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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲ་ོགླེང་

དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད། 
༡༌༌༌༣༤ 

༢ གཞུང་འབླེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྒྲི་ཀ་པ། 

༣༤༌༌༌༣༦ 

༣ གཞུང་འབླེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྒྲི་ཀ་པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྒྲིས་པ། 

༣༦༌༌༌༧༠ 

༤ གཞུང་འབླེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྒྲི་ཁ་པ། 

༧༠༌༌༌༧༤ 

༥ གཞུང་འབླེལ་སྒྲིག་གཞྒྲི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྒྲི་སྒྲིག་གཞྒྲི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྒྲི་ཁ་པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྒྲིས་པ། 

༧༤༌༌༌༩༢ 

༦ དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲ་ོགླེང་
དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་མུ་མཐུད་བཅས། 

༩༢༌༌༌༡༥༡ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདབེས་ཕབེས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་
འཁོར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་དྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ས་གང་དུ་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེཚོས་ཕག་
ལས་ད་ལྟ་བར་དུ་གལ་ཆ་ེག་ར་ེག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེདག་རྩ་ཆེན་པ་ོཇྱི་ཙམ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བརྩྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འབེལ་བ་སུ་སུ་ལ་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་
ག་ོབ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཙམ་མ་གཏོགས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་མྱི་སྣ་གལ་ཆ་ེབ་རྩོམ་པ་པ་ོདང་ཤེས་
ཡོན་ཅན་ད་ེའད་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའད་ཧ་ཅང་མེད་བསད་པའྱི་ཟ་ོའད་མཐངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་གནད་འགག་ཆེ་སའྱི་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོལ་འབེལ་བ་ག་ཚོད་ཙམ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་དྱི་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ད་ེརང་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགོན་སྣ་ེལེན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག།རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་
ལ་རྒྱ་རྱིགས་སྣ་ེལེན་ག་ཚོད་ཙམ་བས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོསྣ་ེལེན་བདེ་རྒྱུ་ལ་བདོ་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ནང་ནས་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཙམ་བཏང་ཡོད་
རདེ། ད་ེདྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་འབལེ་མཐུད་ཚན་པ་ཟརེ་བ་
དའེྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སོར་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་སེལ། གཞན་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་ཧྱིན་
སད་ནང་དཔ་ེདེབ་གངས་ ༡༠༠༠ དང་ཨྱིན་སད་ནང་དཔ་ེདེབ་གངས་ ༡༠༠༠ པར་སྐྲུན་ཞུས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སོར་ཧྱིན་སད་ནང་ལ་སྒྱུར་བ་དེས་རྒྱ་གར་མྱི་མང་ནང་ལ་གོ་རོགས་ཇྱི་ཙམ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་རང་ཚ་ོ
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ཚད་ཇྱི་ཙམ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་པའྱི་གདངེ་ཚདོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ། 
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གསར་འགོད་པས་ཕོགས་མཐའྱི་གསར་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་པ་ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག།གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལ་ོཕོགས་ལ་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་སོན་རྩྱིས་ནང་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེས་གསར་འགྱུར་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཐུབ་ཡོད་པ་
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རེད། དེ་དགོས་མཁ་ོཇྱི་ཙམ་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་མར་འགོ་མ་དགོས་པར་གསར་འགྱུར་གང་ཡོད་པ་ས་
གནས་ད་ེག་རང་ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་ོཕོགས་ལ་སོང་ནས་གསར་འགྱུར་མཁ་ོསྒྲུབ་བས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག།ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་ལ་ཡོད་པ་དེས་ད་ེཙམ་གྱི་ག་ོམ་ཆདོ་པ་འད་བ་ོའདུག།བས་ཙང་གསར་འགོད་པ་ད་ེབསོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་
རདེ། ཡོད་ན་དསེ་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། 
 ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་ ༤།༣ འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་བཙན་བལོ་ནང་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཅསེ་པའྱི་
དཔ་ེདེབ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས། ཕ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱང་ལྟ་བེད་པ། བོད་ཀྱི་ང་ོསོད། བོད་ཀྱི་ས་ཁྲ་སོགས་ད་ེའད་
མང་དག་ཅྱིག་གང་ལྟར་མྱི་འད་བ་ ༡༩༡༥ ཙམ་ཞྱིག་སྤུས་ཚོང་ཞུས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་དྱི་བ་གང་ཡང་མེད། ང་
རང་གྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚ་ོལ་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེལ་མཚོན་ཁྲ་འད་མྱིན་དང་རས་
ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་ལ་སབ་མཐུག་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གམ་བསད་དུས་གཞྱི་འཛནི་ས་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡྱིན་ན་རླུང་ཏགོ་ཙམ་ལས་མདེ་ནའང་ཚང་མ་ལབ་ལབ་གཡགོ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་དར་རས་མཐུག་པ་ོབས་དེའྱི་སྒང་ལ་མཚོན་ཁྲ་ད་ེཚ་ོགར་པ་ོཆགས་ནས་རླུང་ཧ་ཅང་།གགས་ཆེན་པ་ོ
ཡདོ་ན་མ་གཏོགས་འགུལ་སོད་གཏོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ལག་པར་དུ་འདྱི་འདའྱི་སྤུས་ཚོང་བ་རྒྱུའྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་དེས་འགན་ཁུར་ནས་དེའྱི་
ཁངོས་ནས་ང་ཚའོྱི་རྒྱལ་དར་འདྱི་སྤུས་དག་པ་ོདང་གཙང་མ་ཡག་པ་ོཞྱིག།གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེརྒྱུ་
ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་སོགས་དཔ་ེཡག་པ་ོབལྟ་ནས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེག་བར་སེང་འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ནས་
རླུང་གྱིས་ལབ་ལབོ་ཏུ་གཡ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག།མྱིག་གྱིས་མཐངོ་བ་དང་ཡྱིད་དབང་འཕགོ་དགོས་པ་ཞྱིག།རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ནང་བཞྱིན་
རྒྱུ་ཆ་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ལ། ཚནོ་ཁྲ་ད་ེཚ་ོཡང་ཚགོས་པ་འད་མྱི་འད་དང་ཚངོ་པ་
འད་མྱིན་འད་ས་ོསོའ་ིའདདོ་མོས་ལྟར་བས་ནས་ཡར་བྱིས་མར་བྱིས་ནས་འད་མྱི་འད་བཟ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་གཞྱི་འཛིན་
ས་གསལ་བ་ོམེད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཞུང་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བཟ་ོདགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཚོར་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་རྩོམ་སྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།དེའྱི་སོར་
ལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱི་གཉྱིས་སུ་ལ་འབལེ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འགན་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ཉ་ེརབས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་
གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྐུ་ང་ོཞྭ་སྒབ་པའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་དཔར་སྐྲུན་ས་ེ
ཚན་ད་ེཚོས་དཔར་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སོན་མ་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་གྱིས་གཅྱིག་བས་
རདེ་ཟེར་ནས་གང་ལྟར་དའེྱི་བདག་དབང་ད་ེསྐུ་ང་ོཞྭ་སྒབ་པའྱི་ནང་མྱི་ལ་ཡོད་པ་དའེྱི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འཕད་པ་ག་ོསོང་། 
གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་ནང་འདྱི་ལདོ་ཡངས་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
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པ་རེད། བོད་གཞུང་གྱིས་སྐུ་ང་ོཞྭ་སྒབ་པའྱི་ནང་མྱི་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འདྱི་མཐོང་རྒྱུ་
མེད་པ་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།ལོ་རྒྱུས་འདྱི་ཉེ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆེ་
ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ལ། ཚང་མས་ཁུངས་གཏུགས་ས་དང་གཞྱི་འཛིན་ས་འདྱི་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་གཞུང་
གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་དཔར་སྐྲུན་བེད་ནས་ང་
ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། མཐ་ོསོབ་ཁག་རེད། དཔ་ེམཛདོ་ཁག་རདེ། གང་ལྟར་ཚང་མ་ལ་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཡོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོདགོས་འདུག ད་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ང་ོཞྭ་སྒབ་པའྱི་ནང་མྱི་དང་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བརྒྱུད་
ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ང་ོཞྭ་སྒབ་པའྱི་ནང་མྱི་ད་ེཚོས་ཡང་གསན་གྱི་ཡོད་ན་འདྱི་ངེས་པར་དུ་བས་རེས་ཅན་གྱི་མྱི་སྣས་ང་རང་
ཚ་ོབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ེམེད་པ་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཟོད་
ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་འདྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་ལྟར་ང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཞྭ་སྒབ་པའྱི་སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ངང་ཚང་མས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག།དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སོར་ད་ེརེད། ད་ེགོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་མང་
པའོ་ིནང་ལ་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ག་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ནང་ལ་སོན་
མ་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པ་ོཞ་ེདགས་བཙུགས་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད་དེ། གང་ལྟར་ཤེས་བ་དུས་དེབ་སོགས་ནས་
བཟུང་སྟ་ེགང་ལྟར་རྒྱུ་ཆ་སྤུས་གཙང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ད་ལྟ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ག་ོཐསོ་ལྟར་
ན་ལས་བེད་དེ་ཚ་ོསོན་མའྱི་ལས་བེད་རྱིང་པ་ཡྱིན་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་གནས་ཚད་ཀྱི་མ་འདང་ནས་མུ་མཐུད་ནས་
བཞག་ན་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་ན་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་བེད་
སདོ་གཏངོ་ཤེས་མཁན་ཚད་ལྡན་ད་ེའད་བས་ོགཞག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོམང་པ་ོའཐུས་ཤོར་འག་ོ
བསད་ཀྱི་འདུག།དཔར་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེན་ཚང་མ་ད་ེནས་དཔར་སྐྲུན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་པར་ད་ེཚ་ོམཇལ་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་མཇལ་མྱི་ཕདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོན་མ་ནས་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བདེ་བར་ེབ་ོསོག་
རྒྱུ་དང་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། སོན་མའྱི་ལས་བེད་རྱིང་པ་ད་ེཚ་ོརང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དའེྱི་སོར་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་སོར་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་འབེལ་
ནས་གསུངས་པ་དེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་ད་རྒྱ་དང་འདྱི་
འདའྱི་ཐོག་ནས་འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའྱི་ནང་ལོགས་ཀྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ད་རྒྱ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དུས་དེབ་ཡྱིན་ནའང་རེད ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སང་ལྟ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག།འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་
ལོགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ལྟ་དགོས་ན་ལྟ་ཆགོ་ཆགོ་ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་རེད། ད་ེངསེ་པར་དུ་ཐུགས་
ལ་འཇགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཁོང་གྱིས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ལན་ད་ེགསལ་པ་ོརག་མ་སོང་། དེབ་སེར་པ་ོདེའྱི་སོར་ལ་རེད། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་དེབ་སེར་པོ་གངས་ ༣༣༤༤ 
བཟསོ་ཡོད་ཟེར། དབེ་སེར་པའོ་ིགནས་སྟངས་ད་ེསོན་མ་ལས་ལྡབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེར་པའོ་ིརྒྱུ་
ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད་ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་འགོ་རྒྱུ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་ལྟར་ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ Travel document ལ་ཕར་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་གོམ་པ་མདུན་སསོ་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་
ད་དུང་ར་ེབ་ག་ཚོད་ཙམ་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང། ད་ེནས་
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་ལ་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཟེར་བ་དེའྱི་སོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་རེས་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ། New York དང་ New Jersey བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སབས་ ༡༥ པའྱི་ལས་ཡུན་
གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལབ་དེབ་ཀྱི་བསྡུ་དངུལ་ད་ེཚུར་དུས་ཐོག་ལ་ཕུལ་ཐུབ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོག་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལབ་དེབ་ཀྱི་བསྡུ་དངུལ་དུས་ཐོག་ལ་མ་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་ཉེས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ཆད་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་
རེད། ད་ེལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སྟངས་འཛིན་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག།དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་ག་ར་ེཡོད། དམྱིགས་བསལ་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ང་རང་ཚོས་ག་ར་ེག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ཁེད་རང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐབས་བེད་དགོས་རེད། འབད་བརྩོན་བེད་
དགསོ་ཅེས་འཇོག་དགོས་པ་རདེ་དམ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱི་རདེ། 
 གསུམ་པ་དེ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ད་ེག་ཚོད་ཀྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་མྱིན་ད་ེགོས་ཚོགས་རྱིམ་པ་ས་ཕྱིའྱི་ནང་
ལོགས་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཆགས་ཡོང་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོབ་ད་ེགང་
འད་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིས་གནོད་སོན་ག་ཚོད་ཐབེས་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ག་ཚདོ་སད་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟ་མཁན་གཅྱིག་
དང་ཁེར་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཁེར་འགོ་ཡྱི་འདུག།གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་སེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གོང་ཇྱི་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་བསམ་བོའ་ི
སོབ་གས་ོལྡགོ་ཕོགས་ནས་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འཚབ་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚའོྱི་ད་རྒྱ་འདྱི་སབས་གཉྱིས་ཙམ་བར་ེབ་ོབརྒྱབ་པ་རདེ། བོད་
ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཏན་ཏན་རང་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ད་རྒྱ་རྱིང་པ་ད་ེབར་ེབ་ོརྒྱག་
ནས་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ོཡོང་དུས་ server རདེ། རྒྱབ་ནས་སྱིག་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མུ་མཐུད་ནས་བཟ་ོབཅསོ་
ཟརེ་ནའང་རདེ། ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག།དའེྱི་རྐྱནེ་གྱིས་གནས་ཚུལ་རྱིང་པ་མང་པ་ོཡར་བླུག་
ཡོང་ནའང་མེད་པ་ཆགས། ཀཾ་པཱུ་ཊར་ས་ེཚན་གྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་དང་འབད་བརྩོན་གནང་མུས་
ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་དྲྭ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་དག་ཆ་ནརོ་བ་དང་དནོ་དག་ནརོ་བ་ད་ེའད་སབས་སབས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་གནང་
རགོས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་རྒྱ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་དུས་སྱི་པའྱི་ད་རྒྱ་ཆགས་པར་བརནེ། ད་ེལ་ག་ཚོད་ཡར་
རྒྱས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་དག་ཆ་དང་དོན་དག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཚང་མས་ད་ོསྣང་གནང་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ལས་བདེ་ལ་ཡྱིན་ན་ཡང་དན་གས་ོཡོང་རྒྱུ་དང་ད་ོསྣང་ཡོང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་
ཕན་གྱི་རེད། སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་བེད་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་དུས་རག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་ལྟར་ཐེངས་མང་
པ་ོམྱིན་ནའང་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཏན་ཏན་བལྟས་ནས་འབད་བརྩོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚང་མས་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཚ་ེདབང་ར་མགྱིན་ལགས་ནས་དེབ་བཏོན་
པའྱི་ནང་ལ་བོན་ཆསོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལ་ལྔའྱི་ནང་ནས་བཞྱིའྱི་དག་ཆ་ནརོ་བ་ད་ེདགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་རྩམོ་པ་པ་ོཁ་ོ
རང་གྱི་ཐོག་ནས་དེབ་མང་པ་ོགནང་བ་རེད། ད་ེནས་དག་ཆ་ད་ེདག་གང་ཐུབ་གཟྱིགས་འདུག་སྟ་ེནོར་བ་ད་ེནོར་བ་རང་ཁས་ལེན་
རྒྱུ་རེད། སད་ཕྱིན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བོན་ཆོས་ཐོག་ནས་ཨཅརྱ་ཡོད་པ་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཁ་སང་
ང་སྨན་རྱི་ཁྲྱི་འཛིན་གྱི་ཁྲྱི་འདོན་སབས་ལ་ཡང་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུང་བཤད་དེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོག་པ་ོབྱུང་སོང་། དྱིལ་བསགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་འདྱིར་ཕབེས་དུས་བོན་ཆསོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ལས་བེད་ཡོད་པ་དེས་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེབ་བཀྲམ་པའྱི་སབས་ལ་དེའྱི་ནང་ནོར་བཅོས་བས་ནས་ཤོག་བུ་
སྦྱར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བས་ནས་བག་ོའགེམ་བ། རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་སུསྱི་དོན་གཅོད་ཐོག་ནས་སྐུ་མདུན་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབས་ལ་འཐུས་ཤོར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་ལས་
བསོམས་ནང་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ེག་རང་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད། གཞྱི་རྩའྱི་ Germany ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསངས་པའྱི་སབས་ལ་དལོ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བ་སབེས་པ་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡང་སནོ་ཚདོ་ནས་ 
Germany ཡྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོསད་འབོད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ས་ཆ་
ཟུར་ལ་སྱིག ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་གེང་སོང་དང་གནས་ཚུལ་ཆ་ེཁག་མ་བྱུང་བ་ལ་
བརནེ་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་ཕྱིན་པར་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དོན་ཁང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་བས་ོཡོང་དུས་སབས་ལ་ལོ་
གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་ོབཞྱི་རྱིང་བས་ོཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབསོས་མཚམས་ལ་བར་ེབ་ོརྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་བར་ེབ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ས་བར་ེབ་ོབརྒྱབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་ེབ་ོརྒྱག་རྒྱུ་ད་ེད་ེག་རང་རདེ། སྒེར་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན་ཡང་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་བར་ེབ་ོབརྒྱག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བར་ེབ་ོབརྒྱབ་བ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བར་དུ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ཚོད་ཉོས་ཐུབ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཉ་ོཐུབ་པ་རང་བརྩྱིས་པ་
ཡྱིན་ན་སནོ་མ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ། ལ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ།ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ད་ེདག་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༥ པའྱི་སབས་
སུ་ Japan དང་ Washington DC གཉྱིས་ཉོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁང་བདག་ནང་ཁྲྱིམས་ཐོག་གཏུགས་
བཞག་པ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གཅྱིག་དང་ཁང་བདག་རང་གྱི་ཁང་པ་འདྱི་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་གཉྱིས་བས། ད་ེནས་ང་
ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ད་ེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། སྦར་སྱིལ་དོན་གཅདོ་ཁང་། ཡུ་རོབ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དེར་ཡོད་དུས་ཉ་ོཐུབ་
ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརྩནོ་ལ་ོགཉྱིས་ལག་ཙམ་བས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན་ཁང་ག་
སད་བསད་པ་དང་ཁང་པ་གསར་པ་ཉ་ོཔ་ཡྱིན་ན་ཁང་པའྱི་ཁྲལ་དང་བསྡུར་ན་ཁང་ག་དང་ཁང་པའྱི་ཁྲལ་ད་ེགཅྱིག་ནང་བཞྱིན་འག་ོ
ཡྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ཐ་ེཚམོ་སསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་སྦར་སྱིལ་ཁུངས་ལ་ཁང་པ་ག་ཡོང་དུས་ལ་ོགསུམ་གསུམ་ལ་སབེ་གཅྱིག་ལ་གས་ན་མ་གཏོགས། ལ་ོ
གསུམ་ག། དེ་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་མཚམས་ལ་སོས་དགོས་པ་དང་། ཁང་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ལོ་
གསུམ་གྱི་ཁང་ག་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག།སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ལ་ོགསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཁང་པ་ག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེ
ཉ་ེཆར་རང་སེབས་འདུག།ང་ཚསོ་ཁང་པ་གསར་པ་ཉ་ོརྒྱུ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཁང་པ་གསར་པ་ད་ེཉ་ོམ་ཐུབ། ལ་ོགསུམ་གྱི་
ཁང་པ་ག་རྒྱུའྱི་དུས་ད་ེད་ལྟ་སེབ་ཡོང་དུས་ཁང་ག་ད་ེགོང་ཁ་ེབ་ོཡྱིན་པར་བརེན་ལ་ོགསུམ་རྱིང་ཁང་ག་གས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ནས་ཉ་ོམ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་ང་ཚོས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས Washington DC དོན་གཅོད་སོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ New York/New Jersey སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཕག་ལ་ཕག་
ཡྱིག་ད་ེའད་འབརོ་བ་བྱུང་འདུག།ད་ེདག་རསེ་སུ་ཚོགས་གཙ་ོལ་དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་ལྗགས་ཀོག་གནང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོཚོགས་འདུག།གྲུབ་འབས་ག་ར་ེབྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོརྒྱ་རྱིགས་དཀྱུས་མ་ད་ེའད་རདེ་དམ་མཁས་དབང་དང་རྩམོ་པ་པ་ོད་ེའད་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་
རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ་། ཏན་ཏན་རང་བཙན་བལོ་ལ་ཡདོ་པའྱི་མང་གཙའོྱི་འཐབ་རྩོད་གནང་མཁན་ནང་ལ་མཁས་དབང་
ཁག་རེད། རྩོམ་པ་པོ་རེད། མང་གཙོ་འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་སྙན་གགས་ཅན་དཔེར་ན་བྷང་རྡན་ Wang Dan གྱིས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༨༩ ལོར་ Tiananmen square གནམ་བད་ེསྒ་ེམོའ་ིཐང་ཆེན་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ལས་འགུལ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནང་
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གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་གགས་ཆ་ེཤོས་སེལ་མཁན་ད་ེཁ་ོརང་བརྩྱིས་ཡོད། ཁ་ོརང་ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་༧སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་སྲུང་བརྩྱི་
དནོ་གཅོད་ནས་ག་ོསྱིག་བས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ད་ལན་ག་ོསྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དནོ་གཅོད་རང་གྱིས་
རྐང་འགན་བཞེས་ནས། སབས་དེར་ཁོང་ལྟ་བུ་མཁས་དབང་དང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་གཙོས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་པ་དསེ་གཞྱི་རྩའྱི་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཨ་རྱི་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཚང་མས་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཁག་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེདག་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་མུ་མཐུད་ནས་བས་དང་བེད་
མུས་རེད། གྲུབ་འབས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་གགས་ཧ་ལས་པའྱི་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་ད་ེའབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་རྒྱ་རྱིགས་
ཁ་ོརང་ཚསོ་བདོ་དནོ་སརོ་ལ་ད་ོསྣང་དང་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་དཔ་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གཞུང་ཚབ་
ཀྱིས་གནོན་གགས་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བས་ནས་
གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྐུ་མགོན་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་
གནང་སོང་། ད་ེསྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཨ་ོསྱི་ཀྲ་ོལྱི་ཡ་ནས་སུ་ཕེབས་ཡོད་མེད། ཕྷ་རྱིན་སྱི་ནས་སུ་ཕབེས་ཡོད་མེད། ཧོང་ཀངོ་ནས་སུ་
ཕབེས་ཡོད་མདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སུ་ཕབེས་ཡོད་མདེ། ད་ེདག་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་བཀདོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུས་
པ་དང་སྦྲགས་ཁ་ོརང་ཚོ་ཕེབས་པ་ཡང་མང་ཆེ་བ་ཁོ་ཚོ་རང་གྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འདྱིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་
ཕབེས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བཞུགས་ས་དང་ད་ེའད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཕར་ཕབེས་
ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་རྩོམ་བྱིས་པ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་
གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིན་རྡྱི་ནང་དཔར་འགེམས་བས་ཡོད་པ་མ་ཟད་བག་ོའགེམས་བས་པ་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་གོ་རོགས་ཇྱི་ཙམ་སེལ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ག་ོརོགས་སེལ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གསལ་བཤད་དང་ག་ོརགོས་སེལ་རྒྱུའྱི་འབད་རྩནོ་བས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ཉ་ེཆར་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་སྦན་ད་ར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམཇལ་རྒྱུ་
བྱུང་སོང་། ས་གནས་གཞན་ལ་མཇལ་བའྱི་སབས་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་གོ་
རགོས་སེལ་གྱི་ཡོད་ཟེར། ཧྱིན་རྡྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ག་ོརོགས་གང་མང་སེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་མང་ནང་ལ་
ག་ོརོགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡོད་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་ག་ོརགོས་སལེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ལ་ོཕོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་གསར་འགྱུར་བཀོད་མཁན་གསར་འགོད་པ་གཅྱིག་བས་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་པ་
རདེ། ང་ཚསོ་ཁབ་བསགས་བས་པ་ཡྱིན། ཐགོ་མར་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། འོན་ཀང་རསེ་སུ་ཁ་ོརང་ཕྱིར་འཐནེ་
བས་སོང་། བས་ཙང་ད་ལྟ་བས་ོམ་ཐུབ་པ་ལག་ཡོད། གཞན་ཡང་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་མཁན་དང་གསར་འགོད་ལས་དོན་ལ་ད་ོ
སྣང་ཡོད་མཁན་འད་བྱུང་ན། ལག་པར་ལ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ད་ེདག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་འབལེ་བ་གནང་རགོས་གནང་། ང་
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ཚསོ་བས་ོརྒྱུ་ལ་འབད་བརྩོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་འདྱི་རྒྱ་སེད་གཏོང་དགོས་དུས་ས་གནས་ཁག་
ནས་ད་ེའདའྱི་གསར་འགོད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་མང་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་སརོ་ད་ེཏན་ཏན་རང་རདེ། མཚནོ་ཁྲ་འད་མྱིན་སྣ་ཚགོས་དང་བཟ་ོལྟ་ཡྱིན་ནའང་རདེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་འདུག།དའེྱི་
སོར་ལ་ད་ེས་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའང་རེད། སྱིད་སོང་ལ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འབོར་བྱུང་། ད་ེགཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རེས་སུ་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་རདེ་ཅེས་གཏན་འབེབས་བདེ་དགསོ་མེད་ན་བསམ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་སངོ་། ཕལ་ཆེར་གཏན་
འབེབས་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་ཕུགས་ལ་ཕན་ས་རདེ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། མྱིང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟ་ོམཁན་དང་བཀྲམ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག།ཁོང་ཚོས་
བཟ་ོདུས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཟོས་ཚར་ནས་མ་འགེམ་པར་ལག།བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་གསར་པ་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་ཚོང་གོང་ཧ་ཅང་
ཆེན་པ་ོརག་ས་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་བཟོས་ཚར་བ་མང་པོ་འདུག།ད་ེང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་བྱུང་གནང་
ནས་གསར་པ་ཟེར་ནའང་རེད། སོན་མ་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེགཏན་འབེབས་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པ་
ཞྱིག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོའྱི་མཛད་སྒོ་ཁག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་གྱིས་
འཛིན་སོང་གྱི་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་དར་ད་ེཡར་འགེངས་བ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བའྱི་སབས་ལ་ལག་པ་
