ་བ་གཙ་ོའཛནི་ཁ་
ཤས་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བའ་ིསྐབས་སུ། ཁོང་ཚོས་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཀ་ིཁོངས་སུ་ཁས་ལེན་བེད་ཀ་ིམ་ིའདུག ཁ་ོ
རང་ཚོར་ཡང་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ངའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མ་ིརིགས་མང་པ་ོདབང་བསྒྱུར་ཞེས་གངས་
ཉུང་ད་ེམར་བཏོན་ན་འགིག་ས་རདེ། ཡང་མིན་ན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མ་ཟད། ཤར་ཏུར་ཀ་ིས་ིཐན་དང་གཞན་པ་མ་ིརགིས་མང་པ་ོ
ཞེས་བཀོད་བཞག་ན་འགིག་ས་རེད། ད་ེགནད་འགག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙསོ་ཕལ་ཆརེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀ་ིརདེ་སྙམ། གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་ཐགོ་ལ་ས་ིའཐུས་
མང་པ་ོཞགི་གསི་ཆ་ཤས་བངས་སོང་། ཁ་སང་ཉནི་མ་དང་པ་ོལའང་ཆ་ཤས་བངས་སངོ་། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། 
ས་ིཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་འག་ོཡི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད། ཉེ་ལམ་གསུམ་
བཅུའི་དུས་དན་གི་ལས་འགུལ་ད་ེརྒྱལ་སིའི་སེང་ལ་རེད། གཞོན་སེས་ཀིས་སྣེ་ཁིད་ནས་ལས་འགུལ་འཐབ་རོད་ཀི་ཁ་ཕོགས་
གསར་པ་ཞིག་ལ་འཁིད་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀི་ད་ལྟའ་ིརྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་དང་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་
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ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་སོགས་ད་ེའདའ་ིཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ས་ི
ཡོངས་ཀ་ིཐོག་ནས་ཁ་ཕོགས་བཟང་པ་ོཞིག་དང་ཡག་པ་ོཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་ལ་གོམ་པ་ས་ོཡ་ིཡོད་པ་
ས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ད་ེབཞིན་འཐབ་རདོ་ལབ་པའ་ིསྐབས་སུ་ག་ོསྐབས་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ང་
ཚསོ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་བསད་པ་ད་ེབོད་ཀ་ིའཐབ་རདོ་ད་ེརྒྱུན་སངོ་བེད་དགོས་ཀ་ིརདེ། ང་ཚའོ་ིངསོ་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་
རེད། ཉིན་མ་གཅིག་ང་ཚོར་ག་ོསྐབས་རག་ག་ིརེད། གོ་སྐབས་རག་པའ་ིསྐབས་སུ་དམ་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ལྟའ་ིཆར་ང་རང་ཚོའ་ིའཐབ་རོད་འད་ིརྒྱལ་སིའ་ིས་ིཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་སདི་ཀ་ིའཕ་ོའགྱུར་ཐགོ་ནས་ག་ོསྐབས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ངས་མཐོང་གི་འདུག ད་ེབཞིན་གོ་སྐབས་ད་ེལེན་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་འདུག དེ་
ལས་ལྷག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ས་ཆ་མང་པ་ོཞིག་འདུག་སྙམ། སྔོན་མ་དང་མ་ིའད་བ་ད་ལྟའ་ིཆར་རྒྱལ་སིའ་ིས་ིཚོགས་ནང་། ལྷག་པར་
དུ་མང་གཙ་ོདང་ཡར་ཐོན་ཅན་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞེད་སྣང་དང་དོགས་ཟོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་
ཕག་སལེ་ས་ིའཐུས་ཤིག་གསི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ལ་ོརབས་ ༨༠ ཙམ་ག་ིསྐབས་སུར་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་
ཀ་ིརེད། རྒྱ་ནག་ཚོང་འབལེ་ག་ིཐོག་ནས་ས་ོཕེས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་ག་ིས་ིཚགོས་མང་གཙོའ་ིའགྱུར་བ་ཞགི་འག་ོཡ་ིརདེ་ཅེས་
མང་པ་ོཞགི་གསི་བཤད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིའག་ོཁིད་ཁག་མང་པ་ོཞགི་གསི་བཤད་པ་ཡིན་དུས། དའེ་ི
སྐབས་སུ་ནས་བཟུང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ལས་འགུལ་བ་རེད། ང་རང་ཚོ་འཐབ་རོད་པ་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀ་ིརེད། ཚོང་ག་ིཁེ་ཕན་ག་ིཐོག་ནས་ང་ཚོའ་ིགཞི་རའ་ིའག་ོབ་
མིའ་ིཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོབོས་གཏོང་བེད་ཀི་མ་རེད་དམ་ཅེས་ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་འཛམ་བུ་གིང་ག་ིས་ིཚོགས་ལ་
ཞུས་བསད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ང་ཚརོ་ཉན་ག་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ཡིན་ནའང་ད་ལན་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞགི་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། ཨ་ར་ི
གཙོས་པའ་ིཁ་ེན་ཊ། ཡུ་རོབ་ཀ་ིལུང་པ་ཁག་རེད། ཨ་ོསི་ཀྲ་ོལི་ཡ་བཅས་ས་ིཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ད་ེའགྱུར་བ་འག་ོདགོས་པ་ད་ེད་
ལྟའ་ིཆར་རྒྱ་ནག་ག་ིདག་པའོ་ིསིད་གཞུང་རེད། སིད་དབང་སེར་གཅོད་པ་ཞ་ིཅིང་ཕིན་གིས་འགན་ཁུར་བའ་ིཐགོ་ནས་བོད་དང་རྒྱ་
ནག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛམ་བུ་གིང་ག་ིམང་གཙ་ོདང་རང་དབང་ལ་ཉེན་ཁ་ཞགི་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་ཁ་ོཚསོ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀ་ིཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་ད་ལྟའི་ཆར་ཚོང་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅགི་ཡོད། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ རྒྱ་ནག་
ག་ིདཔལ་འབོར་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞིན་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སོད་བས་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་མང་གི་བད་ེའཇགས་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་འསོ་བསྡུ་ནང་ལ་ཐ་ེབྱུས་བ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞགི་ག་ིརནེ་པའ་ིརྒྱ་ནག་རང་ག་ིབ་སདོ་ངན་པ་མཐངོ་ནས་འཛམ་
བུ་གིང་གཉདི་སད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚའོ་ིངསོ་ནས་ག་ོསྐབས་ད་ེའཛནི་དགོས་ཀ་ིརེད། ཉ་ེལམ་ཨ་རིའ་ིནང་ནས་
བོད་ནང་ལ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་ཁིམས་འཆར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགནས་སངས་མང་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་
གོང་དུ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཨིན་སྐད་ཐོག་ལ་ Confucius institute ཁུང་ཙི་བསི་
གནས་ད་ལྟ་རྒྱ་སྐད་ནང་ཞུ་ཡི་འདུག ན་ནིང་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་སྐབས་སུ་ལོ་གཅིག་གི་གོང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སི་འཐུས་དྲུག་
ལྷག་ཙམ་གསི་དའེ་ིཐོག་ལ་སེམས་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོགནང་བ་རདེ། ན་ནངི་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོགཅགི་ག་ིནང་ལ་ཨ་རའི་ིནང་དུ་
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ལྟ་ེགནས་ཁང་ ༡༢ ས་ོབརྒྱབ་ཟིན་པ་རདེ། མ་ིམང་ག་ིལས་འགུལ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ལུང་པ་ཁག་གཉིད་སད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའ་ིངོས་ནས་ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས། 
རྒྱལ་སིའི་སེང་ལ་དངོས་གནས་བོད་དོན་དིལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་དང་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་སོགས་དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག རསེ་སུ་ཞབི་ཕྲ་དལི་བསྒྲགས་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོ
སྐབས་མང་པ་ོཞགི་རག་ག་ིརདེ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་འཛུལ་དག་གནནོ་གདུག་རྩུབ་འགོ་བཙན་འཛུལ་ཞེས་པ་ད་ེབཅུག་ན་འགིག་ག་ིཡོད་དམ་མེད། 
འཇུག་རྒྱུ་བས། བཙན་འཛུལ་འད་ིབཅུག་པ་ཡིན་ན་གིས་ཆགས་འག་ོཡ་ིརེད། ད་ེནས་དྲུག་པ་དེར་གངས་ཉུང་ཟརེ་བ་ད་ེབཏོན་པ་
ཡིན་ན། གངས་ཉུང་ཟརེ་བ་གདོན་རྒྱུ་བས། ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོའ་ིལས་སྣེར་བསར་དུ་འཁོད་པ་དང་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་རྒྱུའ་ི
བཀྲ་ཤིས་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གོས་ཚོགས་རིམ་པ་འཚོགས་མ་ཐག་ཏུ་ཟེར་
ནའང་མ་ིའདུག གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་ཀ་ིཐགོ་ལ་ཚང་མས་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་ཡར་ལངས་མཁན་ག་ིགང་ཟག་འད་ིལྟ་བུ་ཞགི་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡནི་ན། གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་
གོས་འཆར་ད་ེཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོགཅིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་ལ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམ་པ་ཡིན་
ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོར་ཉནི་མཚན་རྟག་པར་ལྟ་མཁན་ག་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟ་བུ་ཞགི་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡནི་ནའང་ང་ཚའོ་ི
བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིདཀིལ་འཁོར་ག་ིཨ་ཡོད་ནང་ག་ིད་ཡོད། ས་ོངའ་ིནང་ག་ིསེར་རལི་ཟརེ་རྒྱུ་འད་ིགོས་ཚོགས་ཀ་ིདཀལི་འཁོར་
འདིར་འཛོམས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་ལ་ོ ༦༠ 
ཡི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཐད་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ཀི་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་གི་ཞེད་སྣང་ཆེ་
ཤོས་གཅིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཟེར་བ་འད་ིགསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གོ་ལོ་ཐོས་ལོ་ཙམ་དང་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གཅིག་བསོར་རྒྱུའི་ཚིག་སོམ་པ་ོཁ་ཤས་ཤིག་གིས་འཆད་ཐུབ་
རྒྱུའ་ིགནས་སངས་གཅིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་བས་དུས། གོས་ཚོགས་ཀ་ིདཀིལ་འཁོར་འདིའ་ིནང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང། སོ་སོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བལྟས་ན་མཐར་ཕིན་པ་གཅིག་དང་ཞིབ་ཚགས་པ་ོཞིག་འཆད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡོད་པ་ད་
དུང་ཡིན་ནའང་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་ཐད་ལ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གཟབ་གཟབ་དང་ནན་ཏན་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་དང་པ་ོསོ་སོའ་ིངོས་འཛིན་བེད་སངས་འད་ིམ་
ཞུས་ན་འགིག་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེནས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀ་ིགོས་ཆདོ་ཟེར་པ་འད་ིག་ར་ེབས་ནས་འཇགོ་དགོས་
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ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དེའ་ིདམིགས་ཡུལ་གང་རེད། ད་ེངེས་པར་དུ་ར་སོད་པའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་མ་གཏོགས་རང་དབང་
ཡོད་ས་དང་ཞེད་མ་ིདགོས་ས་ནས་སྐད་ཆ་སོམ་པ་ོབཤད་རྒྱུ། ཚིག་རིག་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཧ་ལམ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིདཀིལ་འཁོར་ནང་
ལ་ང་ཡག་ཤོས་ཡིན་ག་ིརེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་ད་ེའདའ་ིཚགི་སམོ་པ་ོདང་སྐད་ཆ་རགི་པ་ོབཤད་པ་ཙམ་གིས་དོན་དག་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ག་ིརེད་དམ་བྱུང་ག་ིམ་རེད་ཟེར་བ་དརེ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་པའ་ིཐགོ་ནས་བག་ོགེང་གི་
ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་ཀི་རེད་སྙམ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་
བསལ་བེད། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་ལ་མཐུན་འགྱུར་དུ་འག་ོཡ་ིའདུག་གམ་མ་ིའདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་པའ་ིཐགོ་ནས་
བག་ོགེང་གནང་དགོས་ཀ་ིརདེ། ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀ་ིརདེ། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་དཀལི་འཁརོ་འད་ིཐོག་ནས་དབུ་མའ་ིལམ་
གི་སིད་བྱུས་ཐད་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་རིམ་བསྟུད་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ། དོན་དེར་མངགས་པའི་ཡུལ་ད་ེའཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ལོ་ ༣༠༌༌༤༠ རིང་ལ་སིད་བྱུས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་བོད་རྒྱ་གོས་
མོལ་ག་ིཐགོ་ནས་འཚ་ེམེད་ཞ་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ་གཞ་ིརར་བཟུང་བའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་མསེ་འཚགིས་མ་ེགཏུགས་ཀིས་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག བདེན་དོན་འཐབ་རོད་ཞུ་རྒྱུའ་ིཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་བཞིན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚ་ོ
ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགོས་ཆོད་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེར་བའ་ིར་དནོ་དེར་མཐུན་འགྱུར་དུ་འག་ོཡ་ིའདུག་གམ་མ་ིའདུག ད་ལྟ་བར་
དུ་ང་ཚའོ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིབོད་པའ་ིའཚ་ེམེད་ཞ་ིབའ་ིལྟ་གྲུབ། ང་ཚ་ོའཛམ་བུ་གངི་ག་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞགི་གཞ་ིལ་བཞག་
པའ་ིཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཐགོ་ནས་
མི་ལོ་ ༦༠་་༧༠ ལྷག་གི་རིང་ལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་སྐད་གགས་གཉིས་ལྡན་གི་སེ་བོ་ཐམས་ཅད་ལ་གོས་མོལ་གནང་བའི་ཉམས་
མྱོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས་ནས། རྒྱལ་སིའ་ིསིད་
གཞུང་ཁག་གི་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ལྟ་སངས། རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཀི་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་
བསོམས་བརྒྱབ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའ་ིསིད་བྱུས། དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་དེར་མཐུན་འགྱུར་དུ་འག་ོཡ་ིའདུག་གམ་
མི་འདུག་ད་ེགཞི་རར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་ནང་ལ་སྣོན་འཕྲི་བཟ་ོབཅོས་བེད་དགོས་ནའང་འད་འདུག བགོ་གེང་བེད་དགོས་ཀི་
ཡོད་ནའང་འད་འདུག གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ར་བའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འཁྱེར་དགོས་ཀི་རེད། ཡིན་
ནའང་ཁ་ཤས་ཀ་ིབག་ོགེང་གནང་སངས་ཀ་ིའགོས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དམིགས་ཡུལ་གསལ་པ་ོགཅིག་ཨ་ཡོད་ན། ང་ོབ་ོགསལ་
པ་ོགཅིག་ཨ་ཡོད་ན། རྣམ་པ་གསལ་པ་ོགཅགི་ཨ་ཡོད་ན་བསམས་པའ་ིཚོར་བ་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེགཅིག་ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་གོས་
ཆོད་ཀ་ིང་ོགདོང་གི་ཐོག་ནས་སྔོན་གེང་གི་ནང་ལ་དུམ་མཚམས་གསུམ་པའ་ིམགོ་དེར་དག་བ་ོརྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་ཟེར་བའི་
རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ག་ིམགོར་དག་བོ་ཞེས་པའ་ིཚིག་གཅིག་བཅུག་འདུག ཚིག་ད་ེཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༩ ཡི་སྔོན་ལ་དབུས་བོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་གི་འཐབ་རོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་སེ་འགོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར་མཐུན་པའི་སོར་
དངོས་མཇུག་གསུམ་ག་ིགནང་སངས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། ད་ལྟ་ན་ིརྦད་ད་ེའགྱུར་བ་ཕིན་ཟནི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་མར་བཞུགས་རགོས་གནང། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་
ལ་བག་ོགེང་གནང་བསད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོས་ཆོད་ཀ་ིསྔོན་གེང་རེད། ད་ེབཞིན་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བདུན་ཞིག་
བསྣམས་ཕེབས་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ངས་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ག་ིཐོག་ལ་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚོས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་འད་ིབཞག་པའ་ིཐོག་ནས། ང་ཚོས་བར་ལན་ཅ་ིའད་ཞིག་བཏང་གནང་ག་ིཡིན་པ་ད་ེབཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུའ་ིསྙིང་པ་ོད་ེའདིའ་ིཐོག་ལ་སེབ་འག་ོཡི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ཁ་སང་དང་ད་ེརིང་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་
མང་པ་ོཞིག་གིས་ང་རང་ཚ་ོབོད་མའི་ིཞ་ིབའ་ིའཐབ་རོད་ད་ེའཛམ་བུ་གིང་ནང་དུ་མ་བརླག་པར་ད་དུང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡར་རྒྱས་
འག་ོཡ་ིཡོད་ཅེས་མང་པོས་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེན་ིདངོས་ཡོད་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གནས་བསད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་
ཞུས་ན་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འདིར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་གནས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོས་གཟིགས་
དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་སྙམ། དོན་ཚན་དེར་ངས་དང་པ་ོགང་དན་ག་ིའདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟའ་ིགོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་ང་རང་
ཚོའི་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གིས་རྒྱ་མིས་གདུག་རྩུབ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་མང་ཚོགས་ཀིས་བོད་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་ིརགིས་ལ་བཅངས་པའ་ིཆོད་སེམས་ད་ེདང་བོས་བཏང་དེར་བརྟེན་ནས་ཡོང་བསད་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེང་ཚོར་གསལ་
པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་གཞིས་ལུས་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་
ལྟ་བར་དུ་གང་གནང་བསད་པ་དེར་ང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 

གཉསི་པ་ད་ེརྒྱལ་སིའ་ིནང་ལ་ང་ཚོའ་ིབོད་པའ་ིགནད་དནོ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཡ་ིའདུག ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་བསམ་བོའ་ིག་ོརྟགོས་ཆ་ེརུ་འག་ོཡ་ིའདུག ལྷག་པར་དུ་གཞནོ་སསེ་ད་ེཚའོ་ིབསམ་བ་ོནང་ལ་ཕ་རྒྱུད་བུ་འཛིན་བ་རྒྱུའ་ི
ནུས་པ་ད་ེཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ད་ེགནང་དུས། འད་ིག་ར་ེལ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད། འད་ིཐུག་ས་ད་ེང་རང་ཚོ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའ་ིབོད་མི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས་ད་ེདང་ད་ེབཞིན་དེའ་ིའོག་ལ་
ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་སྒྲིག་
འཛུགས་དེར་བཙན་བོལ་བོད་མ་ིརེད། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མ་ིཚང་མས་མང་གཙོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་དེར་ཡིད་ཆེས་དང་
བོས་བཏད་བེད་ཡོང་དུས། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ད་ེས་བརྟན་གང་འད་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ས་བརྟན་ཐུབ་
རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ་ད་ོཕོག་དང་འཐུས་ཤོར་གང་འག་ོཡ་ིཡོད་པ། དེར་ང་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་
ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་སྙམ། གང་ལགས་ཟེར་ན་ངས་བོད་དོན་ད་ེམ་བརླག་པར་བེད་ནས་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཆ་རེན་
གཙ་ོབ་ོད་ེའད་ིགཉིས་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དརེ་ང་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གཅགི་ད་ལྟ་ཡག་ཐག་
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ཆོད་འག་ོབསད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འད་ིཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་བོད་མིའ་ིནུས་པ་ད་ེམཉམ་རུབ་བེད་ཐུབ་རྒྱུའ་ི
ཆེད་ང་ཚོས་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀི་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅགི བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ད་ེདང་ཆབས་ཅིག་ད་ེསྔནོ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ང་
ཚོས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཁ་གཏད་ལ་དག་པོའ་ིཐོག་ནས་གཅོག་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་
མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ང་རང་ཚོའི་ནུས་པ་ད་ེང་རང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་
ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་ཞགི་དང་དཀའ་རོག་ཆ་ེཆུང་ཅ་ིའད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེར་ཐབས་ཤེས་གཉསི་ཡོད། གཅིག་ལ་
དག་པའོ་ིཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་གཅགི་ཞ་ིབའ་ིཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཞ་ིབའ་ིཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོར་མཐུན་རནེ་
ཧ་ཅང་འཛོམས་པོ། འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་འཛམ་བུ་གིང་ནང་མེད་པ་ཞིག་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འད་ིགཙ་ོབོ་བྱུང་ས་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ཆུ་མག་ོགངས་ལ་ཐུག་པ་བཞིན་འདིའ་ིཐུག་ས་དེ་༸རྒྱལ་བ་
བསན་འཛནི་རྒྱ་མཚ་ོལ་ཐུག་ག་ིཡདོ་པ་རདེ། དའེ་ིགིབ་བསིལ་ག་ིའགོ་ནས་ང་ཚ་ོནུས་པ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཆགས་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། 
དའེ་ིའོག་ལ་ང་རང་ཚོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ཁག་རེད། ད་ེབཞིན་ང་རང་ཚོའ་ིདཔག་ཚོད་ཀ་ིམ་ིར་ེང་ོརེའ་ིཐོག་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་བས་པའི་ནུས་པ་དེར་བརྟེན་ནས་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་ེལས་བྱུང་བའི་བོད་པའི་
གོམས་གཤིས་བཟང་པོ། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ད་ེརེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། མར་ཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ལྔ་རགོས་སོང། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། འད་ིའད་
བས་ནས་མ་ིཕ་རལོ་བ་གང་འད་ཞགི་དག་བ་ོངོས་འཛནི་བེད་པ་ལྟ་བུ། གང་འད་ཞགི་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ནུས་པ་གཅོག་ཐུབ་རྒྱུའ་ི
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འག་ོཡ་ིཡོད། དནོ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དུས་ཚོད་མ་ིའདུག མཐའ་མ་དེར་ཚིག་གཅིག་ཞུས་ཆོག་པ་
ཞུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉ་ེཆར་རང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། མར་
བཞུགས་རགོས་གནང། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀིས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེབཞིན་གནད་དོན་འདིའ་ིཐོག་ལ་ཕག་སེལ་ཁག་ཅིག་གིས་ཁ་སང་ནས་བོད་ཀ་ིའཐབ་རོད་
རེད། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་རེད། ཞེན་ཁོག་དང་བརེ་བ། ད་ེབཞིན་ཐུགས་འཁུར་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གནང་སོང་། དེའ་ིཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མའི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་དང་། འཐབ་རོད་འད་ིརྒྱུན་སོང་ཞིག་བྱུང་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་
རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མ་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས་གནས་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་ཀུན་སོང་གཅིག་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་
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གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེབཞིན་གོང་དུ་བོད་དོན་གི་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་
ཁག་རེད། མང་པ་ོཞིག་གིས་ཉ་ེབའ་ིཆར་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་སྐབས་ཕག་ལས་གནང་བའ་ིཐོག་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་སོང་། 
སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ེབཞིན་དོན་གཅོད་ཁག་རེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས། བོད་ཀི་
གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། སོབ་ཕྲུག་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་པ། དགུ་བཅུ་གསུམ་གི་ཚོགས་པ་
ཁག་གསི་ལ་ོབསྟུད་མར་བོད་དནོ་དལི་བསྒྲགས་ཀ་ིཐགོ་ཏུ་ཕག་ལས་རབ་དང་རིམ་པ་ཞགི་གནང་སོང་། དམགིས་བསལ་ད་རསེ་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་གི་སྐབས་སུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞིག་སེལ་གནང་བ་དང་མང་ཚོགས་ནས་ཚ་ཚ་འུར་
འུར་ག་ིཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་གནང་བར་དའེ་ིཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞེས་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མུ་
མཐུད་ནས་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ད་ེམཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། བོད་ཀི་འཐབ་རོད་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་
བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་གཅིག་གནང་བཞིན་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟའ་ིབོད་ཀ་ིགནས་སངས་འད་ིལ་ང་ཚསོ་ངསོ་ལནེ་ར་བ་ཉདི་ནས་
མེད། གནས་སངས་ཡག་པ་ོམ་ིའདུག བཟང་པ་ོམ་ིའདུག སོང་ཙང་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱལ་སའི་ིནང་ལ་དལི་བསྒྲགས་གནང་
རྒྱུ་རདེ། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་རེད། དའེ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་ཀ་ིསིད་བྱུས་ཀ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་གནང་བསད་པ་ཆ་ཚང་འག་ོཡ་ིཡོད་
པ་རདེ། ད་ེརངི་ག་ིགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་ཀ་ིཐོག་ཡིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཞིག་ག་ིཐགོ་ནས་བཞག་པ་ཞིག་མ་
གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའ་ིགནས་དནོ་ཐགོ་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོརྒྱུའ་ིལས་འཆར་ཞིག་ས་ོས་ོངོས་ནས་ངསོ་འཛནི་ར་
བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡ་ིམེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིའ་ིསིངས་ཆའ་ིསེང་བོད་པའི་
འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་དིལ་བསྒྲགས་གནང་རྒྱུ་རེད། སིངས་ཆ་ར་ཆེན་པོ་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་སོང་། དེ་
བཞིན་ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་རདེ། ང་རང་ཚའོ་ིབོད་ཀ་ིསདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིདམགིས་བསལ་ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་ནས་ཆ་ཤས་
ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞགི་རྒྱལ་སིའ་ིཁོར་ཡུག་ག་ིཚོགས་ཆེན་ཁག་ནང་བོད་པའ་ིགནད་དོན་ཁརོ་ཡུག་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའ་ིགནད་དོན་
གསལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་རདེ། རྒྱབ་སརོ་ལེན་རྒྱུ་རདེ། ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུའ་ིད་ེའད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དེའི་སྔོན་ཕག་སེལ་གཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་འཁྱོག་བཤད་ཀི་ཐོག་ནས་རོམ་ཡིག་སེལ་བ་དང་དེ་འད་བཀའ་མོལ་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགནང་སངོ་། ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞགི་གསི་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསད་པ་ཞགི་རདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིངསོ་ནས། རྒྱ་ནག་
ག་ིགཞུང་འབལེ་ག་ི Xinhua གསར་འགྱུར་རདེ། ད་ེབཞིན་དངེ་སང་དར་ཁྱབ་ཆནེ་པ་ོའག་ོབསད་པ། ཏགོ་ཅམ་རྒྱལ་ས་ཚང་མ་
ནང་ལ་བརན་འཕྲིན་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨིན་ཇི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། CGTN (China 
Global Television Network ) དེའ་ིནང་ལ་འཁྱོག་བཤད་ཀི་གཏམ་བཤད་དང་། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་ལ་ཧ་ཅང་བཟང་
པ་ོཡོད་པ་དང་བད་ེསིད་ཡོད་པ་དང་། འད་མཉམ་ཡོད་པ་དང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་
ཤིག་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སྐར་མ་གཅགི བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ད་ེལས་
ཚབ་ཆེ་བ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁོང་ཚོས་དངུལ་སད་ནས་ཚགས་པར་ཤོག་ལྷེ་བཞི་ལྔ་ལྡེབས་གཅིག་ལ་ཉ་ོབསད་པ་ད་ེའདའི་
གནས་སངས་ཤིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་ནང་ག་ིགནས་སངས་ད་ེཚའོ་ིཐགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོངསོ་ནས། སྒྲགི་འཛུགས་
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རདེ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ་ངསོ་ནས་གསར་ཁང་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བདེ་ནས་ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་བཀག་བསོམས་བེད་
ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། 

མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིནང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་གནོན་ཤུགས་སངས་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའ་ིཕག་སེལ་མང་
པསོ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་ག་ིརྒྱབ་སོར་བེད་
མཁན་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་གསུམ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཞ་ིབདའེ་ིདམག་དཔུང་གཏོང་མཁན་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་གསི་རོགས་པ་བ་རྒྱུའ་ིཤུགས་ཆ་ེཤོས་གསུམ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚགོས་ཀ་ིནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ག་ིའག་ོལུགས་འག་ོསངས་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ཐ་ེབྱུས་བས། སངས་འཛནི་བས། ད་ེའདའ་ིསུན་པ་ོབཟོས། 
བརས་བཅསོ་བས་ནས་ད་ེའདའ་ིའག་ོསངས་དའེ་ིཐགོ་ལ་ན་ནངི་འད་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་
ག་ིབས་ིགནས་ Human Rights Watch ཀིས་རྒྱ་ནག་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སངས་འཛིན་བས་པ་མ་ཟད་ཐ་ེ
བྱུས་བས་ནས་འགོ་ལུགས་འགོ་སངས་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐ་ོཡང་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཡིན་
ནའང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་མ་འོངས་པ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ད་ེམང་གཙ་ོམེད་པ་མ་ཟད་ནུས་མདེ་ཀང་ཆགས་རྒྱུའ་ིཉན་
ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་གར་དང་། ཉ་ིཧོང་། Brazil, South Africa, Canada 
མང་པ་ོཞིག་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འད་ིམང་གཙ་ོདང་མཐུན་པ་བཟ་ོདགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམང་
གཙ་ོདང་མཐུན་པའ་ིམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའ་ིསྐད་འབོད་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
ང་ཚོར་འད་མཉམ་དགོས་ཡོད། དང་བདེན་དགོས་ཡོད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ད་ེཚད་ལྡན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་རེད། དེའི་བར་དུ་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་མང་གཙ་ོདང་མཐུན་ག་ིམེད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ིཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་
ས་ིའཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རགོས་གནང། སྐར་མ་ལྔ་ཟནི་སོང་། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རགིས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རགིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ས་ིའཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པའ་ིགནད་ལ་འཕིགས་པ་དེ། དེའ་ིཐོག་ལ་ཕག་སེལ་ས་ིའཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཀང་གསུངས་
ཚར་སོང་། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་དནོ་ཚན་བདུན་ཞགི་བསྣམས་ཕེབས་འདུག དའེ་ིནང་ནས་དྲུག་ཡན་
ཆད་ད་ེརྒྱལ་སིའ་ིནང་ལ་དལི་བསྒྲགས་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མིའ་ིཐོག་ལ་སྡུག་སོང་
གང་འད་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུའ་ིམ་ེལོང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་བྱུང་འདུག་སྙམ། ད་ེནས་དནོ་ཚན་བདུན་པ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་། རྒྱལ་སིའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཀ་ིཐགོ་ལ་ཞན་ཆ་གང་ཡང་མ་ིའདུག རྒྱབ་སོར་
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གི་ཚད་ཧ་ཅང་གི་མཐ་ོཔོ་རེད། ཞན་ཆ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བེད་དགོས་པའི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཞན་ཆ་ཡོང་གི་
འདུག་བསམ་པའ་ིབསམ་བ་ོའཁརོ་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་དནོ་ཚན་བདུན་པ་དའེ་ིཐགོ་ལ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རལ་དུ་བཏནོ་
ནས་གསུངས་གནང་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། དུས་རྒྱུན་དོན་ཚན་བདུན་པ་དེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོར་བསམ་
ཚུལ་ཡོང་བསད་པ་དང་། མཐོང་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་བསད་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གོས་ཆོད་ནང་ལ་བོད་ནང་གི་གནང་
ཕགོས་ད་ེང་ཚསོ་མགི་དཔ་ེབངས་ནས་ང་རང་ཚ་ོགཞསི་བསེ་མཉམ་འཛམོས་བྱུང་བའ་ིསྐབས་ལ་ཁ་ོཚརོ་ལེགས་སསེ་ཀ་ིབ་ོཕམ་
མི་བྱུང་བ་བེད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་གོས་ཆོད་དེའ་ིནང་ནས་གནད་ཀི་སྙིང་པ་ོལྟ་བུ་ཞིག་
མཐོང་ག་ིའདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁོང་རྣམ་པ་ཐུགས་མ་ིཕམ་པའ་ིཆེད་དུ་ང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ། ད་ལྟ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེང་ཚོར་གསལ་པ་ོཆགས་དགོས་ཀ་ིའདུག་བསམས་སོང་། ང་རང་ཚོས་འདརི་འཆམ་མཐུན་མེད་པ། ང་རང་ཚོའ་ིནང་ལ་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་འཁྲུགས་གཞི་དོད་པ་ོཞིག་བེད་བསད་པ་དེ། བོད་ནང་ལ་བ་ོཕམ་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་དང་། སེམས་ཤུགས་ཆགས་
རྒྱུའ་ིརྒྱུ་རེན་གཙ་ོབ་ོགཅགི་ད་ག་རང་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་དུས་རྒྱུན་མཐངོ་ག་ིཡདོ། བོད་ནང་ག་ིགཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚསོ་ང་རང་ཚ་ོ
བཙན་བལོ་ནང་ཡདོ་མཁན་ཚརོ་བསོ་བཀལ་ནས་ཡིད་ཆསེ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མིས་ག་ཚདོ་སྡུག་སོང་བདེ་པ་ཡིན་ནའང་
སམེས་ཤུགས་མ་ཆག་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་གདངོ་ལེན་བས་ནས་བཞུགས་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། ད་དུང་སེམས་ཤུགས་ཀ་ིམ་ེལ་ེ
ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་མར་ཆུང་དུ་འག་ོཡ་ིམེད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞི། ཕ་ིལ་བ་ོབཀལ་ནས་
སདོ་ས་དའེ་ིབེད་བབས་ཀསི་ད་ང་ཚསོ་བོས་བཀལ་ས་ད་ེའད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེཆགས་ཀ་ིརེད་བསམས་
ནས་དོན་ཚན་བདུན་པ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའ་ིས་ིཚོགས་ནང་ལ་ཚང་
མས་མཁྱེན་ག་ིཡོད་པ་རེད། གཟིགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཆགས་པ་
ད་ེཞ་ིའཇམ་འག་ོརྒྱུར་ད་ལྟ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདའི་ིནང་ལ་ཡདོ་པའ་ིཚགོས་མ་ིཡོངས་རགོས་ལ་འགན་ཆགས་ཀ་ིའདུག་སྙམ། ང་
རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཞེས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་འདིའི་ནང་འཛོམས་
ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་འདིའ་ིཚོགས་མ་ིཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་དང་ས་ིའཐུས་གཉིས་རེད། ང་རང་ཚོའ་ིཐོག་ནས་
ས་ིཚགོས་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོད།ེ མར་ཞ་ིའཇམ་ལ་འག་ོརྒྱུར་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀ་ིའདུག གོས་ཆདོ་ཀ་ིདནོ་ཚན་བདུན་པ་དའེ་ིཐགོ་
ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་ཕག་ལནེ་ལ་འཁལེ་དགོས་ཀ་ིའདུག་བསམས་སོང་། འད་ིགཅགི་ཞུ་རྒྱུའ་ིའདདོ་པ་བྱུང་། 

ད་ེནས་གཉིས་པར་ང་ཚོ་ས་བགོས་བས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་
གཅིག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས་ནས། མང་ཚོགས་ནང་འཆམ་མཐུན་གི་སྐོར་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། འཆམ་མཐུན་མ་ིཡོང་
བའ་ིམིག་དཔ་ེཁྱེད་རང་ཚོས་བསན་ག་ིའདུག ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་གསུངས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་འད་ིབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཚོས་འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སེར་རོད་དང་ཚིག་བཟུང་ནས་རོད་
གཞ་ིམང་པ་ོགནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ལ་ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ད་ེའད་མ་ིཡོང་རྒྱུ་དང་། ལས་དནོ་ག་ིཐགོ་ལ་
ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚོས་རོད་དགོས་པ་རེད། གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་པ་རེད། "གོས་ལ་བསམ་གཞིག་མང་བཏང་ཧམ་ཆུང་
"ཞེས་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གོས་བསྡུར་ག་ིཐོག་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། གསུང་དགོས་ཀ་ིརེད། ཡིན་
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ནའང་སེར་ཕན་ཚུན་ཞུ་ར་ེགཏོང་རྒྱུ་དང་ཚགི་ར་ཟིན་ར་ེད་ེའད་མེད་པ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་སྙམ། དུས་ཚོད་
རནེ་པས་ད་ེའད་ཞགི་ཞུ་རྒྱུའ་ིའདདོ་པ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་ ༡༦ པའ་ིགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་ས་ེལག་ཐོག་ཁ་པར་བསྣམས་ཆོག་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་
ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བསྣམས་ཡོད་ས་རེད་སྙམ། བསྣམས་ཡོད་ན་ཕ་ིལོགས་ཡིག་སམ་ནང་འཇོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ས་ིཡོངས་ཀ་ིདགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ད་ེདག་ཟིན་པ་ཡིན། སར་ཡང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཕག་རོང་མཁན་གསུམ་
བྱུང་སོང། དེར་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། གསུམ་པ་ོདེ་ལའང་སྐར་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད། སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབལེ་བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་
སང་ངའ་ིསྐད་ཆ་ཕདེ་ཀ་ཞིག་ལྷག་ཡོད། དབུ་མའ་ིལམ་ལ་ས་ོས་ོརང་ཉདི་ཀསི་ངསེ་པ་རདེ་ཚུལ་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་ཀ་ི
ཡོད། ད་ེརྒྱ་མ་ིརགིས་སོབ་ཕྲུག་ག་ིཚགོས་གཙ་ོདང་པ་ོམཇལ་འཕྲད་བྱུང་སྐབས་གདངོ་དམར་པ་ོབསན་ནས། ཁྱེད་རང་གིས་སྐད་
ཆ་དང་པ་ོམག་ོམ་བཙུགས་པའ་ིསྔནོ་ལ་ཁྱེད་རང་གིས་ད་ེབཤད་ཤོག་ཟེར། ཁྱེད་རང་རྒྱ་མ་ིཡིན་སྙམ་མམ། ཁྱེད་རང་བོད་པ་ཡིན་
སྙམ་ཟེར་ནས་ད་ིབ་བཏང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཁ་ོརང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་སེས་དུས་བོད་པ་རེད། མར་འཆ་ིའག་ོདུས་བོད་
པ་བས་ནས་ཤི་འག་ོཡ་ིརེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་པ་དང་། རྒྱ་མ་ིཟེར་རྒྱུ་ད་ེརིམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རིམ་པ་
དང་པ་ོད་ེང་ཚ་ོར་བའ་ིཐགོ་ནས་མ་ིཚང་མ་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་དུས། མ་ིཚང་མར་བད་ེབ་འདོད་པ་དང་། བད་ེབ་རག་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་
ང་ཚ་ོཕར་ཚུར་ཁ་བལ་ནས་སོད་མ་ིདགོས་པའ་ིཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེབཤད་ནས་བོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིཐོག་ནས་
རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞགི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ཁ་ོརང་ལ་འགལེ་བཤད་
བརྒྱབ་དུས། དང་པ་ོསྔནོ་ལ་གདོང་དམར་པ་ོབསན་མཁན་ཁ་ོརང་ཡང་མར་གཞ་ིའཇམ་པ་ོཆགས་སོང་། ད་ེཡིན་དུས་དའེ་ིརསེ་སུ་
རྒྱའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཁོང་འད་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད། དངསོ་གནས་ཁོང་རྣམས་ས་ོསོའ་ིསྙིང་ཉ་ེབའ་ིགོགས་པ་ོཆགས་སོང་། ད་ེཡིན་དུས་
ངས་ད་ེརིང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེསི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕིའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཡོད་
པའ་ིདངསོ་གནས་ག་ོསྐབས་འཛནི་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱ་མ་ིརགིས་དང་འབལེ་བ་བདེ་ཆགོ་རྒྱུ་ད་ེདག་དམིགས་བསལ་ག་ིགཞནོ་སེས་རྣམ་
པ་ཚོས་དགོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེཡིན་མ་གཏོགས་བོད་ཀི་ར་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། 
དཔེར་ན། སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། རིག་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་
རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དང་བང་
ཞབས་ཞུའ་ིཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ེརྣམས་ཆབ་སིད་ཀ་ིལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གུས་པ་རང་ཉིད་ལ་



87 
 

ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་མཉམ་བཞུགས་བདེ་ཀ་ིཡོད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་མཉམ་བཞུགས་བེད་ཀ་ིཡིན། སྐད་མ་བཏང་བ་
ཡིན་ནའང་མཉམ་བཞུགས་བདེ་ཀ་ིཡིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་རང་ཉདི་ཀ་ིལངས་ཕོགས་ད་ེབརྟན་པ་ོཡིན་ཞསེ་ཞུས་པ་དང་
སགས། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥།༩།༢ ལ་ད་ལྟ་ངས་མྱོང་ཚོར་བཤད་ཀ་ིཡོད་དུས། གུས་པ་རང་ཉདི་ས་ིའཐུས་ལ་ཡར་ལངས་ཀ་ིཡོད་ཟེར་
ནས་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེསལེ་ནས་ས་ིཚགོས་ཀ་ིད་རྒྱ་ནང་དུ་གཏོང་ཡོང་དུས། ང་རང་སེམས་ལ་ཚོར་སྣང་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞགི་བྱུང་སོང་། ད་ེའགོ་ཏུ་མཆན་འབ་ིམཁན་ནང་ནས་དང་པ་ོརྒྱ་མ་ིརིགས་ཀ་ིསོབ་ཕྲུག་ཅགི་གསི་བསན་འཛནི་ལ་
ངས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁ་ོརང་གིས་ད་ེའད་ཞིག་བིས་འདུག ད་ེའད་འབ་ིཡོང་དུས་ངའི་སེམས་ནང་ལ་དགའ་ཚོར་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོབསེབས་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་མ་ིརིགས་ལ་ད་ེའདའ་ིག་ོསྐབས་མེད་པ་ད་ེབོད་པ་ཚོར་ཡོད་པ། ད་ེཁ་ོརང་ཚསོ་རིན་
ཐང་མཐངོ་བ། ཁ་ོརང་གིས་ད་ེའད་བསི་ཡངོ་དུས། ང་དངསོ་གནས་སམེས་ཤུགས་ཧ་ཅང་འཕར་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེཞུས་པ་
དང་སགས་ཉེ་ཆར་ལོ་གཅིག་གི་སྔོན་ཁོ་རང་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་འདུག་ཅེས་གོ་ཐོས་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང། སྐར་མ་གསུམ་ཟིན་སོང། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
ལགས་ནས། རྒྱའ་ིསོབ་ཕྲུག་ད་ེདང་ད་ེའད་བ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་མ་ིརགིས་ཀ་ིའག་ོཁིད་མཁན་ཆགས་པར་ཤོག་ཟརེ་ནས་འད་ིར་ེབ་
དང་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གཉིས་པ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངས་ད་ེརིང་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་
ཚའོ་ིགཞོན་སེས་ཚོས་དངསོ་གནས་ང་རང་ཚོའ་ིབོད་ཀ་ིའཐབ་རདོ་ཀ་ིཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གནང་སངས་ད་ེཧ་ལས་
པ་གནང་ག་ིའདུག ད་ེངོས་ལེན་ཞུས་པའ་ིཐགོ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངོས་གནས་ང་རང་ཚའོ་ིགཞོན་སསེ་ཚསོ་སབོས་པ་
ས་ེའོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཚགས་ཚུད་པོ། སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ། ལས་འགུལ་སེལ་བའ་ིཚོར་བ་གཅིག་པ་ོམིན་པ་ལག་ལེན་
གཏོང་གནང་ཐུབ་མཁན་གི་མ་འོངས་པའ་ིསོན་ར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག རེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔེ་མཚོན་
གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོའི་གཞོན་སེས་ཚོ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ། ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌ་ 
(Canada) ཆ་བཞག་ན་འཆི་མེད་ལྷ་མ་ོལོ་ ༢༢ ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། མོར་ཤེས་རིག་དང་གང་ཅ་ིཐོག་ནས་དངོས་གནས་
ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འད་སོང་ཙང་། Toronto University སོབ་གྲྭའི་ཚོགས་གཙོ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་རེད། དེ་བྱུང་བའི་
སྐབས་སུ་རྒྱ་མ་ིགཞུང་གིས་མ་ོལ་རྦད་ད་ེབརས་བཅོས་ཀིས། ད་རྒྱའ་ིནང་དུ་སྡུག་རསི་ངན་ཚད་བིས་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡིན་ནའང་
བུ་མ་ོལོ་ཆུང་ཆུང་དེས་གདོང་ལེན་བེད་སངས་ད་ེབཟང་སོད་དང་ཧ་ཅང་ཡ་རབས་ཐོག་ནས་གནང་བ་དེ། དངོས་གནས་གཞོན་
སེས་གཅིག་པུ་མིན་པ་ང་རང་ཚོའི་གཟི་བརེིད་ཅིག་རེད་སྙམ། ད་ེབཞིན་ད་ལྟ་ཁུང་ཙི་ལྟེ་གནས་སོབ་གྲྭ་ཁང་ཟེར་བའི་ཐོག་ཡིན་
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ནའང་རང་ཚ་ོབོད་པའ་ིགཞོན་སེས་མང་པ་ོདེའ་ིནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་ནས་གནོན་ཤུགས་གནང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
མ་ིདམར་པསོ་འཛམ་བུ་གིང་ག་ིནང་དུ་མཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞིག་ག་ིནང་དུ་ཁུང་ཙ་ིལྟ་ེགནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་
ད།ེ རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོདང་། གོས་ཚགོས་འཐུས་མ།ི གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ་དང་། ད་ེཚ་ོཁ་ོཚའོ་ིདམགིས་ཡུལ་སྡུག་
ཅག་ཡིན་པ་མཁྱེན་ག་ིཡོད་ཙང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིམང་པ་ོདང་གཞུང་འབལེ་མནི་པའ་ིཚགོས་པ་དའེ་ིནང་དུ་ཕ་ིལ་བཞུགས་
མཁན་རྒྱ་མ་ིསོང་ཕྲག་མང་པ་ོཚུད་པས་ང་ོརྒོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཞུ་གཏུག་བརྒྱབས་ནས་གནོན་ཤུགས་གནང་ག་ིཡོད་པ་
རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོས་གཞོན་སེས་གཞུང་འབེལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་མང་པ་ོདེའ་ིནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་པའི་
ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ཨ་མ་ིར་ིཀར་ལ་ོགཉསི་ནང་དུ་ལྟ་ེགནས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཉསི་ཙམ་ཞིག་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ངས་མཛད་རེས་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་སྙམ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་བོད་པ་དེའི་ནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་
གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་། བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞིན་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚསོ་
གནང་ན་འཛམ་བུ་གིང་ནང་གི་མཐ་ོརིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ཁུང་ཙི་ལྟ་ེགནས་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ། སོ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ད་དུང་
ཡིན་ནའང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་འབད་བརནོ་གནང་བ་ཡནི་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་མར་
བཞུགས་རོགས་གནང། སྐར་མ་གསུམ་ཟིན་སོང། དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་སྙམ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་
ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀ་ིསྒྲིག་གཞ་ིདོན་ཚན་ ༨༡ པ། ལྷན་ཚོགས་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་སྲུང་བར་ིདགོས་པའ་ིསྒྲིག་
ལམ་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལ། ལག་ཐོག་ཁ་པར་འཁྱེར་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་དེའ་ིནང་ལ་མི་འདུག ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནས་
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ལམ་སོན་ཕབེས་ནས། ཁག་ཅགི་གསི་ཚོགས་དྲུང་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བར་ིབཀུར་ཞུས་ནས་མ་གརི་བཞག་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
ཁ་སང་ནས་བཟུང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འདིའ་ིནང་བངས་ཏ་ེལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་ཀོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཡིན་ནའང་སངས་
འཛནི་གནང་ག་ིརདེ་བསམས་སོང་། སངས་འཛནི་བྱུང་མ་སངོ་། ད་ལྟ་ཚགོས་གཙསོ་ལམ་སནོ་ཕེབས་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་ེའདའ་ི
རིགས་ཚང་མ་ངག་ཐོག་ནས་མིན་པ་དང་། ད་ེའདའ་ིབརྒྱུད་ལམ་དང་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུའ་ིབཀའ་མོལ་ཕར་བཞག་
ནས་སྒྲགི་གཞའི་ིནང་ལ་བཟ་ོདགསོ་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་འད་ིཡནི། གཉསི་པ་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་སྒྲིག་ལམ་ཞན་དུ་འག་ོཡ་ིའདུག འདའི་ི
ནང་ལ་ཆུ་དམ་འཁྱེར་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ཕག་ཚོད་གཅིག་གཉིས་ཆུ་དང་ཇ་མེད་ནས་སོད་མ་ཐུབ་མཁན་དང། ཤེལ་ག་ི
དཀར་ཡལོ་ནང་ལ་ཆུ་ཚ་བ་ོའཁྱེར་ནས་ཡངོ་ག་ིའདུག ག་དུས་མག་ོལ་ཕོག་ག་ིཡོད་མདེ་ཞུ་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག མིའ་ིསདོ་པ་ད་ེསྡུག་
ཏུ་འགོ་ཡི་འདུག དེ་ག་རེ་བས་ནས་འཁྱེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་འཐུང་འདོད་ང་ཚོ་ལའང་འདུག འཁྱེར་རྒྱུ་ང་ལའང་ཡོད། ཡིན་
ནའང་སྒྲིག་ལམ་ལ་སྲུང་བར་ིཞུ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པར་སོང་ཙང་ད་བར་ཁྱེར་མེད། ང་ཚོས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བར་ིབཀུར་ཞུ་
དགསོ་ཀ་ིཡོད་ན་སྒྲགི་ལམ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་བདེ་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེངའ་ིལས་རམི་རྣམ་གཞག་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལག་ཐོག་ཁ་པར་འཁྱེར་ཆོག་ག་ིམ་རེད་གསུང་རྒྱུ་འད་ིགོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པའ་ིསྐབས་ལ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་ིཐག་
གཅོད་ཅིག་གནང་འདུག ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་བས་ན་ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་གི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
སྒྲིག་གཞ་ིནང་ལ་བཟ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན། ལམ་ལུགས་བརི་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པའ་ིསྐབས་ལ་ལམ་ལུགས་གཅིག་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་ད་ེ
རིང་གི་ཚོགས་དུས་འད་ིལམ་ལུགས་ད་ེག་རང་མཇུག་སོང་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་འཇུག་དགོས་ཀི་འདུག་
གམ་མ་ིའདུག་ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆུ་དམ་འཁྱེར་ཆོག་དང་མ་ཆགོ་ཟེར་རྒྱུ་འད་ིད་ལྟའ་ིཆར་སྒྲགི་གཞ་ིནང་
ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། དེ་ཡིན་ཙང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆུ་དམ་བསྣམས་ཕེབས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་
གཅགི་མ་འཕྲད་བར་དུ་ད་ེའད་གཞག་རྒྱུ་རེད། གནས་ཚུལ་གཅགི་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་དའེ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་གཟགིས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
གཅགི་བཞག་ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེདབུ་མའ་ིལམ་ལ་ཕགོ་ཐུག་འག་ོརྒྱུ་དང་ད་ེའདའ་ིགནད་འགག་ཆགས་མེད་པ་དང་འདརི་རང་བཙན་
རོད་མཁན་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེབཞག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བོད་རྒྱ་
གོས་མལོ་ག་དུས་གནང་ག་ིཡིན་ཟརེ་ནའང་རྒྱབ་སརོ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་བས་ནས་འག་ོབསད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞིན་ང་ཚའོ་ི
