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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་
རདེ། སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་འབུལ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལ་ོཡྱིན་པ་ཡོད། ལྡྱི་ལྱིར་ ISC ཡྱིན་པ་ཡོད། དྲན་པ་བརྟན་
པ་ོད་ེཙམ་མྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོངས་གནང་སོང་སེ། ད་ེབོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ང་རང་ཉན་པར་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་ེདུས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོང་གྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ངོས་ནས་
ཁོང་དང་ JNU ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་བུད་མེད་གཅྱིག་འདུག ཁོང་ནས་ཀང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་
མཉམ་དུ་མཁས་དབང་ Professor ལྡྱི་ལྱི་མཐོ་སོབ་ནང་དུ་སོབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། མྱིང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་གདན་
འདྲེན་ཞུས་འདུག ང་རང་ཚ་ོངོས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཁོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་གསུང་ཡོང་
དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གསུངས་གནང་སོང་། བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་རྒྱ་མྱིས་ག་ཚོད་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་
གཙསོ་པའྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆུའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། 
ཆ་ཚང་གསུངས་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་ངོས་ནས་ Professor ཁོང་གྱིས་གསུང་དུས། བོད་ལ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་ག་ཚོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་གནང་སངོ་ས།ེ ཁངོ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསལ་པ་ོགསུངས་སངོ། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲ་བསྐོང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་མཁས་དབང་ད་ེཚ་ོགདན་
འདྲེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེདུས་ཉན་མཁན་ཚང་མ་སོབ་ཕྲུག་རྐྱང་རྐྱང་རེད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཕག་སལེ་རྣམ་པ་ཚསོ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་
བསྔགས་བརོད་གནང་བར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་རྣམ་པ་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཅྱིག་དྲན་བྱུང་། 
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བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་གནས་ཁང་འགོ་བཙུགས་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་བར་དུ་འགན་འཛིན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཚན་སོས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུབ་བསན་བསམ་འཕེལ་ལགས། ཁ་ོརང་གྱིས་འགན་ཁུར་བའྱི་སྐབས་ནས་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་ཧང་སང་བའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སངས་རེད། སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་རེད། རོམ་སྱིག་གནང་
སངས་རེད། འབེལ་བ་བྱེད་ཕོགས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐ་ོ
སོབ་ཁག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
སོང་། ད་ལན་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ང་ོབསམ་འཕེལ་ལགས་ལའང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  མ་
ཕབེས་སྐབས་ནས་ས་ོསསོ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
མཉམ་དུ་འབལེ་བ་གནང་ས་ེལམ་སནོ་དང་ཕག་རགོས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་སྔོན་ནས་སྐུ་ང་ོམཉམ་དུ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་འགན་འཛིན་གཞོན་པ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་གནང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་འགན་འཛནི་གསར་པ། ད་ེསྔ་ཕག་ལས་གནང་མོང་ཡོད་པ་རདེ། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་བའྱི་ཐགོ་
ནས་འདྱི་གར་ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རེད། མཐ་ོསོབ་ཁག་མཉམ་དུ་ཐུན་མོང་གྱི་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བརེ་ལེན་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་
གཞོན་པས་ཕག་ལས་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་འགན་
འཛིན་གསར་པ་གཉྱིས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་དེ་ད་ེབཞྱིན་གྱིས་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚ་ོངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོབ་ོཞྱིག་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགས་པར་ཁག་དང་དུས་དེབ་ཁག དྲ་རྒྱའྱི་གསར་ལམ། སྱིངས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་
ཞྱིབ་ཀྱི་རམོ་ཡྱིག་ད་ེའདྲ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞྱི་
རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགན་ཁུར་པ་ནང་བཞྱིན་
མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེ
བརྟན་ལགས། ཕྱིར་འཐནེ་གནང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་དེ་ནས་ JNU ནས་རེད། ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱེར་བཞེས་མཁན་བོད་དང་
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འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡག་པ་ོགསུངས་སོང་ཡང་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་གསུངས་ཀང་རྒྱ་གར་
ལ་ཐད་ཀར་དམྱིགས་བསལ་གནོད་སོན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུའྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེཕལ་ཆེར་གཞོན་ནུ་ཡྱིས་བསྐོངས་པ་
ཡྱིན་པ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བརོད་གཞྱི་གནང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
མཁན་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ང་ཚོས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་
ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ་ལ། གཅྱིག་ནས་མཁས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་བག་ོགེང་ཡྱིན་དུས་བག་ོགེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱིས་གནོད་སོན་དང་ཕན་གནོད་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེ
ནརོ་བ་ཞྱིག་རདེ། དཔརེ་ན། Indus རྒྱུག་ཆུ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་རང་བོད་ཀྱི་གངས་ཞུར་བའྱི་ཆུ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་ལ་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གངས་རྱི་སོང་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེདྲུག་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་རྐྱེན་གྱིས་གངས་
མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ Indus རྒྱུག་ཆུའྱི་ཆུ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ། Indus དང་ Sutlej འདྲསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ 
Pakistan དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བག་ོགེང་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབོད་ཀྱི་ཆུ་རེད། Brahmaputra ད་ེ Arunachal 

བརྒྱུད་ནས་ Assam དང་ Bangladesh ཁོང་ཚོའྱི་ life line རེད་ཟེར་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ན། སོག་གྱི་
ར་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབོད་རང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་ནང་
རེད། ཨེ་ཤྱི་ཡ་ཡོངས་ནང་ལ་ཆར་པ་སྔ་པོ་འབབ་དང་ཕྱིར་པོ་འབབ། གནམ་གཤྱིས་ཚ་པོ་ཡོང་དང་གང་མོ་ཡོང་། དེ་ཡོངས་
རོགས་བོད་ཀྱི་རྱི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༥༠ ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༦༠ ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གངས་རྱི་
སངོ་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེདྲུག་ཡོད་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཙམ་སྐམ་འག་ོཡྱི་རེད། མེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་ནས་ཁོར་ཡུག་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་འདུག Mount Everest ཇ་ོམ་ོགང་མ་ཡན་ཆད་གངས་
ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། Kangchenjunga ཡན་ཆད་གངས་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཚབས་ཆ་ེབའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ། གནོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་བག་ོགེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པ་ོདང་
གཙང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁོར་ཡུག་དེ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་འགན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་
ལགས་ཉེ་ཆར་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་པ་རེད། བསམ་འཕེལ་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ངས་ཀང་བསྔགས་བརོད་ཧ་ཅང་མཐ་ོབོ་ཞུས་ན་
འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། དྲུང་ཆེ་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་རྒན་ཤོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གསར་པ་གཞྱི་ནས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་རྱིམ་དང་གོ་གནས་ཐོག་
ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཆུང་ས། ལས་བྱདེ་ཉུང་ས། ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིང་ས་ཞྱིག་རེད། བསམ་འཕེལ་ལགས། ཁྱེད་
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རང་ལས་བྱེད་ག་ོརྱིམ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷན་ཁང་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེགནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ད་ེརྱིང་ལས་ཁུངས་ཆུང་ཤོས། 
གསར་ཤོས། ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བཀའ་ག་ར་ེགནང་བ་
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞྱིན་དུ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསནོ་སོང་། རྒས་ཡོལ་ཕེབས་ཚར་
དུས་གཞྱི་རའྱི་འཛིན་སོང་ཐགོ་ནས་མྱིང་འབོད་གནང་གྱི་མ་རེད་ད།ེ བསམ་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་ཨྱིན་ཡྱིག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
སོ་སོས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཟོ་ལྟ་བཟོས་པ་མ་ཟད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་ལའང་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་པ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་རྒྱུན་རྱིང་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འགན་འཛིན་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འགན་འཛིན་གཞོན་པས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཚགས་པར་ཁང་ 
Diplomats གཙོས་པའྱི་ཚགས་པར་ཁང་ནང་ལའང་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་རོམ་འདོན་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེས་ཁྱབ་
བསགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཅྱིག་བཤད་པ་དང་མྱི་བརྒྱ་འཛོམས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་ལས་
རམོ་གཅྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ཁྱབ་ཆ་ེཡྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ནང་
ནས་འདནོ་ཡངོ་མཁན་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༡,༩༧༨,༧༣༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་
མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། ཤོག་གངས་ ༦༣ 
ནང་དུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན། སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་
དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོམས་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ རདེ་
འདུག ང་ཚ་ོཚགོས་ཆུང་གྱིས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་ག་ེཔ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ག་ེཔ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོརཟབ་སོང་དང་སོང་བརྡར། བགོ་གེང་། 
ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ ༤༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག མ་གཞྱི་ནས་གོང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡།༢།༣།༤།༥།༦ པ་
བར་དུ་ལས་གཞྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག་ཀང་། དེའྱི་སང་ལ་སོམ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོག་ར་ེཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོམ་རྱིས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ེཚ་ོསྔོན་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་གོང་དུ་བག་ོགེང་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་དུས་བཀའ་ལན་ཕུལ་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལ་ོང་ཚོའྱི་ར་ེབར་བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འག་ོསོང་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོལྔ་རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་རྒྱུར་ཧ་ལམ་གཏན་འཁེལ་བསད་ཡོད། ད་ེ
མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་འགོ་ཉར་མ་ཐུབ་ན་རེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཞུ་ས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་རྱིས་འགོ་རང་ཉར་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཧྱིན་སོར་ཁྱི་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་ནས། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཁག་བདུན་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ ལས་ཡོད་པ་
མ་རེད་དེ། དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་བྱུང་པ་
ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརེད། དངུལ་ད་ེརྱིས་འགོར་
ཉར་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ། སན་སོན་གནང་མཁན། སྔོན་རྩིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༡༦,༧༩༩,༡༠༩ 
རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བཀལོ་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁ་དབྱ་ེབ་གསུམ་ལ་འབྱེད་འདུག རྒྱུན་
གོན་དང་དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་བཅས་རེད། རྱིས་ཁ་ཁག་གསུམ་ལྟ་དུས་ཕོགས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་ཟེར་བ། དེའྱི་བར་དུ་
སྔ་ལོ་དང་ད་ལོ་བར་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ག་ལ་ཞུས་ན་རྒྱུན་གོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལ་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༠༠༣,༧༦༢ དང་། ཟུར་བཀལོ་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༠༥,༩༥༣ ཁྱོན་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ ༤,༣༠༩,༧༡༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོར་རྒྱུན་གོན་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༥༦༨,༨༥༤ ད་ེབསམོས་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༤,༥༦༨,༨༥༤ ཆགས་
བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ ལོར་རྒྱུན་གོན་ལ་སྱིར་བཏང་ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༢༣,༥༡༥ ཞུས་འདུག ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༥,༤༨༠,༡༠༩ དེ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཧྱིན་སོར་ ༦,༨༠༣,༦༢༡ 
ཆགས་བསད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ རྱིས་ཁ་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ རྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཧྱིན་
སོར་ ༢,༢༠༠,༠༠༠ ཙམ་ག་ཆ་འཐོལ་པ་ལྟ་བུ་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བྱེད་དམྱིགས་བསལ་འཐལོ་པ་བསྐ་ོཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འག་ོང་པར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་
ཟེར་ནས་འདུག རྱིས་འགོ་དེ་གསར་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོང་ཅང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ལ་གས་ོསོང་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་འོག་ཏུ་རྱིས་འགོ ན་པ། ནང་དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོ་དེའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ན་གཞོན་ཞེས་པ་དེར་ན་གཞོན་ཟེར་བ་དེར་གཞོན་ལ་ན་རོ་
ཞྱིག་ཆད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། 
བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་པ་དང་ཇ་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ད་ེལྟ་དུས། ལྷན་
ཁང་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ནས་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་དུས། དེའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ནས་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རགོས་ཚགོས་ནས་ཀང་ལྷན་ཁང་ད་ེལའང་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་དང། རྒྱབ་སོར་རྣམ་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཟུར་བཀལོ་ནས་
སེབ་ཡོང་དུས། དེའང་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་པས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་ཞེས་གསལ་འདུག ཏན་ཏན་ད་ལྟ་བྱུང་བཞྱིན་
པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་འདྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མ་ཡྱིན་པ་དང་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཕྱི་རོགས་ཚགོས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཕོགས་ཡག་པ་ོཡོད་སའྱི་ལྷན་ཁང་
འདྱིར་ང་རང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་གསོ་སོང་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སེང་ལ་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་ཟེར་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་
དབྱྱིངས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚ་ོངོས་ནས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་
འབེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིངས་ཆ་གང་མང་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་
ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
དུས་ཚོད་རོགས་པ་རདེ། ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རོགས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་
སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེབཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་གསོ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་
གནས་སངས་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་མེད་པ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ངེས་ཅན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཁོར་ཡུག་ནང་བཞྱིན་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་
སངས་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སེང་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་
བཞྱིན་བོད་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཧ་ལམ་
གཟའ་ལྷག་པ་རྟག་པར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལའང་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཁས་པ་ཚང་མ་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གནང་
མཁན་མ་ཡྱིན་པ་སྱིངས་ཆ་འདྲ་མྱིན་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་མོལ་འདྲ་མྱིན་གནང་མཁན་
གང་ལྟར་མཐའ་མཇུག་ད་ེབོད་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་མཁན་གྱི་མཁས་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་གདན་འདྲེན་གནང་རོགས་
གནང་ཞསེ་ངས་ངསོ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན། 
རྒྱུན་གནོ་ཚང་མ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༩༠,༥༧༦འདུག ད་ལའོ་ིརྒྱུན་གནོ་ནང་ཧྱིན་སོར་ ༡,༩༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཟརེ་ན། ཟུར་བཀལོ་ནང་ནས་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཙང་ཆདེ་མངགས་ཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་ཁྱེར་
བ་རདེ། ཟུར་བཀལོ་ནང་ནས་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བང་མཛོད་དངུལ་ལྷག་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་དངུལ་འབརོ་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་དངུལ་འབརོ་དང་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཕགོས་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕགོས་འཕར་
སོང་གསུང་རྒྱུར། ད་ལ་ོད་གྱིན་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོབྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་དྲུག་ཆདེ་མངགས་བསྡུ་བསྐོང་
བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་དགསོ་འདུག འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེདགསོ་འདུག སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་རྱིམ་པས་བལྟ་འག་ོཡྱི་རདེ་
ཀང་། མྱི་གསར་པ་དྲུག་ཡར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་གནང་རྒྱུ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་བསྐོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་མྱི་གསར་པ་དྲུག་གྱི་
ཕོགས་འཐོལ་པ་སེབས་པ་སོང་ཙང་། ཆེད་མངགས་ཕོགས་འཕར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་
ཞྱིག་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁ་ཨང་ ༡༌༤ དའེྱི་ང་པ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གས་ོསོང་གསུང་རྒྱུ་དརེ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མཁས་པ་
ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁོང་ཚ་ོགདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཁོང་ཚོར་ལྡྱི་ལྱི་བར་གྱི་འགོ་སོང་། འདྱི་
གར་བཞུགས་རྒྱུ་རདེ། ཉམས་གསོག་མཛད་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ནས་ད་ེསྔ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་
ཟབ་སངོ་དང་ད་ོསྣང་སྤྲད་ནས། ཁངོ་རང་ཚའོྱི་འག་ོསོང་གྱི་ཆདེ་དུ་བཞག་པ་རེད། ང་རང་ཚརོ་ཡདོ་བཞྱིན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚོར་
ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་ཙང་ཉམས་ཞྱིབ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་གནང་མཁན། ཕྱི་ནས་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འགོ་གོན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ ༡༌༤ ཇ་པ་ད་ེབོད་གནས་དང་འབེལ་བའྱི་མཁས་དབང་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བག་ོགེང་
ཚོགས་འདུ་སོགས་དང་། སྱི་ཞུ་བར་གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་ (སྔོན་རྱིས་དེབ་གཞྱིར་བཟུང་) གསུང་རྒྱུར། གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གས་ོསོང་ད་ེབོད་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཔྱད་དབེ་རོམ་གཞྱི་གནང་རྒྱུ་དང་མཁས་པའྱི་
བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ། གཏམ་བཤད་གོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་འགོ་སོང་ད་ེརོགས་དངུལ་ EU ནས་རག་པ་རེད། 
དའེྱི་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ག་ོསྱིག་ད་ེལྟར་རེད་འདུག ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ནང་
གསེས་ན་པ་དེ། རྒྱ་གར་ན་གཞོན་གསུངས་པ་ད་ེཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ཁ་ཤོག་ནང་དུ་
གཞོན་དེ་ལ་ན་རོ་བྱིས་འདུག དེབ་ནང་ལ་རྱིང་པ་ལྷག་ནས་ན་རོ་ཆད་འདུག དེར་དགོངས་སེལ་དང་འབེལ་ནས་ན་རོ་བཅོས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་དུ་ཡོད། ད་ེནས་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལོ་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རོགས་ཚོགས་ནས་རག་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རང་བྱས་ནས་ཟུར་བཀོལ་
ལ་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལངོས་གཙ་ོབ་ོད་ེརདེ། ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་བསམ་འཆར་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསར་པ་དྲུག་
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བསྡུ་བསྐོང་བྱས་ནས་གང་ལྟར་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུ་རདེ། གལ་སྱིད་རོགས་དངུལ་མ་རག་
པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་འག་ོདྲུག་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྱིས་འག་ོཉར་བ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ ༡༌༤ ང་པར། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གསོ་སོང་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ་
ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གས་ོསོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ག་ོབ་ཞྱིག་ལནེ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསམས་བྱུང་ཡང་དམྱིགས་
བསལ་ག་ོབ་ལེན་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་དུས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཉམས་ཞྱིབ་པར་ཟབ་སོང་ཟརེ་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ། ཉམས་ཞྱིབ་
པ་ད་ེཚ་ོགནས་རྱིམ་དང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གས་ོསོང་ལབ་དུས་བདག་པ་ོམེད་པ་ལྷག་ནས་ཡར་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་
པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱི་གེའྱི་ཚགི་གྱི་འག་ོསངས་དང་ས་ོསསོ་ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པ་རྱིས་འག་ོམྱིང་འབྱི་དུས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འགེལ་བཤད་གནང་དུས་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འགེལ་བཤད་
གནང་དུས་གས་ོསངོ་གནང་ཡྱིན་པ་གང་ཡང་ག་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བགྱིས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༦,༧༩༩,༡༠༩ གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་
བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྩི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། སན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༨༣༨,༣༥༣ 
རདེ་འདུག།ཚགོས་ཆུང་གྱི་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཨང་ ༨ པ་ཆུ་གོག་གྱི་ཐོག་ལ་
སར་ཆ་གོས་འཆར་གཅྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་འདུག།སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་རྱིས་འག་ོཐོག་
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ། རྱིས་འགོ་འདྱི་ཆུ་གོག སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་སོང་ཧྱིན་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཧྱིན་སོར་སངོ་ ༧,༥༠,༠༠༠ སར་ཆའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་སངོ་ཧྱིན་སོར་ ༣༢༥,༨༣༩ བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར་སོང་
ཧྱིན་སོར་ ༡,༠༧༥,༨༣༩ ཟུར་བརདོ། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་གགོ་མྱི་ཊར་གངས་ ༤ ཡོད་ཁངོས་ནས་ལས་ཤག་གྱི་
མྱི་ཊར་ ༢ ཕུད། ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱི་ཊར་ ༢ ནས་གངས་ ༡ རང་ཁྱྱིམ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།Domestic དང་གངས་ 
༡ ཚངོ་དནོ་ Commercial རདེ་འདུག།ཉ་ེལམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི་གོག་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ས་ེཚན་
ནས་ལས་བྱདེ་གངས་ ༥ ཙམ་གགོ་གྱི་མྱི་ཊར་རྟགོས་ཞྱིབ་ཆདེ་ཕབེས་ཡོད་འདུག།།དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ཁྱྱིམ་མྱི་ཊར་ 
༡ ད་ེཚོང་དོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་རྱིན་འབབ་ཐོག་གོག་རྱིན་འབུལ་དགོས་པ་འགེལ་བརོད་དང་སན་ཐ་ོཞྱིག་ཀང་ཕུལ་ཡོད་
འདུག དེའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་གོག་ཁང་ནས་སག་ཐོག་བརྒྱུད་དཔྱད་ཞྱིབ་བཀོད་རྒྱ་ཞྱིག་བཏང་
བའྱི་ནང་། དནོ་ཁང་གྱི་རང་ཁྱྱིམ་མྱི་ཊར་ ༢༧༢༠༤༥༢༣ ད་ེཚོང་དོན་ཐོག་ཡྱིན་དགོས་པ་དེའྱི་བར་ཁྱད་འབབ་རྱིས་བསྐོར་གྱིས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་སྤྲོད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། གནས་སངས་དེར་བརྟེན་ནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ིགོག་རྱིན་ཚོང་དོན་ཐོག་
སྤྲོད་དགོས་པས་གོག་རྱིན་འཕར་འབབ་ཚོད་དཔག་འགོ་འཆར་ཧྱིན་སོར་ ༣,༢༥,༨༣༩ སར་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས། ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེའདྲའྱི་དཔྱད་གཞྱི་འབྱོར་བ་དང་ད་ེམ་
ཐག་ཏུ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་
ཐོག་ནས་བཅར། ཞུ་གཏུགས་བྱས་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ལས་ཁུངས་འདྱི་ལས་ཁུངས་རང་རེད། ལྷག་པར་དུའང་ལྡྱི་ལྱི་དོན་
གཅོད་ཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་འདྱི་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།མྱི་ཚང་གནས་སའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ས་ཆ་
འདྱི་མྱི་ཚང་གནས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ། ཚོང་གྱི་ལས་དོན་གནས་སའྱི་ས་ཆ་འགྱུར་བ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་མང་པ་ོབྱས་ནས་ད་
ལྟའྱི་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་གཏུགས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ཞུས་ནས། ད་ེལའང་
ཁྱེད་རང་ཚོས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ནས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་མ་ཕུལ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང། 
ལར་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི། སྔོན་རྩིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ལ་འབུལ་དགསོ་བསམ་སོང་
སེ་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་བཅའ་ཁྱིམས། དེ་སྔ་སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སར་ཆའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
གཅོག་ཆའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འབེལ་དང་སགས་ནས། བཅའ་
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ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༢ པ་ནང་གསསེ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་གངོ་གསལ་ལ་ེཚན་དང་འབལེ་བའྱི་ཁ་པ་ནང་གསལ་གྱིས་འག་ོསངོ་དགསོ་
རྱིགས་ཡོངས་རགོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང། གཅོག་འཕྲྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སོག་བཅས་ཇྱི་འོས་ཐག་གཅོད་ཆོག་
གྱི་ཡོད། གཅོག་འཕྲྱི་མ་གཏོགས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འབུལ་ཆགོ་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། སྔོན་མ་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་རསེ་ང་ཚོའྱི་དུས་ཚདོ་བསྟུན་དབང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དནོ་གཅོད་ནས་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཟླ་ ༣ པའྱི་
ཚེས་ ༧ ལ་མ་གཏོགས་འབུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག དེའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ལྷག་རྒྱུ་དེར། འབད་བརོན་མང་པ་ོགནང་འདུག ད་ེནས་
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་འབྱོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་དུས་ཚོད་ད་ེའདྲ་
ཆགས་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་མ་ཕུལ་རང་ཕུལ་ཆགས་པར་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བ་ཞུ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་རྒྱུན་
གོན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། སྐར་མ་ ༡༠ ར་ེཡྱིན། དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་
མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༨༣༨,༣༥༣ ཐོག་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་གྱི་སྣོན་པས་བསོམས་འབོར་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་
གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སན་སོན་ཞུས་ཆོག་པ་བགྱིས། བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་དེར་ཧྱིན་སོར་ ༢༤,༢༢༣,༠༦༣ རེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གྱི་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༣ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཞྱིག་ཡོད། ས་ཁང་ཁྱིམས་རོད་པའྱི་ག་དང་གཞན་འག་ོགོན་ཟརེ་རྒྱུ་དརེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠,༠༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག།སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་གསུངས་མྱི་བད་ེབ་ཡོད་ན་ལན་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག།གལ་སྱིད་བད་ེཔ་ོཡོད་ན་དའེྱི་གནས་སངས་རྒྱབ་ལངོས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་རདོ་པའྱི་འག་ོསོང་
འགོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞུ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོར་ད་ེསྔ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཆེན་པ་ོམཐོང་བ་སོང་ཙང་། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་འགོ་སོང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདྱི་
ཡང་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་དེར་ཚང་མ་བཏོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རེད། མ་འོངས་པ་གང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་དོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་འབོར་འདྱི་ཆེད་
མངགས་ཁྱེར་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིཨང་ ༣ 
དེར་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཚ་གོག་འབྱིང་བ་གངས་ ༥ གསར་ཉ་ོཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཚ་གོག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཙུགས་
དགསོ་རྒྱུ་གནས་སངས་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་གང་གོག་འདྲ་བ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་བྱི་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཚ་གོག་ལ་གང་གོག གང་གོག་ལ་ཚ་གོག་བྱིས་ན་གནས་སངས་ད་ེཁག་ཁག་ཆགས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཚ་གོག་འཛུགས་དགོས་རྒྱུར་གང་ཆགས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་ད་ེཚོར་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེག་རང་གྱི་ཟུར་འཛར་དེའྱི་ཨང་ ༦ པ་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཆེད་
ཡྱིག་ཆ་ར་མེད་བཟ་ོབྱའྱི་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའདྲ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་
ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་གཅྱིག་ཉོས་འདུག ད་ེག་འདྲ་བྱས་ནས་གནས་སངས་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིནང་གསེས་ ༣ པ་འདྱི་ཚ་གོག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་ད་ེས་ཆ་
གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་དགུན་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་གང་མ་ོདང་། དབྱར་ཁ་ཤྱིན་ཏུ་ཚ་པ་ོཡོད་དུས། ཚ་གང་གྱི་ཕགོས་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚ་ོད་ེལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཚ་གང་གྱི་མཐའ་གཉྱིས་ཡོད་དུས། དགུན་ཁའྱི་སྐབས་སུ་ཚ་གོག་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཚ་གོག་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་རེད། འདྱི་ཚ་གོག་དང་གང་གོག་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ ༦ པ་ད་ེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུ་འདྱི་གཅྱིག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟེར་དུས། ཡྱིག་ཆ་བེད་མེད་དུས་ཚོད་
བརྒལ་རེས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་ས་ོརྒྱག་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ལྷག་པར་དུའང་མ་གྱིར་ང་
རང་ཚ་ོཕྱི་སོད་ལག་འཁྱེར་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དྲྭ་རྒྱ་ནང་བླུགས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ཉར་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མེ་བསེགས་པའྱི་རྐྱེན་སྔོན་མ་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱུང་དུས། དེང་
སང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ལམ་ནས་བླུགས་པ་དང་ཆ་ཚང་ར་མེད་ཕྱིན་ནས་ཤོག་བུ་རང་ཞྱིབ་ཞྱིབ་མར་ཐནོ་ཏ་ེབེད་སདོ་ཡདོ་པའྱི་འཕྲུལ་
ཆས་གཅྱིག་ཉ་ོརྒྱུ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ ༢༤,༢༢༣,༠༦༣ གཏན་འབེབས་ཞུ་བ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཟུར་བཀལོ་མེད་པ་བགྱིས། འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་
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ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་
སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༩༤,༤༥༥ 
རདེ་འདུག།ཚགོས་ཆུང་གྱི་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན། མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་འཕགས་བོད་
འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༠༩༤,༤༥༥ གཏན་འབེབས་ཞུ་བ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། ཤོག་གངས་ ༧༥ གཟྱིགས་
རགོས་གནང། སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ 
༥,༤༨༠,༩༠༧ རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཧྱིན་སོར་ ༥,༤༨༠,༩༠༧ གཏན་འབེབས་ཞུ་བ་ལ་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན། སན་སོན་གནང་
མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་དའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༠༢༦,༧༨༠ 
རདེ་འདུག།ཚགོས་ཆུང་གྱི་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་ལས་དནོ་ཐོག་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་
བསན་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཐད་ཀར་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང། དོན་དག་གཅྱིག་ད་ེཨ་རྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་
བསྐ་ོགཞག་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་
བསྐ་ོགཞག་དངསོ་སུ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ར་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་རདེ། གོས་ཚགོས་རེད། བོད་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་ལ་ད་ེབསྐ་ོགཞག་མ་བྱས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སོང། ཏག་ཏག་འདྲ་བ་ོཞྱིག་
འག་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོགཅྱིག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་སབས་བད་ེབ་དང་ལྷག་པར་དུ་ལུང་པ་གཞན་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་ལ་སེམས་ཁུར་།ཤུགས་ཆ་ེབ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས། པེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ེདུས་ང་ཨ་རྱིར་བཅར་ནས་ DC ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ Steve Chabot 

ཁ་ོརང་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་བཅར་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཨ་རྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཞུ་དུས་ཁ་ོརང་ར་བའྱི་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་ལ་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་ཚོགས་ཆུང་
གཅྱིག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ནང་དང་རྒྱ་ནག་བཅས་ལ་ཕར་ཚུར་གྱི་འགོ་འོང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་
གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ Steve Chabot ཁ་ོརང་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་སྐབས་དེར་
གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚ་ོཐགོ་ནས་མྱི་འག་ོའགའ་མྱིང་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་གནང་སོང། ད་ེདུས་
དནོ་གཅོད་ང་ཚསོ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་འཕྲལ་དུ་མྱི་འག་ོའབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་འཛནི་སངོ་རདེ། དནོ་གཅོད་རདེ། གང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕར་ཚུར་ག་ོབསྡུར་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མཉམ་དུ་ག་ོ
བསྡུར་ཞུས་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོསེམས་འཁུར་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མྱི་འག་ོམྱིང་
འདོན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའམ་ཡང་ན་ཕ་གྱིར་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་ད་ེཙམ་གྱི་དགོས་གལ་མ་མཐོང་བའྱི་གནས་སངས་འདྱི་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཞུ་ཚདོ་རང་ཐྱིག་མ་སངོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཡང་གསལ་བཤད་
དང་ལན་འདབེས་ཞུ་རྒྱུར་སབས་བད་ེབ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་བསམ་སོང། གལ་སྱིད་སབས་བད་ེཔ་ོམེད་ན་ངས་ད་ེརྱིང་
གོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་གེང་སོང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་དནོ་དག་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
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དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེང་ཚ་ོདོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཚང་མ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབེལ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་ DC དནོ་གཅོད་ནང་ལའང་ང་ཚསོ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱདེ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་ཁངོ་རྣམ་པར་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དནོ་གཅདོ་ནང་ལ་ར་བའྱི་ལས་བྱདེ་
ཉུང་ཉུང་། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་བ་བྱེད་མཁན་ལས་བྱེད་གཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
སོབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོ་འགོ་སོང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེ་ཙམ་གྱི་མང་པོ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཕགོས་གཞན་པ་གཅྱིག་ནས་མྱི་ཡང་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་གོང་དུ་
གངས་ཀ་ ༦༠ གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དྲན་སྐབས་སུ་རྱིགས་གཅྱིག་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་ད་ེམཇལ་བ་ཙམ་མ་གཏགོས་དའེྱི་གནས་ཚད་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག སྤུས་ཀ་འདྱི་
ད་ེཙམ་གྱི་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆདེ་མངགས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་གསོལ་ཚིགས་གཅྱིག་ང་ཚསོ་ག་ོསྱིག་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་མངགས་བཅར་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་གནས་ཚད་འདྲ་བ་ོགང་ལྟར་སེམས་འཁུར་བྱེད་ཕོགས་ད་ེ
གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག རྒྱུས་ལེན་བྱདེ་དགོས་འདུག་བསམ་ནས་ཆདེ་མངགས་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་དུས་ར་བའྱི་གང་ཟག་གྱི་ཚདོ་
གང་ཟག་གྱི་མྱི་ཐྱིག་ཟེར་བ་འདྱི་ང་ཚསོ་ཚོད་དཔག་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེདུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ང་ཚ་ོའབེལ་བ་
ཡོད་མཁན་རེད། ད་ེལས་མང་བ་ད་ེཚ་ོད་ེཙམ་གྱི་ཚོར་སྣང་ཧ་ཅང་མེད་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཇལ་སོང། ར་བའྱི་གོང་དུ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མེད་པ་ལས་ཡོད་པ་གལ་ཆེ་བ། ཡོད་པ་དེའང་ག་ཚོད་མང་བ་ཡོད་ན་
གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བརྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྤུས་ཀ་ཟརེ་ནའང་གང་ལྟར་གནས་ཚད་གང་ཙམ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། རྱིགས་གཅྱིག་ཁ་ོརང་ཚ་ོཆསོ་ཕགོས་ལའང་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོའདུག རྱིགས་གཅྱིག་ནས་ཁ་ོརང་
ཚོའྱི་རྒྱུས་ལོན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱེད་ཆེད་སེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ད་ེཙམ་གྱི་གནས་ཚད་ཅྱིག་མཐོང་མ་སོང། ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའྱི། དཔེར་ན། བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་གཅྱིག་པུར་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱ་མྱི་ས་ཡ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་ནང་ནས་ཉ་ེརབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་སེབས་བསད་པའྱི་རྒྱ་ནག་ནང་ནས་རྒྱ་མྱི་ས་ཡ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་
གངས་ཀ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདེར་ཧ་ཅང་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་ཉུང། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་
ཡུ་རབོ་ལ་ད་ེའདྲ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་ནང་ལ་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་ལུང་པ་རྱིགས་གཅྱིག་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་མང་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཙམ་གྱི་འབེལ་བ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའམ་ཐོག་མའྱི་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནས་
ཚད་དང་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་ཏོག་ཙམ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་
ཆེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ཚ་ོགོགས་པ་ོཟེར་ནའང་མྱི་འདུག རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ེནས་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་མྱི་མང་ཆདེ་མངགས་ཟུར་དུ་མཇལ་
འཕྲད་གནང་། བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབརྱི་བ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོའྱི་གནས་ཚད་
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ཏགོ་ཙམ་ཡག་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ག་ཚོད་མང་མང་མཉམ་དུ་འབལེ་ལམ་ཞྱིག་འཇགོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་
འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་ཐོག་
ལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སན་སེང་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྱིར་བཏང་གཅྱིག་བྱས་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། 
ཡྱིན་ནའང་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་མ་ོའདྱི་ New York རྒྱལ་སའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་ལོ་གསར་སྐབས་ལ་དོལ་རྒྱལ་
ཚགོས་པ་ཕལ་ཆེར་མྱི་ ༨ ཡོད་པ་འདྲ། ཁོང་ཚོས་ལ་ོགསར་གྱི་ཁོམ་སོན་རྒྱལ་སའྱི་ནང་བྱདེ་དུས་འཕྲདེ་དར་སང་ལ་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།Tibetan Association Of North America ཞེས་མཚན་བྱང་
བརྒྱབ་ཏ་ེརྒྱ་མྱིའྱི་དར་ལོག་འཕར་ནས་ཁོམ་སོན་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ སྐབས་ལ་ Florida ད་ལྟ་
རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཕ་གྱིར་ཕབེས་དུས། ཡང་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་མྱི་ད་ེདག་དརེ་ཡང་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་
མྱིང་ཁྱེར་ནས་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་བསདོ་བསྔགས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱས་པ་རེད། ད་ེནས་འདྱི་ཐེངས་མ་དང་
པ་ོམ་རེད། གཉྱིས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་འདྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧམ་པ་ཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་
འདུག ད་ེའདྲའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག།འདྱི་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ད་ེསྣང་མེད་གཏང་གནང་རྒྱུ་
མྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུ་བགྱིས། ད་ལྟ་མེ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་དུས་སང་ལ་མེ་ད་ེབསད་བད་ེཔ་ོ
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངན་པ་ལང་ཤོར་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་དངོས་གནས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།སྐབས་
དེར་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་པའྱི་སྐབས་སུ་དེར་ངས་འཕྲལ་དུ་ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་སྐུ་ང་ོའདྱི་གང་
འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞུས་དུས། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་རེད། ཉྱིན་མ་དེ་ག་རང་ཕ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ New York, 

New Jersey ཡྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཐོག་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཡོངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།E-mail ཐོག་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྲ་རྒྱ་དང་ང་ོདེབ་
ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་དྲྱིལ་བསགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ད་ེདངོས་གནས་མྱི་མང་མང་པ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་བ་ོའཚབ་
བྱེད་ཀྱི་འདུག།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདྱི་འགན་གཅྱིག་བཞེས་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་འདྱི་
ཁྱིམས་མཐུན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད། བོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ༢༩ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་
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གཅྱིག་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་རེད་འདུག།དེའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱ་མྱི་དམར་པོའ་ིགཞུང་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱིང་ར་ཆེན་པ་ོསྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེབེད་སདོ་ལོག་པ་གཅྱིག་དང་དྲྱིལ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེསྣ་ེཁྱིད་མཁན་འདྱི་ Minnesota ཡྱི་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པས་སྣ་ེཁྱིད་གནང་གྱི་འདུག།ངས་གང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ནས། ད་ེདངསོ་གནས་དྲང་གནས་གནས་ཚུལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
རེད་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་མྱི་དམར་པོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དོལ་རྒྱལ་མྱི་ད་ེདག་བེད་སོད་བཏང་ནས་བོད་ལ་ཡོད་
པའྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་དངསོ་གནས་བ་ོཕམ་ཡོང་གྱི་རེད། ཁངོ་ཚ་ོལའང་མག་ོསྐོར་བཏང་ནས་ང་ཚ་ོདརེ་ཕྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ད་ེ
འདྲ་བྱེད་ཀྱི་འདུག དགོངས་ནས་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གྱི་རེད་གསུང་གྱི་འདུག།ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་
ཅེས་སོན་བརོད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་དེར་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས་འདྱིར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་
གནང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ེགཅྱིག་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚོར་བརྡ་ལན་གཅྱིག་
འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་བེད་སོད་བཏང་ནས་རྒྱ་མྱིར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་མཁན་དང་། ང་ཚོའྱི་བྱང་
ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་འདྱི་གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་པ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Statement ཞྱིག་
སབས་འཇུག་ཞུ་འདོད་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚ་ོབྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
མངའ་འགོ་ལ་ཆགས་དུས་བཀའ་ཤག་ལའང་འགན་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། ཨ་རྱི་གཞུང་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བམ་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་བསྐ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
འགག་དགོས་དོན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
རང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་འགག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། སྱིད་འཛིན་ Trump ནས་ཕ་གྱི་མྱི་སྣ་གཏྔོང་རྒྱུ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་
འགག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ང་རང་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་རེ་བ་ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོན་ཆེན་ཟེར་ནའང་རེད། 
བོན་ཆེན་གཞོན་པ་ཟེར་ནའང་རེད། དྲུང་ཆེ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་དྲུང་འཕར་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་
མཁན། Under Secretary ཟེར་གྱི་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་དེ་སྔ་ Under Secretary ཁག་ཁ་ཤས་ནང་ལ་བོད་པའྱི་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ཞབས་སེགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། ལས་ཁུངས་ད་ེསར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་། Under Secretary 

མྱི་འགོ་ད་ེསྱིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཕྱི་སྱིད་སེ་ཚན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འགག་རྒྱུ་དེ། བོད་དོན་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་
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མཐུད་པའྱི་འགན་ཡོད་ཙང་། བཀག་བཞག་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་འདུག གང་ཟག་དེའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་ཆབ་སྱིད་དང་གནད་
དནོ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་གཞྱི་རའྱི་མྱི་འག་ོཕར་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། འོས་མྱི་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་དེ། འགག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱས་
ནས་འགག་འདུག ནང་ཁུལ་གནས་སངས་དང་ནང་ཁུལ་ཆབ་སྱིད་ཐུག་ནས་འགག་བསད་ཡོད་སྐབས། དེར་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་
འབུད་རྒྱག་རྒྱག་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་བསལ་བོད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེར། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་རེད། ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོནས་ངེས་པར་དུ་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་
རེད། བསྐ་ོཡྱི་ཡྱིན། དེར་འགྱུར་བ་ར་བ་ནས་མེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། འགྱུར་བ་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོགང་ཟག་གཅྱིག་
དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་མཁན་གཅྱིག དེར་ང་ཚོའྱི་འགན་ད་ེསོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་རང་གཏན་མ་འཁེལ་
བར་དུ། ང་ཚསོ་ལས་ཁུངས་ད་ེསོར་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 

ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོའྱི་གནས་ཚད་ལྡན་པ། ཤེས་ཚད་ལྡན་པ། སྤུས་ཚད་ལྡན་པ། རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚོ་
འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ། མང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་འགན་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་རེར་ལོ་འཁོར་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་པ་ོརོབ་ཀྱི་མ་རེད། སོང་ཙང་རྒྱལ་ཁབ་
ས་ོས་ོནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ནམ། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བ་བྱདེ་མཁན་གཞནོ་སེས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡོད་ནའང་འདྱིར་རྡ་
རམ་ས་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། འགོ་སོང་ཆ་ཚང་བཏང་ནས་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ར་ེལ་མྱི་བཅུ་ར་ེཚད་གཞྱི་ཟྱིན་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་
བར་དུ་ལྔ་ར་ེདང་དྲུག་ར་ེམ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་གངས་ཀའམ་ཞབས་སེགས་ཆ་ཚང་བ་བྱུང་མ་སངོ་། ཐངེས་གཉྱིས་བྱས་ཚར་
བ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན། རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་དུས་རྟག་ཏུ་འབལེ་བ་
བྱེད་ཐུབ་མཁན་གཞོན་སེས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཤེས་ཡོན་ཅན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་རེད། ཡན་ལག་གམ་ལག་པ་།ཤུགས་ཆ་ེརུ་
གཏང་རྒྱུར་ཟབ་སོང་ད་ེཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལན་གཞོན་སེས་ཐེངས་གཅྱིག་ ༡༨ སེབས། ཐེངས་གཅྱིག ༡༥ 
མ་འོངས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སུམ་བཅུ་སེབས་ནས་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། བསར་དུ་ཞུ་
རྒྱུར་ད་ལན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོ། ཁ་ོརང་ཚོར་མ་བསྐུལ་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོའག་ོསོང་བཏང་
ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་འདྱིར་ཕབེས་པ་རདེ། ཕབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསངས་རདེ། བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚའོྱི་འགན་ཡྱིན་སབས། སྣ་ེལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འབྱོར་སོང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ལ་ོགསར་སྐབས་སུ་
ཟེར་ནའང་རེད། ད་ལོའ་ིལོ་གསར་མཉམ་དུ་འཁེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་རྒྱ་མྱི་སོད་ས་ China Town ཟེར་གྱི་རེད། དེར་དོལ་
རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བྱང་ཨ་རྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཟརེ་ནའང་རདེ། མྱི་མང་གྱི་ཚགོས་པའྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཁ་ོ
རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་ ༸གོང་ས་
མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཨ་ཅང་ཅང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙོས་པའྱི་ད་ེདག་ལ་མང་གཙ་ོམེད་པ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་སྐརོ་ལ་བཤད་
པའྱི་བརན་ཐུང་ཡང་མཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྔ་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ལངས་ཕོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། 
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱ་མྱིས་བདེ་སདོ་བཏང་བའྱི་མྱི་སྣ་ད་ེདག་དམྱིགས་བསལ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོར། ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
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ད་ེསྔའང་གནང་ཡོད། ད་ལྟའང་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོབེད་སོད་ལོག་པ་འོག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་
དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཧམ་བཤད་རྫུན་གཏམ་རང་རེད། ད་ེསྔ་ནས་ངས་ཞུས་མོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་དོལ་
རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ང་ཚོར་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག དང་པ་ོརྒྱ་གར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབ་དུས། ཨམ་ཕྲག་ནང་
ལ་ IC ཁྱེར་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། IC ད་ེསུས་རྒྱབ་སརོ་བྱས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚརོ་སྤྲད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་སངོ་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་
རདེ། སོབ་གྲྭ་ག་བར་བཏང་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབྱ་ེབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་ཚང་གནང་ནས། ཁ་ོརང་ཚོ་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་བངས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་སེབས། སེབས་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྒྲུབ། ཐོབ་ཐང་རག་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཚུར་ཁ་གཏད་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་སནོ་བརདོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་དགསོ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་རྐྱང་རྐྱང་བྱས་ནས་བསད་པ་ད།ེ རབ་ཆནེ་དང་འཚབ་ཆ་ེབའྱི་
ཞབས་འདྲེན་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེའྱི་ཐོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་དེབ་ཆུང་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རེད། དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་རེད། བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་གསལ་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྔ་
བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོད་ེ Reuters སན་གགས་ཆ་ེབའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་རོམ་
གཉྱིས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། རོམ་གཉྱིས་དརེ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དོན་གཅོད་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལེན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་སྱིད་
སངོ་རེད། འབེལ་ཡོད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ། ང་ཚསོ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་སྤྲད་
ནས་དེའྱི་ནང་ལ་བདེན་པ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དེ། རྒྱ་མྱི་ལག་འབེལ་ཡྱིན་པ་དང་། དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་བསན་
ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་རྒྱབ་སོར་མང་པོ་བྱེད་མཁན་ད་ེདག་བརླག་པ་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ། ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ང་ཚོས་ད་ེསྔ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དལོ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚ་ོལ་ང་ོརྒལོ་ཡོད་ཅསེ་བཤད་པ་ཙམ་མྱིན་པར། 
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་རང་ཚོསགནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགནང་གྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ ༢༩ ཐོག་ནས་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་བཏང་བ་ད།ེ འགྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གནང་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་
མང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསན་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེསྔ་དོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཉུང་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་ག་བར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ལ་རྣམ་འགྱུར་
བསན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་དང་། གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་མང་རང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔའང་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། གནང་བ་དེ་འགྱིག་གྱི་འདུག འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་འབེལ་བའྱི་དེང་སང་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུ་དེར་ཆག་ཡང་མང་པ་ོསེབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མང་ཆ་ེ།ཤོས་ད་ེཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
འདྱིར་ཡྱི་ག་ེམང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཡོང་དུས། ང་རང་སེར་གྱི་ཚརོ་བ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེ
ན། ཆག་ཡང་གནང་མཁན་ད་ེཚོས་གནང་རྐྱང་བྱས། ཞུ་མཁན་གྱིས་ཞུས་རྐྱང་བྱས་ནས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟ་བུ་ཆགས་
ནས་གང་ལྟར། ཆག་ཡང་ད་ེཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ད་ེད་ོབདག་སོ་སོར་དངུལ་འབོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་དངུལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ས་ོས་ོབོད་པ་ཡྱིན་པ་མཚནོ་རྟགས་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའབུལ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ག་བར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུང་
གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རདེ་ལ། གསུང་དགསོ་རྒྱུ་དའེང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དངེ་སང་ང་ཚསོ་ཆག་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ།ོ འདྱི་ནས་མར་འཆད་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ོབདག་ད་ེཚ་ོཧ་ལམ་མང་ཆ་ེབས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་
ཡོད་ས་མ་རེད། ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་གནས་ཆུང་ཆུང་ནས་ཆག་ཡང་ཞུས། ད་ེནས་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་བ་དང་འགྱིག་སོང་
བསམ་བསམ་འདྲ་བ་ོཞྱིག ངས་ཌ་ོལར་བརྒྱ་ཆག་ཡང་གཏོང་ཐུབ་སོང་། སྤྲདོ་དགསོ་བྱུང་མ་སངོ་། འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་
བསམ་ལྟ་བུ་དང་། ང་རང་ལ་ཁ་ེབཟང་ཡྱིན་ཟརེ་བ། ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཚོར་
བ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་དེའྱི་སྐོར་ལ་འགན་ཡོད་པས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཚན་རྟགས་བཀོད། དམ་ཕྲུག་བརྒྱབས་ནས་
འདྱིར་ཡྱི་ག་ེསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱི་ག་ེདའེྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་འདྱི་དང་འདྱི་ཞསེ་བྱ་བ། དཔལ་འབྱརོ་ཉམས་དམན་དངསོ་འབལེ་
ཡྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་། དངུལ་མེད་མཁན་དང་། སོ་སོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་པ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་
ཕག་བྱིས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་བྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངུལ་
མེད་མཁན་རེད། ཉམ་ཐག་རདེ་འདུག གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲའྱི་ཕག་བྱིས་གནང་ནས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
གྱི་མཚན་རྟགས་དང་ལས་དམ་སར་མ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་གནང་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་རདེ་འདུག དངུལ་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་རདེ་འདུག་ཟརེ་ནས། ཡྱི་
གེ་གསུམ་ཐམ་པ་ཤོག་གངས་དེར་མྱིང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོ། མྱི་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
ཆག་ཡང་ཞུ་ཕདོ་རྒྱུ་སེམས་ཐག་རདེ་འདུག ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆག་ཡག་ཞུ་ཕོད་ས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག རེས་མ་ཁྱེད་རང་གྱི་ཕྲུ་
གུ་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བསམ་གྱི་རེད་དམ། བོད་གཞུང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་རེད། 
ལས་ས་བ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག ཌ་ོལར་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལ་ཕ་།ཤུལ་བུ་རྒྱུད་ནས་ཉམ་ཐག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཉམ་ཐག་
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ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། ཕྲུ་གུ་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས་ངའྱི་པཱ་ལགས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐབེས་ཆག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག ཌ་ོལར་ཉྱིས་བརྒྱ་སྤྲོད་རྒྱུ་མ་རག་ནས་བོད་གཞུང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཡྱི་གེ་
ཞྱིག་འཁོད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཏན་ཏན་བྱུང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེང་སང་ཌ་ོལར་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་གང་ཡང་མ་རེད། 
དངེ་སང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་ཌ་ོལར་སོང་ཕྲག་མང་པ་ོསྤྲོད་དགོས་པ་རདེ། ཚང་མས་ད་ེབསྣམས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆག་ཡང་ཞུས་ནས་ཌ་ོ
ལར་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཁེ་ཕན་རག་སོང་བསམ་རྒྱུ་དེ་དང་། སོ་སོའ་ིམྱི་བརྒྱུད་ཀྱི་མྱི་ཚེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། སུར་
གདམ་ཁ་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་གནས་སངས་ཆགས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་རེད་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཕགོས་ནས་ཆག་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཆག་ཡང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྤྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ཅྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་དངུལ་སྤྲད་
ས་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གནང་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཁ་གཡར་ས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཌ་ོལར་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཆག་ཡང་བྱ་
རྒྱུ་དེ། ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ནས་ཉམ་ཐག་དང་དཔལ་འབྱོར་མེད་མཁན་གྱི་མྱིང་གཞུང་ནག་པོའ་ིདེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་འགོ་རྒྱུ་རེད་
འདུག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཨ་
རྱི་ New York and New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྐབས་སྔོན་མ་ད་ེརེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཙན་ལག་
དེབ་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ནས། དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་གནས་སངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ད་ེག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལབ་གེང་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག དངུལ་
འབོར་ད་ེརྱིང་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡདོ། ཚུར་སྤྲདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དངུལ་འབརོ་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ལ་སྤྲོད་དགོས་
པའྱི་སོབ་གས་ོག་ཚོད་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ད་ེཚོར་ཐུགས་
ཁག་མེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དངུལ་ག་ཚོད་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེབས་དགསོ་སར་སེབས་
ཀྱི་མྱི་འདུག བར་ནས་འཁྱེར་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་དྲྱིས་མཁན་ཡང་མང་པ་ོའདུག 
ད་ེའདྲ་ང་ཚོའྱི་ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོའཕྲ་ོབརླག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལ་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་བསྡུ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་
ངལ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། མར་བཞུགས་རོགས་
གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དའེྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
འབེལ་མཐུད་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་པ་དེར་ས་ོས་ོངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་
དུ་དགོངས་འཆར་ནང་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་ག་ར་ེགེང་སོང་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེ
རྒྱ་ནག་གཙསོ་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོས་ོངསོ་
ནས་དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་གང་མགོགས་བསྐོ་གཞག་
གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དནོ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོས་ོངསོ་ནས་ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཇལ་
འཕྲད་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་
བཀའ་ལན་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། དེར་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་ལན་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
གཅྱིག་གྱིས། ནའེུ་ཡགོ་ china town བྱུང་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེགསུངས་ཟྱིན་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཕབེས་ཟྱིན་པ་རདེ། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་སོ་སོ་ངོས་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་དོན་གཅོད་དབུས་པའྱི་ལས་བྱེད་གསུམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བྱེད་
ཉུང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་དམ་སམ་པ་ཞྱིག་འདུག ཨ་རྱི་ཞེས་ཟེར་བའྱི་སྐབས་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ལ་ལས་བྱེད་འཕར་མ་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ད་ེདངོས་གནས་རེད། དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཡོད། 
ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆག་ཡང་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཞུ་མཁན་གང་ཟག་ཁ་ོརང་གྱིས་དགངོས་པ་
བཞེས་དགོས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནའེུ་ཡགོ་དང་ New Jersey ཐགོ་ནས་སྔོན་མ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དངུལ་འབརོ་
ད་ེདག་ཚང་མ་ད་ལྟ་རེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོ
རང་ཚོ་ཁ་སང་སྔོན་མ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་གང་མགོགས་གཙང་མ་བཟོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་ལ། 
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སབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ནེའུ་ཡོག་དང་ New Jersey སྱི་ཁང་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐོབ་ཙང་། བཟོ་བཅོས་
གཏང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སང་ལ་འགག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནའེུ་ཡོག་དང་ New Jersey སྱི་ཁང་ད་ེབེད་སདོ་གཏང་ཆགོ་རྒྱུའྱི་
བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཚར་བ་རེད། ཐོབ་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་ད་ེསྔ་དངུལ་ཁང་ནས་བུན་ལོན་གཡར་ནས་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབས། ང་ཚ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ཧ་ལམ་བསྒྲུབས་ཏ།ེ བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པར་བརྟནེ་ནས་
སྱི་ཁང་བེད་སོད་བཏང་ནས་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཕར་འག་ོསོང་མང་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིམ་པས་ཚུར་ཡོང་འབབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཚགོས་
ཁང་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ནའེུ་ཡགོ་དང་ New Jersey དཔལ་འབྱརོ་གནས་སངས་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱི་
རའྱི་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ད་ལན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བརྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ལྟར། ཏན་ཏན་
བརྱི་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ནང་ལ་ལས་བྱེད་ད་ལྟའྱི་ཆར་གསུམ་ཟེར་ནའང་རེད། ང་ཚོ་
འདྱི་ནས་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཕར་གཏང་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་རྒྱུགས་འཕྲདོ་ཚར་བ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོམཐངོ་
མཆན་སྒུག་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕར་འག་ོརྒྱུ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོརྒྱུ་གཅྱིག་
ད་ེསྔ་ནས་ས་མྱིག་གཅྱིག་ཕུལ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ནང་ནས་དནོ་གཅདོ་ཁང་ནང་ནས་ལས་བྱདེ་མང་ཤོས་ད་ེབྱང་
ཨ་རྱི་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཉུང་དྲགས་པ་མ་གཏོགས་མང་དྲགས་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
སོང་ཙང་ང་ཚ་ོརྱིམ་པའྱི་ས་མྱིག་ཚང་མ་ཁེངས་པའྱི་ཐོག་ཡང་བསར་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོརྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་བསྡུ་འབབ་དེ། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ཟས་
བཅད། ཕོགས་འབབ་ཀྱི་དོད་ཚང་མས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་དང་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེསྔ་ཆག་ཡང་གྱི་རྱིམ་པ་ཆནེ་པ་ོགཉྱིས་ཕྱིན་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་
ཆག་ཡང་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ཆག་ཡང་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཆག་ཡང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ཨ་རྱི་
གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཕལ་མ་ོཆེའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བེལ་བ་ཆ་ེདྲགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཉབོ་
དྲགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རྐྱནེ་པས་ལ་ོགསུམ་ལྔ་སབེས་ལ་འབུལ་མ་ཐུབ། ལ་ོམང་པ་ོལྷག ཁག་ཅྱིག་ནས་
ས་ོས་ོདང་པ་ོསབས་བཅོལ་ཞུས་པའྱི་སྐབས། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེའཕྲོག་འག་ོཡྱི་འདུག སབས་བཅོལ་རག་པ་དང་
མར་རག་གྱི་འདུག ལ་ོམང་པ་ོརེས་ལ་རག་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་གསུང་མཁན་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གནས་
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སངས་ཤྱིག་གྱི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ལོ་མང་པ་ོའབུལ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་
གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༤ པ་དེར། དངོས་འབེལ་དཔལ་
འབྱོར་ཉམས་དམན་ཆད་དངུལ་འབུལ་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ་ངེས་ཅན་རྱིགས་ལ་ལུང་དྲངས་ནས་ཆག་ཡང་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཆག་ཡང་འགེངས་ཤོག་ད་ེཀོག་ནས་དོན་གཅོད་སོ་སོའ་ིཆག་ཡང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར། 
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས། ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་ར་ེཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་
འབོར་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། ཆག་ཡང་དབར་ལ་བར་བརྒལ་ཡོད་དམ་མེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཀང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་
གང་ཡོད་པ་དེ། ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་སར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ར་བའྱི་
བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོམྱི་སེར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ལས་འག་ོསོང་གཞན་པ་དངུལ་མང་བ་བཏང་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་དང་ཀུན་སོང་ད་ེསུ་གང་གྱི་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མེད་དུས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་རྐྱེན་བྱས་
ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་སྱི་ཡོངས་ལ་ལམ་སོན་ཞུ་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཅར་པ་རེད། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དུས། གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱི་ཆག་ཡང་ཉུང་བ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཆག་ཡང་གཅྱིག་ཕུལ་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་མ་འོངས་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆག་ཡང་མ་ཞུས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། ད་ལྟ་སྐབས་གཅྱིག་ཆག་ཡང་སྤྲད་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབས་ནས། ཆག་ཡང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་ཚང་མས་ལས་རྱིམ་འདྱི་གསན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཆག་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
གཙ་ོའདོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆག་ཡང་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཆག་ཡང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ལོ་འཆར་ཅན་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ས་ོསོའ་ིའགན་རདེ་སམ་པར། ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གང་གསུངས་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྔ་ལ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དང་འཕྲསོ་ནས་བདནེ་པ་རེད། དངུལ་ད་ེགངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཡྱི་ག་ེ
གཅྱིག་ངས་མངགས་ཡོད། ད་ལྟ་འབྱརོ་མ་སངོ་། འབྱོར་བ་དང་རེས་སུ་ཞུ་ཆགོ ན་ནྱིང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞྱི་རྐང་གོ་སྱིག་བྱས་ཏ་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱི་ཚོགས་ས་བརྟན་གྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་སུ་
གཞྱི་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་རེད། བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་ཡྱིན། སྐབས་དེར་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁོང་ཚུར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་གཙོ། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྐབས་གསར་པ་རེད། སྐབས་རྱིང་པ་མ་རེད། 
གནད་དོན་ད་ེསྐབས་རྱིང་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་རེད། འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་ནས། གང་ལྟར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཕར་འགངས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འདྱིར་འབུལ་རྒྱུར་དམྱིགས་རྟནེ་ཨ་
སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ ཡོད། ངག་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་དེ། མ་ར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཨ་སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ 
དེའང་། ག་ལེར་མར་ཆག་ནས་དངུལ་ད་ེཧ་ལམ་ཨ་སོར་ ༡༩༠,༠༠༠ འམ་ ༡༨༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཆགས་
བསད་འདུག ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ལྟར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་
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ལ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ཕུལ་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
གསར་པར་བརྡ་འདདེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརྡ་འདདེ་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་གཅྱིག་བཟསོ་ནས་བསད་
ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ད་ེསེབས་གཅྱིག་ལ་སྤྲོད་རྒྱུའྱི་ཁོང་ཚོར་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་དངུལ་ཁང་དང་ཁྱིམས་
དང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་འདོན་རྒྱུ་བྱས་ཏེ། ང་ཚ་ོཟླ་དུས་ཚེས་གངས་བཟསོ་ཡོད། ཕར་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་
མ་ཇྱི་བཞྱིན་གང་ཕྱིན་པ་ད།ེ ད་ལྟ་ངས་ལག་པ་ལ་འབྱརོ་བ་དང་། ངས་རེས་སུ་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་
གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས། ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་འབལེ་མཐུད་པ་
སྐུ་ཚབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་བསམ་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ད་ེདག་གསལ་པོ་
གནང་སོང་། གང་ལྟར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ཡོད་བསད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱེད་པ་བྱ་ེབག་གཅྱིག་གྱི་ལས་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འགག་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང། འབལེ་མཐུད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཡོངས་གགས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་
མཚནོ་པའྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་དེར་ཞརོ་འདགེས་བྱེད་མཁན་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་
ཐགོ་ལ་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། སྐུ་ཚབ་ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནང་། འབོད་བསྐུལ་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེབྱང་ཨ་རྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། གནད་དནོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀྱི་བསན་པ་དང་ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཀ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་སྔ་རསེ་མང་པ་ོབཀའ་གནང་ཡདོ་
པ་རེད་ལ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྔ་རེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོབཟུང་ཡོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁྱེར་ནས་གནང་དགོས་པ་།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ནས་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སན་སེང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ར་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་འག་ོཡྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་
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གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་རྟོགས་དུས། ཚོད་དཔག་གྱི་འོས་ཚོད་བྱས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རེད་ལ། བོད་ཀྱི་
བསན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་སབས། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་སོང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཕག་སེལ་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་ཅེས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆེ་ཤོས་དེར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་མཚན་བྱང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཚན་བྱང་དེ། མྱི་བྱ་ེབག་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་
གསུམ་གྱིས་བེད་སད་ནས་འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནའེུ་ཡོག་དང་ New Jersey ཁ་ོརང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པའྱི་མཚན་བྱང་ད།ེ ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། misuse བྱས་པ་རདེ། བེད་སདོ་ལགོ་པ་བྱས་པ། དརེ་ག་ར་ེགནང་
གྱི་ཡྱིན་པ། ད་ེཁྱེད་རང་ཚོ། ཁྱེད་རང་ཚ་ོཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིར་ནེའུ་ཡོག་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཁྱེད་རང་ཚ་ོཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན་པ། ང་ཚོར་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཁོང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ལ། གནང་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ད་ེཚ་ོརྱིགས་ད་ེམྱིང་བེད་སོད་ལོག་པར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ལག་བསར་གནང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུའང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོ
འབལེ་ཡདོ་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚརོ་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ག་ར་ེགནང་དགསོ་པ་ད་ེདག་གང་ལྟར་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཏག་ཏག་གཅྱིག་སོད་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། ད་ེདག་རོད་རོད་ཀྱི་ལམ་ནས་
གཅྱིག་ཐར་སངོ་ན། རསེ་མ་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མཉམ་
བཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚ་ོཨ་རྱི་ཙམ་མྱིན་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་གངས་འབོར་དེ། 
ཉུང་ཉུང་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ས་ོས་ོངསོ་ནས་ཧུར་ཐག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་།ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་
གྱི་འདུག ངསོ་འཛིན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གནད་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཐནོ་སོང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་ས་ོས་ོངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་
བསམ་སོང་། ངས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་ཕོགས་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་འདོད་བྱུང་
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སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདེབས་ངེས་པར་དུ་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སམ། ད་ལྟ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་
ཐོག ་ནས་ཉེ་ལམ་ནེའུ ་ཡོག ་ནང་ལ་མྱིང་བྱང་དེ་ཕལ་ཆེར་འདྱི་ཡྱིན་ས ་རེད།  ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག ་ལ་ཞུས་ན། Tibetan 

Association of North America ཟརེ་ནས། North America ཡོངས་ཀྱི་བོད་པའྱི་མྱིང་ཞྱིག་འཁྱེར་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ངས་ཧ་
ག་ོརྒྱུ་བྱས་ན། North America ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་མྱིང་བྱང་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་གནས་ལ་དཔག་པའྱི་ནེའུ་ཡོག་བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ། Portland བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། སྔོན་མ་ད་ེའདྲ་མྱིང་བྱང་མང་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། མ་འདྲ་བ་ཡོད་དུས། 
གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་ས་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ན་བལྟས་ན་རེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་
ལྟར་གནས་ཚུལ་ད་ེཛ་དྲག་པ་ོརེད། ཛ་དྲག་པ་ོམཐངོ་སྣང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་
ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་བྱས་པ་ལ་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས། ཁ་ོརང་ཚོར་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་གྱི་ཐོག་
ནས་བྱས་པ་ད་ེགྲུབ་འབས་ཐོན་པར་དགོངས་པ་ཞྱིག་དགོངས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་
གནོད་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེ
དང་མཉམ་དུ་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་
སངས། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རང་དབང་གྱི་གཞུང་དང་རང་དབང་ལུང་པ་ཡྱིན་སབས། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
ས་གནས་བྱ་ེབག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་ནས་བེད་སོད་བྱས་ཏེ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཏོར་རྒྱུ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་པ་ཙམ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁ་ོརང་ཚོར་མོས་མཐུན་མྱིན་པ། རྒྱ་རྱིགས་དམངས་གཙ་ོ
དནོ་གཉེར་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡུ་གུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་དོགས་ཟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་ོབ་གཏྔོང་རྒྱུ་
དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེངོས་འཛིན་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དོགས་ཟོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་སྲུང་སོབ་བྱ་
རྒྱུ་ཆེད། འགན་ད་ེཨ་རྱི་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་ནེའུ་ཡོག་ལ་ China Town ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁོང་ཚོས་གོམ་བགོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པ་ནྱི་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འག་ོན་འགྱིག་གྱིའང་མ་རདེ། འག་ོཡྱི་མ་རེད་ལ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་བརྡ་ལན་ནོར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཐོག་ནས་མྱིང་བྱང་ནོར་བ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དེར། 
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་ཟེར་དུས་ཁྱིམས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བད་ེ
འཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ནས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ད་ེསྔ་སྱིད་འཛིན་ Trump ཁ་ོརང་སྱིད་
འཛིན་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཚར་རེས། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཕ་གྱིར་ Florida ཕྱིན་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་བྱས་པ་རེད། ད་ེདུས་གོ་
ཐོས་ལྟར། དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའྱི་མྱི་ཕྱིན་ནས་བོད་པའྱི་མྱིང་ཁྱེར་ནས་དགའ་བསུ་ཞུས་འདུག སྐབས་དེར་ Florida ཏོག་ཙམ་
ཐག་རྱིང་པ་ོཡོད་ཙང་། བོད་པའྱི་བུད་མེད་ལས་འགུལ་བ་དྲུག་ཕ་གྱིར་འགོ་ཐུབ་འདུག དྲུག་རེད། ཨ་རྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ག་ཚོད་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དྲུག་ཕྱིན་ནས་བོད་པའྱི་རྒྱལ་དར་བསེངས་ཏ་ེབོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ང་ོརྒོལ་གྱིས་ལས་འགུལ་
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སེལ་བ་རེད། གལ་སྱིད་བོད་པའྱི་བུད་མེད་དྲུག་ད་ེའགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་གྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཧ་ལམ་བོད་
པའྱི་མྱིང་ཁྱེར་ནས་རྣམ་པ་ག་འདྲ་ཞྱིག་སོན་གྱི་རེད། ད་ེཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ག་འདྲ་བལྟ་ཡྱི་རེད། ཨ་རྱི་མྱི་མང་གྱི་ག་འདྲ་བལྟ་ཡྱི་རེད། 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཇྱི་ལྟར་འདནོ་གྱི་རདེ། སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ངས་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་
ད་ེཏགོ་ཙམ་མ་འདྲ་བ་དརེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ང་རང་ཚསོ་ལས་འགུལ་སལེ་ཆགོ་ཐགོ་ལའང་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཅྱིག་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གྱི་ཕོག་ཐུག་འགོ་ཡྱི་འདུག གཉྱིས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མ་བྱས་པར་ཡུན་རྱིང་ཆགས་
སྐབས། དའེྱི་ས་ཆ་དརེ་དལོ་རྒྱལ་ཕྱིན་ནས་ནང་ལོག་ཟྱིན་པ་དང། ད་ེང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་འདུག ད་ལྟ་ངས་གཙ་ོབ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་རྒྱུ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཁ་ོརང་ད་ལྟ་ Italy ལ་ཉྱིན་ཤས་རསེ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ནས་ Paris ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ཟླ་ ༤ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ལ་འགོ་འཆར་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་ཟྱིན་སོང། མར་བཞུགས་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་
ནས། ལགས་ས།ོ དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་དགོས་ཟནོ་གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་
ལས་དནོ་དང་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་དྲྱི་བ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སངོ་སམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཐེབས་ར་ Tibetan Development Community Fund Inc ཟེར་རྒྱུ་དེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་
སུ་དང་སུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེའགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག ད་ེནས་གནས་ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཐེབས་ར་དའེྱི་ང་ོབ་ོཆ་
མཚོན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དནོ་གཅོད་རྱིམ་པར་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ང་ོབོར་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་བརྟན་པ་ོབཟོས་ཡོད་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་མ་འངོས་པ་སེམས་ཁལ་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་ག་ོབྱུང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགའ་འོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རདེ་
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བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་དུས་ཡུན་རོགས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་སུ་དང་སུ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཉྱིས་པར་དནོ་གཅོད་ཁང་ཉསོ་པའྱི་བུ་ལནོ་གནང་སྱིན་མ་ཡྱིན་པ། བུ་
ལོན་སྤྲོད། ད་དུང་ལོ་འདྱི་ལའང་ Tibet Fund ལ་ཆག་ཡང་རྱིགས་གང་ཡང་རག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེ
ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ཨ་རྱི་བོད་དནོ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་ཡོང་རྒྱུ་ལ། སྐུ་ལས་བསནོ་
གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། Under Secretary འདྱི་ལ་དྲུང་འཕར་གསུངས་སོང་། དེབ་ཐེར་ནང་ལ་དྲུང་
འཕར་འཁདོ་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག Under Secretary ལ་དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས། ཡང་ན་དྲུང་
ལས། དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཁདོ་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ་དང་། སར་ཡང་ག་ོསྐབས་
བཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་དང་འབལེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནས་དལོ་རྒྱལ་ཚགོས་པ་
ཡང་བསར་གེང་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་སེར་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་ད་ེམར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉེ་བའྱི་ལ་ོཤས་ནང་ལ་དོལ་རྒྱལ་
ཚགོས་པ་ད་ེཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེག་བར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ོརྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆ་ེནས་ཀང་གསུང་ཆསོ་ག་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དོལ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོ
ནང་ལ་ནང་འཁྲུག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ལྷ་འདྲ་ེགདོན་བགེགས་རོད་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེརགོས་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་
བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གེང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གེང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། 
གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་གྱི་རྱི་ལ་སྔ་ལྟས་དང་། རྒྱབ་ཀྱི་རྱི་ལ་ཕྱི་ལྟས་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཚོར་བ་གཅྱིག་པོའ་ིདབང་དུ་འབངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཕན་གྱི་འདུག་དང་གནོད་ཀྱི་
འདུག སྔོན་མ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཤད་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ག་བར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོ
ཚསོ་ང་ོརྒལོ་བྱས་སོང། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་མང་པ་ོམ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོརེད། ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོབཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་གསོ་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ནས་མ་ེད་ེཆུང་ཆུང་རདེ། མ་ེཆུང་ཆུང་གསད་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ོཡོད་པ་རདེ་
གསུངས་སོང་། སྐབས་དེར་ནེའུ་ཡོག་དོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་སེབས་ཡོང་དུས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མ་ཕབེས་ནས་འདྱིར་ག་
ར་ེབྱས་ནས་སེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ། Email བཏང་སེ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བཞུགས་པ་རེད་དམ། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རེད། དམྱིགས་
བསལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་སེར་དང་ཕ་རྒྱུད་བུ་རྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ར་བ་ཉྩིད་ནས་མེད་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོསེར་དང་འབེལ་བ་མེད་ཟེར་ནས་སྱི་པའྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་ན། འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ང་
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ཚསོ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་ཚང་མ་སྱིད་སྡུག་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་
ར་ེརརེ་བྱས་ནས་ཕར་འབུད་རྒྱག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་ང་ཚསོ་དལོ་
རྒྱལ་གྱི་སྐོར་ཡང་བསར་མ་གེང་ན་ཡག་གྱི་རེད། ང་ཚ་ོདེའྱི་ཁེ་ཕན་ག་ཚོད་ཡོད། གནོད་སོན་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་
མར་ཉམས་མོང་བསགས་ཚར་སོང་། དའེྱི་སྐརོ་ལ་བཞག་ན་ཡག་གྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ TCDF ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐེབས་ར་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་གཙོར་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ད་ེནས་བཀའ་
ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབྱོར་ལགས། དེ་ནས་ Professor དབྱྱིན་ཡྱིག་རོམ་འབྱི་བ་སོམ་པ་ཚེ་རྱིང་དབང་མོ་ལགས། དེ་ནས་ 
Professor ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས། Ashish Kulshastra རྒྱ་གར་ཡྱིན་མཁན་བྱས། Texas ངོས་ལ་བཞུགས་
མཁན་བྱས། ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་བྱས། དེ་
ནས་དཀོན་མཆོག་རྡ་ོར་ེལགས། ཁ་ོརང་ཚ་ོ ༦ ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱི་ TCDF ཡྱི་ By law ཟེར་བ། 
ཁྱིམས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་དནོ་གཅོད་རང་ནས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་དེ། 
ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཨ་རྱི་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་ལུང་པ་ཁག་གཞན་པ་ནང་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་ཐེབས་ར་ད་ེའདྲ་
བྱུང་རེས་སེར་ལ་བདག་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་མ་ཡོང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་མ་འངོས་པར་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་འགྱུར་
བ་གཏངོ་དགོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་དབང་འདྱི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་བཟོས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། ད་ེནང་
བཞྱིན་དོན་གཅོད་གསར་པ་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ཚབ་ཚོགས་གཙ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེསོང་ཙང་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོབོད་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐབེས་ར་ཚགོས་པ་ལུང་པ་ཁག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་རསེ་བརྟན་ཤོས་ལྟ་བུ་བཟོས་ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་གཅོད་དང་
མཉམ་དུ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་རྒྱུ་འདྱི་
ཐགོ་ལ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་གསན་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ཨ་རྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་པའྱི་མཛད་སོ་
ཉྱིན་མ་ོཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ལ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོལམ་ Nancy Pelosi ཡོད་
ས་རང་ལ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོརྒྱུར་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོརྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་དྲགས་མེད་ནའང་སྔ་དྲགས་མ་སོང་། ཛ་
དྲག་ཐོག་ནས་སྐ་ོརོགས་གནང་ཞུས་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱེད་པའྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མདུན་རང་ལ་ཞུས་ཡོད་ལ། དེའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོཚང་མའྱི་ལས་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བྱས་ནས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་
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པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Tibet Fund ནས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་གཅྔོག་རྒྱུ་འདྱི་
དངུལ་རྱིས་འགོ་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གན་རྒྱ་ཟེར་ནའང་རེད་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་པའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༡།༢ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་ལ་ང་ཚོས་རྱིས་བསུབ་གཏང་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་ཏན་ཏན་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞྱི་རའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆནེ་པ་ོགནང་མཁན་རདེ་ད།ེ ད་རསེ་ Under Secretary འདྱི་གཞྱི་
རའྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ Under Secretary ཟེར་བ་རེད་དེ། ག་ོགནས་ཐོག་ནས་དྲུང་འཕར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆེན་ལ་ Secretary of State ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབོན་ཆེན་རདེ། དའེྱི་འོག་ལ་ Deputy Secretary 

གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། Deputy Secretary ད་ེདྲུང་ཆ་ེརེད། འགོ་སངས་རང་རེད་། ལྷན་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ད་ལྟ་དེར་ང་ཚོའྱི་
ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་འདྱི་དྲུང་ཆ་ེརང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་ Under Secretary བཞྱི་ཐམ་པ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེསོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ Under Secretary དུས་རྟག་ཏུ་དྲུང་ལས་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་འག་ོསངས་ཐོག་ནས་བོན་ཆེན་རེད། ད་ེནས་དྲུང་ཆ་ེརེད། ད་ེནས་དྲུང་འཕར་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ང་
ཚོས་དྲུང་ལས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་ཧ་ཅང་དམའ་བོ་ལ་གོ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཙང་། བོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་གནས་རྱིམ་དང་གོ་གནས་ད་ེགནས་རྱིམ་མཐ་ོས་གཅྱིག་ལ་དྲུང་འཕར་གྱི་ལས་ཁུངས་འགན་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ལ་
སར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་ད་ེའབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རང་
ཁག་ཁག་ཞྱིག་བསྐོ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འདྱིའྱི་གནས་རྱིམ་གང་འདྲ་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ཙང་
གནས་རྱིམ་མཐ་ོས་གཅྱིག་ལ་སར་ན་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་རང་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་ཨ་རྱི་ New York, New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ལྟ་ཡྱིན་བཞྱིན་པ་
མ་ཡྱིན་པ། སྐབས་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་སོར་ ༣༥༣,༩༦༨ སྱི་ཁང་ཆདེ་དུ་བཏང་པ། ད་ེཚུར་སགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐགོ་
མ་ཁས་ལེན་ནང་ལ། ཁས་བང་མཁན་ད་ེརགོ་ག་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། 
རྒྱུན་ལས་གསར་པ་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཤེས་དུས་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་ཨ་སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ གཏའ་འཇགོ་ཡོད་པ་རེད། གཏའ་
འཇོག་ད་ེརྱིམ་པས་མར་བཏནོ་ནས་ད་ེའདྲ་བའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་། གཏའ་འཇགོ་བཏནོ་ནས་དངུལ་ད་ེརྱིས་རྒྱག་ནས་མགོགས་པ་ོ
གསབ་རྒྱུའྱི་ཁས་ཤྱིག་བང་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ས་བརྟན་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོགསར་པ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་སྱི་ཁང་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
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ནང་བཞྱིན་སྱི་ཁང་སོ་འབྱེད་གནང་མ་ཐུབ་པར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤྱིག་འགོར་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་
ནས་བརྡ་འདེད་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་བྱས་པར་བརྟེན། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། དངུལ་ཁང་དའེང་དངུལ་ཨ་
སོར་ ༢༥༠,༠༠༠ ཡོད་པ་ད་ེགང་ལྟར་མར་སེབས་གཅྱིག་ཏུ་འདནོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་བ་ཟླ་བ་བྱས་ནས་
རྱིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་སན་སེང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བའྱི་
ཡྱི་གེ་འདྱིར་རང་ལ་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་ ༡ པ་ོནང་ལ་ཨ་སོར་ ༢༩,༥༠༡ དེའྱི་སྐོར་ཕྲན་
བུའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ད་ེནས་ཟླ་བ་འཆར་ཅན་ ༢༩,༤༩༠ བྱས་ཏེ། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་
ལ་ཏག་ཏག་རྱིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་མ་བྱས་ན་ཁངོ་ཚ་ོལ་དངུལ་འདནོ་རྒྱུ་དརེ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག།སབེས་གཅྱིག་ཏུ་
བཏོན་ན་ཁང་པའྱི་མ་འཇོག་ཅྱིག་གཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་བྱས་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཉྱིས་སྨན་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་
ཐག་གཅོད་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེ
མོར་གཏགོས་པ། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཚསོ་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྐབས་གོང་མའྱི་དངུལ་དངོས་སུ་བེད་
སོད་གཏོང་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མས་ཕོགས་ཡོངས་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེསྱི་པའྱི་དངུལ་དུས་ཐགོ་ཏག་ཏག་སོག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༣ པའྱི་ཚསེ་ ༣༠ ནང་ཚུད་ལ་དངུལ་ཆ་ཚང་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད། དའེྱི་
སྔནོ་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཁང་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་དངུལ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ལྟ་སྱི་ཁང་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོག་གྱི་ཡོད་དུས་ New York ཁུལ་ལ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཧ་ལམ་
གཟའ་སནེ་པ་དང་ཉྱི་མར་འཆར་ཅན་སྤྲ་ོསྱིད་མེད་པ་ཡདོ་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་གྱི་ཡོད་ན། གང་བྱུང་བ་ད་ེགསག་པ་
ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ད་ེསྒུག་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ལའང་ང་ཚོའྱི་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་ལ་
སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་ཚང་མར་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་གོང་མས་གང་
ལྟར་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་གནང་བ་ད་ེནརོ་བ་ནྱི་ནོར་བ་རང་རེད། སྔ་མ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་ཟློས་བྱས་ནས་ཕན་ཐགོས་གང་
ཡང་མྱི་འདུག སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་གོང་མ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་མཐུན་འགྱུར་སརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐགོ་གང་ཡོད་པ་ད་ེརསེ་སུ་བརྡ་འདེད་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསམོས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༠༢༦,༧༨༠ གཏན་འབེབས་ཞུ་བར་དགག་བྱ། དགག་
བྱ་མེད་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། སན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་བསམོས་
འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢,༥༩༩,༢༡༢ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། གསུང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང། དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ 
༢,༥༩༩,༢༡༢ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་ཙང་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་། སན་སོན་གནང་མཁན། སྔོན་རྩིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་
དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་འདྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༣,༩༥༠ རེད་
འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང། ཧྱིན་སོར་ ༣༣,༩༥༠ 
གཏན་འབེབས་ཞུ་བ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ། སན་སོན་གནང་མཁན། སྔོན་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུར། 
བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༡༩༤,༦༧༣ རདེ་འདུག དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 