གགས་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་དར་ཞ་ེདགས་གཡུག་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས་ངས་ད་ེས་བཀའ་ཤག་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེགོས་ཆེན་འད་སྱིན་སྐུད་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་ཡང་པ་ོསབ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལག་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ན་འཕུར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ང་ཡང་རག་པར་ཡར་འཐནེ་ཡོང་དུས་བ་ོབད་ེབ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེས་ཡང་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོགཟྱིགས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འདྱི་གྷ་དྷྱིའྱི་ khadi. ཟེར་གྱི་རེད་བ། སྱིང་བལ་གྱི་རས་གོས་དེ་
དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་ khadi. ད་ེའད་བཟསོ་པ་ལ་བརནེ་ན་ལྗྱིད་པ་ོཆགས་ནས་ལག་པ་གགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདགས་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་འཕུར་རྒྱུ་མེད་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག།ང་ཚ་ོསོན་མ་ནས་
བག་ོགེང་བྱུང་སོང་། གྷན་དྷྱིས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་སོང་ལྟ་བུ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱིས་བར་ེབ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་
ཡོད་ན་བསམ་ནས་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་དར་མང་པ་ོཞྱིག་དེང་སང་གོས་ཆེན་ད་ེའད་བཟསོ་ནས་ཡག་པ་ོའག་ོ
ཡྱི་འདུག།ད་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་མྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུག་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ལ་ཚགི་མཚམས་བཅད་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མྱི་
འདུག་སྟ་ེཏོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ག་ར་ེབས་ནས་ལབ་ན་བཀའ་མོལ་གྱི་འཕོས་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེབཟ་ོསྟངས་
དང་རྣམ་པ་དབྱིབས་ཁ་དོག་སྒང་ནས་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་འད་བོ་ཞྱིག་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོཞྱིག་དང་ད་ེསྒྱུར་བཅོས་
གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཚངོ་པ་ད་ེཚོའྱི་ཚོང་ལ་ཕོག་ཐུག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་རྒྱལ་དར་བར་ེམ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་གྱི་འགོས་ལ་
ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་རེད། ད་ེགཞུང་སྒེར་ག་འད་ཞྱིག་གྱི་ཚོང་དང་འབེལ་
བ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེསྒྱུར་བཅོས་བ་དགསོ་ན་ངསེ་པར་དུ་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། སུ་གཅྱིག་ལ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
གསལ་པ་ོཞྱིག་བས་ན་མ་གཏོགས་འདྱི་སྱིད་སངོ་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་གཞྱི་བཟུང་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། གསུང་དགོས་པ་
འདུག་ན་གསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ནོར་བུ་ལ་གཟྱིགས་གནང་དང་སེངྒ་ལ་གཟྱིགས་གནང་དང་། ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བཟ་ོལྟ་འད་
མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་དར་གཏན་འབེབས་འདྱི་འད་དགོས་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས་ད་ེལ་ལྟ་
གྲུབ་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།བས་ཙང་ད་ེལས་ས་བ་ོཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བཟ་ོབར་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་འདུག།ད་ེདག་གཅྱིག་པུར་བལྟས་ནས་དགག་པ་བས་པ་མ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔར་སྐྲུན་ཚན་པ། རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ད་ེངས་
མཇལ་མོང་ལ་ཐེངས་མང་པ་ོབཀགས་མོང་། ང་ལ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ེས་ད་ེདཔར་སྐྲུན་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔར་སྐྲུན་བདེ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབན་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དེབ་
གསར་པ་ཐོན་པ་དང་དང་ཤོས་ཉ་ོམཁན་གས་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག།ང་རང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ལྟ་མྱི་
རབས་གསར་པ་སུས་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་ཆོག་པ་
གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་དའེྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་རག་པར་ཐུག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གཉྱིས་གོང་ཆེ་ཐག་ཆོད་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཉོས་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབ་ལ་སྣག་ཚ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་དང་
འཕྲུལ་ཆས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ཡྱིན་དུས། པར་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཐབེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉསོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
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ས་ར་ེབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་སྨྱིན་པ་ད་ེངས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ཞུས་པ་གཅྱིག་
པོར་མ་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་བེད་ཚོ་སོང་ནས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་མོང་། དེ་རྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས། འདྱིར་
གསུངས་རྒྱུ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་དང་པ་ོནས་མ་ཉསོ་སནོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན་བས་པ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་
རན་ཤོས་ཟེར་ནའང་རེད། མཐུན་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་རང་ལ་
མངགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཉོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་པར་རྒྱག་དུས་པར་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཕྱིས་སུ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་མེག་གྷན་དང་ཀངྒ་ར་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་ལ་
རྨུག་པ་དང་ཆར་པ་སོགས་ད་ེའད་ཡོད་པ་ལ་བརནེ་ནས་རེད་ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྐྱནེ་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་སྦྱར་ཤོག་ཟརེ་དུས་གང་གོག་ Air conditioner དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར། གང་གོག་སྦྱར་ཤོག humidifier ཤེལ་སྒ་ོ
འགོག་དགསོ་རདེ་ཟེར་ཁོག་ཤོག་ཟརེ། མཐུན་རྐྱནེ་ཚང་མ་སྦྱར་ནས་ད་དུང་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་རྒྱུ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྱི་
སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེག་བར་སོས་དགོས་བྱུང་ནའང་སོས་ན་མ་གཏོགས་ད་ེལྟར་ཉལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
ངས་ལས་བདེ་རང་ལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་མོང་། ད་ལྟ་ཡང་འབད་བརྩནོ་བདེ་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་འགན་འཛནི་
གྱིས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་གསུངས་སོང་། ཕྱིས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཡར་རྒྱས་གང་འད་ཕྱིན་
ཡོད་དམ་མེད་ལ་གཟྱིགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་
ཆ་དཔར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་
བའྱི་དེབ་སེར་པ་ོཟེར་ནས་ IC travel document བཟ་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་བཤད་མཁན་གཅྱིག་ང་རང་རང་ཡྱིན། འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་ནས་ཐོག་མར་ཁས་ལེན་ད་ེ travel document ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་
རདེ་ཟེར་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ས་ེཚན་མང་པ་ོཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་
ཅྱིག་བེད་ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ passport དང་དེབ་སེར་པོ་ལྟ་བུ་དཔར་སྐྲུན་བེད་པའྱི་སབས་ལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ལ་
ཐུགས་བསད་འདུག།ད་ེག་ར་ེརེད་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་འདྱི་ Common wealth ཡྱི་ཁོངས་གཏོགས་ལ་ཡྱིན་དུས་
ཨོ་སྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར Common wealth ཡྱིན་དུས་ identity certificate ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། Common wealth 
ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་ན་ Certificate of identity གནང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ travel document གནང་གྱི་མྱི་
འདུག།ཨ་རྱི་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ཡྱིན་ན་ travel document གནང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ་ 
Identity Certificate IC certificate of identity འདྱི་ཕལ་ཆརེ་དབེ་ད་ེའད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཁ་ོརང་ཚསོ་བཏནོ་རདེ་ལ་
ངས་མཇལ་སོང། ཨ་ོསྱི་ཀྲོ་ལྱི་ཡར་ཕེབས་མཁན་ཚོས་དེབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག།ཁེ་ན་ཌར་ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་པར་བརེན་ནས་ Common wealth གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྲྱིམས་བར་ེབ་ོརྒྱག་དགསོ་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཚད་ས་མ་རེད་ Common wealth ཐུག་བསད་
ཡོད་ས་རདེ། གཞན་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། IC ཡྱིན་ན་སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཟླ་བ་
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མང་པ་ོདང་ལ་ོའགོར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་མེད་པ་བས་ནས་ཐད་ཀར་དབུས་གཞུང་རང་ལ་ཞུ། དབུས་ལྡྱི་ལྱི་རང་ནས་
དེབ་སེར་པ་ོགནང་རྒྱུ། ཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ multi entry visa གནང་རྒྱུ་སོགས་ད་ེདག་ཚང་མ་སྟབས་བད་ེབོ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་སོང་། གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེགནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་ལ་ཐུག་ནས་འགག་ཡོང་དུས་ད་ེཁག་པ་ོ
ཞྱིག་རེད་འདུག།ཁ་ོརང་ཚ་ོཀུན་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད། ང་ོཤེས་པ་རྐྱང་རྐྱང་
ཡྱིན་ཙང་། ཁྲྱིམས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐུག་འདུག། ད་ག་ར་ེབེད་དགོས་རེད་གསུང་ཡོང་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་དུས་བཀག་ལ་མ་གནང་བ་དསེ་སྱི་ཚགོས་
ནང་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚ་ོལ་ཡང་སེམས་འཚབ་བྱུང་སོང་། མྱི་མང་ནང་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོསྟངས་ལ་རྩྱིས་འག་ོསྒ་ོམ་བརྒྱབ་སནོ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ག་ཚདོ་མྱི་མང་གྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་དནོ་གཅོད་
བརྒྱུད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་འབརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འབོར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེསེམས་འཚབ་ཡོད་པ་ད་ེ
སྱིད་སོང་ཐགོ་ནས་རསེ་སུ་ད་ེའད་མ་ཡོང་བའྱི་འབད་རྩནོ་བདེ་དགོས་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་མ་ཟད་མ་འོངས་པར་གང་འད་བདེ་དགོས་
ཡོད་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་རདེ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེདང་འབལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་ཕག་ཡྱིག་རེས་སུ་ལྗགས་ཀོག་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དགོས་འདྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཕུལ་
གནང་བའྱི་ནང་གསེས་ཏ་པ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གངས་འབོར་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་
གསུངས་གནང་སོང་། ད་ེལ་ལས་བེད་ ༡༣ ཙམ་གསུངས་གནང་སོང་། དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་བོད་ཀྱི་
དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག།དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བདེ་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་གནང་མྱི་འདུག།ད་ེདོན་གཅོད་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ལས་
བེད་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ལས་བེད་བསོམས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཛོད་ཁང་ད་ེལ་དཔེ་དེབ་ལྟ་
ཀགོ་བེད་མཁན་ཉྱིན་མ་ར་ེལ་མྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་འབརོ་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེནས་གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་དེ། 
དའེྱི་སནོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་ད་ེལ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བསོང་བ་རེད། ད་ེབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་བསོང་གནང་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༡༡ ཙམ་བཞག་གནང་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར། དནོ་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཚང་མ་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག དནོ་ཚན་ ༡༡ དའེྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེ
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ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཞྱིབ་ཕ་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེནས་ད་ེརྱིང་ ༢༠༡༨ ལོར་ཚགོས་ཆེན་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་སོང་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ག་ཚོད་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། བྱུང་ན་གོས་ཆདོ་ས་ཕྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ང་ོབགས་ཤྱིག་སབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གནད་དནོ་བཞྱི་
པ་དེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་སབས་ད་ེདུས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་དང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ད་ལྟ་
བལ་ཡུལ་ཆསོ་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེརདེ། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་སོན་གྱི་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ལབ་གེང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ས་ོབཏགས་ནས་ས་གནས་ལ་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཙམ་གྱི་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། ཁུངས་སེལ་ར་སདོ་གཙང་མ་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་ན་
ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག།བས་ཙང་ཆསོ་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ཕ་ོལ་ོདང་ ༢༠༡༧ གྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་མྱི་
འབོར་ ༤༧༦༥ དང་། ད་ེནས་ཉམ་ཐག་ ༡༡ ལས་བདེ་ ༩ བཅས་བསམོས་མྱི་གངས་ ༤༧༨༥ ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སནོ་ལ་གོས་
ཚགོས་ཚགོས་དུས་ལྔ་པའྱི་སབས་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ན། གངས་འབརོ་
ད་ེ ༣༢༠༠ གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་མྱི་གངས་ ༣༥༠ ཡར་སར་ནས་ ༣༥༥༥ འཕར་ཡོད་པ་རདེ། འཕར་བ་ད་ེགོས་
ཚགོས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའྱི་སབས་ལ་ ༣༢༠༠ མ་གཏགོས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མྱི་གངས་ ༣༠༠ འཕར་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་དང་། ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བ་དང་ད་ལྟའྱི་ ༣༥༥༥ ཟེར་དུས་མྱི་ 
༡༢༣༠ ཐམ་པ་འཕར་བ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ ད་ེག་བར་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེབོད་པ་མྱིན་པ་རེད་དམ། གལ་སྱིད་
བོད་པ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སབས་ད་ེདུས་ས་ཡོམ་ཛ་དག་གྱི་དངུལ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྒོར་མ་ོའབུམ་ ༡༩ 
ནས་ ༢༠ བར་དུ། དའེྱི་དངུལ་ད་ེགང་འད་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚུར་ཕྱིར་ལེན་གནང་གྱི་རདེ་དམ། ས་གནས་ལ་ད་ེགསལ་
པ་ོཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ནས་ད་ེའད་ལག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། ད་ེགཞུང་གྱི་དངུལ་བོད་མྱི་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ། གལ་སྱིད་ཆོས་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་ད་ེཡང་མྱིན་ན་ 
༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ གཉྱིས་ཀྱི་བར་དུ་མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ ཐམ་པ་ད་ེབོད་པ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། 
བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༤༧༠༠ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གནད་དནོ་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་
གྱི་བརན་བཞུགས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་
ལ་བཀའ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ཕབེས་ཡོད་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཕབེས་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་འཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ཡུ་པྱི་མངའ་སེའྱི་
ལག་ནའ་ོཁུལ་གྱི་གསར་འགདོ་པ་རྒན་པ་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་ཡོད། 
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༡། Hemendra P. Singh Tomar, Special Correspondent, Voice of Lucknow/Qaumi 
 Khabrein 
༢། Mehendra Pratap Singh, Zonal Editor, Rajasthan Patrika. 
༣། Raj Bahadur Singh, Bureau Chief, The Pioneer, Lucknow. 
༤། Ms. Shilpi Sen, Special Correspondent, Sahara Samay news Channel ཁོང་རྣམ་པར་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་དྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེ
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་གཞུང་གཉྱིས་ལ་བཀུར་བའྱི་ལས་འགན་ད་ེདཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གོན་ལ་སྨྱིན་པའྱི་བེད་
སདོ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེཙམ་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་སོན་མ་བཙུགས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་སེབས་རྒྱུ་རྱིགས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆུར་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་ད་ེའདའྱི་རྐྱེན་པས་སྱི་མཐུས་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་རགོ་ག་མང་དག་ཅྱིག་ཡོང་བསད་
ཀྱི་འདུག།རོག་ག་ད་ེདག་ཚང་མ་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་གྱིས་སེལ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་གབས་བེད་ཀྱི་འདུག ངས་ལྟ་ཕོགས་ལ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ཁ་ོརང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མྱིན་པ་སོང་
ཙང་གནང་རྒྱུའྱི་མཛད་འགན་འཐལོ་བ་ད་ེའད་བཞེས་དགོས་པ་ཨ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག།གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་
ཁག་ད་ེདག་གཟྱིགས་ད་ེགཞུང་གྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ག་ར་ེརདེ། ཁ་ོཚའོྱི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ་
མང་པའོ་ིནང་ལ་གཞུང་འབལེ་ནང་བཞྱིན་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག།བས་ཙང་དའེྱི་ནང་ལ་རོག་ག་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབལེ་
ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་རདེ་དམ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མས་
མཇལ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཐགོ་ལ་གོག་བརན་ཞྱིག་སྟནོ་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གསལ་བ་འདུག།ད་ེབཞྱིན་གོག་བརན་ད་ེབཟ་ོསྐྲུན་སབས་འག་ོགོན་ད་ེགཞུང་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞྱིག་འདུག།གོག་བརན་ད་ེམཇལ་དུས་བོད་རྱིགས་ཁ་ཆ་ེདང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་བར་ལ་ཁ་ོཚ་ོརྒན་པ་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡག་པ་ོཡོད་མེད་ད་ེདག་ཚང་མ་དེའྱི་ཐོག་ནས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག།ལོ་རྒྱུས་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདགས་འདུག།ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་བཞག་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག།འདུག་སྟ་ེཡྱིན་ནས་ད་ལྟ་དའེྱི་ནང་ལ། ད་ེརྱིང་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བདོ་རྱིགས་ཁ་ཆའེྱི་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་དྱི་ལན་མང་པ་ོསེབས་པ་དང་མྱི་མང་ནས་ཡང་དགོངས་ཚུལ་མང་
པ་ོཡོང་བ་དེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་ན་གནད་འགག་ཅྱིག།འགེལ་བཤད་བསོན་མྱི་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
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ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། ད་ེཚ་ོགསལ་བཤད་མང་པ་ོགནང་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཐོག་ནས་
རདེ། མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་མེད་གསལ་བ་ོཆགས་སོང་བམས་པ་དན་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་
པ་ོསེབས་པ་དང་དགོས་གཞྱི་མང་པ་ོསེབས་པ་ད་ེགོག་བརན་ད་ེདང་རྐྱནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་
བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་རེད་དེ། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་རག་གྱི་མྱི་འདུག།བོད་པ་ཡྱིན་ཡང་བོད་
པའྱི་ཐབོ་ཐང་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་གསུང་བབ་ད་ེཚ་ོབལྟས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བ་ོའཚབ་ཅྱིག་དང་བཀའ་མོལ་
མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ང་ཚོས་འག་ོསོང་བཏང་བ་དང་
ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་པ་སོང་ཙང་དའེྱི་ནང་དོན་ད་ེདག་མར་མ་བཀྲམ་གོང་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་བྱུང་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ེགཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞུང་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་
ནས་གཞུང་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་དང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག།བས་ཙང་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་བས་ནས་གཞུང་ལ་
གཟྱིགས་ཚུལ་མ་བད་ེབའྱི་གནས་བབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ད་ེང་རང་གྱི་བསམ་ན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
མཐངོ་གྱི་འདུག།སངོ་ཙང་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་གནང་ཐུབ་ཡདོ་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ངསོ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེད། ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སནོ་ལ་ངའྱི་ཕག་རགོས་གཅྱིག་གྱིས་བད་ེ
སྲུང་གྱི་ལས་བསོམས་སབས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། དེའྱི་སབས་ལ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་
སེམས་ལ་ཚོར་བ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་སེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁྲོལ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག PAP དེའྱི་ཐོག་ལ་ངའྱི་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་སོད་མཁན་ཨ་མ་
ལགས་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་སྦག་སྦག་གྱི་བརྡབ་ནས་ཛ་དག་གྱི་རྐྱེན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང་དགོས་པ་ཆགས་དུས་ PAP ད་ེཞུ་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་མ་རག་པ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སེབས་པའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་དངུལ་སྟངོ་ཕག་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་།ཤོར་བའྱི་
སད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སབས་ལ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་ལྗགས་ལན་གང་གནང་སངོ་ཟརེ་ན་དའེྱི་སབས་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
འག་ོལ་ཁ་པར་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་ས་ོས་ོཚོར་བ་ག་ར་ེསེབས་སོང་ཟེར་ན་དཀའ་
ངལ་ཛ་དག་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཆགས་པའྱི་སབས་ལ་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུ་དན་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེའྱི་
གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ད་ེབོད་པའྱི་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོད་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང་རྒྱུ་
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བཀའ་འཁྲོལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་
ར་ེརདེ་ཟར་ན་གཞྱིས་ཆགས་ནས་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། སྟངོ་ཕག་བཞྱི་བཅུ་ལག་ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཕྱིན་ནས་ཕ་མ་རྒན་འཁགོས་ས་གནས་ལ་ལག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ཕ་མ་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལག་བསད་པ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཛ་དག་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཕད་མྱི་སྱིད་
པ་གང་ཡང་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ལན་ཨ་ཅག་ལགས་ཤྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཕད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ཁ་སང་
སནོ་ལ་ཨ་ཕ་ཨ་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་འདྱིར་ལག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཐུག་པ་ཡོང་དགསོ་ཡོད་ཀང་བཀའ་འཁྲོལ་ལམ་
སང་མ་རག་པར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཕད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཁང་པ་ག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་པ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་དངསོ་
ཡོད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་པར་དན་གྱི་འདུག ག་ར་ེབས་ནས་ཟེར་ན་བོད་པ་ཕྱི་ལ་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་སབས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་དན་གྱི་མ་རདེ། ག་ོབུར་དུ་འག་ོདགསོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་དན་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བལ་ཡུལ་དནོ་ཁང་ལ་ལས་བདེ་ ༡༣ ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནང་གྱི་ལས་བདེ་ཚུད་མྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། དའེྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་ར་ེག་ཚོད་བཅར་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་
བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་རེས་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་བེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཚོགས་འདུ་ལོ་ལྔ་སོན་ལ་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ལ་ཡང་གཅྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ ༡༡ 
དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ནང་ནས་ ༢ མ་གཏོགས་དགོངས་ཚུལ་གཞན་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་དགོས་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སོར་བཤད་རོགས་
གནང་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཁེན་གྱི་རེད། ལ་ོལྔ་སནོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དང་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་
འདུ་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་ཁག་ལ་གཅྱིག་ཀང་བཀྲམ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕར་ནས་ཕེབས་
མཁན་ད་ེཚོས་ར་ེའདུན་ད་ེའད་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་བརནེ་ནས། 
ཚགོས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་ཅསེ་ང་ཚོས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་སུ་སུ་ཕབེས་ཡོད་དང་མེད་ད་ེཚ་ོགཞུང་འབལེ་ད་རྒྱའྱི་
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ནང་རྩ་བ་ནས་སྟོན་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་ཚན་ག་ར་ེག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱིན་
འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་འདུ་ལ་ཕབེས་མཁན་ཚ་ོལ་སནོ་མ་གང་ཞུས་ཡོད་པ་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ར་ེར་ེབཅར་ནས་ལས་ཁུངས་
ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དགོངས་འཆར་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རེད། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཉྱིས་བཅར་པ་ཡྱིན། རེས་སུ་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ད་ེལ་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོསེབས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་ད་ེའད་མ་གནང། ང་ཚསོ་ལས་འཆར་ལ་མར་འབབ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། རྣམ་པ་ཚ་ོལ་གང་དགསོ་མདེ་ད་ེལ་བབས་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་ང་ཚ་ོལན་ཁང་ཁག་གྱིས་རེས་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དངུལ་རྩྱིས་བླུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་དང་ SARD འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཕེབས་
ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢ རྱིང་ལ་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་འབབ་རོགས་གནང་། འཕོད་བསྟེན། ཤེས་ཡོན། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་གང་
གནང་རྒྱུ་ཡོད་མདེ། ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་འབབ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་ནས་འབབ་དགསོ་པའྱི་དནོ་
ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་བལ་ཡུལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་མྱི་འབོར་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ལ་བགོས་པ་ཡྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ PRM གྱི་
རོགས་དངུལ་གང་འད་ཞྱིག་རགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ད་ེཕུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ 
༢༠ ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ཡར་འབརོ་ཡོང་དུས་ན་ནྱིང་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༦།༡༧ ལག་པ་ད་ེའད་བྱུང་མ་སོང། རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་ཚགོས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་
ཚང་བའྱི་རྐྱནེ་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས་ང་ཚསོ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། ད་ེབཞྱིན་ TSP ཨ་རྱི་ལ་སབོ་ཕྲུག་འག་ོམཁན། 
ང་ཚ་ོལ་ཞབས་སྟགེས་བརྒྱད་ལས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ད་ེབལ་ཡུལ་ལ་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་གཅྱིག་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་གྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་གཙོས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནང་དགོས་པ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོགནང་དང་གནང་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་གྱི་ཚགི་ཐ་ོད་ེཕགོས་བསྱིགས་བདེ་ནས་ལས་
འཆར་ལ་འབབ་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་དངུལ་རྩྱིས་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་འཇོར་གྱི་མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་
གནང་སོང། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ད་ལན་ཛ་དག་གྱི་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་ན་ལྱི་ལ་ཆུ་ལོག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་