གསང་སྔགས་ད་ེཚོའ་ིནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན། དུག་ད་ེཚ་ོཡ་ེཤེས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་ད་ེབཞིན་དཔ་ེནང་ལ་དུག་ད་ེཚ་ོསན་ལ་
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བསྒྱུར་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བསྒྱུར་ཐུབ་མཁན་ག་ིསེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏགོས། ད་ེམ་
གཏོགས་དག་ད་ེདག་རང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀ་ིརེད། དག་ད་ེདག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེམདང་དགོང་རང་དེར་
དཔ་ེབཞག་སོང་ངམ། ཨ་མ་ིར་ིཀ་དང་བང་ཀ་ོར་ིཡ། ཁངོ་རྣམ་པ་མཉམ་མཐུན་མ་བས་པའ་ིསྔནོ་ལ་ཟླ་བ་གཅགི་གཉསི་ནང་ལ་ཨ་
རིའ་ིསིད་འཛིན་དང་བང་ཀོ་ར་ིཡའ་ིའགོ་ཁིད་གཉིས་ཀ་ིབར་ལ་གང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ད་ེཚོར་བརྟེན་
ནས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ལ་དག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཀུན་སོང་གཞན་པ་རེད། རོག་རོག་འཁྱེར་ཡོང་ན་འད་ིལྟས་
ངན་ཚང་བསད་རདེ་བས་ནས་ངས་གསལ་པ་ོཞགི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ང་ཚ་ོབོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་ཤག་ག་ིཕག་ལས་གནང་
སངས། བཀའ་ཤག་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་མི་དེ་ཚོའི་ཚིག་སྡུག་རིས་སྡུག་ཚད་ཚང་མ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་གི་དཔེ་ཆ་མཚོན་ན། སྔོན་མ་ཟམ་གདོང་རིན་པ་ོཆེའི་དེར་ང་ཚོར་བེད་སོད་གང་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་བོད་མ་ིམང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལྷ་བདུད་དུ་བབ། སན་དུག་ཏུ་གྱུར་གསུངས་སངས་ད་ེཚགི་ད་ེཚ་ོང་ཚོའ་ིནང་ཁུལ་ལ་བེད་སདོ་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ི
ཡོད་པ་རདེ། ཝུའུ་དབངི་ཅ་ེདང་ད་ེབཞིན་ག་ིརྒྱ་ནག་འཐབ་ཕགོས་གཅགི་གྱུར། རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚསོ་ད་ེའད་གཅགི་བེད་སདོ་གཏོང་
ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་དུང་བཏང་ན་འཛེམ་ཟོན་དགོས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བསད་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་ཆནེ་པ་ོབྱུང་
སོང། དཔེར་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གི་ཁོར་ཡུག་འད་ིབསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ཕ་ིལོ་ ༢༠༠༥ ནས་
བཟུང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སད་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་པ་རེད། ༸སྐུའི་གཅེན་པ་ོརྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་
བྱུང་སོང་ང།ོ ད་ེསྔོན་ནས་ང་ཚོའ་ིསྐབས་སུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ོཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚོས་ག་ཚདོ་
གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ་བས་ནས་སང་ཉནི་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་ལ་ཁ་མ་དག་མཁན་ཞགི་གིས་ཝུའུ་དབངི་ཅ་ེལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡིན་ན་ད་ེ
ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅེས་དན་གས་ོབ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕག་བརངས་སོང་སེ་དེའི་སྔོན་ལ་ཚོགས་གཙོས་སར་ཡང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་
གསུམ་མ་གཏོགས་མེད་ཞུས་ཚར་བ་ཡནི་ཙང་འབུལ་རྒྱུ་མིན། དགངོས་འགལ་མེད་པ་གིས། ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་བཀའ་གནང་
མཁན་ད་ེདཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ད་ལྟའ་ིཆར་སྐར་མའ་ིབཀག་ཆ་ད་ེམེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་
གང་ས་ག་ནས་བཀའ་འད་ིམང་པ་ོཞིག་བསེབས་ཡིན་ཙང་བཀའ་ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་འགོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
སདི་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མར་དེར་ཚོགས་གཙོས་འགན་འཁུར་བཞེས་ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་འགན་
འཁྱེར་བ་དེར་འཚམས་འད་ིཞུ་བ་དང་ལས་ཡུན་ད་ེལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ། དམིགས་བསལ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ལམ་སོན་
ཕེབས་པ་གཞི་བཟུང་མི་མང་སི་ཡོངས་དགའ་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་བར་ཤོག་ཅེས་སོན་འདུན་ཞུས་པ་དང་སགས་བཀའ་ཤག་གི་
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དའེ་ིཐོག་ལ་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡ་ིཡིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརེས་དན་ག་ིགོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ཁག་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞ་ིརའ་ིང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་ག་ིཐོག་ནས་གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་དམ་
པ་དགོངས་པ་རོགས་མཁན་ཚོར་ང་རང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་ད་ེཚོ་གནང་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེར་རྒྱབ་
སརོ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་ལན་ང་ཚ་ོའདིར་འཛོམས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཐོག་ལ་སྔོན་གེང་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན་བདུན་འཁུར་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆབ་སིད་ཀ་ིགནད་དོན་ཁོངས་ནས་ད་ལན་ཞུ་མི་དགོས་པ་བས་ན་སྙམ། གཞི་རའི་ང་ཚ་ོསྔོན་རིས་སྐབས་ལ་
བག་ོགེང་ཡོང་ག་ིརེད། ཉ་ེཆར་རང་གོས་ཚོགས་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིགསུང་འཕྲིན་ནང་ལ་བོད་
ཀ་ིགནས་སངས་གང་འད་ཡོད་མེད། དེའ་ིཐོག་ལ་རྒྱལ་སིའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་གནང་བཞག་ཡོད་མེད། གནས་བབས་གང་
ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་བཀོད་ཟནི་ཡོད་དུས། ཚང་མས་མཁྱེན་ག་ིཡོད་སབས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དེར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བསར་བཤད་ཆགས་
འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུངས་
སོང། འཛམ་གངི་ཁྱོན་ཡོངས་ནང་ལ་བོད་མ་ིརདེ། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པས་དུས་རྟག་ཏུ་འགན་འཁུར་ཆནེ་པ་ོབཞསེ་ནས་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྲུང་བར་ིགནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ད་ེསྔར་ལས་ལྷག་པ་རྒྱས་པ་ཟེར་ནའང་རདེ། ཚགས་ཚུད་པ། མ་ི
ཚགོས་ཆ་ེབ། ལས་འགུལ་མང་བ་སེལ་བ་དེར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བ་དང་སགས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་དར་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རང་རདེ། Germany གཅིག་
པུ་མ་རེད། France དཔེར་ན། Czech Republic ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལན་བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁོ་
རང་ཚོས་གསུང་སངས་ལ། ས་ཁག་ ༧༠༠ ཙམ་ལ་གོང་ཁྱེར་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག ཚོགས་པ་ཁག་ ༧༠༠ ཁག་ལ་ད་ལན་
བསྒྲེངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས། འད་ིཡུ་རོབ་ཁག་ནང་དར་སོལ་ཟེར་ནའང་རེད། འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཡོང་གི་འདུག ད་ེ
ཡང་ལུང་པ་ཁག་གཞན་ནང་ལ་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་ད་ེའད་སེལ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་སྙམ་པ་ཞིག་བྱུང་སོང།  ད་ལན་
གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ར་རམ་ས་ལར་སྲུང་བར་ིཞུ་བའ་ིསྐབས་ལ་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང། གཞི་
རའ་ིང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ག་ིགོས་ཚགོས་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པའ་ིཚགོས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ Shanta Kumar Ji དེར་ཕབེས་ནས་ཁ་ོརང་
ལ་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཕག་ཡིག་གནང་བ་དང་འདི་མ་རིས་པའི་ཐོག་ནས་དེར་ཕེབས་པ་ཡིན་ཞེས་ཁོང་གིས་
གསུངས་པ་རེད་དེ། ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༣ ཡོངས་ལ་ཕག་ཡིག་འབོར་བ། ཁ་པར་འབོར་བ། 
གནམ་གྲུའ་ིནང་འཛུལ་ཚར་བའི་རེས་ལ་ཁྱེད་རང་འགོ་ན་འགིག་གི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་དང་ཁྱེད་རང་འགོ་ས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གི་
འབེལ་བ་ད་ེབཅད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སིགས་ར་བཏང་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་རང་ཚོ་གསུམ་
བཅུའ་ིདུས་དན་ར་རམ་ས་ལའ་ིམཛད་སོར་ཕ་ིནས་ཕེབས་པའ་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིཚོར་གནནོ་ཤུགས་ག་ཚོད་སད་ཀ་ིཡོད་པ་
ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང། གཅིག་གཉིས་མ་རེད། གསུམ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕར་ལོག་དགོས་མེད་ན་སྙམ་པ་ད་ེའད་བྱུང་
སོང། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ནས་ཕེབས་མཁན་ག་ིསྐུ་མགནོ་ཚ་ོད་ལན་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་སྐབས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཐུབ་ཀ་ི
མི་འདུག གཞི་རའི་དེར་འབོར་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་དེར་འབོར་འདོད་ཡོད་པ་རེད་མ་
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གཏོགས། གཞུང་འབེལ་ཚོགས་པ་དང་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་མ་འདནོ་རོགས་གནང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་གིས་གནནོ་ ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེའད་གསུངས་ཀ་ིའདུག འདསི་གང་སནོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཕིའ་ིསྐུ་མགནོ་ལ་གནནོ་ཤུགས་ད་ེའད་ཆནེ་
པ་ོཡོད་པ་རེད་ད་ེཡིན་ནའང་ད་ལན་དེར་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུར་བཅར་གི་ཡིན་ཞེས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཞུགས་སར་ར་
རམ་ས་ལར་ཕབེས་ནས་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིམཛད་སོར་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་དེར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། འགའ་ཤས་གསུང་མཁན་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའ་ིགཞུང་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཧ་ཅང་ག་ིའབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་འདརི་ཡོང་བར་བརྟནེ་ནས་ང་འསོ་བསྡུ་ཤོར་བའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལན་བསེབས་པ་དེར་འགོད་པ་ར་
བ་ཉིད་ནས་མེད། བོད་དོན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀ་ིཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀང་རེད་
འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་བསར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འད་ིབརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིབཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་ཕ་ིརྒྱལ་ཁག་ལ་མང་པ་ོཕེབས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཕེབས་པའ་ི
སྐབས་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིམཇལ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། འད་ིལས་ས་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ར་ེར་ེམཇལ་བའི་
སྐབས་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡིན་ནའང་གོད་བཏང་ཟེར་ནའང་རེད། ཤ་ཞེན་ཡོད་པའ་ིཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ང་ཚོར་མཇལ་གི་ཡོད་པར་
ངསོ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེནས་དོན་ཚན་བདུན་ནང་ལ་གཞ་ིརའི་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་མང་པ་ོཞིག་བཀོད་འདུག གལ་
ཆནེ་པ་ོཡིན་པ་བཀདོ་འདུག དེར་མོས་མཐུན་བེད་ཀ་ིཡོད། བཀའ་ཤག་ད་ེསྔ་དང་ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སའི་ིཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་སོང། ཉེ་བའ་ིཆར་ནས་ཁོར་ཡུག་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་འདུག གཞི་རའ་ིརྒྱ་ནག་ཆབ་སིད་དང་དཔལ་འབོར་གི་
གནས་སངས་ཀི་ནུས་སོབས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནང་སངས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞིག་གི་ནང་ལ་བཞག་
ཟེར་ནའང་རེད། ཐང་ཆད་ཟེར་ནའང་རེད། དོགས་པ་ཟ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་བཞག་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེའད་ཆགས་འདུག ཁ་སང་
རང་ཡ་ོརོབ་ནས་སྙན་ཐ་ོཞིག་བཏོན་འདུག ཡུ་རབོ་ས་ིཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གཟགིས་སངས་དོགས་ཟོན་ག་ིཐོག་ནས་མཁེགས་
ཙམ་བེད་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་བཀདོ་འདུག འད་ི Germany ནང་ལ་འདུག Czech Republic, Slovakia, ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ི
ཡ་བཅས་ཀ་ིནང་ལ་འདུག ཉ་ིའངོ་ལ་འདུག ཨ་ར་ིལ་ཡིན་དང་ཡིན། ད་ེའད་ཡོད་དུས་ཁརོ་ཡུག་འད་ིའགྱུར་བ་འག་ོཡ་ིའདུག འད་ི
ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་པའ་ིཐོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའ་ིབཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་ཕ་ིརྒྱལ་ཁག་ལ་
ཕབེས་དུས་ད་ེཚ་ོའགྱུར་བ་འག་ོབར་བརྟནེ་ནས་ང་རང་ཚསོ་ག་སྒྲིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་དང་། འབད་བརནོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤིན་
ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དམགིས་བསལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིསིངས་ཆ་ཡདོ་པའ་ིཐགོ་ནས། ང་ཚ་ོལས་
བེད་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་བཏང་ནས་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
ཤིག་གིས་གསུངས་སོང། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཆགས་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ེསྔ་ཡིན་ན་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིའག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུ་ཕོན་ཆ་ེཤོས་ད་ེཨ་རསི་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའ་ིཆར་ནས་ཨ་རིས་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་འགོ་སོང་གཏོང་མཁན་ཕོན་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་སུས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་ཡིན་ན་ཉ་ིའོང་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་
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ནག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་སོང་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་གིས་གཏོང་གི་ཡོད་དུས་
དངུལ་མཉམ་དུ་ཆ་རེན་བཞག་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་གང་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྒྲོམ་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ། ད་ེ
བཞིན་ལས་བེད་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ། རྒྱ་མིའ་ིལས་བེད་མང་པ་ོཞགི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིགནད་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་
ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། སྒྲམོ་གཞ་ིད་ེགང་འད་བས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་ག་ིཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་ན། དཔརེ་ན། འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་
ཐང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་ིརྒྱུར་ཆབ་སིད་སེར་གི་ཐོབ་ཐང་ད་ེགལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རིས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། འག་ོསངས་ཀི་
ཐགོ་ནས། ང་ཚ་ོམང་གཙ་ོགལ་ཆ་ེཤོས་རདེ། གཏམ་བརོད་རང་དབང་གལ་ཆ་ེཤོས་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་
ཚོས་གང་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡར་རྒྱས་ཟེར་ནའང་རེད། འཛུགས་བསྐྲུན་འད་ིཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེ་བ་བརི་དགོས་
ཀི་རེད་ཟེར་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཐ་སྙད་ཟེར་ནའང་རེད། འགེལ་བཤད་ཁོ་རང་འགྱུར་བ་
ཕནི་ཚར་བ་ཡནི་ན། མ་འོངས་པར་བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་གནས་ཚུལ་བསང་པ་ཡནི་ན། 
དང་པ་ོཁྱེད་རང་ཚ་ོཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་འགིག་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་པའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། འད་ིངས་འབད་
བརོན་བེད་པ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགེལ་བཤད་ད་ེགོས་
ཆོད་བཞག་ནས་གོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གིས་བཞག་ཚར་རེད། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཚོགས་ཆེན་ཕིན། ད་ེ
ནས་རིམ་པས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ཁིམས་བཟ་ོརྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིསྒྲོམ་གཞ་ིདང་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོབསྒྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འབད་བརནོ་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་འད་ི
ང་ཚ་ོཚང་མས་སང་གྲུང་ཟེར་ནའང་རེད། སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པ་དང་དེར་གདོང་ལེན་བས་ཏ་ེའབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་
ཞིག་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཅིག་པུ་མ་རེད། འཛམ་གིང་ནང་གི་རྒྱལ་སིའི་གནད་འགག་གི་ཚོགས་པ་ཁག་འགའ་
ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། World Economic Forum ཚངོ་འབལེ་ཐོག་ནས་ཆ་ེཤོས་ཤིག་རདེ། འདའི་ིཚགོས་གཙ་ོ
ད་ེསུ་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་ལུང་པ་ཞིག་གི་ཕི་སིད་བོན་ཆེན་རེད། ཁ་ོརང་གང་འད་བསེབས་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
རྒྱབ་སོར་བས་ནས་བསེབས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ World Economic Forum གི་ཚོགས་གཙ་ོཡིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱབ་སོར་བས་ནས་བསལ་བཞག་པའི་མི་སྣ་ཆགས་ཡོང་དུས། Davos དང་ World Economic 
Forum ཟེར་བ་འཛམ་གིང་ནང་ནས་ཚོང་ཐོག་ལ་སིངས་ཆ་ཆེ་ཤོས་དང་ཚོང་པ་སྐད་གགས་ཆེ་རིས་ཆེ་ཚད། ཕྱུག་རིས་ཕྱུག་
ཚད། ཨ་རའི་ིསདི་འཛནི་དང་གཙསོ་པའ་ིའཛམ་གངི་ཁག་ག་ིསདི་འཛནི། སདི་བནོ་ཆ་ཚང་ག་ིཕབེས་ས་ད་ེཕ་ག་ིརདེ། ཐག་གཅདོ་
ས་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཚངོ་འབལེ་བདེ་ས་ཟརེ་ནའང་རདེ། སདི་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་ས་ད་ེཕ་ག་ིརདེ། ད་ེཙམ་ག་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཐབས་བྱུས་ངན་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ད་ེང་ཚོས་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ། དེའི་ཐོག་
ནས་སྔར་ལས་ལྷག་འབད་བརོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ད་ལན་གོས་
ཆོད་དེའི་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ེསྔ་ནས་བཞག་བསད་ཀི་ཡོད་ལ། ད་ལན་དོན་ཚན་གཉིས་པའ་ིནང་
བཀདོ་པ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མསོ་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། དའེ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས། ད་ེསྔ་ནས་ས་ིཡོངས་མ་ིམང་ནང་ལ་
རེད། ཕ་ིལ་ཡིན་ནའང་རེད། ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན། ཉ་ེཆར་གཟིགས་ཡོད་ཀི་རེད། ལུང་པ་
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ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁིད་གཙོས་པའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་འབུར་དུ་སོན་
ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་ད་ེམང་དུ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། འད་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ་
བས། ད་ེནས་དོན་ཚན་བདུན་པ་ད་ེརེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདོན་ག་ིབདག་པ་ོརེད། དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བསད་ཀི་
ཡོད། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚ་ོདནོ་ག་ིབདག་པ་ོརདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོའ་ིསྙངི་སབོས་དང་རྒྱལ་ཞེན། གོད་བཏང། སེམས་ཤུགས་དརེ་
བརྟེན་ནས་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་འབོད་སྒྲ་དང་མངོན་འདོད་ཕི་ལ་ཁྱབ་སེལ་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབད་
བརོན་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརེད། བས་ཙང་དུས་རྟག་ཏུ་བོད་ནང་
ལ་ཡོད་པའ་ིབོད་མི། ཤ་ཁག་གཅིག་པའ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་དནོ་ག་ིབདག་པ་ོཚོར་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡ་ིརངས། རྒྱབ་
སརོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བེད་ཀ་ིཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡིན། ད་ེནས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་ཚོའ་ིའགན་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དེར་བ་ོ
ཕམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཆག་གཞི་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ལན་དངོས་སུ་
གོས་ཆོད་དུ་འཁོད་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག འད་ིང་ཚོའི་འགན་ནང་ནས་འགན་ར་ཆེ་ཤོས་ད་ེརེད། ང་ཚོའི་དོན་གི་
བདག་པ་ོབོད་ནང་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚ་ོང་རང་ཚོའ་ིསྙིང་སོབས་དང་སེམས་ཤུགས་ཡོད་བཞག་པའི་ཐོག་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ིགཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོབ་ོཕམ་འབྱུང་རྒྱུའ་ིགནས་ཚུལ་རིགས་མ་ིཡོང་བ་ད་ེཤིན་
ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ། འདའི་ིཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་ཆགི་སྒྲལི་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་གི་གསུང་འཕྲིན་ནང་ལ་ད་ལན་ལོ་
འདི་ལག་བསར་རམ་ལག་ལེན་དམ་བཅའ་བ་རྒྱུའི་ལོ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་དགོས་དོན་ནི། ང་རང་ཚོའི་གཞི་རའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་དེར་ང་རང་ཚོས་ལག་བསར་དམ་བཅའ། བོད་ཀི་ར་དོན་ལ་ལག་བསར་དམ་བཅའ། ད་ེབཞིན་ལས་
འགུལ་གང་སེལ་པ་ཡིན་ནའང་འད་ིཤུགས་ཆེ་རུ་སེལ་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ང་རང་ཚོས་ལག་བསར་དམ་བཅའ་ད་ེབེད་ཀ་ིཡིན་
ཞེས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙ་ོབོ་འད་ིཡིན། འད་ིགཞི་རའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་རེད། གསུང་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་གི་
མཁྱེན་གི་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཡིན་ན་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའི་ལོ་ཡིན་དུས། དེ་ཆབ་སིད་དང་
འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་གང་མང་མང་དང་གང་ཆ་ེཆ་ེསལེ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དུས་ཚོད་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་གོས་ཆོད་ཨང་དང་པ་ོདེར་ གིས་ བཙན་འཛུལ་ 
ཞེས་པ་ད་ེའཇུག་རྒྱུ་དང་། དྲུག་པ་དེར་ གངས་ཉུང་ཟེར་བ་ད་ེའདོན་རྒྱུ། ཕི་ཟླ་ ༩ པ་ད་ེ ༣ པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། ཚེས་ ༡༩ ད་ེ ༢༠ 
ལ་བསྒྱུར་བའ་ིཐོག་ནས་སི་མོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་ན། དགག་བ་ཡོད་དམ། སི་མོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་
དགག་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རོང་རོགས་གནང་། གཅིག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རོང་
རོགས་གནང། མང་མོས་མཐ་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་
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རིས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སྒྲོན་ཟིན་པ་དེའ་ིཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་
དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ད་ེདག་ག་ིཕག་རོང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ས་ོསོར་སྐར་
མ་ལྔ་ཡོད། ས་ིའཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་དེར་ང་ོསོད་གནང་བའ་ིཡིག་ཆ་དེའ་ིཐོག་
ཏུ། ཤོག་གངས་དགུ་པ་ཨང་ཀ་ི ༤ དེར་ང་ལ་ད་ིབ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡིག་ཕྲངེ་ ༣ པའ་ིནང་དུ། གཞན་ཡང་ཕ་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁག་སོ་སོའ་ིདམིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་སོར་ས་ཡ་ ༡་༡༡ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་ཅེས་པ་ད་ེདམིགས་
བསལ་ག་རེ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་ན། དོན་གཅོད་ཁང་རེ་རེ་ས་ཡ་རེ་རེ་དེ་འད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག Allocate 
གནང་ག་ིཡོད་ན། དའེ་ིནང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ལ་གཏངོ་གནང་ག་ིཡོད་ན། ད་ེ ཤེས་འདོད་འདུག ད་ེགཅིག་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆགོ་ག་ིགསུང་བཤད་ཀ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་འད་ིཁ་ཤས་ཤིག་
ཞུ་རྒྱུ་འདུག དོན་ཚན་དང་པ་ོ ༡་༢ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བསོམས་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༨༥་༧༧ ཡོད་པ་ད་ེཆོས་རིག་དང་། 
ནང་སིད། དཔལ་འབོར། ཤེས་རིག འཕྲོད་བསེན་བས་ནས་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠།༦༥་༠༠།༦༠་༣༩།༡༤༡་༠༣།༢༡་༠༡ བཅས་སོ་
སོར་ཆ་བགོས་གནང་འདུག དའེ་ིནང་ལ་བད་ེསྲུང་དང་ཕ་ིདིལ་ཚང་མ་ིའདུག ད་ེགང་འད་ཡིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་གཅིག་