35 
 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢༌༢ བབ་གོན་གཞན། ཟུར་
འཛར་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ཨང་ ༦ པ་དེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་བྱུང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁང་ག་
བྱུང་དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དེ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ེའགོ་སངས་དེའང་ཕལ་ཆེར་དེབ་སེལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་
སོང་། ངས་དྲྱི་བ་དེར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་མྱིང་ལ་ཉོས་པའྱི་ཁང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁང་ག་སོད་
མཁན་གྱི་མྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡོད་ན་དངུལ་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཐགོ་མ་ཉསོ་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། མཉམ་དུ་ཨ་རྱི་ལའང་ས་ཆའྱི་ཁལ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆུ་དང་གོག་གྱི་འགོ་སོང་ཡོད་ཙང་ཁང་པའྱི་
འོག་མ་ད་ེཁང་ག་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཡར་ནས་ཁང་ག་ཚུར་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ང་ཚོར་ཁལ་དང་
གཙོས་པའྱི་འག་ོསོང་གཞན་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
མྱིན་གང་ཤེས་ཏ།ེ ཁལ་གྱི་འག་ོསངས་ཐོག་ནས་ཁང་ག་ཚུར་ལེན། ཡང་དབེ་སལེ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཡང་ཕར་སོག་ད་ེ
འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁལ་གྱི་འག་ོསངས་ཐགོ་ནས་རེད། ད་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁང་ག་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཡོང་བབ་ཀང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སར་ཡང་། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གལ་སྱིད་ཁང་ག་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་གསལ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། 
ནམ་རྒྱུན་སྤྲོད་ལེན་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་ཡོད་ནའང་རྱིས་ཁའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
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གསལ་མྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་བདོ་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བེད་སདོ་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེངས་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གཞྱི་རྐང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་ལགོས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་
ད་ེཁང་མྱིག་གཅྱིག་ཁང་ག་གཏང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་རྟེན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་ད་ེཁང་གར་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
མེད་ཙང་བྱུང་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ཁང་ག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེདུས་བྱུང་འཁྱེར་རྒྱུ་རེད། སྐབས་དེར་ཟུར་བཀོལ་
ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་གར་སོད་
མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་བྱུང་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁང་མྱིག་སོང་པ་དེའང་ད་ེའདྲ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་ཁུལ་དེ་བཞུགས་ས་ནང་ལ་དེའྱི་
ཁུལ་ལ་མྱི་བཞག་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། མྱི་བཞུགས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལས་ཤག་བདེ་སདོ་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་ཆའྱི་
གནས་སངས་ཐགོ་ནས་ཁང་པ་འགའ་ཤས་ལས་ཤག་བྱེད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། ལས་ཤག་ལ་བེད་སདོ་ཡོང་གྱི་མེད་པ་སོང་
ཙང་ད་ེའདྲའྱི་མ་འོངས་པར་ཁང་ག་བྱུང་བར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་བྱུང་འཁྱེར་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁང་པ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་རྟེན་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཁང་ག་མེད་པ་སོང་ཙང་བྱུང་ནང་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དུས་ཚདོ་ཕྲན་བུ་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་ཡོད། མང་པ་ོ
གང་ཡང་མེད། ཁ་སང་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཤོག་གངས་ ༦ པ། ག ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་ནང་གསེས་ 
༦ པ་མཐའ་མ་དེར། ཤེས་རྱིག་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ ༥ དང་བོད་ཁྱྱིམ་སྔོན་སོབ་ ༧ ལ་འགོ་གོན་རོགས་སོར་ཧྱིན་སོར་ 
༤༩,༩༣༠,༠༠༠ གསུང་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རདེ། བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ངས་
རྱིས་ཀྱི་ང་ོགདོང་དང་ཡྱིག་ཆ་ང་ོགདོང་གང་ཡྱིན་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱི་ཤེས་རྱིག་ནས་གང་ཕུལ་བར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱི་ནང་ལ་
གསུང་རྒྱུ་འདྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སྔནོ་སོབ་ ༧ འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ཁྱྱིམ་སྔནོ་སབོ་ད་ེམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དརེ་ཞུས་པ་ད་ེལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། འདྱི་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་འདྱིར་ལ་ོ
རྒྱུས་ཕྲན་བུ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་ཞྱིག་ཆགས་སོང། དེར་གསལ་བཤད་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས། ད་ེསྔ་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཉྱིས་གཞྱིས་ཆགས་རྱིང་པ། གཞྱིས་ཆགས་གསར་
པ་ལ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་གསུམ་གསུམ་དྲུག ད་ེནས་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ེཆུང་གཉྱིས་བསོམས་ནས་
སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༨ དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་སངས་འཛིན་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་།ཤྱིག་སོབ་གྲྭ་ད་ེས་
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གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་སངས་འཛནི་འགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེརྡ་སའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་རྱིས་ཕུལ་ཏ་ེརྡ་སའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་ལ་ོམང་པ་ོརྱིང་ལ་སྔནོ་
སོབ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགཟྱིགས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ཡག་ཐག་གཅདོ་བྱུང་ནས་རྡ་སར་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་
ད་བར་དུ་གང་ལྟར་ཚུར་རྱིས་མ་སྤྲད་བར་དུ་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་པ་དེར། ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྡ་ས་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་
སྔནོ་སབོ་ད་ེདག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་དརེ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་
རྱིག་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༥ འདྱི་གངས་ཀ་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། བོད་ཁྱྱིམ་སྔོན་སོབ་ཁག་ ༧ གསུང་རྒྱུ་འདྱི་སེལ་ཀོབ་
ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་ལ་སྔནོ་སོབ་ཁག་ ༣ ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་སལེ་ཀོབ་ཀྱི་བད་ེསྱིད་སར་གས་ོལ་སྔོན་སབོ་ཁག་ ༣ བྱས་
ནས་ ༦ ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་སྔོན་སོབ་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཀ་དང་ཁ་བྱས་ནས་རྱིས་འདྱི་གཅྱིག་ལ་ཁྱེར་
ནས་སྔནོ་སོབ་ཁག་ ༧ ཆགས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཞུས་པ་དང་སགས་ད་བར་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་
ནས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་འདྱི་དག་ལ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འདྱི་ནས་
ཚགི་དང་མ་མཚུངས་པའྱི་ཐལ་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཕྱིན་བསད་འདུག ད་ེརྱིང་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ང་ལ་ལས་འགན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་
ཁྱྱིམ་ནས་སྔནོ་སབོ་ལ་མཐུན་གྱུར་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་
མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ཉོས་པའྱི་
དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་འདྱི་ད་ལྟ་ཉསོ་ནས་ལ་ོམང་པ་ོའག་ོཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཉསོ་ཐུབ་པ་ཡག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་ལོ་སྔོན་མར་ཁང་པའྱི་ཐོག་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་བ་དང་ཆུ་ནང་ལ་ཡོང་བའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག་ཞུ་བར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ་འབྱོར་སོང། དངུལ་འབོར་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོརེད། ཨ་སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་
སོང་། ད་ལྟ་ཨང་གངས་གསལ་པོ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་སྔོན་ལའང་བཟོ་བཅོས་གཅྱིག་བཏང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག།ཁོ་རང་
ཚསོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་འཁོད་སངས་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་ད་ེཧ་ལམ་ལ་ོབརྒྱ་ལྷག་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ད་
རེས་བཟ་ོབཅོས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་ད་ེའཕྲ་ོབརླག་འགོ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་སྱིར་བཏང་ཁང་པ་ཉོས་ནས་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་མེད་པའྱི་སང་ལ་གོང་ཚད་ཀང་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོབཅོས་
བཏང། ད་ེའདྲའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་
འདུག ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གང་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། སྱིར་བཏང་བཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེཉ་ོ
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རྒྱུའྱི་མ་ར་མ་ཡྱིན་པར་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་སང་ལ་འགོ་སོང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ད་ེགཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་གྱི་ཁང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་ཟག ད་ེརེས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་དང་སྐས་
འཛེག་དེ་དག་ཚང་མ་སོན་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་དངུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། 
སྐབས་དེར་ཞུས་པ་ད་ེབཟ་ོམཁན་ཁྱད་ལས་པ་དང་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཐོག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་
དུས། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་རང་ནས་རྒྱ་ཆ་ེས་དང་བརྟན་པ་ོཞྱིག་བྱས་ན་དྲག་གྱི་རདེ་ཅེས་ད་ེའདྲ་བྱས་
ནས་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡྱིན། སོང་ཙང་དངུལ་འབོར་ད་ེཏན་ཏན་རང་ཆ་ེཙམ་ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེགཙང་མ་བཟོས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་
ཨ་རྱི་འགོ་སངས་རང་རེད། ཐོག་དེ་ལོ་བཅུའམ་བཅོ་ལྔ་མཚམས་སུ་བརེ་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་གངས་མང་པོ་
འབབ། ཆར་པ་མང་པ་ོའབབ། ད་ེབ་གཅྱིག་ལ་ཨྱི་ཁུང་འདྲ་འདལོ་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲའྱི་བརྟནེ་ནས་ཆུ་ལུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརྟེན་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཚར་བ་རེད། བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་མཁན་ཁོ་རང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཡང་
བསར་སོན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་སེབས་ནས་ཉམས་གས་ོབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེག་རང་སྤུས་
དག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པ་ོདོན་གཅོད་ཁང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། དོན་གཅོད་ཁང་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་པ་དེ། གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཁང་པ་མང་ཆ་ེ
བ་ལ་ོལྔ་བཅུ། ལ་ོབདུན་ཅུ། ལོ་བརྒྱ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉོས་པ་རེད་དེ། སྤུས་ཚད་དྲག་ཤོས་གས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༡༩༤,༦༧༣ གཏན་འབེབས་ཞུ་
བར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་འདུ་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢།ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༧ པའྱི་
ལས་ཉྱིན་ ༤ པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོདེ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེགཏོང་གནང་མཁན། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་དང་པ་ོསན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་ ༧ པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་ནང་དོན་ལྟར། 
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དང་གོས་ཚགོས་དང་མང་ཚོགས་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་
ཡོངས་རོགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པོར་ཡོད་པ་ལས་གཞན་སུ་གང་ལའང་མེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོས་གསུངས་
ཡོད་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། གཅྱིག བདག་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། གཉྱིས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེམང་ཚགོས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་མང་ཚོགས་ནས་མ་སྐུལ་དང་བང་གྱིས་ཚོགས་སེར་གང་དང་སུ་རུང་ནས་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མདེ་བཀའ་གསལ་ཡོང་བར་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན་ལ། གཅྱིག། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱ་
ཞྱི་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེ
ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པར་སངོ་། དའེྱི་བདག་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས། སྱིད་
བྱུས་ད་ེལ་མང་ཚགོས་ནས་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་དང་པ།ོ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཁག་གཉྱིས་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། དང་པོ་ད་ེགསལ་བཤད་མང་པོ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག།བྱས་ཙང་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེསེ་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞུས་བཞག་ན། དེའྱི་རེས་སུ་བསར་དུ་ག་ོསྐབས་
གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པོ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་བདག་དབང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག།ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་
བཀོད་འདུག་ཟརེ་ན། བཀའ་ཤག་ལ་འགན་དབང་ཡོད་པ་སོང་ཅང་བཀའ་ཤག་ལ་བདག་དབང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག།འགན་
དབང་ཡོད་ན་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ། སྐད་གསང་མཐོ་པོས་གསུངས་
བསད་པའྱི་བདག་དབང་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ག་ར་ེགཏོང་དགོས་པ་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དབང་ཆ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའྱི་ཞོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་མཐོང་བསད་པ་དང་། 
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་ད་ེ
མང་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སུ་གང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་རེད། 
ཡྱིག་ཆག་ཁག་ལ་ད་ེགསལ་འདུག།བྱས་ཙང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་བསད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེབདེན་པ་རེད་དམ་བཀའ་ཤག་གྱི་
སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་བསད་པའྱི་བདག་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་གཏོགས་སུ་གང་ལ་མེད་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་བདེན་པ་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ་དེ། ད་ེའདྲའྱི་བདག་དབང་ཡོད་གསུངས་བསད་པ་ད་ེད་ེའདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ བར་དུ། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ 
ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་གཞྱི་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
བར་དུ་བདག་དབང་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ག་ོརྟགོས་སེལ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། སྐུ་མདུན་གྱིས་ལ་དྭགས་དང་ 
New York ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་རསེ་ལ་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་མྱི་དགསོ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དྲྱི་བ་དང་པའོ་ིལན་དང་པ་ོདེར་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པ། ད་ེརེས་ནས་འབུལ་
ཆོག་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས།།གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་མཉམ་དུ་གཏོང་རོགས་གནང་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་
ལགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། གཉྱིས་པ་ད་ེམང་ཚོགས་ཀྱིས་དབུ་འགོ་དཔུང་འདེགས་བྱས་ན་འགྱིག་
གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག།ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ཚོགས་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ཚའོྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕོགས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེགསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཚོགས་སེར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་འགན་འཁུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གལ་སྱིད་འདྱི་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོམེད་པར་མང་ཚགོས་ཀྱིས་
དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུངས་འདུག།མང་ཚོགས་ཀྱིས་གལ་སྱིད་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་མྱི་ར་ེརསེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགན་འཁུར་ལེན་ནས་ག་ོརྟོགས་དང་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་
གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ས་ེཚན་དང་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ད་ེདྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 
གསུམ་པ་ད་ེལ། གལ་སྱིད་ད་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མ་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། བཀའ་ལན་
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གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ད་ེམ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་སན་ད་ར་གཙ་ོབོ་བྱས་པའྱི་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་ས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མང་ཚོགས་ནས་དྲྱི་བ་བསྐུལ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ། ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ། ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ། ཚོགས་པ་གསུམ་གྱི་ཞེས་ད་ེའདྲ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྐབས་མང་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་ཁུར་ནས་ག་ོརྟགོས་སལེ་བ་ཕྱིན་པ་དང་ས་ེཚན་མང་པ་ོཆགས་པ་ད་ེབཀའ་ལྡགོ་ཕོགས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས། ལག་བསར་བྱ་
རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འགན་ད་ེཆ་ཚང་འཁུར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་ཟེར་བ་དེའྱི་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་གནང་ཡོད་ཙང་བདག་དབང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེབསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏངོ་གྱི་རེད་དམ་སུས་གཏོང་གྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེགོས་ཚགོས་ཀྱིས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རདེ། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་བྱུས་
ལག་བསར་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་བསྒྱུར་བཅོས་ད་ེགོས་ཚགོས་ནས་གཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁུར་ད་ེབསྒྱུར་བཅོས་ཕྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་བདག་དབང་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེནས་གསུམ་པ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
བདག་དབང་ད་ེམང་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། རེད། ཚང་མ་དོན་གྱི་བདག་པ་ོམང་ཚོགས་
རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སངས་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདམས་བཞག་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཆགས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་གོས་ཚོགས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་བྱུས་གོས་ཚོགས་ནང་
གཏན་འབེབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལག་བསར་བཀའ་ཤག་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱི་རའྱི་མང་གཙ་ོཚང་མ་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསངས་ཐགོ་ནས་གོས་ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་འབྱརོ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའྱི་རེས་སུ་མ་གཏོགས་གོ་རྟོགས་མ་སེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་
གསུངས་སོང་། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞྱི་རའྱི་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་
ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རསེ་སུ་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཤད་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་དངསོ་སུ་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་ཕབེས་པ་ད་ེ
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའྱི་རེས་སུ་བྱས་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་པུ་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་ལ་ཁྱབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་ད་ེཐོན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་
ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཚོགས་པ་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་གྱིས་གོ་
རྟོགས་སེལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་བརོད་དུས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རདེ། དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་བྱས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། 
ད་ེརེས་མ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་རེད་འདུག།གཉྱིས་རེད་འདུག།གསུམ་རེད་འདུག་ཅེས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཟེར་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་བདག་དབང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཏེ་མྱི་མང་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་རདེ། གཞུང་འབལེ་ད་ེརདེ། གཞན་གྱིས་འགེལ་བཤད་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བར་
ལ་འགལ་ཟླ་ཡོད་ན། གཞན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེམ་འགྱིག་པར་ཞྱིག་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀདོ་
བཞག་པ་ད་ེའགྱིག་པར་ངསོ་འཛནི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེལ་ལན་ཞུ་རྒྱུར། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་
ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྱི་མྱི་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་རང་བཙན་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བརོད་ལོག་པ་བྱས་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད། 
བདག་དབང་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགེལ་བཤད་སོན་མཁན་གྱི་ནང་ནས་བོད་རང་
བཙན་མྱིན་པ་འཆད་མཁན་ཡོད་པ་ད་ེམཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེསུ་རེད་དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཏག་ཏག་
ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་འགན་བཞེས་པའྱི་བར་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུར་བར་སོང་ཞྱིག་
ལྷག་ནས་མྱི་མང་ནང་ལ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱི་སེམས་འཚབ་དེ་དག་ད་ལྟ་བཀའ་
གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་འགན་བཞེས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཀང་བཟ་ོསྐྲུན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་
པ་ཞྱིག་ངས་ག་ོསོང་། ནརོ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་མཁས་དབང་བཀའ་ཁྱི་༸ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་སྐབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟསོ་པ་
ད་ེབཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་མཇུག་སོང་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དེའྱི་བར་
ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དབུ་མའྱི་ལམ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་དང་བརན་འཕྲྱིན་ཆ་ཚང་ནང་ལ་བཀདོ་
བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་དང་གསལ་བཤད་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐུ་སེར་ནས་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ཟེར་ནས་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་རང་བཙན་
མྱིན་པའྱི་སྐོར་ནས་ད་ེའདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེསྱི་འཐུས་སྐུ་སེར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རདེ། ད་ེགོས་ཚོགས་
ཀྱི་འགན་དབང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་ན་བགོ་གེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ག་ར་ེཡྱིན་པ་འདྱིར་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་སྐུ་སེར་ཞྱིག་གྱི་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཡོད། བཀའ་
ཤག་གྱི་འདྱིའྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་བཅར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་
ཤག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེཡྱིག་ཐགོ་དང་ངག་ཐོག་གཉྱིས་ཀ་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་དང་བཀའ་ཤག་ད་ལྟ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྔནོ་མའྱི་
སྱིད་བྱུས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་བཞག་པ་ད་ེགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། རེས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་
བཏོན་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྔནོ་མའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེགཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ག་ོབད་ེམྱིན་དང་རྱིང་ཐུང་ད་ེའདྲ་
བཏང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་གཞྱི་འཇོག་ས་ད་ེག་རང་བཞག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་ལ་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིར་བཏང་བཤད་རསེ་མང་པ་ོགཏུག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ནང་འཁྲུག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡང་གཟབ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ད་ེགཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་བྱས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་
ཆདོ་དགངོས་དནོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སནོ་གནང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་
ཀྱི་ནང་ལ། ཚོགས་པ་བྱེ་བག་པ་དང་། གང་ཟག་བྱེ་བག་པས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་སེར་བདག་གྱི་བཟོ་ལྟ་བུ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་
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དགངོས་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པ་ལྟ་བུའྱི་འགལེ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་མང་ཚགོས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞྱིན་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དྲྱི་
བ་རང་འདྲྱི་རགོས་གནང་། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཚགོས་པ་དང་སེར་
པ་བྱ་ེབག་པས་བཀའ་ཤག་དང་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསར་ལ་ཕན་
གྱི་འདུག་གམ་གནོད་ཀྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་ལམ་སོན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ད་ེགཉྱིས་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ཉྱིན་མ་འགའ་ཤས་རྱིང་ལ་བག་ོགེང་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང་། 
མྱི་མང་ནང་ལ་གསལ་ཁ་ཐནོ་པ་དང་ག་ོརྟགོས་བྱུང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གཞྱི་
རའྱི་ཚོགས་པ་དང་སེར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག།མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག།བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཟརེ་གྱི་འདུག།ང་འཐམོ་སངོ་ལབ་ན་འཐམོ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་
པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་རེད་ཟེར། འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་སེར་དང་ཚོགས་པས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེཁ་ོརང་
ཚོས་འགེལ་བཤད་རང་རེད་མ་གཏོགས། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་བྱས་བཞག་པ་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེམྱི་མང་
ཚང་མས་མཁྱནེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེལ་འཐོམ་སངོ་ཟརེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། དྲྱི་བ་འདནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་སན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ ༢༢ ནང་དོན་ལྟར་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ། གཅྱིག སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ཆད་པ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་དང་
ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་ནང་ལན་མང་གསུངས་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ང་ོཁྱི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ད་ེམྱིན་གྱི་འབེལ་ཡོད་
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ཁག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་འབེལ་མོལ་ཆད་པ་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ན། གང་ཞྱིག་བདེན་པ་ཡྱིན་ཁ་གསལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་མཐའ་མ་དེ་གནང་བ་ནས་
བཟུང་བོད་རྒྱའྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་བསར་དུ་གོས་མལོ་བྱུང་མེད་སབས། ད་ེནས་འབལེ་མལོ་མཚམས་ཆད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕྲསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དང་པ།ོ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ༸སབས་ར་ེམཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་
ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཁས་དབང་བ་ོབཟང་སེང་གེ་རྣམ་གཉྱིས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཉྱིས་ལ་ཕེབས་པ་དེ། སྐབས་དང་
དུས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་བར་དུ་འགན་
བསྡུར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཀྲུག་
ཤྱིང་རྒྱག་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག།རྒྱ་གུང་ཁན་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་མཐ་ོརྱིམ་མྱི་སྣའྱི་བར་
དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་བར་ལ་དྲྱི་བ་ད་ེམ་བཏང་བར་མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་
ཡག་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་དང་པ།ོ ད་ེདགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཙག་ཙིག་ལ་ལན་རྒྱག་གྱི་མྱིན། ང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་ཐོབ་ཐང་དང་བདག་
དབང་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ནས་འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་དང་དྲྱི་བ་གང་གཏོང་དགོས་ཡོད་ནའང་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། དྲྱི་
བ་ད་ེའདྲ་སེབ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོའ་ིགསལ་
བཤད་དང་ཁྱབ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་། ག་ོབསད་པ་དང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་མཐངོ་བསད་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་
ཞྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས་མང་ཚགོས་མག་ོའཐམོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེགསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་འགན་དབང་ད།ེ དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀའ་འདྲྱི་གནང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོ
ལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པ་ོདེ། ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་སུ་བདེན་པ་རེད་ཟེར་དུས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༠ ལོར་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག།ད་ེག་རང་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་དང་གཞན་པ་ད་ེམ་ཡྱིན་
པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསལ་པོར་སོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱིན་འདུག།གཉྱིས་པ་དེ། ངས་གོ་
ཐསོ་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་ཧངོ་ཀངོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་བྱས་པ་རདེ། དའེྱི་སྐབས་མཚམས་དེར་འཛནི་སོང་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་སངས་ཤྱིག་མ་འགྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་ཕབེས་ཐུབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། 
ད་ེབདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་ཁ་སང་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་དེ་གསུངས་སོང་། འབེལ་མོལ་གྱི་ཐུགས་འགན་ཆ་
ཚང་སྐུ་མདུན་གྱི་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཞེས་པ་རེད་ལ་ད་དུང་ཡང་བཞེས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་གྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེནས་ང་ཚསོ་ག་ར་ེག་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བར་དུ་འབལེ་མོལ་མ་བྱུང་བའྱི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་སྐུ་
མདུན་ལ་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་གོ་བྱུང་། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་འགན་འཁུར་གནང་སངས་ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེ
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ནས་མཐའ་མ་ཡྱིན་པ་
ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརདེ། གཞྱི་རའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དགོངས་པ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཀགས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ 
༡ ནང་ལ་མཇལ་སོང་། དའེྱི་རེས་སུ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ད་ེདུས་བདམས་ཐོན་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པ་བ་ོབཟང་སེང་གེས་ད་ེསྔ་ནང་
བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་ཐུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་བདམས་ཐོན་དང་བདམས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཐེངས་ ༡༢ ལ་གནས་སངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
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ཧོང་ཀོང་ལ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་བདམས་ཐནོ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་འགོག་རྒྱུ་སྐུམ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱས་ཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེན་པ་མ་རེད། བཤད་མཁན་ད་ེསུ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་
གསུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེདཀྲགོ་གཏམ་སལེ་མཁན་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་གོང་དུ་འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད་ཙང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ནས་
ལན་གནང་བ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ད་ེའདྲ་འདུག་ས།ེ ཞུ་སའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིར་འཕྲོས་དནོ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲུག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་འདྱིར་
ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་
རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ནམ་གནང་གྱི་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་དང་མ་ཡོང་བ་ད་ེགང་རདེ་ཅེས་བ་ོའཚབ་ཆེན་པསོ་དྲྱི་བ་བཏང་ཡོང་
དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དྲངས་ནས་མཐའ་མའྱི་འབབ་ས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སེང་ལ་
འཇགོ་གྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྐོར་ལ་གེང་སོང་
བྱདེ་མྱི་ཆགོ་པ་གསུངས་ཚར་བ་རདེ། སྱིར་བཏང་མྱི་ས་ོས་ོལ་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་མྱི་འདྲ་བ་ར་ེར་ེཡོད་པ་རདེ། སྐད་ཆ་བཤད་
སངས་མ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཚན་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ནས་དའེྱི་
བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྱི་འཐུས་བྱ་ེབག་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་ད་ེབསམ་བ་ོབཏང་ནས་
བཤད་པའྱི་བར་དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙསོ་དའེྱི་སྔནོ་གྱི་ཚགོས་གཙོས་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏ།ེ གང་ལྟར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་
ལན་བཏབ་མཁན་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བཀའ་མོལ་ཡྱིན་ནའང་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་
དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོས་འདྱི་ནས་མར་གསུངས་རྒྱུར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་མཚན་སྨོས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སངོ་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་བེད་སདོ་བཏང་ནས་འདྱིར་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་བོ་
བཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་མ་ཡོང་བ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་མང་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་
བསད་པ་ད་ེའཐུས་ཤོར་ཞྱིག་དང་། ལོ་བཅུ་ལ་ཉེ་བ་ཞྱིག་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་བྱུང་བ་དེར་བ་ོའཚབ་ཡོད་བསད་པའྱི་ལན་
བསོན་ཡོང་དུས་དོན་ཚན་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དྲྱི་བ་གཏོང་རོགས་གནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། དྲྱི་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཆད་པ་སོང་ཙང་། ག་
དུས་ཡྱིན་ན་བཀའ་མོལ་གྱི་འགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགན་ད་ེགཞན་ཞྱིག་གྱི་མགོར་འཇོག་གྱི་འདུག སྐབས་ ༡༣ པའྱི་བཀའ་ཤག་
སྐབས་ལ་ཆད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ ༡༣ པས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་རདེ། དྲྱི་བ་གཏངོ་གནང་རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འདྱི་ ༢༠༡༠ ལ་ཆད་ནའང་འདྲ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་ཆད་ནའང་འདྲ། ད་བར་
མཐུད་མ་ཐུབ་པའྱི་འཐུས་ཤོར་གྱི་འགན་ད་ེསྐབས་གང་གྱི་སྐབས་སུ་ཆད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དེར་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡོད། ཡང་ན་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་མཁན་གཙ་ོབོ་དེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དེར་ཡོད་
དམ། དའེྱི་ཐགོ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་སྐོར་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གང་
འདྲ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དང་། ད་ེལས་ལྷག་པ་མེད་ནའང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འབད་བརོན་གནང་བསད་
ཡོད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་
རེས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་བོད་ནང་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་
དད་བཀུར་བརྱི་བཀུར་ཆ་ེཤོས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔའང་ཐུགས་སྣང་
གནང་ཡོད་པ་རདེ་ལ། ད་ལྟ་ཡང་ཐུགས་སྣང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་སྣང་གྱི་འགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་གནང་བར་དུ་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གྱི་མ་
རདེ། སྔར་ལས་ལྷག་མེད་ནའང་འབད་བརནོ་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཀའ་བོན་འོས་འདེམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། བཀའ་བོན་འོས་
མྱིའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་བོན་འོས་འདེམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ 
༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན། སྱིད་སོང་གྱིས་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་དང་ལ་ོརྒྱུས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། ཕྲན་གྱི་བཀའ་།ཤག་ཏུ་བཀའ་བོན་ཁ་སྐོང་དུ་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་
གསལ། 
༡། མྱིང་།   སབོས་རྒྱལ་ཚ་ེརྱིང་། 
༢། སསེ་ལ།ོ   ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན། 
༣། དཔྱ་དབེ་ཨང་།  IN ༡༥༦༠༡༣༡ 
༤། ད་ལྟའྱི་སདོ་གནས།  རྡ་ས་གངས་སྱིད། 
༥། ད་ལྟའྱི་འཚ་ོཐབས།  བཀའ་དྲུང་ལས་ཐགོ 
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༦། ལ་ོརྒྱུས་སྱིང་བསྡུས། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༣ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འབྱིང་རྱིམ་སོབ་གཉརེ་ལེགས་པར་ཐོན་འཕྲལ་
རང་གཞུང་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་ཐོག་མར་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་སོབ་གྲྭར་ལོ་བཞྱི་རྱིང་དགེ་ཆེ་དང་། དེ་རེས་མུ་མཐུད་གཞུང་
ཞབས་ལས་སྣེར་བཞུགས་ནས་བཟུང་ད་བར་སྱི་ཞུའྱི་ལས་འགན་ཐེག་པ་རྱིམ་འཛེག་གྱིས་རྱིས་པ་དང་། དྲུང་ཡྱིག བཟོ་འགོ 
མཉམ་དྲུང་། ལ་སྱི། ས་གནས་འགོ་འཛིན། ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་བསེན་གཉྱིས་སུ་ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་
བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་བཀའ་དྲུང་གནང་བཞྱིན་པ་བཅས་མྱི་ལ་ོ ༤༠ ལྷག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་
ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མདོར་ན་ཁོང་པར་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འོས་ཆོས་རྣམས་ཚང་ཡོད་པས་བཀའ་
བནོ་གྱི་འོས་མྱིར། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པར་ཕུལ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེལ་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ག་དྲུག་
པ་ད་ེརདེ།།སྱིད་སངོ་དསེ་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བནོ་གྱི་མྱི་འག་ོབདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིགསལ་བཤད་དང་འསོ་
བསྡུ།།༡།བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༢༢།གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་བོན་ཇྱི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་
དང།།ལ་ོརྒྱུས།།བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་།༢༡།ནང་གསལ་བའྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་ལུགས་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་ར་ེར་ེབཞྱིན་
གསལ་བཤད་དང་སགས་ཕུལ་འཕྲལ་ཚོགས་གཙསོ་འསོ་དམྱིགས་ར་ེར་ེབཞྱིན་དགག་བྱ་ཡོད་མདེ་གཟྱིགས་རྒྱུ།།༢།དགག་བྱ་མ་
བྱུང་ཚ་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།།༣།གལ་ཏ་ེསྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་བཀའ་བནོ་མྱི་འག་ོསུ་ཡང་རུང་
བར་དགག་བྱ་བྱུང་ན།།དགག་བྱ་གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་འཆད་དགོས་པ་དང།།སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ེལ་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས།།བགོ་གེང་མ་དགོས་པར་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏ་ེའོས་འདེམས་བྱ་
དགསོ་ཤྱིང།།ད་ེལ་ང་ོཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་།༥༠།ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འསོ་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བནོ་དུ་འསོ་ཐནོ་གསལ་བསགས་
བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེརེད།།ད་ེནས་ད་ེསྔ་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་དང་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས།།སྐབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་
འསོ་ཤོག་འཕེན་གྱི་ཡོད་མ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེརྱིང་ཡང་ཚགོས་གཙོས་འསོ་ཤོག་འཕེན་གྱི་མྱིན།།གལ་སྱིད་འདྲ་མཉམ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༤༨།གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འསོ་མྱི་འདོན་བཞག་པ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ་ཡོད་དང་མེད།།སྱི་འཐུས་
ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ནང་ལ་ཡང་ངའྱི་གོགས་པ་ོམང་པ་ོཡདོ།།དགག་པ་
ཞུས་པ་ཡྱིན།།ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་དང་ལང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་དེར་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་ཕེབས་སོད་པ་ད་ེངའྱི་བ་ོ
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ཐུབ་ཀྱི་གོགས་པ་ོཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་དང་འག་ོསངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་ཟྱིན་ནས་
དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐག་ཉ་ེཤོས་ཀྱི་གོགས་པ་ོལ་འག་ོསངས་འགོ་ལུགས་བྱས་ནས་དགག་པ་
ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་འཕེན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཐག་ཉ་ེཔའྱི་གོགས་པོ།།ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་ཡྱིན་པ།།༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། འསོ་འཕེན་ཚར་བས་རེས་ལ་
གཞྱི་རའྱི་སྱི་མོས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ།།འསོ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ།།ངས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱས།།
ཁོང་ལོ་།༤༠།ལྷག་ཙམ་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་གནང་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་མཁན་ཞྱིག།ད་ེལས་ལྷག་པ་ལྷག་བསམ།།འཇོན་ཐང།།
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐགོས་པ་མདེ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚང་མས་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འསོ་ཤོག་བཀྲམ་རགོས་གནང།།སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་སྐབས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལུང་འདྲེན་གནང་ནས་འོས་ཤོག་བླུག་སངས་ལ་ད་ེསྔོན་ནས་སྐབས་
བཅུ་བཞྱི།།བཅ་ོལྔ།།བཅུ་དྲུག།ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀའྱི་སྔནོ་གྱི་དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི།།གོས་ཆོད་
ལ་སོགས་གཏན་འབེབས་བྱདེ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་འགན་མཉམ་འདུས་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་
ལྟ་འོས་དེ་ཚོགས་གཙོ་གཉྱིས་ཀས་བླུག་གྱི་མ་རེད་དམ།།ཡང་ན་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་པུས་བླུག་གྱི་མ་རེད།།ད་ེགསལ་པོ་བཟོ་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་འདྱི་མཉམ་འདུས་འགན་ཡྱིན་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡདོ་པ་མ་རེད།།སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཡདོ་
པ་མ་རེད།།ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཚོགས་གཙོས་ངོས་ནས་འསོ་འཕེན་རྒྱུ་མྱིན།།ཚོགས་
གཞོན་གྱིས་འོས་འཕེན་དང་མ་འཕེན་ད་ེཚོགས་གཞོན་གྱི་ཐུགས་ཐག་གཅད་ཀྱི་རེད།།འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང།།བརྒྱ་ཆ་།
༥༠།ལོང་བར་འོས་མྱི་སྱི་འཐུས་།༢༡།དང་གངས་ཆུང་།༥༠།འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་གངས་གཞུང་ད་ེརྱིས་རྒྱུ་མེད་ཞེས་གེང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་གངས་གཞུང་མ་རྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་།༢༡།ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་འོས་པ་འདྱི་།༢༡།མ་འོས་པ་འདྱི་།༡༨།སོང་པ་།༢།རྱིས་མེད་།༡།ཆགས་ཀྱི་
འདུག།ད་ེཡྱིན་ཙང་བཀའ་བོན་ལ་འདེམས་དོན་བྱུང་བ་ཡྱིན།། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་ཡར་སྔ་ནུར་བྱས་ནས་ལས་ཁུངས་ར་ེར་ེབྱས་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཤོག་གངས་།༨༥།ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང།།ད་ེསྔནོ་ལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
རྒྱུན་གོན་གྱི་སྐབས་ལ་ལས་དོན་དང་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་རེད།།དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་
བཀོལ་སྐབས་སུ་རྱིས་འགོ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་བྱེད།།བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོས་མང་
མཐའ་སྐར་མ་བཅུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སན་སོན་གནང་རགོས་གནང།།སྱི་འཐུས་དབུ་
དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསམོས་ད་ེཧྱིན་སོར་།༢༠,༥༨༩,༠༨༨།རདེ་
འདུག།ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་དནོ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་དམ།།སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་དེར་སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཁྱབ་འོག་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།སོང་
ཙང་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།།དོན་ཚན་དང་པ་ོད་ེཉ་ེབའྱི་ཆར་དོན་གཅོད་ཟུར་
པ་སྐུ་ང་ོདངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེམཆགོ་རྒས་ཡོལ་ལ་ཕབེས་ནས་དནོ་གཅོད་གསར་པ་འཆྱི་མེད་རྱིག་འཛིན་ལགས་བསྐོས་གནང་ཡདོ་པ་
རདེ།།སོང་ཙང་ཕྱི་ཟླ་།༣།པའྱི་ཚསེ་།༣།སུད་སྱི་ལ་སྐུ་ང་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་དནོ་གཅོད་གསར་པ་ལ་ཕེབས་བསུ་
འབྱནོ་པ་ལེགས་ཞསེ་ཞལ་ལག་ཅྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་ཡདོ་པ་རདེ།།སྐབས་དརེ་།Germany བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོ
ཕབེས་སོང།།Australia བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་འཐུས་ཚབ་ཚགོས་གཙ་ོཕབེས་གནང་སོང།།ད་ེནས་།Italy མྱི་མང་གྱི་ཚབ་
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བྱས་ནས་ཚགོས་གཞནོ་ཕེབས་གནང་བ་རདེ།།སུད་སྱི་དང་ Liechtenstein ནང་ལ་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་། 
ཚགོས་གཞོན།།འཐུས་མྱི་རྣམ་པ།།དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐབས་ད་ེདུས་ཞལ་ལག་ག་ོསྱིག་གནང་སའྱི་སུད་སྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ཁ་ོརང་ཕེབས་གནང་ནས་སབས་ལེགས་པ་ོབྱུང་སོང།།བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་མགྱིན་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ང་ོདངོས་
གྲུབ་རྡ་ོར་ེམཆོག་ལ་མྱི་ལོ་།༣༨།༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། བོད་དང་
བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདོད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་ལས་གནང་པ་སོང་ཙང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།སོང་ཙང་ད་ེ
རྱིང་དརེ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་དང་ཕག་སེལ་ཕགོས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྐུ་ང་ོམཆོག་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སྐུ་ང་ོལྟ་བུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གཞུང་ཞབས་
པ་ཕག་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་རོགས་གནང།།གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།།ད་ེནས་དོན་ཚན་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་སྐུ་ང་ོ
དངོས་གྲུབ་རྡ་ོར་ེམཆོག་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་ལུང་པ་ཁག་ལྔ་དྲུག་ཞྱིག་ལ་དོན་གཅོད་གནང་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་འགན་
གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༨།ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ག་སྱིག་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོགནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེབཞྱིན་གྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྐུ་ང་ོམཆགོ་དང་དགནོ་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་ཆསོ་འགེལ་དང་། ཚགོས་ཆུང་
མྱི་ར་ེང་ོར་ེལ་ཕེབས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསལེ་གནང་སོང།།ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༧།ཟླ་།༣།པའྱི་གོས་
ཚགོས་ཚར་བ་དང་བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་སུད་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་དྲུག་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འབལེ་བ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཐུད་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ།།བྱས་ཙང་སྐུ་ང་ོམཆགོ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཁ་སང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་བསད་པ་གཅྱིག་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་
རདེ།།ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ད་ེའཕྲོས་སོང།།ང་རང་ལྟ་ཕགོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད།།ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་གསུམ་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ།།དཔེར་ན།།ཆོས་
རྱིགས་བཀའ་བོན་རདེ།།ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རེད།།དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད།།ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་
རེད།།སོང་ཙང་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དྲྱི་བ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་སེབས་པ་དེ་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་པ་རེད།།ཕོགས་གཞན་ནས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་དབུས་པའྱི་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་གོགས་པ་ོརྱིང་པ་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། གོགས་པ་ོགསར་པ་སྱིག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁ་ེཕན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང།།སོང་ཙང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ།།མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང།།ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལོ་ག་སྱིག་གནང་པ་རེད།།དེའྱི་སྐབས་ལ་གོགས་པ་ོརྱིང་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་གོགས་པ་ོགསར་པ་ལག་པའྱི་ནང་ལ་མཛུབ་མའོ་ིགངས་ཀ་།༣༠།ལས་འདས་པའྱི་གོགས་པ་ོགསར་པ་གགོས་སྱིག་བྱདེ་ཐུབ་
པ་བྱུང་སོང།།སོང་ཙང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་སོང་ཞསེ་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྱིར་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་དྲྱི་བ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་འཕྲོས་པའྱི་ནང་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཡར་ཁ་ཐུག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད།།དེ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ནས་འཛིན་སོང་
སུད་སྱིའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་པ་ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་།New Zealand ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་འབེལ་འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོའག་ོབཙུགས་ནས་ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གདན་
འདྲེན་ཞུས་ནས་བོད་ལ་རྒྱ་མྱི་ཡར་འཛུལ་ཡོང་སངས་དང་ད་ེནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་གང་འཕྲད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གོས་
མོལ་གྱི་གདན་ཞུ་ཞུས།།ཚོགས་འདུ་དང་དགོངས་འཆར་ཕར་ཚུར་བཤད་རེས་བྱུང་འདུག།བྱས་ཙང་འདྱི་སུད་སྱི་གཞུང་ནས་།
Dr. Lobsang Sangay གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་ག་ོབསྡུར་གནང་རྱིས་ཡདོ་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང།།སོང་ཙང་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་གནང།།འདྱི་མྱི་མང་གྱི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས ་རྱིག ་གཞུང་དང་འབེལ ་བའྱི་ཐོག ་ནས ་སྐུ་ངོ་དོན ་ཟུར་དངོས ་གྲུབ་རྡོ་རེ་མཆོག ་ནས ་  Swiss དང་ 
Liechtenstein གྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཁང་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ཉ་ོརྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བསད་ཡོད།།ད་ེལ་མྱི་མང་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞལ་འདེབས་ར་བ་
ནས་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད།།འདྱི་ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་གསལ་ཁ་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་རེད།།ཡྱིན་ཡང་མྱི་མང་གྱིས་ཚོགས་
ཁང་གྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་མང་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ངསེ་པར་དུ་གནང་ཤོག།དུས་ཚོད་ལ་བབས་འདུག མྱི་མང་གྱིས་ཚོགས་ཁང་གཟྱིགས་
རྒྱུ་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་ཤོག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་
ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རགོས་གནང།།གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་ཡོད།།དཔརེ་ན།།སུད་སྱི་ནང་ལ་འདས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་
མྱི་སེར་གྱི་ཁང་པ་ཉོས་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཚ་ོའདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་གངས་ནང་ཉོ་བའྱི་སྐབས་ལ་སུད་སོར་།༥༠༠,༠༠༠།
རེད།།ད་ལྟ་ཕར་བཙོང་པའྱི་སྐབས་སུད་སོར་།༨༠༠,༠༠༠།རེད།།ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་གོང་ཚད་དེ་ད་ེཙམ་འཕར་ནས་ཁེ་བཟང་
རགས་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དང་ལས་ཤག་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚདོ་ལ་ཕབེས་འདུག།ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག།དའེྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གལ་ཆ་ེབའྱི་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་
སོང།།ད་ེརྱིང་ད་ལྟ་།Italy ལ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་སེབས་ནས་དེར་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ང་ོརྒོལ་ག་སྱིག་གནང་གྱི་འདུག།ད་ེ
ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་སྔོན་མ་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ཆོས་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་
སོར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད།།དེ་རྱིང་དེར་ཆོས་ཚོགས་ཁ་ཤས་།ཤྱིག་ནས་ང་ོརྒོལ་མཉམ་བཞུགས་
གནང་གྱི་འདུག།ད་ེམྱིག་དཔ་ེཧ་ཅང་བཟང་པ་ོརེད།།ཆསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ོརྒོལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ་སྱིང་
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ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང།།མ་འོངས་པར་ཡུ་རོབ་ཁག་ལ་ཆོས་ཚོགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངེས་པར་དུ་
མཉམ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