ལ་བརནེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་མྱི་ལ་གནོད་སོན་གང་ཡང་བྱུང་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བཞུགས་མ་ཐུབ་ནས་གཞན་ལ་སོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་དུས་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་འཕར་གཉྱིས་ཛ་དག་ཐོག་ཁ་སང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་སནོ་ལ་མཚན་དང་པ་ོརང་ལ་ཕབེས་
རྒྱུ་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་མ་ན་ལྱིའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཆུས་འཁྱིལ་ནས་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལན་འབརོ་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཕབེས་
མ་ཐུབ་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་མ་ོཊ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོཐར་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ཛ་དག་གྱི་ངང་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་
འཕར་གཉྱིས་ཕབེས་ནས་མ་ན་ལྱིའྱི་ཁུལ་ལ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་
རེད། གང་འད་རེད་ཅེས་ཁ་སང་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་ཡོང་བ་ད་ེསྱིད་སོང་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཞྱིབ་
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འཇུག་བདེ་ནས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེརསེ་སུ་ཞུས་ཆོག་པ་བེད། གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ཁག་ཆ་
ཚང་ནས་མྱི་འབོར་གྱི་ཐ་ོཞྱིག་བངས་ཡོད་རེད། ཐ་ོབངས་རྒྱུ་གསར་ཤོས་ད་ེརེད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་སེབས་ཡོད་མྱིན་ད་ེཞྱིབ་ཕ་
འཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་ལ། འདྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཕྱིན་ཚར་པ་རེད། དངུལ་བགོས་
འགེམས་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད། ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་ཐོ་འབོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་བགོས་
འགེམས་བས་ནས་ང་ཚསོ་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆུང་དའེྱི་ནང་ལ་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་བྱུང། ཡར་མར་འབེལ་བ་གནང་བའྱི་སབས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་
བཞུགས་ཡོད་དུས་གང་འད་བགོས་འགེམས་གནང་ཡོད་མེད་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།མཁེན་མྱི་སྱིད་པ་ཡང་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཉ་ེཆར་བརན་བཞུགས་ཕུལ་
བའྱི་སབས་ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཏགོ་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་མྱི་འབོར་དེའྱི་ཐོག་ལ་སབས་ད་ེདུས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ཚོགས་
ཆུང་ནང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་མྱི་གངས་ ༤༧༠༠།༨༠༠ དེའྱི་ནང་གསལ་བ་ད་ེསབས་ད་ེདུས་ཕུལ་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
ཆར་མྱི་གངས་ ༣༥༥༥ མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་དའེྱི་བར་གྱི་བར་ཁད་ད་ེགལ་སྱིད་སབས་ད་ེ
དུས་བོད་པ་མྱིན་པ། ཆསོ་འཇོར་གྱི་མྱི་མང་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕག་དངུལ་ད་ེཕུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་དངུལ་ད་ེཚུར་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེ
གང་འད་བེད་ནས་བསྡུ་ཡྱི་རདེ་དམ་ཞེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོ
བྱུང་མ་སོང། བས་ཙང་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགསུངས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་ད་ེལ་རོགས་རམ་གནང་བ་དང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དོན་
དག་རྡོག་རྡོག་ད་ེལ་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚརོ་ཡོང་གྱི་འདུག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་
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དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་བཞེངས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་བསད་ཀྱི་འདུག།བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ལན་ག་ཚོད་གནང་ན་ཡང་ད་
དུང་མྱི་གངས་ཀ་ད་ེའགྱིག་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཁོང་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྩྱིས་ཁྲ་གཙང་མ་
ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེརསེ་ལ་འཁདོ་དགོས་པ་ཤྱིག་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
གཙ་ོབ་ོད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ནས་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གཅྱིག་བེད་བསད་ཀྱི་འདུག།ད་ེལ་ག་ར་ེཡོད་ན། གནད་འགག་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡང་
ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་མཉམ་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།མ་ཞུས་རང་ཞུས་རེད་འདུག།ད་ེལ་ག་ཚོད་བཤད་འོས་པ་དང་མ་འོས་པ། ཡང་ན་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡོད་པ་མ་རེད། སབས་ 
༡༢། ༡༣ སབས་སུ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་བསྱིག་རྒྱུ་ད་ེལ་འགོག་རྐྱེན་བཟ་ོ
ཆེད་དུ་ད་ེལ་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག།དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀའྱི་གཟབ་གཟབ་ཡག་པོ་
གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། གངས་ཐ་ོད་ེརེས་ལ་སྟོན་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཨུ་ཚུགས་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ལའང་ཞྱིབ་
འཇུག་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བ་འདྱི་ལན་ཁང་ཁག་ཚང་མའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་བའྱི་དོགས་འདྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྩ་བའྱི་བཀའ་།ཤག་གྱི་དབུ་བསོམས་གནང་མཁན་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་ལན་དུ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི། རང་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་དགོས་འདྱི་གསལ་
བཤད་ཕབེས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ཚང་མ་སྤུངས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བསར་དུ་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སུ་ཐད་ཀར་
ཞུས་ཆགོ་པ་བགྱིས། ང་ལ་གངས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དརེ་བཞུགས་མདེ། རསེ་ལ་གངས་
ཀ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏ་ེསྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་གསུངས་བྱུང་ཟརེ་ན། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ངས་གངས་ཀ་རང་ཞུས་ཀྱི་ཡྱིན། སོན་མ་གངས་ཀ་ ༤༨༨༥ ཡོད་པ་རེད། ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའྱི་དངུལ་བགོ་འགེམས་
བས་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་འབོར་ ༣༥༥༥ ལས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ བོད་པ་མྱིན་མཁན་ཚོར་
དངུལ་སད་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་གང་འད་བས་ནས་བསྡུས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ། འདྱི་ཐལ་ཆ་ཆནེ་པའོ་ིབཀའ་མོལ་རེད་
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ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོམྱི་གངས་ ༡༢༣༠ བོད་པ་མྱིན་པ། བོད་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེགང་འད་མཁེན་གྱི་ཡོད། བལ་པ་ོདང་བོད་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ལངས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཀྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཅོག་ཙེ་བརྡུང་དགོས་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་
ལགས་ནས། མ་བརྡུང་ན་གོ་ཡྱི་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ཁ་པར་ད་ེཁ་ཕེས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུངས་དང་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོ་ལ་ཨམ་ཅོག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཅོག་རྩེ་བརྡུང་པ་དེ་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མྱིན་
འདུག།བཟང་སདོ་ཟེར་བ་ད་ེཚང་མས་འགན་ས་ོས་ོནས་འཁུར་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ལ་ཁ་སད་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་མ་རདེ། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།སབས་ད་ེདུས་ས་ཡོམ་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བལ་ཡུལ་ས་གནས་ཆསོ་འཇོར་གྱི་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་མྱི་གངས་ ༤༨༨༥ ད་ེལ་ཕག་དངུལ་སད་པ་འདྱི་ངའྱི་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཀྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ཡང་སབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་མྱི་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་འབོར་བར་ཁད་ཕྱིན་པ་རེད། ངས་བོད་མྱི་མ་རེད་
ཅེས་ཞུས་ཀྱི་མེད། བོད་མྱི་རདེ། སབས་ད་ེདུས་འདྱི་ཆསོ་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་
དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་སབས་ད་ེདུས་མྱི་འབོར་ ༣༥༥༥ ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱིས་སུ་མྱི་
གངས་ ༣༥༥ ཡར་འཕར་བ་མ་གཏོགས་མྱི་གངས་ ༣༢༠༠ མ་གཏོགས་མེད་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། བས་ཙང་ངས་བོད་པ་མྱིན་
པ་ལ་དངུལ་སད་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་བོད་པ་མྱིན་པ་ལ་དངུལ་
གནང་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་གང་འད་གནང་གྱི་རེད། དངུལ་དེ་ཚུར་གང་འད་ལེན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ།གང་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ བོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་རྒྱུ་མ་བྱུང། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་མ་བྱུང། བསོམས་ད་ེགང་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་གཅྱིག་གྱི་མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ ད་ེག་བ་ཕྱིན་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་བྱུང། མྱི་གངས་ ༡༢༣༠ ཡྱི་མཁེན་གྱི་རེད་པ་ག་བ་འག་ོཡྱིན་མྱིན། དྱི་བ་ད་ེའད་བཏང་བ་ལ་ལན་གང་འད་རྒྱག་
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དགོས་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཨུ་ཚུགས་རང་རྒྱག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལན་ད་ེཁག་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ནས་
ལན་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ཆསོ་འཇརོ་ཀྱི་མྱི་འབོར་གཙསོ་པས་བལ་ཡུལ་ལ་མྱི་འབོར་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕགོས་
བསྱིག་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མྱི་འབོར་དངོས་ཡོད་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཐོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ངས་ཟེར་ན་ཟེར་བ་ད་ེལ་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དངུལ་གནང་རེད་ཅེས་བཤད་དུས་འདྱི་གསན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
བལ་ཡུལ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ག་ོནོར་ཐབེས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག ཏགོ་ཙམ་མར་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ངས་བོད་རྱིགས་མྱིན་པ་ལ་སད་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟོས་ན་མ་
གཏོགས། ངས་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ལ་སད་པར་ངསོ་འཛནི་བདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་འབོར་ད་ེམར་བཅག་པར་སོང་ཙང་མྱི་ད་ེཚ་ོ
ག་བ་ཕྱིན་པ་རདེ། ག་ར་ེརདེ། བོད་རྱིགས་མྱིན་པ་རདེ་ཅེས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། ག་ཚོད་གསལ་པ་ོབཟོ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང། གལ་སྱིད་གསལ་པ་ོཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ན་ད་ེནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ནས་རེས་སུ་ལན་ཕུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་འགར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་དུས་ལས་རྱིམ་ཐགོ་ལ་འག་ོམྱི་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཆགས་
ཀྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ངས་ལན་ཚང་མ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བརན་བཞུགས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལ་ཕག་ཡྱིག་འབརོ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་རསེ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་རདེ། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོགཞུང་འབལེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་པ་རེད། ད་ེལ་ལན་
རྒྱག་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚསོ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀ་
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ཟརེ་ནའང་རདེ། བཀདོ་མངགས་གནང་རྒྱུ་དང་བཀདོ་ཁབ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཁག་ཅྱིག་གཟའ་འཇུག་སོབ་གྲྭ་གཙསོ་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁ་ོརང་རང་གྱིས་ས་
གནས་རང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལན་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱིན་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེའད་
ཆགས་པ་དང་། གསལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཐུག་ནས་བརྒྱབ་ན་སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་གང་རེད་ཟེར་ན་ལ་ས་ཁ་ཆེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོག་བརན་སོར་ལ་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་རདེ། འདྱི་གཞྱི་རྩའྱི་དང་པ་ོརང་ནས་གོག་བརན་བཟོས་མཁན་སྒྱུ་རྩལ་པ་ཁ་ོརང་ཚསོ་གསར་གཏདོ་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས། 
རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོག་བརན་བཟོ་བཅུག་ན་མ་གཏོགས་ང་རང་ཚོས་དགོས་མཁ་ོགཅྱིག་པུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་
རདེ་དམ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཞེས་ང་ཚ་ོ
བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་རདེ། མཐའ་མ་ད་ེལ་ཐག་ད་ེགང་གཅདོ་རདེ་ཟརེ་ན་གོག་བརན་རྱིགས་ད་ེཚ་ོགང་མང་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་
པ་ོརདེ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལག་ཤེས་ཡོད་མཁན་དང་གོག་བརན་བཟ་ོའདོད་ཡདོ་མཁན་ཡདོ་ནའང་མ་དངུལ་
མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་གོག་བརན་བཟ་ོམྱི་ཐུབ་པ་ཆགས་དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སེམས་གགས་སར་ཆེད། སྱི་ཚགོས་ནང་ད་ེའད་མང་པ་ོ
བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དབེ་བ་གང་འབེད་ཡོད་ཟེར་ན། གཞྱི་རྩའྱི་འབུམ་གསུམ་གསུམ་གྱི་
དངུལ་གནང་གྱི་ཡྱིན། བརོད་གཞྱི་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་བདམས་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བརོད་གཞྱི་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་
མེད་ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་འདུག བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་མ་བཟ་ོན་ཞསེ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བརོད་གཞྱི་མ་
གཏོགས་དངུལ་མར་སད་ཚར་རསེ་གགོ་བརན་ད་ེཚ་ོགང་ཟག་རང་གྱིས་བཟསོ་པ་རདེ། གོག་བརན་བཟསོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ནམ་
རྒྱུན་འགོ་སྟངས་བེད་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་གནང་མཁན་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདག་དབང་ཡོད་པ་དང་ copyright 
ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོརྩ་བ་ནས་མ་ཉར་ནས་ཁ་ོརང་རང་ལ་ཕར་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་གོག་བརན་བཟོས་ཚར་རེས་སྟོན་རྒྱུ་ད་ེང་
ཚོས་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་གཅྱིག་སྟོན་ན་ཞེས་རང་དབང་ཚང་མ་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གོག་
བརན་བཟོས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་སྱིར་བཏང་ནས་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
གོག་བརན་གཟྱིགས་ནས་འདྱི་བཅད་དགོས་པ་རེད། འདྱི་བཞག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་གནང་
པ་ཡྱིན་ན་གོག་བརན་བཟ་ོམཁན་གྱི་རང་དབང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ལག་སྱིད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ PAP རེད། འདྱི་དང་པ་ོརང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་ལ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
གཞྱིས་ཆགས་བཙུགས་ས་ས་ཆ་འདྱི་གནད་འགག་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཤྱིང་ནགས་དང་འབལེ་བའྱི་ Adivasi དང་འབལེ་བའྱི་དམ་
བསགས་ཡདོ་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་ས་ཆ་ལ་སདོ་པའྱི་སབས་ལ་སོད་ས་ད་ེང་ཚའོྱི་བོད་ལུང་
པ་ཤོར་ནས་སབས་བཅོལ་སེབས་པར་བརེན་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ད་ེམྱི་སེར་མེད་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་དམྱིགས་བསལ་བཙུགས་
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བཞག་པ་ཡྱིན་དུས་དམ་བསགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་འདྱི་ད་ེས་ནས་སྐྲུན་ཡོད་རདེ། དའེད་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མངའ་
སའེྱི་གཞུང་འགའ་ཤས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མེད་པ་བཟོས་ཟརེ་བ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཡོད་
པ་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སུ་འཛུལ་འཛུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སུ་ཡྱིན་ནའང་
འཛུལ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རསེ་མ་སྲུང་སོབ་ཟེར་ནའང་རེད། རྩ་དནོ་ལ་གནོད་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོའཛུལ་པ་ཡྱིན་ན་
ད་ེཚ་ོལ་དོགས་ཟོན་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་དམ་བསགས་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་དགོས་རེད། ཁྲྱིམས་གཞྱི་རྩ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་དམ་བསགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། PAP འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ PAP བཟ་ོསྟངས་ད་ེགུ་ཡངས་དུ་གཏང་དགོས་རེད། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་
ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་ཚ་ོའབབ་རྒྱུ་ད་ེཉྱིན་མ་ ༣༠།༤༥ ད་ེའད་བེད་ནས་བཀའ་
བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ནས་གུ་ཡངས་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་གནད་འགག་ཆགས་དུས་ཐུགས་ཁག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་སབས་ལ་ཛ་དག་རང་རེད། གཡ་ོཐབས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མ་
བསད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོག་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ PAP དགོས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་མ་འོངས་པ་ཛ་དག་ཕབེས་པའྱི་
ཞོར་ལ་ངེས་པར་དུ། ཏན་ཏན་རང་རེད། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་ནང་ཡོད་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བཞུགས་འདོད་གནང་གྱི་རེད་དེ་ 
PAP གནད་དོན་ད་ེམ་སེལ་བར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཉ་ེའགམ། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེར་ལ་ཁང་པ་ག་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་
དགུང་ཆ་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོང་མ་ོགཟྱིམ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་གར་གོང་ཁེར་གྱི་མགོན་ཁང་ལ་ཕེབས་
ནས་གཟྱིམ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་འདྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏན་ཏན་ཕྲུ་གུ་མ་ོཊར་བརྡབ་ནས་ཨ་མ་ལགས་གོ་
བུར་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་ང་ཚ་ོཡང་སེམས་འཚབ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག།ཡྱིན་
ནའང་དགོས་མཁ་ོད་ེབོད་པ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བཟསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་
བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེདུས་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་
འདྱི་མཁན་བྱུང། འདྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཟབ་ཁྲྱིད་གོ་སྱིག་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་མེད་པ། 
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རྒྱུད་ནས་ཟབ་ཁྲྱིད་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་ད་ེའད་ཡོད་ཞེས་
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མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་འབོད་སྐུལ་བ་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་གནང་འདུག།འདྱི་
གནད་འགག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ལ་འདྱི་མཁན་བྱུང་སོང། འདྱི་གཞུང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་དགོས་
གཞྱི་མང་པ་ོའདུག།ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞན་པ་གང་ཡང་མྱིན་འདུག་སྟ་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབེལ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་མ་གནང་བ་ད་ེགནད་འགག་གང་ཆགས་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་གནད་དོན་ས་གནས་ཚང་མ་ལ། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་པ་མེད་ས་ད་ེའད་ཡོད་ན་ད་ེསབས་གསལ་བསགས་གནང་མཁན་ད་ེསུ་ཡྱིན་ནམ། འགན་འཁུར་གནང་
མཁན་ད་ེསུས་གནང་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ལ་བསོར་ར་བརྒྱབ་དུས་ས་གནས་མྱི་འབོར་ལ་
ཞྱིབ་པའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོད་ེའད་བདེ་ནས་ཕབེས་རོགས་གནང་ཞསེ་གསུངས་འདུག།གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ངས་གང་ཚོར་བྱུང་ཟེར་ན་གལ་
སྱིད་ད་ེའད་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་འདྱི་མྱི་འབོར་ཆ་ེབ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཟབ་སྦྱོང་རྱིགས་ད་ེདབ་ེབ་འབེད་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ད་ེལ་མར་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆ་ེབ་དང་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།མྱི་
མང་ཡང་མང་བ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ད་ེདུས་གསལ་བསགས་ད་ེགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་
པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་དུས་ཁེད་རང་ཚ་ོཡོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་ེའཁརོ་གྱི་གངས་གོག་ཨང་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རདེ། ལས་དོད་དང་ཟས་
དདོ་ད་ེའད་གནང་གྱི་རདེ་ཟེར་དུས་གནང་སྟངས་འདྱི་རྣམ་པ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་མཐངོ་བྱུང། གལ་སྱིད་ཁ་ོརང་ཚསོ་གསལ་བསགས་
གནང་བ་བཞྱིན་འགོ་སོང་ད་ེའད་ཆེན་པ་ོབཏང་དགོས་ཡོད་ན་ད་ེནས་ཟབ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་གཉྱིས་མར་ཕེབས་ནས་ཕ་གྱིའྱི་ལ་ོ
ཕོགས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་མང་བ་བེད་པ་དང་ཟབ་ཁྲྱིད་ད་ེཡང་ཐུགས་ཕན་
གས་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་བེད་ནས་ལ་ོཕགོས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོབར་ག་ཚདོ་ཅྱིག་
བཅར་ཐུབ་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་གནང་རྒྱུ་ད་ེཟབ་ཁྲྱིད་གནང་མཁན་གྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོགནང་བཞག་པ་ད་ེཚསོ་མར་ཕབེས་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། མཇུག་སངོ་ད་ེསུས་གནང་གྱི་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནྱི་
དའེྱི་ནང་མེད་དུས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྱིར་བཏང་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ོལ་བལྟས་ན་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོམ་རེད་ད་ེཡྱིན་ཡང་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་པའྱི་སྒྱུ་རྩལ་ཁག་ལ་
ཕྱིས་སུ་ང་རང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རང་དབང་ལུང་པ་ད་ེ
ཚ་ོཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་གོག་བརན་བཟ་ོསྐྲུན་ཁག་ལ་ཟུར་དུ་ Censor board ཞེས་ནས་སྟོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་དང་མེད། སྱིར་
བཏང་ནས་རང་དབང་ད་ེདགོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་གནོད་སོན་འགོ་བའྱི་གནས་
ཚུལ་རྱིགས་ད་ེའད། ལ་ོཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་ལ་སྟོན་མྱི་ཆོག་པ་རྱིགས་མང་པ་ོད་ེཚ་ོསོན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དང་པ་ོནས་
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དངུལ་གནང་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརང་དབང་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེམ་འོངས་པར་རྱིམ་པས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་པ་ན་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ནས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དགངོས་འཆར་ཡོད་དམ་ཞསེ་་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གསར་འགདོ་
པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའྱི་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རང་དབང་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ང་རང་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་གང་རདེ་ཟེར་ན་ས་ོས་ོལ་
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རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིལུང་པ་མེད་དུས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་པ་ོརེད། རང་དབང་རདེ་ཟེར་
ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་གནདོ་སནོ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚསོ་གཟབ་གཟབ་གནང་
རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག།བས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པ་གང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མ་
འངོས་པ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་ནས་དགོངས་འཆར་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཕག་མཛདོ་ཚང་པདྨ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅ་ོམཆོག།ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུས་པའྱི་ཐོག ཉ་ེཆར་
ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ Thank you Canada ཞེས་པ་འདྱི་ Ottawa Canada ལ་ག་སྱིག་
གནང་བ་ད་ེཚགས་ཚུད་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། སབས་ད་ེདུས་ཁ་ེན་ཊའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཉན་ཞྱིབ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
hearing སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། སབས་དེར་
ང་རང་ཡང་ Thank you Canada ཡྱི་མཛད་སྒ་ོལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྒྱ་གར་ནས་བཞྱི་དང་ལ་ོབང་ཨ་རྱི་སྱི་འཐུས་བཅས་
མཉམ་བཞུགས་བས་པ་ཡྱིན། ཁ་ེན་ཊའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མྱི་སྣ་མཇལ་བའྱི་སབས་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་
བོད་དནོ་གྱི་ག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུ། རྒྱབ་སོར་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བས་པ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ལྟ་ Reciprocal 
Access to Tibet ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕ་གྱི་ཁེ་ན་ཊའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ Reciprocal Access to Tibet ཟེར་བའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ད་ེརྱིང་གཏམ་བཟང་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༥ ཡྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེལ་གོས་ཚོགས་འོག་མས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། ང་
རང་ཚ་ོལ་རྒྱལ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་ Congressman Jim McGovern དང་། ལྕམ་སྐུ་ Nancy Pelosi དང་དའེྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཚ་ོལ་བཀའ་དྱིན་
ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། Reciprocal Access to Tibet Act ཟེར་བ་ད་ེལ་རྱིམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། 
དང་པ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།Judiciary committee ཡྱིས་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བ་རེད། 
གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་གོས་ཚོགས་འགོ་མས་གནང་བ་རདེ། གསུམ་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་གོང་མས་ད་ལྟ་ Senate ནང་འག་ོབཞྱིན་པ་
རདེ། བང་ཨ་རྱི་ Senator བརྒྱད་ཀྱིས་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་ཞུས་ནའང་སྦྱྱིན་བདག་ཅེས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།Sponsor གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ Senator གཅྱིག་ང་རང་གྱི་མངའ་སེ་ 
Senator Orrin Hatch གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ Senator བགེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱིས་ཉེ་ཆར་
རང་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་འདུག་པས་ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང། འདྱི་སྐུ་ལས་བསནོ་མཁན་ད་ེསུ་རདེ་ཟེར་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་
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ལས་ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།International Campaign for Tibet བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོངས་རོགས། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་པས་གྲུབ་འབས་ད་ེའད་ཞྱིག་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁེ་ན་ཊའྱི་ Arunachal གྱི་མྱི་མང་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་བག་ོགེང་སབས་ལ་ངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ Arunachal གྱི་མྱི་མང་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། ང་
རང་ཚ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱི་ཁ་ེན་ཊའྱི་སྱིད་བོན་ Stephen Harper གྱི་སོན་མ་བོད་མྱི་སྟངོ་ཕག་
གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ visa གསོལ་རས་གནང་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཁ་ེན་ཊའྱི་བོད་མྱི་ ༩༦༥ ཞྱིག་ Arunachal ནས་ཁ་ེན་ཊའྱི་ Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver 
ད་ེཚ་ོལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གས་ོབེད་ནས་ཚགས་ཚུད་པོའ་ིངང་ནས་བཞུགས་འདུག།ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་
མས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Toronto ལ་ Arunachal གྱི་བོད་པ་ ༤༠༠ ལག་
ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་འགན་བཞེས་ནས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁང་གྱི་དཔལ་འབོར་བསྡུ་དངུལ་ཐོག་ལ་ད་ེའད་གནང་ནས་ Toronto གྱི་ Arunachal མྱི་མང་ད་ེཚ་ོམྱིག་
དཔ་ེལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། Ottawa ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སནོ་མ་ནས་བོད་མྱི་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་འད། 
ད་ེནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གནས་སསོ་བས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་ ༩༠ ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག།དམྱིགས་