ཡིན། བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་གཉསི་པ་ད།ེ ཧནི་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༨་༣༤ བཀདོ་འདུག ད་ེམ་དངུལ་གང་འད་ཞགི་ག་ིཐགོ་ལ་བཞག་ཡོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་གཉིས་པ་ད་ེཡིན། དོན་ཚན་བཞི་པའི་ ༤་༡ ཀ་པའི་ ༢ པའི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ཟློག་གར་ཚོགས་པར་
རོགས་སོར་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༡ དང་། ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༥ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ལན་དང་འགེལ་བཤད་བསོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དནོ་ཚན་བཞ་ི ༤་༡ 
ག་པའི ༣ པ་ལ། འགོ་ཁིད་སེད་སིང་ཞེས་བཀོད་གནང་འདུག འག་ོཁིད་སེད་སིང་དེའ་ིཐོག་ལ་ཕ་ིརྒྱལ་ག་ིའག་ོཁིད་སེད་སིང་གི་
ཐགོ་ནས་སབོ་འཁདི་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་བོད་པའ་ིདབེ། དཔརེ་ན། རྒྱལ་པ་ོལུགས་ཀ་ིབསན་བཅསོ། ས་ས་ལེགས་
བཤད། ཉམས་མྱོང་རྒས་པོའ་ིའབེལ་གཏམ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདག་ག་ིནང་དོན་ག་ིཐོག་ནས་ཕ་ིརྒྱལ་དང་བོད་པ་ཟུང་འབེལ་ག་ིཐགོ་ནས་
འག་ོཁིད་སདེ་སངི་ག་ིསོབ་སངོ་སདོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་ད་ེབཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཞགི་ཡིན། དནོ་ཚན་བཞ་ིཔའ་ི ༤་༡་ ག་པའ་ི ༦ 
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ལ། བོད་ཁྱིམ་སྔནོ་སོབ་ཁག་ ༧ ལ་འག་ོགོན་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༤༩་༩༣ བེད་སདོ་གནང་ག་ིཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག དེའ་ིཐོག་
ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་བཞི་པ་ ༤་༡ ཆ་པའི་ ༥ པ་ལ། རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་ཆེད་ཧིན་སོར་ ༡༣་༤༢ བིས་འདུག སོར་ད་ེས་ཡ་ཡིན་ནམ་འབུམ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ད་ེབཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དནོ་ཚན་བཞ་ིཔའ་ི ༤་༡ ཆ་པའ་ི ༥ པ་དའེ་ིནང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ག་ིཆདེ་སརོ་ད་ེའད་ཞགི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་
འདུག དེའ་ིནང་ལ་བོད་མ་ིབཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ འཁོར་བའ་ིལས་གཞ་ིལ་འག་ོསོང་ད་ེདག་བེད་སོད་གནང་ཡོད་
པ་རདེ་དམ། ཨནི་སྐད་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ 60 Year Tibetan in Exile ཟརེ་རྒྱུའ་ིལས་གཞ་ིཐགོ་ལ་
བེད་སོད་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་ཚན་བཞ་ིཔའ་ི ༤་༢ ག་པ་ལ། གལ་ཆེའ་ིཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ད་རེས་ཡུ་
རོབ་བོད་མིའ་ིདང་བང་དཔྱ་དངུལ་ག་ིཐོག་ལ་ཟུར་འཛར་གི་ཡིག་ཆ་ཁ་པའ་ིནང་ལ་སུད་ས་ིདང་། སེལ་ཇམ། ཨིན་ལེན། ཕ་རན་
ས་ིའཁདོ་གནང་འདུག ཡ་ིག་ེདརེ་ལྟ་པའ་ིསྐབས་ལ་སུད་ས་ིདནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁངོས་ནས། སལེ་འཇམ་དནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁངོས་ནས། 
ཨིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཞེས་ད་ེངེས་པར་དུ་ཁ་སྣོན་སོན་རོགས་གནང་། ད་ེམ་བསོན་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་ག་སྒྲིག་གནང་བའི་སྐབས་ལ་སུད་སི་དང་། Liechtenstein, Austria བོད་རིགས་ཚོགས་པ། 
Belgium བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Czech ས་ིམཐུན་བོད་རིགས་ཚགོས་པ། Denmark བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Finland 
བོད་རིགས་ཚགོས་པ། France བོད་རིགས་ཚགོས་པ། Germany བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Holland བོད་རགིས་ཚོགས་
པ། Ireland བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Italy བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Norway བོད་རགིས་ཚགོས་པ། Poland བོད་རགིས་
ཚགོས་པ། Spain བོད་རིགས་ཚགོས་པ། Sweden བོད་རགིས་ཚོགས་པ། UK England བོད་རིགས་ཚགོས་པ་བཅས་
ཁ་ཤས་ཀ་ིདགོངས་ཚུལ་ལ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པས་ང་ཚོའ་ིམིང་ད་ེར་བ་ཉདི་ནས་འབོད་ཀ་ིམ་ིའདུག དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ང་ཚོས་ཀང་
འབུལ་ག་ིཡོད། ང་ཚསོ་ཕར་ཕགོས་ལ་ར་བ་ཉདི་ནས་སྙབོ་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅེས་ད་ེའད་གསུངས་ཀ་ིའདུག སོང་ཙང་ཟུར་འཛར་ཡིག་
ཆ་ཁ་པའི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་དོན་གཅོད་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཞེས་ཡར་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྐར་མ་
རགོས་མེད་པ་འད། ཁ་སྣནོ་ཞུ་རྒྱུར་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིསྐབས་ལ་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་ག་ིབོད་རགིས་ཚགོས་
པའི་ཚོགས་གཙ་ོཆ་ཚང་དང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ནང་སིད་བཀའ་བོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཐོན་པའི་སོབ་ཟུར་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཡིག་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་སོབ་སོང་ཡག་པོ་
སད་གནང་འདུག དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཏོན་གནང་གི་འདུག ད་ེབཞིན་ཝར་ཎཱ་སོབ་ཟུར་ཞིག་གིས་གཞས་ཀི་དགེ་རྒན་
གནང་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་འཁབ་སོན་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ལྔ་རོགས་སོང་། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེརང་ལ་མཚམས་
འཇགོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༤ པའི་ནང་དུ་
འཁོད་པ་བཞིན། གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརྟན་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་མེད་གཟིགས་ཞིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་
གསུངས་གནང་འདུག དེའ་ིལན་ནང་ལ་ས་བརྟན་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའ་ིཆེད་དུ་དངུལ་ད་ེའད་ཞིག་གནང་ཡོད་
ཟརེ་ནས། ད་ེག་རང་ག་ིམཐའ་མ་དེར། མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའ་ིཁོངས་དང་། མཉམ་འབལེ་ག་ིའཕྲུལ་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་
རྨོས་ས་ེཚན་གི་ད་ལྟའ་ིགནས་སངས་དང་། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་བཅས་ཀི་སྐོར་ལ་ཁྱད་ལས་པའ་ིདཔྱད་ཞིབ་
དང་། སོང་བརར་ཆེད་སོར་བདུན་འབུམ་ལྔ་ཁ་ིལྷག་ཅེས་གསུངས་གནང་འདུག ད་ེཡང་བསར་དཔྱད་ཞབི་བ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ཁྱད་
ལས་པས་དཔྱད་ཞབི་བ་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་ཡིན་ན། དཔྱད་ཞབི་གནང་ཚར་བ་དསེ་སོང་བརར་གནང་རྒྱུ་རང་ག་ིཆེད་དུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ངས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡིན། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་འད་ིང་རང་སི་འཐུས་ཆགས་པའི་མཇུག་ལ་ལོ་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་གནས་
ཚུལ་ད་ེརམི་པ་བཞིན་དུ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིནང་དུའང་ཞུས་མྱོང། མང་པ་ོཞིག་སྐབས་དེར་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཀི་ཛ་དག་ཅིག་ཆགས་འདུག དེ་ས་བརྟན་དང་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ད་ེའད་གནང་
དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་མཇུག་བསོམས་ཀི་སྐབས་སུ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདེ་
བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་། ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་མཆོག ང་ཚོ་དགོན་སེ་ཞིག་གི་མཛད་སོའ་ིསྐབས་སུ་༸སབས་
མགོན་རནི་པ་ོཆེས་དངོས་སུ་གསུངས་སོང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚརོ་ཞིང་ཁ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ག་ིམེད་པ་
ཡིན་ན། ད་ལྟ་གནས་སངས་དང་ཁ་ོརང་ཚསོ་གཅིག་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ་འཆར་གཞ་ིཞགི་བ་རྒྱུ་མ་ིའདུག་གམ་ཟརེ་ནས་བཀའ་
གནང་སངོ་། སྐབས་དེར་ས་ོས་ོརང་ཉདི་ཀང་ཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེའདའ་ིབཀའ་མང་པ་ོཞགི་ཕབེས་ཡོང་དུས། ད་དུང་ང་ཚསོ་
ཞབི་འཇུག་རང་རང་རིམ་པ་མང་པ་ོཞགི་གནང་སོང་། ས་ིཚགོས་ད་རྒྱ་རདེ། ང་རང་ཚའོ་ིསིངས་ཆ་ད་ེནས་རགོས་དངུལ་མང་པ་ོ
ཞགི་རག་ཡོད་པ་རདེ། མ་ིམང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ིའདུག་སྙམ་པའ་ིད་ེའདའ་ིཚོར་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་
ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ནས་ ༢༠༡༩ བསེབས་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ད་ེའད་བ་རྒྱུ་རེད་དམ། དངོས་སུ་དེར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ངས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་ལས་དོན་
སྙན་ཞུ་དང་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༥ པ། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐོར་ལ་ཕྲན་བུ་
ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཉེ་བའི་ཆར་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་དགོས་རྒྱུའི་
གཏན་འབེབས་གནང་། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་བརོད་གཞ་ིགཉིས་གསར་འགོད་བརྒྱུད་ལམ་ག་ིཐོག་ནས་མང་ཚོགས་
ཀི་ནང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཕིན་པའི་གནས་སངས་ད་ེའད་ཞིག་རེད། གོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོ་ད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐོར་ལ་མི་
མང་ལ་བསམ་ཚུལ་འད་ིརྒྱུ་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པ་ད་ེརྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་མི་མང་བར་ག་ིའབེལ་བའ་ིསྐོར་ལ་དགོངས་
ཚུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞིག་བིས་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིལས་འཆར་ད་ེབཀའ་སི་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་
དའེ་ིཐོག་ལ་མ་ིམང་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་དགོས་རྒྱུའ་ིདགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞགི་གཟིགས་ཡོད་ན་སྙམ་བྱུང་། ད་ེདུས་
ཀ་ིས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་གང་འད་ཞགི་བཞེས་ཡོད་ན་སྙམ་བྱུང་། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཚོར་བ་ཟེར་ནའང་
མི་འདུག བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཞིག་འཁོར། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི། དཔེར་ན། ད་ལྟ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐ་ོནང་ལ་ཤོག་གངས་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་ཚོགས་ཟིན་པ་ཁག་གིས་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོད་
དུང་ཡང་ཐོན་མི་འདུག་ཀང་མུ་མཐུད་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་མིང་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་ཚོགས་འཆར་འདུག་པས་རོགས་
དངུལ་གནང་བ་ལྟར་ས་ིཚགོས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོན་མིན་ཁ་གསལ་ ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅེས་བསི་འདུག ད་ེའད་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་བཀའ་ས་ིལྷན་རྒྱས་ཐགོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ས་ེམ་ིམང་ལ་ཚགོས་ཆནེ་བསྡུ་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་འད་བས་ནས་བཟསོ་
པ་ཡིན་ནམ། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ག་ིནང་ལ་ཡིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་ཁ་ཤས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅིག་དན་སོང་། ལྷག་
པར་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་དེ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ལང་ནས་བསར་དུ་ཞུས་མྱོང་། ད་ལྟའི་བར་གི་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀ་ིལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཡནི་ནའང་འད་འདུག བཅའ་ཁིམས་རནི་པ་ོཆའེ་ིཐགོ་ནས་ལམ་སོན་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ལམ་སོན་གནང་བཞག་པ་ཇ་ིསདི་བདོ་ཀ་ིབདནེ་མཐའ་མ་གསལབར་དུ་བོད་མ་ིཚོས་
ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་གང་ཡིན་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞིག་ལམ་སནོ་གནང་ཟིན་པ་རེད། ཟུར་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའ་ིཐ་སྙད་ཅིག་
གསར་དུ་བཟོས་པའ་ིཐོག་ནས། ག་ར་ེཟེར་དགོས་པ་རེད། ཞེ་ས་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འུར་རྒྱག་གི་འདུག་སྙམ་པ་བྱུང་། སྔོན་མ་
ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་མཁས་མཛངས་ལྡན་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་གི་འཆར་གཞིའི་ཁོངས་ལ་ཚུད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཡང་ནས་
བསར་དུ་ཞུས་མྱོང་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ད་ེབཞིན་སེམས་ལ་དན་ག་ིའདུག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་བར་དུ་དཔེར་ན། 
ལས་འཆར་འད་མིན་བརྒྱུད་རོགས་སོར་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་
མཚོན་པའི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་གང་དུ་རོགས་སོར་བེད་དགོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེསྔ་ཡན་གི་བཀའ་ཤག་རིམ་པས་གནང་
བཞག་པའ་ིལས་དོན་ལ་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག ལྔ་བཅུའ་ིནང་དུ་མ་འོངས་པ་མུ་མཐུད་ནས་ས་བརྟན་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་
ག་ར་ེའདུག ད་ེཚོའ་ིརྣམ་གངས་ཀ་ིཐོག་ནས་མར་སོང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བས་པའ་ིཐོག་ནས་ག་ར་ེགནང་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མེད་
ཀ་ིཐོག་ལ་བལྟས་ན་འགིག་ག་ིརེད། ད་ེམིན་པར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བའ་ིཐ་
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སྙད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱེར་ཏེ་གཞི་ནས་གཅིག་གནང་གི་ཡོད་པའི་བཟོ་ལྟ་ཞིག་སོན་རྒྱུ་དེ་བསམ་བོ་གཏོང་ཤེས་མཁན་ཞིག་དང་
གཟིགས་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་བསམས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཙམ་མ་ཟད་པའ་ིགོས་གཞ་ིདོན་
ཚན་གཉིས་པར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་ནས་བཟུང་སེ་མ་འོངས་
པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཐ་ན་ཡང་སདི་ཚུན་ཆད་ཕབེས་དགོས་དང་མ་ིདགསོ་བོད་མ་ིམང་ལ་བཀའ་འད་ི
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་མ་ིམང་གིས་ཐག་གཅོད་ཀི་རེད་ཅེས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གསུངས་དང་གསུང་བཞིན་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདའ་ིབཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཞགི་གཞ་ིརར་བཞག་པའ་ིཐོག་ནས་ཚོགས་འདུའ་ིབརོད་གཞ་ིད་ེགཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་
བརོད་གཞིའ་ིཚགི་ག་ིང་ོགདངོ་རང་ལ་ཅིག་ལྟོས་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་མ་ིམང་བར་ག་ིའབེལ་བ་ཟརེ་ན། ཁ་ཐུག་ག་ི
བར་ག་ར་ེཞིག་སོད་བཞིན་འདུག འབེལ་བ་ག་རེ་ཡིན་མིན་ད་ེད་ལྟ་གཞི་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེགཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ་
རདེ་དམ། ཡང་ན་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གིས་ད་ེའད་བཀའ་འབལེ་ཞགི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ད་ེགསལ་པ་ོབས་ནས་
བོད་མི་མང་ལ་གསུང་མ་ཆོག་པ་ག་རེ་འདུག དེ་འདའི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་ཆེན། ད་རེའི་དམིགས་བསལ་གི་
ཚོགས་ཆེན་འདིའ་ིབརོད་གཞ་ིགཉིས་ཀའ་ིཐད་ལ། ལྷག་པར་དུ་མ་ིམང་ག་ིངོས་ནས་དབུས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིལས་དོན་
ག་ིབེད་ས་ོརྣམ་གསུམ་ག་ིཐགོ་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་དགོས་དོན་མ་ིའདུག་བསམ་ག་ིའདུག་གསུང་བཞིན་པ། ཉན་མཁན་མ་ིའདུག་མ་
གཏོགས་གསུང་མཁན་མེད་པ་ད་ེའད་གང་མ་རེད། གསུང་མཁན་ད་ེཚ་ོཧ་ལམ་མ་སོང་ན་རྒྱབ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་མེད་འག་ོམདོག་
མདགོ ད་ེའདའ་ིགཏམ་བཤད་སིད་སོང་གིས་གཙོས་པས་གནང་གི་མ་ིའདུག་གམ། ད་ེལྟར་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་མ་ིམང་གི་
ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའ་ིཐགོ་ལ། ཁངོ་ཚརོ་གནནོ་ཤུགས་དང་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་དགོས་མ་བད་ེབ་ག་ཚད་ཡོང་ག་ིརདེ། 
ད་ེའདའ་ིཆ་ནས་གང་ལྟར་དམགིས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ག་ིགོས་གཞ་ིད་ེདནོ་ལ་གནས་པ་ཞིག་དང་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་ཞགི་ལ་ད་
ལྟའ་ིཆར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་ིའདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ལྔ་ཟིན་
སོང་། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཚམས་འཇགོ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ཐོག་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གྲུབ་པ་རེད། བཀའ་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐག་
གཅོད་གནང་། དེའ་ིརེས་ལ་བརོད་གཞི་ག་ར་ེའཇོག་དགོས་ཀི་འདུག་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་རེད། ད་ེཡིན་
ཙང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་བསྒྲགས་འབོད་བསྒྲགས་བས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའི་ཐོག་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་འདིའ་ིབརོད་གཞ་ིགཉིས་
གཞག་རྒྱུའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། ཐ་སྙད་ད་ེདག་བེད་སོད་གཏངོ་སངས་ཀ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡོད་
པ་རེད། ད་ེདག་ང་ཚོས་རེས་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚང་
མར་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་གནད་དོན་ད་ེདག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཀི་
ཡོད། གནདོ་སལེ་ག་ིཡོད་ཧ་ག་ོཡ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་ཀིས་གསུངས་བཞག་པ་དེར་
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འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་གནང་དགོས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ད་ེརིང་ས་ིཡོངས་ཀ་ིབག་ོགེང་གྲུབ་ཟིན་པ་
ཡིན། ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་གསུམ་པ། སྔོན་རསི་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བག་ོགེང་གནང་བའ་ིདོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ།ོ དང་པ་ོསྔནོ་
ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཚན་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་བ་ཁག་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། གཟིགས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་ངས་དམིགས་
བསལ་གི་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གཟིགས་ཚུལ་ནང་ནས་དོན་ཚན་ཁག་ཅིག་ལ། དཔེར་ན། 
གཟགིས་ཚུལ་དནོ་ཚན་བཅུ་འདུག དེའ་ིནང་ནས་ངས་དོན་ཚན་བཞ་ིཔ་དང་། ལྔ་པ། དྲུག་པར་ལན་འདབེས་མེད། གསལ་བཤད་
ཕྲན་བུ་ཞིག་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེཡིག་ཐགོ་ནས་མར་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

དོན་ཚན་བཞི་པ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བའི་ཁ་ཤོག་ནང་། 
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་སོམ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ རྒྱབ་གཉེར་འཁོད་པ་ད་ེཚོགས་ཆེན་གི་འག་ོགོན་གཙ་ོབ་ོཚོགས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེགཅིག་ཕུལ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་དེར་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆེན་དང་འབེལ་བའ་ིའག་ོགོན་ཁག་
ཅིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་སྔནོ་རསི་གསུང་བཤད་ཀ་ིནང་ལ་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ེགཅགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གཉསི་པ་ད་ེ
དོན་ཚན་ལྔ་པ་ད་ེརེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགོ་ཨང་ལྔ་པ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྒྱུན་གོན་རོགས་སོར་གི་ནང་ལ་ང་ཚོས་
གུག་རྟགས་ཀ་ིནང་ལ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠༢༠ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡་་༢༠༢༢ ད་ེའད་བས་ནས་བསི་འདུག ད་ེའབ་ིརྒྱུ་ད་ེལ་ོགསུམ་ག་ི
འག་ོགོན་སོན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོརང་བཀག་ཞིག་ག་ིའགོ་གོན་རེད། ད་ེནས་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་མ་འོངས་པ་སྔོན་
རསི་འབུལ་བའ་ིསྐབས་སུ་གུག་རྟགས་མེད་པ་ཞགི་བེད་ཆོག་པར་བགིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འད་ིགཟིགས་ཚུལ་དེར་ངསོ་ལེན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་དནོ་ཚན་དྲུག་པ། དབེ་སེལ་ཡོད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིའཆར་དངུལ་གང་ཐུབ་དེབ་སེལ་ཚོགས་པ་ས་ོསོས་
གཏོང་ཐབས་དང་། མ་འདང་བའི་སྔོན་རིས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འདོན་གནང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཡང་མ་འོངས་པར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། མ་འོངས་པ་ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའ་ིའགོ་གོན་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ཟུར་
བཀོལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་མ་འདང་བའི་ཆ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འགན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
བཀའ་ཤག་གསི་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེལས་འགན་ཞགི་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཅགི་ཡིན། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེདབེ་
སེལ་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་གོན་ད་ེསྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡུལ་ཁིམས་དང་། དེབ་སེལ་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཁིམས་
མཐུན་དང་འབབ་ཁིམས་ཀ་ིཐོག་ནས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེ
ནས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉེར་དོན་ཚན་དགུ་འདུག དགུའ་ིནང་ནས་དང་པ་ོདང་། གཉིས་པ། 
གསུམ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། དགུ་པ་ད་ེདག་ལ་དམིགས་ག་ིལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀ་ིམ་ིའདུག ད་ེདག་ཚང་མ་
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གང་ཡོད་པ་ད་ེངོས་ལེན་ཞུས་པ་དང་སགས། ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུའ་ིདོན་ཚན་གསུམ་ཡོད། དང་པ་ོའདི། གསུམ་པ་
དརེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བལོ་བདོ་མའི་ིགཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རསི། སྔནོ་རསི་སངས་འཛནི་
བཅས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་བདུན་པ། ནང་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཨར་ལས། འཛུགས་བསྐྲུན་ལ་སོགས་པ་དོན་ཚན་ཁག་
ཅིག་བགངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་བིས་པ་ད་ེསྒྲིག་གཞ་ིཡིན་པ་བས། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེར་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཞུ་ཡ་ིཡོད་
ཟརེ་ན། ད་ལྟ་འདིར་རྣམ་པ་ཚོས་བཀོད་གནང་རྒྱུ་དེའ་ིདཔ་ེམཚོན་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རིས་
འག་ོཨང་བཞ་ིཔ། དམིགས་བསལ་ཨང་གསུམ་པ་ད་ེདག་ལ་ཚད་བཀག་ཅིག་བས་ནས་གཅིག་གསུངས་གནང་འདུག ད་ེབཞིན་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀ་ིརསི་འག་ོཞགི་ལུང་འདནེ་གནང་འདུག དམགིས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ད་ེརྒྱུན་གནོ་རསི་འག་ོབཅུ་བདུན་
གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ནང་ནས། དམགིས་བསལ་རྒྱུན་གོན་དེར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རསེ་ནས་སར་ཆ་བ་རྒྱུའ་ིལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། བས་ཙང་། དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ད་ེལ་ོལྟར་ཆགས་འག་ོབའ་ིརྒྱུན་གོན་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། འདས་པའ་ིདུས་ལ་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་ཨང་གསུམ་པ་ད་ེསོམ་དངུལ་འབུམ་ ༡༠ བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོང་
ཚསོ་དརེ་ཐལེ་ར་ེརྒྱག་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདནོ་ཚན་སྒྲགི་གཞ་ིད་ེལུང་འདེན་བས་ནས་མ་འོངས་པ་ཐལེ་ར་ེད་ེབརྒྱབ་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་མ་
འངོས་པ་རྒྱུན་གོན་ག་ིརགིས་ད་ེབཀའ་ཤག་ཏུ་ལྷན་ཁང་ནས་འཆར་འབུལ་གནང་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བའ་ི
སྐབས་འདས་པའ་ིལ་ོལྔ་ལ་ག་ཚོད་ཕནི་འདུག རསི་ལ་ོའག་ོབཞིན་པ་ད་ེཕ་ིཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༠ ལ་ག་ཚདོ་འག་ོའདུག ད་ེདག་ཚང་
མར་གཞ་ིབཅོལ་ནས། ག་ར་ེམང་བ་ད་ེའབུལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་ཞུ་ཡ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་ཙང་མ་འོངས་པ་དམིགས་བསལ་ག་ི
རྒྱུན་གོན་ད་ེད་ེའད་དགོས་རྒྱུའི་རེན་ཆགས་རྒྱུ། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ད་ེག་རང་འཆར་འབུལ་ཞུས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་
དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ད་ེཡང་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་ལྗོངས་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡི་
རནེ་བས་ནས་བསི་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་རིས་འག་ོལུང་འདནེ་པ་དང་ད་ེགཉསི་ཏན་ཏན་གསུངས་བ་ད་ེངོས་ལེན་ཞུ་ཡ་ིཡོད། རྒྱབ་
ལྗོངས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ད་ེད་ེའད་ཞིག་འཁུར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་བཞི་པ་དེར་རྣམ་པ་ཚོས་སྙན་དེབ་དང་