མཐའ་མ་དརེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་དང་ལྷན་དུ་ Zurich ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་ཡོང་བ་ཡྱིན།།སྐུ་ང་ོ
ང་གཉྱིས་ཀྱི་གནམ་གྲུ་དེ་།Pakistan ལ་མ་སེབས་ཙམ་སྔོན་ལ་ལག་གཡས་ངོས་ལ་ཕར་ཕར་འགྱིམ་ནས།།མཚོའྱི་སང་ལ་
འཕུར་ནས་།Mumbai ནས་།Ahmedabad, Ahmedabad ནས་ལྡྱི་ལྱི་ལ་བབས་པ་ཡྱིན།།སྐབས་དེར་ང་ལ་ཚོར་བ་
སྐྱུར་མ་ོདང་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ།།ང་ཚོས་གཅྱིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་སེབས་སོང།།འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ང་ཚ་ོ།Holi སྲུང་བརྱི་བྱེད་པ་རེད།།རྒྱ་གར་ནང་ལ་།
Holi ད་ེབདུད་བཅོམ་ལྷ་རྒྱལ།།མྱི་རྒྱལ་ཟེར་བ་ད་ེཉོན་སྱིབ་དང་ཤེས་སྱིབ་སངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོའཕང་ལ་རགེ་པའྱི་དུས་
ཚདོ་ཅྱིག་ལ་བརྱི་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ང་ལ་ཚོར་བ་སྐྱུར་མ་ོཡོང་རྒྱུ་ད་ེད་ེརྱིང་ཁ་སང་རང་བཙན་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་།༢༠༠།ཙམ་གྱི་ས་ལ་བདག་དབང་སྒྱུར་པ་མ་ཚད་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་བདག་དབང་སྒྱུར་པའྱི་དུས་ཚོད་
འདྱི་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ས་ཡང་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབས་བྱུང།།སོང་ཙང་དེ་འདྲ་བྱེད་དུས་འཛམ་གྱིང་ནམ་
མཁའ་ལ་བདག་དབང་སྒྱུར་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ས་ལའང་བདག་དབང་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བ་ོརྱིག་བསྱིམས་ནས་
བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་རེད།།བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་རོག་ལ་འབད་བརནོ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱིན་
འདུག་བསམ་པའྱི་དངངས་སྐྲག་དང་ཚོར་བ་སྐྱུར་མ་ོཞྱིག་ད་ེརྱིང་དེར་དྲན་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་བ་ོ
རྱིག་བསྱིམས་ནས་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུ་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེ
ནས་དྲྱི་བ་གཞན་དག་རསེ་ལ་ཕུལ་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས།།ཉེ་ཆར་ཕ་གྱིར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང།།ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་གཞུང་ཞབས་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང།།ཁ་ོརང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་
བསྔགས་བརོད་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་འཁྱུར་
ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་བཞུགས་མཁན་མྱི་མང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་དང་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་སྐུ་ང་ོལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང།།ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོའཆྱི་མེད་ལགས་ཚུར་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ཁ་ོརང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་རྒྱུ་
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ལ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་
དགསོ་པ་ད་ེབསར་ལྡབ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།སུད་སྱི་།Geneva ཡྱི་དནོ་གཅོད་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་
དེར་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང།།ད་ེརྱིང་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡོད་དུས། ཉུང་མཐའ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་སྔོན་ལ་དེར་ལས་བྱེད་འཐོལ་པ་བཏང་ན་
ཁོ་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོང་བའྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང།།དེ་བཞྱིན་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་གོ་སྱིག་བྱས་པའྱི་ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཕ་
གྱིའྱི་སུད་སྱིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཟུར་པ་གཅྱིག་དང་ད་ེབཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་
བའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གང་ཟག་མང་པ་ོཞྱིག་དེར་ཕེབས་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ང་རང་ཚོར་སུད་སྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་
གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་དང་འག་ོསངས་འག་ོལུགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན།།ང་རང་ཚརོ་ད་ེབྱདེ་དགསོ་ཞསེ་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འག་ོསངས་ད་ེའདྲ་རེད་ཅེས་ང་རང་ཚོར་མྱིག་དཔེ་ལྟ་རྒྱུ་དང་བསམ་བ་ོགསར་པ་འཁོར་རྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་ད་ེཁ་ོརང་ཚ་ོངསོ་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་འདུག།ལྷག་པར་དུ་ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཟབ་སོང་གྱི་གོ་སྱིག་
གནང་འདུག།འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
དྲྱིལ་བསགས་ལྷན་རྒྱས་ག་ོསྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང།།བྱས་ཙང་ད་ེལྟ་བུ་ཆ་བཞག་
ན་ངའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག།སྔར་ཞུས་པ་བཞྱིན་ར་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཞུ་དུས། 
བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཅྱིག་པ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།བྱས་ཙང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཟབ་སོང་དང་ད་ེཚ་ོལ་འཛུལ་བཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོབྱུང་གྱི་འདུག།བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་བ་དརེ་ངས་
ཐུགས་ར་ེལེགས་གསལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ། 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སུད་སྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ།།དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕེབས་
མཁན་ལ་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་པ་དརེ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།ད་ེནས་ད་ལྟ་གཅྱིག་གྱིས་ག་ོ
ནོར་མ་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནེའུ་ཛི་ལེནྚ་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གནང་སངས་གནང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གནོན་ཤུགས་ཟེར་ནའང་ཐབས་ཇུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ལ་སུད་སྱི་ནས་སྐད་གཏོང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས།།
ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རེའྱི་ང་ཚསོ་ཕར་དུས་ཚོད་བསྟུན་ནས་བཅར་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཞྱི་རའྱི་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་དང་སྐད་གཏོང་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་
ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་།ཤེས།།ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཅར་བསད་ཀྱི་ཡོད།།ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོ
ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་སངས་རེད།།ཐབས་ཇུས་ངན་པ་གང་འདྱིང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་མོང་
ཚོར་ད་ེབོད་པ་ལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ནང་ནས་སྱིད་སོང་རེད།།ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད།།བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ས་མང་དག་ཅྱིག་ལ་འགོ་ཡོང་དུས་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐབས་ཇུས་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེ།by default ཟེར་གྱི་རེད།།སེབས་ཙམ།།ཧ་ག་ོཙམ།།སུད་སྱི་ལ་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནའེུ་ཛ་ིལེནྚ་གྱི་གང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེམཚམས་ར་ེསྱིད་སངོ་གྱིས་ཡག་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་
གྱི་སོམ་གཞྱི་དང་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་གནང་སངས་གནང་ལུགས་ཆ་ཚང་འགེལ་བཤད་
ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་རེད།།ལུང་པ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག།ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་
ཡོད་ན་བཅར་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སུད་སྱི་དོན་ཁང་གསར་པ་ཉ་ོརྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རེའྱི་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་ལ་འདྱི་ཉོས་ན་བསམ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཉསོ་ཚར་བ་རདེ།།ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཉསོ་ཚར་བ་རདེ།།སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་གཅྱིག་
ཉ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ང་རང་ཚོར་བདག་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་
ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྱིག་གཞུང་བསྱི་གནས་ཁང་ངམ་རྱིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་བྱདེ་དགོས་
པ་རེད་ཅེས་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེནམ་གནས་བར་དུ་ས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་ཡྱིན་ཞསེ་དགའ་སབོས་བྱདེ་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རསེ་མ་འགྱུར་ཆགོ་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།།དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁང་པ་དེའྱི་ས་ཆ་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་རྱིན་གོང་འཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་
ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོར་མ་ར་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་ནས་སུད་སྱི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ།།དའེྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་
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མས་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག།ལས་བྱེད་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།སྔོན་ལ་
ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དུས་རྟག་ཏུ་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོས་མང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་སེ་ཚན་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལག་འཁྱེར་ཡོད་
མཁན་སྤུས་དག་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།འདང་གྱི་མ་རེད།།ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད།།རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁ་སང་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ཁོ་རང་ཚོ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་།
Geneva ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ།།སུད་སྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་གཞུང་ཚབ་གཉྱིས་བསམོས་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལས་བྱདེ་དང་བནོ་
ཆནེ་གཞནོ་པ་།༦༠།༧༠།ཙམ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ཁ་ོརང་ཚསོ་འབད་བརནོ་དའེང་ཉྱིན་མ་།༣༦༥།འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གཞུང་ཚབ་ཡོད་པ་ཚང་མས་འབད་བརནོ་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་། ང་རང་ཚོར་ལས་བྱེད་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་
ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེའདྱི་ཡྱིས་འབད་བརོན་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་གཉྱིས་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།བདེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་ཙང་མ་ེ
ད་ེསར་ནས་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།འདྱིར་ལས་བྱེད་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མང་དུ་བཏང་པ་རེད།།ཟླ་བ་དྲུག་སྔོན་ནས་གཏོང་
ཟེར་བ་ད་ེམཐོང་མཆན་རང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག།ག་དུས་།visa རགས་མ་རགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་
འདུག།ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།།ད་ེནས་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརྟོགས་སལེ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་འདུག།དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་ Swiss, 
Geneva Forum གེང་སེགས་ཞེས་ལ་ོབཞྱི་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་ཐད་བསར་ཞྱིབ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ལས་འཆར་དེ་སར་ཡང་འདོན་ཡོང་གྱི་
འདུག།དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་ལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་ད་ེདག་
ནང་ལ་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སར་བར་བརྟནེ་ནས་གཞན་
ལ་ཤན་ཞུགས་པའྱི་ནུས་པ་དེ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་
སོང་། ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ Brussels ལའང་ཡོད་བསད་པ་རེད། སར་སྱིལ་ས་ད་ེཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་ལྟེ་
གནས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ Geneva གེང་སགེས་ད་ེནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ Geneva ལ་རྟག་
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པར་མ་ཡྱིན་པར་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་ཡདོ་སའྱི་སར་སྱིལ་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ད་ེའདྲ་བཞེས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཕ་གྱིར་
གནང་པ་ཡྱིན་ན་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་འགོག་རྐྱེན་གྱིས་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་མ་འགྱིག་པ་རེད་དམ། ད་ེའདྲ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དེར་
དག་ེམཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་ལས་དོན་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་
རྒྱུར། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ Geneva ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་གྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཡྱིན་ས་ཡོད། UPR དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ།Universal Periodic Review རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་བཤེར་སྐབས་སུ། ང་
རང་ཚོའྱི་བོད་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དེར་བགོ་གེང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་
རྒྱུ། དསེ་མ་ཟད་ཤར་ཏུ་ཀྱི་སྱི་ཐན། ཧོང་ཀངོ་། ལྷ་ོསོག་པ།ོ ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་འཐབ་རོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་བསྐོངས་
ནས་དརེ་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་ཐུབ་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བརྡ་ལན་ཡག་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་སངོ་སམ། ད་ེནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་
འབེལ་མྱི་སྣ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་རྒྱབ་སོར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་དེར་སྐད་བཏང་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
ཐུབ་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་ནམ་རྒྱུན་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ་
ད།ེ བཀའ་ཤག་གངོ་མ་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་ཐགོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་ཀྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ས་ོསའོ་ིབསམ་ཚུལ་ལ། ཉ་ེཆར་
ང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཞྱིག་ཐུག་སོང་། མོ་རང་
ཕལ་ཆརེ་ལ་ོ ༢༠།༣༠ ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་ཡདོ་ས་རདེ། མ་ོརང་གྱིས་གསུངས་དནོ་ལྟར་ན་ལ་ོ ༡༠།༡༢ ཙམ་གྱི་སྔནོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོ
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམ་བརྱིས་པར་འཐུས་ཤོར་བཏང་སོང་
ཟརེ་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག།མ་ོརང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཐོག་གནས་པ་དང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་
ཚགོས་ད་ེདྲང་བདནེ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་སྔོན་མ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་ཟྱིན་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། 
བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་རེད། ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་བཞུགས་གང་མང་མང་ལེན་ནས་
ལས་འགུལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེངས་དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།ད་ལྟ་གཞུང་གྱི་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་དག་ེམཚན་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ Geneva ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དོན་འགྲུབ་དབང་ཆནེ་གདན་
ཞུ་གནང་ས་ེཁ་ོརང་གྱིས་དངོས་ཡོད་བོད་ནང་ལ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། བོད་ཀྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་གསུང་རྒྱུར་གོ་སྱིག་
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ཞུས་པ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ང་ཚོའྱི་
སྱིངས་ཆ་གང་མང་མང་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། འཐབ་རོད་ལ་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག།ད་ེནང་བཞྱིན་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕེལ་རྒྱས་
བསྱི་གནས་ཁང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་
སན་ཐ་ོའབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་དག་ེམཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་
སོང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ཡུ་རོབ་གཞོན་ནུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཉམ་བཞུགས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚ་ོནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་ཉུང་ཉུང་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ལས་འགུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཁྱིད་ནས་ནུས་པ་གང་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཏན་ཏན་དེར་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་
ཚོའྱི་གཞུང་གཅྱིག་པུས་སྐབས་ར་ེསོབ་དང་མ་སོབ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཁྱིད་རྒྱུ་དང་ཕར་ཚུར་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ
དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག།ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གནད་དོན་མཐའ་མ་ད་ེཞུ་རྒྱུར། ད་
ལྟ་གངོ་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ Italy ལ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་འག་ོརྒྱུ་
དང་ད་ེབཞྱིན་ Paris ལ་བསེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཙོས་པའྱི་ལས་འགུལ་།ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་
རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད།་ དེ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཉེ་ཆར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་
མཚན་སྨོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེའདྲའྱི་མཚན་སྨོད་ད་ེརྒྱ་ནག་དབུས་ཀྱིས་མ་མཁྱེན་
པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐབས་ཇུས་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཡངོ་རྒྱུ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཚོང་འབེལ་གྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་
སངས་དེ་བདེན་པ་ར་སྤྲོད་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་
འཐབ་རོད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེགོང་འཕེལ་དུ་ཕྱིན་ནས་གོས་མོལ་ཞྱིག་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་ངས་སེབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ད་ེམྱིན་ང་ཚོས་ར་ེབ་རྐྱང་རྐྱང་བཅངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ Italy ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེམྱིན་གྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ད་ེརྱིགས་ལས་འགུལ་གང་མང་མང་སེལ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ཉ་ེལམ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེདང་བང་བ་དང་ལས་འགུལ་པའྱི་འགན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་ནས།།Geneva གེང་སེགས་ཟེར་ནས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་སོང་།།ད་ེབཞྱིན།UPR སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་གསུངས་སོང་།།ད་ེསྔ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་དང་།།ལས་བྱདེ་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས་སྐརོ་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དརེ།།
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གེང་སགེས་དེ།Brussels ལའང་གཅྱིག་བཙུགས་ན་ཞེས་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་དམ་མེད། འཆར་
གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཞུ་དགོས་དོན་དེ་གཞྱི་རའྱི་།
Geneva Forum ཟེར་ནའང་རེད།།Geneva གེང་སེགས་ད་ེན་ནྱིང་ལོར་བཙུགས་པ་རེད།།འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་
མང་གཙ་ོརོད་མཁན་རེད།།ད་ེབཞྱིན་ཡུ་གུར་རེད།།སོག་པ་ོརེད།།ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སན་གགས་ཆེ་བའྱི་འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་།།དཔེར་ན། Human Rights Watch ལྟ་བུའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཏ་ེགེང་སེགས་
ནང་ཆ་ཤས་བངས་ནས།།གཞྱི་རའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་།Geneva ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་གྱི་ལས་བྱེད་དང་།།
སུད་སྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་སན་གགས་ཆ་ེབའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་ནས།།བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརྟོགས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་།།དརེ་བརྟེན་།Geneva 
གེང་སེགས་ཐེངས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ལ་ོལྟར་ར་ེཞྱིག་གནང་ན་ཟེར་ནས།།མཇུག་མ་ལ་ོལྟར་ར་ེཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ནམ་ ༡༡ ལ་
རྒྱ་ནག་དང་བོད་འབེལ་བའྱི་ Geneva གེང་སེགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་དེར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ད་ེའདྲ་བྱས་ཏ་ེའཆར་གཞྱི་འདྱིང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་ཡྱིན་ནའང་།Geneva གེང་སེགས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་
སྔནོ་རྱིས་ལ་འཆར་གཞྱི་འཁུར་བསད་ཡདོ།།ད་ེལམ་ལྷངོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ Brussels ལ་སྱིར་བཏང་ཡུ་རབོ་
ཡོངས་རགོས་ཀྱི་གཞུང་དང་།།སྐུ་ཚབ་དརེ་ཡོད་དུས།།དརེ་གནང་དང་མ་གནང་ད་ེགཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན།།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེཕགོས་
གཅྱིག་ནས་།Geneva གེང་སེགས་ཟེར་དུས། ད་ེསྔོན་རྱིས་འག་ོསངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཚོགས་འདུ་ར་ེར་ེག་ོསྱིག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ།།མཁས་པ་མང་པ་ོགདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་དུས། དེར་ཟླ་བ་
མང་པ་ོསྔོན་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།།ཡང་ད་ེགཅྱིག་བྱེད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་
ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།དང་པ་ོཡག་པ་ོབྱུང་སོང་།།གཉྱིས་པ་ཡག་པ་ོབྱུང་མ་སངོ་ཟརེ་བ་ལྟ་བུ་སྤུས་ཚད་ས་ོརུ་ས་ོརུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན།།ག་འདྲ་ཆགས་མྱིན་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་འདུག།ད་ེཇྱི་ནྱི་ཝར་ལམ་ལྷོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།།Brussels ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་
ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་ Brussels ལ་དོན་གཅོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས།།དེ་ལ་ Inter Group Forum 
བྱས་ཏ་ེ European Union གོས་ཚོགས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གེང་སེགས་ཤྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད།།ཟླ་བ་ར་ེརེར་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།།ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དང་།།ལ་ོརའེྱི་ནང་ཚགོས་འདུ་གལ་ཆ་ེབ་བྱས་ནས་འཛམོས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེལ་
དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ལས་བྱེད་ཚོས་འགན་ཁུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས།།གེང་སེགས་ལྟ་བུ་ཟེར་དགོས་རེད།།གེང་སེགས་ལ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རང་བཅར་ནས་གེང་སེགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ་།Inter Group ནང་དུ་ཏན་ཏན་ཆ་ཤས་བངས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
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ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ།།ཉ་ེབའྱི་ཆར་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱདེ་ཟརེ་དུས། བཀའ་ཤག་སྔ་ཕྱི་བར་ལ་བསྡུར་རྒྱུ་
ར་བ་ནས་དགའ་པ་ོམེད།།ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན།།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེ།ཤོར་བཅུག་རྒྱུ་
མྱི་འདུག།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་བ་ད་ེརདེ།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་
རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་དང་།།ཆབ་སྱིད་ནུས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས།།མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་དང་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་འགེལ་བཤད་ཚུན་ཆད་འགྱུར་བ་བཏང་ནས།།ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་༸གོང་ས་
མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བརྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེབྱདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་སྱིངས་ཆ་ད་ེ
གོད་པ་ཡྱིན་ན།།ཡང་ན་སྱིངས་ཆ་ད་ེཤོར་བ་ཡྱིན་ན།།ང་རང་ཚ་ོརྡ་སར་ལྷག་སེ་ཁོན་པའྱི་སལ་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁོན་པའྱི་
སལ་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོར་ཕྱི་མྱི་འདྱིར་ཕེབས་ནས་ཁྱོད་རང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོས་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེདཀནོ་པ་ོརེད།།༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚརོ་གོགས་པ་ོརྱིང་པ་དང་།།ང་ོཤེས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཁོང་རྣམ་པ་འདྱིར་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་བཅར་བའྱི་ཞོར་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ད་ེཏན་ཏན་མུ་
མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་རེད།།ཡྱིན་ནའང་གོགས་པ་ོགསར་པ་དང་།།གོ་རྟོགས་གསར་པ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་མྱི་ཐེར་འབུམ་བདུན་
ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་སོབ་རྒྱུ་གཞྱི་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེརྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གོད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ང་ཚོས་བདེན་པའྱི་མེ་ལེ་མ་སོང་ན་འཁུར་ས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེརེད།།དེར་
བཅར་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ན།།དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་།།བོད་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་འབད་བརོན་གནང་རགོས་བགྱིས་ཟརེ་ནས་ཞུ་གཏུག་འབུལ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ེག་རང་རདེ། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེཕྱི་ནས་འཚོལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་ནག་ནང་ནས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ད་ེམ་གོད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཕ་གྱིར་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།།སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་
རདེ།།གཙ་ོབ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་རེད།།ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ཁངོ་ལ་མཐོང་མཆན་ཟེར་ནའང་རེད།།
ཆོག་མཆན་དེ་ཉེ་ཆར་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ།།ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་རེད།།ཉེ་ཆར་སུད་སྱིར་
ཕེབས་ནས།།སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་མྱི་མང་ཨ་ཅང་ཅང་།།ཁ་སང་སུད་སྱི་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། གོས་ཚོགས།།དེ་བཞྱིན་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ།།བོད་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དགའ་སྡུག་མོང་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བཅར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་གནས་སངས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་བཤད་བཞག་པ་ད་ེབདེན་པ་རང་རེད་འདུག།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་ཟེར་
ནའང་རེད།།དེའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཁ་ོརང་ལ་ོདྲུག་ལྷག་ཙམ་རྱིང་བཙོན་
ཁང་ནང་ལ་བཞུགས་པ།།དའེྱི་སྔོན་ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་བཞག་པ། ཁ་ོརང་གྱི་སྐུ་ལས་བསནོ་སངས་དང་།།མངོ་སངས་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན།།ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱུའྱི་མྱི་གཅྱིག་དང་།།སྱིང་སོབས་ཅན།།བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་གོད་གཏོང་ཆེན་པ་ོ
གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོག་ཏུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ཕེབས་པར་བརྟེན་ནས།།འཛམ་གྱིང་ཐོག་ལ་
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བོད་པའྱི་བདེན་པ་ད་ེགསུངས་ནས་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཏན་ཏན་རང་ཁོང་གྱི་མོང་ཚོར་ཆ་ཚང་ཐོས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་
སེམས་འགུལ་ཐེབས་པ་དང་།།རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་པ་ལ་བདེན་པ་ཡོད་པ།།རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ད་ེམང་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་ལུང་པ་གཞན་ཁག་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།
གཙ་ོཆེ་ཤོས་ཁོ་རང་གྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་ནང་མྱིའྱི་གནས་སངས་ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ཁག་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང།།མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་ད་ེད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱིས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ།།སྱི་འཐུས་བསན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་དང་།།བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད།།དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེསུད་སྱི་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་མྱི་མང་དེ་ཚོའྱི་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་ད་ེཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས།།དེ་འདྲའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཕོན་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེ།ཤེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག།ཡང་ད་ེརྱིང་ད་ེགེང་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ཕོན་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཕུལ་འདུག།ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག།ཡག་པ་ོབྱུང་སངས་ད་ེགང་འདྲ་བྱུང་
འདུག།ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕོན་ཆནེ་པ་ོཕུལ་གྱི་འདུག།ག་དུས་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ།།ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རང་བཙན་ལག་དབེ་ཀྱི་དཔྱ་
དངུལ་གྱི་ཕོན་ཆེན་པ་ོདངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་ན།།ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ས་ཆ་གང་ས་གང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མང་ཚོགས་གཞན་པ་ད་ེཚོའྱི་མྱིག་དཔ་ེལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དུས།།སུད་སྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ེཚསོ་རྒྱལ་གཅསེ་མ་དངུལ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས།།ད་ལྟ་མཚན་སན་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས།།ག་འདྲ་བྱས་ནས་མཚན་སན་གགས་
ཆནེ་པ་ོཆགས་པ་རདེ།།མཚན་སན་གགས་ཆགས་སངས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གསུང་རགོས་གནང།།དཔརེ་ན། 
མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་རྱིས་སྐོར་ན་ཁ་ོཚ་ོག་ཚོད་ཙམ་
ཞྱིག་གྱི་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཨ་རྱི་དང་།།ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་ལུང་པ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོདང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།།སུད་སྱི་མྱི་ད་ེ
ཚའོྱི་རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེགངས་ཚད་ད་ེག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེངསེ་པར་དུ་གསལ་པ་ོ
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གསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག།ད་ེརྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འདྱི་གཟྱིགས་བསད་
ཡོད་དུས།།སུད་སྱིར་བཞུགས་མཁན་ད་ེཚསོ་འཐོལ་པ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་
ཙམ་མ་གཏོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ག་ཚོད་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ན།།ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཤེས་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་།།ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེསུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་དང་།།ལས་ཁུངས་གསར་ཉ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ།།དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་།།འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གེང་སོང་།།དེའྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་
དོན་ཁང་ད་ེགསར་པ་ཉ་ོརྒྱུར་མྱི་མང་གྱི་ཞལ་འདེབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞེས་སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་བཀའ་
གནང་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་།།ད་ེགནས་སངས་གང་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ཡང་ན་
དམྱིགས་བསལ་སྱིན་བདག་ཡག་པ་ོཞྱིག་རག་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ།།ག་ར་ེརེད།།
དངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།མང་ཚགོས་ཀྱི་ས་ོསོས་བོས་བཅད་ཀྱི་ཞལ་འདབེས་ཤྱིག་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན།།ས་ོསོའ་ིགཞུང་དང་།།
ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་སམ་པ་ཞྱིག་དང་།།གཞུང་དང་མྱི་མང་དབར་གྱི་འབེལ་བ་ད་ེག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་སམ་པ་ཞྱིག་རེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་
དགསོ་ཀྱི་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་བཀའ་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་འདྲ།།ད་ེབཀའ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ་
དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེད་ེཡྱིན།། 

བསམ་ཚུལ་ད་ེག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན།།སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།
འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས།།ད་ལྟ་ས་གནས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།།གང་
ལྟར་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་གཙ་ོབ་ོབྱེད་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་།།བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།།དམྱིགས་
བསལ་གྱི་སུད་སྱི་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གནོན་ཤུགས་ག་ཚོད་སྤྲོད་ཡོད་མེད་ད་ེཁ་སང་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའྱི་
སྱིད་སོང་ད་ེཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ག་ཚོད་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ར་འཕྲོད་ཐུབ་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལ།།དམྱིགས་བསལ་གྱི་སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་ད་ེཚོར་སྱིད་སོང་ཕེབས་
པ་ཙམ་གྱི་གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།།ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་བོད་ཀྱི་སྱིད་སོང་
ཕེབས་བསད་འདུག་ཟེར་ནས།།རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་ཞྱིག་དང་།།གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས།།ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཕོགས་ལ་ངེས་
པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ།།ད་ཉམས་མོང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཚར་བ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངེས་
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པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སུད་སྱིར་ལས་འགུལ་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་བཅར་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་
ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཀ་ད་ེདཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུང་
གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ནས་ཞལ་འདབེས་དགསོ་ཀྱི་
མ་རེད་ཟེར་ནས་དོན་གཅོད་ཟུར་པས་གསུངས་པ་ད་ེད་ེརྱིང་།ཤེས་པ་དང་པ་ོཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ཟུར་པའྱི་དགོངས་པར་
གཞྱི་ར་དོན་གཅོད་ཁང་ཉ་ོརྒྱུ་དངུལ་ད་ེབཀའ་།ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གཏངོ་སངས་གཞྱི་ར་ང་རང་ཚོའྱི་སུད་སྱི་དནོ་ཁང་ལ་
དངུལ་ཡོད་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ད་ེཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་ཏེ།།སང་ནས་མར་གསོལ་རས་གནང་རགོས་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད།།དེ་ཆ་ཚང་འདང་གྱི་ཡོད་དང་མེད་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་རྒྱུ་རེད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁང་པ་ཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།
Geneva ལ་ཁང་པ་ཧ་ཅང་གོང་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ཡ་གསུམ་བཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཟརེ་གྱི་འདུག།དངུལ་འབོར་ག་
ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་རག་ལུས་ཀྱི་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ང་ཚོས་ཉ་ོརྒྱུ་ཏན་ཏན་འཆར་གཞྱི་ཡོད།།དངུལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
ཐབས་ཤེས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོམེད་འགོ།།དོན་གཅོད་ཟུར་པས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཙང་།།
ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཉ་ོསངས་དང་།།ད་ེབཞྱིན་ཉྱི་ཧོང་གྱི་དོན་གཅོད་ཉ་ོསངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ནས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་
འགོད་བྱས་མེད་ཙང།།ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སུད་སྱི་ལ་ད་ེབཞྱིན་བྱདེ་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་ཅེས་ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རདེ།།ང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་བག་ོགེང་མང་
པ་ོབྱུང་སོང་།།ང་དརེ་འཚརེ་པ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་འདུག་ས་ེཡྱིན་ནའང་།།ཉ་ེཆར་ང་།Czech Republic, Prague གོང་ཁྱེར་ལ་ཕྱིན་
ནས་ཚུར་སེབས་ཙམ་རེད།།དེར་གཞྱི་རའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གོག་བརན་གྱི་མཛད་སོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལོ་ལྟར་
འཚགོས་ཀྱི་འདུག།International Human Rights Film Festival དེའྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་མ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་གོག་བརན་ཕལ་
ཆེར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བསན་ནས།།ཁ་ོརང་ཚོས་གསུང་སངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབུམ་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་
རེད་ཟེར།།དེའྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོ་བྱས་ནས་ཡོང་རོགས་བགྱིས།།བརོད་གཞྱི་དེ་ད་ེག་རང་རེད།།རྒྱ་ནག་
གྱིས་འཛམ་གྱིང་ལ་གནནོ་ཤུགས་ཟརེ་ནའང་རདེ།།ཐབས་ཇུས་གང་དང་གང་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རབོ་ལ་
ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སངོ་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ།
བོད་དང་འབེལ་བ་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཟེར་
ནའང་རེད།།ཐབས་བྱུས་ག་ར་ེག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་འདུག།ད་ེདག་མཐོང་སོང་།།བཀགས་པ་ཡྱིན་ད་ེང་ཚོ་
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ཚང་མས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ང་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབོར་སྐད་བཏང་བ་རདེ།།སྐད་གཏོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་བཞྱིན་བོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡར་ལངས་རེས་ང་ོསྤྲདོ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་།།བོད་དནོ་ད་ེཡོང་གྱི་རདེ།།ང་
ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ།Center Fare ལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོབྱས་ནས།།སོབ་གྲྭ་ད་ེ།Graduation 
Commencement ཞེས་པ་དེ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཐོན་པ་ཟེར་དགོས་པ་རེད། Graduation Commencement།སྐད་ཆ་
བཤད་པར་སྐད་གཏང་རྒྱུ་ད་ེཡང་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརེད།།གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མ་གཏོགས་སྐད་གཏོང་གྱི་མ་རེད།།
ད་ེསྔ་ཕེབས་མཁན་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ།Obama ཡྱི་ལམ་།Michelle Obama རེད་འདུག།དེར་ཡོང་རོགས་ཟེར་བ་ད་ེཡང་
ད་ེག་རང་རདེ།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་དོན་གྱི་ཐགོ་ལ་བཤད་པར་ཡོང་རགོས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ཁྱོད་རང་གནད་ཡོད་ཀྱི་འག་ོ
ཁྱིད་ཅྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས།།ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་མགནོ་ཤོག་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེཞུ་དགོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ེཡྱིན།།ད་ེརྱིང་ཉ་ེ
ཆར་ Prague, Czech Republic ལ་ང་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་།།ཕར་ཚུར་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་
ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས།།ཨ་རྱི་།Center Fare ལ་འགོ་རྒྱུ་ད་ེཡང་འགོ་སོང་ཚང་མ་ཁ་ོརང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས།།ང་
ཚོར་དངུལ་ཐོག་ལ་བསྱི་ཚགས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱིད་སོང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཆེས་མཐོང་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་སྐད་གཏོང་མཁན་ཡོང་
བསད་པ།།ད་ལྟ་ Spain དང་ད་ེའདྲ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འབྱརོ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་རང་བསམ་ཚུལ་ལ་ཕན་ཐགོས་
ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་སེ།།མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།།སྱིད་སོང་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་།།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་
ཆའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གཏོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།།ད་ེསྔ་སྱིད་སོང་ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཕེབས་ས་ཞྱིག་བཟོས་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཀ་ཐང་ཆད་ཀྱི་འདུག་སེ།།ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟར་གནང་བསད་ཀྱི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོར ་དགའ་ཚོར་ཟེར ་དགོས ་པ་རེད།།གྲུབ་འབས་ཏོག ་ཙམ་སྨྱིན་ཐུབ་སོང་སམ་པ་ཞྱིག ་ཡོད།།དེ་ག ་རེ་རེད་ཟེར ་ན ་།
Washington DC ལ་སྱིད་སོང་རེད།།བཀའ་བོན་རྣམ་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རེད།།ང་ཚ་ོཐེངས་མང་པ་ོཞྱིག་བཅར་ཡོད་པ་རེད།།
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིལས་བྱེད་ཐུག་པ་དང་།།ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཐུག་ཡོང་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་ག་ར་ེ
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།།ད་ེགསང་བ་བྱས་ནས་ཉར་རོགས།།སུ་གང་ལ་མ་འཆད་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་རེད།།པར་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མ་སནོ་རོགས་ཟརེ་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད།།ཐུག་ས་ད་ེཟ་ཁང་དང་།།ཁུག་ཀོག་ད་ེའདྲ་ལ་ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱདེ་
ཀྱི་རེད།།ལ་ོགཅྱིག་མ་རེད་གཉྱིས་མ་རེད། ལ་ོདྲུག་བདུན་འག་ོཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མཐའ་མ་
མྱི་དང་མྱི་དབར་གྱི་འབེལ་བ་རེད།།མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁྱེད་རང་ལ་ོལྟར་ར་ེཞྱིག་འདྱིར་བསེབས་
ཀྱི་འདུག།ཁྱེད་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེསྐབས་
ཤྱིག་ལ་།Washington DC ཡྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད།།ཕྱིས་སུ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་རང་གྱི་ནང་ལ་།Asia Reassurance Initiative 
Act ཟེར་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་།Indo-Pacific Strategy ཟེར་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བོད་ད་ེཚུད་ཡོད་པ་རེད།།མ་ཟད་
ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཚགོས་འདུ་ད་ེཡྱིན་ས་ཡོད།།རེས་སུ་ག་ར་ེབྱས་པ་རེད་ཟེར་ན།།ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་གནད་དནོ་དེ་འག་ོབ་
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མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གཅྱིག་པ་ོམྱིན།།ཤར་ཨ་ེ།ཤ་ེཡའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་པ་ོམྱིན།།དབུས་ཨ་ེཤ་ེཡ། མང་གཙོ།།ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཆར་
གཞྱི་ད་ེདག་ཚང་མ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས།།ང་ཕ་གྱིར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེརྱིང་
ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།བོད་མྱིའྱི་གནས་དོན་ད་ེ།Washington DC ནས་གཟྱིགས་
སངས་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་འག་ོབ་མ་ཟད།།ཁ་སང་སྔོན་མ་མཐའ་མ་དརེ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན།།ད་ལྟ་བར་དུ་
ངས་ཁྱོད་རང་ཚོར་པར་མ་བསནོ།།ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་པར་མ་བསནོ་མ་བཏནོ་ཟེར་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལན་པར་བཏོན་
རྐྱང་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་།Washington DC ལ་སྱིད་སོང་ཕྱིན་ནས་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་།།ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ས་ེཚན་ཁག་ས་ོསོའ་ིལས་བྱདེ་མཇལ་བ་ཚང་མའྱི་པར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད།།པར་བཀྲམ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན།།
གཞྱི་རའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་ཟེར་
ནའང་རེད།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག།གནད་འགག་ཡོད་བཞག་པ་ཞྱིག་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་པར་
བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་འདུག།སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་མ་གེང་རོགས་
གནང།།པར་ཡང་མ་སོན་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཐུག་འཕྲད་བྱུང་བའྱི་པར་བཀྲམ་ཟེར་ནས།།འབེལ་བའང་ཡག་ཏུ་
ཕྱིན་ནས།།Washington DC ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཟྱིགས་སངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་
འག་ོཡོད་སམ་པ།།ད་ེཡང་། ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་ལ་དཀའ་ལས་བསནོ་བཞག་པ་ད་ེམྱི་དང་མྱི་ང་ོཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས།།གྲུབ་འབས་ཤྱིག་
རེད་ལ།།ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚདོ་།༡༡:༡༥།བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུར། སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་འབུལ་བབ་ད་ེགཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བསྡུ་ཚད་ད་ེམང་བ་ཡདོ་པ་ད་ེདངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེ
ཆགས་སངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཐོག་མར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་
ཚའོྱི་རང་ལ་ོདྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་བྱྱིས་པ་ཚོར་ཟླ་བ་རེར་ཨ་སོར་གཅྱིག ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་བཅུ་གཉྱིས། ཕག་ལས་མདེ་
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མཁན་ལ་ོ ༡༨ ཡན་ཆད་ནས་ ༨༤ བར་དུ་ཨ་སོར་ ༤༦ ཕག་ལས་ཡདོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལ་ོ ༡༨ ཡན་ཆད་ལ་རང་ལ་ོ ༨༤ བར་
དུ་ཨ་སོར་ ༩༦ འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ཨ་སོར་དང་སུད་སྱི་འཛའ་བར་དུ། སུད་སྱི་འཛའ་ད་ེཉུང་བ་ཡྱིན་སབས། ད་ེ
དུས་འཛའ་ད་ེཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངེ་སང་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། སུད་སྱི་དང་ཨ་སོར་གཉྱིས་བསྡུར་ན་སུད་སྱི་གནས་ཚད་མཐ་ོབ་
ཡོད་པ་རེད། མཐ་ོབ་ཡོད་ཙང་འཛམ་གྱིང་གཞན་ལ་ ༡༢།༤༦།༩༦། ཚབ་ལ་སུད་སྱི་བོད་མྱི་ཚོས། སུད་སྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚང་མ་
མ་རེད། སུད་སྱི་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོས་རང་གྱི་བྱྱིས་པ་ཚོར་སུད་སོར་ ༡༨ ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕག་
ལས་མེད་པ་ཚོས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སུད་སོར་ ༡༠༧ ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕག་ལས་ཡདོ་མཁན་ཚསོ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སུད་སརོ་ ༡༤༤ 
ཕུལ་ཏེ། སུད་སྱི་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་འབོར་འབུལ་མཁན་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་མྱི་འབོར་བསྡུར་ན། བྱང་
ཨ་རྱི་དང་སུད་སྱི་གཉྱིས། བྱང་ཨ་རྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས། སུད་སྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་ཚང་མ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བྱང་ཨ་རྱི་ད་ེ
མྱི་འབོར་དང་དངུལ་གྱི་ཆ་ནས་མང་ཤོས་རེད་དེ། སུད་སྱི་ད་ེགཉྱིས་པ་བྱང་ཨ་རྱི་འདྲ་བ་ོསེབས་ནས། སུད་སྱི་མྱི་མང་གྱི་ད་བར་
དུ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ད་ེདག་གནང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ད་ེདག་ཚང་མར་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་ཏེ། སུད་སྱི་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཆག་ཡང་བཞེས་མཁན་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཆག་ཡང་ཉུང་བ་
བཞེས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྣམ་པ་ཚོས་སུད་སྱིར་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ད་ེལ་ད་ལོ་
སུད་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཟརེ་ནས་སམོ་དངུལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་ག་ར་ེགཟྱིགས་མ་གཟྱིགས་ཚང་མ་སྐབས་
དའེྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས། སུད་སྱིའྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེཆགས་ས་ཆགས་ཡུལ་དེ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སབས་བད་ེཔ་ོདང་
འགོ་བད་ེཔོ། ད་ེའདྲའྱི་ས་ཆ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་གོང་ཁེ་པ་ོདང་ས་ཆ་གནས་བད་ེཔ་ོཚང་མར་
བལྟས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། སོམ་དངུལ་སུད་སོར་ ༥༠༠ བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་སྐབས་ད་ེདུས་སུད་སྱི་
ཐགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༠,༥༨༩,༠༨༨ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་ཙང་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། སན་སནོ་གནང་མཁན། སྔོན་རྩིས་ཚདོ་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༨༢,༥༤༨ ཆགས་
ཀྱི་འདུག ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
 