བསལ་གྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ནྱི་ཚོགས་གཙ་ོགནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་བག་ོགེང་
སབས་ལ་ངས་གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། Arunachal གྱི་བོད་མྱི་ Calgary དང་ Vancouver ལ་ཕེབས་མཁན་གྱི་མྱི་མང་
ཚ་ོསྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་མེད་པར་ཟུར་ལ་ཕར་བཞུགས་འདུག་ཅེས་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོཚོ་
ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེལ་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེལ་ཞུས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་འགྱིག་མེད་ས་རེད། 
ཡང་ངས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡག་པ་ོམྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་མེད། ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་
བོད་མྱི་གསར་པ་ཕེབས་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཉ་ེཔ་ོབཟོས་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་
ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་སེལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ང་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་བསད་
འདུག།སྱིད་སོང་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སྟངས་དང་ནམ་རྒྱུན་ནས་ངས་ག་ོསྟངས་ད་ེགཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེང་ཚོས་ག་ར་ེལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུས་
ཀྱི་ཡོད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆོལ་ཁ་དབ་ེམེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚ་ོབ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྲྱིད་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་
མཁན་ཞྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ ། འདྱི་
གནས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་ཙང་ངས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡྱིན། Calgary ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་བོད་མྱི་ ༣༥༠ ཙམ་ཀྲུ་
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ཀྲྱིང་ནས་ཡོད་པ་རེད། Vancouver BC ༢༣༡ ས་གནས་གཉྱིས་ཀ་ལ་བོད་མྱི་ད་ེཚོས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག།ཉ་ེཆར་ང་རང་སྒེར་གྱི་ Calgary ལ་བཅར་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བདོ་
མྱི་ཚོ་དང་མཇལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བཟོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ Arunachal གྱི་བོད་མྱི་མཇལ་དགོས་བསམ་ནས་ཕར་
བཅར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕ་གྱིར་ Arunachal གྱི་བོད་མྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཕེབས་མྱི་འདུག།ཁོང་ཚ་ོལ་ང་གཟའ་འཇུག་
སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྣམ་པ་ཚ་ོགང་མང་མང་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཡང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་འདོད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ Arunachal གྱི་བོད་མྱི་རྣམས་དང་བང་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོའདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་འདོད་
བྱུང། ངས་གང་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། Arunachal ནས་ Canada ཡྱི་ Toronto, Ottowa, Calgary, Vancouver 
BC ལ་ཕེབས་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་
གནང་ཞསེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་སོར་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དཔར་བསྐྲུན་ཞྱིག་གནང་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་འཁོད་ཡོད་ཙང་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་
གནང་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དནོ་ཚན་དང་པ་ོད་ེལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ལག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་
བཟླགོ་ཐབས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཐབས་ལམ་བདནེ་པ་བཞྱི་གསུངས་པ་ད།ེ བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁརོ་ཏ།ེ ལག་པར་དུ་ཁ་སང་ཚགོས་འདུ་དབུ་
འབདེ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྱི་མྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་སྡུག་བསལ་བདནེ་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་མ་བྱུང་བ་ད་ེཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་བའྱི་སབས་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལན་མ་རག་སྟེ། 
འག་ོབཙུགས་མ་ཐུབ་པར་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་
ནས་ཚུར་བརྡ་ལན་མ་སད་པ་དང་། ལག་སྦྲེལ་མ་བྱུང་བ་ད་ེཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཀུན་འབྱུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏོང་བའྱི་སབས་ལ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་དང་། འག་ོལས་པ་ཚང་མར་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོན་ལེན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏངོ་བའྱི་སབས་སུ་ཁ་ོརང་ཚོར་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཚང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
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ད་རེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་དོན་ཚན་དང་པ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ནང་ལ་དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས། ཨྱིན་སད་ཀྱི་ནང་དུ། འག་ོཁྲྱིད་བེད་མཁན་ད་ེ Coacher ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། 
Manager ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། Motivation དང་ Inspiration སད་མཁན་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས། བོད་སད་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོཁྲྱིད་པ་ད་ེཚ་ོསོབ་སྟོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། འག་ོཁྲྱིད་པ་ད་ེཚ་ོལམ་སྟནོ་པའྱི་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་
ཚང་དགོས་རེད། འགོ་ཁྲྱིད་པ་ད་ེཚ་ོསེམས་ཚོར་གནང་མཁན་གྱི་ཁད་ཆོས་ཚང་དགོས་པ་རེད། འགོ་ཁྲྱིད་པ་ད་ེཚོ་མྱི་མང་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དོན་ཚན་ད་ེདག་ཅྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚསོ་རྣམ་རགོས་ད་ེའགྱུར་བ་མ་བཏང་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། འཛིན་སོང་བེད་ལུགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཚང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ལན་རེད། དགོངས་ཚུལ་རེད། ཁ་སོང་ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག་ནའང་གནང་རགོས་གནང་། 
ཞུ་མ་བད་ེབ་འད་འདུག་ན་ངསོ་ལེན་གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེའག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆསོ་གསུངས་བའྱི་
སབས་སུ། Social minded དང་ Team Worker ཡྱིན་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ག་ར་ེགསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་སད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མར་མྱི་མང་ནང་བབས་ནས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རེད། མྱི་མང་གྱི་ས་
ལ་བབས་ནས་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ་འདྱི་རང་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདོད་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་དང་མཉམ་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་དང་མྱི་མང་མཉམ་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་གཙ་ོའཛིན་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཚང་བའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དནོ་ཚན་དང་པ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
མཇལ་འདདོ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་འག་ོལས་པ་ཚང་མས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེ
རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་དུ་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་
ཀྱི་གཅེས་ནོར་ད་ེའཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྱི་ནོར་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཉྱི་འོད་བཞྱིན་དུ་ཁབ་བསད་པ་དེ། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་
བརྒྱ་བརྒལ་བས་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་ཕབེས་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་ཁུར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་འག་ོལས་པ་ཚོས་རགོས་དགོས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་
གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་རེད། མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་ཅན་གྱི་གཞོན་སེས་རེད། ད་ེའད་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་འབོར་མང་པོས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་མཇལ་འདདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ག་ོསབས་ད་ེབསྐྲུན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེབསྐྲུན་ཐུབ་པ་བདེ་དགོས་འདུག 
རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་གྱི་ཆ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་འབོར་བཞྱི་ཆ་གཉྱིས་ལས་ལག་ཅྱིག་གྱི་མངནོ་འདདོ་ད།ེ རྒྱ་
ནག་གྱི་འག་ོལས་པ་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ངས་སོན་ད་ེཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ good 
strategist ཡོང་དགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས། འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འག་ོཁྲྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ནས་སུང་
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སབོ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ས་ེཚན་སུམ་བཅུ་པ་ཞྱིག་བཀོད་ནས། དེའྱི་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང། འག་ོ
འདུག་སོད་གསུམ་གྱི་རང་དབང་། སད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་ཞེས་རང་དབང་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་
ནག་འགོ་ལས་པ་ཚོས་ཨྱིན་སད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། do and don't བ་དགོས་པ་དང་། བེད་མྱི་དགོས་པའྱི་རྣམ་
གཞག་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོལས་པ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་ཚང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ད་ེཀུན་འབྱུང་ཐུག་ས་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་
ཤེས་པ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གཞོན་སེས་འག་ོཁྲྱིད་སདེ་སྱིང་གྱི་ཟབ་
སྦྱོང་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་ར་ེང་རང་ཕྲུ་གུའྱི་པཱ་ལགས་ཆགས། ས་ོས་ོཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། སབས་ར་ེསེམས་ནང་དུ་ང་གཞོན་གཞནོ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་པ་ཚ་ོལ་ོ
ཆེན་པ་ོརེད། སབས་ར་ེམྱི་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས། སེམས་ནང་དུ་ང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་སེམས་ཚོར་ད་ེཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཞོན་སསེ་འག་ོཁྲྱིད་སེད་སྱིང་གྱི་ནང་ལ། ཁོང་ཚ་ོསེམས་གཞནོ་གཞནོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེདག་ཚང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཟེར་ནས་སྦྱོང་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། 
ངེས་པར་དུ་ག་ོསབས་ད་ེབསྐྲུན་རོགས་གནང་། གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བས་དོགས་འདྱི་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སོང་ཙང་
མདོར་བསྡུས་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་
ཚརོ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རེས་འབང་བེད་དགོས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཟབ་
མ་ོགནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པའྱི་སབས་སུ། མ་ཚང་མེད་གྱུར་མེད་པ་ན། 
འབས་བུ་ལྗང་ཁུ་མྱུར་དུ་སྦྱྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཆ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ད་ེཡོང་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོལས་པ་ཚོས་ད་ལྟ་དོན་ཚན་ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
ནས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་། དགངོས་ཚུལ་ཁ་སོང་ག་ར་ེཡོད་ནའང་གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐབས་ལམ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་དནོ་ཚན་གཉྱིས་ཡོད། དནོ་ཚན་དང་པ་ོད་ེརྒྱ་ནག་ནང་དུ་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་མངོན་འདོད་༸གོང་ས་༧སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ནང་པ་ས་ཡ་
བཞྱི་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའང་ནང་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ནང་པ་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་ངོས་ནས། བོད་མྱི་ས་ཡ་
དྲུག་ནང་པ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་མཇལ་འདདོ་ཡདོ་པའྱི་འདུན་
པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱི་ནས། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེང་ཚོས་མངོན་འདོད་ཡྱིན། ད་ེཞུ་ཡྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
ངེས་པར་དུ་བཏོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ངའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་
དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་གཞནོ་སསེ་རེད། རྒྱ་ནག་
གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མང་གཙ་ོདོན་གཉེར་ཅན་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་ཀང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་མཇལ་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚོའྱི་ངསོ་ནས་ངསེ་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྱི་ནོར་ ༸གོང་
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ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནང་དུ་ངསེ་པར་དུ་གདན་ཞུ་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱིག་ཅྱིག་ངསེ་
པར་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག གཏོང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བསེབས་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་དང་དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་དུས་ཚོད་
རགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་རདེ། ངས་དནོ་ཚན་གཞན་པ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། རསེ་ལ་དུས་ཚདོ་
ཕུལ་ཆོག་གྱི་རེད། སར་མ་གཅྱིག་འདུག སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་ན་གསུང་རོགས་གནང་། ཕལ་ཆེར་ཁག་པ་ོབས་
སོང་། རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པར་བགྱིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་
ཡོད། ཤོག་གངས་གསུམ་པ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་དྱི་ཞྱིག་དྱིས་ན་བསམ་སོང་། 
གཞྱི་རྩ་ཆ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་བས་ོབ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེག་ར་ེཚང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ན་དོགས་པ་ཡོད། 
ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་ཨ་རྱི་འབེལ་མཐུད་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡོང་གགས་རེད། ད་ེབཀོད་པ་ངས་ག་ོཐོས་ལ་བོད་
ནས་ཕེབས་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོད་ནས་སོབ་ཆེན་ལག་ཁེར་ཡོད་མཁན་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གོ་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་
ནས་སོབ་ཆེན་ལག་ཁེར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གནས་ཚད་མཐ་ོབོ་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ད་ལམ་ཁག་
ནས་འག་ོབསད་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་བས་ོཔ་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེ
ཚང་དགསོ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ཤོག་གངས་བཞྱི་པ་ནང་དུ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། 
ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པ། གཉྱིས་ཚགས་གཉྱིས་ནང་དུ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལུས་ལོངས་སོད་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་བོས་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཚན་འཁདོ་འདུག ད་ེརྣམ་པ་ཚརོ་གུས་ཞབས་ཡོད། ཁད་པར་དུ་བཙན་
བལོ་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའྱི་རྒན་བག་ག་ོལགས་ཁ་ོརང་གྱིས་འཇོན་ཚོད་ལས་དཔག་པའྱི་བཙན་བོལ་ས ྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་ཡུལ་
ནས་ཡུལ་སོར་ས་ོའཆམ་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་ག་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་སྣ་ད་ེདག་ལ། བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་
སྱིད་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ང་ོསོད་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་དབུས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ཆེས་མཐངོ་དང་། འག་ོསོང་དང་མཐུན་རྐྱནེ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་
པ་།ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་གསུམ་ཚགས་གཉྱིས་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་འབེལ་མཐུད་ཚན་པ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ། དྷ་
སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དབར་དུས་ཀྱི་སབས་སུ་སྱིར་བཏང་བོད་ཕྲུག་བདུན་བཅུ་ལག་གཅྱིག་འཛུལ་ཞུགས་བས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་
ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོདེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བས་ན་
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འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གལ་སྱིད་རྒྱ་ཡྱིག་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོདེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་
ཞུགས་བེད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན། མ་འངོས་པར་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་
ནང་ལ་གསུམ་ཚགས་གཉྱིས་མཐའ་མ་ད་ེརདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སོར་ག་ོརགོས་སལེ་ཡུལ་ཟརེ་བ་ད།ེ ང་ད་ེལ་ཧ་ཅང་གྱི་
དོགས་པ་རྣམ་རོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཉེ་བའྱི་ཆར་དབུ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ཞྱིག་སོང་ཚོགས་གནང་
འདུག ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་སོང་ཚགོས་གནང་བ་ལ་ང་དགག་བ་གང་ཡང་མདེ། ང་རང་དབུ་མའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། རེད་ད་ེམཐ་ོརྱིམ་སོབ་མ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གྱི་དབུ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་རེད་ཟེར་ནས་བཅར་མཁན་མང་པ་ོ
བྱུང་འདུག དབུ་མའྱི་ཚགོས་ཆནེ་ད་ེགཞུང་འབལེ་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེསྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོབཟསོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
ས་རདེ་མ་གཏོགས་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་འབལེ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་
བ་མག་ོསོར་འགོ་ཚུད་སོང་ཟེར་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པའྱི་ཆ་
ནས་ད་ལྟ་ས་གནས་ས་ཐགོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དབུ་མའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སེལ་བ་ད་ེས་
གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚ་ོགཞུང་འབལེ་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེའད་སོར་སོད་གནང་ཡོད་ས་རེད། གཞུང་འབལེ་རདེ། ཁོད་ཚསོ་མྱི་ཡོད་
ན་ཤོག རྒྱུ་ཡོད་ན་རྒྱུ་ཕུལ་ཤོག་ཟརེ་ནས་ད་ེའད་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དབུ་མའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་
བདེ་དགོས་པ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་མ་གཏགོས། ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་དབུ་མའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་རྐྱནེ་བས་ནས་ནང་
ཕན་ཚུན་བར་མྱི་མཐུན་པ་མ་འོངས་པ་གནས་ཚུལ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  ད་ེདང་མཉམ་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ངས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་ངར་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ངའྱི་གཤྱིས་ཀ་ད་ེ
འད་རེད། ཧ་ཅང་ངར་པ་ོདང་སད་ཚ་བ་ོབྱུང་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ང་སྟངས་འཛིན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ཤོག་གངས་བརྒྱད་པ་ནང་། རྩོམ་སྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྩོམ་པ་པ་ོརྩེ་ཕུད་ཉེར་གཅྱིག་གྱི་དེབ་ཅྱིག་བོད་
བསྒྱུར་བས་འདུག་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབསྒྱུར་འདུག ང་རང་གྱིས་ཐེངས་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་བཀགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པ་ད་ེ
དང་ད་ེནང་བཞྱིན་རྩམོ་བསྒྱུར་གནང་རགོས། རྒྱ་ཡྱིག་དང་བོད་ཡྱིག་མཁནེ་མཁན་ཏན་ཏན་ག་ོརགོས་གསར་པ་ཡངོ་ས་རདེ། ལག་
པར་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་ཞ་ེདག་མྱི་མཁེན་མཁན་དང་བོད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་དང་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོག་གྱི་རེད་བསམ་
ནས། མུ་མཐུད་བསྒྱུར་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེན་།ཤོག་གངས་བཅུ་པ་ད་ེསྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་ཡོད། སོན་མ་འད་ཡྱིན་ན་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་
འདུག་ཟེར་ནས་བསམ་འཆར་ཟེར་ནས་མྱི་འདུག དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་འདྱི་ནས་འདྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་
བསབེས་ཡོང་དུས་སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་ལན་ཁང་ཁག་མང་པོས་པར་བསྐྲུན་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ལ་ཚརོ་སྣང་ག་ར་ེ
བྱུང་སོང་ཟེར་ན། སར་དང་མྱི་འད་བ་ད་ལྟ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ེལན་ཁང་ཁག་མང་པོས་ཡྱིག་ཆ་དང་ད་ེའད་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པ་
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ཡྱིན་དུས། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་
ལས་ལག་པ་ཞྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་སརོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་སརོ་ད་ེཡྱིན། དཔྱ་
ཁྲལ་ལག་དེབ་སོར་ད་ེཉེ་བའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཕེབས་ནས། ཨ་རྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་
ཚགོས་ཆེན་ཞྱིག་ས་གནས་ Colorado ལ་ཚགོས་ཆནེ་འཚོགས་ཡོད་ས་རེད། སབས་ད་ེདུས་ New York གྱི་སབས་བཅ་ོ
ལྔ་པའྱི་ཚགོས་གཞོན་དང་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་ཕེབས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་ལ་ག་ར་ེཞུས་འདུག་ཟརེ་ན། ང་ཚ་ོནའེུ་
ཡོག་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བཟ་ོམཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེཚ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ངའྱི་ལག་པར་མང་པ་ོཡོད་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་ས་རེད། ཕྱིས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕོགས་ཚང་མ་སོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ནེའུ་
ཡོག་ལ་བསེབས་ཡོང་དུས་ཚོགས་གཞོན་བཅར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེདཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཁ་ོརང་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཤེས་ཀྱིཡོད་པ་རདེ། བཅར་མྱི་འདུག ད་ེམྱི་བཅར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་ར་ེརེད་འདུག་ཟརེ་ན། སབས་ད་ེདུས་ཨ་རྱི་ནའེུ་ཡོག་
དང་ནའེུ་ཇར་སེར་དཔྲ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཨ་སྒརོ་ ༣༨༠༠ ཞྱིག་ཁ་ོརང་གྱི་ལག་པར་ཡདོ། དའེྱི་སརོ་རྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་
ཡོད། བཤད་དགསོ་བྱུང་ན་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སབས་ད་ེདུས་ད་ེའདའྱི་རྩྱིས་ཁྲ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སབས་ད་ེ
དུས་ནས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཨ་རྱི་ལ་སོར་སོད་ཕེབས་ནས་བཟུང་སྟེ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འད་མྱིན་བཟ་ོ
བའྱི་འག་ོབཙུགས་འདུག ད་དུང་ངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད་གདའ། བཤད་ཀྱི་མྱིན། ད་ལྟ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་རྩྱིས་མྱི་
འཕདོ་རྒྱུ་ད་ེཨ་སྒོར་འབུམ་གསུམ་དང་ལྔ་ཁྲྱི་དགུ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་ར་ེགསུམ་ཐམ་པ་ཞྱིག་རྩྱིས་འཕདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེ
ངས་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་སོང་ཡོད་མེད་ང་ལ་དོགས་འདྱི་མེད། འདྱི་རྒྱུའང་མྱིན། ཕྱིས་སུ་འདྱིའྱི་སོར་བཤད་དགོས་ན་
བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་ད་ེརདེ། གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ གོང་ལ་ངས་ཨ་རྱི་ནའེུ་ཡོག་གྱི་སྱི་ཁང་དང་འབེལ་
ནས་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད། ད་ེལ་ངས་རྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཡང་བཤད་ཀྱི་མྱིན་གདའ། གཅྱིག་ད་ེཚགོས་གཙ་ོཟུར་པའྱི་མྱིང་ཐོག་
ནས་ང་ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་འདུག ཨ་རྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ལའང་བཏང་འདུག བཀའ་ཤག་དང་ཚོགས་དྲུང་ལའང་བཏང་ཡོད་ས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ད་ེམ་ཐག་ཏུ་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་ནས་ཡྱི་གེ་
བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ག་ོདགོས་རེད་གདའ། རྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚ་ོངས་གསལ་བ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། སབས་སུ་བབ་པའྱི་བཤད་རྒྱུའྱི་
ག་ོསབས་རག་སོང་ན་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་གདའ། ངས་གལ་སྱིད་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཞྱིག་ནག་པ་ོནག་རྐྱང་ཆགས་རྒྱུ་ཉེན་ཁ་
ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གཟོད་ངས་གནས་སབས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ངས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགོ་སྟངས་ད་ེའད་རེད། 
ཆུ་སྒང་ཕུན་ཚོགས་ས་ེབཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེལ་ཐོག་མ་ས་ཉོས་དུས་ཨ་སྒོར་ག་ཚོད་འག་ོའདུག་ཟེར་ན། ས་ཡ་བཞྱི་དང་འབུམ་
བཞྱི་ལག་ཅྱིག་འགོ་འདུག ད་ེཚང་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་འག་ོས་རེད། ཡང་ན་ས་ཡ་ཕེད་ཀ་འག་ོས་རེད་ཟེར་
ནས་གོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སྟེ། མཐའ་མར་ག་ཚོད་འག་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་ཉོས་རྒྱུ་མ་རྩྱིས་ནས་རེད་གདའ། ཨ་སྒོར་ 
༥༤༢༨༥༤༤ ༥༠ (ས་ཡ་ལྔ་དང་བཞྱི་འབུམ་ཉྱིས་ཁྲྱི་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེབཞྱི་ཚགས་ལྔ་བཅུ་)འག་ོཡོད་རེད། ས་
ཉསོ་པ་དང་ཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། ༩༨༥༨༥༤༤ ༥༠ (ས་ཡ་དགུ་དང་། འབུམ་བརྒྱད་ལྔ་ཁྲྱི་བརྒྱད་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་
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ཞརེ་བཞྱི་ཚགས་པད་ལྔ་བཅུ་)འག་ོཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་དངུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། སབས་ད་ེདུས་འཛའ་རདེ་འདུག ད་ལྟའྱི་
འཛའ་གཉྱིས་ཀ་ངས་བསྒྱུར་བཞག་ཡོད། སནོ་མའྱི་འཛའ་ད་ེ ༢༢༡༨༥༥༨༧༠.༩༩ (ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཉརེ་གཅྱིག་འབུམ་བརྒྱད་ལྔ་
ཁྲྱི་ལྔ་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ཚགས་པད་གོ་དགུ་)རེད། ད་ལྟའྱི་འཛའ་ད་ེཨ་སྒོར་གཅྱིག་ལ་སྒོར་ ༧༠༠ ༣༢ (དོན་བརྒྱད་
དང་ཚགས་པད་སོ་གཉྱིས་)རེད། ད་ལྟའྱི་འཛའ་དེ་ཨ་སྒོར་གཅྱིག་ལ་ ༧༧ ༣༢(བདུན་བཅུ་དོན་བདུན་དང་པད་ཚགས་སོ་
གཉྱིས་)དརེ་ཚུར་བསྒྱུར་ཡངོ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་འཛའ་དངུལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ༣༧༣༥༨༡༨༡༨.༡༣ (ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་བདུན་བཅུ་
དནོ་གསུམ་འབུམ་ལྔ་བརྒྱད་ཁྲྱི་ཆྱིག་སྟོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བཅ་ོབརྒྱད་ཚགས་བཅུ་གསུམ་)རེད། རྒྱ་གར་གྱི་འཛའ་དངུལ་སོན་མའྱི་
འཛའ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ༦༨༢༧༡༦༥༦༠ (ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་ག་གཉྱིས་དང་འབུམ་བདུན་གཅྱིག་ཁྲྱི་དྲུག་སྟངོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་
ཐམ་པ་)རེད། ད་ལྟའྱི་འཛའ་དངུལ་.༧༢ (ཚགས་དོན་གཉྱིས་)ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ༧༠༠༨༠༠༧༩༢ (ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་དང་
འབུམ་བརྒྱད། སྟོང་མེད་བདུན་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ག་ོགཉྱིས་)རེད་གདའ། ང་ཚ་ོསྱི་ཁང་ད་ེས་ཡ་བཞྱི་ལག་ཅྱིག་རེད་གདའ། སྱི་ཁང་
གསར་པ་རྒྱག་ཡོང་དུས་ས་ཡ་དགུ་རེད་གདའ། ད་ལྟ་འཛའ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་ལག་ཅྱིག་གྱི་སྱི་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ད་ེའད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་མང་པ་ོ
གསུང་སོང་། ས་ཡ་ད་ེའད་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ས་ཡ་ག་ཚོད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་
བབ་ལ་ཁང་པ་ག་འད་ཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་ཡོད་ས་རེད། བརན་ཐུང་བཏང་
ཡོད་ས་རདེ། ད་དུང་དའེྱི་ནང་དུ་ཅ་ལག་ཉསོ་པའྱི་འཛནི་བང་ད་ེཚ་ོསབས་སནོ་མ་ཐབ་ཚང་གྱི་ཅ་དངསོ། ད་ེབཞྱིན་སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་
ནས་གཞས་གཏང་ཆེད་ད་ེའདའྱི་ཅ་དངསོ་དང་རྐུབ་ཀག་ད་ེའད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཉསོ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དངུལ་ད་ེཚ་ོཆུང་ཆུང་མ་རེད། ང་ཚ་ོདབུས་བོད་ཀྱི་བང་མཛོད་
ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ངས་དོགས་པ་ཡོད། བས་ཙང་དེ་འད་དངུལ་རྩ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནད་དོན་དེ། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ག་ར་ེཕབེས་དགོས་ནའང་ཕེབས་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེཕབེས་དགོས་ནའང་ཕབེས་
དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐད་ནས་ང་ལ་ཁ་པར་ཐོག་དོགས་འདྱི་ཞུ་མཁན་ཡང་འདུག དགག་པ་བརྒྱག་མཁན་ཡང་འདུག དགག་པ་
བརྒྱབ་ཀང་རུང་ངས་སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་སད་ཆ་བཤད་བསད་པ་ད་ེའགན་ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཐག་གཅོད་ཐུབ་
པའྱི་སབོས་པའང་ཡོད། ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་འདདོ་བྱུང་སོང་། གཅྱིག་ད་ེརདེ། འདྱི་ཁོང་ཚ་ོཚགོས་འདུ་ཚགོས་པའྱི་སབས་སུ་རདེ། 
རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ཀྱིས་གཟྱིགས་གདའ། གསར་རྱིང་གཉྱིས་འཛམོས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་
མཁནེ་རགོས་ཡོད་མཁན་གས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དངུལ་གྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ད་ེཚ་ོའདྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 