གསར་ཤོག་ག་ིསྐོར་ལ་གཅགི་གསུངས་འདུག སྙན་དེབ་དང་གསར་ཤོག་སྐོར་ད་ེད་ེརངི་སྔནོ་རིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཟནི་པ་རདེ། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་གསི་སར་གཅགོ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེ་ིརསེ་ལ་རསི་ལ་ོརསེ་མའ་ིསྐབས་སུ་ག་
འད་བེད་དགོས་ཀ་ིའདུག བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་ཡོད་པའ་ིཐོག་ནས་མ་
འངོས་པ་སྔོན་རིས་སྐབས་སུ་ལམ་ཁ་བ་ལམ་བདེ་བད་ེབཟ་ོཆོག་པ་ཞགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་རསི་འག་ོཨང་ལྔ་པ་ད་ེད་ེརདེ་འདུག 
ཕ་ིདིལ་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཁ་བསྒྱུར་ག་ིནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ནོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འབུལ་བེད་མཁན་ཕ་ིདིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ནོར། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཟིགས་མ་ཐུབ། ལྷག་པར་དུ་
གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་བའ་ིསྐབས་སུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཟགིས་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་ས་ེཁ་བསྒྱུར་ནོར་བ་དེར། ང་རང་ཚ་ོ
ཕོགས་ཚང་མས་ནོར་འཁྲུལ་གང་ཕིན་པ་དང་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་ཕིན་པ་དེར་གང་ཟག་ལང་མཁན་དེས་ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་
ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། མ་འོངས་པ་ད་ེའད་མ་ིཡོང་བར་དམ་དནོ་ནན་པ་ོཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་རསི་འག་ོཨང་བརྒྱད་
པ་ད་ེསཾ་བ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའ་ིཟུར་བཀོལ་ཀ་ིཁོངས་ནས་བར་བརྒལ་ག་ིརིས་ཤོག་ནང་ལ། རིས་འག་ོཨང་འགོད་ནོར་ཤོར་
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པ་དེར་འབེལ་ཡོད་འཆར་འབུལ་བེད་མཁན་དེར་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་དེའི་སྔོན་རིས་ཀི་འགན་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ནང་ནས། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་འདརི་ལང་མཁན་དསེ་ཚང་མའ་ིཚབ་ཞུས་ནས་དགངོས་སེལ་ཞུས་ནས། ད་ེདག་མ་འངོས་པ་མ་ིཡོང་བ་
བ་རྒྱུའི་དམ་དོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོ
ཤོག་གངས་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པར་གཅིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེ་གསལ་བཤད་དེ་འད་གང་ཡང་མིན་དེ་དེ་རིང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩།༣།༣༡ ཉིན་མ་ོད་ེསྔོན་རིས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༡༩༡་༩༣ ཡོད་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེས་ཡ་ ༡༥༦་༥༡ 
ཡོད་པ་རེད། ཕ་ིལོ་ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ལ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ད་ེས་ཡ་ ༩༨༧’༩༦ འཕར་བབ་ད་ེས་ཡ ༦༩༦’༠༣ འཕར་ཡོད་
ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཏན་འཇག་མ་དངུལ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩།༣།༣༡ ལ་ས་ཡ་ ༡༥༦’༥༡ ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ཉིན་ལ་ས་ཡ་ ༢༧༨’༣༤ བས་ཙང་། ད་ེགཉིས་འཕར་ཆག་བས་པ་ཡིན་ན། འཕར་བབ་ད་ེས་ཡ་ ༡༢༡’༨༣ ལ་ོ
བཅུ་ཡ་ིརངི་འཕར་བབ་ད་ེཡག་ཐག་ཆདོ་འཕར་བསད་འདུག ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ེསྔ་ང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདའི་ིནང་དུ་ས་ིའཐུས་
ཡིན་པའ་ིསྐབས་སུ་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ལ་ད་ིབ་འད་ིམཁན་གཙ་ོབ་ོགས་ཤིག་རེད། རྣམ་པ་
ཚསོ་གསོ་ཚོགས་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་གཟགིས་པ་ཡནི་ན། ད་ེདུས་ངས་ད་ིབ་འད་ིསངས་དང་། ད་ལྟ་འཛནི་སོང་ག་ིའགན་ཁུར་ནས་ལྟ་དུས་
འདས་པའ་ིལ་ོབཅུ་ཡ་ིརངི་རམི་པས་ཕནི་པ་ཡིན་ན། འཕར་བབ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞགི་འཕར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ག་ིདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་
འདུག ད་ེཡིན་དུས་ད་ེརིང་གང་འཕར་བ་ད་ེལྟ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའཕར་བསད་པ་ཆགས་འདུག ད་དུང་འཕར་རྒྱུའ་ིཐོག་
ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕར་བ་བེད་པ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་སྐབས་ར་ེའགོ་
སོང་གཏོང་དགོས་རྒྱུའ་ིགནས་བབས་ད་ེའད་ཆགས་དུས། ཧ་ཅང་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འཕར་ཐུབ་རྒྱུ་གང་མ་ིའདུག་སེ། འདས་
པའ་ིལ་ོབཅུའ་ིནང་དུ་འཕར་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གོང་མའ་ིསྐབས་སུ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ད་ེས་ཡ་ཆིག་སོང་ཟིན་རྒྱུའ་ིདམིགས་ཡུལ་
བཟུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ས་ཡ་ ༩༨༧ ཆགས་བསད་ཡོད། བས་ཙང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའི་ནང་ཕལ་ཆེར་ད་ེཆགས་རྒྱུའི་ར་ེབ་
མཐོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེངས་ཞོར་འཕྲོས་ཙམ་ཡིན། ད་ེནས་དོན་ཚན་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ེཆུ་མ་ཡོང་བའི་གོང་ནས་རག་
དང་། རནེ་མ་ཡོང་གོང་ནས་ཟློག་པ་ཟརེ་བའ་ིདཔ་ེད་ེརདེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ག་ིསྔནོ་རསི་ཀ་ིགཏམ་བཤད་དའེ་ིཤགོ་གངས་ཉ་ིཤུ་ར་
གཅིག་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ངས་ད་ིབ་ད་ེཡང་ཡང་རེས་སུ་ཕེབས་ཀ་ིརེད་སྙམ། ཤོག་གངས ༢༡ ཡ་ིཟུར་འཛར་ད་ེརེད། ཟུར་
འཛར་ནང་ནས་ངས་ཟུར་འཛར་དང་པ་ོད་ེགཅིག་པ་ོལུང་བགངས་ཡོད། ཟུར་འཛར་དང་པ་ོད་ེགཟིགས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་དང་། 
གཉསི། གསུམ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞ་ིལ་མཆོང་ཡོད་པ་རེད། ལྔ་དང་། དྲུག་བདུན་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱད་ལ་མཆོང་ཡོད་པ་རེད། 
དགུ་དང་། བཅུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅུ་གཅིག་ལ་མཆོང་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅུ་གསུམ་ལ་མཆོང་ཡོད་པ་
རེད། བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཅུ་དྲུག་ལ་མཆོང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམཆོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་སིར་
བཏང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤོག་ད་ེཆ་ཚང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེར་ཚང་མ་བིས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཤོག་བུ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་འཕར་འག་ོས་རེད། ད་ེཤོག་བུ་བས་ིཚགས་ཡོང་བའ་ི
ཆདེ་དུ། ཤོག་བུ་དྲུག་ཅུ་མ་འཕར་རྒྱུ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ག་ིསྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད་ཤོག་བུ་མཐུག་ཏུ་ཕནི་ན་རགི་རྒྱུ་གང་
ཡང་མ་ིའདུག་སེ། བས་ིཚགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་མང་པ་ོཞིག་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་ང་ཚོས་རིས་འགོ་ར་བ་ཉིད་ནས་འཁྲུག་
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མེད། རིས་འགོ་ཨང་ཀ་ིདེར་དངུལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ན་རིས་འགོ་མར་བཏོན་ནས་བསི་ཚགས་རང་གི་ཆེད་དུ་ཤོག་བུ་ད་ེའད་
གཉིས་གཉིས་བས་ནས་སར་དགོས་རྒྱུའ་ིརྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེརིས་འགོ་མི་འཁྲུག་པ་བས་ིཚགས་ཆེད་དུ་བས་པ་ཡིན། ད་ེསང་
ཉནི་ཨང་ཀ་ིགཅིག་འདུག གཉིས་མ་ིའདུག གསུམ་འདུག ལྔ་མ་ིའདུག དྲུག་འདུག་ད་ེམ་གསུང་རགོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེད་ིབ་
མ་ིཡོང་བའ་ིཆདེ་དུ་ངས་སྔོན་ནས་ད་ེགསལ་བཤད་ཞུ་བའ་ིཁུལ་ཡིན། ད་ེགཅགི་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་ས་ི
འཐུས་བཞ་ིཡིས་ད་ིབ་གནང་སོང་། བཞ་ིཔ་དརེ་བཀའ་ལན་དགོས་ས་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སོན་གང་
གནང་བ་དེར་འཛནི་སོང་ག་ིངསོ་ནས་གུས་བརི་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས། དརེ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་མ་ིདགོས་པ་བགིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་དང་པ་ོདསེ་སྔོན་རསི་གཏམ་བཤད་ཤོག་གངས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའ་ིབར་གསངེ་ཡིན། 

 
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉནི་ག་ིཐུན་གཉསི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་དང་པོས་བཀའ་འད་ིགནང་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༨ པ། ཆ། ཆབ་སིད་དང་
འབེལ་བའི་ལས་དོན་དང་པོ་དེ། རྒྱ་རིགས་བོད་དོན་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་འབེལ་ལམ་དང་གདན་ཞུ། རྒྱ་རིགས་ལས་དོན་གི་ལོ་
འཁོར་ཚོགས་འདུ་བཅས་ལ་ཧིན་སོར་ ༤,༩༨༠,༠༠༠ འདུག སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གཅིག་རེད་དམ་ག་ར་ེརེད་ཅེས་གསུང་ག་ིཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་མ་རེད། ད་ེསི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་ངས་དི་བ་ཡག་པ་ོག་ོམེད་ན། བསར་དུ་བཀའ་གནང་ན། 
ངས་བཀའ་ལན་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཉིས་པས་བཀའ་འད་ིགནང་རྒྱུ་དང་པོར། སྔོན་རིས་
གཏམ་བཤད་ཀ་ིཤོག་གངས་གཉིས་པ་ ༡་༢ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ཧིན་སོར་ ༢༧༨,༣༤༠,༠༠༠ འཕར་བབ་ཧིན་སོར་ ༩,༡༥༠,༠༠༠ འཕར་འདུག ད་ེཧནི་སོར་ ༢༧༨,༣༤༠,༠༠༠ ད་ེག་
བར་ཡོད་པ་རེད་དམ། ག་རེ་རེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་གིན་གོང་དུ་ངས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཤོག་
གངས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའ་ིནང་ལ་མཐའ་མ་ད་ེཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཧིན་སོར་ 
༢༧༨,༣༤༠,༠༠༠ དེ་གཉིས་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རེད། ད་ེག་བར་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་གི་གཏན་འཇགས་མ་
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དངུལ་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ག་ིམ་དངུལ་ཐེབས་ར་གསུང་རྒྱུ་མིང་ཐ་སྙད་ག་ར་ེབཏགས་ནའང་ད་ེརེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་
དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོལ་ཉནེ་ཁ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པའ་ིཐོག་ནས་དངུལ་བཅོལ་འདུག ད་ེའཕར་བསད་རྒྱུའ་ིདངུལ་ད་ེརེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ད་ག་རང་ག་ིཤོག་གངས་ ༥ པ་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ ༤་༡ ཀའ་ིགཉསི་པ་དེ། བོད་ཀ་ི
ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ལ་རོགས་སོར་ཧིན་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ བོད་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་ཧིན་
སོར་ ༣༥,༠༠༠,༠༠༠ གསུང་རྒྱུ་ད།ེ ཧིན་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ ད་ེཆསོ་རགི་ག་ིཟུར་བཀལོ་ནས་ད་ེསྔ་ལ་ོའཆར་ཅན་ཟློས་གར་ལ་
རགོས་སོར་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཟློས་གར་ད་ེཆོས་རགི་ག་ིཁྱབ་ཁོངས་ཡིན་ཙང་ཧིན་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ དེའ་ིནང་ལ་བིས་པ་
རདེ། གསུང་བཤད་ནང་ལ་མ་བསི་པ་མང་པ་ོཞགི་སྔནོ་རིས་ནང་ལ་ཐནོ་ག་ིརདེ། དརེ་སྙངི་བསྡུས་ཤིག་བསི་པ་རེད། ཚང་མ་དའེ་ི
ནང་ཚུད་པ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཧནི་སོར་ ༣༥,༠༠༠,༠༠༠ ད་ེརྣམ་པ་ཚསོ་གལ་སདི་ཟློས་གར་ཕབེས་པ་ཡིན་ན། ཟློས་གར་
ག་ིཚོགས་ཁང་རིང་པ་ད་ེབཤིག་རེས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་ཧ་ལམ་སྒྲུབ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེ
ཟློས་གར་རང་གིས་ད་ེསྔ་ནས་ཞུས་པ་ལྟར་དེང་དུས་དང་མཐུན་པ། དེ་བཞིན་ཟློས་གར་གི་ཕ་ོམ་ོགཞས་འཁབ་མཁན་ཚ་ོགོས་
ལོག་བར་ེཔོ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་གནས་སངས་ཡག་པ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་ཙང་། ད་ེའདའི་རེན་བས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་ཟློས་གར་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ག་ིཆདེ་དུ་ཧནི་སོར་ ༣༥,༠༠༠,༠༠༠ འབུལ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ད་ེ
ག་རང་ག་ིཤོག་གངས་ ༦ ག་པ། ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ་ིདནོ་ཚན་གསུམ་པ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དནོ་ཚན་གསུམ་པ་
དེའ་ིནང་ལ་དུས་ཀ་ིའགྱུར་འགོས་དང་འཚམ་པའ་ིཤེས་ཡོན་སོབ་ཁིད་བེད་ཕོགས་དང་འག་ོཁིད་སེད་སིང་གསུང་རྒྱུ་དེ། གཙ་ོབོ་
ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའ་ིསོབ་གྲྭའ་ིརྒན་ལགས་ཡིན་སིད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཡིན་སིད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའ་ིརྒན་བདག་
ཡིན་སིད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་གནའ་དེང་ཟུང་དུ་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་མ་གཏགོས་དངེ་རབས་གཅིག་པུ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོཞུ་
འདོད་བྱུང་། སོབ་གྲྭའི་འགོ་ཁིད། དགེ་རྒན་གི་འགོ་ཁིད། སོབ་གྲྭའི་འཛིན་སོང་གི་འགོ་ཁིད། ད་ེདག་ཚང་མར་གནའ་དེང་ཟུང་དུ་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། དེའི་ནང་ལ་གོང་དུ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་དེ། ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིན་ཡོད་མིན་ལ་ལྟོས་མེད། 
གང་ལྟར་གནའ་དངེ་ཟུང་འབལེ་ཡདོ་པ་དརེ་སྔནོ་རསི་ནས་ཐནོ་ཡངོ་ག་ིརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ད་ེག་རང་གིས་ཤགོ་གངས་ ༦ པ་ནང་གསསེ་དྲུག་པ་ད།ེ མཐའ་མ་དརེ་ད་ལ་ོང་ཚསོ་ཧནི་
སོར་ ༤༩,༩༣༠,༠༠༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཤེས་རིག་གི་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ། ཤེས་རིག་གི་ཐད་
འཛིན་ཟེར་ན་ད་ེསྔ་ནས་ཤེས་རིག་འོག་ལ་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ལྔ་ཞིག་དང་། 
བོད་ཁྱིམ་སྔོན་སོབ་བདུན་གསུང་རྒྱུ་དེ། བོད་ཁྱིམ་སི་ལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་སྔོན་འགོ་སོབ་
གྲྭའ་ིམིང་ལ་སྔོན་མ་ནས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཟེར་ནས་བཏགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིབོད་ཁྱིམ་གི་སྔོན་སོབ་བདུན། དེའང་བོད་
ཁྱིམ་ཟེར་དུས། མ་སུ་ར་ིབོད་ཁྱིམ་དང་། ར་སེང་བོད་ཁྱིམ་གི་ཁྱབ་ཁོངས་མ་རེད་གདའ། ད་ེགསལ་པ་ོཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ེསྔ་ནས་
ཡོད་པའ་ིཤེས་རགི་ཐད་འཛིན་སབོ་གྲྭ་ལྔ་དང་གཞསི་ཆགས་ཁག་ལ་ཡདོ་པའ་ིསྔནོ་འགོའ་ིབོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་བདུན་ཞགི་ལ་ང་ཚསོ་
དམིགས་བསལ་རོགས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་ཆ། ཆབ་སིད་དང་
འབེལ་བའི་ལས་དོན་ནང་གི་ཤོག་གངས་ ༨ པ་རེད་འདུག དེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གསུང་རྒྱུ་
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དང་། རྒྱལ་སའི་ིགོས་ཚགོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆནེ་གསུང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་ག་ིབོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་གསུང་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་
ཧིན་སོར་ ༡༣་༤༢ བཀོད་འདུག ད་ེའབུམ་རེད་དམ་ས་ཡ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་ེལྷག་བསད་འདུག དགོངས་སེལ་དང་སགས་
ནས་ད་ེས་ཡ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ཡ་བཅུག་གནང་རོགས་གནང་། དེར་ས་ཡ་འབ་ིརྒྱུ་ལྷག་འདུག ཡང་ཡང་བལྟ་བའ་ིཁུལ་
ཡིན་ཏེ་ད་དུང་འདིར་ལྷག་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ལོ་ང་ོ ༦༠ ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་གི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་ཞ་ེན། ལ་ོང་ོ ༦༠ བསི་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་འདིའ་ིནང་ལ་ལས་འཆར་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ང་
ཚ་ོའདས་པའ་ིལོ་ང་ོ ༦༠ འཁོར་འདུག མ་འོངས་པ་ད་ེའད་བསམ་ཚུལ་བསན་ནས་ལས་ཀ་འབེལ་བ་བཏག་ནས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ། ལ་ོང་ོ ༦༠ ཡིན་གདའ་ཞསེ་བསི་ནས་རསི་འག་ོདམགིས་བསལ་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ེ
ལས་ཀ་ཚང་མ་འདས་པའ་ིལ་ོང་ོ ༦༠ རིང་ག་ིཉམས་མྱོང། མ་འོངས་པ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གསུང་རྒྱུའ་ིལྔ་བཅུ་ག་བར་འག་ོཡ་ིཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདའ་ིཐོག་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་གཉསི་པ་ད་ེབཀའ་འད་ིགནང་
རྒྱུ་ད་ེག་རང་ཡིན་ས་རདེ། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་མཐའ་མས་བཀའ་འད་ིགནང་བ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་ལ་
གུས་བར་ིཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་གསུམ་པ་དེར་ལྗགས་ལན་ཕུལ་མ་ིདགོས་པ་བེད། ད་ལན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ི
སྙན་ཐ་ོནང་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་ག་ིབཀའ་ཤག་གིས་ཚོགས་འདུ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དངུལ་འཆར་འབུལ་གནང་དུས་སྐབས་ལ་
དངུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་དེ། འཆར་འབུལ་འཆར་རིས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ཡིན་ནའང་སྐབས་འགར་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་ལས་གཞི་
ལག་བསར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་འཆར་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གི་སྔོན་འགོའ་ིཆ་རེན་ཐོག་ནས་ལས་གཞི་ཞིབ་འཇུག་
བདེ་དགོས་རྒྱུ། ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་དེའ་ིགྲུབ་དནོ་སྙན་ཐ་ོརྒྱབ་གཉེར་གནང་ནས་ལས་ཀར་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིརེད། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་འཆར་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ང་ཚརོ་ཕན་ཐོགས་བཞག་པ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། 
ད་ེབཞིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་གསུམ་པ་དེས་དགོན་ས་ེདང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་ར་ེགནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ལན་
སྔོན་རིས་གཟིགས་དང་། ཧ་ཅང་མང་པོ་སར་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་འཁིད་དགེ་རྒན། སོབ་གྲྭ་རོགས་སོར་དེ་དག་ཚང་མ་ག་བར་
དགོས་ཀི་འདུག ཆེ་ས་ཚང་མར་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ། རོགས་དངུལ་མ་ཡོང་ན་དམིགས་
བསལ་ནས་གཏང་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུའ་ིད་ལྟ་བར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཀ་ིས་བརྟན་དང་ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསེན་དང་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་ཆེད་དུ་གང་ལྟར་ད་ལོ་མ་དངུལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གི་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོར་ཧ་
ཅང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཏན་ཏན་རེད། སྐབས་ར་ེདཔྱད་ཞིབ་སྐབས་ལ་དཔྱད་གཞ་ིབེད་དགས་ཀི་
འདུག ད་ེའདའ་ིཐོག་ལ་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་འདིའ་ིསྐབས་སུ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའ་ིགོང་མ་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་
སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཉམས་མྱོང་བངས་ནས་དཔྱད་གཞ་ིབེད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཁྱེད་རང་ཚོས་དཔྱད་གཞ་ི
བདེ་པའ་ིགནད་དོན་ད་ེརདེ། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་དཔྱད་གཞ་ིབེད་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་ཞགི་ཡོད། ད་ེཕར་བསྡུར་ནས་མ་འོངས་པར་
ང་ཚ་ོགཉིས་ཕན་གི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིབད་ེསྡུག་བལྟ་རྒྱུའི་འགན་ད་ེའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང་། དེའ་ིབད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་བལྟ་རྒྱུའ་ིའགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ཀ་ིམཐའ་
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མར་བསི་ཡདོ། བཙན་བལོ་བདོ་མའི་ིགནས་བབ་ད།ེ ད་ེསྔ་དང་བསྡུར་བ་ཡནི་ན་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ་
གདའ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། གཞན་བརྟནེ་ག་ིབསམ་བ་ོད་ེམང་ཚགོས་ནས་དརོ་དགོས་རྒྱུའ་ིབསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་ཡནི་ན། རྟག་པར་
ང་ཚ་ོགཞན་བརྟནེ་བས་པ་ཡིན་ན། རང་དབང་རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གསི་རྒྱལ་ཁབ་དའེ་ིམ་ིམང་ཚང་མའ་ིབད་ེ
བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཚང་མ་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིགནས་བབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་གིས་ད་ེབས་ཀང་ག་
བ་ལྟ་ཐུབ་ཀ་ིརེད། ཡིན་ནའང་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཀ་ི༸རྒྱལ་བའ་ིདགོངས་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིམང་ག་ིབད་ེབ་
སྡུག་བསྔལ་བལྟ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་ག་ིལས་འགན་རདེ། ཁིམས་ནས་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་རདེ། ད་ེསྔ་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལྟ་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པ་ཡང་ཞུ་ཡ་ིརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ངས་ད་ིབའི་ལན་ལྷག་མེད་
པའ་ིར་ེབ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་པ་ོགཅིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མ་ིའདུག སརི་བཏང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ག་ི
སྙན་ཐ་ོད་ེའདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སྙན་ཐ་ོནང་ལ་བཀོད་བཞག་པ་ཕག་ལེན་བསར་ཐུབ་པ་དང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདའི་གནས་སངས་
གསལ་པ་ོགསུངས་སོང། ང་ཚའོ་ིསྙན་ཐ་ོནང་ལའང་སྔར་དང་མ་འད་བ་བས་ནས་དོན་དག་གསལ་པ་ོབས་ནས་མཐོང་ཚུལ་དང་
རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་མཁན་ད་ེགཉིས་དབ་ེབ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཕེ་བཞག་ཡོད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱབ་གཉེར་དང་མཐོང་ཚུལ་ལབ་
དུས་མཐོང་ཚུལ་གང་ཡིན། རྒྱབ་གཉརེ་གང་ཡིན་ཏག་ཏག་གསལ་པ་ོམེད་དུས་རེས་ལ་མཇུག་སངོ་བདེ་པའ་ིགནས་སྐབས་སུ་ད་ེ
ཏག་ཏག་ཚང་མ་དེད་དགོས་པ་བས། དེ་དུས་དེར་ལག་ལེན་ར་བ་ཉིད་ནས་འཁེལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ཚོད་
དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྔནོ་མའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ནང་ལ་འདུག མཇུག་གནནོ་མ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡངོ་ག་ིའདུག དཔརེ་ན། ད་
ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་འགེལ་བཤད་བསོན་ནས་དབེ་སེལ་ཡོད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཆ་ེཁག་ད་ེ
ཚོའི་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་འཆར་སྐོར་ལ་ང་ཚོའ་ིམཐོང་ཚུལ་གི་གོ་བསྡུར་བས་པ་དེར་ལག་ལེན་བསར་དུས་གང་འད་ཆགས་ཀི་
ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོགསུངས་བ་ནང་བཞིན་བས་ནས་དབ་ེབ་ད་ེཕ་ེབཞག་ཡོད། དེའ་ིནང་ལ་ང་ཚོར་གནང་བའ་ིཡིག་ཆ་དང་ཡང་
ང་ཚསོ་བསི་བཞག་པ་དང་ཕ་ག་ིསྔནོ་རསི་གསུང་བཤད་ད་ེམར་ཐོན་ཡངོ་དུས་ཚིག་ར་ེཟུང་མ་འགིག་པ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིའདུག དའེ་ི
ནང་ལ་སྔནོ་རིས་གསུང་བཤད་ཀ་ིཤོག་གངས་ ༢ པ་དའེ་ིནང་ལ་མ་དངུལ་ག་ིའགེལ་བཤད་ད་ེབསོན་འདུག ང་ཚོའ་ིཤོག་གངས་ 
༣ དའེ་ིནང་ལ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ སརི་བཏང་མ་དངུལ་ད་ེང་ཚ་ོདའེ་ིནང་ལ་ཧནི་སོར་ས་ཡ་ ༨༣༢,༩༧ བིས་ཡདོ་
པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ད་ལྟ་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༣༥,༩༡ བིས་འདུག དེའ་ིཁྱད་པར་གཅིག་འདུག 
སརི་བཏང་ག་ིདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོར་གནང་བའ་ིཡིག་ཆ་ད་ེརདེ། ང་ཚ་ོད་ེནས་བཤུས་ནས་ད་ེབས་པ་རེད། རེས་
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ནས་མདང་དགོང་གཞན་པ་ནང་སོང་བས་པར་འགོ་དུས་མ་འགིག་པ་ད་ེཚོ་བལྟས་དུས། རད་གཅོད་གཏོང་ཡོང་དུས། ཁ་སང་
དང་པ་ོའད་ིདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་རང་ག་ིརསི་ནང་ལ་ཡོད་པ་འད་ིབས། དའེ་ིརསེ་ལ་ད་ལྟ་སྔོན་རསི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཐོན་
པ་དེར་རིས་ཞིབ་ཀི་དག་མཆན་འཁོད་པ་དེར་མདང་དགོང་རག་ཡོང་དུས་ཁྱད་པར་ཏོག་ཙམ་ཕིན་ནས་དོན་དག་ང་ོམ་ད་ེསྔོན་
རསི་གསུང་བཤད་ནང་ཡོད་པ་ད་ེརདེ་ཟེར་ག་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས། མ་འད་བ་གཅིག་དརེ་འདུག ད་ེཡང་ཐུགས་སྣང་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་
དུ་ཡིན། ད་ེནས་མར་ད་ེནང་བཞིན་གི་ང་ཚོའི་ཤོག་གངས་ ༥ པ་ད་ེརེད། སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་གི་ཤོག་གངས་ ༤ པ་ད་ེ
བས། དེའ་ིནང་ལ་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ཀི་དོན་ཚན་ ༣ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པ་ོད་ེནས་མར་ཡིག་ཕྲེང་ ༥ པ་དེར་རིས་ལོའ་ི
ནང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་སུ་ཡང་སྙིང་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༢,༧༥ བིས་འདུག ང་
ཚའོ་ིདེའ་ིནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༥ པ་དོན་ཚན་ ༦ པའ་ིནང་གསེས་ ༡ པ་ོཡིག་ཕྲེང་ ༣ པ་དེའ་ིནང་ལ་འག་ོའཆར་ཧནི་སོར་ས་ཡ་ 
༢༣༢,༧༤ ཞེས་བིས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ས་ཡ་ལ་རིས་བསྐོར་སངས་གཅིག་གི་ཁྱད་པར་འགོ་སོང་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོར་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བ་ད་ེརེད། དེའ་ིནང་ལ་ཧིན་སོར་ ༢༣༢,༧༤༤,༤༣༣ རེད་འདུག ཡིན་ནའང་བསོམས་