 



69 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༩ པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྱིས་འག་ོཨང་ ༩ པ་ག་པར་ག་དུས་གནང་གྱི་རདེ་དམ། དེའྱི་གསལ་བསགས་ག་དུས་གནང་གྱི་རེད་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་
བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚགོས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གསལ་བསགས་ནང་ལ་ཚསེ་གངས་ཚང་
མ་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༨༢,༥༤༨ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་
མེད་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ། སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༥༡༣,༣༥༣ རྒྱབ་གཉརེ་
ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བཀལོ་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཟུར་བཀོལ་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཀ་དེའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་
བསགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་ཤུགས་སྣོན་ཟེར་རྒྱུ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་བསགས་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྲྱིལ་བསགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ས་གནས་ཁག་ལ་འདུག དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགང་འདྲ་
རདེ་དམ། ཚགི་རྡགོ་རྡགོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་རདེ་ཅསེ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེསྔ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་སེ་ཚན་ད་ེཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པར་བརྟེན་
ནས། Germany ལའང་མྱི་མང་དང་གཞནོ་སེས་ཚོས་ག་ོསྱིག་བྱས་ཏ།ེ ཟབ་སོང་ངམ་ང་ོསྤྲདོ་ཟརེ་ནའང་ག་ོརྟགོས་སེལ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སུད་སྱི་ན་གཞནོ་དང་མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟོགས་སེལ་དགོས་འདུག་ཅེས་ད་ེ
འདྲའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀང་ཞུས་པ་རེད། ཡང་ཐ་སད་འབྱི་སངས་ཐགོ་ནས་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཆགོ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༥༡༣,༣༥༣ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་
བྱ་མེད་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཡྱིན། སན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༦,༨༣༡,༥༢༥ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆགོ་པ་
ཞུ། ཐོག་མར་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཞབས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་ང་ཚ་ོཨྱིན་ལེན་དང་ Scotland ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། སྣ་ེལེན་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོདང་། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཕ་གྱིར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་གནད་
ཡོད་མྱི་སྣ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་འབེལ་བ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་
བའྱི་གྲུབ་འབས་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆདེ་དུ། དངོས་གནས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན། གྲུབ་
འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས། 
ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་སྐབས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་མང་པ་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྐབས་ར་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་གཏུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བ་དང་ཧྲ་
ཏག་ཏག་ཡོད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོད་མཁན་མཛད་
གཙ་ོརྣམ་པ་ཡྱིན་སབས། ཆུ་ཚོད་ད་ེར་ཆནེ་པ་ོདང་རྱིན་ཐང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དུས་ཚདོ་ཆུ་ཚདོ་གཅྱིག་གཉྱིས་སྤྲད་དུས། 
དའེྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་པ་ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་འདུག་བསམ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོདམྱིགས་
ཡུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་འདུག་སམ། བྱས་ཙང་ང་རང་ཚ་ོཕར་འག་ོསྐབས། སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཙམ་མྱིན་
པར་བྱུང་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ལས་པ་དཔརེ་ན། ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཁྱད་
ལས་པ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གནང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ནང་ཞུས་ན། information ག་ཚོད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། གང་མང་མང་ཞྱིག་
བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས། དེ་ཚོ་ཕར་བཤད་ནས། བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཚ་བོ་ཚ་བོ་རེད། ད་ལྟ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེ་ཚོའྱི་
གནས་སངས་ད་ལྟ་རང་བྱུང་བ་ད་ེཚ་ོའཆད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སེར་གྱི་
འབེལ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་གྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བྱུང་ན་སེར་གྱི་འབེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ། སེར་གྱི་འབེལ་བ་ཐོག་ནས་དོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ། སྱིར་བཏང་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་
དབུ་ཁྱིད་མང་ཆ་ེབས་གསུང་གྱི་འདུག སེར་གྱི་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་ན། གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་གསུང་གྱི་འདུག དེར་ངས་རྒྱབ་
སོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚོ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཨྱིན་
ལེན་ནང་ལ་ཁ་ོཚོའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་ལ་ོར་ེཟླ་རེར་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ MP ཞུ་དགོས་པ་རེད། 
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཆ་ཚང་ལ་བོད་རྱིགས་ཚོ་བཅར་ནས། ཁོ་རང་ཚོས་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་བྱེད་རོགས། གོས་
ཚགོས་ནང་ལ་གོས་འཆར་འཁྱེར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་བོད་
པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཞུགས་མཁན་ད་ེཚོ། ཚང་མར་མྱིག་དཔེ་བཟང་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལན་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
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མཇལ་རྒྱུ་རག་ནས་དངསོ་གནས་སམེས་པ་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་སམེས་པ་
ལྷདོ་ལྷདོ་བྱུང་སོང་། ཚང་མ་ལ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྱིར་བཏང་གྱི་བྱས་ན་གནད་དནོ་ཆནེ་པ་ོམ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁོང་གྱི་གསོལ་ཕོགས་བསྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་བ་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བལྟས་ན་སྐད་ཆ་ཆུང་ཆུང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་ད་ེའདྲ་བྱདེ་ཡོང་དུས། དངོས་
གནས་སབོས་པ་ཆནེ་པ་ོདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཉེ་ཆར Denmark དང་ Norway ལ་ཕར་བཅར་བ་རེད། ཕ་གྱིར་མྱི་མང་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་
སྐབས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་ Norway ནང་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ད་ེཚ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་ནས་སོབ་སོང་ལ་བཏང་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་བཞུགས་སོད་མཁན་ད་ེཚོ། རྒན་རབས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡག་པ་ོགནང་ནས། གཞོན་པ་སེབས་མཁན་ད་ེཚོ་ལ་ཁོ་
རང་ཚོ་ནང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འཁྱེར་སངས་རེད། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཉར་སངས་ད་ེཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་འགན་འཁུར་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག ད་ེའདྲ་བོ་ཆུང་བ་ལ་རྱིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོས་མཉམ་དུ་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ཚོ་རྒན་རབས་པ་ད་ེཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཁུར་གནང་བ་དང་། གཞོན་
སེས་ཚོས་ཀང་མཉམ་རུབ་གནང་བ་དེ། ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག སོང་ཙང་ངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཐོང་སོང་། 
ཁོང་ཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེག་རང་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོད་ེའདྲ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་སྱིར་བཏང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Norway ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་
ནས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོད་མེད། ཁ་ོརང་ཚོ་ཕ་གྱི་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ར་ེབ་ལ། ད་ལོ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ན་ོསེལ་གཟེངས་རྟགས་
བཞེས་ནས་ལོ་སུམ་ཅུ་འཁོར་དུས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་མཛད་སོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་སེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ཕ་གྱིར་
ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེའྱི་མཛད་འཆར་ད་ེརག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཁོང་ཚོའྱི་བ་ོའཚབ་གཅྱིག་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
ཤག་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་རེད། ཁོང་ཚ་ོལ་ད་ེཕག་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་ནས་
ཁོང་ཚོས་གང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དེ། རྒྱབ་སོར་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁོང་ཚོས་ད་ེགསུང་གྱི་འདུག ད་ེསྔ་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་མཁན་ཡག་པོ་ཕུལ་སོང་ཟེར་ནས་མྱིང་མང་པོ་ཞྱིག་འབོད་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ 
Norway མྱིང་གཅྱིག་རྐྱང་འབོད་མ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད། གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཆག་ཡང་མ་
ཞུས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ངེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ད་ེ
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འདྲ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོ་དེའང་ངེས་པར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ Denmark ལ་
བཅར་དུས། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་སོང་། ས་ོསོར་ཚརོ་སྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ད་ེག་རང་མ་གཏོགས། དེའྱི་ནང་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་འདུག དགུང་ལོའ་ིབབ་
ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ལ་ང་ཚོས་སབོ་ཐུབ་པ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་དྲན་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་ཨྱིན་ལེན་དནོ་གཅོད་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་འབེལ་བ་གནང་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབལེ་བ་མཐུད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Denmark ལ་འདས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་སྐབས། Danish མྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དེར་ཧང་སང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་
གནང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Danish ཁྱིམས་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་དྲང་པ་ོགནང་ནས། བོད་དོན་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དེར་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ང་རང་ཚོ་ཧ་གོ་བ་ Andrea ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་
འདུག ཁ་ོརང་གྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་ཚགས་པར་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉར་འདུག ཁྱེད་རང་ཚ་ོདགསོ་ན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་
ཆོག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སེ། འཁྱེར་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་གྱིས་དངོས་གནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་བོད་རྱིགས་མ་རེད་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཡྱིག་སེལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་
དུས་ཚོད་བཏནོ་ནས་ང་ཚ་ོཕར་སེབ་དུས། ང་ཚོའྱི་མཛད་རྱིམ་ཆ་ཚང་བར་དུ་ཕག་ལས་ད་ེའདྲ་གནང་སོང་། སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ Andrea དང་ Hennings ཕག་རགོས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཐུགས་འཁུར་གནང་བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཨྱིན་ལེན་དོན་
གཅོད་ནས་ཁོང་ཚོར་སོབ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་འདུག་ཅསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ UK ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཕ་གྱིར་མཛད་འཆར་དང་སྣེ་ལེན་གཉྱིས་ཀ་ཐ་
སད་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་གསུངས་སོང་། གསུངས་པ་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོཡང་བྱུང་སོང་། གཞྱི་
རའྱི་ཞུ་གཏུག་འབུལ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཏན་ཏན་རང་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ག་སྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཨ་རྱི་
ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གྱི་མྱི་སྣ་ཐུག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སྐར་མ་བཅ་ོལྔ་ཉྱི་ཤུ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་གནང་བའྱི་སྐབས། ཁངོ་ཚའོྱི་དྲྱི་བ་ག་
ར་ེགཏང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོར་ག་ར་ེདགོས་སམ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཀྱི་རེད། མཚམས་ར་ེང་
ཚོའྩི་ལོ་རྒྱུས་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སངས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གཞྱི་རའྱི་ཁོང་ཚོར་གོ་རྟོགས་
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ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེར་ཁ་ོརང་ཚོར་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོང་ཚོས་
ག་སྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁོང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་སྱིད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ང་རང་ཚོས་ག་དུས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ། ག་རེ་དགོས་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གཞྱིར་
བཟུང་བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག དརེ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ། གེང་སེགས་བཙུགས་ནས་གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཏ།ེ བག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ེདག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་
ཐུབ་ན་རོགས་དངུལ་གནང་རགོས་གནང་། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་བབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ཡོང་
དུས། ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེཟེར་ཡོང་གྱི་རདེ། ང་ཚ་ོལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན། Denmark Norway ཆུང་ཆུང་ཡྱིན། ནུས་པ་
དང་གནོན་།ཤུགས་རྒྱ་ནག་ལ་སོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད། ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་
དུ་ཐུན་མོང་གྱི་ཟེར་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆ་མཉམ་དུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ Geneva འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་སབས། དསེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཕར་བཅར་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རག་གྱི་ཡོད་དུས། ཕ་གྱིར་ལ་ོལྟར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚ་ོམཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་མང་ཆ་ེབ་།ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ་ས་ེཚན་དང་
མཇལ་གྱི་ཡོད་དུས། ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ས་ེཚན་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ས་ེཚན། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་གཞུང་གཅྱིག་རེད་
ད།ེ ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་འབལེ་བ་མེད་པ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ཁྱེད་རང་ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ་ས་ེཚན་རདེ་དེ། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་གྱི་སེ་ཚན་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སེ་ཚན་ལ་ཞུས་ནས་ Geneva ལ་ལོ་རེར་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་
གསུམ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེར་བོད་དོན་སྐོར་ལ་
གེང་སོང་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ད་ེདག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་བྱ་རྒྱུ་
འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདུག ད་ེནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དནོ་གཅོད་རང་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནས་མཇུག་སྣོན་ད་ེདནོ་གཅོད་རང་ནས་གནང་གྱི་
རདེ་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ེཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཤག་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁརོ་ཡུག་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ ཏན་ཏན་རདེ། གཞུང་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། མཐ་ོསོབ་ཁང་ནང་ལ་
རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནང་ལ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལོ་ཕལ་ཆེར་བརེད་ཚར་འདུག ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༡༣ མམ་ ༢༠༡༥ ལ་ཞུ་གཏུག་ལོ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་རེར་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ལོ་ཡྱིན། 
བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ལ་ོཡྱིན། ཞུ་གཏུག་ལ་ོཡྱིན་ཞསེ་ཏེ། ལ་ོགཅྱིག་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དའེྱི་ནང་ལ་
ལམ་སོན་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚ་ོཨ་རྱི་ནང་ལ་ Washington DC ལ་ོར་ེལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་གཏུག་ཉྱིན་མ་ོཟེར་
ནས། ཕ་གྱི་ Washington DC ལ་བཅར་ཏེ། མངའ་སེ་སོ་སོ་ནས་བོད་མྱི་ཕེབས་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའམ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ལས་བྱེད་མཇལ་འཕྲད་གནང་སེ། ཞུ་གཏུག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས། གཙ་ོབོ་ད་ེ ICT འགན་འཁྱེར་
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གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་དོན་གཅོད་ནས་ཆ་ཚང་མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཚང་མ་ཆ་ཤས་
ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ནུས་པ་ཐོན་པ། ཨ་རྱི་ནང་བྱུང་བ་ལྟར་ལོན་ཌོན་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག Brussels ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག Australia ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ལུང་པ་ས་ོས་ོནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ London དང་ Brussels, Australia ད་ེདག་ལ་ཡོད་པ་ཡོད། ད་ེགཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་ཚོས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་རང་བཏོན་
པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ས་ོས་ོ
ས་གནས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་སེབས་ནས་ང་འོས་གཅྱིག་འཕནེ་མཁན་ཡྱིན་ཞསེ་རྒྱབ་སོར་འདུག་ལབ་ན། ད་ེནུས་པ་ར་བ་ནས་འདྲ་ཡྱི་མ་
རེད། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ེདག་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་སགས། ལུང་པ་
གཞན་སུད་སྱི་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ལུང་པ་གང་མང་མང་ལ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མྱི་མང་མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལ། ཞུ་གཏུག་ནང་ལ་ཆ་ཤས་གནང་རྒྱུ། ཁ་ེན་ཌ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ེན་ཌ་ལ་ཞུ་གཏུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་མ་ོཡོད་པ་རེད། མ་ཟད་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ལ་དང་བང་བྱས་ནས། ཁ་ོརང་ཚོར་
ཕགོས་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ེན་ཌ་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱིར་ལ་ོརརེ་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་དྲུག་བདུན་ལ་བདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་
རང་དབྱར་ཁ་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་དང་བང་བྱས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནས་གསུམ་བར་དུ། དང་བང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དང་བང་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཁ་སང་ང་ཚ་ོཁ་ེན་ཌ་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
དང་བང་བ་དེས་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་ང་ོསྤྲོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་ཡོང་གྱི་
འདུག མྱི་གཅྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པར་བརྟེན་ནས་ཚོར་བ་དང་སོབ་གས་ོཚང་མ་ཡོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་གེང་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་མང་ནང་ནས་ཞུ་གཏུག་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ལས་བྱེད་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་
དང་བང་གནང་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་གོས་ཚགོས་གོང་མ་ལའང་ལས་བྱདེ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ད་ལྟ་ Company གཞན་
ཞྱིག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་སོང་། གོས་ཚོགས་འོག་མ་ལ་བོད་པ་རང་ལས་བྱེད་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་བང་
དཀར་པ་ོནང་ལའང་བོད་པ་ལས་བྱེད་བྱུང་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ང་ཚ་ོཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྱིངས་ཆ་ལ་ཕྱིན་ནས་ག་ོརྟགོས་སལེ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ོརྟགོས་སལེ་བའྱི་མཉམ་དུ་མཐའ་མ་གཞུང་ནང་ལ་
འཛུལ་ནས་དེའྱི་ནུས་པ་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མྱི་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ནའང་། ནུས་པ་ཆེན་པ་ོའདོན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་གཞུང་ནང་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ག་ར་ེགསུང་དགོས་མེད། མྱི་མང་ནང་
བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ལམ་སོན་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཡོད་མེད། ད་ེའདྲ་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་
ལོན་ཌནོ་དནོ་གཅོད་ནས་ཕགོས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅསེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་ཚར་སོང་། གང་ཟག་ནས་ར་
བ་ནས་མ་འཆད་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག ཐོག་མར་བསྐ་ོབའྱི་སྐབས་ལ། བསྐ་ོབ་ཙམ་གྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བསོད་ནམས་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཞབས་
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ཕྱི་ཞུ་རྒྱུར་ཕགོས་ར་བ་ནས་བཞསེ་ཀྱི་མེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕགོས་ར་བ་ནས་མེད་པར། རྱིས་ཀྱི་འག་ོསངས་ཐགོ་
ནས་ཕོགས་མེད་ན་ལས་བྱེད་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཟླ་བ་རེ་ལ་ Pound རེ་མྱིང་ཙམ་བཏོན་པའྱི་ཆེད་དུ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞེས་ཕོགས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཟརེ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཁོ་རང་གྱི་མ་འཆད་རོགས་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱིར་དྲྱི་བ་གེང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་བཏོན་ན་བསམ་སོང་། དེ་ནས་ 
Denmark དང་ Norway ཐགོ་ལ་རདེ། ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་བདོ་པ་ཕ་གྱིར་ཕབེས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོརྱིག་གཞུང་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ར་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡདོ་པ་མ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་འགན་འཁུར་ཆནེ་
པ་ོའཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དུས་རྟག་ཏུ། ང་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཕར་བཅར་མོང་། 
མཇལ་མོང། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་ཚང་
མ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། ཕལ་ཆེར་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོབས་པ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ཕལ་ཆེར་མྱི་ར་ེར་ེབརྒྱ་
ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཤོས་མེད་ནའང་མཐ་ོཤོས་གངས་ལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་
རང་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་མཐ་ོཤོས་གནང་མཁན་གྱི་གས་ལ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་སགས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ཁ་སང་རྒྱ་རྱིགས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གྱི་གསུངས་སོང་། སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དང་མྱིན་པ་ཡོད་པ་
རདེ། གནད་ཚད་ལྡན་པ་དང་མྱིན་པ། འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིང་པ་དང་རྒན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞོན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེདག་
ཚང་མ་འཛིན་སོང་ནས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་དང་མྱི་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཁྱེད་
རང་རྱིང་དྲགས་འདུག གསར་པ་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ན། རྱིང་པའྱི་མོས་མཐུན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མོས་མཐུན་
མེད་པའྱི་བར་ེབ་ོབརྒྱབ་ན་མ་འགྱིག ང་ཚོར་ལུགས་སལོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གོགས་པ་ོརྱིང་པ་མ་བརེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གོགས་པ་ོ
གསར་པ་བཟ་ོདགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཡ་རབས་བཟང་སདོ་ཀྱི་ལྟ་སངས་ཡྱིན་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
རྱིང་པ་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ང་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། གསར་པ་ཞྱིག་འདེམས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་ན། ང་རང་ཚོས་གདམ་རྒྱུ་
དང་། དེར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ར་ེས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཚན་སོས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ལའང་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ས་ཆ་གཞན་ལ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག གཞོན་པ་ཚུད་མ་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་། མཚམས་ར་ེསྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་ཐ་ེབྱུས་བྱདེ་མ་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་མཚམས་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོགཞོན་སསེ་མང་དུ་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ། བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བྱེད་མཁན་ནང་ལ་རྒན་པ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་
ནང་ལ་བོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སྣ་མང་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཀྱི་ཡོད། ཕ་གྱིར་ Denmark ལ་རྒྱལ་དར་གྱི་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ ཏན་ཏན་རང་རདེ། སྔནོ་མ་རྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་སེབས་པའྱི་སྐབས་
ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚོའྱི་རྒྱལ་དར་ཁྱེར་ནས། རྒྱལ་དར་དེ་བསྡུས་བཞག་པ། ད་ེའདྲ་བྱུང་ནས་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ཏེ་
མཐའ་མ་ Denmark ལ་ཁ་མཆུ་ཐོབ་པ་རེད། མཉམ་དུ་ Denmark རོད་གཞྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ Geneva མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱིས་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་འཁྱེར་མཁན་ད་ེ Denmark ཆགས་ཡོད་
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པ་རེད། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པ་རདེ་ཟེར་ནའང་རེད། ཆ་ཤས་མ་ལེན་ནས། Denmark འབུར་
དུ་ཐོན་པ་རེད། ཐོན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་ Denmark དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འབེལ་བ་ཆད་པ་
རེད། གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཅད་པ་རེད། བཅད་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ནས་ ༢༠༠༨ བར། དེའྱི་བར་ལ་ང་ཚ་ོའབེལ་བ་
མཐུད་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་མཐུད་པར་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ཡོང་དུས། Vowel Notes རྒྱ་
ནག་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཤད་པ་དང་། Denmark ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ Danish སྐད་ལ་
ར་བ་ནས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབེལ་
བ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆགོ་དབུས་པའྱི་བཙན་བྱལོ་སྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གེང་སོང་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་མེད་
པ། ཆ་རྐྱེན་དེ་སྤྲད་ནས། ང་ཚོ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་ Geneva འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འཁྱེར་བ་
བརྟནེ་ནས་ལ་ོབཅུའྱི་རྱིང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོར་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པ་ོའཛནི་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚརོ་
དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་མང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་པ་རདེ། མཐུད་པའྱི་རསེ་སུ་བོད་དནོ་གྱི་སྐརོ་ལ་གེང་སངོ་
དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཤུགས་ཆུང་དུ་འག་ོབ་རེད་དེ། རྒྱབ་སོར་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ནས་ཁ་མཆུ་ཐབོ་ནས་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བོད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོརྟོགས་སལེ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་ཞུ་དགོས་དོན་གཙ་ོ
བོ་དེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་།ཤུགས་ད་ེའདྲ་སྤྲད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བསྒྱུར་བ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Norway ལ་ཉེ་ཆར་བསྒྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཕར་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་
ཇུས་ངན་པ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགང་འདྲ་སྤྲད་ཀྱི་འདུག བོད་དོན་གེང་སོང་མ་གནང་རྒྱུ་རང་གྱི་ཐབས་ཇུས་དེར་གདོང་ལེན་
གནང་ནས་གངེ་སོང་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས། གཞྱི་རའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་དརེ་བསྔགས་
བརོད་ད་ེའདྲ་ཞུས་སོང་། ད་ེདག་མསོ་མཐུན་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞྱི་རྐང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མྱིང་བཏོན་ནས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་ཡོང་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། དེས་མ་མཐུད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ Norway ལུང་པ་དང་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཤོས་ང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ 
༢༠༡༡ ཧ་ལམ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཆད་མེད་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ེཨྱིན་ལེན་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པ། ཨྱིན་ལེན་དང་བྱང་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བྱང་ཡུ་རོབ་ཆ་ཚང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་
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སང་གོང་དུ་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། སུད་སྱི་གཅྱིག་པོ་ཟེར་རྒྱུ་མྱི་འདུག སུད་སྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཟེར་
དགོས་ཀྱི་འདུག བྱང་ཨ་རྱི་ཟེར་ན་གཉྱིས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ Brussels སྐུ་ཚབ་ཟེར་གྱི་མྱི་འདུག Brussels སྐུ་
ཚབ་ཁྱབ་ཁོངས་ཟེར་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་བསྡུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་བྱས་ནས་སྐབས་རེ་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་
གསལ་པ་ོབཏནོ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལྷག་འག་ོདུས། མྱི་ལ་ཕགོ་ཐུག་ཡོང་རྒྱུ་བྱུང་གྱི་འདུག ང་རང་སེར་གྱི་ཉམས་མོང་། ལས་
ཀ་དེའྱི་ནང་དངོས་སུ་མ་བཞུགས་པའྱི་གོང་ལ་ Norway ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་ཚང་ཧ་ལམ་སུམ་ཅུ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་
མྱི་ཚང་ཚང་མ་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་མཁན་རེད། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ནས་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏགོས་
ཚང་མས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོཕ་གྱིར་མྱི་ཉུང་ཉུང་དང་། ཟླ་བ་རྟག་པར་བོད་མྱི་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམོས་རྒྱུ་ད་ེ
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེ་སབས་བསྟུན་ནས་ཡར་མར་སོས་ཀྱི་རེད། དེ་རྱིང་ངའྱི་ནང་ལ་
འཛོམས། སང་ཉྱིན་སྐུ་ང་ོཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས། སྐོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་བ་རྟག་པར་འཛོམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འདྲ་བྱས་ནས་ Norway ད་ེབྱང་ཡུ་རབོ་ཨྱིན་ལེན་དནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁངོས་ནང་ལ་ Norway བརྒྱ་ཆ་འབུལ་མཁན་ཡག་ཤོས་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཚང་མས་འབུལ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ན། སབས་བད་ེབ་ོཡོད་སབས། བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོ།ཤོས་ཆགས་
རྒྱུ་ར་ེབའང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་མང་སར་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ཚང་མ་རེད། Norway དེ་སྔ་ངས་མ་ཞུས་
ནས་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སེམས་ནང་ལ་ Norway མང་པ་ོཕུལ་གྱི་ཡོད་པར། ང་གང་ཟག་སེར་རང་ཉྱིད་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༡༡ ཉམས་མོང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཟེར་
དུས། ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ལ་མ་ཚུད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཁྱབ་ཁོངས། སར་
སྱིལ་དནོ་གཅདོ་ཁྱབ་ཁོངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་མ་ལྷག་པའྱི་ར་ེབ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོབངས་ཟྱིན་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། དའེྱི་རེས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོ
ར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཨྱིན་ལན་དནོ་གཅདོ་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་སྐརོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐརོ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཚར་ཡོད་དུས། ཉྱིས་
ཟློས་ཁ་ཤས་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ལ། དང་ཐོག་དེར་དེ་རྱིང་ངས་གོ་སྐབས་ཞུས་ནས་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་ར་བའྱི་ང་རང་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེལས་བྱེད་པ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཆ་ནས་ལས་བྱདེ་པར་བསྔགས་བརོད་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མལོ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡདོ་ན། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་དགའ་བསུ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དང་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱིང་རང་མང་
པ་ོཞྱིག་འབདོ་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབྱུང་འགྱུར་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ན་
མ་གཏོགས། དེའྱི་ཁ་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡོང་བསམ་པའྱི་མཚམས་ར་ེཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལས་བྱེད་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོ
བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། ལས་ཁུངས་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་དེའྱི་མགོ་མཇུག་བར་གསུམ་དུ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་
བསྔགས་བརོད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་སེ། ལས་བྱེད་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁྱད་མྱི་འདུག དེ་མ་
གཏོགས་ལས་ཀ་བྱེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་མྱིང་འདོན་བསྔགས་བརོད་ག་ཚོད་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མྱིན་
འག་ོད་ེགཅྱིག་ད་རེས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་བསམ་བྱུང་ཡང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ནང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མྱིན་
ཏན་ཏན་ཧ་ག་ོམ་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཚང་མས་ས་ོསོར་ནུས་པ་མེད་ན་ཕར་ཞོག ནུས་པ་ཡོད་ན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་འདྲ་བ་ོཞྱིག་གྱིས་
དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རེ་མྱི་ཆའྱི་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་དང་ད་ེབཞྱིན་མཐུན་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོདུས་རྒྱུན་དུ་ནས་རྟག་པར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེརེད། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཁོམ་པ་ཡོད་པའྱི་དེའྱི་ནང་
ཚུད་ཤུགས་ག་ཚོད་བརྒྱག་རྒྱུ་འདུག ད་ེགཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་ནང་དུ་མ་
ཞུགས་ནས། ད་ེའདྲ་བལྟ་དུས་འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཕ་གྱི་བྱདེ་ཀྱི་འདུག དའེང་གནང་གྱི་འདུག གནང་པ་ད་ེཚའོྱི་རསེ་སུ་དངུལ་འག་ོ
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཞྱི་རྱིམ་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ངས་རྟག་པར་བཤད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབོ་ད་ེའཇམ་
པོའ་ིནུས་པ་ད་ེརེད། འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱག་རྒྱུ་ནྱི་།ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་
བེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ Diplomacy through Culture; Diplomacy through Religion ད་ེའདྲ་རྱིགས་འདྲ་
མྱི་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སེམས་ཅན་རྱི་ལ་བརྒྱབས་ནས་དོན་ལྷས་ར་བྱས་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཏུ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སངོ་ག་ར་ེགནང་དགསོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གཞྱི་རྱིམ་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལམ་སོན་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། དངོས་སུ་ལས་ཀ་བྱེད་དུས་སྱིད་བྱུས་ད་ེཇྱི་ལྟར་ལག་ལེན་བསར་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཚོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིར་བར་སྐབས་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་ཟེར་ན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་
ཚརོ་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ད་ེཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དེ། མཚམས་ར་ེལ་ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་དུས། ཟློས་གར་འཁབ་
སོན་ཟེར་རྒྱུ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རོལ་ཆ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཀྲོལ་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
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ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་མཐངོ་རྒྱ་ད་ེཆུང་དྲག་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཆ་
བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་སྔ་རསེ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་དགངོས་དནོ་
བཟང་པའོ་ིནུས་པ་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་གོང་འཕལེ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག དའེང་ཆསོ་དང་འབལེ་བ་དང་ཆསོ་དང་མ་འབལེ་བའྱི་
བྱ་ེབག་པ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨྱིན་ལན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སེར་སྨད་ཀྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ཆསོ་ཚོགས་ཡོད་དུས། ཆསོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐད་ལ་ཁངོ་གྱིས་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁངོ་ཚུར་
ཕབེས་པའྱི་རསེ་སུ་ལས་འཆར་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཨྱིན་ལན་
ཙམ་མ་ཟད་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཚང་མས་ཕལ་ཆེར་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལའང་ཆོས་དག་ེཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་
དུས། གང་སར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏོང་འཆར་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རདེ། གལ་སྱིད་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་།ཤུགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་དང་བདོ་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ར་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ནོར་ཝ་ེལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ལྟར། ཡོད་པ་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་སྔནོ་མ་དརེ་ལས་ཀ་བྱས་ཡདོ་ཙང་། ངས་རྒྱུས་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཕར་གྱིར་ཆསོ་ཚོགས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་
རདེ། ཆསོ་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཏགོ་ཙམ་གཟོན་གནང་མཁན་ད་ེའདྲའང་ཡོད་པ་རེད། གཟནོ་གནང་མཁན་ནྱི་གཟནོ་གནང་མཁན་རང་རེད། 
བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཟོན་མ་གནང་མཁན་ཚོས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་མཉམ་འབེལ་བ་ཞྱིག་བཞག དོན་གཅོད་
ངོས་ནས་ཕར་འབེལ་བ་གཞག་རྒྱུའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་སམ། ད་ེའབེལ་བ་ཞྱིག་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོར་གོགས་པ་ོམང་ཤོས་ད་ེསུས་བསྐོང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེཚོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེ
ཚོར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་སམ། ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཨྱིན་ལན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རེད། Northern Europe ཚང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རེད། རེས་སུ་ Jurisdiction མང་དུ་གཏོང་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་ཆོག་ཆོག་མྱི་འདུག་སེ། 
Scandinavian རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི། གསུམ་གེང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག Nordic སྣོན་ན་བཞྱི། དེའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོརེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་ང་ོབ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Sweden, 
Denmark, Norway དེ་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་བོད་
རྱིགས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོམཐུན་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པོ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསྔའང་ད་ེག་རང་རེད། 
ད་ལྟ་ཡང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་
གོགས་པ་ོརྱིང་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་གྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོས་གོགས་པ་ོ
རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོབརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་དཔ་ེམཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་
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ཡྱིན་ན་ར་བའྱི་སྐུ་མགོན་བྱས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཨྱིན་ལན་ལ་ཡོད་པའྱི་ Rick, Hight Chambar ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། 
དངསོ་གནས་དྲང་གནས་གོགས་པ་ོརྱིང་པ་ཞྱིག་རདེ། ཐངེས་ཅྱིག་འདྱི་ལ་ཡར་ཕབེས་འདུག བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་སུའང་མྱི་འདུག 
ད་ེདུས་ཁོང་རང་སྐུ་གཟུགས་ཀང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་གཡས་སོར་གཡོན་སོར་འདྲ་བྱས་ནས་སྔ་མ་
རྒྱུས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེཙམ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁོང་རང་ཆེད་མངགས་ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཕེབས་ཏ་ེའདྱི་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ང་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་བད་ེ
པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེབད་ེཔ་ོམེད་པ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེསྔ་བྱས་པ་ཅན་ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེཚོས་ལས་འགན་མ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
སྐབས་སུ་བབས་པ་ཨྱིན་ལན་དོན་གཅོད་འདྲ་བོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཨྱིན་ལན་དོན་གཅོད་རང་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། གསར་པ་ཕེབས་ཚར་ཙམ་རེད། ད་ེསྔ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་འཆར་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། 
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་བོད་པའྱི་མཛད་ས་ོད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཕབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར། ཏན་ཏན་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེ
འདྲ་གནང་གྱིན་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་གལ་ཆེ་སའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་རེད་དེ། དེར་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་མཁན་ད་ེ
བོད་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོརེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་ལྷན་དུ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ད་ེདཔེ་མཚོན་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞན་དག་ལའང་གཅྱིག་བྱས་ན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་
པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེཚོར་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་
གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོ Norway དང་ Denmark ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ད་ེདོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་། སྐབས་མཚམས་དེར་དོན་གཅོད་གསར་རྱིང་བར་ེཔ་ོབརྒྱག་རྒྱུའྱི་དུས་མཚམས་ཤྱིག་ལ་
འཁལེ། གསར་པ་དསེ་ལས་འཁུར་བངས་ནས་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཕྱིན་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འཚེར་སྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། གཞུང་དངུལ་ད་ེ
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འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་རྱིམ་ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་
ཙམ་ལ་འབྱརོ་བ་རེད། ཕར་ནས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཏང་བའྱི་མཛད་རྱིམ་དེ། ད་ེདུས་ངས་གོགས་པོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཡུག་བཞག་
ན་ཞུས་ཏེ་གོས་བསྡུར་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡང་གཡུག་བཞག་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་རེད། ཕར་གཅྱིག་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཕར་ཕྱིན་ནས་མཛད་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་བལྟས་དུས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་
སོགས་པ་ཐུག་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྱིག་ཐུབ་མྱི་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་ཕར་འབྱོར་དུས་ས་གནས་ཀྱི་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ Norway དང་ Denmark གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་
ལ་ཕར་འབལེ་བ་ཞུས་འདུག ག་དུས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་འདྲ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འབེལ་བ་ཞུས་འདུག་
ཀང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལན་གནང་མ་སངོ་ཟརེ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ Denmark གྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་
གསུངས་སོང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཟླ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྔོན་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཕར་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་གོ་
སྱིག་གནང་བའྱི་དཔོན་རྱིགས་ད་ེདང་ད་ེལ་མཇལ་བ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་གཅྱིག་ཀང་བསན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འངོས་པའྱི་ཆར་ད་ེའདྲ་
ཡོང་མ་དགོས་རྒྱུ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་གཅྱིག་པུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ནང་བཞྱིན་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཕབེས་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ་འདུག ནན་པ་ོགནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་གཏམ་
དཔེ་ཞྱིག་ལ། གླུ་སོ་ནས་བངས་ཀང། ནང་ནས་བངས་ཀང། མནའ་མའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱི་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་དུས་དེར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་ནན་པོ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དརེ། ཁོང་ཚ་ོད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་ས་གནས་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཆེས་
ཉུང་ངུ་ཞྱིག་རདེ་ཀང་མཐུན་འབལེ་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད། དེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་བྱདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
བསར་ཟློས་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། གོང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེནས་ཡུལ་དེའྱི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ། རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འབེལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐོག་ནས། Norway ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་སྐུ་ཞབས་ཞྱིང་གཤེགས་རོམ་པ་པ་ོ Lui Xiaobo ལ་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཚར་བའྱི་རསེ་
སུ་ནརོ་ཝ་ེརྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྟ་སངས་ད་ེསྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པའྱི་གནས་
སངས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནོར་ཝ་ེདང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་འབེལ་བ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ནས་
བཟུང་ས་ེའབེལ་བ་བསར་གས་ོབྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ང་རང་ཚ་ོཕར་ཕྱིན་ཚར་བ་དེའྱི་སྐབས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་སྔནོ་ལ་ནོར་ཝའེྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣ་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རྒྱ་ནག་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་
ཀང་བྱུང་འདུག།ད་ེའདྲ་བྱས་དུས་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ནང་དུ་དུས་གཅྱིག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གཞུང་འབལེ་གྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་
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ཕྱིན་པ་ཧ་ལམ་དང་པ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཁོམ་ར་དང་ཟ་
ཁང་། ཚངོ་ར་ལ་སོགས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནནོ་ཤུགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཐབས་ཇུས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་སང་ཉྱིན་མྱི་མང་ནང་ལ་བོད་དནོ་གྱི་མ་ེར་ོད་ེཧ་ཅང་ཉམས་ཆུང་བ་ཞྱིག་རདེ་
ཟེར་གྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་འདྲ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་འདུག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེའདྲའྱི་
གནས་སངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ན། ཁ་ཤས་སེམས་ཤུགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྒྱུར་འགོ་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་
འདུག དེའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེམ་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་
འདྲ་བ་ོཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལ། དཔེར་ན། ནོར་ཝེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་གྱི་མེ་རོ་དེ་བསར་དུ་སར་རྒྱུར་
༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕར་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་མེད་པ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་
པ་ནོར་ཝེའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་ཐད་ལ་མྱི་མང་ནས་དོ་སྣང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་དེ་འདྲ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
དགངོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་འདུག ད་ེ Denmark ཧ་ལམ་བཅུག་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