33 
 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་སྟནོ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེབསྣམ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས།།ཚོན་ཁྲ་ཅན་གྱི་གང་བྱུང་མ་བྱུང་གོས་ཚགོས་ལ་ཁུར་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སར་མ་གཅྱིག་ཡོད། སར་མ་གཅྱིག་ནང་དུ་མཇུག་
བསྡུས་ཐུབ་པ་གནང་རགོས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཙོགས་གཙ་ོམཆོག གལ་སྱིད་སྱིག་འཛུགས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་ན་དགོངས་དག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རེད་ད་ེཁ་པར་ཁུར་མྱི་
ཆོག་ལབ་པ་མ་གཏོགས། Ipad ཁུར་མྱི་ཆོག་ལབ་མྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་ཁྲ་ཁྲ་ཟྱིང་ཟྱིང་གང་ཡང་མྱིན། ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔང་རགས་ཁུར་དགོས་པ་རེད། དཔང་རགས་ཁུར་དགོས་པ་རེད། ངས་དཔང་རགས་
ཁུར་བསད་ཡདོ། གསར་རྱིང་གྱི་དཔང་རགས་འདྱི་རདེ། ངས་དཔང་རགས་སྟནོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་
ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བགོ་གེང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ཆ་ཤས་བངས་ནས་མྱི་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་ནག་པ་ོཆག་པ་ཡྱིན་ན། འགན་སུས་ཁུར་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིར་བཏང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས། ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་གཏུག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེལྟར་བཀོད་པ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསགས་བརོད་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
བསོམས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ། ས་བརན་ཚན་པ་སོགས་
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མང་པ་ོཡོད་དུས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སོགས་པས་ལས་བསོམས་ཡག་པ་ོའདུག ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་
འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་གནང་པ་དརེ་ཡྱིད་ཚིམ་ནས་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་ཨ་ེཡོད་ན་སྙམ། ད་ེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་བཏནོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབས་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ད་ེབོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ལ་ོརྒྱུས། ཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་བསྟན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེངས་ནམ་རྒྱུན་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། དངེ་སང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འག་ོསོང་བཏང་། དཔལ་
འབརོ་གྱི་འག་ོསོང་གཏོང་བར་ཐགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཏང་ནས་དྱིལ་བསགས་རྫུན་མ། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་གནད་དནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་རྫུན་མ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་རོགས་རམ་བས་པའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ནས་
དྱིལ་བསགས་རྫུན་མ་འགོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཁ་གཏད་དམ་དེའྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཔལ་
འབོར་གྱི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མྱི་རྒྱ་ག་སྱིག་གནང་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་འགེམས་སྟོན་སོར་ད་ེབོད་ཀྱི་བདེན་པ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕབེས་ནས་
དྱིལ་བསགས་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དེ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་སྒང་ལ་ས་བརན་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་གྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི Tibet Online ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི་རླུང་འཕྱིན། ནརོ་ཝ་ེརླུང་འཕྱིན། ཨ་ེཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་
ལ་སགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཚང་མས་གསར་འགྱུར་བསྡུ་རུབ་གནང་ནས་ཁབ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
པ་དང་མྱིན་པ་མྱིན་པར་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་ཚང་མ་ངས་དགའ་བསུ་ཡདོ། ད་ེདང་འབལེ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས།།སར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསྡུས་མ་ཐུབ་ན། སང་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ག་ོསབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
སང་ས་ད་ོཆུ་ཚདོ་།༩:༣༠།བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སབས་ ༡༦ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་དགུ་པ་ཆགས་བསད་
ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་ད་ོདྱི་བ་དྱི་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ནང་ལ་དནོ་ཚན་
གཉྱིས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཟ་ོབཅོས་ད་ེརྱིམ་པས་འདནོ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༥ པའྱི་ཀ་པ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པ། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ། ཉྱི་ག་རྩ་བཞྱི་པ། དངུལ་དངོས་
སོགས་ལོག་རྔན་སོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས། འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་
མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་མང་ཚགོས་འདུ་འཛམོས་སར་འསོ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་དང། མྱི་མང་ལ་ལས་
དནོ་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སལེ། འསོ་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིཆལོ་ཁ་དང། ཆོས་བརྒྱུད། ཚགོས་སྱིད། སྱི་སྒེར་
སུ་ཐད་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསགས། ས་ེབ་ོགང་དག་སྱི་འཐུས་སུ་འསོ་པའྱི་མྱི་འག་ོདམྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་
ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་
འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་མྱི་རུང། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་རྒྱབ་གཉེར་
གསལ་བསགས་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགོས། བསར་བཅོས་ཚགི་བརདོ། ཉརེ་བཞྱི་པ། དངུལ་དངསོ་སོགས་ལོག་རྔན་སདོ་ལནེ་
དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས། འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་མང་
ཚགོས་འདུ་འཛམོས་སར་འསོ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་དང། མྱི་མང་ལ་ལས་དནོ་ཁས་ལནེ་གྱི་གསལ་
བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགམེས་སལེ་བདེ་པ་བཅས་གངོ་གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་
དུ་ངསོ་འཛནི་བྱུ་རྒྱུ་མྱིན་རུང། འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གངོ་ནས་འོས་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་གསལ་བསགས་བདེ་
མཚམས་འཇོག་དགོས། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད། ཉེར་བཞྱི་པ། དངུལ་དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་
ཤེས། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་སྱིད་སངོ་དང་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འསོ་གཞྱི་འདནོ་པ་དང། རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསགས་རྱིགས་བདེ་མྱི་ཆགོ།འོན་ཀང་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་མང་ཚགོས་འདུ་འཛོམས་སར་འསོ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་དང། 
མྱི་མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་
དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ་མྱིན་རུང། འསོ་བསྡུའྱི་དུས་ཚསེ་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གངོ་ནས་
འསོ་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་གསལ་བསགས་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཚགི་གཉྱིས་མར་ཞུས་ཆགོ་
པ་བེད། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཁ་སང་སོན་མ་བག་ོགེང་སབས་སུ་ཞུས་ཡོད། དོན་དག་ད་ེང་ཚ་ོད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་
ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་
འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞུས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང། ཁ་སང་སནོ་མ་ནས་བཤད་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་མཐའ་མར་ག་
བ་འགོ་བ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དག་ད་ེའདྱིའྱི་མ་འོངས་པ་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚ་ོཁ་ཐོར་མྱི་འག་ོབ་དང་ནུས་པ་ད་ེ
གཅྱིག་ལ་སྤུངས་ཐུབ་པ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཁརེ་ཡངོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༢༥ ཀ་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ཁྲྱིམས་འཆར་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
འཐནེ་ཁེར་མ་ཡངོ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྩའྱི་ང་རང་ཚོ་མང་གཙོའྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོངསོ་
འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པ་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་བཅའ་
ཁྲྱིམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ས་ོསོའ་ི
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དེ་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོངས་གགས་སོ་སོར་
དངས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙ་ོཚགོས་པ་ལ་སགོས་པ་སྱིད་དོན་ཚགོས་པ། ད་ེས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ལན་
ཚོགས་ལ་སོགས་པ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པས་ངོས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ལག་པར་དུ་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོདབང་ཆེ་བ་དང་མང་གཙོའྱི་ལམ་
ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁ་གསལ་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བའྱི་ས་མཚམས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དགག་པ་ཞུ་
དགསོ་དནོ་ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་ཀུན་སངོ་ད་ེཆོལ་ཁའྱི་ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་མ་བདེ་པ་ད་ེས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གང་
ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཚང་མས་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་
མཉམ་ཞུགས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟེར་དུས། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག།དའེྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་སོང་ཙང། དང་པ་ོད་ེའདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་ཚ་ོཕག་བརྐྱངས་གནང་དང་། དྲུག་
འདུག།འདྱི་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཕག་བརྐྱངས་གནང། ༡༩ འདུག འདྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བརོད་པ་དང་པ་ོད་ེཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
ནས། བརདོ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱིན་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བརོད་
པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་སྱིར་བཏང་
དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་བདུན་པ་དེར་བརེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་འོས་གཞྱི་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་
བརེན་ནས་སྟོན་བསད་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་དུས་ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ནང་
ཡོད་པའྱི་འོག་ནས་ཕར་འཕད་ཐྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་མར་སྟོན་དུས་ད་ེག་རང་ལ་སྟོན་ཆོག་གྱི་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བས་པ་
རེད། ད་ེརྱིང་འདྱི་ཁ་གསལ་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེའྱི་ནང་ལ་འོས་གཞྱི་སོ་སོའ་ིཆོལ་ཁ་
དང། ཆསོ་བརྒྱུད། ཚགོས་སྱིད། སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་ཞསེ་བྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ད་ེཕར་ཕགོས་ལ་
བྱིས་མྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ག་ོཆོག་གྱི་རདེ་དམ། ཡང་ན་གང་ལ་ག་ོཡྱི་རེད་དམ། འདྱི་བརོད་
པ་དང་པ་ོདང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་སྱིར་བཏང་གྱི་འདྱི་མེད་པར་བཟོས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་
མང་གཙོའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེངོས་འཛིན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཀྱི་མེད། མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཁ་སང་ང་ཚ་ོདོན་ཚན་ཉྱི་
ག་རྩ་བཞྱིའྱི་ནང་གསེས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིབགོ་གེང་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་
བདེ་ཆགོ་པ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་བེད་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚ་ོལ་སྱིད་དོན་ཚགོས་པ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཡྱིན་བཤད་པ་ཙམ་གྱི་ང་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ཆགས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན། ང་རྱིན་པ་ོཆ་ེརདེ་མ་གཏོགས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདྱི་མེད་དུས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་དང་འགལ་འག་ོབ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དནོ་ཚན་ད་ེ
དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ད་ེའད་སད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་འདྱི་སད་ཡོད་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་ས་ོ
སོས་ག་ོསྱིག་བེད་ནས་བག་ོགེང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བེད་ཆོག་པ་མ་གཏོགས་མྱི་ཆོག་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། འསོ་གཞྱི་འདེམས། རྒྱབ་གཉེར་བས། མྱི་ད་ེལ་བླུགས་དགོས་རདེ། མྱི་འདྱི་ཡྱིན་ན་ོཞསེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་ཟརེ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་སྱི་འཐུས་འོས་གཞྱི་ནང་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་བསངོ་ནས་བག་ོགེང་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱིད་སོང་གྱི་
འསོ་གཞྱི་ནང་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་བསོང་ནས་བག་ོགེང་བདེ་ཆོག་གྱི་རེད། ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིསབེད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་
བྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོབ་ལོག་པ་ལེན་ནས་བརྡ་ལན་གཞན་པ་ཞྱིག་ཐབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་
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ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དོན་དག་འདྱི་ཁ་སང་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཀང་མེད་པ་བས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་འཆར་
ནང་གགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐོང་སྣང་ལ་འདྱི་གགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་འདནོ་མཁན་གྱི་ཁ་སང་ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ར་ེར་ེབཤད་ནས་ས་ོསོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ། དགོས་པ། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་མྱིན་
ཚང་མ་བཤད་སོང། ད་ེལ་བལྟས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ད་ོཕོག་རྩ་བ་ནས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།དནོ་ཚན་ཉྱི་ག་རྩ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསེས་བདུན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་འདྱི་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་ས་ོས་ོ
རང་ཉྱིད་ནས་དོགས་འདྱི་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བས་ཙང་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་སྟནོ་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ནང་ལ་གང་བཤད་ཡདོ་ཟེར་ན་འསོ་
གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་ཞྱིག་སྟནོ་མྱི་ཆོག་པ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གེང་པ་བཞྱིན་ཆོལ་ཁ། ཆོས་བརྒྱུད་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཟརེ་བ་
མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁ། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་མར་འཐནེ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ད་ེཞུས་པ་
ཡྱིན། འདྱི་ཁ་གསལ་དུ་གཏང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་དའེྱི་ནང་ལ་བརདོ་པ་གཉྱིས་པ་
ལ་ཆ་བཞག་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་བ་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་འཁོད་མྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་གཞུང་འབལེ་
མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གོང་དུ་ས་ོསོས་དགག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བག་ོགེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་བེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགག་པ་ཞུ་དགོས་དནོ། ད་ལྟའྱི་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་
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པ་དའེྱི་ནང་ལ་འསོ་གཞྱི་སྟནོ་པ་ལ་སོགས་བདེ་མྱི་ཆགོ་ཟེར་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གངོ་དུ་ས་ོསོས་ཞུས་པ་བཞྱིན་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།མང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་དུས། ང་
ཚ་ོས་མཚམས་གང་འད་ཞྱིག་བཅད་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ནང་ལ་འོས་གཞྱི་སྟོན་མྱི་ཆོག་ཅེས་ཟེར་
ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁུངས་གཏུག་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་ང་ཚ་ོགནས་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚགོས་ཚགོས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་ལ་ཁུངས་གཏུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་སྒེར་གྱི་རང་དབང་དང་འསོ་བསྡུ་ཐགོ་ལ་
མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཆོག་པའྱི་ཐགོ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་སད་ཆ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་རདེ། སྱིར་བཏང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་པ་ཐགོ་ནས། ཐབེས་ཙེའྱི་ཐགོ་ནས་
དབེ་སེལ་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན་ན་
འགལ་ཟླ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་འད་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
ཕགོས་གཞན་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོགང་ཡང་ཞུས་ཀྱི་མྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གཞུང། 
ལག་པར་དུ་བཙན་བལོ་གྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཁང། གཞུང་གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེདནོ་དམ་
པ་ལ་ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འག་ོན་དབེ་སལེ་ད་ེགང་འད་གནང་ཡོད་མདེ་ད་ེཚང་མས་མཁནེ་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཁྲྱིམས་ཐོག་ནས་འདྱི་ཐགོ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་དོན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། 
ད་ེཐོག་ལ་མ་ཞུས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ང་ཚོས་
ཁྲྱིམས་བཟ་ོཔའྱི་སབས་སུ་སབས་ར་ེབདེ་མྱི་ཆགོ་པ་མང་པ་ོབཟསོ་ཡངོ་དུས། དནོ་དམ་པ་ལ་དངསོ་ཡདོ་ཀྱི་ལག་བསྟར་བདེ་དུས་
དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་བསར་བཅོས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་
ཆུང་ངོས་ནས་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོམྱིན་འདུག་ཅེས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་
དམ་པ་ལ་དེའྱི་སོན་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ཡོད་པ་བཞྱིན་བེད་དགོས་པ་རེད་ལ་སོགས་པ་དང་། སོན་འག་ོའོས་བསྡུའྱི་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་ལམ་སྟོན་ནང་ལ་ཚོགས་པ་ད་ེདང་འདྱི་བདེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། དངུལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་པ་འདྱི་
གཉྱིས་བར་ལ་ཁད་པ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ག་ར་ེབེད་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་ནང་ལ་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཁག་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་
གྱི་ངོས་འཛིན་ཟེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་འད་ཡོད་མེད་འདྱི་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། སབས་ར་ེཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་མགོན་
ཤོག་བཏང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་པ་ཁག་ ༡༡ ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ ༨ ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་མཁན་ཡང་འདུག།འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
འདུག།ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ད་ེགཞྱི་རྩ་གང་གྱི་སྟེང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཏན་ཏན་གྱི་བག་ོགེང་མང་པ་ོབེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེད་ལྟ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། གལ་ཏ་ེཚོགས་པ་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་
པ་ནང་བཞྱིན་འསོ་གཞྱི་སྟོན་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཟརེ་ནའང་རདེ། གཞུང་གྱི་ངསོ་འཛིན་ཡདོ་པ་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཐརོ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདའྱི་ས་མཚམས་ད་ེང་རང་ཚ་ོལ་དབང་ཚད་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་
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ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་འསོ་གཞྱི་སུས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྱི་ཁ་ོརང་གདམ་ཀ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་ཐགོ་ནས་འོས་གཞྱི་སྟནོ་པ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་
འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གསལ་ཁ་ད་ེགགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་རང་གྱིས་ངསོ་འཛིན་
བེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་སང་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུ་ནང་ལ་བསར་བཅོས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མང་པ་ོབས་པ་རེད། ས་ོསོས་བགོ་གེང་ཆ་ཤས་
བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པ་
དང་། མང་གཙ་ོལ་རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་ལ་གཞུང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་
ལག་ལེན་བསྟར་མཁན། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱིས་ཚོད་ལྟ་བེད་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་བསམ་བོ་བཏང་
སྟངས་བདེ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ཚང་མ་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་ཡདོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ཚདོ་ལྟའྱི་ངསོ་འཛིན་
ཐགོ་ལ། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་གསུངས་རྒྱུ་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙ་ོགསུངས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་ནས། བསར་ཟློས་མ་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ལྟ་བུའྱི་ལས་ཀ་བེད་དུས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལྟ་བུ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཚང་མས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ད་ེགལ་སྱིད་གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ད་ེས་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་མྱི་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་
འངོས་པ་འགྱུར་བ་འག་ོསྱིད་ཀྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་འགྱུར་བ་འག་ོསྱིད་ཀྱི་རེད། ངས་བསམ་ཚུལ་གལ་སྱིད་འགྱུར་
བ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མ་གཏོགས་གཞན་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་འབབ་
ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གལ་ཏེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་
ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་ཆོག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་གཞྱི་སྟོན་ན་སྟནོ་ཆགོ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
དའེྱི་ཐགོ་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡངོས་གགས་འབོད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཡང་
བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད། འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག།དངོས་གནས་ཀྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་གང་
འད་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས། ལྟ་བ། དེ་བཞྱིན་དཔལ་འབོར་ད་ེཚ་ོགནང་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་བགྱིས། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེལ་གཞུང་གྱི་ངོས་འཛིན་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་འཛིན་ད་ེཐོར་དགོས་རེད་སྙམ། འོན་ཀང་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་བདེ་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་རྩའྱི་མང་གཙོའྱི་ཐགོ་
ནས་འགལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་སྙམ།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ཟློས་མ་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དང་པ་ོད་ེལ་ང་ཚོས་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བག་ོགེང་གནང་སོང། བག་ོགེང་གནང་པ་ད་ེདག་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ེམ་འོངས་པ་དང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ང་ཚ་ོལ་གངོ་གུན་རགས་པ་ད་ེསར་ཡང་མ་ཡངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཚང་མས་
ཐུགས་བསམ་བཞེས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེཡོད། འདྱིའྱི་དབང་གྱི་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་ད་ེདཀྲུག་ནས་གང་ལྟར་
བག་ོགེང་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་པ་དང་འགན་འཁུར་ནས་བས་སོང་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད། བག་ོ
གེང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གང་གསུངས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ད་ེཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག།གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བཏང་ནས་དཔྱོད་ཐབས་
ཤྱིག་མྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་འགལ་བ། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་རྩ་
དོན་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོབ། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མ་བ་ོཕམ་དང་སེམས་གགས་ཆག་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡོང་དུས་ང་ཚོས་དངོས་གནས་ཀྱི་བེད་མྱི་རུང་བ་ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་མྱི་འག་ོབ་ད་ེཚང་མས་ངོས་འཛིན་གནང་
འདུག་སྙམ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཀྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེའཁེར་
ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེང་ཚ་ོལ་མ་འོངས་པར་བཟང་སོད་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུག་བཏང་
པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་པར་ས་ོསོས་ངསོ་འཛནི་བས་ཡདོ། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་ན། འདྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་འགལ་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག།ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། གཞྱི་
རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་གང་འད་བདེ་ནས་འགལ་འདུག།ག་བ་འགལ་འདུག།གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེལ་ག་ོཡྱི་འདུག།ཕག་སྦྲལེ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་གོང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་དན་གྱི་འདུག།ང་ཚོའྱི་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ཕྱི་འགལ་ཟླ་འགོ་བའྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག།དང་པ་ོད་ེལ་ང་རང་ཚ་ོ
སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བས་འདུག།འཛམ་གྱིང་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པར་རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ད་ེངོས་འཛིན་བེད་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོགང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་མཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འག་ོསྟངས་ད་ེལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་
ངསོ་འཛནི་དགོས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་བེད་
པའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འདྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེང་ཚའོྱི་ནང་ག་ར་ེབདེ་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་རདེ། འདྱི་འཁེར་ན་རན་པ་ོཡོད་པ་
རདེ་དམ། འདྱི་རན་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུལ་གྲུ་གཞན་
གྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁུངས་གཏུག་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྲྱིམས་ལུགས་གང་དང་འགལ་འདུག།ག་བ་ལ་གསལ་
འདུག།ངས་མཐོང་མོང་མེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་དུས་གང་རེད་ཟེར་ན་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ས་ོས་ོསྒེར་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་སྨྲ་བརོད་
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དང་འག་ོསོད་ལ་སོགས་པ་ད་ེལ་ག་ོདགོས་རེད། ད་ེལ་ག་ོདགོས་དུས་འདྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་
པར་བཀག་འདུག།བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང། ས་ོསོས་བག་ོགེང་ཚགོས་
དགོས་ནའང་འད། ད་ེཚ་ོབེད་ཆོག་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དགག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག།སབས་ར་ེདགོས་པ་སེབས་ཀྱི་འདུག།ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། ང་ཚ་ོཚང་མ་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མ་བཏང་བར་ལ་འག་ོཔ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་ཛ་དག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛནི་བས་འདུག།ད་བར་དུ་བཤད་སོང། ང་ཚ་ོཛ་དག་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་མང་པ་ོབཤད་སོང། བཤད་
ཡོང་དུས་ཛ་དག་ཡྱིན་པའྱི་འགོག་ཐབས་ལ་ཆུ་མ་ཡོང་གོང་གྱི་རགས་དང་རླུང་མ་ཡོང་གོང་གྱི་གཡག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་བཀག་
པར་འག་ོདུས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་གང་འད་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག།ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་
ག་ོདནོ་གསལ་རདེ། ང་ཚ་ོཉནོ་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་སྱིབ་པའྱི་སེ་བ་ོཕལ་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚ་ོཆལོ་ཁའྱི་མྱི་དང་ཚོགས་ས་ེཁག།ས་ོ
སོའ་ིལྟ་གྲུབ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚའོྱི་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་མྱིང་སྟནོ་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ོཕགོ་གཅྱིག་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རདེ། རང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ད་ོཕགོ་སབེས་པ་ད་ེང་ཚ་ོས་ེབ་ོཕལ་པ་ཡྱིན་ཙང་རདེ། ཉནོ་མངོས་དུག་གསུམ་གྱི་སྱིབ་
པ་སོང་ཙང་རེད། ལེགས་ཉེས་བང་དོར་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྐྱནེ་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོལ་ད་ེའད་ཡོང་བཞྱིན་པ་ཧ་ག་ོདུས་འདྱི་
འགོག་པར་འགོ་དགོས་རེད། འདྱི་བཀག་ཆེད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེནས་བཏང། ཕ་ནས་ཐབས་ཤེས་བཏང། ཆུང་ངུ་རྱིགས་ནས་
ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་བཏང་ནས་ང་ཚསོ་འགོག་ཐབས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་འགན་རདེ། ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་བསད་པའྱི་འགན་ད་ེ
འདྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་དཀྲུག་མཁན་གྱི་འགན་ད་ེམ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ཡྱི་དངོས་
གནས་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་ག་བ་ཕོག་དུག་འག་ོའདུག།མྱི་སྒེར་གཅྱིག་ལ་ཕོག་དུག་
འག་ོའདུག་གམ། ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོའདུག།ཕོག་དུག་འག་ོན་འག་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་ན་མ་གཏོགས་
ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགལ་མྱིན་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།གལ་སྱིད་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་མྱིང་འཁེར་ཡོང། 
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ཆནེ་པ་ོདེ་འད་འཁེར་ཡོང་བ་ད་ེརྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ས་ོས་ོད་ོབདག་དང་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ། སོགས་ལ་འགལ་ནས་འདྱི་སྲུང་སོབ་བ་
དགོས་པའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། བསར་ཟློས་མ་གནང་རོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་གང་གནང་བ་དེར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་
དགསོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་ཡར་བརྐྱངས་ནས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཚར་བ་སྱི་འཐུས་ ༡༤ ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་མདརོ་བསྡུས་གསུངས་རོགས་
གནང། དུས་ཚོད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག།དུས་ཚོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སར་མ་ ༥ ནང་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 