འབོར་ད་ེདའེ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དང་དེའ་ིཡིག་ཆ། ང་པ། དའེ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ན་ིགཅིག་པ་རེད་བསད་འདུག ད་ེའདའ་ིགནས་
སངས་གཅིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡང་དམིགས་བསལ་གཟགིས་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ས་མ་རེད། མདང་དགོང་ང་རང་
རྦད་དེ་འགིག་མི་འདུག་དན་ནས་སེམས་ཁལ་བས་ནས་དོན་དག་དེ་འདའི་ཡིན་ས་རེད། དེ་ནས་གཞན་པ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤོག་
གངས་ ༧ པ་ད་ེདང་དེའ་ིནང་ལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོར་གནང་བའ་ིཁ་ ཤོག་ག་ིདོན་
ཚན། ཉ་པ། དེ་བས། དེའི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཆེད་དུ་སོར་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚགོས་པའ་ིཚགོས་ཆནེ་ཐེངས་ ༨ པའ་ིཆདེ་དུ་ག་ཚོད་ཡདོ། རྒྱ་གར་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའ་ིཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་ ༦ པའ་ི
ཆེད་དུ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རྣམས་ད་ེགཅིག་གསལ་འདུག ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་འགེལ་བཤད་བསོན་
པ་ནང་བཞིན་གཙོ་བོ་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོ་ནང་ལ་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གསུངས་ཡོད་པ་འད། དེ་རིང་སྔོན་རིས་གསུང་
བཤད་ནང་ནས་མར་འདོན་རྒྱུ་འད་ིཞབི་ཕྲ་འད་ིརིས་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོས་ཁ་སང་ཤོག་གངས་ ༩ པ་དེའ་ིནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༤ པ་
དའེ་ིནང་ལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ེདཔ་ེགཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ེདཔ་ེབཞག་ནས་ས་ེ
ཚན་ག་པར་ནས་ཐནོ་ག་ིའདུག ད་ེདུས་ད་ེབཞིན་ག་ིརྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱལ་སིའ་ིབོད་
དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་རདེ། ད་ེབཞནི་ག་ིའབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེཚ་ོནང་ནས་
སེ་ཚན་ཞིབ་ཕྲ་ཐོན་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་མ་མཐུན་པ་ཆགས་འདུག ཁ་སང་ང་ཚ་ོགནང་བ་ད་ེགཙ་ོབོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་འད། ད་ེཡིན་
དུས་དེའ་ིཁྱད་པར་གཅིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེནང་བཞིན་ང་ཚོས་མཐོང་ཚུལ་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༥ པ་དེར་ད་གིན་
གུག་རྟགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེམ་འངོས་པ་ལ་ད་ོསྣང་བེད་ཀ་ིཡིན་གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། སིར་བཏང་དའེ་ིགནས་སངས་ད་ེང་ཚོས་འབ་ི
དགོས་རྒྱུའ་ིགནས་སངས་གང་འད་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། འཕྲདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ལའང་འཕྲོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀ་ིསན་ཁང་
ཁག་གང་ལ་གང་འཚམ་གཅགི་ལ་འད་ིགནང་འདུག དའེ་ིནང་ལ་བསི་འདུག ཤོག་གངས་ ༧ པ་བཀའ་ཤག་ག་ིརྒྱབ་གཉརེ་ ཇ་པ། 
དའེ་ིནང་ལ་མང་ཚགོས་ཀ་ིའཕྲདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་དང་བོད་ཕྲུག་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་གོང་མཐརོ་ཡོང་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆ་ེ
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བས་འད་ིལ་ོའཕྲདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་སན་ཁང་ཁག་ཅགི་ལ་འག་ོགོན་རགོས་སོར་ཧནི་སོར་ ༤༥,༠༢༠,༠༠༠ དང་ཤེས་རགི་ཐད་
འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ལ་འག་ོགོན་རོགས་སོར་ཧནི་སོར་ ༤༩,༩༣༠,༠༠༠ མཉམ་དུ་བསི་ནས་དམིགས་ཚད་འཛིན་སངས་ད་ེ
གཅིག་པ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་འབི་སངས་དེ་ཁག་ཁག་དང་། ང་ཚོས་ཁོང་རྣམ་པར་བཀའ་འདི་ཞུ་སྐབས་ལོ་ ༣ རེད་ཅེས་
གསུངས་བྱུང་། མདོར་ན་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་ད་ེདིས་པ་ཡིན། ང་ཚོར་འབ་ིསངས་ཀི་ཁྱད་པར་དེས་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཞིག་
དང་པ་ོནས་ལ་ོ ༣ ཁ་ོན་ཡིན་ག་ིརེད་དན་པ་ཙམ་ནས་དནོ་སྙངི་ཟླ་བ་ ༡༢ ཀ་ིཕགོས་མ་གཏོགས་མེད་པ་དང་ང་རང་ཚ་ོཚརོ་སྣང་
ཞགི་བསེབས་ནས་དརེ་གོས་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དའེ་ིའགོ་ག་ིབཙན་བལོ་བོད་མིའ་ིགཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་ལ་ོའཁརོ་
སྔོན་རིས། དངུལ་རིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་སྐོར་ད་ེཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ང་
ཚོའ་ིབསམས་པ་བཞིན་ལག་བསར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གཙ་ོབོ་འད་ིང་ཚོའ་ིམཐོང་ཚུལ་ག་ིཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱབ་
ལྗངོས་དང་ཡ་གིའ་ིརིས་འག་ོནང་ལ་བསི་པ་གཉསི་མང་ཉུང་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོམ་ིའདུག དཔེར་ན། ད་ལྟ་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ི
དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཞིག་ང་ཚོས་འདིར་ལུང་འདེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དེ་འད་ཕོགས་
བསདོ་ཕབེས་ཀ་ིརདེ་ཟེར་བ་དརེ་རྒྱབ་ལྗངོས་མེད་དུས་ཐལེ་ར་ེ ༣ ད་ེཐབེས་པ་རེད། དངསོ་གནས་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱབ་ལྗངོས་
གཞན་པ་འད་ིབསི། རྒྱབ་ལྗངོས་དེར་དནོ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་འབ་ིདགོས་ཀ་ིའདུག དང་པ་ོལས་འཆར་ག་ིང་ོབ་ོག་དུས་རདེ། ལས་
འཆར་གི་ལ་ོག་དུས་སེལ་གི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འད་ིབིས་བཞག་ན་ནང་དོན་གཅིག་པ་ཞིག་མཐོང་སོང། སིར་བཏང་གི་ད་གིན་འགེལ་
བཤད་བསནོ་ཚར་བ་རེད་ད་ེམ་འོངས་པ་དའེ་ིསྐོར་དབུས་ལ་བཞུགས་མཁན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་རྒྱབ་ལྗོངས་འབ་ིམཁན་དང་
ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ནས་གཅིག་ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་སྐོར་དེ་རེད། 
དེར་གཅིག་ཞུས་ན་དན་སོང། ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་འདིའི་ནང་ལ་ཤོག་གངས་ ༡༡ དོན་ཚན་ ༨ པ་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་
སྔནོ་རསི་ཀ་ིརསི་ཤོག་དང། ཟུར་འཛར། རྒྱབ་ལྗངོས་ཡགི་ཆ་ཁག་བཅས་སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཚུང་ལ་ཕུལ་
ཏ་ེགོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བར་ར་འཛིན་གིས་འབེལ་ཆགས་གོང་འོག་བར་གསུམ་ཚང་མས་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་གི་གོ་རིམ་མ་འཁྲུག་པ་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚོའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནང་བཞག་པའ་ིཡིག་ཆ་འད་ིད་ེརེད། 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གིས་བསྣམས་ཕེབས་པའི་ཡིག་ཆ་འད་ིདེ་རེད། འད་ིསྔོན་ནས་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་གི་འཆར་
འབུལ་གཙ་ོའཛནི་གིས་མཚན་རྟགས་བསནོ་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གིས་གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གིས་མཚན་རྟགས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁོལ་
གནང་ནས་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་མཚན་རྟགས་བསོན་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ར་འཛིན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརེད་ད་ེཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ཤོག་གངས་ ༢༡ ད་ེལུང་འདེན་གནང་ནས་དཔ་ེབཞག་པ་ད་ེལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ད་ེདང་འགལ་ཟླ་ཆགས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང། གང་ཡིན་ཟེར་དུས་ཨང་གངས་ད་ེཚ་ོའཁྲུག་མ་ིའདུག་གམ། ན་
ནིང་གི་གནས་སངས་ད་ེད་ེའད་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོར་སཾ་བ་ོཊ་ཟུར་འཛར་ལུང་འདེན་བ་རྒྱུ་ད་ེདང་པོ་དེར་ཚང་མ་རིས་འགོ་ 
༡, ༢, ༣,༤, ༥ བར་དུ་ཡོད་པ་དང་དེའ་ིནང་ནས་རིས་འག་ོགཉསི་པ་དེའ་ིནང་ལ་ོདེར་འག་ོསོང་གཏོང་རྒྱུ་མེད་དུས་གཉསི་པ་ད་ེ
ཕར་བཏོན་བས། སྔནོ་མའ་ིགསུམ་པ་ད་ེགཉསི་པ་བཟསོ་ཏ་ེད་ེའད་བས་ནས་ཡོང་བསད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེབཞིན་བས་ནས་ཤོག་བུ་
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ཉུང་དུ་འགོ་ཆེད་དུ་འགོ་སོང་གཏོང་མི་དགོས་པ་ད་ེཕར་བཏོན། ཡིན་ནའང་ཨང་གངས་ད་ེབཏོན་བཞག་ན་རེས་ལ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡོང་དུས་ཨང་གངས་གསུམ་པ་ད་ེསང་ལ་གསུམ་པ་ད་ེརང་བཞིན་གི་འགིག་འགོ་ཡི་རེད། ད་ེཡིན་དུས་དེར་ཧ་
ཅང་ག་ིཁྱད་པར་ཞགི་མཐོང་མ་སངོ་ས་ེཡིན་ནའང་དརེ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག གཞན་པ་ང་
ཚོར་དམིགས་བསལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་མ་དངུལ་གི་གནས་སངས་དང་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་དེར་ཞུས་ཡོད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ང་ཚོར་ལམ་སོན་གནང་ནས་དཔལ་འབོར་བསར་ཞིབ་དང་དེ་འདའི་སྐོར་ལ་གསུང་
སོང། ཡིན་ནའང་ང་ཚསོ་སྔནོ་མའ་ིལུང་འདནེ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ང་ཚའོ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༣ ག་ིདཔལ་འབོར་བསར་ཞབི་ཀ་ིསྙན་ཐ་ོ
དེར་གཅིག་ལྟ་ཡོང་དུས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ད་ེའད་ལ་ལག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་འཆང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཉིན་མ་ཡི་
འདང་རྒྱུ་གནས་སངས་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་མ་དངུལ་གི་གནས་སངས་ད་ེརིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨, ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩, 
༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ གསུམ་ཀར་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ནང་ལ་གསུངས་འདུག ལོ་གསུམ་ཀའ་ིཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ནང་ལ་
གསུངས་འདུག མ་དངུལ་ག་ིགནས་སངས་ཟེར་བ་འདི། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་གང་བས་པ་དང་དམིགས་བསལ་གི་
ཚང་མས་ད་ོསྣང་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་དུས་ང་ཚོས་དེའ་ིནང་ལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ་ག་ིགནས་སངས་ད་ེནང་ནས་ནང་ ཤེས་
འཕྲོད་གསུམ་ད་ེཟུར་ལ་དམིགས་བསལ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་སྣང་ཡོང་རྒྱུ་དང་དེའ་ིཐགོ་ལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་གང་གནང་བ་ད་ེང་ཚོར་འགེལ་བཤད་བསོན་སོང། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་སྔོན་
མའ་ིསྙན་ཐ་ོནང་ལ་མ་དངུལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་གསུངས་འདུག ད་ེདང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་འད་ིཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་འདི་དེར་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་བསོན་ཚར་བའི་རེས་ལ་ང་
ཚསོ་ཀང་ད་ེམཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བའ་ིཁངོས་ལ་བཞག་མེད། འཇོག་མ་ིདགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་འད་ིཕག་ལས་གཅིག་གནང་ནས་
རམི་པ་བཞིན་དུ་འག་ོབསད་ཀ་ིཡོད་པ་འད་ིམཐངོ་སོང་བས་ད་ེག་རང་ཡིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་གསུམ་པ། སྔནོ་རིས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བག་ོགེང་གནང་བའ་ིདནོ་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བོན་མཆོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིལས་རིམ་བཞི་
པ། ལས་ཁུངས་ག་ོརམི་བཞནི་སྔནོ་རསི་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་གཏན་འབེབས་ཕབེས་རྒྱུ་ཡནི། དང་པ་ོད་ེས་ིའཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀ་ིངེས་ཅན་འགོ་གོན་ད་ེསྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིསི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ངེས་ཅན་འགོ་གོན་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ད་ེཧིན་སོར་ ༨༥༣,༢༧༨ ང་ཚོས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་གཉིས་པ་ད་ེངེས་ཅན་འགོ་གོན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་
གཉིས་ད་ེསྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་དགེ་ཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངེས་ཅན་འགོ་གོན་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧིན་སོར་ 
༡,༥༡༣,༩༣༣ ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡནི་ན། གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡནི། ད་ེནས་ས་ིའཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིརྒྱུན་གནོ་
བསམོས་འབོར་ད་ེཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་མཐར་ཕནི་ལགས། སྙན་སྒྲནོ་
གནང་རགོས་གནང་། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་ཧིན་སོར་ ༢༨,༥༤༠,༦༦༢ བཀའ་ཤག་གིས་
རྒྱབ་གཉརེ་གནང་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དའེ་ིཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་དམ། མེད་པ་ཡིན་ན། བསམོས་འབོར་གང་ཡོད་པ་ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན་
ན་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། ཤོག་
གངས་ ༥ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་དེ་སྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་
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གནང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕནི་ལགས 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ས་ིའཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༢༣,༥༡༨,༦༠༩ བཀའ་ཤག་
ག་ིརྒྱབ་གཉརེ་གནང་བར་ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའི་ཐོག ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན། བསོམས་འབོར་འབུམ་ 
༢༣,༥༡༨,༦༠༩ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་སི་
འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་ད་ེསྙན་སྒྲོན་གནང་རོགས་གནང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀོལ་ཀི་བསོམས་འབོར་དེ་ཧིན་སོར་ 
༢༦,༧༣༦,༣༩༩ དརེ་ང་ཚསོ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ཙང། ཧིན་སོར་ ༢༦,༧༣༦,༣༩༩ 
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་
ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ད་ེསྙན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསེ་མཐའོ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ཧནི་སོར་ ༤,༡༩༡,༠༠༤ དེར་ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདའི་ིཐོག་ལ་དགོངས་འཆར། མེད་པ་སོང་ཙང་ཧནི་སོར་ ༤,༡༩༡,༠༠༤ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་
པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཆསེ་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིདམིགས་བསལ། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚདོ་
དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༡༤༦,༡༥༤ དེར་ང་ཚོས་སར་
གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིདམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༡༤༦,༡༥༤ གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཟུར་བཀོལ། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་
མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆེས་མཐའོ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིཟུར་བཀོལ་ཧིན་སོར་ ༩,༡༠༠,༤༣༣ དརེ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཧིན་སོར་ ༩,༡༠༠,༤༣༣ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་
མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་བང་ཕོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ད་ེསྙན་སྒྲོན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་
ཕནི་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བང་ཕོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ཧིན་སོར་ ༡,༡༣༡,༥༥༠ ད་ེརང་
ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཧནི་སོར་ ༡,༡༣༡,༥༥༠ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་
སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་བང་ཕགོས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིདམིགས་བསལ་མེད་པ་དང་། 
ད་ེནས་ལྷ་ོཕོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ད་ེསྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ཧིན་སོར་ ༥༧༣,༣༥༤ རེད་
འདུག དརེ་ང་ཚསོ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ལྷ་ོཕོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ཧིན་
སོར་ ༥༧༣,༣༥༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ལྷ་ོ
ཕགོས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིདམིགས་བསལ། སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ི
ཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཕོགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༣༥,༨༣༡ རེད་
འདུག དརེ་ང་ཚསོ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདའི་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཧནི་སོར་ ༣༥,༨༣༡ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ལ་དྭགས་བོད་མིའ་ིས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིརྒྱུན་གོན་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་
སྒྲནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་དེ་ཧིན་སོར་ ༦༨༨,༨༡༤ རེད་
འདུག ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདའི་ིཐགོ་ལ། ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རིས་འག་ོཨང་ ༡༧ པ་དམིགས་བསལ་ག་ིཟུར་འཛར་ད་ེགོང་དུ་ཕནི་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་གཅགི་
མཚུངས་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག བས་ཙང་དེའ་ིནང་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་ཡོད་པ་གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་མཐུན་རེན་ཟེར་
རྒྱུ་ཞིག་འདུག གོང་དུ་ད་ེཚ་ོཚང་མའ་ིཐགོ་ཏུ་ཕནི་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་ནང་ག་ིདམགིས་བསལ་ཟུར་འཛར་དང་པ་ོདའེ་ིགོད་ཡ་
ཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རེན་ཟེར་རྒྱུ་དེ། མཐུན་རེན་ག་རེ་ག་རེ་སོར་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁིམས་གཏུག་ཕིན་པ་དེ་ཚོར་
མཐུན་རནེ་སརོ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ད་ིབ་ད་ེཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ག་ིདམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རིས་འག་ོཨང་ ༡༧ ག་ིཟུར་
འཛར་དང་པ་ོཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རེན་ནང་གསེས་གཉིས་པ་དེ་སོམ་དངུལ་རང་བས་ནས་སོར་ཁ་ིགཅིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་
དུ་འག་ོསོང་ཕནི་པ་ངས་དན་ག་ིམ་ིའདུག ར་བའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་ཆོག་ག་ིརེད། སརི་བཏང་ཁིམས་ཀ་ིཐོག་ནས་
༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆའེ་ིདགངོས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་བོད་མ་ིཉམ་ཐག་གཅགི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡིན་ན་ཁམིས་ཁང་ལ་
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འགོ་ས་དགོས་ཀི་རེད། ད་ེདགོས་པ་ཡོད་ན། ད་ེའད་བའི་ཉམ་ཐག་དེར་སོ་སོའ་ིལས་ཀའི་ཐོག་ནས་དང་པ་ོམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁ་
མཆུ་རྒྱག་སའ་ིལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་བས། དརེ་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ལས་འགན་རདེ། ད་ེའདའ་ིདཀའ་ངལ་འཕྲད་པའ་ི
ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞུ་སའི་ལམ་ཁ་གཅིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕིན་པ་ཧ་ལམ་ང་ལང་མཁན་ད་ེདཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་བས་པའ་ིརིང་ལ་དངུལ་ཞུས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པ་ད་ེའད་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ན་
དམགིས་རྟནེ་ག་ིཆདེ་དུ་བཞག་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རེན་ཧིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ད་ེརིང་ཁ་སང་ག་ིགནས་བབ་ལ་ད་ེའད་ཞུ་
མཁན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཧནི་སོར་ ༡༠,༠༠༠ གསི་འདང་རྒྱུའ་ིགདངེ་ཚདོ་དང་འཆར་གཞ་ིད་ེགང་འད་བས་ནས་བཏིང་བ་རདེ་དམ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འད་ིམང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་གི་ཡ་
གལ་གཅིག་ཡིན་པ་དང། ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གང་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས། ཁ་ོརང་
ཚོས་འདང་གི་ཡོད་པའ་ིའདེངས་ཚོད། འདང་ག་ིཡོད་རུང་མེད་རུང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་གང་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དེར་བཀའ་
ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པ་མ་གཏགོས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རང་དབང་ཅན་
ག་ིགནས་འབབ་བཞག་པའ་ིཐགོ་ནས་གང་ཞུས་པ་དེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་རདེ། འདང་དང་མ་འདང་ད་ེའཆར་འབུལ་གནང་མཁན་
གཙ་ོབོ་འད་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་རེད། མ་འོངས་པར་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་སར་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་
ལྟའ་ིགནས་སངས་ཀ་ིལམ་ཁ་ད་ེའད་ཞགི་ཕ་ེབཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང། ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན་ཧིན་སོར་ 
༦༨༨,༨༡༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་ས་གནས་
འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙོ། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཧིན་སོར་ ༡,༧༢༨,༧༦༠ རེད་འདུག དེར་ང་
ཚསོ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དའེ་ིཐགོ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བཞག་པ་ཧནི་སོར་ ༡,༧༢༨,༧༦༠ 
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བེད་མེད་པས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཤོག་གངས་ ༤༠ ས་གནས་འཐུས་
མིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་བསལ། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་ད་ེཧིན་སོར་ ༧༥༦,༡༦༤ ཡིན། 
དརེ་ང་ཚསོ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའ་ིདམིགས་བསལ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའ་ིབོད་པའ་ིསི་ཚོགས་དང་གཞིས་ཆགས་ས་ཆ་མང་པ་ོཞིག་ག་ིནང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། 
བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཐོག་ནས་རེད། ས་འཐུས་ས་ོསོའ་ིཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ས་གནས་མང་པ་ོལ་ཡག་ཐག་



117 
 

ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལར་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་གོས་ཚོགས་མང་པོའ་ིནང་ནས་
གནས་བབ་ས་ོཤོས་ད།ེ འཛནི་ཆས་ཡནི་པ་ཡནི་ནའང་རདེ། ཚགོས་ཁང་ཡིན་ནའང་རདེ། ཁྱོན་ནས་ལྟ་ས་ོསོད་ས་ོམེད་པ་ད་ེའདའ་ི
ད་ེམུར་ལྷག་བསད་པའི་གནས་བབ་ད་ེགང་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ཞུ་མཁན་མེད་པ་རེད་དམ། ད་ེནས་དགོངས་བཞེས་
གནང་མ་ཐུབ་པ་རདེ་དམ། གང་ལྟར་གནས་སངས་ད་ེལས་ས་ོབ་ཞིག་བོད་པའ་ིས་ིཚགོས་སུ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་ཞགི་མཐངོ་མཐངོ་པ་ལྟ་
བུ་ཞིག་རེད། དའེ་ིགནས་སངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་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 སརི་བཏང་ར་རམ་ས་ལའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ད་ེཚོགས་ཁང་ད་ེཁརོ་ཡུག་ག་ིཁང་པ་རངི་པ་
ཞགི་ག་ིཐགོ་ལ་ཚགོས་ཀ་ིཡོད་པ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གཟགིས་བསད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཁང་དང་འཛིན་ཆས་ཀ་ི
སྐོར་ལ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་
ཡིན་ན། དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ་སྐབས་ད་ེདུས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ར་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་འཐུས་
ཚགོས་ངསོ་ནས་ང་ཚོར་ཡགི་ངག་གཉསི་ཐོག་ནས། ཡིག་ངག་ཟེར་ནའང་། ཡིག་ཐགོ་ནས་འབརོ་བཞག་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་
བྱུང་མ་སོང་། འཆར་གཞ་ིམ་འབུལ་དུས་ད་ེབསེབས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སྐབས་
དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ལ་གཟིགས་ཆོག་གི་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་དེ་འད་ཡིག་ཐོག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ད་ེདང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་རམ་ས་ལར་ད་ལྟའི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ལས་ཐོག་གིས་ཕལ་ཆེར་ཉ་ེཆར་ཞུས་ཡོད་ས་རེད། ཞུ་པའ་ིསྐབས་ལ་ཁང་པའ་ིཐོག་ནས་ཐགི་པ་འཛག་ག་ིཡོད་པ་
དང་། སེའུ་ཁུང་ད་ེཚོ་ཐག་པས་སམ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
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ཞུས་ཀང་། ད་ེཡོང་ག་ིམ་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། ད་ལྟའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིཚོས་གསལ་པ་ོབས་
ནས་གསུང་ག་ིའདུག ད་ལྟ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ེའདའ་ིགནས་སངས་ཇ་ིལྟར་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་ན་ིརང་བདག་རདེ། 
ཁང་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་རོག་ག་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། ད་ེའདའི་ཡོད་བཞིན་དུ་ར་རམ་ས་ལའི་ས་གནས་ལ་