རྱིམ་པ་གསུམ་པ་དེར་ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་འདྲ་ལ་ནོར་ཝེ་ནས་
སྐབས་མཚམས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་སེས་མ་ཞྱིག་རེད། 
Denmark ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་སེས་མ་ཞྱིག་རེད། ལོ་གཞོན་གཞོན་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེདགེ་རྒན་གནང་
མོང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ Denmark ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་མྱི་སྣ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཐུག་ཡོང་
དུས། བོད་ནང་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་དཀའ་ངལ་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོ་མར་བཤད་ཡོང་དུས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་བག་ཆགས་ནང་ལ་རྒྱ་
ནག་ཟེར་བ་ད་ེསྡུག་རྩུབ་ཅན་ཡྱིན་པ། བོད་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཡོད་པའྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་གོ་བ་ོཐོས་བ་ོཞྱིག་འདུག དེའྱི་སང་ལ་
ཁོང་རང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་སངས་ད་ེནམ་རྒྱུན་འདྲ་བ་ོཞྱིག་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་འ་ོན་བོད་ལ་ད་ེ
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབསན་ཡོད་
ཅེས་གེང་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༤ ནས་བཟུང་ས་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་ལྷག་པར་དུ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབས་ཡོང་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་ད་ོསྣང་བྱེད་སངས་ད་ེཚ་ོཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོབ་མ་ཟད། དཔེར་ན། Denmark ཕྱི་སྱིད་
ལྷན་ཁང་གྱི་སྐུ་སེས་མས་ག་ར་ེགསུངས་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་པར་བརྒྱབས་ཚར་བའྱི་རེས། པར་བཀྲམ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་
གནོན་ཤུགས་བསེབ་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་རེད། ང་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཡྱི་གེ་འབྱོར་གྱི་འདུག་གསུངས་བ་རེད།།
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཕར་གང་ཞུས་བཞག་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་
འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱོད་རང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་དངསོ་འགལ་ཆགས་ཀྱི་མ་
རདེ། རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མང་པ་ོཞྱིག་རག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཕར་འགལེ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆའྱི་ཡང་སྱིང་ད་ེག་
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ར་ེཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་ད་ོསྣང་གནང་གྱི་འདུག མདའ་ཤོང་མདུང་ཤོང་ཟེར་ནའང་
མྱི་འདུག སྐད་ཆ་བཤད་ས་མང་པ་ོཞྱིག་དང་རྒྱུ་མཚན་བགང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཁོང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པའྱི་ཆར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་ནང་ཡོད་པའྱི་དནོ་གཅོད་དང་ས་གནས་ནང་
ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚོ། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཉྱིན་མ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་རྒྱགས་རང་ཁུར་བྱས་ནས་སེབས་
པ་ཞྱིག་རདེ། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་ས་གནས་ན་ཡོད་པའྱི་དནོ་གཅོད་བཅས་སྱིག་འཛུགས་དང་ལྡན་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྨྱིན་ས་ཞྱིག་ལ་སྨྱིན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་
འདུག རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག བོད་རྱིགས་ཉུང་ཉུང་ཡོད་ས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་
འབེལ་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེཚོའྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་ལའང་
ལམ་སོན་མུ་མཐུད་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་དགོས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་སོ་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། Hard 
Power, Soft Power ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཁེགས་པོའ་ིནུས་པ་དང་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ། ཕྱིས་སུ་ནུས་པ་གཞན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། Smart Power ཞེས་པ་གཅྱིག ད་ེཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་མཁས་པ་ང་རང་གྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ན། Harvard དགེ་རྒན་ཞྱིག་རེད། ཁོ་རང་གྱི་ Hard Power, Soft Power, Smart Power ཞེས་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་ནང་ལ་ཕྱི་འབེལ་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་སོབ་སོང་བྱས་ནས། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འཁབ་སོན་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་གོག་བརན་བསན་རྒྱུ་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེང་རང་ཚོར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་
བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པ་ཟེར་ཡོང་དུས། འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་
ལྡན་པ་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་མཁེགས་པོའ་ིནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། དེར་གདོང་ལེན་བྱས་ནས་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་དེ་
འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་བཟང་པོའ་ིནུས་པ་རེད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་
ཚསོ་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ལག་བསར་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བག་ོགེང་གནང་སངས་དང་ཆ་
ཤས་ལེན་སངས་ནས་བཅས་པ་གསུངས་སོང་། ད་ེཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སངས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་
ལག་བསར་དང་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སེར་སྨད་ཀྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཕ་གྱིར་ཨྱིན་
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ལེན་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཏན་ཏན་རང་རདེ། བཟང་པོའ་ིནུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོསྤྲངོ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཆསོ་ཚགོས་ཁག་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཕལ་ཆེར་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སེ། ཡུ་རོབ་
ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་རུབ་ནས། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད་འདུག ང་ཚོས་ད་ལན་རྒྱ་གར་ལ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་སབས། ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ཆོས་ཚགོས་ཁག་ཚང་
མ་གཅྱིག་རུབ་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེསྔ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། 
ང་རང་ཡང་བཅར་མོང་། ང་ཚོས་རབ་ཏུ་བྱུང་ན་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་བྱང་ཨ་རྱི་ལ་
བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན། ཡུ་རབོ་ཡོངས་ནས་འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་གྱིན་གསུངས་སོང་། 
བཀའ་ཤག་ནས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སོན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལམ་སོན་གནང་བར་སོམ་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
སམོ་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེསྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་རདེ། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་རེད། ཆསོ་ཚགོས་ཁག་
ད་ེདག་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བྱས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡར་ལེན། ང་རང་ཚའོྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སནོ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ེདག་གནང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། ཆོས་ཚོགས་ཁག་གཞན་གྱིས་ཏན་ཏན་འགན་འཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་
བརོན་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ Rick Hight དང་འབེལ་བའྱི་མཚན་སོས་གནང་སོང་། 
གཞྱི་རའྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་མཇལ་མོང་ཡོད། འདྱིར་སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚའོྱི་སྣ་ེལེན་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡར་མར་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕལ་ཆརེ་སྣ་ེལེན་གྱི་
དངུལ་མ་སར་ཐབས་མེད་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རདེ། ན་ནྱིང་མ་འདང་བ་རེད། སྐུ་མགོན་ཕབེས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་ནས། ལས་
བྱདེ་ནང་ལ་མཚམས་ར།ེ ཡྱིན་རྒྱུ་ང་ཚསོ་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་བཟསོ་པ་རདེ། མཚམས་ར་ེལས་བྱདེ་བཅ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་སབེས་གཅྱིག་
ལ་སྣ་ེལེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སད་ཕྱིན་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འདྱིར་
ཕབེས་ནས་ང་ཚརོ་འབལེ་བ་མ་བྱས་ན། ང་ཚ་ོཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། འབལེ་བ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། སྣ་ེལེན་ཆད་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཧ་
ལམ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ། དེའང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། 

ད་ེནས་དནོ་གཅོད་ཟུར་པས་བདོ་པའྱི་མཛད་ས་ོཁག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ ང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་
ལ་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་འདུག གཞྱི་རའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་དང་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་མང་གཙ་ོདུས་ཆེན་དང་མཛད་
སོ་ཁག་ཆེ་བ་ལ་ཁོ་རང་ཕེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་རྟག་ཏུ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་
གཙོས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཕེབས་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕོགས་
གཉྱིས་ཀ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཁ་ོརང་གྱི་སྐབས་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
གནང་སོང་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ཕག་ལས་གནང་ཚར་མཁན་གཅྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་མཐའ་མར་བ་ོཕམ་དགོས་པ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་འཛིན་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོ་བད་ེབོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁོ་རང་གྱི་ནང་མྱི་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ཁ་ོརང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་ནས། ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལ་ Denmark དང་ Norway ལ་རེད། གོས་
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ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཇལ་འཕྲད་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གོ་སྱིག་གནང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། དོན་གཅོད་གསར་པ་ཕེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་སྣང་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཨྱིན་ལེན་དནོ་གཅོད་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལོན་ཌོན་ལ་ཕེབས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ལས་བྱེད་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་གསར་པ་ཡྱིན་སབས། ག་ོབུར་དུ་ག་ོསྱིག་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཡོང་
སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འག་ོསངས་ད་ེགང་འདྲ་རདེ་ཟརེ་ན། ཚང་མས་མཁྱནེ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས། 
སྱིད་སོང་འག་ོབ་ལྟར་མེད་ནའང་ད་ེནང་བཞྱིན་ག་ོསྱིག་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འག་ོསངས་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་ན། 
ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རེད། གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རེད། སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ད་ེནས་ད་ེའདྲ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། དེར་ང་རང་ཚ་ོང་ོཤེས་པ་རེད། 
གཞུང་ནང་ལ་རདེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རདེ། ཕབེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚ་ོསྣ་ེལེན་མཇལ་འཕྲད་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ག་ཚོད་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སངོ་ལས་ལྷག་པ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། དོན་གཅོད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་རེད། སྱིད་སོང་ལས་ཉུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དོན་གཅོད་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་
རདེ། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་ཕར་ཕོགས་ནས་ཐུག་འདོད་མེད་ན། དོན་གཅོད་ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ད་ེཡང་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རེད་མ་གཏོགས། སྐབས་ར་ེསྱིད་སོང་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ལུང་པ་མྱིང་འབོད་ཀྱི་
མེད། གཞྱི་རའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཕ་གྱིར་དངོས་སུ་སེབས་
པའྱི་སྐབས་སུ། གསུམ་ལས་མྱི་འདུག ག་རེ་བྱེད་པ་རེད་ཟེར་དུས། འཆར་ཅན་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་རེད། 
གཞུང་ཚབ་ཀྱི་གནོན་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་
འདུག ས་ཆ་ཚང་མ་ལ་ཕེབས་པ་ཙམ་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མཇལ་ཆོག་ཆོག་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་མཇལ་ཆགོ་ཆགོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕར་ཕགོས་ནས་མཇལ་འདོད་མདེ་ན་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕགོས་
གཉྱིས་ཀ་ནས་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། 
Denmark དང་ Norway གནས་སངས་མ་འདྲ་བ་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་གནནོ་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོརེད། Denmark སྐོར་ལ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། Norway ད་ེག་རང་རེད། ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ 
Liu Xiaobo ལ་ཕུལ་བ་རེད། དེས་རྐྱེན་གྱིས་ Lui Xiaobo ཁོ་རང་བཙོན་ཁང་ལའང་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ Norway ལའང་འབེལ་བ་བཅད་པ་རེད། བཅད་ནས་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བག་ོགེང་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོང་
སྐབས། Norway རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་མཐུད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ད་ེའདྲ་ཆད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། 
ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞུང་འཛིན་མཁན་ཆགས་པ་རེད། སྱིད་བོན་གཞུང་
འཛནི་མཁན་ཆགས་པ་རདེ། ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་གཞུང་འཛནི་མཁན་མ་ཟད་ལྟ་བ་ད་ེའདྲ་འཛནི་མཁན་ཆགས་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་དང་
འབེལ་བ་མཐུད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གཙོས་པའྱི་མང་གཙ་ོདང་བོད་དོན་དང་ཡུ་གུར་
གཙོས་པའྱི་ད་ེདག་ལ་ལག་པ་འཆང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་དེ། ཕ་གྱིར་ 
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Norway རྒྱལ་ས་ Oslo ལ་གེང་སེགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་རེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ Bill 
Gate གཙསོ་པའྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆནེ་ཚང་མས་སྱིངས་ཆ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ Oslo ལ་བཅར་དུས། 
སྱིངས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ནང་ལ་ཞུས་མངོ་། Norway རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་ལུང་
པ་ཁག་གྱི་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་ཁེ་བཟང་བཟོས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
Norway རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེག་ཚོད་རེད་ཟེར་ན། བརྒྱ་ལྔ་དང་བཅུ་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་
འདང་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྔ་དང་བཅུ་ལྷག་ནས་ཌ་ོལར་ Trillion གཅྱིག ཐེར་འབུམ་སོང་ཕྲག་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་བཅོལ་ནས་ sovereign fund ཟེར་ན། བདག་དབང་གྱི་དངུལ་བཅོལ་ཡོད་པ་རེད། སེད་ཀ་དེ་ག་རང་གྱིས་ 
Norway མྱི་རབས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དངུལ་འདང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། Norway ཁྱེད་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་བྱས་
ནས་སོར་མ་ོགཅྱིག་དགོས་ཀྱི་མེད་པ། སོར་མ་ོགཅྱིག་རྒྱ་ནག་ནས་མ་རག་ནའང་ཁྱེད་རང་ཚ་ོཁྱད་པར་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་མེད་པ། 
མྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་ཐགོ་བར་དངུལ་བསགས་ཡོད་པ། Norway རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལངས་ཕོགས་ནྱི་
མང་གཙོར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན། ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་མཁན་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Lui Xiaobo ལ་ནོ་སེལ་ཞྱི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་རེད། བཙོན་ཁང་ལ་
གནས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད། མ་
ཟད་ Lui Xiaobo བཙནོ་ཁང་ལ་སྐྲན་ནད་ན་རེས་སྨན་བཅོས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག Germany སྨན་པ་འགའ་ཤས་།ཤྱིག་ཁ་ོ
རང་ལ་ Germany ལ་སྐད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་ན་ོསེལ་ཞྱི་བད་ེ
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མཁན། ན་ོསལེ་ཞྱི་བད་ེགཟེངས་རྟགས་བཞསེ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་འག་ོཁྱིད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་རེད། ཁ་ོརང་ན་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་གོངས་སུ་འགོ་རན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ལ་སྨན་བཅོས་གཅྱིག་བྱེད་
འཇུག་རོགས་ཞེས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་རེད། སན་ཞུ་མ་འབུལ་མཁན་ནང་ལ་སུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
Norway སྱིད་བོན་གྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཆུང་གཅྱིག་ཀང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། གཞུང་
འཛིན་མཁན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཇལ་འཕྲད་གནང་གྱི་མེད། གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ནའང་སྣ་ེལེན་ཞུ་
ཡྱི་མེད་ཅེས་ནང་ལ་བག་ོགེང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ང་ོཚ་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེངས་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། Norway ལ་ཕེབས་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོམཇལ་མཁན་
མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ལུང་པ་ར་ེར་ེལ་འགྱུར་བ་ད་ེའདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ Czech Republic ལ་འགྱུར་བ་ཁག་
ཁག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནོན་ཤུགས་ཆ་ེདྲགས་ནས་ད་ེཁས་ལནེ་གྱི་མེད། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། བོད་དནོ་
རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ེཤོས་དང་མང་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འགྱུར་བ་ད་ེའདྲ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་
རདེ། ད་ལྟའྱི་ Norway གནས་སངས་ད་ེའདྲ་རདེ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རསེ་ལ་ World Economic Forum ཟརེ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། Davoz ཟེར་རྒྱུ་དེ། ལ་ོརེར་ནང་ལ་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེརེད། འཛམ་གྱིང་ཚོང་པ་
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དང་འག་ོཁྱིད་ཚང་མ། ཚངོ་ཕར་སྤྲདོ་ཚུར་ལེན་ཚང་མ། སུད་སྱི་གོང་གསབེ་ Davos ལ་དགུན་ཁ་འཛམོས་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསུ་རེད་ཟེར་ན། Norway ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། བོད་པ་ལ་
རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་མཁན་ཚགོས་གཙ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོཆགས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་སུ་ཕབེས་པ་
རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ཕབེས་ནས་སྣ་ེལེན་ཞུ་དང་མ་ཞུས། གདན་དམར་པ་ོབཏྱིང་དང་མ་བཏྱིང་། འཛམ་གྱིང་གྱི་
འག་ོཁྱིད་གསར་པ། འཛམ་གྱིང་ལ་ཨ་རྱི་ཕར་བཞག་ནས་ནུས་སོབས་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ལམ་སོན་བྱེད་མཁན་གྱི་འགོ་ཁྱིད་བྱས་ནས་སྣེ་ལེན་ཧ་ཅང་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་རེད། གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། 
Davoz World Economic Forum ཚོགས་གཙ་ོ Norway ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲེལ་ལད་བཤད་མཁན་ཟརེ་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། བྱེད་མཁན་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱབ་སོར་གཅྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྐབས་རེ་ལུང་པ་རེར་ཕེབས་སྐབས་ 
Denmark དང་ Norway གནས་སངས་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡང་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དེ། Norway རང་ལ་
བཅར་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཐུག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཚམས་ར་ེདེའྱི་རྐྱེན་གྱིས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚ་ོཕབེས་དུས། གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་
གཅྱིག་མ་གཏགོས་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལན་གཅྱིག་མེད་ནའང་། གཅྱིག་ཐབས་ཤེས་བྱས། གཅྱིག་ཡོད་
ན་གཉྱིས་བཟོས། གཉྱིས་ཡོད་ན་གསུམ་བཟོས། མཐར་འཁྱོལ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོདཔའ་ཞུམ་ནས་སོད་དགོས་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བདེན་པ་འདྱི་ང་ཚོར་ཡོད་ཙང་། ད་གྱིན་ Denmark སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། 
Norway གནས་སངས་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུ་གཏུག་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེ
ག་རང་རེད། ཉྱི་འོང་ལ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། བོད་པ་ཡོངས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་བྱ་རྒྱུ་ང་ཚ་ོལམ་
སནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་གྱིན་བཞུགས་ཡོད་ན་གང་ཤེས། ད་གྱིན་བོད་པ་ཚ་ོཡྱིན་ན་ག་ར་ེགནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
མེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་འགལེ་བཤད་ཐསོ་པ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་ར་བའྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞུས་ན་བསམ་སོང་སེ་དུས་ཚོད་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཡུ་རོབ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ Swiss དང་། Brussels, England, Paris ལ་ང་ཚོའྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་
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གཏོགས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལུང་པ་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དོན་གཅོད་གསུམ་འདྲ་
བ་ོཁྱབ་ཁངོས་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ལུང་པ་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་མ་འདྲ་བ་བྱས། རྱིགས་
གཅྱིག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོབྱས། རྱིགས་གཅྱིག་དམག་འཐབ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་བྱམས་བརེ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཁ་ོ
རང་ཚོར་ཁོར་ཡུག་དང་རྱིག་གཞུང་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་བསད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལའང་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ལུང་པ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ལ་དཔ་ེལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།དཔེར་ན། ང་དེ་སྔོན་ལ་ Baltic ལུང་པ་གཅྱིག་ནང་བཅར་བ་རེད། Baltic ལུང་པ་དེའྱི་རང་དབང་
འཐབ་རོད་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་བྱེད་ཕགོས་དང་མང་བ་
ཞྱིག་ཆ་མཚནོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཕ་གྱི་ནས་དཔ་ེལེན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོའབལེ་བ་བྱདེ་ཐུབ་ན། ད་
ལྟ་ཕ་གྱིར་སྡུག་བསྔལ་མོང་མཁན་གྱི་ལུང་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བཞྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། འཕྲལ་དུ་སེམས་འཁུར་སེས་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་རྒྱབ་སོར་དངོས་སུ་ག་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་གང་
ལྟར་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མང་པ་ོརགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཕལ་ཆེར་ལུང་པ་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། མང་
བ་ད་ལྟ་བདོ་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་སེམས་ཁུར་གནང་བསད་མཁན་རདེ་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
ང་རང་ཚོས་འབལེ་བ་བྱས་ནས་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་རྒྱུ་འདྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ཕགོས་
གཞན་པ་ནས་ད་ེལས་གནནོ་།ཤུགས་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཚབ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་བཅར་
སའྱི་ Baltic ལུང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་འདུག ད་ེ
འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་གནནོ་ཤུགས་སྤྲདོ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་
གྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཕ་གྱིར་འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་འདྱི་ནས་ཕར་བཅར་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཕ་གྱིར་བཞུགས་མཁན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཚོན་པའྱི་ང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་ང་
ཚ་ོཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐུག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ང་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་
ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་གང་འདུག་ཟརེ་ན། ལུང་པ་རྱིགས་
གཅྱིག་ལ་ོབཞྱི་རེད་འདུག།རྱིགས་མང་བ་ལོ་ལྔ་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཡག་
ཐག་ཆོད་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་རེས་ལ་བསར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་སེབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ནས་ཀང་། ང་
ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་གྱི་གནས་སངས་འདྱི་བརླག་འག་ོབ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ང་བཅར་ས་ད་ེ
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔོན་ནས་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནང་འཐུས་མྱི་བཅུ་གངས་གཅྱིག་འདུག དངོས་སུ་ཕ་གྱིར་
བསར་དུ་འོས་བསྡུ་ཐོབ་པ་དེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཚང་མ་ཤོར་ཚར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཤོར་
ཚར་དུས་སོ་སོའ་ིལུང་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་དུས། ཕར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིར་དབུས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་མུ་མཐུད་
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ནས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོཕ་གྱིར་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་གསར་པ་སུ་སེབས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པར་གནས་སངས་གང་
འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབལེ་བ་གསར་པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་
ཚང་མས་འབད་བརོན་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནང་
བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་ངས་མྱིང་
ཞུས་ཀྱི་མེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སྤུན་མཆེད་རྒྱ་ནག་ལ་འག་ོརྒྱུ་བྱས་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་རྒྱུ་བྱེད་ཡོང་དུས་མྱི་
དེའྱི་མྱིང་ད་ེ List ནག་པ་ོནང་ལ་བཅུག Visa ར་བ་ནས་མ་སྤྲད་རྒྱུ་བཟོས་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ེའདྲའྱི་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་ཀྱི་
འདུག་སེ། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་ང་ཚ་ོཐུག་རྒྱུ་དང་གཅྱིག་བོད་དོན་ལ་སེམས་འཁུར་གནང་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་འདུག།ད་ེཚོའྱི་
གས་ང་ཚོས་དགའ་ཚོར་བྱེད་འོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་གཙ་ོབ་ོའདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
མཛད་འཕྲྱིན་དང་ཁོང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སངས་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོལ་རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
གཉྱིས་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་བོས་བཏང་རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ཕ་གྱིར་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་ས་ོསོའ་ིབཟང་སདོ་ཀྱི་འགན་འཁུར་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་མང་བ་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་སེམས་ཁུར་གནང་མཁན་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་
ལ་སེབས་ནས་ལོ་ ༦༠ ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་ལ་གཙོ་བོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཐུགས་སྣང་
གནང་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་འབེལ་བ་གསར་པ་མཐུད་ཐུབ་
དགོས་རྒྱུ་དང་། ཕ་གྱིར་འབེལ་བ་གསར་པ་འཇོག་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་དང་མྱིའྱི་
འབལེ་བ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དཔརེ་ན། སྔནོ་མ་ང་ཚགོས་གཞོན་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་འདྱི་སྱི་ལ་ོཝ་ཀྱི་
ཡ་ལ་བཅར་བ་རེད། སྐབས་དེར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཉ་ེཆར་ཕེབས་སོང། སྐུ་ཞབས་ Martin ཟེར་བ་ཁ་ོརང་ཐུག་པ་རེད། 
ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་འདུག ད་ེཚོ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ད་ེ
དུས་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་དངོས་སུ་དེར་
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་སྐུ་མགནོ་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ོསྐབས་གཅྱིག་འཚོལ་ནས་ཐབས་ཤེས་གཅྱིག་གནང་ན་འདནོ་
ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དབུས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ས་གནས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དུས་
རྒྱུན་དུ་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེཚོས་འབལེ་བ་ཏོག་ཙམ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གཏང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་བཀའ་ཤག་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གོས་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་ཕབེས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་ལ་ང་ཚསོ་ལས་
འཆར་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས་ཕ་གྱིར་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་
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མཁན་གྱི་དོན་གཅོད་ཁག་དང་ང་ཚོར་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ཏོག་ཙམ་སེམས་ཁུར་
གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་
སནོ་ལགས། སྐར་མ་གསུམ། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་གསན་ནོར་ཐེབས་ཡྱིན་ས་རེད། ངས་ང་ཚ་ོརྒྱབ་
སརོ་གནང་མཁན་རྒན་རབས་རྐྱང་རྐྱང་རདེ་འདུག།རྒན་རབས་མེད་པར་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ད་ེའདྲའྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་པ་ོཞྱིག་རྒན་རབས་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱུང་རྒྱུར་ད་ེའདྲའྱི་སྔོན་མ་རྒན་པ་ད་ེཚོའྱི་
ཁོ་རང་ཚོ་ Mentor གྱི་ང་ཚོ་ལོ་གཞོན་པ་ཐུག་མཁན་ཚོར་ང་ཚོ་སྔོན་མ་ང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ཁོ་རང་ཚོ་ 
Mentor ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལོ་གཞོན་པ་ད་ེཚོ་ཚུར་ང་ོསྤྲོད་བྱས་ནས་
ཚུར་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་འདུག ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སྱིད་སོང་གྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང། མྱི་རྒན་པ་ད་ེ
ཚ་ོདགངོས་པ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ངས་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གོ་ནོར་ཐེབས་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་བཤད་སོལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་
སོར་བྱེད་མཁན་ལོ་རྒན་པ་འགའ་ཤས་ཡུན་རྱིང་པ་ོབཞུགས་དྲགས་འདུག གསར་པ་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བཙུགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོབཞུགས་མཁན་ད་ེའདྲ་གསུང་དུས་ངས་ད་ེའདྲ་
རང་གསུངས་ཀྱི་མེད་ན་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གཅྱིག་པ་རང་རེད། ཡོད་
པ་རདེ། གསར་པ་བླུགས་ཆོག་ཆོག་དང་འཛུལ་ཆོག་ཆོག་ད་ེདག་གང་ཟག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གང་ཟག་ལ་བསྟུན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཁ་ོཚ་ོནང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་དེའྱི་སང་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་
བ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ལུང་པ་ཁག་ནང་གང་མང་མང་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
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འགའ་ཤས་ལ་དམ་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ལ་མགོན་ཤོག་ཅྱིག་
བསེབ་ནས་ Germany གོས་ཚོགས་རང་ལ་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་དང་བདེན་འཇགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེའྱི་ 
Hearing གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་སང་ལ་རྟོགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡོང་རོགས་
གནང་ཞསེ་མགོན་ཤོག་སེབས་སོང། གཏོང་མཁན་འགན་འཁྱེར་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁ་སང་ང་ཚ་ོའདྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ང་
ཚ་ོགོགས་པ་ོ Michael Brand ཡོད་པ་ཁ་ོརང་རདེ་འདུག ཡྱིན་རྒྱུ་ཁ་ོརང་ཕྱི་སྱིད་དའེྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོགཞུང་
འབེལ་རང་ཐོག་ནས་རེད། Germany གྱི་གོས་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་རྟོགས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་སབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་དུས་ཚདོ་འཁལེ་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༨ ཆུ་ཚོད་ ༣ པ་ལ་ Berlin འབྱརོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཡང་ང་ཚ་ོདེར་ W-world Parliamentarian ང་ཚ་ོཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་འདུ་དརེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ཚསེ་ ༨ ལ་དབུ་འབྱདེ་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༣༠ ལ་ང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་
རདེ། འདྱི་ཚར་བ་དང་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངས་རསེ་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོསྐབས་ད་ེཤོར་འག་ོས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚའོྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་དེར་བཅར་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེངས་ཞུ་དགསོ་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་རང་ཡྱིན། ཡང་ལུང་
པ་འགའ་ཤས་ Germany ཡང་ད་ེསྔ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་ནག་ཐགོ་ལ་རྟགོས་ཞྱིབ་བྱདེ་
དགོས་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་འདུག།དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ European Union ཡོངས་ཀྱི་ 
Commissioner གཅྱིག་གྱི་སན་ཐ་ོརང་བཏོན་འདུག གཞུང་འབེལ་རང་སན་ཐོ། རྒྱ་ནག་སང་དོགས་ཟནོ་དང་སང་གྲུང་བྱ་རྒྱུ། 
ང་ཚསོ་མཁེགས་པ་ོབྱདེ་དགོས་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་གཅྱིག ད་ེའདྲའྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པར་དཔག་པའྱི་ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་སྤྲོད་དགོས་འདུག ལམ་སོན་སྤྲོད་དགོས་
འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སསེ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དགོས་དོན་གཅྱིག་ད་ེརེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
གཞོན་སེས་ཚ་ོའདྱིར་ཡོང་ནས་ཉྱིན་མ་གསུམ་རྱིང་ལ་ཟབ་སོང། སོབ་གསོ། སེམས་ཤུགས། སེམས་འགུལ་ཐེབས་པར་བརྟེན་
ནས་ཕར་ཕེབས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བྱ་རྒྱུ། གཞུང་ནང་ལ་ལས་བྱེད་བྱེད་ཐུབ་མཁན། བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་དེའྱི་ནུས་པར་ལུང་པ་
མང་པ་ོགཞུང་གྱི་ནུས་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚུར་སྤུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ད་ེག་རང་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༦,༨༣༡,༥༢༥ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་
ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠།བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་མེད་པ་ཡྱིན།།ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་
དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བསམོས་ད་ེཧྱིན་སོར་།༤,༦༥༠,༧༦༣།རདེ་
འདུག།ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་།།ཟུར་བཀལོ་ཧྱིན་སོར་།༤,༦༥༠,༧༦༣།གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་
ཟུར་བཀལོ་སན་སནོ་གནང་མཁན།།སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ད་ེཧྱིན་སོར་།༧,༧༢༧,༢༩༠།
རདེ་འདུག།ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་ཐོག་ལ།།སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐབེས་རའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ ཁ་
པ། ད་ེབོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ད་ེགང་དུ་སེལ་གྱི་ཡོད་ན་ཞསེ་
ད་ེདྲྱི་བ་ཞྱིག་དང་།།ད་ེནས་ ང་པ། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་དང་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་
གྱིང་ནང་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།སྔ་ལ་ོལ་ོལྟར་ལས་འཆར་ད་ེའག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད།།ད་ལོ་
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མེད་པ་བཟོས་འདུག།དེ་ག་ར་ེབྱས་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད།།ལས་འཆར་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོམ་གཟྱིགས་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན།།རྱིས་འགོ་ཨང་།༡༌༤།
ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན།།ཀ་པ། དེར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་ཆོས་སོབ་ཁྱིད་ཅེས་བྱིས་གནང་འདུག།བྱས་ཙང་ནང་
ཆསོ་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་ད་ེཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་བླུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རན་པ་ོའདྲ་ཡོད་ན་བསམ་སོང་།།གལ་
ཏ་ེད་ེལ་བཞག་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་འདྲ་ཡོད་ན།།འག་ོབརོད་དརེ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ཨང་ ༡’༤།ཡྱི་ ཁ་
པ། བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གསུང་རྒྱུ་དེ།།ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་
ཁང་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་ད་ེསྔ་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་ཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ།།Canada ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དག་ེརའྱི་
མཚན་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ཨྱིན་ལན་དནོ་ཁང་ཐེབས་རར་ཚུར་བསེབས་པ་དང་།།དེའྱི་ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེསྔ་ཡྱིན་
ན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འོག་ལ་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ།།
ལོ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འཆར་དངུལ་རོགས་སོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ལོ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ད་ལྟ་སོམ་
དངུལ་གཅྱིག་པུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་རྣམས་ལ་ལས་ཀའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་
རྒྱུའྱི་རོགས་སོར་ནས་ལས་གཞྱིའྱི་འགན་བསྡུར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་རེད།།ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་སོམ་དངུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་རྱིང་མྱིན་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཚང་མས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་གྱི་རེད།།དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བོད་མྱི་གཞོན་སེས་འཚ་ོགནས་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་།།དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་བསམ་བོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ནས།།གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་བོད་མྱི་
གནས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ།།ད་ེཡང་འགན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བང་སྱིག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དའེྱི་
ཞྱིབ་ཕྲ་ངའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད།།དེའྱི་ནང་ལ་འགན་བསྡུར་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་རེད།།ག་འདྲ་འགོ་ཡྱི་རེད།།འགེངས་ཤོག་གང་འདྲ་བཀང་
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དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྱིང་མྱིན་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་ཁྱབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དེ་
གཅྱིག་བྱས།།སམོ་དངུལ་ད་ེམཇུག་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་ནས་འཕར་འག་ོཡྱི་རདེ།།གཙ་ོབ་ོརགོས་དངུལ་ཐབས་།ཤེས་
བྱ་རྒྱུའྱི་དགོས་དམྱིགས་དེའང་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཐབས་།ཤེས་བྱེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེརང་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་
ད་ེཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་ཐེབས་ར་དང་། དེའྱི་སང་ལ Canada ལ་ཡོད་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ།།ད་ེནས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་འོག་ལ་
ཡོད་པའྱི་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས།།ད་ེསྔ་ང་ཚོས་ཡར་ཐོན་ཚོང་པ་འདེམས་
སངས་དང་སྱིར་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གདམ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ང་པ། བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སོབ་དང་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕལེ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་གསུང་རྒྱུ་ད་ེལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམྱིན་པ་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མ་རདེ།།ད་ེསྔ་།EU ཡྱི་རགོས་ཚགོས་འགོ་ལ་དངུལ་ཞྱིག་ཡོད་པས་ལས་གཞྱི་ད་ེསལེ་ཚར་བ་རདེ།།ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ད་ེ
མ་འཁྱེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ལས་གཞྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམ་བརྱིས་ནས་མ་འཁྱེར་བ་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན།།ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད།།ད་ེརག་པའྱི་རེས་སུ་
ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་རེད།།དངུལ་ཐནོ་པ་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ལབ་ནས་
ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དསེ།༡’༤།ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ།།ཀ་པ། བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་།།ནང་ཆསོ་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཆབ་སྱིད་དང་ག་ར་ེའབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ།།བོད་པས་
ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་ནའང་།།བོད་མྱི་ཁྱབ་བསགས་གང་དུ་འག་ོནའང་ནང་ཆོས་གཞྱི་རར་བཞག་ནས་ང་
ཚོའྱི་ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས།།བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེའང་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ།།དཔེར་ན། སྐད་ཡྱིག་ཤེས་རྱིག་རེད་
ལབ་ཀྱི་རེད་དེ། དནོ་དམ་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སོབ་བྱས་པར་སྐད་ཡྱིག་དང་།།ཆསོ།།རྱིག་གཞུང་ཚང་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་
དུས།།འབལེ་བ་བཏགས་ན་བཏགས་ས་མེད་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ།།ད་ེསྔ་ནས་འག་ོབསད་པ་སོང་ཙང་།།ད་ལྟ་དའེང་ཨྱིན་ལེན་
ཁུལ་ནང་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་དང་།།གོམས་གཤྱིས།།རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།།
ར་དོན་དང་འབེལ་བ་བཏགས་ཏ་ེཟུར་བཀོལ་གྱི་མ་དངུལ་འོག་ནས་ད་ེའདྲ་རོགས་སོར་བྱེད་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལན་དནོ་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཁང་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧༧,༢༧༢༩༠།གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་དགག་བྱ།།དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སན་སནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སན་སནོ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས།།བཀའ་ཤག་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ད་ེཧྱིན་སོར་།༡༢༠, ༢༦༩༥༧།ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆ་
གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་།།ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ།།སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྒྱུན་གནོ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པ་ོཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་དའེྱི་ནང་ལ་ཕོགས་ཕུལ་ས་སུ་
དང་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང་།།ཕགོས་ག་ཚདོ་འབུལ་གྱི་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ཟེར་ན།།ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དོན་གཅོད་དང་།།རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དེ་འདོད་བོ་
ཁངེས་པ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།དམྱིགས་བསལ་བོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་བར་མཐུན་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་རེད།།ཕག་འབྱི་གནང་སངས།།མྱི་མང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་སངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རོག་གེང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་
བསད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་ད་བར་ལ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད་
གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་གནང་རྒྱུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།མ་
གཏོགས་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས།།གཞུང་གྱི་ཕགོས་བངས་ནས་གཞུང་དང་མྱི་མང་ཉ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་འགལ་ཟླ་ཆ་ེ
རུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཕག་ལས། དོན་གཅོད་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་ཕག་འབྱི་གནང་སངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་བར་དུ་ལས་བྱེད་ཀྱིས་དེའྱི་བར་ལ་
འཛུལ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཚད་ལས་བརྒལ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སམ།།ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ད་ེཁ་ངོས་ཙམ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་
ངས་གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་གྱི་མཚན་
གནས་ལ་ད་ོཕགོ་མྱི་འག་ོབའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཞུགས་ཐུབ་པར།།བཀདོ་ཁྱབ་དང་ལམ་སོན་ད་ེའདྲ་གཟབ་ནན་གནང་
རྒྱུར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་།།གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག།གནང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན།།ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཛད་
དཀའ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན།།ད་ོབདག་ར་ེརའེྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་དུ་གནང་སངས་དང་།།སྔོན་མ་ནས་ད་བར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེདག་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།།སྔོན་ལ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོཆགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྱིར་བཏང་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་མྱིན།།གནས་ཚུལ་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པའང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།།གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ།།མྱི་ཚང་མའྱི་ལག་པར་ Google ཁྱེར་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།།དའེྱི་ནང་དུ་སྱིད་
སངོ་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེདང་།།མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས། དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕེལ་ག་ར་ེབརྒྱབ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་
ཚང་མ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་།།གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་མེད།།ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་གྱི་ཐགོ་
ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་འག་ོད་ེསེབས་ཡོང་དུས། གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ཕྱི་ཟླ་།༡༢ ཚེས་ ༡༠།ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟངེས་རྟགས་
ཉྱིན་མ་ོལ།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད།།སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པའྱི་ང་རང་
ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ེཚ་ོངས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད།།གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ།དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་།།༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་གྱིས་
བཏང་བཞག་པའྱི་མྱི་།ཤ་སག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོའྱི་གས་དེ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ནོ་སེལ་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་ས་ོད་ེཚོགས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་།།སྐབས་དརེ་སྱི་
ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཟྱིང་རྒྱག་ཡོང་དུས།།བ་ོཕམ་ཡོད།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནང་གྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་ད་ེའཚོགས་ཀྱི་མྱིན་ལབ་ཡོང་
དུས།།མཐའ་ན་ཨ་རྱིར་གནས་སོད་བོད་མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་མཛད་སོ་ད་ེབསྐོང་ཚོགས་གནང་རོགས་གནང།།
སྱིན་བདག་ངས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ད་ེཡན་ཆདོ་ནས་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་འདུག།ད་ེཚ་ོགནད་དནོ་ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ།།བཀའ་
ཤག་གྱིས་ད་ེརྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བྱས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།གཅྱིག་ད་ེརེད།།གཉྱིས་པ་
དེ། ང་ཚོ་ད་ེརྱིང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གནད་དོན་ཆགས་རྒྱུ་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས། ད་ེའདྲ་བཞག་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ས་མ་རེད།།ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དང་བང་
དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་གེང་བ་ཡྱིན་ན། ང་དང་བང་འག་ོརྐྱང་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འག་ོའདདོ་ཡོད་པ་རདེ་
མ་བསམ་མ་གཏོགས།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐོར་ར་བརྒྱབས་ནས་སེབས་ཚར་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།།ད་ེགཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ང་
ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན།།ངན་པ་ལང་ཤོར་ཟེར་བ་ད་ེའགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོའདུག།ད་ལྟ་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སོ་ཚོགས་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་གེང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།རེས་མ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སོ་ཚོགས་ཀྱི་
མྱིན་ཟེར་ན་དེ་བཟོད་ཀྱི་རེད་དམ།།ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགྱིག་པ་ཆ་བཞག།ཡང་
རེས་མ་སྱིད་སོང་གཞན་པ་ཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད།།ཡང་ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་ན། ད་ེའགན་
བཟདོ་ཀྱི་རདེ་དམ།།ང་ལ་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་སེབས་མ་སོང་།།སྱི་འཐུས་སེར་ཁ་ཤས་ལ་སན་ཞུ་རྱིང་པ་ོད་ེའདྲ་བཏང་འདུག།ད་ེ
ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་སན་ཞུ་ཡྱིན་གྱི་རེད།།ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་སན་ཞུ་ཡྱིན་པ་ངས་ངོས་འཛིན་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་དཔྱད་དུས་ད་ེཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག།ད་ེང་ཚོས་།ཤེས་ནའང་མ་།ཤེས་པའྱི་ཁུལ་བྱ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག།
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ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་རདེ།།སྱི་འཐུས་ནས་སྐབས་དརེ་འགན་ཁུར་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།།
ཁུར་ཡོད་ཤག་རེད།།ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བཞག་ཚར་བ་ནས།།ང་ཚ་ོཚང་མ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་
འཐུས་རེད་མ་གཏོགས།།ཆོལ་ཁ་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་དང་།།ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཙང།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་མྱི་མང་ལ་ལྟ་ཕོགས་དེའང་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་མ་གཏགོས།།ད་ེངས་ཕོགས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད།།རྱིམ་པས་ད་ེག་ོཐསོ་ཡོང་གྱི་རེད།།གསལ་བཤད་ཡོང་གྱི་རེད།།ངས་ད་ེརྱིང་དྲྱི་བ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།འབོད་སྐུལ་
ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ནན་ཏན་བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏེ་ང་ཚོས་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གནད་དོན་ད་ེད་ེརྱིང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད།།གོས་ཚོགས་གོང་
མའྱི་སྐབས་སུའང་གནད་དོན་གཞན་པ་ཡོད་པ་རེད།།ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱས་
ནས།།༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་།།དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་བཏང་བ་རེད།།ད་ེགཏང་རྒྱུ་ད་ེདྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།དརེ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་
བྱས་ཏ་ེགཟབ་གཟབ་ཅྱིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས།།མྱིང་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཞྱིག་ཁུར། ཕ་གྱི་ལ་སབེས་རསེ་ལས་ཀ་ད་ེའག་ོམཇུག་
སོག་པ་ཞྱིག་ལས་པ་ཡྱིན་ན།།ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་སེབས་ན།།མ་འངོས་པར་
ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ད་ེཚ་ོའག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངསེ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་
པ་གཏོང་ཤོག་ལབ་ཡོད་པ་མ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གནས་ས་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས།།ངེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ལས་གནས་སངས་ས་ོ
བ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་འདྱི་ནང་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།།གནད་དོན་དེའྱི་རྱིགས་ད་ེམང་དུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན།།མ་འོངས་
པར་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག།འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གནས་སངས་
ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནའང་རེད།།གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཙུགས་ནས་ཐག་ཅྱིག་གཅོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས།།ད་ེའདྲ་བཞག་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གཞྱི་རའྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་
གྱི་རེད།།གཞྱི་རའྱི་ཕ་གྱིར་ཕོགས་ཞུ་མཁན་ད་ེདནོ་གཅོད་རདེ།།རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་རེད།།ད་ེནས་ལས་བྱེད་གཅྱིག་རྱིས་པ་
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ཟེར་ནའང་རེད།།ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཅྱིག་ད་ེརེད།།
གཉྱིས་ནས་དགངོས་ཚུལ་ཏན་ཏན་རང་ཕར་ཚུར་ཡངོ་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ལངས་ཕགོས་ཤྱིག་ག་ར་ེའཛནི་
གྱི་ཡོད་ཟེར་ན།།དོན་གཅོད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་།།ཕོགས་གཞན་
ཞྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཁ་ོརང་ལ་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།གཙ་ོབ་ོརྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།།དའེྱི་
ཐགོ་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ཟརེ་ནའང་རདེ།།སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ནང་ལ་ཐད་ཇུས་ཟརེ་ནའང་རདེ།།འགན་འཁྱེར་ཆགོ་གྱི་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ན།།ད་ེསྔ་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚོས་བོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་དང་། བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་ལ་འགན་ཁུར་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ཡོང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་ད་ེདོན་གཅོད་ཀྱིས་
འགན་བསྐུར་ནས། གཙ་ོབ་ོདནོ་གཅདོ་འགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་དུས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འགན་བསྐུར་ཏ་ེངས་ལོགས་ཀྱི་མྱིན་
འདུག་གསུངས་ན།།ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད།།ད་ེད་ལན་ངའྱི་ཚབ་བམ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ཕ་གྱིར་མཛད་སོ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།གནད་དོན་ཁག་ལ་
བཅར་ཆོག་གྱི་རེད།།དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད།།བཀའ་ག་ར་ེགནང་བའམ་ལམ་སོན་ག་ར་ེགནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་
ནས་དེ་སྔ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་དམྱིགས་བསལ་དེ་སྔ་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་
བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན།།ད་ེནས་ན་ོསལེ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོརདེ།།ཕགོས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཉྱིན་མ་ོརདེ།།སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཚང་མས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཕྱིན་
པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན།།གཞྱི་རའྱི་བཤད་རྒྱུར་ཡྱིག་ཆ་མང་བ་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བཤད་རྒྱུ་ལ་རོག་ག་ལང་
ས་རདེ།།དནོ་སྱིང་སྱིད་སངོ་ཕ་གྱིར་བསབེ་ན་རགོ་ག་ལང་ས་རདེ།།ད་ེཡྱིན་ཙང་མཛད་ས་ོསྲུང་བརྱི་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེ
རེད།།ངས་ད་ེསྔ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དང་།།
ང་ོརྒོལ་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང།།སྱིད་སོང་འགོ་སའྱི་ས་ཆ་གཞན་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེསྔ་༸གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་ས་
ལའང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།།མ་འོངས་པར་བྱུང་གྱི་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་
ཆསེ་མཐོང་བྱས་ནས་ཕུལ་བཞག་པའྱི་མཛད་ས་ོརདེ།།བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བསང་གསོལ་བཏང་། དགོན་པར་ཕྱིན། 
ཕག་མཆོད་འབུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།སུད་ཀྲར་འཚོང་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ས་ོབརྒྱབས་ནས།།ས་ོསོར་གོང་རག་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེསྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ཕ་གྱི་ Sydney ཁུལ་གྱི་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོས་སྲུང་བརྱི་མ་ཞུས་
པ་ད་ེནོར་བ་རེད།།འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཆ་གཅྱིག་རེད།།གཞན་མཛད་སོ་སྲུང་བརྱི་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་
ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ།།གཉྱིས་པ་རྒྱལ་སྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོརདེ།།ང་ཚ་ོཚང་མ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།།རྒྱལ་སྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཉྱིན་མོ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད།།འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བྱས་ཏ།ེ།Universal Declaration of Human Rights ད་ེདའེྱི་ཉྱིན་མོར་གསལ་
བསགས་བྱས་པ་རེད།།ཉྱིན་མ་ོད་ེམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་
བྱས་བཞག་པ།།རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་མཁན་ཚང་མས་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་བྱས་བཞག་པ་དེ་སྲུང་བརྱི་
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བྱདེ་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་ནས་དང་པ་ོགསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནས་ད་ེའགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟརེ་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་གོ་སྱིག་གནང་མཁན་ཚོས་སྐབས་དེར།།ཉྱིན་མོ་དེར་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ།།སྱིད་སངོ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སངོ་ཕ་གྱིར་བཅར་རྒྱུ་ད་ེའགའ་ཤས་ཀྱིས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ནས 
Sydney ལ་ངསེ་པར་དུ་འག་ོདགསོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།།གཙ་ོབ་ོད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་
མཛད་ས་ོཟརེ་ནའང་རདེ།།Canberra།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གོང་ཁྱེར་རྒྱལ་ས་རང་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཙ་ོབ་ོམཛད་རྱིམ་ད་ེརདེ།།
ཡྱིན་ནའང་གནམ་གྲུ་འབབ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Sydney ལ་བབས་ནས།།Canberra ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས།།
Sydney ལ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་འབབ་ཀྱི་འདུག་པས་ཞརོ་ལ་བོད་མྱི་ཚརོ་ཐུག་ན་ཟརེ་ནས་ང་རང་གྱིས་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་
ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་བསད་ཀྱི་ཡོད།།སྱིད་སོང་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།།མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ད་ེསྔ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན།།བརྒྱ་
ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གྱིས་སྱིད་སོང་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།སྱིད་སོང་གྱིས་སྐད་ཆ་ཉན་དགོས་ཀྱི་འདུག།སྱིད་སོང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགན་འཁུར་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།ས་
གནས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནའང་།།ས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་།།ཁ་ོརང་ཚོས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་ཆུང་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ག་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁེངས་ནས་མྱི་མང་ཡོང་མཁན་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།།Sydney 
ནང་མྱི་མང་གྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད།།ད་ེསྔའང་འག་ོམོང་ཡོད།།ཚོགས་ཁང་ཁེངས་པ་རང་
བྱུང་བཞག་ཡོད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཞོར་ལ་གཅྱིག་འག་ོན་བསམ་པའྱི་ཞོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཆེན་པ་ོཆགས།།དངོས་ཡོད་ད་ེག་
ར་ེརེད་ཟེར་ན།།Canberra ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་ས་ོད་ེཧ་ལས་པའྱི་རྒྱས་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་རེད།།སྐབས་དེར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།།གཞུང་ནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རདེ།།ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་བོན་དང་བཅས་པ་ཕེབས་ནས་མཛད་ས་ོད་ེཧ་ཅང་ག་རྒྱས་པ་ོབྱུང་སོང་།།གཙ་ོ
བ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འག་ོདནོ་ད་ེཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་མཛད་ས་ོད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ར་བའྱི་ཁ་སང་ཉྱིན་དང་པའོ་ིགདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད།།སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་།།ཐེངས་འདྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་དང་།།གཞྱིས་བྱེས་
བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ཕམ་རྒྱུའྱི་ཚགི་གཅྱིག་རྐྱང་མྱི་ཞུ་བའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཡོད།།སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ནའང་ཚགི་
དང་ཚིག་འཛིང་ནས་ལན་སྤྲོད་རྒྱུ་ད་ེངས་མྱི་བྱེད་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཡོད།།ཀུན་སོང་དེའང་ཡོད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ཐེངས་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་
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ཡའྱི་གནད་དོན་ད་ེསེབས་ཡོང་དུས།།དང་པ་ོཉྱིད་ནས་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེམ་གེང་ན་ཡག་བསམ་པའྱི་
ཚདོ་དཔག་དང་།།ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།།ད་ེགེང་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་གཞྱི་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཆགས་ས་རེད་ལ།།ཉྱིན་དང་པ་ོང་
ཚསོ་གསོ་ཆདོ་བཞག་པའྱི་གདུང་སམེས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཁས་ལནེ་ད་ེདང་།།དམ་བཅའ་དའེང་འགལ་བསད་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོརདེ།།
སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་གནང་བ་དའེང་འགལ་བ་དང་།།མ་རྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་པ་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ད་ེ
འདྲ་བྱས་ནས་གེང་ཡོང་དུས།།ད་ེཡང་གེང་པ་མ་ཟད་མཐའ་གཅྱིག་ལ་ལྷུང་ནས་བཀའ་མོལ་ད་ེགེང་ཡོང་དུས།།སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
གཅྱིག་མ་ཞུས་ན་དངོས་གནས་དྲང་པ་ོབྱུང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའཁོར་ཡོང་གྱི་འདུག།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གནད་དོན་ད་ེ
དང་པ་ོམ་ཞུས་སྔོན་ལ།།ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། འབེལ་ཡོད་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་།།རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལག་པ་རྐྱོང་རྒྱུ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད།།ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་ཁ་སང་སྔོན་མ་རྒྱ་མྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རོག་ག་ཡོད་པ་ད་ེགསུངས་སོང་།།ད་ེད་ེག་རང་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་རྒྱ་མྱིའྱི་
ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།།བོད་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་མྱི་ནང་གྱི་ 
（Sun Zi 孫子）དང་ ( Sun bing Sun Zi's Military Methods 孫子兵法 ) ཟེར་བའྱི་དམག་ཇུས་དེ་
འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག（Scotched 不攻自破） གེང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་།
（1.Hun Shui Mo Yu 混水摸魚 try to take advantage of a confused situation 2.擒賊先