43 
 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་
གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱུང། གཙ་ོབ་ོགནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེའདྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགག་བ་གནང་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་གནས་ཡུལ་གྱི་ཡུལ་
ཁྲྱིམས་བརྩྱི་དགོས་པ་ད་ེབཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་རེད། བས་ཙང་ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་བཤད་
ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོགནས་ཡུལ་གཞུང་ལ་ཁྲྱིམས་དོན་གྱི་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་ཚགོས་པ་
ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་པའྱི་དེབ་སལེ་ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཕ་བེད་ནས་བཤད་དགོས་མ་རདེ། ང་ོབ་ོགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚསོ་སྱིད་དོན་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཆོག་གྱི་མ་
རེད། རང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་གནང་བསད་པ་ད་ེགོང་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེའོས་ཤོག་འདེམས་པ་དང་འོས་གཞྱི་ལངས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་ནང་ལ་རེད། 
འནོ་ཀང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའག་ོསྟངས་ད་ེསནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་ཀ་དགསོ་པའྱི་མང་གཙ་ོཞྱིག་ང་ཚའོྱི་འསོ་ཤོག་འོས་བསྡུ་ད་ེའད་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཐད་ཀར་སེ་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བེད་པ་མ་ཡྱིན་པ། གཞྱི་རྱིམ་མྱི་མང་རང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེལ་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་ད་ེནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་ཁུངས་ལ་སབེས་ཡོང་དུས་འདྱིའྱི་བར་ལ་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་དམྱིགས་འཛུགས་བེད་པ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པར་ཐད་ཀར་རྒྱལ་སྱི་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་མང་གཙོའྱི་
ཐོག་ནས་རླབས་ཆ་ེབ་དང་ཐོབ་ཐང་ད་ེཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། སོན་གྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལས་འཁེར་ཡོང་བའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་འསོ་གཞྱི་
ས་ོསོའ་ིཆོལ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཅེས་བཤད་འདུག།ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་ལ་ཆསོ་བརྒྱུད་མྱི་འདུག།དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགང་ཡྱིན་ཟརེ་
ན་ངས་།ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྱིག་གྱི་འསོ་གཞྱི་བཏོན་ནས་ད་ེའད་བས་པ་ཤེས་རགོས་རྩ་བ་ནས་མེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེ
ཡྱིས་མ་བཞག་པ་རེད། འོན་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་བཞག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོལ་ཁ་
གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། འོན་ཀང་མྱི་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
ཆོས་བརྒྱུད་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་དང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་གཞྱི་འདམེས་པ་ནྱི་ངས་ཤེས་རགོས་མེད། བས་ཙང་འདྱི་མེད་ཙང་
ད་ེའད་བཞག་མེད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེའདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དགག་བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། ད་ལྟ་འཁྲུག་ཐེབས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགསལ་པ་ོབཤད་དགསོ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་ད་ེའད་འག་ོ
བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བེད་ན་རྱི་བོང་གནང་རྡྱིབ་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད་ད་ེམ་འོངས་པར་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་
བསམ་པའྱི་སེམས་ཁྲལ་དངོས་གནས་ཡོད། འོན་ཀང་འདྱི་ངོས་འཛིན་གང་ལ་བེད་མ་བེད་ད་ེཁག་ཁག་རེད། ངེས་པར་དུ་ངས་
བསམ་པ་ད་ེཁེད་ཚོས་གཙང་མ་གཅྱིག་ལ་མཐོང་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པར་ཞུས་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་ནས་ཡྱིན། སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་ཞསེ་པ་ད་ེ
གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་གྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་བས་མང་པ་ོཞྱིག་བསར་ཟློས་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདུག་སྟ་ེད་ལྟ་རྩ་བ་
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ནས་ངོས་འཛནི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁྲྱིམས་སྱིག་གང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེའདའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྩ་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བསར་བཅསོ་ནང་ཡོད་པ་ད་ེནང་དོན་ཆ་ནས་གཅྱིག་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་ལོད་ཀྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་ཀ་བདེ་དུས་སྟབས་བད་ེབ་ཡོང་བ་
ཞྱིག་ཆགས་རདེ་མ་གཏགོས་ནང་དནོ་གྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་མ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་ཡོད་པ་
འདྱི་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོབག་ོགེང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཁ་གསལ་པ་ོཡོང་བའྱི་ར་ེ
བ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོན་མ་ལབ་འདྱི་མར་འཐེན་ཡོད་པ་རེད། གང་འཐེན་ཡོད་པ་རེད་དང་འཐེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་ས་གནས་ལ་ཁབ་བསགས་བེད་མཁན་ཚང་མ་ལ་གོ་དོན་ཧ་ཅང་གྱི་
གསལ་པ་ོཞྱིག་རོགས་ཐུབ་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་བེད་པ་
དང་དགག་བ་བེད་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་དུས་གང་གནང་ནའང་ས་ོས་ོལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་སུ་གཅྱིག་ལའང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་དགོས་དནོ་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། སྱིར་བཏང་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་ད་ེཡར་བཅུག་དགསོ་པ་ད་ེས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ཆ་ནས་བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརོད་ད་ེལ་རྒྱབ་
སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བེད་དུས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥༠ ནང་ཆོལ་ཁའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འོས་མྱི་འདོན་པ་ད་ེ
འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༢༠༡༦ ལ་རོག་ག་བྱུང་བ་ད་ེཚ་ོཆོལ་ཁའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོས་འདེམས་པར་བརེན་ནས་
བྱུང་བ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་པའྱི་རྩདོ་པ་བརྒྱབ་ན་ཡང་ད་ལྟ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་སྙམ། ད་ེགསལ་པའོ་ིངང་ནས་ས་ོ
སོས་བག་ོགེང་བེད་དགོས་ཡོད་ན་བེད་ཐུབ་པ་དང་ནང་ལ་ཞུགས་ཐུབ་ཡོད་ད་ེརྩ་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱིན་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱིད་དོན་ནང་ལ། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ད་ེའདའྱི་ནང་
འཛུལ་ནས་འད་མྱིན་འད་བེད་བསད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་མཚན་གཅྱིག་ནང་ལོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད་
པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དང་ནམ་རྒྱུན་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཇུས་
གཏོགས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག།མྱི་མང་ནང་ལ་ས་མཚམས་
ད་ེཏག་ཏག་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག།ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གནམ་གྲུ་བཏང་མཁན་ད་ེདབུས་
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བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ལག་པར་དུ་རྩ་དནོ་གྱི་གནམ་གྲུ་བཏང་མཁན་ད་ེབོད་མྱི་མང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་
ཁག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་དུས། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ས་ོསོའ་ིསོད་ས་ལ་བསད་ནས་མ་འོངས་པ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ། 
བསར་བཅོས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དན་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་ར་ེ
གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་དོལ་རྒྱལ་པ་དང་འབེལ་བའྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ལས་དོན་མང་པ་ོགནང་བསད་པ་ད་ེཚ་ོས་ོ
ས་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་མྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་འདོད་ཞྱིག་ལ་ང་ཚའོྱི་ཕག་
སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་བོད་གཞུང་ཞསེ་པའྱི་ཚིག་ད་ེའད་བེད་སདོ་བཏང་གྱི་འདུག་པས་ད་ེཚ་ོང་ཚའོྱི་
བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་དང་མཐུན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཕྱིར་འཐནེ་གནང་དགོས་པ་དང་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་ད་ེཚོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
མཚམས་འཇགོ་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེལ་སྱིར་བཏང་མཚན་ཐ་ོབྱུང་ཚར་བ་སྱི་འཐུས་ ༡༦ བྱུང་སོང། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༡༡ ལག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརེས་ལ་གོ་
སབས་ཕུལ་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་གནང་མཁན་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང། གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་གྱིས་གསུངས་ཚར་འདུག།རེས་ལ་གོ་སབས་ཕུལ་གྱི་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་དབང་རྱིག་འཛིན་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརོད་ནང་ལ་ཆལོ་
ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་
འདོན་པ་དང། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག་ཅེས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་བསམ་ཚུལ་ཁག་བྱུང་བསད་
པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་ད་ེལ་འགྱིག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སྡུག་ཁག་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་སོགས་མར་སྟོན་པ་ཡྱིན་
ན་ངའྱི་བསམ་པར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག།ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་
ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེལ་ང་རང་ཚོ་ངོས་ནས་གང་དུ་འབབ་ཐུབ་པ་ད་ེལ་འབབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགོས་ཚོགས་དེའྱི་
ནང་གཏན་འབེབས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རྩ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ད་ེལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རྒྱབ་
སརོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གསུངས་བསད་པ་ད་ེཆྱིག་སྱིལ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ལག་པར་དུ་ཆོལ་ཁ་བ་ེབག་པའྱི་སྱི་འཐུས་དང་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་གཞན་གྱིས་རང་
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བཞྱིན་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་སྟངས་གཞན་ཞྱིག་ཡོང་དུས་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནདོ་སནོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ཚིག་བརོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་གང་འད་བཟོས་དགོས་མྱིན་དང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་དེའྱི་ནང་ལ་
ཁྲྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བདེ་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག།ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས་རདེ། ནམ་
རྒྱུན་དུ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་ཡོད་བསད་པ་ང་རང་ཚོས་འཇོན་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། འཇོན་གྱི་མེད་
ནའང་འད། བོད་མྱི་མང་གྱི་འགོ་འཁྲྱིད་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་གནས་འཁྲྱིད་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་
ཞསེ་ལབ་པ་ད་ེཚིག་སམ་པ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལག་ལེན་བསར་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་གོ་སབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ལན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཁ་སང་བཅའ་ཁྲྱིམས་
བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཁག་ཕེབས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཐེངས་གཉྱིས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མ་གསུངས་རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐངེས་གཉྱིས་དརེ་རྒྱབ་
སརོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ས་ད་ེགསུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གམ། ས་ོས་ོགསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་
བཏང་བསད་ན་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག།སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། སྱིར་
བཏང་གོང་དུ་གསལ་བཤད་ཕེབས་སོང་། ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརདོ་ནང་ལ་མེད་པའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཟེར་བ་ད་ེཡར་སྣོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེསྣོན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག།ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ཀྱིས་སྱིད་སོང་གདམ་ཞེས་སྨྲསོ་
བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་གྱི་ཁ་སང་གསར་པ་འད་བ་ོད་ེད་ེས་ཕན་ཆོད་ལ་ཐོབ་ཐང་སད་བཞག་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དེའྱི་ཐོབ་ཐང་བཞེས་ནས་གནང་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཐོབ་ཐང་བཀག་པའྱི་
སབས་སུ་ད་ེབས་ཀང་མ་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་བཅུག་པར་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། སྱིར་བཏང་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེདག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ནང་ཞ་ེདགས་མ་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ན་མཐོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གྱིས་ཐོབ་ཐང་མང་པ་ོཞྱིག་འཕོག་འགོ་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟ་ེད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་མ་འཕོག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
དེས་ཐུབ་ཐང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཁ་ེཕན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཆབ་སྱིད་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས་ཆབ་སྱིད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིན་བསམ་གྱི་
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མྱི་འདུག།ང་ཚ་ོརྩ་དནོ་འཐབ་རྩདོ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་གལ་ཆ་ེཤེས་ད་ེཆྱིག་སྱིལ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ང་རང་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་
ངོས་འཛིན་སྟངས་ད་ེཆྱིག་སྱིལ་གཏོར་བཤྱིག་ཡོང་གཞྱི་གྱུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་སྒ་ོགང་སར་ནས་འགོག་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཁྲྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་གགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབའྱི་སགས་ལ་ང་རང་ལ་
བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་ཡོད་པ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ཡང་སབས་ད་ེདུས་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་
ཆྱིག་སྱིལ་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཕོགས་ནས་དེའྱི་བར་དུ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསབས་མང་པ་ོཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ད་ེདག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་བསམ་ཚུལ་
མཐུན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་སངོ་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་ད་ེཆོལ་ཁ་ས་ོསོས་བཏནོ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁོད་དང་ང་
ཟརེ་བའྱི་སད་ཆ་གགས་ཆནེ་པ་ོསེབས་ཡངོ་གྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ངས་རྩ་དནོ་
འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ནམ་ཡང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། 
འོས་གཞྱི་དེ་འད་སྟོན་པའྱི་སབས་སུ་བར་ཞྱིག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་པ་འད་བོ་
ཆགས་ནས། ད་ེནས་རྦད་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལ་ལྟ་བ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ལང་ཕོགས་འད་མྱི་འདའྱི་ནང་ལ་རྩོད་
རོག་མང་པ་ོཆགས་ནས་མདོར་ན་བཙན་བོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ར་གགས་ཆེན་པ་ོབཟྱི་ཡོང་
བའྱི་སབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེདག་ཡྱིན་ནའང་དན་པ་བརེད་རྒྱུ་མཚནོ་པའྱི་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་གྱི་
ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཡོང་གཞྱི་གྱུར་བའྱི་སྒ་ོཐམས་ཅད་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འགོག་རྒྱུའྱི་འབད་
རྩོན་བདེ་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཡོད། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་མང་པ་ོཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་ཚར་བ་རདེ། གཉྱིས་ནས་ང་ཚ་ོཆལོ་
ཁ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆསོ་བརྒྱུད་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འོས་གཞྱི་ཞྱིག་སྟོན་ཚར་དུས་དེའྱི་ཁོངས་
གཏོགས་ཀྱི་མང་ཚགོས་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིརང་དབང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་མྱི་ཤེས་ཏ་ེབརྒྱ་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྒ་ོརྒྱག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། བསམ་བ་ོགཞན་དག་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པར་ང་ཚོའྱི་ཆོལ་ཁ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་
པ་དང་ང་ཚའོྱི་ཆསོ་བརྒྱུད། ང་ཚའོྱི་ས་ེཚན་བཟ་ོའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚགོས་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ནས་ཐནོ་པའྱི་སྱིད་སངོ་
དང་སྱི་འཐུས་ད་ེཡར་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་སེབས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱིའྱི་ཁྲྱིམས་
འཆར་འདྱི་བཟུང་ན་གོང་གྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་མང་པ་ོཞྱིག་སྲུང་སོབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚོས་རང་གྱི་རང་དབང་
གྱི་བསམ་བ་ོཡྱི་འསོ་གཞྱི་ད་ེཡར་སབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁད་ཆསོ་དང་སྲུང་སབོ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དག་ེམཚན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚིག་བརོད་དེའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཅུག་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཚགི་བརོད་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དགའ་ཚོར་ཆནེ་པའོ་ིཐོག་ནས་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་
ལབ་ཡོད་པ་འད་བ་ོདང་། ཡོད་པ་རདེ་ལབ་ན་མེད་པ་འད་བོ། དངོས་གསལ་དདོ་པ་ོཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི་ཁད་པར་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེའད་སྟནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག།ངས་ད་ེལ་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཟེར་བ་ད་ེས་ོས་ོ
རང་དབང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་བསད་མཁན། མྱི་མང་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་དང་མང་གཙའོྱི་ཁ་ེདབང་དང་ལག་པར་དུ་རྒྱལ་
ཁབ་ད་ེའཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་རྩོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་ར་ེརེ་ཁེར་ནས་སོ་སོའ་ི
བསམ་བའོ་ིཁ་ཕགོས་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ད་ེགང་འད་བདེ་ནས་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་དབང་
ཆ་འཐབ་རྩོད་པ་ད་ེརེད། ང་རང་ཚ་ོགཞྱི་རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོད་ེབས་ཀང་ག་བར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
རང་དབང་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཕགོ་ནས་བཙན་བལོ་ལ་ཡོང་བསད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་མངནོ་འདདོ་ད་ེག་ར་ེརདེ་
ཟེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེབརྩོད་ལེན་བེད་ནས་ད་ེཚུལ་ལེན་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེལེན་པ་ལ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བེད་ནས་ལམ་ཁ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་འག་ོདགསོ་རདེ་མ་གཏགོས་ང་ཚ་ོཤར་ལ་ོནུབ་བང་ཕགོས་གཞྱི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་འཐནེ་སོད་ས་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་ང་རང་ཚ་ོལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དུས་ནམ་ཡང་དགོས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ད་ེང་རང་ཚ་ོའཐོར་ཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་གགས་ཆུང་རུ་གཏོང་བེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་
ཅྱིག་རདེ་མ་གཏགོས་ང་རང་ཚ་ོལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་འབས་བུ་རྡོག་རྡགོ་ཐནོ་བདེ་ཀྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཡྱིན་པར་ངོས་
ཟྱིན་དགོས་རདེ། དསེ་མ་ཟད་པའྱི་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་བོད་ནང་ལ་བདོ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ལ་ོརྒྱུས། བོད་ཀྱི་ལས་
དབང་གྱི་སྒང་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན། ད་ེཟེར་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་སྟ་ེང་རང་ཚ་ོལས་ཆེས་ཆེར་དགའ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་
རདེ། བསམ་བ་ོབ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། སེམས་གགས་ཅན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མས་ད་
ལྟའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་སོན་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེམཐངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་བཟ་ོམང་པ་ོསྟོན་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེསནོ་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེང་རང་ཚོས་ངསོ་མ་ཟྱིན་པ་ག་ར་ེཆགས་སོང་བ་རདེ། ད་ེངོས་ཟྱིན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་བ་ད་ེབོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངསོ་འཛིན་
བདེ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེམ་བཞག་རང་བཞག་ཆགས་སོང་བ་རདེ། སབས་ཤྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་
འད་བོ་ད་ེའད་ཛ་ར་ེཛོ་རེ་མང་པོ་ཡོང་ན་ད་དུང་ཡང་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་མྱིན་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཟརེ་བ་ད་ེབོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངསོ་འཛིན་བདེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེའད་
ཞྱིག་མ་བྱུང་རང་བྱུང་ཆགས་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ཞྱིག་གནས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ཆབ་སྱིད་
ཚོགས་པའྱི་ཁེ་དབང་སད་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ཁེ་
དབང་སད་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོནས་བཟུང་ང་རང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་བརླག་སོང་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་བ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་དང་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་ཚེད་ཀྱི་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་བ་དེ་གནས་
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བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་དོན་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རདེ། ད་ེའདའྱི་སྒང་ནས་འདྱིར་ང་ཡར་ལངས་ནས་དགའ་ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེ
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཟེར་ན་རེད་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་
འཛུག་ཆོག་གྱི་མེད་པ་རེད་དམ་ཟརེ་ན་འཛུག་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ག་རེའྱི་ཆདེ་དུ་འཛུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་
དུ་འཛུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཁབ་བསགས་དང་དྱིལ་བསགས་བེད་པ། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འག་ོནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་འདྱིའྱི་
ལམ་དུ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་གོམ་སྟབས་མཉམ་གཅྱིག་ཏུ་ས་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོསྣ་ེའཁྲྱིད་མཁན་མྱི་མང་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ཀྱིས་ལམ་ཁ་གང་དུ་བསྟན་ནའང་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤར་
སོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་གཞོགས་འདེགས་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་དང་སྱིག་འཛུགས་ད་ེའད་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་དང་རེས་སུ་ཡྱིད་
རངས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ས་ོསོའ་ིཁ་ེཕན་དང་ཁ་ེདབང་། ང་ཚ་ོའདྱིར་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་
བས་ནས་ནང་ཁུལ་ནས་དབང་ཆ་འཐབ་རྩདོ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་དང་ད་ེའདའྱི་ཚགོས་པ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་སོན་ཆ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེལ་དགེ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་བསོམས་
རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེདྱི་བ་ག་ར་ེཡོད་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་འགོ་ད་ེག་རང་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་
ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱི་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ཁེར་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
མང་ཚགོས་འདུ་འཛམོས་ག་ོསྱིག་ད་ེཆལོ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད། ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱི་ག་ོསྱིག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
དམ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མར་དདེ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་ཉནེ་ཁ་མཐངོ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁ་གཡར་
ས་འད་བོ་ཞྱིག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཧ་
ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག།རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གངོ་འགོ་བང་སྱིག་ཡོང་
དུས་འོག་ད་ེལ་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ད་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད། ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་གྱིས་གསལ་བསགས་བེད་ཆོག་གྱི་
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ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱབ་གཉརེ་སདོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་དྷ་རམ་ས་ལ་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་བ་ེབག་ཅྱིག་གྱིས་
མྱི་མང་གྱིས་གཏམ་བཤད་ག་ོསྱིག་བས་ནས་སྱིངས་ཆ་སྐྲུན་བཞག་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བསགས་བས་པ་དང་
རྒྱབ་གཉརེ་སད་པ་ནང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་
རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེནས་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དང་པོ་འགོ་ད་ེནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་དང་ཟེར་བ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཅེས་པ་ད་ེསྦྱར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་
གྱིས་ད་ེའདའྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སྱིངས་ཆ་སྐྲུན་ནས་ང་ོསོད་དང་གསལ་བསགས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
གང་ལྟར་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་བ་ད་ེདེའྱི་
ནང་ལ་བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་བ་ད་ེཆོལ་ཁ་
བ་ེབག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ག་ོཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགི་གྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ཡོང་དུས་སྱིག་འཛུགས་བེ་བག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་གོ་འགོ་བ་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁ་བེ་བག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱི་གོ་བ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག།ད་ེལ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དངེ་སང་ཚགོས་པ་འད་མྱི་འད་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་བཙུགས་ན་འཛུགས་ཆོག་ཆོག་རེད། དེང་སང་དྷ་རམ་ས་ལ་ཚོགས་པ་འད་མྱི་འད་
བཟསོ་ན་ལམ་སང་བཟ་ོཆགོ་ཆགོ་རདེ། སྨན་ཁང་ད་ེཚ་ོདངེ་སང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསྒྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཚགོས་པ་
འཕལ་དུ་བཟ་ོཆགོ་ཆགོ་ཡོད་པ་རདེ། ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་ཡངོ་དུས་ཆལོ་ཁ་བ་ེབག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ག་ོམྱི་
ཐུབ་པའྱི་ཚགི་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆོལ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཅེས་ད་ེསྣོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་
མྱི་འདུག།ཡག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེའད་ཟརེ་ཡངོ་དུས་ཆལོ་ཁ་བ་ེབག་མད་ོསྨད་ཆལོ་ཁ་དང་། དབུས་གཙང་ཆལོ་ཁ། མད་ོསྟོད་
ཆོལ་ཁ་བཅས་རང་བཞྱིན་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟེར་ཡོང་དུས་ཚོགས་པ་
གཅྱིག་ལ་ག་ོའག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
 འོག་གྱི་དྱི་བ་ཕུལ་བ་དེ་གལ་སྱིད་བཟོ་བཅོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད།  གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་གྱིས་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་འདོན་པ་དང་རྒྱབ་གཉརེ་གསལ་བསགས་ཅེས་ཡར་བཅད། 
དེའྱི་མཚམས་དེར་མྱི་མང་བསྡུ་སོང་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡར་བཅུག་བཞག་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།གསལ་བསགས་བེད་མྱི་ཆོག་པ་བེད་ནས་མྱིང་མང་བསྡུ་སོང་གྱི་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཐུབ་ན། ད་ེརྱིང་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརདོ་འདྱི་མ་འོངས་
པར་ང་རང་ཚའོྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རླབས་ཆནེ་གྱི་བས་རེས་ཤྱིག་འཇགོ་ཐུབ་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚགི་གྱི་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་སྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡང་ང་ཚ་ོཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་ད་ེནས་མ་འངོས་པར་འསོ་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཚ་ོལྱིང་འཇགས་ཤྱིག་ཡོང་བ་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུསའདྱི་ལས་ལག་པའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པ་དང་འདྱི་ལས་ལག་ཙམ་གྱི་ལྱིང་འཇགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་དཔ་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག།བས་ཙང་དནོ་དག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་རྒྱབ་སོར་བས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་རདེ། ཆལོ་ཁ་ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚསོ་འདས་པའྱི་ན་ནྱིང་ལ་གཟྱིགས་ན་མྱིག་
མཐངོ་ལག་ཟྱིན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བསྟས་བསད་དུས་ཆལོ་ཁ་ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་འོས་གཞྱི་ད་ེསྟོན། འོས་གཞྱི་སྟོན་ཡོང་དུས་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བཞག་ནས་ད་ེའོས་གཞྱི་ལང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ཆོལ་ཁ་རེད། 
ཚགོས་པ་འདྱི་ཚོས་ཤ་ཚ་དང་ཞེན་ཁོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ད་ཟེར་བ་ད་ེའདའྱི་ཆ་རྐྱེན་བཞག།ད་ེའད་བཞག་ཡོང་དུས་མྱི་མང་ནང་ལ་
རྱིམ་པས་འཁྲུག་ཡོང་དུས་དག་མེད་ས་ལ་མདུང་སོང་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་བསམ་བོ་མེད་ས་ནས་བསམ་བ་ོའཁོར་འོང་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིས་ད་ེཚོའྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་བ་ན་མེད་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་མྱི་འདུག། ད་ེ
སྣནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེའད་གསུངས་སོང་། ང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་དེ། ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་བ་འདྱི་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཐ་ེཇུས་བས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་བད་ེདོན་གྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། 
སྱིར་ན་ལུང་རགོས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརདེ། ལག་པར་དུ་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་སོད་པ་འཚ་ེབ་མེད་པ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ད་ེ
འདའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐགོ་ལ་སོད་མཁན་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་དང་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་ང་ོབོར་
ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྣོན་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཨ་ཡོད་དམ། གཉྱིས་ནས་གཞུང་རདེ། ཆསོ་བརྒྱུད་
ད་ེཚོས་མར་ཐོབ་ཐང་གནང་བཞག་པ་ད་ེཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིམྱིང་
ཐགོ་ནས་འོས་གཞྱི་སྟོན་རྒྱུ་སོགས་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་འངོས་པར་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། བཙན་
བོལ་གཞུང་གྱི་འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་དྲུག་བཅུ་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེཚོར་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་བས་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེ
ཚསོ་བླུགས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། མ་འོངས་པར་ཆསོ་བརྒྱུད་ད་ེཚསོ་བླུག་གྱི་མ་རདེ། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བླུག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་
ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་མར་ཉམས་འག་ོབ་དང་། ཆུང་རུ་འག་ོཡྱི་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེའདའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རྩ་ནས་མ་
རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ཆ་ེམ་ོད་ེཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐེན་འཁེར་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་གྱི་
དཀྲུགས་སོང་ཟེར་ནས་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱིས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དེའྱི་ནང་ཐ་ེཇུས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཁ་
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གསལ་པོ་བེད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སབས་སུ་ཟྱིང་ཆ་ཐེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁའྱི་མྱིང་ཁུར་མཁན་དང་སྱིག་
འཛུགས་ད་ེའད་རེད་མ་གཏོགས་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེཚོས་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན། རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་
མེད་ཟརེ། ད་ེཚ་ོང་ཚའོྱི་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབ་ེབ་ཕེས་ནས་གསལ་པ་ོབཟོས་ན་ཡག་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་དགོས་པ་རྣམ་
རགོ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཚིག་དང་ཚགི་འཐེན་ནས་མང་པ་ོབས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོའཐེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེག་རང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་སརོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེརེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ 
པའྱི་ཀ་པ་ད་ེརྒྱབ་སརོ་ཞུའྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགག་པ་ཡང་བརྒྱབ་སོང་། ད་ེག་ལེར་
ག་ལེར་སར་མ་ལྔ་ཙམ་སོང་ན་ཚུར་རང་འཇགས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་འདངེ་ཚོད་ཆནེ་པ་ོཡོད། ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ད་ེ
རྱིང་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག།ང་འདྱིར་ཡར་ལོང་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་འདྱི་ཡང་ཆལོ་ཁ་བརྒྱུད་ནས་
ཡོང་བསད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཆལོ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱིང་ཞྱིག་སླུག་ནས་འསོ་ཤོག་ད་ེམར་སྟོན་ཡངོ་
ན་ལས་ཀ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་མ་ཡྱིན་ཤག་དང་འ་ོམ་ནུ་ཤག་རེད། སྱི་འཐུས་ཐོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། ང་ཚ་ོའད་བོ་
དཔེར་ན། ང་འད་བ་ོཡྱིན་ན་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚོས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིཉམས་མོང་ལ་བརེན་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ པའྱི་ལོར་གོམ་པ་རྒྱག་དགོས་
དུས། ང་འད་བ་ོཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་བོས་གཏོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བས་ནས་རྒྱབ་སརོ་བེད་ཀྱི་ཡོད། གཉྱིས་ནས་ཡང་ཕག་
སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མར་འདོན་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འདོན་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན་ད་ལྟ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པར་ཁེད་རྣམ་པས་གཅྱིག་གཉྱིས་
ལས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིན་པའྱི་སྒང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་ོཆར་པ་བབ་པ་ནང་བཞྱིན་ས་སྒང་ལ་བབས་ནས་ཡོང་གྱི་རདེ། དའེྱི་ཕྱིར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་སྱི་འཐུས་ལ་ོཆུང་བ་དངོས་ནས་ས་ོསོའ་ིལུང་པ་
དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ང་འད་བ་ོ
ཡྱིན་ན་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཡྱིན། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེས་ོསོའ་ིལུང་པ་དང་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དནོ་དུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས་ཆལོ་ཁ་
བ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱི་དོན་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སེབས་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ཕལ་ཆེར་འགོ་ས་རེད། འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཡང་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་སྟངས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
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འགལ་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་རྒྱབ་སོར་སུས་བས་སོང་། བར་ཞུགས་སུ་བསད་སོང་། སུས་
རྒྱབ་སརོ་བས་མ་སོང་། ད་ེདག་མྱིང་ཐ་ོཞྱིག་བཀདོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་བསམ་པར་དན་གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་བཟ་ོབཅོས་འདྱི་ཡྱི་བག་ོགེང་ལ་འཛུལ་
བཞུགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་ཚགི་བརོད་བསྣམས་ཕབེས་ཏ་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་
ནས་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཆལོ་ཁའྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཁབ་བསགས་བཏང་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནང་ལ་དཀའ་ངལ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་བཟོས་པ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་ཁ་ཤས་མ་
གཏོགས་མྱི་མང་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་ཚམིས་པ་ཞྱིག་དང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་པ་ད་ེདའེྱི་རྐྱནེ་པས་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོམཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་ཉམས་མོང་ད་ེགཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་རསེ་སུ་ཕྱི་ལ་ོ
༢༠༢༡ ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་བོད་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ། ཕ་ཡུལ་དུ་མ་ལོག་བར་
དུ་ང་རང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འདྱི་འདའྱི་ལས་ཀ་བེད་དགསོ་ཡོད་དུས་འསོ་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་ཡོད་
དུས་ང་ཚསོ་ཉམས་མངོ་ད་ེཚུར་བངས་ནས་ངསེ་པར་དུ་ད་ེརྱིང་བཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་ཚགི་བརདོ་འདྱི་ཚང་མས་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་མང་མོས་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཞེས་ཁ་གསལ་བ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། གསལ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།ད་ེནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་
ནང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་
གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་ཅྱིག་
གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེལས་ལག་
ཙམ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟངེ་ལ་ཁབ་པའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གཞུང་འབེལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་བཞག་པ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ོབརྒྱབ་མེད་པ། གཞུང་
འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛནི་མེད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ། Unregistered and Unrecognized ཚགོས་
པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོའདྱིའྱི་འོག་ལ་སེབས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག།སྱིར་
བཏང་བས་ན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་སྟབས་བད་ེཔ་ོརེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚོགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུག་བས་
པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེབཟ་ོབཅསོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེཡར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཉསེ་པ་ཡྱིན་ནས་གཏོང་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོ
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ཞ་ེདགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོའཛུལ་བཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་
ལྟར་མང་གཙ་ོཁ་ཁེར་ནས་འབག་འད་མྱིན་གོན་ནས་མར་དོན་ནས་མྱི་མང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གསལ་བཤད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ལབ་ནས་ས་ོསོའ་ིའོས་གཞྱི་ཁབ་བསགས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ད་ེཚ་ོཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེབ་ོརེད་བསམ་གྱི་
འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནས་ངསོ་ལནེ་མེད་པའྱི་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་ཐ་ོབརྒྱབ་བཞག་
པ། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་བཞག་པ། ད་ེལས་སྡུག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སད་འཕྱིན་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོདེང་སང་ཧ་ལམ་ཚགོས་
པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་འདུག།ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ང་ཚསོ་ཐ་ོམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་མྱི་སྱིད་པ་མ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐ་ོརྒྱག་ནས་གལ་ཏ་ེཁ་ོརང་ཚོས་ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་བ་སདོ་སལེ་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོར་ཉསེ་
པ་ག་ར་ེཕགོ་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་སནོ་ལ་ཁ་གསལ་
བ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ཡང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་གསལ་བསགས་ད་ེའད་གནང་
བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མ་འགྱིག་བ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་ཚང་མ་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་མ་སེབས་སོན་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
གསལ་བསགས་གནང་ཐུབ་ན་ངས་དག་ེམཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།ད་ེནང་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཕོགས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག།ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་བེད་རྒྱུ་ཡོད་
པ་རདེ་ལ། བག་ོགེང་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་བ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཚགོས་པས་ག་ོསྱིག་མ་བས་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ོ
སྱིག་བས་མོང་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིག་བ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་བསམ་པ་ཏན་ཏན་ད་ེརྱིང་ངེས་
པར་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ནས་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སབས་སབས་ཚགོས་གཙ་ོནས་
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། གལ་སྱིད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། འོས་ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་ཟརེ་བ་ད་ེ
བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོ
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་མཚན་རགས་བསནོ་ཡོད་པ་རེད་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕག་བརྐྱངས་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་ཕག་བརྐྱངས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་ཕྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་བསྡུ་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུ་ད་ེཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། འསོ་གཅྱིག་བླུགས་དགོས་ཟརེ་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་དང་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ལངས་ཕགོས་རང་འཇགས་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་གཅྱིག་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུ་ད་ེལ་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ནས་ད་དུང་ངོས་
ལེན་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་མདང་དགོང་གཏན་འབེབས་བས་པ་དརེ་ངསོ་ལེན་མེད་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེ
འདའྱི་ག་ོབ་མྱི་འག་ོབའྱི་ངསེ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དའེྱི་ཚགི་བརདོ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག།དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྲྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ད་ེ
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་འདོད་པ་ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་
དགསོ་པ་ད་ེལ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་དནོ་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༧ པ་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མསོ་མཐུན་
ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ནས་ད་དུང་ཐངེས་གཅྱིག་བླུག་དགོས་པའྱི་འདདོ་པ་ད་ེ
ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེར་འདོད་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་
ཞསེ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཚིག་སོན་མ་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལོགས་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་བསར་དུ་གསུང་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ཚིག་བརོད་འདྱི་བྱུང་ན་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ནས་ནང་གསེས་བཟོ་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
དགངོས་ཚུལ་གསུང་ཐུབ་ན་ད་ེཡག་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཚ་ོམཆགོ།ཁྲྱིམས་ད་ེག་དུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་བའྱི་
རསེ་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་མྱིང་རགས་བཀདོ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཁྲྱིམས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག དའེྱི་རསེ་ལ་བཀའ་ཤག་དང་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་ད་ེརང་ལག་བསྟར་གནང་ནས་འགོའ་ིརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལན་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེབཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་ད་ེད་ལན་གྱི་དོན་
ཚན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརདོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་ད་ེབསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་
རང་ག་ོཡྱི་རདེ། གང་ལགས་ཟརེ་ན་ཁ་སང་ངས་ statutory interpretation དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ེག་ར་ེཟརེ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་ཡངོ་དུས་དགོས་དནོ་ག་ར་ེབས་ནས་ཁརེ་བ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེ
ས་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་འོས་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད། ཚགོས་སྱིད། སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་སནོ་མ་ཡྱིན་ན་འསོ་
མྱི་སྟོན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་མར་འཐནེ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ནང་ལ་སོན་མ་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་
ད་ེམེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁྲྱིམས་འཆར་བསར་བཅོས་འདྱི་ག་ར་ེབེད་ནས་ཁེར་བ་རེད་ཟེར་ན་ད་ེས་
ཡོད་པ་ད་ེམར་འཐནེ་ཡྱིན་ཙང་མེད་པ་ཆགས་པ་རདེ། རང་བཞྱིན་གྱི་ག་ོབ་ད་ེསེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞུང་འབལེ་ཡྱིན་