དགོངས་པ་མ་བཞསེ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གང་ཆགས་ཡོད་དམ། གནས་ཚུལ་ད་ེད་རེས་གཅིག་པུ་མ་རདེ། སྔོན་ལའང་ཞུས་འདུག ད་
རེས་ཉེ་ཆར་ཞུས་པའི་བཀའ་མོལ་ཡང་འདུག བདེན་པ་ག་རེ་ཡིན་ན་དེ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་ས་འཐུས་ཁག་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཚོགས་ཁང་
རྒྱག་དུས། རོགས་དངུལ་ནས་ཚོགས་ཁང་ད་ེགཞུང་རང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ད་ེའད་རང་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་
འཆར་གཞ་ིནང་བཞིན་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་ེཆུང་དང་དབིབས་གང་ལའང་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེརང་འཇགས་གནས་ཡདོ་དམ་མེད། གལ་སདི་ཐགོ་ཁབེས་ཉམས་གས་ོབྱུང་བ་ཡནི་ན། ད་ེསྔ་བརྒྱབ་པར་སོན་
ཡོད་པས་ཡངོ་བ་ཡནི་ནམ། འད་ིབཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་རམ་ས་ལའ་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་བཞིན་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད་ེགཟིགས་པ་ཡིན་ན། 
སྔནོ་རསི་སྐབས་སུ་འཆར་འབུལ་སེབ་དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། འཆར་འབུལ་མེད་དུས་སྔོན་རསི་ལ་གཟིགས་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད་ད་ེགཅིག་རེད། གཉིས་པ་ཡ་གི་ཚོགས་ཁང་ད་ེམར་བཤིག་ནས་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་བརྒྱབ་པའི་འཆར་གཞི་གཅིག་
ཚགོས་ཁང་ཙམ་མིན་པར་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ཀ་ིཡོད་ས་རེད། སྐབས་དེར་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དུས་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་ཆགས་
ཀ་ིརདེ། ད་ེའདའ་ིདགངོས་པ་བཞེས་ནས་ཆགས་བསད་པ་རེད་འདུག ད་ེབཞིན་མ་འོངས་པར་ཞབས་རག་ལ་སོགས་མཐུན་རནེ་
དགོས་ན་སྔོན་རིས་ཀ་ིའབུལ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འབུལ་ལམ་ཞིག་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ནང་དུ་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ས་ོསོའ་ིནང་སིད་ལ་འབོར་དགོས་རྒྱུ། ནང་སིད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་དུས་ཚོད་ལ་འབོར་དགོས་རྒྱུ། 
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དའེ་ིནང་ལ་མ་འབོར་ན་དགོངས་བཞེས་གནང་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེསྔ་ཡིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
འགའ་ཤས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དུས་ཚོད་ནང་ལ་མ་འབོར་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་ཚོད་ལ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག མ་འངོས་པ་ད་ེའད་སྙན་ཞུ་བྱུང་ན་གཟགིས་ཆགོ་ག་ིརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་རེས་སྔནོ་རསི་ནང་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རདེ། མ་འོངས་པ་གཟིགས་ཆོག་ག་ིརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་ཚོགས་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞའི་ིསྐོར་ལ་ད་ེསྔ་ Italy འོག་
ལ་ཡོད་པའི་རང་སོང་ས་ཁུལ་གཅིག་གི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ནས་ནང་སིད་བརྒྱུད་ཚོགས་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཅིག་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཕིན་ནས། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མང་པ་ོལ་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ། སྐབས་དེར་ཚོགས་ཁང་གི་ཚད་གཞི་ངེས་
ཅན་བཟསོ་ནས་ཕནི་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདའི་ིནང་ལ་ཚོགས་ཁང་བརྒྱག་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རདེ། ཡོད་བཞནི་པ་དརེ་ཉམས་གས་ོབ་
རྒྱུ། འགའ་ཤས་ལ་འཛིན་ཆས་འབུལ་རྒྱུ། འགའ་ཤས་ད་ེསྔའ་ིརགོས་དངུལ་མ་ཡིན་པ་ས་ོས་ོརང་ཉདི་ཀསི་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་པ་
ད་ེཚོར་ཚོགས་ཁང་ཆུང་དགས་ཏ་ེའཛནི་ཆས་འཇགོ་སའ་ིའཐུན་འགྱུར་སར་བ་རེད། ད་ེསྔའ་ིའཆར་གཞ་ིའགྱུར་བ་ཕིན་པ་ད་ེའད་
གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ད་ལྟ་འདིའ་ིནང་ལ་ཚོགས་ཁང་གསར་པ་བརྒྱག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའ་ིདམིགས་
བསལ་འཆར་གཞ་ིའགྱུར་བ་ཕིན་པ་དང་མ་ཕིན་པའི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སིད་དགོས་ངེས་ཀི་ཉམས་གསོ་
བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོའདིར་དབུས་ལ་ཉམས་གསོ་བེད་དུས་ས་གནས་ལའང་ཉམས་གསོ་བེད་དགོས་པ་ད་ེལས་འགན་
རདེ་བསམས་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འད་ིབསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་གིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གིས་ད་ེགསུངས་སོང་། ད་ལྟ་
བར་དུ་བད་ེསྡུག་ག་ིསྙན་གསེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་བཀའ་འད་ིཞུ་
རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡིན། ད་གནི་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུང་རྒྱུ་ད།ེ ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ནས་ཡིག་ངག་གཉསི་ཐགོ་ལ་ཞུས་མདེ་པ་
ད་ེདངསོ་འབལེ་རདེ་དམ་ཞུས་ནས་དུས་ཚདོ་ལ་མ་རག་པ་དང་། དུས་ཚདོ་ལ་འཆར་གཞ་ིམ་འབུལ་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་
པ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོདགོས་ཀི་འདུག་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ར་རམ་ས་ལ་ནང་དུ་གནས་སངས་འད་ིགཅིག་པུ་མ་རེད། 
གནས་སངས་མང་པོའ་ིཐགོ་ལ་གཞིས་ཆགས་གཞན་པ་དང་མ་འད་བའ་ིཐགོ་ནས་ར་རམ་ས་ལའ་ིམ་ིམང་ལ་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ་
ཉུང་དགས་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ནས་ར་རམ་ས་ལར་ད་ལྟ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ག་ི
འགོ་ལ་ཡོད་པའ་ིས་ཁང་ད་ེརང་བདག་རང་ཆགས་པའ་ིཐོག་ནས། དེའ་ིནང་ལ་དངོས་གནས་ད་ལྟའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ར་
རམ་ས་ལའི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་དང་། ར་རམ་ས་ལའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་རྒྱུན་གོན་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བད་ེསྡུག་ལ་
བལྟ་རྒྱུའ་ིམཐུན་རནེ་འགྲུབ་རྒྱུ་སོགས་ཚང་མ་འདང་ཐུབ་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞ་ིའགོད་རྒྱུ་ད་ེའཆར་གཞ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡོད་པའ་ི
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སྐབས་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པ་ཡིན། གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚང་
མས་གསུང་ག་ིའདུག ད་ེསུ་བདེན་པ་ཡིན་མིན། བཀའ་ཤག་བདནེ་པ་ཡིན་ནམ། ཡ་ག་ིའབལེ་ཡོད་ས་གནས་ཀ་ིའབལེ་བ་ཡོད་པ་
ད་ེཚ་ོབདནེ་པ་ཡནི་ནམ། གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཀསི་གང་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ལུང་
པ་འདིའ་ིམ་ིཡིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མཁྱེན་ག་ིཡོད་པ་རེད། ང་ཡིན་ནའང་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༥་་་༡༩༩༦ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་རམ་ས་ལ་
བསད་པ་ཡིན་པས། ངས་གནས་སངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀ་ིཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་ེའདའི་ལས་རིམ་གི་
འཆར་གཞ་ིའབོར་བའ་ིསྐབས་སུ་ད་གིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་སོང། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀིས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སེབ་དགོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་མ་སེབ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱུད་རིམ་ད་ེབྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་མ་བྱུང་བ་ད་ེཡང་ལས་གཞི་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་བས་
ཆགས་ཡིན་གི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ོབདག་གིས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་ཀི་མེད། སྔོན་རིས་སྐབས་སུ་འཆར་གཞི་
སེབ་དགོས་པ་རེད། མ་བསེབས་ན་ང་ཚོས་གཟགིས་ཐུབ་ཀ་ིམ་རེད། ཕལ་ཆེར་འབོར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམིན་པ་ད་ེམིན་པ་
རང་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ད་ེའད་སོར་ན་སྐབས་དེའ་ིཚ་ེདེའི་དུས་ཨམ་ཕྲག་ལ་བལྟས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་གནས་འཐུས་མའི་ིཚོགས་འདུའ་ིདམགིས་བསལ་བསམོས་འབརོ་ཧིན་སོར་ ༧༥༦,༡༦༤ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་
བ་ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གོན་ལ་གཟིགས་
རགོས་གནང་། སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཀ་ིཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་
མཐར་ཕནི་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ཧནི་སོར་འབུམ་ ༤༤,༡༡༨,༤༨༡ འདུག དེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་
གཉརེ་ད་ག་རང་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དའེ་ིཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན། ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིདམགིས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ག་ིཟུར་འཛར་ཨང་ ༡ པའོ་ིརསི་འག་ོཨང་ ༢ 
པ་དའེ་ིནང་ལ་ལས་བདེ་གསར་བསྐ་ོདང་། གནས་སར། གནས་ས།ོ བར་བརྒལ། ཆདོ་གན་ཞསེ་མང་པ་ོཞགི་འདུག དའེ་ིནང་ནས་
ང་ཚོས་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆེས་བས་ནས་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ དམིགས་བསལ་བསྐོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་
གནས་ས་ོདང་ཕར་ཚུར་བསྐ་ོབསྒྲིག་བ་རྒྱུའ་ིའག་ོསོང་འདིའ་ིནང་ལ་ཚུད་ཡོད་མེད་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དམིགས་བསལ་
མ་ིབཅ་ོབརྒྱད་བསྐ་ོརྒྱུའ་ིལམ་ལུགས་གསར་གཏོད་བས་པ་དེའ་ིཐོག་ནས་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཞིག་བསྐོས་
སོང་ལ། སྔོན་མ་ར་ེབ་དང་ཡིད་ཆེས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་བས་པ་ཡིན། བས་པ་ནང་བཞིན་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡང་མང་པ་ོབསྐོས་སོང་
ལ་མི་བཅོ་བརྒྱད་ནང་ནས་དུས་ཡུན་མ་ཚར་གོང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ད་ེའདའང་མང་པོ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག  དེ་ཚོའི་
གནས་བབས་ག་ར་ེཡིན་མིན་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་ཅིག་བསེབས་ཀ་ིའདུག ཡང་མི་ཁག་ཅིག་བསྐོས་པ་ད་ེརོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་
གནས་བབ་ཡོད་པ་ད་ེའདའང་ག་ོཡ་ིའདུག གནས་སངས་ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡིན་མིན། མ་ིབཅ་ོབརྒྱད་
ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ལ་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་མ་ིག་ཚོད་བསྐོས་ཡོད་པ་རེད། བསྐོས་པ་ད་ེནས་ག་ཚོད་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་དམ། 
དུས་ཡུན་རོགས་ནས་ཕར་འགངས་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞ་ིདང་མཐུན་པ་དང་མ་མཐུན་པའ་ིགནས་སངས་ག་ར་ེ
ཆགས་ཡོད་མདེ་ཀ་ིཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅགི་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདརི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིརྒྱུན་གོན་རིས་འག་ོཨང་ ༡༧ དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ག་ི
རིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ་འད་ིསི་ཡོངས་ཀི་ལས་བེད་ལ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གི་ལས་བེད་གངས་བཅོ་
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བརྒྱད། ཡང་ན་བརྒྱ་ཆ་གསུམ་དེར་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། སི་ཡོངས་ལ་དཔེར་ན། སྐབས་རེ་ལས་བེད་གསར་བསྐོ་ཆགས་
དགསོ་རྒྱུ། སྐབས་ར་ེལས་བདེ་གསར་སྐ་ོཆགས་དུས་ལས་བདེ་དའེ་ིཕགོས་ད་ེལྷན་ཁང་དའེ་ིཕགོས་གཞུང་ནང་ལ་མདེ་དུས་སམོ་
དངུལ་ནས་འབུལ་རྒྱུའ་ིཆ་རནེ་བཏོན་བཞག་པ་ཞགི་རདེ། ད་ེབཞིན་ཕ་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་ལས་བདེ་ས་མིག་སངོ་པ་
ཐོན་པ་ཡིན་ན་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ལམ་གོན་སད་རྒྱུའ་ིསོམ་དངུལ་ད་ེདག་མང་པ་ོ
ཞིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེཙམ་མ་རེད། དམིགས་གསལ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ངས་གངས་ཀ་ག་ཚོད་
བཀོད་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རེས་སུ་རད་གཅོད་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོམ་རདེ། མ་ིགསུམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེལས་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་མེད། ཡིན་ནའང་ད་ེསྐ་ོདགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། སྒྲིག་གཞིའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཡུན་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་བསྐ་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་རེས་ལ་བསྐོས་མི་སྐ་ོད་ེསྐབས་དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་བཀའ་ཤག་དེས་
གཟིགས་རྒྱུ་རདེ། དའེ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་བཀའ་ཤག་གིས་འོས་པ་གཟགིས་ཀ་ིའདུག་ན་བསྐ་ོརྒྱུ་རེད། འསོ་པ་གཟིགས་ཀ་ིམ་ིའདུག་ན་
གཞག་རྒྱུ་རེད། སྒྲིག་གཞ་ིནང་ད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་ལ་ལས་ཡུན་རོགས་ཟླ་བ་དྲུག་ལྷག་བསྐ་ོརྒྱུའ་ིལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་
དུས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག གངས་ཀ་ངེས་ཅན་ད་ལྟ་ལས་བེད་བཅུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་
ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག རསེ་སུ་གངས་ཀ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ག་ིཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིརསི་འག་ོཨང་ ༢ པ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་
ལས་བེད་དམིགས་བསལ་ ༡༨ ཀི་འགོ་གོན་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་མེད་པའི་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་བས་ནས་གནང་སོང་། དེ་དང་
མཉམ་དུ་ད་ིབ་ཁ་ཤས་ཀ་ིབཀའ་ལན་རསེ་སུ་གནང་ག་ིཡིན་གསུང་དུས། ད་ིབ་ཁ་སྣནོ་བེད་དགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ། སྒྲགི་གཞ་ི
དགངོས་དནོ་ག་ིའགོ་ནས་གནས་སར་བ་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྒྲགི་གཞ་ིདང་བརྒལ་བའ་ིཐགོ་ནས་གནས་སར་ཕནི་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ལྷག་པར་དུ་དམིགས་བསལ་ ༡༨ ཀ་ིལས་བེད་ནང་ལ་ལས་དནོ་ག་ིཐགོ་ལ་འཐུས་ཤོར་བཏང་ནས་ཉེན་
བར་མང་པ་ོགཏོང་བཞག་པའི་ལས་བེད་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ེའདའང་གོ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་ ༡༨ 
ཀི་ནང་དུ་བསྐོས་པའི་ལས་བེད་དེ་ཚོར་ཉེན་བར་བཏང་བ་ཐེངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད། ཉེན་བར་བཏང་ཡང་གནས་སར་ལ་
སོགས་པ་ད་ེའད་གནང་བའ་ིགནས་ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་དུས། དེའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞིག་རེས་ནས་མཉམ་དུ་ལན་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ ༡༨ ད་ེཆ་ཚང་ར་བ་ཉདི་ནས་བཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་འགེངས་
ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་ག་ིམ་ིའདུག ཆ་རེན་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། འཛིན་སོང་ག་ིཕག་ལས་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་སྐབས་རེ་ལས་དོན་
གལ་ཆ་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་འཛིན་སངོ་ལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ག་ིམ་ིད་ེའད་བསྐ་ོརྒྱུའ་ིལམ་སལོ་ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཙམ་མ་
ཟད་ཨ་ར་ིལ་གཟགིས་པ་ཡནི་ན་ཨ་རའི་ིཆབ་སིད་ལ་ད་ེའད་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རམི་རྣམ་གཞག 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ད་ིབ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདམགིས་བསལ་ ༡༨ ཆ་ཚང་བཀང་ཟནི་ཡདོ་མདེ་དང་། དམགིས་བསལ་ ༡༨ 
སྐ་ོདགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ིཐགོ་ལ་ད་ིབ་ཞུས་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ད་ིབ་གང་གནང་པ་དརེ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་
ལྗོངས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དམིགས་ཡུལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་དི་བར་ལན་མ་ཐེབས་པའི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། སིར་
བཏང་འག་ོསངས་ཀ་ིཆ་ནས་སྔནོ་གེང་ག་ིཚུལ་དུ་ཞུས་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབོར་ལགས། ལས་རམི་རྣམ་གཞག ལས་རམི་རྣམ་གཞག་འདནོ་པའ་ིསྐབས་སུ་སྒྲགི་གཞིའ་ིནང་ལ་ཆ་
རེན་དང་པ་ོགཉིས་པ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དང་པ་ོཡིན་ན་དང་པ་ོདང་། གཉིས་པ་ཡིན་ན་གཉིས་པ་ཡིན་གསུང་རོགས་གནང་། 



124 
 

ཚགོས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀ་ིསྒྲགི་གཞ།ི ལེའུ་ ༡༦ པ་དནོ་ཚན་ ༧༣ པའ་ིདང་པ།ོ གཉསི་པ། གསུམ་
པ། བཞི་པ། སི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། གསུམ་པ། སི་
འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀ་ི
སྒྲིག་གཞི། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དོན་ཚན་དོན་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༣ པ། ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་
ལུགས་དང་འགལ་བའམ་ཞེས་པ་དེའི་འོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བ་དེ། ད་ིབ་གང་ཞུས་པ་དེར་
ལན་མ་གནང་བའ་ིཐགོ་ནས་འཕྲསོ་བཤད་མང་བའ་ིརྣམ་པ་ཐོག་ལ་ཕབེས་འག་ོཡ་ིའདུག དམགིས་བསལ་ ༡༨ ཀ་ིཆ་རནེ་ད་ེསྒྲགི་
གཞིའ་ིནང་ལ་གཏན་འབེབས་བེད་དུས་དེའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་ཀ་ིཐོག་ལ་བག་ོགེང་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་གོས་ཚོགས་འདིའ་ིནང་ལ་ཕིན་
ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟ་བསར་དུ་གསུངས་ནས་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་གཏོང་དགོས་པའ་ིགནས་སངས་མཐོང་གི་མེད་པའི་ཐོག་ནས་
ལས་རམི་རྣམ་གཞག་འད་ིཞུ་དགོས་འཁལེ་སངོ་། དགངོས་དག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེའད་ཡིན་ཙང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ད་ིབ་གང་དསི་པ་དའེ་ིཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ག་ིལམ་སོན་ཕབེས་པ་ནང་བཞནི་བར་ིབཀུར་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་ད་ིབ་
ཁག་གཉིས་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་། དང་པ་ོད་ེརེས་སུ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་མཉམ་དུ་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་བགིས། དངུལ་
དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཉསི་པ་ད།ེ གནས་རིམ་སར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ མ་ི
གཅགི་མ་གཏགོས་གནས་རམི་སར་བ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་ིགཅིག་མ་གཏགོས་གཞན་གནས་རམི་སར་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམིགས་བསལ་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ བསྐོ་གཞག་གི་སྒྲིག་གཞི་ད་ེཐོག་མར་ཁྱེར་ཡོང་བའི་
སྐབས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་དང་། དེའ་ིསྐབས་ཀ་ིབཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཡིད་ཆེས་བས་ནས་རྒྱབ་སོར་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིད་ཆེས་བས་པ་ནང་བཞནི་ག་ིད་ལྟའ་ིགནས་བབས་ལ་ཏོག་ཙམ་བ་ོཁ་མ་ཚིམས་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་
བྱུང་སོང་། ད་ེརྒྱབ་སོར་བས་ཚར་བ་སོང་ཙང་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་མིན་ན་སྒྲིག་གཞི་ད་ེའགྱུར་བ་ཞིག་
གཏོང་དགོས་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏགོས་ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེརསེ་ལུས་ཐབེས་པའ་ིསྐད་ཆ་ཞིག་རདེ། ད་ལྟ་ད་ི
བ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མ་ི ༡༨ དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའ་ིསྐུ་དབང་ཡོད་པ་ད་ེནས་ག་ཚདོ་སྐ་ོ
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ས་མིག་གངས་ ༡༨ ཡོད་པ་དེ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ད་ིབ་ད་ེཁ་གསལ་པོ་
གསལ་རང་ཡིན། དེའ་ིཐོག་ལ་རེས་སུ་བཀའ་ལན་ཞིག གང་ཡིན་ཟེར་ན་མ་ི ༡༨ སོང་ཙང་ད་ེམ་ངེས་པ་གང་ཡང་ཡོད་ཀ་ིམ་རེད་
བསམ་པ་དན་ག་ིམ་ིའདུག གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་ད་ེམཉམ་འདུས་ཀ་ིའགན་ཡིན་པ་སོང་ཙང་མ་ིགངས་ ༡༨ སྐ་ོདུས་ཕལ་ཆེར་
བཀའ་བསྡུར་ཞགི་གནང་ག་ིམེད་འག་ོབསམ་པ་དན་ག་ིའདུག་མ་གཏགོས། སདི་སངོ་ག་ིཐུགས་ལ་འབབ་པ་ཚང་མ་བསྐ་ོཡ་ིཡོད་
པ་དང་། ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ཨ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ཞིག ཨ་ཡིན་ན་ཟེར་བ་དེར་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད། ད་ེའད་
ཞགི་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་དོན་དག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅིག་
ད་ེཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིའགན་འཁུར་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས། ད་ལྟ་དེའ་ིནང་ལ་དང་པ་ོསར་ས་ད་ེལས་བེད་གནས་ས་ོ
བསྐ་ོསྒྲིག་དེར་སར་ནས་ད་ིབ་བཀདོ་གནང་སོང་སེ། ད་ེདང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མ་ིའདུག དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ད་ེ
ཚའོ་ིཕགོས་ད་ེལས་ཁུངས་གང་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ནའང་ད་ེནས་སདོ་ཀ་ིའདུག ད་ེང་ཚསོ་མཐོང་སོང་། ད་ལྟ་གངས་ཀ་ག་ཚདོ་
ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚོས་བལྟས་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གི་རེད། དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་འགན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། ཕོགས་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་ར་ནས་གནང་ག་ིའདུག་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ད་ེཚ་ོའབལེ་བ་མ་ིའདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ད་ིབ་ཞིག་ད་ལྟ་ད་ེའཕྲོས་ནས་ཡིན། དམིགས་བསལ་བསྐ་ོ
གཞག་དའེ་ིནང་ནས་གནས་སར་བཏང་བའ་ིབཟ་ོལྟ་བུ་ཞགི་ངས་ག་ོསོང་། ད་ེའདའ་ིདར་སལོ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ད་ེའད་ཞགི་ཡོད་ན་
སྒྲིག་གཞི་གང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འད་ིནས་ད་ིབ་འད་ིམཁན་གི་ཡིན་ཤག་ཤག་བས་ནས་ཉེན་བར་བཏང་བ་
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དང་གནས་སར་བཏང་བ་སོགས་ཟེར་དུས་ཕ་ནས་ཡིན་ཤག་ཤག་བེད་ཀ་ིའདུག ད་ེདམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ལ་གནས་སར་
ག་འད་བས་ནས་གཏོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། སི་ཞུ་ལས་བས་པ་ཡིན་ན་གནས་སར་གཏང་རྒྱུར་ཆ་རེན་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡིན་དུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གིས་གཅིག་བཏང་བ་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཆ་རནེ་གང་ག་ིའགོ་ནས་བཏང་བ་རདེ་དམ་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདིར་ད་ིབ་ཞུ་དུས། ཉེན་བར་བཏང་བཞག་པའི་ལས་བེད་ད་ེའད་གནས་སར་བཏང་བའི་
སྐད་ཆ་ག་ོརྒྱུ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏགོས་ཡིན་ཤག་ཤག་བས་ནས་ཞུས་མེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ག་ིཞལ་
ད་ོམ་ོནས་ལས་བེད་གཅིག་གནས་སར་བཏང་བ་ད་ེགསུངས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་ཞགི་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས། དམིགས་བསལ་ ༡༨ ཀ་ི
སྒྲགི་གཞ་ིད་ེང་ཚསོ་གཏན་འབེབས་བེད་དུས་དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆོག་ག་ིངསོ་ནས་གནས་སར་གཏོང་ག་ིཡིན་གསུངས་ཡོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ད་ིབ་གནང་པ་ནང་བཞིན་སྒྲིག་གཞིའ་ིཆ་རེན་གི་ནང་ལ་གནས་སར་གཏང་རྒྱུའ་ིཆ་རེན་བཀོད་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་ལན་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། ད་ེདུས་ཀ་ིབག་ོགེང་ད་ེདག་ཞིབ་ཚགས་པ་ོགཟིགས་པའ་ིཐོག་ནས། 
དའེ་ིསྐབས་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ག་ིས་ིའཐུས་རྣམས་ཀ་ིཞལ་ལ་གཟགིས་ནས་དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ་གསི་ཁས་
ལེན་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ར་ེར་ེབས་ནས་ལུང་འདེན་དགོས་ན་ཡོད་དེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་
ནས་དང་པ་ོགཟགིས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོསྙམ། ད་ིབ་ད་ེག་རང་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གིན་དམིགས་བསལ་ ༡༨ ཁོངས་ནས་ག་ཚོད་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེདང་འབེལ་བའི་
ཞབི་ཕྲ་རསེ་སུ་ཞུ་ཡ་ིཡིན། ཞུས་པ་ད་ེརང་འཇགས་གནས་ཡདོ། རསེ་སུ་ལེན་ཞུ་ཆགོ་པ་བགིས། ད་ེད་ལྟ་དངུལ་ད་ེདང་འབལེ་བ་
ར་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་ད་གིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། བས་ཙང་སྔནོ་རསི་ད་ེཕིན་པ་ཡནི་ན་ད་ེརདེ། ཡིན་ནའང་ད་གིན་
སི་འཐུས་དི་བ་ཐོག་མ་གཏོང་མཁན་དེ་དང་རེས་སུ་གཏོང་མཁན་དེ་རེས་སུ་ཡིག་ཆ་ལ་བལྟས་ནས་གང་འད་ཆགས་འདུག་
གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་རེས་ཀི་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུས་པ་དེ་ཐོག་མ་དེ་དང་རང་
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འཇགས་གནས་ཡོད། དམིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་བེད་དུས་གང་ཟག་གཅིག་དམིགས་བསལ་ལས་ཀ་དེར་སྐ་ོདགོས་པ་རེད། 