擒王 Qin Zei Xian Qin Wang. Catch the thieves first catch the king）ཟེར་བའྱི་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་
པ་རེད།།དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོར་བེད་སོད་གཏོང་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དོན་དག་སྱིང་པོ་ད་ེབཤད་ན་མདེའུ་གཅྱིག་དང་།།
ནུས་ཤུགས་གཅྱིག་ཀང་བཏོན་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་རོལ་པའྱི་དག་བ་ོགཏོར་བཤྱིག་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་འཛིན་པ་དང་།།ཕ་
རོལ་པའྱི་ཁ་གཏད་དེར་ཞན་ཆ་གང་འདུག་བལྟས་ནས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་སོ་སོར་རྒྱལ་ཁ་རག་རྒྱུ་སོགས་པའྱི་ཐབས་ཇུས་
རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཕྱི་ལོག་གྱི་གཞྱིས་བྱེས་བོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཇུས་ངན་འདོན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།།ལྷག་པར་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་རྒྱུ།།ཇུས་ངན་གཙོ་བོ་གཉྱིས་རེད།།གཅྱིག་བོད་རྱིགས་སྱི་
འཐུན་ཚགོས་པ་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་ཚགོས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེརདེ།།གཉྱིས་པ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ནང་ཁུལ་ལ་འགལ་ཟླ་
བཟ་ོནས་དའེྱི་ནང་གྱི་ཞན་ཆ་ཟྱིན་ནས་ནང་ཁུལ་འགལ་ཟླ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་འཐུན་
ཚོགས་པ་འདྱི་གཅྱིག་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་ངན་ཇུས་བཏྱིང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཡྱིན་ན་ཚུད་མེད་
འག་ོབསམ་པའྱི་དོགས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་འདུག།མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེཟེར་ན་མྱི་སེར་གཅྱིག་རེད།།སྱིད་སོང་
ཟེར་ནས་མྱིང་བཏགས་ཚར་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་རེད།།དེའང་རྒྱ་ཆེའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླས་འོས་བླུགས་
བཞག་པའྱི་སྱིད་སོང་རེད་མ་གཏོགས།།མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱིས་ང་སྱིད་སོང་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་
རེད།།ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རེད་ལ།།སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།།གསུང་གྱི་གསུང་ཚབ་རེད།།ད་ེགཉྱིས་ཀ་ཤེས་དགོས་པ་རེད།།དཱ་འ་ོན་སྐུ་ཚབ་དོན་
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གཅོད་ཀྱི་ཡྱིག་ལན་དང་བཀའ་ལན་གང་འདྲ་བྱིས་པ་ད་ེགཅྱིག་པུ་གཟྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་སན་ཞུ་གང་འདྲ་
བྱིས་འདུག།དེའྱི་ནང་དུ་གང་ཟེར་བ་གཙ་ོབ་ོལྟ་དགོས་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་
ལྷུང་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་གང་དྲན་བསད་ཡདོ་ཟེར་ན།།མདརོ་བསྡུས་ན་ད་ཐངེས་ཐུག་
ས་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆོག་ཕེབས་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརོན་བྱས་ནས།།གང་ལྟར་ཡང་ཁག་
དཀྲྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀྲྱིས་ནས་ཐ་ན་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་དུས་དྲན་དེའང་བརྱི་སྲུང་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བྱེད་
ཡོང་དུས།།ད་ེརྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་ལས་སྡུག་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།རྒྱ་མྱི་གུང་ཁན་གྱིས་ཇུས་ངན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏྱིངས་ནས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཡོང་དུས།།ང་ཚ་ོཧ་ཅང་ངར་ནས།།ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་༸གོང་ས་མཆོག་རྐྱང་རྐྱང་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་བྱ་
རྒྱུ་ཡོད་པ།།ཡྱིན་ནའང་འགག་ར་ལ་ཐུག་དུས་སོ་སོར་དགའ་མྱི་སྡུག་གྱི་རྐྱེན་པས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་དུས།།༸གོང་ས་མཆོག་
ཀང་ཆུའྱི་ནང་དུ་གཡུག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཞབས་འདྲེན་བཞག་སོང་བ།།ཞབས་འདྲེན་ཆེན་པ་ོབཞག་སོང་།།
དེ་འདྲ་ཞྱིག་ད་བར་དུ་ག་དུས་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད།།ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཟེར་ནས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་
བསགས་བྱས་སོང་བ།།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༧།ཡྱིན་བསམ་སོང་། དེའྱི་ནང་གསལ་བསགས་བྱས་པ་རེད།།ད་ེའདྲའྱི་
སོབས་པ་ཞྱིག་གང་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ནམ།།ད་དུང་དེའྱི་ཕོགས་སུ་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོགང་དུ་འག་ོས་རེད།།ང་ཚ་ོ
གང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག།ད་ེལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་ནའང་ད་དུང་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བྱས། བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད་དམ་
གནདོ་ཀྱི་རདེ།།དངསོ་གནས་དྲང་གནས་བཤད་ཚདོ་མྱི་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་རདེ།།ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་གསོ་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་
བསད་ཀྱི་ཡོད།།སྱི་ཚགོས་བརྡབ་གསྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེང་ཚ་ོགང་ཐུབ་ཐུབ་མ་གེང་རགོས་གནང།།ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་གངེ་
བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་ད་ེཚོས་གྲུབ་འབས་ཐོན་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་དུང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དཀྲུག་ཤྱིང་
རྒྱག་མཁན་ཚ་ོའདྱིར་བཏང་ཡོད་ན། ད་ེཚོར་བྱ་དགའ་སྤྲོད་མདོག་ཁག་པ་ོརེད།།ད་ེརྱིང་འཇོན་སོང་ཟེར་ནས།།ད་ེབྱས་པའྱི་ཉེར་
ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གེང་སོང་།།བོད་པ་ནང་ལོགས་འཁྲུག་སོང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།།དེ་འདྲའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེབསམ་སོང་ཟེར་ན།།ད་ཐེངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁ་ོརང་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
༸སྐུའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།།གསུང་གྱི་གསུང་ཚབ། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་།།གསུང་གྱི་
གསུང་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་དོན་གང་གནང་བ་ད་ེའགྱིག་སོང་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག།ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ནས།།ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་དད་པ་དམ་ཚགི་གཙང་མ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ད་ེའགྱིག་འདུག།དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་
རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་པ་ཚོས་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོང་ན་བོད་པ་གཞན་པ་ཚོས་ལྟ་ཅྱི་སྨོས་ཟེར་རྒྱུ་རེད།།
བོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད།།རྐང་རེས་ལག་སུབ་བཟ་ོཡོང་འདུག།མ་འངོས་པར་ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་བོད་པ་རདེ་ལབ་ཡོང་དུས་སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་གུས་ཞབས་བྱེད་ས།།བརྱི་བཀུར་བྱདེ་སའྱི་མྱི་སྣ་རྐྱང་རྐྱང་རདེ།།དངེ་སང་
དོགས་པ་བྱེད་ས་ཆགས་ཡོང་ན་ད་ེམ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།།མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ག་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་རེད།།མ་འོངས་པ་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་གྱི་མཐོང་སྣང་ལ་ག་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད།།ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ལབ་ཀྱི་
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འདུག་ཅེས་ཐོས་སོང་།།གཞུང་འབེལ་གྱིས། བོད་པ་ད་ེཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་བསད་པ་ད་ེག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་
གནས་སོད་རྒྱ་མྱི་ཁ་ཤས་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་བསེབས་སོང་བ།།ད་ེཚསོ་བོད་པ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཞྱིག་འཁྲུག་གྱི་འདུག་བ། 
ཁྱོད་ཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་འཁྲུག་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དབུ་ཁྱིད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག སྱིག་འཛུགས་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོཞྱིག།ཁྱེད་ཚོར་
ཐབས་ལམ་དང་ནུས་པ་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་། ཁྱོད་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཧ་ཅང་འཁྲུགས་ནས་ང་ཚོའང་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲར་
འག་ོདུས་སབས་མྱི་བད་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག།ད་ེང་ཚའོྱི་ཞབས་འདྲནེ་མ་རདེ་དམ།།མྱི་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཐམ་
པ་ཕྱི་ལ་གར་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཡོད་པ་འདྱི་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ད་བར་
དུ་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་དེར་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡ་ལན་ད་ེའདྲ་རེད་དམ།།ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལྟོས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད་པ་རེད།།མཚམས་ར་ེབསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་སམ།།རོག་གཞྱི་ཅན་གྱི་བགོ་གེང་ད་ེང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་གེང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ལྷག་ཡོད།།དེའྱི་རེས་ནས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན།།སྱི་འཐུས་གདོང་འདུས་སྱིད་
འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གནས་སངས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ཐགོ་མར་འཆར་གཞྱི་ད་ེམ་བཤད་ན་བསམ་
པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཡོད།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་ནའང་སྱི་པར་ཕན་པ་ཞྱིག་
དང་།།ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་ནའང་ས་ོསོའ་ིགནས་སངས་དརེ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་
འཆད་དགོས་པ་རེད་དྲན་ནས།།ཕ་གྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་དེར་བརྡབ་གསྱིག་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་དང་།།སྱི་ཚགོས་ད་ེརུབ་རུབ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་
ལམ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་དྲན་ནས་འཆར་གཞྱི་ད་ེབཏྱིང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སེབས་ཚར་དུས།།གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞ་ེལྔ་ནས་གནས་སངས་ཆ་ཚང་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ངས་།ཤེས་ཀྱི་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐོག་མ་དེར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རདེ།།ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རདེ།།ད་ེརེད། ཉྱིན་མ་དང་
པ་ོནས་ང་ཚ་ོསྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་བརྟན་པ་ོབྱས་ནས་
ཞུས་ཡོད།།ཕ་གྱི་ནང་ལ་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས།།རོག་ག་
དེའྱི་ནང་དུ་ལྷུང་བའྱི་ཕོགས་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞེས་དང་པོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཕྱི་ཟླ་།༡༢ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་མོར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་མཛད་ས་ོདའེྱི་སྐབས་སུ་།Canberra ཡྱི་དོན་གཅོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
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དཔརེ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕ་གྱིར་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་གྱི་མཛད་སརོ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོད་ེ
གཞུང་གྱི་བོན་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།བོན་ཆེན་ད་ེཕེབས་དགོས་པ་རེད།།བོན་ཆེན་ཕེབས་ཐུབ་པ་བཟོས་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་ང་རང་རང་གྱིས་ཐབས་ཤསེ་བྱས་ཏ་ེཕ་གྱིར་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་
ཆགས་སོང་ཟེར་ནས། ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོབས་པ་མཐ་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་ན་དྲན་བསད་ཡོད།།སྱིར་བཏང་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་གཤྱིས་ཀ་ལ་ངས་ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན།།ངས་ད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ལབ་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་སྱིངས་
ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་།།གཅྱིག་ད་ེརེད།།གཉྱིས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕ་གྱིར་
ཕེབས་རྒྱུ་དང་།།ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཀྱི་མཛད་སོའ་ིདུས་ཚོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།བ་ོཕམ་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ལ་དངསོ་གནས་ང་ཚ་ོཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་མ་ཡྱིན་པ།།ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་པར་བརྟནེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
མཆོག་ཨ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་ Sydney ནང་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་།།Sydney ནང་གྱི་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་
རྟགས་ཀྱི་མཛད་ས་ོགཉྱིས་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེདངོས་གནས་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་
རེད།།གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་སངས་ད་ེགང་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་ཟེར་
ནས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ཡྱིན་ནའང་གནས་སངས་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་།༡༢།ནང་ལ་ག་ོབུར་དུ་ལངས་པ་ད་ེའདྲ་
རེད་དམ་ཟེར་ན་ད་ེམ་རེད།།ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་ནང་ལ།།གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།གྱི་འོས་
བསྡུ་སྐབས་ནས་བཟུང་བང་བསྱིགས་ནས་ད་ེའདྱི་ནང་ལ་ཞུ་བསད་ན་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་སེ།།ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བའྱི་
གནས་སངས་ད་ེནས་ན་ཚ་རྱིང་པ་ད་ེམ་སོས་པར།།སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་སྐབས་ག་ར་ེབྱུང་ནའང་ད་ེརང་དྲུད་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་དུ་བརྡབ་གསྱིག་བྱུང་རྒྱུ།།སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་གཏོར་རྒྱུ།།ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཟ་ངེ་ཟྱིང་ང་ེམང་པོ་ཞྱིག་
འབྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དེ་བྱུང་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་མཁན་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རདེ།།གོང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ན་འང་རདེ།།ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིའྱི་ནང་སྣ་ེཁྱིད་མཁན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།།དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།།
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དུས།།ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རེད་ཟེར་ན།།སྱི་ཚོགས་རུབ་རུབ་
བཟ་ོརྒྱུ་དང་།།སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏོགས།།དཀའ་ངལ་དེའྱི་ནང་དུ་འཐྱིམ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ན།།སྱི་ཚོགས་དུམ་བུར་ཕྱིན་པ་དེ་
སྡུག་ཏུ་འགོ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་ཟེར་བ་ད་ེབོ་གཟུ་བོར་གནས་
ནས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་།།སྱི་པའྱི་མྱིས་སྱི་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་
དེའང་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་མང་པོ་གསུངས་པ་རེད།།ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་བོད་པ་ཚོས་དཔེ་ཞབས་འདྲེན་
ཞུས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།།ངས་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ཕ་གྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རོག་ག་
བཟ་ོམཁན་ད་ེར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེརྱིང་ངས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།བོད་པ་མང་བ་ཞྱིག་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་



105 
 

མཁྱནེ་གྱི་རདེ།།ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་།།བོད་ནང་ལ་དངསོ་གནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ནས།།རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག།ས་ོ
སའོ་ིསོག་བསོ་བཏང་།།ས་ོསོའ་ིརང་དབང་བོས་གཏོང་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཏ་ེབཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས།།ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡར་ཕེབས་མཁན་དངོས་གནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གོང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་
མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་ཞུས་ནའང་རདེ།།ས་ོསོར་དགའ་མྱིན་དགའ་སྡུག་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ།།གང་ལྟར་གནས་སངས་ཁ་ཤས་ལ་བརྟནེ་ནས་སྱི་པའྱི་སྱིངས་ཆ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་
རྒྱུ་ཟརེ་ནའང་རདེ།།སྱི་ཚོགས་འཐབ་རདོ་ཟེར་ནའང་རདེ།།ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་དརེ་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་མ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་མང་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་
པོ་ཡོད།།༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་བྱེད་མཁན་དངོས་
གནས་རྡ་རམ་ས་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།Sydney ཟེར་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་
ཡ་ཆ་ཚང་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་མ་རེད།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནང་ལ་།Melbourne དང་།Canberra ཟེར་བ་གང་ལྟར་བོད་རྱིགས་མཐུན་
ཚགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཡོད་ནའང་
རདེ།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་མྱི་རྱིགས་སྣ་མང་ཅན་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་བཞུགས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ད་ེརྱིང་གསལ་པ་ོཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་ང་ཚ་ོགོས་
བསྡུར་བྱུང་བ་རེད།།ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐ་ེབྱུས་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།།སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།།གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་དངོས་གནས་གཟབ་
གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐ་ེབྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ད་ེཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུ་མ་
རེད།།གཅྱིག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ་ཟེར་ན།།ཕ་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱི་
འབོར་ཧ་ལས་པའྱི་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།།ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རདེ།།མྱི་འབོར་ས་ཡ་།༢༣།ནས་ས་ཡ་ ༡ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚའོྱི་ས་ོསོའ་ིམྱི་འབོར་གྱི་ནུས་སོབས་དང་།།དཔལ་
འབྱོར་གྱི་ནུས་སོབས་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཐ་ེབྱུས་བྱ་རྒྱུ།།ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་དབང་ཆ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཐབས་
ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས།།ལྷག་པར་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་བོད་པ་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་རེད་ཟེར་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག།
བོད་ནང་ནས་ཕབེས་མཁན་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལག་པ་འཆང་ས།།ལག་པ་འཆང་བད་ེབ་ོགང་ལྟར་གནནོ་ཤུགས་སེབ་
ན་གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་ས་བའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས།།ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་ངས་ད་ེརྱིང་
ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་རོག་ག་ད་ེཚ་ོནང་ལ་འཐྱིམ་མ་བསད་པར།།ཆེ་སར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། ཨ་ོསྱི་ཊོ་
ལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་དང་།།རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐབས་
ཇུས་ངན་པ་ད་ེཚ་ོག་འདྲ་བཏང་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བསབ་བྱ་ལེན་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱབ་ཁབ་དའེྱི་ནང་ལ་གནོན་ཤུགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཙང་།།ཡྱིན་ནའང་གནནོ་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོཡོད་པར་བརྟེན་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་གཞུང་གྱིས་ཉེ་བའྱི་ཆར།།གང་ལྟར་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་
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གཏད་བཅག་རྒྱུ་ཟརེ་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།ལན་འདེབས་དང་མ་བཟུང་ན།།ཁྱིམས་གསར་པ་བཟསོ། གང་ལྟར་བཟང་ཕགོས་
ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་དེའྱི་ནང་དུ་ས་ོསོར་དུས་ཚོད་གང་ཡོད་པ་
ཚང་མ་ནང་འཁྲུག་མ་བརྒྱབ་པར་དངོས་གནས་ཆེ་སར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་དག་ང་ོཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ོསྣང་གནང་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།།ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་མང་བ་ཞྱིག་ Wechat བེད་སོད་གཏོང་
མཁན་ཡྱིན་དུས།།Wechat བརྒྱུད་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་དེར་གཏརོ་བཤྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་དངསོ་གནས་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡོད་
པ་རེད།།དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ལ་ Wechat།བསེབས་བསད་ཡོད་ན།།འཛམ་བུ་གྱིང་
མང་པོར་ཁྱབ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དངོས་གནས་ད་ེཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་
སྣང་གནང་རོགས་གནང།།སོ་སོའ་ིདག་བ་ོད་ེང་ོཤེས་པ་གནང་ནས་ཚང་མ་གཟབ་གཟབ་གང་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་ནས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་
བཞྱིན་ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཕག་ལས་
གནང་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གཞྱི་བཟུང་གནང་བཞག་པ་མ་གཏོགས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་ཕག་
ལས་གནང་བར་ངསོ་འཛིན་གྱི་མེད། ཡང་ད་ེག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་དམ་སམ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གནད་ཡོད་མྱི་
སྣའྱི་འག་ོཁྱིད་ཁག་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་དུ་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་
ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ཐགོ་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ལྟ་ཕོགས་ཀང་བྱུང་མ་སོང། ད་ེའདྲ་ཕག་ལས་གང་ཡང་གནང་པར་ངསོ་འཛནི་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེ་ནས་གཞྱི་རའྱི་འོས་བསྡུ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བར་བརྟེན་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། Sydney ལ་ཡང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། 
Melbourne ལ་ཕྱིན་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ Canberra ལ་ཏན་ཏན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ཆ་གཞན་དག་ཞྱིག་ལའང་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ Sydney ལ་སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་གྱིས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཞུས་གནང་སོང། སྱི་ཟུར་དང་ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་གཙོས་པའྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བསེབས་སོང། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་རོག་ག་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་བསད་པ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སྔོན་མའྱི་སྐབས་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་མ་འསོ་བསྡུ་ཚར་ནས་འག་ོདུས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ཙང་
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ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་སར་ཨ་ོསྱི་ཊྔོ་ལྩི་ཡའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེལ་འག་ོདགོས་ཡོད་དུས་ཞོར་
ལ་ངས་ཐུག་བཞག་ན་བསམས་པ་རེད། འདྱི་ད་ལན་མ་བྱུང་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། Canberra ལ་ཐད་
ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱས་པའྱི་སྐབས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་དམྱིགས་བསལ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྐྱང་རྐྱང་ཡོད་པ་
རདེ། གཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་པ་ཚསོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་ར་ེབ། མྱི་མང་གཞན་ལས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ར་ེབ་
ཆ་ེབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གདུག་རྩུབ་བཏང་གྱི་འདུག།མནར་གཅོད་བཏང་གྱི་འདུག་
ཅེས་མོང་ཚོར་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོང་ཚ་ོབཙོན་ཁང་ལ་ཕྱིན་མོང་མཁན། ཉེས་
རྡུང་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་མངས་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་
ལྡན་པ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུར་དཔེ་མཚོན་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེའདྲ་
ཐུག་ཡོང་དུས་དྲྱི་བ་ཁག་ཤོས་ཤྱིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་བཙན་བྱོལ་ལ་སེས་པའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག།བོད་ནང་ལ་
གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཁྱེད་རང་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་འདུག་སེ། ཁྱེད་རང་གྱིས་གདེང་ཚོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་འཆད་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཟརེ་དུས། དེར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཁག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་འདུག།ངས་ག་ོབྱུང། ཐསོ་བྱུང། གནས་ཚུལ་འབྱརོ་བྱུང་ཟེར་
རྒྱུ་དེ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོ་བོད་ནང་ལ་འཚར་ལོངས་བྱས། བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ། འཛིན་
བཟུང་བྱུང་། བཙནོ་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་མོང་ཚོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཉམས་མོང་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཆསེ་དང་གདངེ་
འཇོག་ཆ་ེབ་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་མཛད་སོ་
ཡང་སྲུང་བརྱི་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་ད་ེའདྲ་ཁྱབ་བསགས་བྱདེ་ཡོང་དུས། མ་འངོས་པར་ཁོང་རྣམ་པ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྱིངས་
ཆར་ཕྱིན་ནས་ང་ཚོར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སྲུང་བརྱི་མྱི་
བྱེད་མཁན་མྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་སོན་བརོད་སེབ་པ་ཡྱིན་ན་མཐོང་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་
ཟེར་ནས་མཚན་སྨོས་ཡོང་དུས། ཁ་སང་ཁྱེད་རང་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའྱི་མཛད་སོ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོམཁན་ད་ེ
ཁྱེད་རང་ཚ་ོམ་རེད་དམ་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གདེང་འཇོག་དང་ཡྱིད་ཆེས་དེ་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚོར་བལྟས་
ནས་ད་ལན་མཛད་ས་ོད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་བ་ོཕམ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཚང་
མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྔ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་རདེ། གཞུང་
ཚབ་ཀྱི་འབད་བརོན་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མཉམ་དུ་ལག་སེལ་བྱས་ནས་སྔོན་མ་ང་ཚ་ོདེའྱི་
སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ས་ཡོད། རྒྱུགས་ཁྱྱི་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་བཞྱིན་རྒྱུགས་ཁྱྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་པ་རང་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རེད། བཙོན་ཟུར་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འདྱི་ནས་ཐོབ་ཐང་བངས་ནས་འགོ་མཁན་ནང་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡོད་དུས་འདྱིས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརེད། ཚང་མས་དགོས་ཟོན་དང་སང་གྲུང་
གནང་དགོས་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། Wechat 
བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། རེས་སུ་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང། ས་ཆ་ཁག་འགའ་ཤས་ནས་ 
Wechat ནང་ལ་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་མཉན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དང་སོན་
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བརོད་ཆ་ེཤོས་བྱདེ་མཁན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་དང་ཐག་ཉ་ེབའྱི་མྱི་རདེ་འདུག་
ཅེས་ཁོ་ཚོའྱི་ Wechat ཚོགས་མྱི་རང་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག Wechat ནང་ལ་ཚོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག།ལུང་ཚན་དང་
ཆལོ་ཁ་ད་ེའདྲ་འདུག།ཁངོ་ཚསོ་ཟེར་གྱི་འདུག།Wechat གསན་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་
ནའང་སང་གྲུང་ཡག་པ་ོགནང་རོགས་གནང། སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སུས་བཤད་ཀྱི་འདུག།ད་ེཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་རེད་འདུག་དང་མྱི་འདུག དརེ་དཔག་པའྱི་འཆད་མཁན་གྱི་སྐད་ཆ་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་དང་མ་བྱེད་མཐའ་མ་
དརེ་མྱི་མང་གསན་མཁན་ས་ོས་ོརེད། གནས་ཚུལ་འགེམ་མཁན་ས་ོས་ོརདེ། མྱི་མང་གྱིས་སང་གྲུང་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེངས་ཡོངས་གགས་བཤད་ནས་
འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཐེངས་དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གྱིས་
སྱིད་སོང་ཐུག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ནང་བག་ོགེང་བྱུང་པ་རདེ། ཐུག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཐངེས་གཉྱིས་
པ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆེན་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་
མཁན། ལྟ་ེགནས་ཁང་བཙུགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོང་དང་ཆབ་སྱིད་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། ལམ་སོན་པ་ཟེར་ནའང་རེད། སོབ་སོན་པ་ཟེར་
ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་སྐོར་ནས་འཆད་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ཚོང་གྱི་བོན་ཆེན་ཞྱིག་ 
Trade Minister རྒྱ་མྱིའྱི་ Company གཅྱིག་གྱི་འགན་འཛནི་ཆགས་ནས་ཕོགས་ཡང་མཐ་ོབ་ོཟས་ནས་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོན་ཆེན་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཕོགས་སྤྲད་ནས་ཕོགས་བྱེད་མཁན་མངོན་གསལ་
དོད་པ་ོཆགས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་བགོ་གེང་ཆེན་པ་ོབྱུང་བར་བརྟེན་ནས། རྒྱ་
ནག་གྱིས་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་རང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་
ཆབ་སྱིད་ཕྱིའྱི་གནནོ་ཤུགས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བྱདེ་གཞུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅསེ་གཞུང་འབལེ་ཚགོས་པ་རང་གྱིས་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་
རེད། ཕྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་སུ་རེད་ཟརེ་ན་གཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་ནག་རེད། ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་གཞུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཆོད་ཁུར་ཡོང་བ། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་བགོ་
གེང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གནནོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་རང་བཞྱིན་
གྱི་བག་ོགེང་གནང་མཁན་དང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན། དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡང་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གསལ་
པ་ོརདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་ནང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་ད་ེ
ཚ་ོགཡུགས་ནས་ཆ་ེས་ནས་གཟྱིགས་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེདུས་རྟག་ཏུ་མོས་མཐུན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་
གྱི་གནོན་ཤུགས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་འག་ོདུས། རྒྱ་
མྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་ད་ེ Germany ལ་ད་ེའདྲ་འདུག།Czechoslovakia ལ་ད་ེའདྲ་འདུག།ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ལ་ད་ེའདྲ་འདུག།ཉྱི་
འངོ་ལ་ད་ེའདྲ་འདུག།ང་ཚ་ོམང་གཙ་ོརདོ་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༩༠ ཡྱིས་གདངོ་ལེན་བྱས་དགསོ་འདུག ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་
གཞྱི་བཏྱིང་ནས་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།ད་ེཚོ་ཚང་མས་མཉན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་གཅྱིག་འཛུལ་
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ཡོང་དུས། དེར་གང་འདུག་ཟེར་ན་ནང་གྱི་ཙག་ཙིག་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཛམ་གྱིང་ནང་སེམས་
ཁལ་བྱས་ཀྱི་འདུག།རྒྱ་ནག་སོབས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་བ་འགོ་ས་རེད། མང་གཙོ་ལ་
གཏོར་བཤྱིག་ལབ་ནའང་རེད། མང་གཙའོྱི་འག་ོསངས་འག་ོལུགས་དེར་ནུས་པ་མེད་པ་བཟ་ོས་རེད་ཅེས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སེམས་ཁལ་བྱེད་བསད་ཀྱི་འདུག།དེའྱི་སང་ལ་བག་ོགེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱས་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་ཟ་
མཁན་རྒྱ་ནག་རདེ། ཉསེ་རྡུང་བཏང་ནས་བཙནོ་ཁང་ནང་གདུག་རྩུབ་གཏོང་མཁན་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚ་ོང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་སྐད་ཆ་རྐྱང་རྐྱང་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་མྱིན་པ་འདྲ་པོའ་ི
བསམ་བོ་འཁྱེར་ཏེ་བཀའ་མོལ་གྱི་ཁ་ཕོགས་མང་བ་འདྱི་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རྐྱང་རྐྱང་འགོ་བསད་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱིའྱི་
འཛམ་གྱིང་གྱིས་སེམས་ཁལ་དང་། བག་ོགེང་ད་ེའདྲ་བྱེད་སར་ང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་ནུས་པ་ད་ེནང་གྱི་ཙག་ཙགི་ལ་མ་བཞུགས་པར་ཕྱི་
རྒྱལ་སྱིར་རྒྱ་ནག་སང་ལ་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེར་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་སམ།དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕན་གྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལུང་པ་རེ་རེའྱི་མཚན་རེ་རེ་སྨོས་ཡོང་དུས། ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་
བརྒྱབས་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་མཐངོ་ཡོད་ཙང། ཧ་ཅང་ཤེས་ཀྱི་མེད་ནའང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཤེས་པ་ད་ེབསམ་ཚུལ་བར་ེ
ལེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་བག་ོགེང་རདེ། དེར་གཅྱིག་ཕན་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་ད་ེནས་བསྔགས་
བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཟང་ཟྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་ད་ེ
བརྟན་པའོ་ིངང་ནས་བཞུགས་སངོ། དརེ་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིས་འག་ོའདྲ་བ་ོརྱིས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་རྱིགས་བོད་དནོ་དོན་གཉརེ་བ་བཞུགས་སར་ལ་གདན་ཞུ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག།དེར་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ལ། དེ་རྱིང་ཁ་སང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལངས་ཕོགས་ལ་བཤད་རེས་མང་པོ་ཞྱིག་
བཏང་ནས་ཞུས་བསད་སོང། ཁ་སང་ལ་ོགསར་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་ཀུ་ཝྱི་ཀུས་ཉ་ེལམ་བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་སྐད་ཆ་
ཞྱིག་བཤད་འདུག།དེའྱི་ནང་ལ་གང་འཁོད་འདུག་ཟེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ཐེངས་མ་གཅྱིག་མཇལ་བ་ཡྱིན། མཇལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་སོང་། ཕག་བྱིས་དེ་ Xi Jinping ལ་ཕར་སྤྲད་ཟྱིན་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་
དཀྲོངས་ཤོག་ལབ་སོང་ཟེར་ནས་ཁོང་གྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལབ་འདུག།དེའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ངོས་ནས་
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མཁྱེན་རྟགོས་ཡོད་དམ་མེད། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ་དང་། ལབ་པ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་རདེ་དང་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་འདུག།རྒྱ་རྱིགས་བོད་དོན་དོན་གཉེར་བ་ད་ེཚ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཅར་རྒྱུ་རེད། 
དརེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གཏངོ་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཉེན་
ཁ་ཚ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་དང། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ངོས་ནས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་ལ་ཤེས་རྟགོས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དའེྱི་སྐརོ་ལ་མ་གངེ་བ་ད་ེབ་ོཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ངས་ཆ་ཚང་
བ་ད་ེཕོགས་གཉྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་མེད། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་སྐུལ་ལག་བྱ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན། ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་རོག་གེང་ཆ་ཚང་སྤུངས་ནས་བཤད་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རོག་ག་ད་ེཆ་ེརུ་འགོ་བ་
དང་། ང་ཚོས་སངས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་ངས་བཤད་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསོམས་ཚིག་གང་བསོན་པ་
རདེ་ཟརེ་ན། ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་རེད་ཅསེ་ཞུས་སོང། འདྱི་གསུང་མཁན་གང་ཟག་ད་ེག་རང་གྱིས་བསོམས་ཚིག་ད་ེཕགོས་
གཅྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་གསུངས་སོང་། ངའྱི་འདྱིར་ཕོགས་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་ལ་སྐུལ་
ལག་གནང་སངས་དང་སངས་འཛིན་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ད་ེངས་།ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་བཤད་མེད། དེའྱི་ནང་ནས་ངའྱི་བསམ་བོར་ཕོགས་གཞན་གྱི་སྐད་ཆ་
དེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕར་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་ནས་རགོ་ག་ད་ེབྱུང་བ་རདེ། ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ད་ེངས་གང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་པ་
དེར་ཕ་གྱིར་ས་གནས་མྱི་མང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གུས་ཞབས་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབཟང་སོད་ནང་ནས་བཟང་སོད་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོའཛིན་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ངས་ངོས་ལེན་ཞུའྱི་ཡོད། 
ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ལ་མཛད་ས་ོམ་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་ཞེད་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེངས་ཐབས་ས་ོབ་ོརྱི་
ཡྱི་ཡོད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་གཏྱིང་ལ་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ངས་གང་ཟེར་གྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱདེ་ནང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རགོ་གེང་ཡོད་པ་ད་ེརོག་གེང་འཇམ་རྒྱུ་དང་། ད་ེསྱི་པའྱི་མྱི་བྱས་ཏ་ེམཉམ་དུ་འཁྱིད་བསད་པ་
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ད་ེའཁྱིད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འདོད་པ་མྱི་ཁངེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་སངས་འཛིན་དང་ལམ་སོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིརྱིམ་པ་ད་ེའདྱི་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་གང་ཟག་གྱིས་གང་ཟག་ལ་ཚདོ་དཔག་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཐུགས་ཁག་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བོའ་ིརྱིམ་པ་དང་བྱེད་སངས་ད་ེང་ཚོས་སངས་འཛིན་ཐུབ་ས་ད་ེང་ཚོའྱི་བྱེད་སངས་འདྱི་རེད། 
དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་རེད། ཆ་ཚང་ཞུས་ཀྱི་མྱིན། འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་
ཡྱིག་འབེལ་བྱེད་པ་དང་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ཉྱིན་མ་ཉྱིན་མའྱི་གནས་ཚུལ་འབྱརོ་གྱི་ཡོད། ཤེས་ཀྱི་འདུག།མང་དྲགས་ཀྱི་རདེ། 
ཕན་གྱི་མ་རདེ། ང་ལ་དགོས་པ་ད་ེཆྱིག་སྱིལ། སྱིད་སོང་གཙསོ་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག།བྱས་ཙང་འདྱི་འཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུར་ང་ཚ་ོའགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་སྱི་པའྱི་མྱི་བྱས་ནས་འཁྱིད་ཐུབ་པའྱི་ར་ེ
བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེམཚོན་ཞུ་ན། དེར་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ པའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༢།༣ དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ག་ོསྱིག་བྱདེ་མཁན་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་མང་བ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རདེ། མ་དངུལ་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་དོན་གཅོད་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་
མཉམ་དུ་འབལེ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་ལབ་མདེ། ད་དུང་ཞྱིབ་
ཕྲ་མང་པོ་ཡོད། ལབ་ཀྱི་མྱིན། དཔེར་ན། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དོན་གཅོད་དང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཕག་ལས་
གནང་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་གཞྱིར་བཞག་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ནརོ་མདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་ངས་བཟང་
ཕགོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ་སམ། ས་ོསོའ་ིལས་བྱེད་ལ་ས་ོསོས་གདངེ་འཇོག་བྱེད་པ་ད་ེངས་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་དའེྱི་བར་ལ་ངའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། དནོ་གཅོད་ལས་བྱེད་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་
ལ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་འཐུས་ཚང་བ་ཞྱིག་ཕ་གྱི་ནང་ལ་རྐུབ་བཀག་དང་ཨང་ཀྱི་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ནས་དགོས་ཡོད་ཅསེ་ད་ེའདྲ་མྱི་
མང་དཀྱིལ་ལ་ལབ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་རོད་པ་བརྒྱབས་འདུག།འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སོན་རེད་དམ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་མྱིན། འདྱི་སྔོན་མ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་བྱེད་རེད་ཅེས་
ལབ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྔོན་མ་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ལ་ལས་བྱེད་ངོ་མ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་ཀྱི་ཡོད་པ་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབྱེད་ཀྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཁ་བཀག་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་དོགས་པ་ཟ་སའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ངས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ད་དུང་ད་ེནས་མར་བང་བསྱིགས་ནས་བསེབ་ཀྱི་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་ཆ་ཤས་བངས་
ནས་གནད་དནོ་དའེྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་
རྱིགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ག་ོསོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་པ་རེད། འདྱི་ངས་ཐད་ཀར་གསལ་པ་ོརང་ཞུ་
ཐུབ་པ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ཡང་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོས་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ད་ེརྱིའྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་མྱི་ད་ེའདྲ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐབས་ར་ེགནས་ཚུལ་འབྱོར་པ་གཞྱིར་བཟུང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་ཆ་ཚང་འགན་འཁྱེར་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས། མཚམས་རེ་མྱི་དེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཏང་བ་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱདེ་པ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཕར་བཏང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་དགོས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་ལྷག་པའྱི་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་
རདེ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ས་ེནས་ཧ་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོའྱི་བད་ེསྲུང་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་
འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
འཛམ་གྱིང་ཁག་གང་དུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་འགན་ཆ་ེཤོས་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭར་བརྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་
ལྟ་བར་དུ་འབད་བརོན་བྱས་ནས་འག་ོབསད་ཡོད། གཙ་ོཆ་ེཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རང་རེད། ད་ེནས་ལྷ་
ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ད་ེནས་ལས་བྱེད་གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་འབད་བརོན་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་
ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དོགས་ཟོན་དང་
སང་གྲུང། འགན་འཁུར་སྔར་ལས་ལྷག་པ་འཁྱརེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བསར་དུ་གསུང་རྒྱུར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་སྐོར་དང་སྔོན་མ་༸གོང་ས་
མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་གནང་སོང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང། དེའྱི་སྐོར་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་གསུངས་ན་
དྲག་གྱི་མེད་དམ་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚོགས་པ་དེ་སོ་བརྒྱབས་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་སྒྱུར་བ་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། གཏོང་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། བཏང་པ་རེད། གཏང་རྒྱུ་ད་ེདོན་གཅོད་ཀྱི་འགན་
འཁུར་ནས་བཏང་པ་རེད། འདྱི་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་།ཤག་ཐོག་ནས་འགྱིག་བསད་པ་རྱིའྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོ
ཞྱིབ་ཕྲ་འདྱིར་ཞུ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགས་པར་ཁག་ལ་བསྔོགས་
པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་གནས་ལ་དོན་གཅོད་ཡོད་པའྱི་རེས་ལ་དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་མཚན་ད་ེཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གང་དུ་ཕེབས་ནའང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྐང་འགན་
ཁྱེར་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་ཁག་མང་ཆ་ེབའྱི་ཉམས་མོང་ཡག་པ་ོཆགས་སདོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
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སོང་ཙང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སྔོན་མ་ལམ་ལུགས་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ནང་བཞྱིན་དོན་གཅོད་གཞན་ལྟར་དོན་གཅོད་རང་
གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་རྐང་འགན་གཙ་ོབོ་ད་ེདོན་གཅོད་ཀྱི་འཁྱེར་དགོས་འདུག་བསམས་པའྱི་ཐོག་
ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ནས་ཟེར་ནའང་རེད། བར་ེཔ་ོབརྒྱབས་ཟེར་ནའང་རེད། བརྒྱབས་ནས་སེབས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འགྱིག་པ་རྱིའྱི་ཡོད། འདྱི་ཡང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ཞུ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་མྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེསྔ་བོད་ནང་ལ་ཏན་ཏན་རང་ཕག་
ལས་གནང་བཞག་པ་ད་ེཁོང་གྱིས་སས་གསང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱ་ཡྱིག་སང་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་རང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སེ། གཞུང་རང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུར་གནད་འགག་ད་ེཚོར་བཏང་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་གོ་སྱིག་བྱེད་བཞག་པའྱི་གཏམ་བཤད་ལ་ཕལ་ཆེར་སྐབས་དེར་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལས་ཐོག་
༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་སར་ཁོང་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་སེ་གཏམ་བཤད་
གནང་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བཞག་པའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རྟགོ་གང་ཡང་
མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དེར་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་རག་མ་སངོ། ཀུ་ཝྱི་ཀུས་བརན་ལམ་དུ་བྱུང་བ་
ད་ེབདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་ལུང་དྲངས་ནས་ཟུར་
འཛར་ ༢ པ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོ་རྒྱ་རྱིགས་བོད་དོན་དོན་གཉེར་བ་བཞུགས་སར་ལ་གདན་ཞུ་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེལ་
བཀའ་ལན་ད་ལྟ་འབུལ་དགོས་ཡོད་དམ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་སམ། དམྱིགས་བསལ་བསེབ་རྒྱུ་རདེ་འདུག དྲྱི་བ་ད་ེད་གྱིན་སྔོན་ལ་
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དྲྱིས་སངོ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ལན་གཅྱིག་འབུལ་དགོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དམྱིགས་བསལ་སྐབས་ལ་བཀའ་
ལན་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་རེས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༢,༠༢༦,༩༥༧ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ་ཡདོ་དམ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སན་སནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཧྱིན་སོར་ ༢,༤༡༥,༢༠༥ རེད་འདུག།ཚོགས་ཆུང་གྱི་དེ་ག་རང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་དེར་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༧ པ་ནང་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་
ནྱིའུ་ཛ་ེལེན་ཌྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པ་ོཚོགས་པ་རེད་ཅེས་ད་ེའདྲ་
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ལབ་འདུག ད་ེའདྲ་བྱདེ་དུས་འདྱི་ག་དུས་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། བརདོ་གཞྱི་གང་དང་གང་གྱི་སེང་ལ་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། སྱིར་བཏང་ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ེལེན་ཌྱིར་ཆསོ་ཚགོས་ག་ཚདོ་ཡོད་དམ། དནོ་གཅོད་ཕར་ཚུར་འབལེ་བ་དང་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་དམ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེསྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་གཅོད་ད་ེཚོའྱི་ལས་བསོམས་དང་རྱིས་འགོ་ད་ེའདྲ་ཏོག་ཙམ་
མཇལ་ཡོང་དུས། དནོ་གཅོད་ད་ེཚའོྱི་ཁུངས་ནས་ཆདོ་གན་ད་ེའདྲ་འག་ོརྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ད་ལྟ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ཕ་གྱི་གཏན་
འཇགས་བསད་རྒྱུའྱི་ས་དམྱིགས་ཡོད་ས་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་མཚམས་ར་ེགདན་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེགང་འདྲ་
བྱས་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཕར་གདན་ཞུ་གནང་སངས་ད་ེགང་འདྲ་རེད་དམ། སྔོན་མ་ལས་བསོམས་ད་ེ
འདྲ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མཇལ་མོང་། གཅྱིག་ཕེབས་ནས་ཆསོ་དང་མ་འབལེ་བའྱི་བཟང་སདོ་བཤད་པ་རདེ་ལབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉྱིས་
ཕབེས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་རདེ་ཅེས་པ་ཁ་ཤས་མཇལ་མངོ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེད་ལྟ་གསལ་པ་ོཞྱིག་རག་
མ་སོང། ད་ལྟ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སངས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་ས་གནས་ནས་
འདེམས་སྒྲུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཁུངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གང་འདྲ་རེད་
དམ་ཞསེ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕེབས་སོང་
བས། ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡུ་རོབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་རེད། བྱང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆོས་
ཚགོས་ཁག་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པ་བཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ེལེན་ཌྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་མཉམ་འཛམོས་ཐགོ་
ནས་བསབ་པ་སོབ་གཉརེ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱིག་འཛུགས། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཟརེ་ནའང་རདེ། ནང་ཆསོ་འཁྱིད་སངས་ཟརེ་ནའང་
རེད། དེ་ཚོར་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས། 
གཞན་ལ་འབད་བརོན་བྱས་པ་བཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་དནོ་གཅོད་ནས་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་འཁོད་བཞག་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛེ་ལེན་ཌྱིར་ཆོས་
ཚོགས་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེརེས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆོས་དགེ་ཟེར་ནའང་
རདེ། བཟང་སདོ་ཟེར་ནའང་རདེ། ནང་ཆསོ་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕབེས་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོ
ཞྱིབ་ཕྲ་གཞུང་འབེལ་རང་ནས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་སོ་སོ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཙང་དོན་གཅོད་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་དགེ་བཤེས་གཅྱིག་ང་ཚོས་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས་ཏན་ཏན་རང་
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འབེལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ཟླ་བ་རེརེར་ཐེངས་བཞྱི་ལྔ་མེད་ན་ཡང་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཕྱིར་ཕེབས་ནས་གདན་
འདྲེན་ཞུ་མཁན་འག་ོསོང་དང་ཚང་མ་བཏང་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས། བཟང་སོད་ཐོག་ནས་ཆོས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་
ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་
རང་རདེ། དནོ་གཅདོ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་མེད་ན་ཆསོ་ཕོགས་དང་ཆསོ་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་
བཟང་སོད་ཐོག་ནས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་ཕག་དཔེ་ཡག་པ་ོམཁྱེན་མཁན་ད་ེའདྲ་བཏང་ན་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། 
ད་ེརང་འཇགས་ང་ཚསོ་གསལ་བསགས་བྱས་པ་ཡྱིན། གསལ་བསགས་བྱས་ཏ་ེདའེྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཟརེ་ནའང་རེད། 
རྒྱུགས་འཕྲདོ་གཏོང་མཁན་ཟེར་ན། སུ་ཕེབས་ནའང་ཕབེས་ཆགོ་གྱི་རདེ། མཐའ་མ་དེར་ཁངོ་ཕབེས་ཏ་ེབདམས་ནས་ཕར་ཕབེས་
ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་མཁན་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།གོང་དུ་རྒྱུན་གོན་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ ལུང་འདྲེན་གནང་ནས་རྒྱ་
རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཨང་ ༡ པོ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་བོད་དོན་དོན་གཉེར་བ་
བཞུགས་སར་ལ་གདན་ཞུ་གསུངས་པ་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་སེལ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་ཡནོ་ཅན། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ། རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་པ་གང་
ཞྱིག་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་རོམ་འབྱི་མཁན་ད་ེའདྲ་མྱི་སྣ་དགུ་ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལར་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་གཞྱི་
རའྱི་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་སེ། གོས་གཞྱི་ད་ེདམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ཡང་ད་ེརྱིང་
ཡུ་རབོ་ད་ེཚརོ་རྱིས་འག་ོའཁྱེར་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་ནས་འདྱིར་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་དང་དྲག་པོའ་ིནུས་པ་གསུངས་པ་རདེ། 
ང་ཚོར་དྲག་པོའ་ིནུས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཇམ་པོའ་ིནུས་པའྱི་ཐོག་
ནས་བོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ནང་ཁུལ་ལ་མཐུན་ལམ་དང་དོན་གཅོད་མཉམ་དུ་ཐག་ཉེ་པ་ོཡོང་ཆེད་དུ། ད་ལོ་ཆེད་མངགས་ཆོས་
ཚགོས་འཚོགས་རྒྱུའྱི་རྱིས་འག་ོཞྱིག་འཁྱེར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སོམ་དངུལ་རེད། དེའྱི་ནང་གང་བྱིས་འདུག་ཟརེ་ན། 
ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཆོས་ཕོགས་སོབ་གཉེར་ཡར་རྒྱས་དང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུ། རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་མཐུན་ལམ་ཡོང་རྒྱུ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ། བོད་བརྒྱུད་ནང་
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བསན་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེཚོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ཚོགས་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
རུབ་རུབ་བཟསོ་ན་སམ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའདྱི་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ། སྱི་
འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
དྲྱི་བ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་མ་སོང། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྔནོ་མ་སྔནོ་མའྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེཚ་ོ
འདྲ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་བཞྱི་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་མ་གཏགོས་འཛིན་སོང་གྱིས་ལན་བརྒྱབ་མེད་ན་
ལན་བརྒྱབ་མ་སོང་ཞེས་ཚོགས་གཙོས་འགན་བཞེས་ཀྱི་རེད། དེང་སང་ད་ེམེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག།ཁ་སང་ནས་བད་ེ
སྲུང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ཏེ་ལན་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་
མེད་ཙང་སོད་བསད་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཚོགས་གཙོས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་དང་། གང་ལྟར་ང་ོ
སྤྲོད་བྱེད་མཁན་ད་ེཚ་ོགཏོང་སངས་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སངས་ད་ེགང་འདྲ་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དྲྱི་བ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེའདྱི་བཀོད་སོང་བསམས། དེར་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མ་སོང། ངས་དེ་
ཡང་བསར་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏོང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག།ད་ེརེས་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཚན་བོས་གནང་ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དེའྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་དགེ་བཤེས་
གཅྱིག་བཏང་བ་རེད་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་གསུངས་སོང། ངས་དྲྱི་བ་ད་ེདག་ེབཤེས་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་བཏང་བ་རེད། 
ཆ་རྐྱེན་གང་གྱི་འགོ་ནས་བཏང་པ་རེད། མ་འོངས་པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོར་
ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་འོག་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་
འདུག་མ་གཏགོས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་མ་ཚགོས་མེད་པ་འདྲ་པ་ོའདུག།དྲྱི་བ་ག་ཚདོ་བཏང་
པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་ངསོ་ནས་ལན་རྒྱག་འདདོ་ཡོད་ན་རྒྱག་གྱི་རདེ། རྒྱག་འདདོ་མེད་ན་གཞག་རྒྱུ་རེད། དེར་ཚོགས་གཙོས་
སངས་འཛིན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ང་ཚ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་དྲྱི་བ་ར་ེར་ེཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་གཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་བྱས་ནས་ཚང་མ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་དང་རྣམ་
དཔྱོད་ཀྱི་རལ་དང་ལྡན་པ་བསན་ནས་ཚང་མས་འདྱིར་རྣམ་དཔྱོད་གཅྱིག་ཏུ་སྤུངས་ས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་འགོ་
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བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ཆེ་མཐོང་གང་ལ་སེབས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་སམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་གོས་
ཚགོས་ཚགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
ཚགོས་གཙ་ོས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོགཏོང་སངས་དང་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་སངས་མྱི་འདྲ་བ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་དརེ་ཚགོས་གཙའོྱི་མྱིང་ཁྱེར་
ནས་ལངས་སོད་མཁན་ད་ེསྔོན་མ་ཡང་ཚོགས་གཙ་ོབྱས་མོང་བ་རདེ། དེའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ཚོགས་
གཙ་ོགནང་མཁན་གྱིས་ད་ེའདྲ་གནང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་དྲྱི་བ་ག་ར་ེབཏང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏོང་སའྱི་ཡུལ་ད་ེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་བར་ལ་སྐད་སྒྱུར་དགོས་ཡོད་པ་ད་ེངས་མཐངོ་
གྱི་མྱི་འདུག།ང་ཚ་ོབོད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ཙང། བྱས་ཙང་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱིས་གསལ་པ་ོགཏོང་རགོས་གནང། ལན་སོན་མཁན་
ཚསོ་ལན་གསལ་པ་ོསནོ་རོགས་གནང། ལྷག་སོང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་མེད་པ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཚོགས་གཙོས་ལམ་སོན་ལ་མོས་མཐུན་ཞུ་པ་དང་ད་གྱིན་དེར་དོན་གཅོད་ནང་ལ་ཆོས་དག་ེཟེར་
ནའང་རེད། བསྐ་ོཔའྱི་སྐབས་ལ་འདེམས་སངས་འདེམས་ལུགས་སྐོར་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་སོང། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་བརན་འཕྲྱིན་ཡོངས་ནས་དུས་ཚོད་འདང་ངེས་བཞྱིན་བཏང་ནས་གསལ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་ཚད་ཟེར་རམ་གནས་ཚད་ད་ེལོ་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གཞྱིར་བཟུང་གསལ་བསགས་བྱས། ད་ེནས་སན་ཞུ་སུས་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སན་ཞུ་དེར་འབྱོར་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ་ཆསོ་མཁྱནེ་མཁན་ཞྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་དའེྱི་ནང་ལ་ལྟ་མཁན་གཅྱིག་ཕལ་ཆརེ། ངས་གསལ་པ་ོརང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག།གང་ལྟར་
ཆོས་མཁྱེན་མཁན་ཚོ་གདན་འདྲེན་ཞུས། ཁོང་ཚོས་གཞྱི་རའྱི་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རབ་ཏུ་
བྱུང་ན་ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚད་ག་ཚོད་འདུག།ད་ེཚ་ོལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐེངས་དང་པ་ོགསལ་བསགས་
བྱས་པ་རེད། སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཕལ་ཆེར་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་འདངས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་སུ་
ཡྱིག་ཆ་མ་འགྱིགས་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་པ་རདེ། རསེ་སུ་གསལ་བསགས་ཡངོས་གགས་བྱས་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ངས་གསལ་པ་ོ
དྲན་གྱི་མྱི་འདུག།སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་བྱུང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཚད་བཏང། བདམས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། མ་འངོས་པ་
ལའང་ད་ེབཞྱིན་བྱེད་ཀྱི་རེད། སྔ་ས་ནས་གསལ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། སན་ཞུ་དབུལ་རྒྱུ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཕོགས་བསྱིག་བྱ་རྒྱུར་
འདང་ངསེ་བྱེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང། བདུན་ཕྲག་དྲུག་ཡྱིན་ནའང། ཟླ་བ་བརྒྱད་ཡྱིན་ནའང། ནམ་རྒྱུན་ད་ེའདྲ་
གནང་སངས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ན་མཚམས་ར་ེབདུན་ཕྲག་གསུམ་ནང་ལ་སན་ཞུ་རྒྱོབ་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
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རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བྱེད་ནང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཙང། ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་གསལ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེར་ཁོར་གྱི་ཕག་
དཔ་ེདང་གནས་ཚད་རང་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདམས་ནས་བཏང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོཡྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༤༡༥,༢༠༥ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བྱ།།
མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་གནང་
མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་ཞུ་རྒྱུར།།བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉརེ་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༢,༦༢༨,༩༨༥ རདེ་འདུག།ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ད་ེག་རང་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་བོད་རྱིགས་འདྱི་ནས་ཕར་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་སྐོར་གོང་དུ་
ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གསུངས་ཚར་དུས། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ།།ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་གོན་ཟེར་བའྱི་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག།ང་རང་གྱིས་རྒྱུན་
ལྡན་བསམ་བ་ོགཏོང་སངས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་བཙན་བྱོལ་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་འགོ་མཁན་གྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་དང་བདག་སོང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མེད་ན་ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡའྱི་བོད་པ་ད་ེཚོར་གནང་ཡོད་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་ལ་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱིགས་པ་དང་བདག་སོང་།།འདྱི་ནས་
ཕར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་སྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཟབ་སོང་ཚོགས།།ཕར་ཕྱིན་ནས་ཕ་གྱིར་བསེབས་པའྱི་
རྱིང་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་དོན་གཅོད་ནས་བསུ་བ་ཞུས།།ད་ེའདྲའྱི་ག་ོསྱིག་བསམ་གྱི་མྱི་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།བདོ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱིར་བོད་རྱིགས་ད་ེཚསོ་
གནང་ལུགས་གནང་སངས་དེ་འདྱི་ནས་ཕར་བཏང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་སུ་དྲན་རྒྱུའྱི་ཚབ་དེ་ལས་ལྡོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཕགོས་གཏོགས་རདེ་ཟརེ་ནས་ང་ོརྒལོ་བྱ་རྒྱུར་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་
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རདེ།།བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་དུང་ཡང་དངུལ་ཏོག་ཙམ་འདུག།ད་ལོའ་ིལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕར་གཞྱིས་སོས་བྱས་ནས་འག་ོམཁན་
ག་ཚོད་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེཚོར་གཞུང་གྱི་དགངོས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོའ་ིཟུར་འཛར་གྱི་ ༡་༤ ཡྱི་ ཁ་པ། འདྱི།།བོད་རྱིགས་གཞྱིས་སསོ་ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་
གསུངས་པ་ད་ེད་ལྟ་འཕྲལ་དུ་མྱི་ལྔ་ཡོད་པ་རེད།།མྱི་བཅུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དུས་སོ་
སོར་འབེལ་ཡོད་གཞུང་ཚབ་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་མྱིག་ཐོན་པ་དང་། རྒྱན་བརྒྱབས་ནས་ལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་ག་ཚོད་
འཐེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།ད་ེཕ་གྱིར་འབྱོར་བའྱི་མཚམས་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེཕ་གྱིར་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྟ་མཁན་
གཙ་ོབ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གནམ་ཐང་ནས་བསུ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་གཙོས་པའྱི་མྱི་སྣ་ང་ོསྤྲོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཕེབས་བསུ་སྣ་ེལེན་རང་གྱི་ཆེད་དུ་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད།།ཕ་གྱིར་བསེབས་པ་དང་ག་སྱིག་ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན་ད་ེའདྲ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རང་མ་རདེ།།མཐུན་
འགྱུར་གཞན་ལས་ཡག་པ་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོང་ཚོར་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོར་གྱུར་
བའྱི་འག་ོགོན་ཆདེ་དུ་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ནང་ནས་བོད་རྱིགས་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་
ཡྱིན།།སྱིར་བཏང་དའེྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགསུངས་ཚར་སོང་།།སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ག་སྱིག་བྱས་ཡོད་ད་ེད་ེདག་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་
ཀྱི་ཡྱིན།།ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏོང་ཕོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་བསད་འདུག།དེང་སང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབེལ་ཡོད་དང་། འབེལ་ཆགས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་
བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ད་ེའདྲ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བགསོ་
ཏ་ེབོད་ནས་སེབ་ཡོང་མཁན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་
མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་མྱིང་རྐྱང་རྐྱང་བྱེད་མ་བསད་པར་ཆ་སོམས་བརྒྱ་ཆ་བགོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།།གཉྱིས་ནས་གོང་དུ་ངས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ད་ེ
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ཏགོ་ཙམ་གསན་ཕགོས་ད་ེནོར་ཡོད་ས་རདེ།།ང་ལ་སྐད་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད།།ང་ཚསོ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེབཏང་
བ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེདགསོ་ཀྱི་མེད་ན་ཁ་ཐུག་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་
ཁང་སུ་ཆགས་ཡོད་ནའང་དསེ་འབོད་ས་སར་བཞག་ན་ང་ཚ་ོའགྱིག་གྱི་འདུག།ང་ཚསོ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ཅསེ་འབདོ་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་གྱི་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཧ་ལམ་རགོས་པ་རདེ་ཟེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་རེད།།ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཕག་རོགས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འབེལ་ཡདོ་འབལེ་ཆགས་སང་ལ། ང་ཚསོ་འགལེ་བཤད་ད་ེགུ་ཡངས་ཙམ་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ།།དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད། འབེལ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་ནས་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཏངོ་
ཆོག་གྱི་མེད་དུས།།ཕ་གྱིར་བུ་མ་ོལོ་ ༡༦ ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བསེབས།།མ་ོརང་གྱི་སྤུན་མཆེད་ལོ་ ༡༤ སོན་པ་ཞྱིག་འདྱིར་ལྷག་ནས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པོ་འཕྲད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་ཙམ་བྱས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་
བཅུག་ན་ཞེས་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ཡོད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ།།བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སེ།།གཞྱི་རའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྐྱང་རྐྱང་ཕ་གྱིར་ཡོད་དུས་གཅྱིག་མ་འགྱིག་པ་
ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚང་མའྱི་མྱིང་ཤས་འདྲ་བོ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།།བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་།།ངས་དུས་རྟག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ད་ེག་རང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།གཞྱི་རའྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཧ་ལས་
པའྱི་བརྟན་པོ་རེད།།གཞུང་སེམས་དག་པ་ོརེད།།༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་བརྱི་བཀུར་ཡྱིན་དང་ཡྱིན།།ར་དོན་ལ་སེམས་
ཤུགས་ལྷག་བསམ།།ད་ལན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་མཁན་གཟྱིགས་གནང་དང་།།འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་ལ་ད་ེག་
རང་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།སེར་གྱི་དགའ་མྱི་དགའ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།འགའ་ཤས་ལྟ་བ་འགྱིག་
དང་མ་འགྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།འགའ་ཤས་ཏན་ཏན་རྒྱ་མྱིས་བདེ་སདོ་བཏང་ནས་ཚུད་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་
དུས་རྟག་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གནང་དགོས་པ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བྱས་ཙང་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གཙསོ་པའྱི་ད་ེའདྲ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གསར་དུ་འབྱརོ་མཁན་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཡདོ་མཁན་མཉམ་
དུ་འདྲེས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ལྷྱིང་འཇགས་པ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད།།Sydney ཡྱི་
གནས་ཚུལ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ད་ེམཐའ་མ་ཡྱིན་
ཙང་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་མེད་དམ་བསམས་སོང་།།མཚམས་ར་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེ
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ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གཞུང་ཟེར་ནའང་རེད།།ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སེལ་བྱས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོཡྱི་ཡྱིན།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འགོ་ལ་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།
ད་ེབཞྱིན་དོན་གཅོད་འོག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།།ད་ེངས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མ་རེད།།མཚམས་ར་ེད་ེའདྲ་ག་ོཡོང་
གྱི་འདུག།ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བྱང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ།།ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་
ཆནེ་ཁག་ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་པ་ཞུས་ན།།སྱི་མོས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཤར་སོད་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་
གོས་ཆོད་བཞག།མྱི་མང་ཡོངས་ཀྱི་ཁས་བངས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེརེད།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ད་ེག་རང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡའྱི་གཞུང་དང་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སལེ་བྱས་ཡོད།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚ་ོདོན་གཅོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་མྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་མྱིན་པར་རང་དབང་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་བསམ་པ་ཡྱིན་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ནོར་བ་རདེ།།དང་པ་ོ
ས་གནས་སུ་བསེབ་རྒྱུ་ད་ེམང་བ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་
ནས་ཁྱེད་རང་ཚ་ོརྐང་པ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།།སྱིག་འཛུགས་དང་དནོ་
གཅདོ་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱནེ་སར་ནས་བསབེས་པ་ཞྱིག་རདེ།།ལྟ་ོཟ་ས་དརེ་རྡགོ་རྒྱག་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ད་ེ
མ་བརེད་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་
བཟུང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཤར་སདོ་བྱས་ནས་ཕབེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ངེས་པར་དུ་ཕབེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད།།དེར་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེཁ་ོརང་ནོར་བ་རེད།།ཁ་ོརང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཚན་ཐ་ོགནང་བཞག་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡདོ།།
དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན།།སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་ད་ེང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྱི་
འཐུས་ས་ོས་ོས་ོསོས་བཀའ་མལོ་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གཟུ་བོར་གནས་ཡདོ།།ས་མཚམས་ཆུ་མཚམས་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་བཟུང་
ཡོད་བསམས་པ་ཞྱིག་ཚང་མར་ངོས་འཛིན་ཡོད་ས་རེད།།བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཉམས་དང་ཤུགས་འདྲ་བ་ོད་ེཧ་
ཅང་སོན་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དཔེར་ན་རྱིས་འགོ ཁ་པ། བོད་རྱིགས་གཞྱིས་སོས་ལས་གཞྱིའྱི་འག་ོགོན་དང་འབེལ་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་མྱི་རེ་གཉྱིས་།ཤྱིག་གྱི་བྱ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་བསད་པ་དང་། ད་ལྟ་འགོ་
དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསལ་པ་ོམེད་པ་དང་། མ་འདོར་བའྱི་ཚིག་གྱི་མདའ་འཕེན་པ་ད་ེའདྲ་བྱེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ཡང་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད།།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ཕབེས་ཚར་
བ་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ལྷག་བསམ་ད།ེ།ང་ཚོའྱི་ཆསོ་ཕོགས་ནས་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན།།ངསེ་འབྱུང་ས་ེབ་ནང་བཞྱིན།།རྡ་ོལ་རྱི་མ་ོབྱིས་པ་
ནང་བཞྱིན།།ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཁོང་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་ཅན། ཉ་ེརྱིང་ཆགས་སང་
ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་།ཤ་སག་ཡྱིན་ཙང་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཡོང་ཆོག་པ་ད་ེསྱིར་བཏང་དངོས་པོའ་ིརང་གཤྱིས་རེད།།དེའྱི་ཆ་
ནས་དབྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་བྱེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་རགོས།།སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོརྒྱུན་གནོ་
སྐབས་སུ་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚར་བ་རེད།།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།
ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བཅས་ལ་བག་ོགེང་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གནང་བཅུག་སོང་།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དྲྱི་བ་ཡོད་ན་གཏོང་རོགས།།ད་གྱིན་སྔོན་ལ་དྲྱི་བ་ཕྱིན་སོང་།།བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས།།ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་ད་ལྟ་དརེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབལེ་ཆགས། འབེལ་ཡོད་ཟརེ་ནས་རྱིགས་
གསུམ་ཡོད་པ་རེད།།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ད་ེཙམ་མང་པ་ོལྷག་
ཡོད་པ་མ་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་འབལེ་ཆགས་དང་འབལེ་ཡདོ་གཉྱིས་ལ་གུ་ཡངས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སངོ་།།བཙོན་ཟུར་
ཁ་ཤས་སྔོན་མ་ཕར་ལ་གཞྱིས་སོས་བྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་ོབཅ་ོབརྒྱད་བརྒལ་ནས་སྐབས་དེར་ཉམས་
ཁྱིད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་། ད་ེཡྱིག་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད།།ད་ེའདྲ་
བྱེད་དུས་དེ་ཚོའྱི་ནང་མྱི་རེ་འགའ་རྒྱ་གར་དུ་ལྷག་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཟླ་བསྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཁ་
སང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འག་ོམཁན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ན་ནྱིང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ོརྒལོ་རྒྱག་མཁན་ད་ེ
འདྲ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་རེད།།ད་ེའདྲ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཚད་དང་མ་ལྡན་པ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྲུག་གཞྱི་ཡོང་
རྒྱུའྱི་དྲྱི་བ།།ཡང་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའྱི་རོག་ག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱ་མྱིས་གནོན་ཤུགས་དང་ལག་པ་བཏང་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ་མ་རེད།།རོག་ག་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་དུས་འཕྲལ་དུ་
ཡར་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ཐབས་ཨ་ེའདུག།མར་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ཐབས་ཨ་ེའདུག་ས་ོསོའ་ིསང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེ
གཡོལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ཤྱིག་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་མྱིན་ན་ཅྱིག་ལ་འབེལ་བ་
འདུག།ཡང་མྱིན་ན་དལོ་རྒྱལ་ལ་འབལེ་བ་འདུག།ད་ེལས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་བདནེ་ཐུབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་
པའྱི་སྱིང་སོབས་དགོས་པ་རེད།།དེའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུས་ན་ང་བསད་ཀྱི་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་ད་ེའདྲ་རྡབེ་དགོས་པ་མ་རེད།།སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའབེལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ད་ེཚོགས་གཙོའྱི་ལམ་སོན་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་ཙང་། དེར་བརྱི་བཀུར་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས།།གཞྱི་རའྱི་ང་ཚའོྱི་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་སངས་ད་ེའདྲ་ཤར་སོར་བཞག་ནས་ཀླུ་
ནུབ་ས་ོལ་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་སོང་།།ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེརྱིས་འགོ ཁ་པ། ནང་།།བོད་རྱིགས་གཞྱིས་སོས་དང་འབལེ་ནས།།ང་ཚ་ོ
འདྱི་ནས་ཕར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བཏང་ཚར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚགོས་གཙརོ་ཞལ་ཕགོས་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ལ་ལྟ་
རྒྱུ་ག་བར་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།།ཚོགས་གཙོར་བལྟས་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་གྱིས་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེངའྱི་གདོང་པར་བལྟས་ནས་
གསུངས་སོང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེརྱིང་ཁོང་གྱི་གདོང་པར་བལྟས་བཞག་པ་ཡྱིན།།གཞྱིས་སོས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
ཐོག་ནས་ཕར་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་ང་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་
དགངོས་ལྟར་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ད་ེདག་ཚུར་འཐནེ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེང་ཚོར་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་།༣:༡༥།བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་སནོ་རྩིས་གཏམ་བཤད།  

ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་། རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་
རྩིས་ཐགོ་བདོ་མྩི་མང་སྩི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྩི་སནོ་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་སྙན་
ཐ།ོ ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ བཅས་པར་ལས་ཁུངས་ག་ོརྩིམ་བཞྩིན་སནོ་རྩིས་ཐགོ་སྩི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་དང་
གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད། 

༡༌༌༌༣༨ 

༢ སྐར་རྟགས་ཅན་གྩི་དྩི་བ་ཨང་ ༡ པ།ོ དྩི་བ་དྩིས་ལན། ༣༩༌༌༌༣༩ 
༣ སྐར་རྟགས་ཅན་གྩི་དྩི་བ་ཨང་ ༡ པ་ོདང་འབླེལ་བའྩི་འཕསོ་དནོ་དྩི་བ་དྩིས་ལན་ཁག ༤༠༌༌༌༤༤ 
༤ སྐར་རྟགས་ཅན་གྩི་དྩི་བ་ཨང་ ༢ པ། དྩི་བ་དྩིས་ལན། ༤༤༌༌༌༤༥ 
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གྩི་དྩི་བ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབླེལ་བའྩི་འཕསོ་དནོ་དྩི་བ་དྩིས་ལན་ཁག ༤༥༌༌༌༤༩ 
༦ བཀའ་བནོ་འསོ་འདླེམས། ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། ༤༩༌༌༌༥༢ 
༧ རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་སནོ་རྩིས་གཏམ་བཤད།  

ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་། རྩིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་མྩིའྩི་སྩིག་འཛུགས་ཀྩི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་
རྩིས་ཐགོ་བདོ་མྩི་མང་སྩི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྩི་སནོ་རྩིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གྩི་སྙན་
ཐ།ོ ཡྩིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ བཅས་པར་ལས་ཁུངས་ག་ོརྩིམ་བཞྩིན་སནོ་རྩིས་ཐགོ་སྩི་ཡོངས་བགྲ་ོགླེང་དང་
གཏན་འབླེབས་མུ་མཐུད་བཅས། 

༥༢༌༌༌༡༢༤ 

 