ཁངོ་ག་ིལས་ཀ་དེར་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚོད་ངསེ་ཅན་ལ་མཚམས་བཞག ཡང་དུས་ཚོད་གང་ལ་བསྐ་ོརྒྱུ་ད་ེའདའ་ིལམ་
ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ད་ེལས་འཕྲོས་པའི་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ནང་བཞིན་ཟུང་དྲུང་ད་ེའད་ཆགས་ད་ེའད་ཞུ་ཡི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་བཀའ་མོལ་བགོས་ནས་འཕྲོས་པ་སོང་ད་ིབ་དེའ་ིཚིག་ད་ེངས་ཟནི་ནས་ཕར་ལབ་དུས་སྐད་ཆ་ད་ེའད་ཐོན་
ཕིན་པ་རེད། ད་རེས་སྔོན་རིས་དང་འབེལ་བ་མེད་དུས་རེས་སུ་མཐིལ་ཕིན་པ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་བགིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ཧནི་སོར་ ༤༤,༡༡༨,༤༨༡ གཏན་འབེབས་བས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་
ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༡,༠༢༧,༤༦༧ རེད་འདུག དེར་ང་ཚོས་
རྒྱབ་སརོ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམིགས་བསལ་གི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༢ པའི་ནང་ལ་ཕག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག 
(Souvenir) དརེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞགི་ཡིན། ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོས་ིའཐུས་སྐོར་བསདོ་འག་ོཔའ་ིསྐབས་སུ་འཁརོ་ལ་ོལྟ་བུ་ཞགི ད་ེང་
ཚོས་དག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བས་ནས་མངའ་སེའི་བོན་ཆེན་ཚོར་ཕུལ་བ་རེད། དེའི་སྤུས་ཀ་དེ་ཧ་ཅང་གི་སོ་པོ་ཞིག་འདུག ང་ཚོས་
འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་མར་གུག་འགོ་ཡི་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་སྤུས་ཀ་
ཡག་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་རང་ཚོས་ལེན་ས་ལྡི་ལ་ིདོན་གཅོད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེའད་གང་འད་རདེ། ང་
ཚོས་ཕ་གི་བར་དུ་འཁུར་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ནས་བརིབ་འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་ལབ་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་མ་རེད། ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག ཕིས་སུ་ད་ལྟ་སོམ་དངུལ་ཡོད་དུས་ག་ོསྒྲིག་གནང་བ་ཡིན་ན་སྤུས་ཀ་ད་ེཡག་
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པ་ོཞགི་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེའད་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞགི་གཟ་ིབརིད་ཡདོ་པ་ཞགི་བཟསོ་ཏ་ེཕར་ཕགོས་ལ་འབུལ་བའ་ིསྐབས་
སུ་ལྟེབ་རེག་ཐེབས་པ་ཡིན་ན། འད་ིང་ོགནོང་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འད་ིའབོད་བསྐུལ་ཡིན་ཙང་ལན་རྒྱག་དགསོ་པ་གང་ཡང་མ་ིའདུག ལན་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའ་ིཕག་རྟགས་འད་ིད་ེསྔ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདང་འབེལ་བ་ར་བ་
ཉདི་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེསྔ་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀསི་གསུངས་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའ་ིལས་འགུལ་ག་ིའཁརོ་ལ་ོད་ེ
གསུངས་ཀི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལ་ཕི་རྒྱལ་ནས་སྐུ་མགོན་ཕེབས་མཁན་དང་རྒྱ་གར་གི་གོགས་པོ་ཕེབས་
མཁན་ལ་ཕག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུའི་ཕག་རྟགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའཁོར་ལོ་མ་རེད། ད་ེལོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་
ལའང་ཕག་རྟགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིཆེད་དུ་རེད། ད་ེསྔ་འཁོར་ལ་ོད་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའ་ིལས་གཞ་ིཡ་ིཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་ང་
ཚསོ་བཟོས་པའ་ིཕག་རྟགས་ཤིག་རེད། དེར་ཏན་ཏན་གཟགིས་ཕོགས་ཡོད་སིད་ཀ་ིརདེ། དརེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་སངས་རེད། 
འད་ིཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའི་ཕག་རྟགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། གང་དགོངས་འཆར་གནང་བ་དེར་མ་འོངས་
པར་བསམ་བ་ོགཏོང་ཆགོ་པ་བགིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་ཧིན་སོར་ ༡,༠༢༧,༤༦༧ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་
ཡིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་
རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ག་ིཟུར་བཀལོ་ཧནི་སོར་འབུམ་ ༧༦,༠༡༠,༠༠༠ དརེ་ང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་ཆ་
ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདིའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ཧནི་སོར་ ༧༦,༠༡༠,༠༠༠ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་
ཡོད་དམ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་ཤོག་གངས་ ༤༦ ལ། 
སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ།ི ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན་གི་བསོམས་དེ་ཧིན་སོར་ ༡༨,༢༩༦,༧༣༧ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་ག་ིངསོ་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདའི་ིཐགོ་ལ། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིདངུལ་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གིས་ལན་བརྒྱབ་ཡོང་ན་འད། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གིས་ལན་བསོན་པ་ཡིན་ན་འད། བཀའ་ཤག་གིས་ལན་
བསནོ་ག་ིཡོད་ནའང་འད། དནོ་དག་ཚགི་གཅགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ནངས་ཞོགས་པ་ང་ཚ་ོགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགནད་དོན་ད་ེ
ཚོའ་ིཐོག་ལ། སི་འཐུས་རྒན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མས་ང་ཚ་ོམཐུན་འབེལ་དང་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ད་ེགསུངས་སོང་། ད་ེ
ཡིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། ད་ེསྔནོ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡར་རྒྱན་བརྒྱབས་ནས་ཆབ་སདི་བཙོན་ཟུར་དང་། 
འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་ད་ེའད་རྒྱན་མང་པ་ོཞིག་སོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིཁུངས་ལ་ན་ནིང་ཕ་ིཟླ་ ༣ དང་ཕི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ཟླ་ ༡༡ དེ་ཚོར་བཀའ་ཤག་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞིག་ཐོབ་འདུག་ཟེར་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ནས་བཤད་ཀ་ིའདུག 
ད་ེཡིན་དུས་སིར་བཏང་གི་བཀའ་ཤག་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན་སུ་རེད་འདུག ད་ེའག་ོཆོག་ག་ིརེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའད་གནང་ཡོད་
རྒྱུ་མ་རདེ་ད་ེཡིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ངམ། ཡོད་པ་ཤེས་ཀ་ིཡོད་དམ། གངས་ཅན་སདི་གཤངོས་རང་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་ང་ོ
རྒལོ་བས་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། ན་ནངི་ད་གཟོད་ང་ོརྒོལ་བེད་མཁན་ད་ེཚོའ་ིནང་ནས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཡོད་མེད། ད་ེ
འད་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སོང་ངམ། ད་ེའད་ིའདདོ་བྱུང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མིན། ད་ལྟ་ཉེ་བའི་ཆར་ང་རང་ཚོ་དང་སོབ་ལས་ཐོག་ད་ེའད་
འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ནས་ས་གནས་ལ་ཕུང་པ་ོགདན་འདེན་ཞུས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚ་ོམང་པོ་
ཞིག་གིས་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོགནས་སོད་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེའད་བྱུང་དུས་མ་ིམང་གི་རྒྱབ་སོར་དང་མཐོང་ཚུལ་
གང་འད་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མ་ིས་ོསོའ་ིགཞིས་ཆགས་ལ་སེབ་པའ་ིསྐབས་སུ་གལ་ཆ་ེཤོས་ས་གནས་དའེ་ིགནད་ཡདོ་
མ་ིསྣ་ད་ེཚ་ོབཅར་བ་ད་ེའད་གནང་བ་མཐངོ་མ་སངོ་། བས་ཙང་ད་ེཡིན་དུས་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚའོ་ིངསོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཞིག་འཐུས་
ཤོར་འགོ་ཡི་མེད་ན་སྙམ་པ་བྱུང་། ད་ེའད་བྱུང་བའ་ིསྐབས་སུ་དེར་གལ་གནད་བརི་སངས་ས་གནས་ནས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་
ནས་དེར་ག་འད་ཞིག་སྣ་ེལེན་ཞུ་དགོས་པ། དེར་ཆེ་བསོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་སྙམ། 
བས་ཙང་ད་ེཚོའ་ིཐད་ལ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ལ་ལམ་སོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེངསེ་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་ཀ་ི
ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་ནས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ད་ེངས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་སྙམ། ཐུགས་གས་ོགནང་རྒྱུ་སོམ་
དངུལ་ན་ིའདུག དེའ་ིགནད་འགག་ད་ེང་རང་ཚ་ོམ་ིགཅིག་པུ་མ་རེད། ཡུལ་མ་ིལ་མཐངོ་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིརདེ་སྙམ། བས་ཙང་
ད་ེའད་ཡིན་དུས། ད་ེཚའོ་ིཐད་ང་ཚོའ་ིགནང་སངས་གནང་ལུགས་ད་ེཚ་ོའདས་པའ་ིཆ་ལ་ག་འད་བྱུང་འདུག མ་འངོས་པར་ག་འད་
བས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགསོ་ཀ་ིའདུག དེར་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ད་ེདཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆགོ་ཡིན། རིས་དང་འབེལ་བའ་ི
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརངི་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་ོསི་ཀྲ་ོལི་ཡ་གནས་ས་ོའགོ་རྒྱུ་དེའ་ིསྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འད་ིཞིག་
གནང་སོང་། ང་ཚོས་ག་ར་ེལྟ་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། མི་དེས་བོད་ནང་ལ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་ཡོད་མེད། མི་དེས་ཕ་མས་བོད་ནང་ནས་
ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་ཡོད་མེད། དེར་གཞི་བཞག་ནས་ཁོ་རང་ཚ་ོཆབ་སིད་ཀི་འབེལ་ཡོད་ཡིན་ན་ཆོག འབེལ་ཆགས་ཡིན་ནའང་
འགིག་ག་ིརདེ། བཙནོ་ཟུར་ཡནི་ནའང་འགིག་ག་ིརདེ། ད་ེངསོ་འཛིན་བས་ནས་ཕར་ལ་གཏོང་ག་ིཡོད། བཀའ་ཤག་ལ་ང་ོརྒལོ་བས་
འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ཕར་ལ་མ་བཏང་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གི་འབོད་བསྐུལ་
ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། ད་ིབ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ལམ་སོན་ཞིག་དགོས་འདུག་ཞུ་ཡི་འདུག ངས་སྔོན་མ་
ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ཡིན། དྭང་སོབ་སྐོར་ཞིག་མ་གེང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡིན། ཡིན་ནའང་དེའ་ིསྐོར་ལ་མ་འོངས་པ་ལས་ཀ་ག་ར་ེག་ར་ེབེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་དེའ་ིསྐོར་ལ་ལམ་སོན་དང་ག་ར་ེ
བདེ་དགོས་ནའང་ང་ཚསོ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏ་ེལམ་སོན་བདེ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རགིས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རགིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་ཀི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཞིག་
ཡོད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩།༡།༡༩ ལ་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གནང་འདུག བོད་མི་སབས་
བཅོལ་བ་རྒྱ་གར་ལ་གནས་སདོ་ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱེར་ད་ེདུས་འགངས་ཞུ་རྒྱུའ་ིདུས་ཚོད་ལ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཨ་ར་ིསོར་མོའ་ི
ཐགོ་ལ་ཕབ་ནས་འབུལ་དགོས་པ་ཞིག་བཀདོ་འདུག གསལ་བསྒྲགས་གནང་བཞག་པ་དེའ་ིནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
དང་། ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀོད་ཁྱབ་གཞི་བཟུང་ཞེས་ད་ེའད་ཞིག་གསུངས་འདུག དེའ་ིནང་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མི་སབས་བཅོལ་
བའ་ིལག་ཁྱེར་ཕ་ིའགངས་ཞུ་རྒྱུའ་ིདུས་འགངས་ཤོར་བ་ཡནི་ན། ཨ་རའི་ིདངུལ་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ནས་སོད་དགསོ་པ་རདེ་ཟརེ་
བ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེམེད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་ཀི་མེད་འགོ་བསམས་སོང་། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོར་ལག་ཁྱེར་སད་བཞག་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གནང་བཞག་པ་ཞགི་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སོད་བས་ནས་
མཁན་ཞིག་གི་ལག་ཁྱེར་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ད་ེརྒྱ་གར་སོར་མ་ོབེད་སོད་བཏང་ནས་
མཁན་གི་མ་ིསེར་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསལ་བསྒྲགས་བས་བཞག་པ་དེའ་ིནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕ་ིརྒྱལ་
ནས་ཚུར་ལ་ཡོང་མཁན་ག་ིམ་ིད་ེཉནི་གངས་དགུ་བཅུ་ག་ོགཅགི་ནས་འགངས་པ་ཡནི་ན། ལ་ོགཉསི་འགངས་པ་ཡིན་ན་ཟེར་བ་ད་ེ
འད་བའ་ིརིམ་པ་ཞགི་བཀོད་ནས་ཨ་སོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བཞ་ིབརྒྱ། སུམ་བརྒྱའ་ིཚད་ཅིག་ཕབ་ནས་ད་ེགཞ་ིབཟུང་སོད་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེའི་འོག་ད་ེལ། Afghanistan, Pakistan, Bangladesh ད་ེདག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སོར་མ་ོསོད་
དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚ་ོབོད་པ་སབས་བཅོལ་བའ་ིལག་ཁྱེར་འཁྱེར་མཁན་ད་ེདག་གིས་ཨ་སོར་ནང་ལ་ཕབ་ནས་སོད་
དགསོ་པ་ད་ེགནས་སངས་ག་ར་ེཡིན་པ་ཡནི་ན། དའེ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་འད་བྱུང་ཡོད་ན་མེད་ན། བྱུང་མེད་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་
དུ་གནང་དགསོ་པ་ཆགས་འདུག་སྙམ། གང་ཡནི་ཟེར་ན་ང་ཚ་ོའདརི་མཁན་ཚསོ་ཨ་སོར་ག་ིཐགོ་ལ་སོད་དགོས་པ་བྱུང་བ་ཡནི་ན། 
ད་ེདང་པ་ོམ་ཡིན་པ་ཞིག དཀལ་ངལ་ཡོད་སོད་པ་ཞིག ཁ་ཤས་སྣང་མེད་འགང་མཁན་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་ཡོད་སིད་པ་རེད་དེ། ཁ་
ཤས་རང་བཞིན་གིས་འགང་འགོ་མཁན་སྐུ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ད་ེའད། ཨ་སོར་གི་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་སོད་དགོས་བྱུང་ན་སྐུ་ངལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་པ་ད་ེབཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཞགི་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དམགིས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཟུར་འཛར་དང་པ་ོདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས། ཟུར་འཛར་དང་པའོ་ིནང་
ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་གི་གོ་སྒྲིག་ཆེད་ཟེར་བ་དེའ་ིལས་དོན་དང་ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། 
མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའ་ིགདན་ཐོབ་ད་ེགཏན་འབེབས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
མེད་དུས་གཞུང་འབེལ་གི་མཛད་སོ་ད་ེའདའ་ིསྐབས་སུ། མ་གཞ་ིནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག President ཟེར་བའི་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དེའང་ད་ལྟ་ཁིམས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབཞིན་
ཆསེ་མཐ་ོཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམས་དང་། དཔལ་ལྡན་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ཚགོས་གཙ་ོསང་ལ་བཞུགས་རྒྱུའ་ིགནས་སངས་
ད་ེད་དུང་ཡང་ཁིམས་མཐུན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམེད་པའ་ིསང་ལ། དཔེར་ན། གསུང་ཆོས་ཀ་ིསྐབས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་
ནང་ལ་ག་དུས་ཡིན་པ་ཡནི་ནའང་ཆསེ་མཐའོ་ིཁིམས་ཞབི་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙའོ་ིསང་ནས་འབལོ་གདན་ཞགི་རྒྱག་ག་ི
འདུག ངས་ད་ེརངི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ག་ིབརྒྱུད་ནས་འབོལ་གདན་ད་ེསུས་བརྒྱབས་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འད་ིཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ཁིམས་ཀ་ིདབང་བསྒྱུར་ལ་ས་ོསོའ་ིཚ་ེསགོ་ལས་ཀང་ར་ཆ་ེབ་བར་ིམཁན་ག་ི
གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ད་ེའད་བཀའ་གནང་གི་མ་རེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་
དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པས་ཐག་བཅད་ནས་འབོལ་གདན་ད་ེབརྒྱབས་པ་རདེ་དམ། ད་ེབརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མ་གནང་རོགས་གནང། ད་ེསྔ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའ་ིཐོག་ལ་ཚོགས་གཙོའ་ིབཀོད་ཁྱབ་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས་ནས། ལགས་
ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གིས་ཇ་ིལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེའད་ཡིན་དུས། དཔརེ་ན། ཁ་སང་ར་ོར་ེགདན་
ལ་དབུས་བོད་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀསི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་སྐབས། སརི་བཏང་བས་པ་ཡིན་ན་ར་ོར་ེསོབ་
དཔོན་ད་ེདཀིལ་ན་སོད་དགོས་ཀ་ིརེད། ར་ོར་ེསོབ་དཔོན་ག་ིའཁིས་ལ་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཁ་ིཞིག་བརྒྱབས་ནས་
༸གོང་ས་མཆགོ་ག་ིམདུན་ལ་ཞལ་ཡར་ཕགོས་ནས་བསད་འདུག ད་ེཚ་ོསུས་བཀའ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ་དམ། དབུས་བོད་མའི་ི
སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཇ་ིལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད་དམ། དེའ་ིསྐབས་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་པ་ཕེབས་
ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིངསོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ག་ིཡོད་
པ་རེད། ད་ེཚོའ་ིཐོག་ལ་ལན་གསལ་པ་ོཞིག་དགོས་ཀ་ིའདུག རྒྱུ་མཚན་ཆ་རེན་གང་འད་ཞིག་ག་ིའོག་ནས་ད་ེའད་གནང་ག་ིཡོད་
པ་རདེ་དམ། ཁིམས་ཐག་མ་ཆདོ་པ་མང་པ་ོཞགི་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེབཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འཕགས་པ་ཚ་ེརངི་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སབས་བཅོལ་ལག་ཁྱེར་དུས་འགངས་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདུས་ཚོད་
ཏག་ཏག་ཕར་འགངས་བདེ་མ་ཐུབ་ན་ཆད་པ་ཕགོ་རྒྱུའ་ིདཀའ་ངལ་སྐོར་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ། ང་ཚ་ོཨབ་ག་ན་ས་ིཐན་
དང་། བང་ལ་དེ་ཤི དེའི་བར་ལ་ཆད་ལུས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐེབས་འདུག དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། 
འབེལ་ཡོད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། འབེལ་ཡོད་དོན་
གཅོད་ཡིན་ནའང་འགིག་ག་ིརེད། ད་ེཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་འབལེ་ཡོད་ས་གནས་ཀ་ིས་ིབདེ་ལས་ཁུངས། ས་གནས་
ཀི་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས། ས་གནས་ཀི་གསང་བ་ལས་ཁུངས། ས་གནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས། དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས། 
དབུས་ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟ་འག་ོདང་འག་ོབཞིན་པ་ཡནི། ངས་སྔནོ་མ་ནས་ད་ེའད་བཤད་ཀ་ིཡོད། ད་ེཏགོ་
ཙམ་ཞིག་སྒུག་ན་ཐག་གཅོད་ཡོང་ག་ིརེད། མ་གཞ་ིམ་ིམང་ནས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡིན་ནའང་ཡུལ་ཁིམས་ལ་བརི་སྲུང་བེད་དགོས་
རྒྱུ། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཕར་འགངས་བེད་དགོས་རྒྱུ། ད་ེག་དུས་ཡིན་ནའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་ལྟ་འདི་ནས་སབས་
བཅལོ་ལག་ཁྱེར་ཡོད་མཁན་བོད་མ་ིཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབལེ་མཛད་ས་ོསྐབས་ཀ་ིགདན་ཐབོ་ད་ེབད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀ་ིངསོ་ནས་སྔར་ག་ིལམ་སལོ་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོཡ་ིཡོད། ད་ེངས་འད་ིནས་འགེལ་བཤད་མ་ིདགོས་པར་སྔནོ་མ་
ནས་མང་པ་ོཞིག་ལབ་ཚར་བ་རདེ། ད་ེནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལབ་ཀ་ིཡོད། ང་ཚ་ོདགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ག་ིསྐུ་ཚབ་འད་ིན་ཡདོ་པ་མ་
རེད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་སྔོན་རིས་ཀང་འདིའི་ནང་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡིན་པའ་ིཆ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་སྐོར་
འདིའ་ིནང་ལ་མ་གེང་ན་ཡག་པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ཚོགས་
གཙོས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྐོར་ལ་གེང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོཞུས་ཟིན། བཀའ་བོན་ཚོས་གེང་ཆོག་ག་ིམ་རེད། སི་
འཐུས་ཚོས་ཀང་གེང་ཆགོ་ག་ིམ་རདེ། གཅགི་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ནས་
རསེ་ནས་དའེ་ིསྐརོ་ལ་གཅགི་གངེ་གནང་སོང་། དརེ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཞསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས། 
 
ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁམིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གཉིས་དང་། ད་ིབ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འབོད་བསྐུལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་དེ། ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་
འབད་བརོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ད་ེད་ཐོག་ནས་དུས་འགངས་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་ཐོན་མཆན་
ག་ིལག་ཁྱེར་དང་ཕིར་སོག་ཆོག་པའ་ིལག་ཁྱེར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ད་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་
ཞགི་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེར་ཕོགས་གཅིག་ནས་སབས་བད་ེབ་ོཞིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་
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གནས་ཚུལ་ག་ིཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པ་ཡང་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་ག་ིའདུག དཔ་ེཆ་མཚོན་ན་ཐོན་ཆགོ་ལག་ཁྱེར། Exit 
Permit དེར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཟླ་བ་གཅིག་དང་ཉ་ིམ་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་དུ་མ་ིརག་པ། དེས་གནས་ཚུལ་རད་གཅོད་
བེད་པའི་སྐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་གཞུང་གིས་དབུས་ལ་མ་གཏོང་བ། ད་ེབསར་དུ་རད་གཅོད་བེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་
གནས་སངས་ད་ེའད་ཞགི་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ། ད་ེནས་ཡང་ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱུད་དགོས་པའ་ིགནས་སངས་ད་ེའད་བྱུང་འདུག 
ད་ེནས་ལྡ་ིལ་ིས་གནས་ནས་མར་ལེན་པའ་ིསྐབས་སུའང་ད་ེའད་བའ་ིགནས་སངས་ཀང་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་མ་ིདགོས་པའ་ིགནས་
སངས་ད་ེའད་བདེ་དགསོ་ཐུག་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེདངསོ་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ག་ིམ་ིད་ེའད་ཁ་ཤས་ཀ་ིགནམ་
གྲུའ་ིའཛིན་བང་སོགས་ཚང་མ་འཕྲ་ོབརླག་ཤོར་ནས་འག་ོམ་ཐུབ་ཡང་བྱུང་མྱོང་མཁན་ག་ིམ་ིདངསོ་སུ་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེ
ཕོགས་གཅིག་ནས་སབས་བད་ེབ་ོརེད་འདུག་སེ། ཕོགས་གཞན་གཅིག་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་འག་ོབ་ལྟ་བུ། ར་རམ་ས་ལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཕིན་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་ཕནི་མིན་འག་ོསྙམ་པའ་ིདགོས་པ་ཞགི་ཡོང་ག་ིའདུག 
ད་ེའད་དངོས་སུ་བྱུང་མཁན་མི་གཉིས་གསུམ་ང་རང་གིས་མཐོང་མྱོང་། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེཚོའ་ིསྐོར་ལ་བསར་དུ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུའ་ིརིགས་ད་ེའད་ག་ར་ེཡོད་མེད་བཀའ་ཤག་ག་ིངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ད་ེབཞནི་བོད་
པའ་ིངོས་ནས་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའ་ིཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོབོད་པ་རང་ག་ིད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཉ་ིམ་
གཅིག་གཉིས་སབས་བད་ེམིན་ག་ིཆེད་དུ་ལོག་ངན་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ལམ་རགིས་མ་ིབ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརདེ། ང་ཚ་ོ
གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལ་ཉིན་མ་འགའ་ཤས་སབས་བད་ེབོ་ཡོང་སིད་པ་རེད་དེ། རིམ་བཞིན་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞིག་ཆགས་འགོ་
བའ་ིགཞ་ིར་ད་ལྟ་ནས་ཆགས་བསད་འདུག གནས་སངས་ད་ེའད་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག ད་ེཡིན་དུས་ད་ེཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་འབོད་
བསྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོས་ལོ་མང་པ་ོཞིག་གི་རིང་ལ་བོད་གཞུང་དང་། 
བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིགཟགིས་སངོ་འགོ་ནས་བོད་ནས་ཆབ་སིད་བཙནོ་པ་དང་། འབལེ་ཡདོ། འབལེ་ཆགས་ད་ེའདའ་ིགནས་
སངས་ལ་གཟགིས་སངོ་ག་ིཐགོ་ནས། ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡར་གཏོང་བཞིན་པའ་ིགནས་སངས་ཤིག་བྱུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའ་ིཆར་
དེའི་ལས་འཆར་དེ་སྔོན་མ་ལས་ཀང་མང་བ། ཚགས་ཚུད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའི་ཐོག་ལ་འབོད་
བསྐུལ་ནན་པ་ོཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པ་ལའང་ལས་འཆར་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་དུང་མུ་མཐུད་ད་ེའག་ོཡི་ཡོད་པ་
ཞགི་ལ་ངསོ་འཛནི་ག་ིཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ཐགོ་མ་ག་ོསངས་བས་ན། ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡར་བོད་མ་ིསབས་བཅོལ་བ་ཕར་གཏོང་རྒྱུ་
ད་ེཆབ་སིད་བཙོན་པ་གཅིག་པུའི་རྐུབ་བཀག་དང་། ས་དམིགས་མ་ཡིན་པ་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་གོ་
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