མྱིན་གྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་སྟ་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་སྱིད་སྱི་སྒེར་སུ་ཐད་ནས་ཟེར་ཡོང་དུས་གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་མྱིན་
ཚང་མ་ཐབེས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་མེད་པ་ཆགས་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བསར་བཅོས་ཚགི་བརདོ་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་
གནང་བཞག་པ་ཚང་མ་ཚུད་པར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་མཚོན་གྱི་རདེ་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ག་ར་ེབས་ནས་ལབ་ན་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ང་རང་གྱིས་
བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནང་ལ་གསོ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། གང་ལགས་
ཟརེ་ན་ང་ཚ་ོམྱི་འབོར་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་ལས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཕར་ཚུར་ང་ོམྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་དག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡོང་དགོས་དོན་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན་མྱི་ས་ཡ་བརྒྱ། ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ། ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ཡོད་
དུས་མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདོད་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པས་ཚབ་བདེ་ནས་མྱི་མང་ལ་འགེམས་སེལ་བ་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་འཛུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོའབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལས་མེད་པར་སོང་ཙང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སོར་ལ་མཁེན་འདོད་
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དགོས་ན་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་བརྩད་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་དུ་ཧ་ག་ོབའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེཙམ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབ་ོཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་མང་གཙ་ོལབ་དགོས་དོན་
ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ག་ོདནོ་དང་རྩ་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་འགལ་
ཟླ་ཆགས་ཡོང་དུས་མཚམས་ར་ེཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་ག་ོདོན་དམྱིགས་ཡུལ་རྩ་དོན་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་བརེན་
ནས། ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱིས་རང་དནོ་དང་རྩ་དནོ་ཐུག་
ཡོང་དུས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་བེད་སོད་བཏང་ནས་རང་དོན་ད་ེགལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་
མེད་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འོས་བཞེངས་པའྱི་སབས་ལ་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཞེངས་གནང་། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཞེངས་གནང་། ཐོབ་ཤོར་
བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྒེར་རང་ཆགས་ཚར་དུས་དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་རོག་གེང་ཟེར་ནའང་རེད་མཇུག་སྣོན་བེད་
མཁན་མུ་མཐུད་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།སོང་ཙང་ད་ལན་མོང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོབཅོས་
ཚིག་བརོད་ཡྱིན་ནས་རེད་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཡྱིན་ནས་རེད། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དེར་ཚོར་བ་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞྱི་རྩའྱི་ང་རང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ལང་གྱི་མྱིན། ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིངོས་ནས་
བཀའ་སྱི་མཐུན་མོང་གྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ལ་སྱི་མོས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསུངས་སོང་བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག།ད་ེག་
ར་ེརེད་ཟེར་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་དགོས་རེད་ཟེར། དེའྱི་
གོང་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་འོས་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུ་ད་ེལ་མོས་མཐུན་མེད། འདོད་པ་ཁེངས་མ་སོང་གསུངས་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ག་ོབ་ད་ེད་ལྟ་མཚན་རགས་བཀདོ་ཀྱི་མྱིན་ཞསེ་ག་ོབ་ད་ེག་ོཡྱི་རདེ་དམ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་འཛིན་གྱི་ནང་ལ་མཚན་རགས་བཀོད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་པའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚན་རགས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་
བཀདོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེ
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པ་དེར་མྱི་ར་ེར་ེནས་འགེལ་བཤད་ར་ེར་ེབརྒྱབ་ཡོང་གྱི་འདུག།ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་
ནས་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་དྱི་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་ཆ་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ས་རདེ། འདྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་
གྱི་འོག་ལ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཐོག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེབ་
སེལ་བེད་པ་ལ་ཁྲྱིམས་ལུགས་འགོ་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་པ་ལ་ཆ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་
དགོས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་མེད་དུས། ད་ལྟ་ངས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེབསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་དང་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་གཉྱིས་བར་ལ་ཁད་པར་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་ེསའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་མེད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ད་ེདུས་ཆ་
ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་ཏན་ཏན་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་ངསོ་ནས་འོས་བསྡུ་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཁབ་བསགས་བེད་
ཀྱི་མྱིན་ཞེས་གགས་ཆེན་པོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་ནང་ལ་མར་ཕྱིར་འཐེན་བེད་པ་དེ་
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ཐོག་ལ་དོན་དག་གཅྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཀྱི་ཁ་
གསལ་བ་བཟོས་ནའང་མ་འངོས་པར་ཁྲྱིམས་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་དུས་གང་འད་བདེ་ཀྱི་རེད་དམ། གང་འད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེབཞྱིན་མང་གཙའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ། ང་
ཚ་ོལ་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་པ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ཨྱིན་སད་ཐགོ་ནས་ Civil Society ཞུས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། Civil Society སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་པ་ད་ེམང་གཙའོྱི་གཞྱི་གདན་ཡདོ་ནའང་མེད་ནའང་རདེ། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་སྱིག་གཞྱི་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དང་པ་ོནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེགང་རདེ་ཅེས་པའྱི་ས་མཚམས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོ
མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འཁརེ་ཡངོ་དུས། འདྱིའྱི་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་གེང་སོང་དང་དགོས་ཕགོ་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག།ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་ོས་ོངསོ་ནས་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱབ་པ་
ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་ཚིག་བརོད་འཁེར་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེངས་ག་ོཚོད་ཀྱི་འདུག།བསར་
བཅསོ་ཚིག་བརདོ་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དནོ་དག་ད་ེམྱི་སྒྲུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་
རདེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་
ད་ེདངོས་གནས་རེད། ང་རང་གྱི་ཤེས་ཚད་བེད་པ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཐགོ་མར་བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པ་ལངས་
བའྱི་སབས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པའྱི་ད་རྒྱ་བཟོས་ནས་མྱིང་སྟོན་ནས་དེའྱི་ནང་བཞུགས་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་དོན་
ཚགོས་པ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡོངས་གགས་སུ་རྒྱལ་ཡངོས་མང་གཙ་ོཚགོས་པ་མྱིང་སྟནོ་པ་རདེ། མཉམ་ཞུགས་
བས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙ་ོཚོགས་པས་མྱིང་སྟོན་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། ང་སྟོན་མ་མོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙ་ོམཆགོ དངསོ་གནས་ཡྱིན་ན།ོ འནོ་ཀང་གོས་འཆར་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙ་ོཚགོས་པས་ཁབ་བསགས་བདེ་
ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་དམ། བདེ་ཆགོ་གྱི་མེད་ན་ད་ེལ་ལག་བསྟར་གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙ་ོཚགོས་
པ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོང་རང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལོགས་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་ Civil Society ཞེས་པའྱི་དབང་ཚད་དང་དའེྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་གཅྱིག་ཏན་ཏན་འག་ོསྱིད་ཀྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་གང་ཟག་ཡར་ལངས་བསད་མཁན་ད་ེབོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
རེད། ད་ལན་དེར་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོཚབ་
མཚོན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་ད་ེམྱིན་ཚོགས་པ་དང། ད་ེམྱིན་སུ་ཞྱིག་ཀང་མཚོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་མྱིན་
འདུག་ལ་བེད་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་འགར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིཕགོས་ཁ་མཚོན་བསད་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་
ཀྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མདོར་བསྡུས་གསུངས་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། མཐའ་མ་དེར་དབང་ཆ་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང། ངས་ད་ལྟ་ལག་པར་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མྱི་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཟེར་ན། ཆལོ་ཁ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་རྐུབ་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་སྱིད་སོང་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐནེ་འཁེར་ལ་གནོད་སོན་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།།ཧ་
ཅང་གྱི་སྡུག་ཅག་ཡྱིན་པ་སོགས་གསུངས་བསད་སོང་།།བས་ཙང་ངས་བཤད་མྱི་དགོས་ན་བསམ་ནས་བསད་ཡོད།།རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྲུབ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་སུ་བསེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་འཐེན་ཁེར་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན། འདྱིར་བསེབས་པའྱི་ཆོལ་གསུམ་སྱི་འཐུས་ཚ་ོཆལོ་ཁ་གསུམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་
གྱིས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བླུགས་ཏ་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ལོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་
ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་འོས་ཤོག་བླུགས་རྒྱུ་བཟོས་གདའ། ད་ེལས་ཡག་པའྱི་འཐེན་ཁེར་མེད་པ་
ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོམ་གཏོང་བར་འསོ་གཞྱི་བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས་འཐནེ་ཁེར་བཟ་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་
བ་ད་ེའད་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་པ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ེལས་དངསོ་གནས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐགོ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཡོང་རྒྱུ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ང་
ཚ་ོཚང་མའྱི་མཐུན་སྱིལ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱི་འཐུས་བསབེས་བསད་པ་ད་ེབཙན་བལོ་རང་དབང་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་
ཚའོྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་གྱི་མ་རདེ། བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་མཚནོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བསབེས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱིར་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡྱིན་དུས་གསུང་མྱི་ཆགོ་ཟརེ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནས་འབེལ་
བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་དང་སོན་གསུང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའབལེ་ཆགས་པ་ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེ
ཚ་ེབརན་ལགས། སར་མ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་མེད། དའེྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སབས་སུ་ཏན་ཏན་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རེད། ནོར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་མཐོང་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཏན་ཏན་དག་ེཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བཟ་ོ
བཅསོ་ཀྱི་ཚགི་བརོད་ད་ེམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ་ད་ེཕྱིན་གྱི་རདེ། ས་ོས་ོངསོ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དའེྱི་
ཐགོ་ནས་དནོ་དག་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འངོས་པར་གནས་ཚུལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཀལ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་
བ་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ལྟར་ང་ཚ་ོའདོད་ནའང་རེད། མ་འདོད་ནའང་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆབ་སྱིད་ཟེར་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་དབང་ཆ་ཞྱིག་བསེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབང་ཆ་ཆེད་དུ་རྩོད་
པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་སྡུག་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དབང་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་བདེན་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གྲུབ་ཆ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་སྱི་ཡོངས་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་
དང་། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་བས་པར་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་དོན་ཚོགས་པ་མེད་པའྱི་
མང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་འག་ོརྒྱུ་ཏན་ཏན་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་ནས། བསར་ཟློས་མ་གནང་རགོས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བསར་ཟློས་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱལ་
ཡོངས་ཚོགས་པ་དེ་ཐོག་མ་དབུ་ཚུགས་པའྱི་སབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཞོན་ནུ་ལན་
ཚགོས་བཀའ་ཕེབས་པའྱི་ད་ེའདའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་
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ཀང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་ས་ོསོས་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་ཡདོ་པ་ད་ེའད་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། མ་འོངས་པར་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ཁ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་
བཀག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་སར་མ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཟེར་དུས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ། འག་ོལུགས་
འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་ཕག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོཡོང་བའྱི་
སབས་སུ་ཁ་གསལ་བ་ོབདེ་དགོས་རདེ། གཅྱིག་བདེ་དགོས་རདེ། གཉྱིས་བདེ་དགོས་རདེ། གསུམ་བདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་ན། དུས་
ཚོད་འཕོ་བརླག་འག་ོཡྱི་འདུག ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགོ་ལུགས་དང་འག་ོསྟངས་ཤེས་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚའོྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དཔརེ་ན། བ་གང་རྱིལྟ་བུ་གཅྱིག་ངསོ་ལ་བཟསོ་པ་མ་ཡྱིན་ཏ།ེ 
འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ད་ེཤེས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་དང་པ་ོད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་ད་ེབཟ་ོབཅོས་ཚིག་
བརོད་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁེར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཁེར་སྟངས་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ད་ེགཉྱིས་
ཀྱིས་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཁེར་ཡོང་དུས། གནས་སབས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་མ་གཏོགས་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་ནས་ཁུར་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་
དང་ཆོས་རྒྱུད་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ཚིག་བརོད་གསར་པ་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་རེད། ད་ེ
སནོ་ད་ེའད་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་གདམ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་
མ་རེད། རགོ་ག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་རྒྱུད་ཁག ད་ེའདའྱི་རགོ་ག་
སནོ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འངོས་པར་བྱུང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་པོའ་ིཐགོ་ནས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
སནོ་མ་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ངས་།ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་ཟེར་བ་ད་ེང་ཚོར་མངནོ་ཤེས་མདེ་ཅང་ཐུགས་
ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། བཞག་དགོས་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་འོས་
བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེའདྱི་ཆོས་སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་
བཅའ་ཁྲྱིམས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཐོག་ངསེ་པར་དུ་ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་ལུགས་ཟརེ་བ་ད་ེབཞག་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་
མ་གཏོགས། གནས་སབས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་བ་ོཞྱིག་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་གྱི་ཚགི་བརོད་ད་ེལ་
ཀུན་སོང་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ས་ོསོས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མེད། ད་ལྟ་ཐག་ཆདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ཐབས་ལམ་འཚལ་ཟེར་བ་ད།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ི
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བགངས་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེངས་འདྱི་འད་བདེ་ནས་ཕྱི་ལྟས་
ཤྱིག་ལོག་དུས་དཀའ་ངལ་དེ། ཆོལ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་འོས་མྱི་བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་ད་ེརེད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཀའ་
ངལ་བསེབས་རྒྱུ་ད་ེཆོལ་ཁ་སུས་གནང་ཡོད་ནའང། དེའྱི་ནང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚོས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ད་ེ
བཞྱིན་གནས་ཚུལ་སལེ་སྟངས་དང་ཆབ་སྱིད་ཡག་པ་ོམ་རྩདེ་པ་ལ་སགོས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏོང་ནས་ང་རང་གྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་རྱིགས་བེད་མྱི་
ཆོགས་ཟེར་དུས། བེད་མཁན་ད་ེཚོར་གང་འད་བེད་ནས་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་བས་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚསོ་རྣམ་པ་ཞྱིག་བསྟན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནས་མར་གཅྱིག་ཀོག་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོས་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་བེད་ཆགོ་གྱི་རེད། ད་ེབེད་ཆགོ་གྱི་རེད། ད་ེབདེ་ཆོག་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
གསུང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འོས་མྱི་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཁྲྱིད་གནང་གྱི་རེད། ས་ོས་ོའད་ཡྱིན་ནའང་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མ་མོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིའོས་མྱི་དེའྱི་ནང་དུ་ཁྲྱིད་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལྱིང་འཇགས་མེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེད་ལྟ་གསལ་ཐུབ་མྱིན་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་མྱིང་བཀོད་ནའང་
བཀདོ་རགོས་གནང་། གཅྱིག་བས་ན་བར་ཞུགས་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེ
གསལ་པ་ོའཁོད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱིས་གསལ་བསགས་བེད་མྱི་ཆོག་ལབ་འདུག་མ་གཏོགས། གཞུང་འབེལ་
མྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བསགས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད་བ་འདུག དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོ
ད་ེང་ཚསོ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀུན་སངོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཁརེ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། འསོ་
མྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཏོན་མ་བཏོན་ཐབས་ལམ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལྱིང་འཇགས་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ེངས་ད་ལྟ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་ད་ེད་གྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟསོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་
མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚ་ོབཟང་སོད་ཅྱིག་ལ་འག་ོདགོས་ཡོད་ན། ད་གྱིན་སནོ་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་བེད་སོད་གཏངོ་གནང་སོང། Civil 
society. Civil society ད་ེསྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགོ་བར་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ད་ེམྱི་ར་ེཟུང་ཞྱིག་
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གྱིས་ཡག་པ་ོམ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་བཀག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེས་
སོང་། ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཀ་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁ་སང་ནས་འསོ་བསྡུའྱི་བསར་བཅོས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཉམས་མོང་ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་སེལ་བའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྲྱིམས་བཅའ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེམ་འོངས་པར་
མྱི་ཡོང་བར་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དངོས་གནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེམཐོང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྲྱིམས་འཆར་
བཏོན་མཁན་དང་། རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ད་རྱིང་འདྱི་གསལ་བ་ོམ་བཟོས་ན་ཐ་ོབཀོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག བར་བཞུགས་སོད་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། 
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་བར་བཞུགས་མང་པ་ོབསད་ཡོང་དུས། བར་བཞུགས་ཀྱི་ཐ་ོནང་
དུ་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེག་རང་རདེ། དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་ད་ེཁས་བངས་ན་ཡག་ཤོས་རདེ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ལོར་ཚགོས་པས་མྱིང་གཏནོ་ཡངོ་དུས། ཚགོས་པ་ཁག་
ཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོལ་ཁའྱི་ང་ོབ་ོཆགས་ཡོང་དུས། ཆོལ་ཁ་གཞན་པ་ཚ་ོམ་བད་ེབ། མང་ཚོགས་ནང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཆོལ་ཁའྱི་ཞེན་ཁོག་གྱི་ཐོག་ནས་བླུག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོས་དམ་བཅའ་
ཕུལ་བའྱི་སབས་སུའང་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱིད་སོང་དང་། སྱི་འཐུས་འདྱི་ཆོས་ཁ་གསུམ་དང་བོད་སྱི་ལ་དབང་བའྱི་
སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གདམ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། འདེམས་སྟངས་ད་ེསྱི་འཐུས་འད་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁའྱི་ཐོག་ནས་བོད་སྱིའྱི་
ཆདེ་དུ་རེད་མ་གཏགོས། བདམེས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དམ་བཅའ་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་
འཐུས་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོམག་ོགཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་དམ་བཅའ་བཞག་རདེ། ཆལོ་ཁ་ཞྱིག་ལ་གནདོ་པའྱི་བ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆལོ་ཁ་གཉྱིས་ལ་གནདོ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཆོལ་ཁ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་འགྲུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རྩ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་
པ་ཁག་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་ལས་ཀ་
བདེ་ཡོང་དུས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མྱིན་ཡང་། རྱིམ་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོལ་ཁ་ལ་སོགས་པའྱི་དྱི་མ་འགོས་བསད་རྒྱུ། ཕོགས་
ལྷུང་ག་ོདྱི་མ་འགོས་བསད་ས། ད་ེདག་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་
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ཞྱིག་གསལ་པ་ོཡོང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལན་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེདུས་ཐགོ་གྱི་ཆར་པ། མ་འོངས་པར་ཡོང་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་ལངས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་ལངས་པའྱི་སབས་སུ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རྒྱུ། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རྒྱུ། ད་ེ
འདའྱི་འོས་མྱི་ལངས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེབཞྱིན་ཀུན་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། འོས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། འོས་མྱི་བཏོན་
མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེབཞག་དགོས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ད་རེས་ཀྱི་
གནས་བབ་ནང་བཞྱིན་བསེབས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། འོས་བསྡུ་སབས་ལ་ཁ་ོབླུགས་
དགོས་རེད། ཆོལ་ཁའྱི་ཞེན་ཁོག་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ད་ེབླུགས་དགོས་མ་རེད། ཁ་ོཆོལ་ཁའྱི་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
བའྱི་སད་ཆ་ད་ེག་རང་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆག་པའྱི་གཞྱི་རྩ་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁ་གཅྱིག་ལ་
ཐུབ་ཚོད་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་འཐུས་མའྱི་ཚང་མས་འགན་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕར་ལ་ཆོལ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུབ་ཚོད་
གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་འད་མཉམ་མདེ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་དགསོ་འདུག་ན་ཐུན་མོང་གྱི་ཐགོ་
ནས། བསམ་བ་ོགཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། བརྩ་ེབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། འཐབ་རྩོད་ལ་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་གཏོང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལན་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས། ད་ལན་གསལ་བ་ོབདེ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
དཔལ་ལྡ་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་སར་མ་གཅྱིག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ལགས་ས།ོ ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བེད་དགོས་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། སྙྱིང་ར་ེམ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འོས་བླུགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་འསོ་
མྱི་བཏོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆོལ་ཁ་ཡྱི་མཉམ་དུ་
འཛམོས་ནས་འོས་མྱི་ཞྱིག་བཏནོ་ནས། མཐའ་མ་མར་བཏོན་ཡོང་བའྱི་རྣམ་པ་ད་ེསྒེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་གཏནོ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་
ཟེར་ནས་གདེང་ཚོད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད། 
རགོས་ཞྱིབ་གང་འད་བདེ་ཀྱི་རདེ། སྱི་ཚགོས་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བ་ོགཟུར་བ་ོགནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་ང་ཚོས་ཁྲྱིམས་
འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཐོག་ནས་འཛོམས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག རྣམ་པར་མྱི་གསལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་མྱི་
གཏོན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏངོ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་
གྱི་འདུག མང་གཙོའྱི་སོར་ལ་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་
གཙ་ོབ་ོརྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི་མང་གཙོའྱི་ཐོབ་ཐང་། འད་མཉམ་གྱི་ཐབོ་ཐང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། མང་གཙ་ོ
བསྐྲུན་དགོས་པ་ད་ེམ་འངོས་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་བསྐྲུན་པའྱི་སབས་ལ། ཆ་རྐྱེན་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆྱིག་སྱིལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འཐབ་རྩོད་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། མང་གཙ་ོལ་ཁ་
གཡར་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་སྱིལ་དང་། འཐབ་རྩོད་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ན། མང་གཙ་ོདེས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོད་ེག་
ཚདོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ད་ེག་རང་བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བ་ནང་དུ། ཨྱིན་ལེན་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་
ཕབེས་བསད་ཡོད། དང་པ་ོད་ེསྐུ་ཞབས་ Timothy Loughton མཆོག་ British Conservative Party politician 
གཉྱིས་པ་དེ་སྐུ་ཞབས་ Christopher Law མཆོག་ Scottish National Party ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ། གསུམ་པ་དེ་
ལྕམ་སྐུ་ Kerry McCarthy མཆོག་ British Labour Party ཡྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་རདེ་འདུག སྐུ་ཞབས་ 
Timothy Loughton ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལྕམ་སྐུ་ Elizabeth Loughton ཁོང་རྣམ་པ་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བ་ནང་
དུ་ཕབེས་ཡོད། Tibet society ལས་བདེ་ཅྱིག་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་ Gloria Montgomery རདེ་འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་གསོ་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་འཚམ་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཟོ་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་མཐའ་མ་དེར་གོ་
སབས་གཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་གྱིན་ཚིག་བརོད་དཔེར་ན། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཟེར་བ་དང་། 
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཟེར་བ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚ་ོགསུངས་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱབ་
གཉེར་གསལ་བསགས་མྱི་མང་བསྡུ་སོང་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་དེའྱི་རྱིགས། ཚིག་གཉྱིས་འད་ཞྱིག་གསར་པ་བསེབས་སོང་
སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གཏན་འབེབས་བ་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་གྱིན་གོང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་སུ་རྐང་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་རེས་ནས་བདམས་མྱི་
དགསོ་པ་ད།ེ གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ལབ་རྒྱུ་དའེྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཕལ་ཆརེ་བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརདོ་
འདོན་མཁན་ཁ་ོརང་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། དེའྱི་ལན་ད་ེའབོར་མ་སོང་། ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ད་ེདོགས་པ་སེལ་རྒྱུ་
ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྟངས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཟེར་དུས། ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ཚང་མས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་སྱི་
ཡོངས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་གསལ་བོ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཁ་
གསལ་བ་ོབཟ་ོདགོས་པའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ད།ེ འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་ལབ་ནས་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ད་ེའདས་པའྱི་
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ལ་ོརྒྱུས་ནང་འདྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བཟསོ་འདུག འདྱི་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ག་ར་ེཡོང་དང་མ་ཡོང་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚ་ོབཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་དང་
དྲུག་བཅུ་ནང་དུ་རོག་ག་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེགནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ད་ེ
འད་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བ་ཆེད་དུ་ང་ཚསོ་དམྱིགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ེཡྱིས་ནོར་འཁྲུལ་བས་འདུག དེའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ད་ེ
འདྱི་ལ་ཡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་ཀུན་སོང་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། དནོ་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ལ། ད་ེཁ་གསལ་བ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་འདདོ་
པ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེར་གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། འདྱི་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་བཟོ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ངོས་འཛནི་བེད་སྟངས་གང་འད་ཡོད་ཟརེ་
ན། ཆོལ་ཁ་ལབ་དུས་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱིག་འཛུགས་ལབ་བཞག་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་འགན་ཁེར་མཁན་དེ། སྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ག་ོརྒྱུ་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཟོས་
རེད་ཟེར་ནས་དོན་དག་ད་ེད་ེཡྱིན། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོས་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ཁ་ཤས་
ཀྱིས་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སོར་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འདས་
པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ད་ེའད་བྱུང་མེད་ནའང་། བཞག་བཞག་ནའང་ད་ེལ་སནོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་ཁྲྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་འད་མཉམ་ཡྱིན་དུས་ད་ེབཞག་པར་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རདེ། སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོམྱི་ཆོག་ལབ་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོས་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་
སོང་། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ང་ཏོག་ཙམ་ཁ་སྡུག་ཅག་འད་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ང་རང་ཚ་ོཁ་སང་ཡྱིག་ཆ་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགཅྱིག་གཟྱིགས་ན་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ལ་
འགལ་རྐྱེན་བེད་པ་ོཉེས་ཆད་དང་འོས་གཞྱིའམ་ད་ེཕོགས་བཏོགས་བེད་མཁན་དང། འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད་གཞན་ས་ེབ་ོསུ་རུང་
ཞྱིག་དནོ་ཚན་ཉརེ་བཞྱི་པའྱི་ནང་གསསེ་ཁག་ས་ོསོར་འགལ་འཛོལ་ར་སོད་བྱུང་རྱིགས་ལ་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཉསེ་ཆད་གཤམ་གསལ་
ལྟར་འགེལ་དགོས་ཟེར་བ་ད་ེཀ་ཁ་ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་སྟབས་
བད་ེཔ་ོཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེབེད་དགོས་མྱིན་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཉེས་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཁ་ཕགོས་ད་ེའད་ང་ཚོས་ད་ལྟ་གོས་
ཆདོ་བཞག་པ་གཅྱིག་པོར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། སྱི་ཡོངས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པའྱི་ས་མཚམས་ཟེར་བ་ད་ེཚགི་རང་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། གཞུང་གྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེ
གཞུང་གྱི་ཚོགས་པ་རེད། དེ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེགསལ་བོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་
གསལ་པ་ོབེད་དགོས་འདུག་ཟརེ་བ་འཐམོ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད། འཐོམ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེགཅྱིག་བས་ན་འགྱིག་མ་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བ་ཆགོ་པར་ཞུ། གང་ལྟར་དནོ་སྙྱིང་རགོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚའོྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་སོར་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོའྱི་
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མང་གཙ་ོཚོགས་པས་འོས་གཞྱི་གཏོན་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་དེའྱི་སོར་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་ལ། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མང་གཙ་ོཚོགས་པ་དགོས་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འོས་གཞྱི་བཏོན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་
མང་གཙ་ོཚོགས་པ་ངོས་ནས་འོས་གཞྱི་བཏོན་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། ཐ་ན་ང་རང་ཚ་ོཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མྱི་བཅུ་ར་ེགཏོན་
རྒྱུ་མ་རག་ནས་ག་ཚོད་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་རེད། སབས་རེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
སོད་མཁན་མ་རག་ནས། སྱི་ཡོངས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རྐྱེན་གཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དམ་པ་ད་ེསོད་རོགས་གྱིས་ཟེར་
ནས་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སེལ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ། ང་རང་ལ་ཉམས་
མོང་ཆེན་པ་ོཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པས་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དོན་དམ་པ་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས། སྡུག་ཕོགས་ནས་བཤད་ན་ཆབ་
སྱིད་པ་ད་ེའདས་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁོང་རྣམ་པ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་རེད་
དན་གྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་གསལ་པའོ་ིཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་བེད་མ་ཆགོ་པ་རེད་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་ཆལོ་ཁའྱི་ངསོ་ནས་དབུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚོར་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ངོས་ནས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་ད་ེཚ་ོནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འབརོ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་དབུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ད་ེའད་ཞྱིག་མྱི་
བེད་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག འདོད་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་སབས་ར་ེ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དུས་ཚོད་ད་ེཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཉརེ་ལྔ་པའྱི་ཀ་པ་གཏན་འབེབས་བདེ་ཐུབ་པ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁངོ་རྣམ་
པ་ཚ་ོཐུགས་ཁག་མེད་པ་བྱུང་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་སྟབས་བད་ེརུ་འག་ོཡ་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོ
ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལུང་ཚན་ལུང་ཚན་གྱིས་གཏནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རགོ་ག་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་སྟབས་བད་ེརུ་ཡོང་བར་ཕན་ཐགོས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་པ་རདེ་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་དང་མྱི་མང་བསྡུ་སོང་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་ཞུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གསལ་བསགས་ཟེར་དུས། མྱི་མང་བསྡུ་སོང་བས་པར་
གསལ་བསགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་མ་བས་ན་དེ་རྱིང་ཁ་སང་འདུ་འཛོམས་བེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་མེད་པས། གསལ་བསགས་བེད་མྱི་ཆོག་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་མང་བསྡུ་སོང་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་དེ། ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེར་ེརེའྱི་ཐགོ་ནས་འཁོར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག འག་ོཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ད་ེཡྱིན། མཐའ་མ་ད་ེཚགི་ད་ེ
ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད། གོང་ནས་གསལ་
བཤད་བས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་ད་ེཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཟེར་ནས་ད་ེཁ་ཁ་ཞྱིག་
བཞག ནས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ཟརེ་ནས། སྱིད་སྡུག་ཁག་ད་ེམ་ལབ་པར། སྱིད་སྡུག་ཁག་
བཅས་ཟེར་ནས་བཞག་ན་ད་ེཁ་གསལ་པོ་ཆགས་ས་རེད་ལ། མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་སྟབས་བད་ེབོ་དང་། གོང་དང་
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འདྱི་གཉྱིས་བར་ལ་ཚིག་བརོད་མྱི་འད་བ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་ཚོགས་པ་ཟེར་ནས་དང་པ་ོནས་མར་
འཐནེ་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཟེར་བ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེདའེྱི་ནང་ནས་མར་འཐནེ་བཞག་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེརྱིང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཡར་བཅུག་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཚརོ་སོང་ཟེར་ནས་ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན། སར་མ་གཉྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ང་རང་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཚང་མ་ཞུས་ཟྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་དེ། 
སྱིར་བཏང་ཆགས་དགོས་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་སོང་སྟ།ེ ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ཁབ་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཟརེ་ནའང་རདེ། གཞུང་གྱི་ངསོ་འཛིན་ཡདོ་
པ་བརྒྱད་ཡོད་པ་རེད། བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ང་ོ
བ་ོདབེ་སལེ་བས་ནས་ངསོ་འཛནི་བེད་སྟངས་གང་འད་རེད། ད་ེམཚནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ངས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཁད་པར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁབ་ཚད་ད་ེམ་འངོས་པར་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་
དང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཁབ་བསགས་བ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་གདའ།་སོན་མ་ཡྱིན་ན་བཀའ་བནོ་འོས་མྱི་བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པའྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་
ཁབ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེའད་ཁབ་བསགས་བེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་བགོ་
གེང་བས་པར་ཁེ་ཕན་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཟེར་དུས་སུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཁབ་
བསགས་བེད་མྱི་ཆོག ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཙུགས་མྱི་ཆོག་ཟེར། ད་ེའོས་བསྡུ་ནང་བེད་མྱི་ཆོག ད་ེམ་
འངོས་པར་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་
གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད། ང་རང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག སེམས་ཁྲལ་ཞྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག ངས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
ཁབ་ཚད་ད་ེག་བར་ཞྱིག་ལ་འཛནི་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་ད་ེགསུང་ཆོག་གྱི་འདུག་བ། དཔེར་ནཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ན། Non-Government ད་ེའད་གཞུང་འབེལ་དང་
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཟེར་ནས་ངསོ་འཛིན་གཅྱིག་བསྒྱུར་འག་ོདགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ང་རང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་མ་
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བས་ནའང་། གཞན་པ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བེད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགཅྱིག་བསྒྱུར་འག་ོདགོས་རེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདྱི་རེད་གདའ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ས་མཚམས་བཅད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ད་ེརྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཟེར་དུས། བར་བཞུགས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོང་དུས། བར་ཞུགས་མ་གནང་
རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་གཞུང་གྱིས་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་དགུ་ད་ེཡྱིན་
ནའང་རདེ། མྱིན་ནའང་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དགོས་མཁ་ོད་ེའཕདོ་བསྟེན་ཡྱིན་ནའང་འཕདོ་བསྟེན་རེད། བུད་མེད་ཡྱིན་
ནའང་བུད་མདེ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྩ་དནོ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཚང་མས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་འོས་མྱི་བཏོན་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཁད་པར་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་མ་
གཏོགས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པས་ནམ་རྒྱུན་ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ་ད་ོཕགོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་
མ་རདེ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་དབེ་སལེ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དམྱིགས་ཡུལ་གསལ་བ་ོཡོད་
པ་རདེ། དམྱིགས་ཡུལ་དའེྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་དབེ་སལེ་བས་པའྱི་ཚགོས་པ་ཚསོ་
ཆབ་སྱིད་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞག་པ་ད་ེཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་ཁདེ་རང་ཚསོ་དེབ་སལེ་ད་ེའད་ད་ེའད་བས་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བས་འདུག་ཟརེ་ནས་ཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ Society Registration Act ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེགཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ཡང་བསར་ཁེར་དགསོ་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཆགས་
ཀྱི་འདུག གོང་ནས་གོས་འཆར་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་
འཁྲལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་
བཅས་ཀྱིས། སྱིད་སངོ་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་འདེམས་པ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་
འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་འགལ་མེད་བེད་སོད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་སར་འོས་གཞྱི་རང་
ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་འཁེར་སྟངས་དང་། མྱི་མང་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགེམས་སེལ་བེད་པ་
བཅས་གོང་གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དནོ་དང་། འབལེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངསོ་འཛིན་བ་མྱི་རུང་། འོས་བསྡུའྱི་
དུས་ཚསེ་ཀྱི་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འསོ་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་གསལ་བསགས་བདེ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་ཟརེ་བ་ད་ེབརདོ་པ་
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གཉྱིས་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་
པའྱི་སྱི་འཐུས་ཞེར་གཅྱིག་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཉརེ་བདུན་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་བར་
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནང་། ༣༦ འདུག ང་ོཡོད་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༢༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཁ་པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་
ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཁ་པ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས། ངས་བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་དང་། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརདོ་གཉྱིས་
སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དནོ་ཚན་ ༦༧ པ། 

༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ལ་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། བཟ་ོབཅོས་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
དྲུག་ཅུ་ར་ེ
བདུན་པ། 

 
 

ནང་གསསེ། ༤  
 
 
 

སྱིད་སངོ་གྱི་སནོ་འག་ོདང་
དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་བ་
ཕགོས། 
 

དབུས་འོས ་བསྡུ ་ལས་
ཁང་ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་
གཞྱིར་བརག་ཞྱིབ་རྩད་
གཅདོ་དང་། དགངོས་ཞུའྱི་
རྱིགས་གྲུབ ་རེས ་སྱིད ་
སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་
གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་

སྱིད་སོང་གྱི་སོན་འགོ་དང་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་
ཕགོས། 
 

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་
ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརག་
ཞྱིབ ་རྩད་གཅོད།  དགོངས་
ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་

སྱིད ་སོང ་གྱི་སོན ་འགོ་ དང ་
དངོས ་གཞྱིའྱི ་ འོས ་བསྡུ ་བ ་
ཕགོས། 
 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
སོན་འགོའ ་ིའོས་གཞྱིར་སྱིག་
གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡདོ་མདེ་
དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་
ཡོད ་མེད ་ བརག ་ཞྱིབ ་ རྩད ་
གཅོད། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་
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བ་གསལ་བསགས་བེད་
དགོས།  གལ་སྱིད་འོས་
གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་
དང་། དེ་ལ་སོན་འགོའ ་ི
འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་
བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་
ཚ་ེཁ་གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་
སོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་
བར་ངོས་འཛིན་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚེ་
སོན་འགོའ ་ིའོས་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བེད་
དགསོ། 

སྱིད་སོང ་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་
འོས ་ གཞྱི ་ གཉྱིས ་གསལ ་
བསགས་བེད་དགོས། གལ་
སྱིད་འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་
མདེ་པ་དང་། ད་ེལ་སོན་འགོའ་ི
འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་
སོར་ཐོབ་ཡོད་ཚེ་ཁ་གཏད་
མདེ་པའྱི་སྱིད་སངོ་ལ་འདེམས་
ཐོན ་བྱུང ་བར ་ངོས ་འཛིན ་
གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་
ཚེ་སོན ་འགོའ ་ིའོས་བསྡུའྱི་
ལས ་རྱིམ ་བསར ་དུ ་བེད ་
དགསོ། 

བཅས་གྲུབ་རེས་སྱིད་སོང་གྱི་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་
བེད་དགོས།  གལ་སྱིད་འོས་
གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་། 
ད་ེལ་སོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ཁོན་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་
ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་ཚེ་
ཁ་གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་
འདེམས་ཐོན ་བྱུང་བར་ངོས་
འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 
མེད་ཚེ་སོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བེད་དགོས། 
འནོ་ཀང་སནོ་འགའོ་ིསབས་འསོ་
མྱི་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་ཁོན ་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཡན་
ཐབོ་ཡོད་ཚ་ེདངསོ་གཞྱིའྱི་ལས་
རྱིམ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་སྱིད་
སོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་
ངསོ་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་
རྒྱུ། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་དང་འབལེ་ནས་གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་སྙན་སེང་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། རྒྱབ་ལྗངོས་ཀྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཕན་བུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་
འདྱི་ནང་ལ་དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་ད་ེས་འོས་མྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་བསར་བཅོས་ནང་ལ་གཉྱིས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གལ་སྱིད་ཁ་གཏད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ 
ལྟར་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་འོས་བསར་ནས་བེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གསར་པ་བླུགས་རྒྱུ་དེར་སོན་
འགོའ་ིསབས་སུ་འོས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོན་འགོའ་ིསབས་སུ་འོས་མྱི་ཚད་གང་ཡང་མེད་དུས། སོན་འགོའ་ིསབས་
སུ་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དང་དེ་ལས་མང་བ་ཐོབ་ཡོད་ན། དངོས་གཞྱི་འགོ་མྱི་དགོས་པ་བས། དེའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། སོན་འགོ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐོབ་ཚར་ཡོད་ན། དངོས་གཞྱི་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོན་འག་ོདང་དངོས་
གཞྱིའྱི་བར་ལ་དུས་ཚོད་ད་ེམྱི་དགོས་པ་ཆགས་དུས། ད་ེའདའྱི་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་གཞྱི་ད་ེཉུང་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན། 



72 
 

དཔ་ེམཚོན་ཞུས་ན། བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ གྱི་ལོར་མང་ཚགོས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདམེས་བ་རྒྱུའྱི་འག་ོབཙུགས་པ་
རདེ། ད་ེདུས་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་འསོ་བསྡུ་བས་པའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གང་ལྟར་སནོ་འགོའ་ིསབས་སུ་བརྒྱ་
ཆ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔརོ་སབེས་པ་དངོས་གཞྱིར་རང་འཇགས་དང་པ་ོཐབོ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ལ་སར་ཡང་བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་
པ་གང་ཟག་ད་ེརང་སནོ་འགོའ་ིསབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔོར་སབེས་པ། དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་རང་འཇགས་ཐབོ་ཡདོ་
པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལྟ་བུར་ཆ་མཚནོ་ན། བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པ་འསོ་བསྡུ་བདེ་པའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠.༩༣ སོན་འགོའ་ིསབས་སུ་
ཐབོ་ཡདོ་པ་རདེ། དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་ད་ེརང་ཐབོ་ཡདོ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སབས་སུ་སནོ་
འགོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣ ལག་ཙམ་ཐོབ་ཡོད་པ། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་རང་འཇགས་ཐོབ་ཡོད་པ། གང་ལྟར་སོན་འག་ོདང་དངོས་
གཞྱིའྱི་བར་ལ་གང་ཟག་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་བར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕན་བུའྱི་སོན་འག་ོདང་པ་ོཡྱིན་མཁན་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན། ཁ་
གཏད་ཡར་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས་ད་ེལས་འཕོས་པའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སོན་འགོ་དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་སོན་འགོར་གང་ཡོད་པ་ཐོབ་
ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དང་ད་ེཡན་ཐབོ་ཡདོ་པ་
ཡྱིན་ན། དངོས་གཞྱི་མྱི་དགོས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་འཁྲུག་རྐྱེན་མྱི་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ད་ེའཁེར་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ཁ་པ། གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ལ་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེལ་དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདེ། འོས་གཞྱི་སོན་འགོ་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འོས་མྱི་གཉྱིས་གདོན་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོར་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ནང་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འཁེར་ཡོང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་དང་། ལག་པར་དུ་སནོ་འགོའ་ིསབས་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཡན་ཐབོ་
ཚ་ེཞསེ་པ་འདྱི་ལ་གལ་སྱིད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་དངོས་གཞྱི་དང་སནོ་འག་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གོས་
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ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པས་གསུང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོཆ་ེཤོས་དེར་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། སནོ་འག་ོདང་དངསོ་
གཞྱིའྱི་བར་ལ་མྱི་མང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་དུས་སོན་འགོ་དང་དངོས་
གཞྱིའྱི་བར་ལ་མྱི་མང་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་དགག་པ་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རང་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བཅས་གསུང་དུས་དེ་ཚོ་ཧ་ལམ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ད་ེརང་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ན་ཡང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་ལོར་སོན་འགོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣ ཐོན་པ་དང་། དངོས་གཞྱིར་རང་འཇགས་རེད་
གསུངས་སོང་། ད་ེགཅྱིག་བས་ན་མ་མཁེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ངས་ཞལ་རྫུན་གསུང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག 
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོན་འགོའ་ིརེས་ཀྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་སོན་འགོར་འོས་མང་བ་ད་ེལ་དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་འོས་གངས་ 
༡༠༠༠༠ ལག་ཙམ་འཕར་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཆ་ནས་ད་གྱིན་རང་འཇགས་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་རེད། དའེྱི་ཆ་
ནས་དའེྱི་བར་དརེ་མྱི་མང་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ད་གྱིན་གངོ་དུ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་བསམ་སངོ་། དརེ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བས་ནས་སོན་འགོ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡/༢༠༠༦/༢༠༡༡/༢༠༡༦ ལོར་སོན་འགོ་དང་པ་ོཐོབ་པ་ད་ེདངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་དང་པ་ོཐོབ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་
གཞྱིའྱི་སབས་སུ་སོན་འག་ོདང་པ་ོཉྱིས་སྟོང་ལ་ོག་པར་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་མར་ཆག་རྒྱུ་དང་། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་འོས་གཞྱི་
གཉྱིས་པ་ད་ེའཕར་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ད་ེཞུས་མེད། ད་ེནས་ངས་སག་རྫུན་རྩ་བ་ནས་བཤད་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརྒྱ་ཆ་ཆག་པ་དང་འཕར་བ་གཉྱིས་ཀ་ཞུས་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་སོན་འག་ོདངོས་གཞྱིའྱི་སབས་ལ་ཐོབ་
ཁུངས་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༧༣ ཐབོ་སངོ་གསུངས་སངོ་། དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་ལ་རང་འཇགས་ཞསེ་ཚིག་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་གནང་སངོ་། 
དའེྱི་ཆ་ནས་ཞལ་རྫུན་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 



74 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚིག་དེ་གང་གསལ་པོ་བས་ནས་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནང་། གང་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་གནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡/༢༠༠༦/༢༠༡༡/༢༠༡༦ ལ་སོན་འག་ོད་ེའད་ད་ེའད་རདེ་འདུག 
དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་སནོ་འག་ོདང་པ་ོད་ེདངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་མར་ཕན་བུའྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁ་གཏད་ད་ེཡར་འཕར་བ་
ད་ེཞུས་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ཞུས་མེད། བརྒྱ་ཆ་ཚང་མ་འདྱིར་ཡོད། འདྱི་ལ་སྦས་དགོས་པ་དང་བརྐྱང་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་སནོ་འགོའ་ིསབས་སུ་གང་ཟག་དང་པ་ོདེར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣༌༠༩ རག་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཟག་གཉྱིས་པ་དརེ་ 
༢༦ རག་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་དངསོ་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་གང་ཟག་ཐབོ་མཁན་དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༧༌༠༦ རག་པ་རེད། གང་
ཟག་གཉྱིས་པ་དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༢༌༠༣ རག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་བརྒྱ་ཆ་ཁ་ཤས་རྩྱིས་མེད་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེ
འདྱིར་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་གང་ཞུས་པ་དེ་སོན་འགོའ་ིསབས་ཀྱི་དང་པོ་དེ་དང་པ་ོཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་གཞྱིའྱི་
སབས་སུ་མར་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ཁ་གཏད་ད་ེཡར་འཕར་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་མ་གཏགོས་ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་
སོར་ད་ེརང་འཇགས་རེད་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཡོད། གསལ་པ་ོཞུས་པ་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༧༌༠༦ དང་ད་ེབཞྱིན་གཉྱིས་པ་དརེ་ ༤༢༌༠༣ རག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོདགག་བ་གནང་མཁན་ད་ེཕག་རྐྱོངས་རགོས་གནང་། དགག་བ་
གནང་མཁན་ ༥ བྱུང་སོང་། ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོར་ཕག་རྐྱོངས་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་ ༡༦ མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མཉམ་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱིར་བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརདོ་འནོ་ཀང་སནོ་འགོའ་ིསབས་འསོ་མྱི་གཅྱིག་བདམས་པ་ཞསེ་པ་
འདྱིར་བསོར་བ་ག་ཚོད་བརྒྱབས་ནའང་མ་བརྒྱབས་ནའང་ཁ་སང་གྱི་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་གཉྱིས་མྱི་དགསོ་པ་བས། གཅྱིག་
ཞེས་པ་དེ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་འདུག  དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་རེད།  ང་ཚོས་ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༡/༢༠༡༡/༢༠༡༦ ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བཤད་དགསོ་པ་གཅྱིག་རྐྱང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཁ་སང་བཤད་པ་ད་ེརདེ། 
མ་འོངས་པར་མྱི་མང་གྱིས་མྱིང་བཏོན་ནས་འོས་གཞྱི་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་མྱི་ ༡༠/༡༥ ད་ེའད་
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བཏོན་ནས་མྱི་མང་ས་ོསོའ་ིམངོན་འདོད་ཡོད་སར་རུབ་བརྒྱབས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱི་རེར་དཔ་ེབཞག་ན། པར་དང་ལ་ོ
རྒྱུས་དང་ཆ་ཚང་མྱི་མང་གྱིས་མཐོང་གྱི་རེད། མྱི་ ༡༠ ཐམ་པ་སོན་འགོའ་ིནང་ཁབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ེཚང་མ་མྱི་མང་
གྱིས་མཐངོ་གྱི་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་མྱི་མང་ས་ོསོའ་ིམངོན་འདོད་དང་ར་ེབ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རེད། དརེ་བརནེ་མྱི་མང་
ཁ་ཐརོ་ནས་འསོ་བླུག་དུས་བསམ་བ་ོངན་པ་དང་། ལག་པར་དུ་ཁ་སང་ང་ཚསོ་བཤད་པ་བཞྱིན་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་དག་དེས་ལས་ཀ་
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡོད་ན་ད་ེནག་ཁུང་ནང་གྱི་ད་ེརདེ། དའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་པ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་རདེ་
མ་གཏོགས་མ་ལོན་པ་ཞྱིག་བཏང་གྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་བཏང་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་དུས་གཞན་དག་ད་ེཚ་ོཁ་འཐོར་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརང་མར་བཏང་ན་འབབ་ས་གཅྱིག་ལ་བབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ། སནོ་འག་ོདང་དངསོ་
གཞྱི་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་ངས་དེར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེ
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིར་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་
གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ་དངསོ་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་བ་དགོས་གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ད་ེདང་། འགོ་དརེ་འནོ་ཀང་སནོ་འགོའ་ིསབས་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འསོ་ཤོག་གངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྱིད་སངོ་
ལ་ཐོན་པར་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སབས་ལ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེདང་། ད་རསེ་འདྱི་
གཉྱིས་ནང་འགལ་ལྟ་བུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ང་ལ་ཚརོ་བ་བྱུང་། ཁ་སང་ག་ར་ེབཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། གཉྱིས་ལས་
མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ེགཉྱིས་བར་ལ་ཁད་པར་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་དག་ད་ེརེས་
མར་བསར་གས་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེལ་གཉྱིས་ལས་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གཅྱིག་གནང་སོང་བ་ད་ེདང་། 
ད་ལྟ་འོག་འདྱིར་འོས་ཤོག་རྩ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཡན་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་
ཞསེ་པ་འདྱི་གཉྱིས་བར་གྱི་ང་ོབ་ོད་ེཧ་ལམ་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་བསད་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་གང་ཟག་ལངས་
སདོ་མཁན་འདྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་འདྱིར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རེས་ལ། འོན་ཀང་སོན་འགོའ་ིཞེས་
པ་གསར་པ་བླུགས་འདུག འདྱིར་རྒྱབ་སརོ་བ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ཁ་པ། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིར་དགག་བ་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ད་ེཙམ་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སར་ཡང་སྱིད་སངོ་གྱི་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་མྱི་དརེ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་གཅྱིག་ཁརེ་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོས་ོསྒརེ་
ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོདང་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་འཆར་ཞུས་ཡོད། དརེ་བརནེ་གསུམ་ལས་མ་
ཉུང་བ་ཞེས་པ་འདྱིར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་འདུག རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་
འསོ་བསྡུའྱི་སབས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དངསོ་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་མ་བས་པའྱི་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་གོང་ལ་སྱིད་
སངོ་གྱི་འསོ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་གདནོ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་གསལ་བསགས་བས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེརང་ཆགས་རྒྱུ་རདེ་འདུག གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གསུམ་བཏོན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ། བཞྱི་དང་ལྔ་བཏོན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡྱིན་
ནའང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དངསོ་གནས་ལས་དནོ་བདེ་བད་ེཔ་ོདང་། སྟབས་བད་ེཔ།ོ ཐག་ཆདོ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏོགས་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་བཟ་ོལྟ་བུ་རྐྱང་རྐྱང་བཞག་ནས་མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། མ་མང་བ་ཞསེ་པ་ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་
བཞག་ནས་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཕག་ལས་གནང་མཁན་
ལ་སྐུ་ངལ་མ་འཕད་པ་གཅྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ན་ཡྱིན་དང་མྱིན་ན་མྱིན་ཞསེ་པ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་འདྱི་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གཉྱིས་འད་མཉམ་དུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་འད་མཉམ་དུ་ཐོན་
པ་འདྱི་སར་ཡང་འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་པ་རེད་གསུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་དེ་རེད། 
གཉྱིས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ གསུངས་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཞསེ་པ་
འདྱི་འོས་མྱི་ཁ་གཏད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་གཏད་མེད་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལོང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། མྱི་གཉྱིས་ཡོད་ན་གཉྱིས་ཀ་ཡང་བསར་འག་ོདགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་ན་ད་ེསྱིད་སངོ་ལ་འོས་འདེམས་
བས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་བཤད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། དམའ་བ་ད་ེམང་བར་སབེས་སྱིད་ཀྱི་རདེ། སེབས་མ་སྱིད་པ་གང་
ཡང་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལྟར་གཉྱིས་ཀ་འོས་བསྡུ་བ་དགོས་པ་
རེད་མ་གཏོགས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོང་ན་སྱིད་སོང་ལ་འོས་འདེམས་བ་དགོས་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དམའ་བ་ད་ེ
མཐ་ོབར་སེབས་སྱིད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཞེས་པ་འདྱི་འོས་མྱི་ཁ་གཏད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་བཟ་ོ
བཅསོ་གསོ་འཆར་འདྱིར་དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གྱི་སྒང་དེར་མྱི་
ཉུང་བ་ཐོབ་ནས་ཁ་གཏད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྱིད་སོང་ལ་འོས་འདེམས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་དང་། འོག་དེར་ ༥༥ 
ཞསེ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ མ་གཏགོས་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༤ གཅྱིག་པུར་ཞྱིག་སར་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ་མེད་ཅསེ་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ནང་
གསསེ་ཁ་པ་དརེ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་འདྱིས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་
ལ་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སད་པ་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། ཕན་ཐགོས་
ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་ཨང་ ༣ པར་བཏང་བཞག་པ་དེའྱི་འོས་གངས་དང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལོར་ཨང་ ༣ མ་བཏང་བ་ད་ེགཉྱིས་ཀའྱི་འོས་གངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ མ་བཏང་བ་དེའྱི་འོས་གངས་
མང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་གཏོང་ལུགས་གཏོང་སྟངས་ད་ེཚ་ོགོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རྐྱནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་ཉུང་
བ་ཞེས་ལབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བཏང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ་པའྱི་ཁ་ོརང་ཚོར་དབང་ཆ་ད་ེཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་
འགེལ་བཤད་གང་བརྒྱབས་ན་ཡང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེརདེ། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡང་ན་གསུམ། ཡང་ན་གཉྱིས་གང་ལྟར་
མཚམས་གཅྱིག་བཀག་ཐུག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རསེ་མར་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུར་འདས་པའྱི་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་རོག་ཞྱིབ་པ་ཚོས་ཀང་བསམ་ཚུལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གནད་
འགག་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྒང་ལ་ང་ཚ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་ཚིག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཡག་པ་ོད་ེ
ཙམ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞོག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་
ལ། བརྒྱུད་ལམ་ཆ་ེཁག་གྱི་ནང་ལ་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་བད་ེབའྱི་ཆདེ་དུ་གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་ཞེས་པ་དརེ་གང་ལྟར་ཡ་མཐའ་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་བས་ན་དརེ་མསོ་མཐུན་བདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
གཅྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་འོག་གྱི་སོན་འགོའ་ིསབས་ལ་འོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཡན་
ཐབོ་ཚ་ེདངསོ་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོམྱི་དགསོ་པ་ཞེས་པ་ད་ེལ་ང་ཡྱིན་ན་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། 
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སོན་འགོའ་ིསབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐོབ་བསད་ཡོད་ན། གཞན་དག་ད་ེཚོར་ ༤༥ ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་ཤོག་གང་ལ་གང་
འཚམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་གང་འཚམ་མང་པ་ོསེབས་ཡོང་གྱི་རེད། སནོ་མར་ཡྱིན་ན་སྱིད་སངོ་གྱི་སནོ་འགོའ་ིའསོ་གཞྱི་དང་། 
བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་དེར་གཅྱིག་གཉྱིས་བསོམས་ན་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་སེབས་པ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའད་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོན་འགོའ་ིསབས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཐོབ་བསད་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་ལ་ཕལ་ཆེར་
གཏན་འཁེལ་བའྱི་བཟ་ོཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཡོང་གྱི་རདེ། ཐག་བཅད་ནས་ང་ཚོས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། སྱིད་པ་དརེ་སྱིད་པ་རདེ་ཅེས་
ལབ་ན་ང་ཚོར་སང་ཉྱིན་རང་བཙན་ཐོབ་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཤད་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་པ་གཅྱིག་པོས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། དའེྱི་གནས་སྟངས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གདམ་ཀ་
མྱི་ ༡༠ ཆོལ་ཁ་ཡྱིན་ན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཡར་གདམ་མར་གདམ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། སྱིད་སོང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོར་དང་པ་ོནས་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ག་སྱིག་དང་ངོས་འཛིན་གང་ཡོད་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་ནས་
གཞྱི་རྱིམ་ནང་ནས་མང་ཆེ་བར་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་རང་འཇགས་འགོ་ཡྱི་རེད་མ་གཏོགས་སབས་དེར་འགྱུར་བ་
འགོ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་ཁོན་ནས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དེར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ 
ཞསེ་པ་ད་ེའག་ོཐུབ་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་
བ་ཞེས་པ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག ཡ་མཐའ་ཁོན་ནས་མེད་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་
ཡདོ་པ་རདེ་ལ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་གངེ་ཕགོས་སནོ་མ་ནང་བཞྱིན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། བསར་བཅོས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཏོན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་འོས་
གཞྱི་གཉྱིས་ཞེས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཀྱིས་རྩ་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་རྩ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གཉྱིས་ཞེས་པ་ད་ེལ་རྩ་བ་ནས་རྩ་
འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེདངསོ་གནས་བས་ན་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཞསེ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་
པ་ོགཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་ཏགོ་ཙམ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐག་བཅད་བཞག་ན་གསལ་པ་ོཆགས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་སད་གསང་མཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་མྱི་མང་གྱི་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་
གནས་སབས་སུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡།༢༠༠༦ ལོར་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁ་བཏགས་ཁུར་ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རགོས་གྱིས་ཞུ་
དགོས་པ་ད་ེའད་ཆགས་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་ད་ལྟ་འོག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཞེས་པ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེར་
བལྟས་ནས་གཞུག་ལ་གཞྱི་ནས་བྱིས་པ་རེད། དེ་དུས་དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་འགོ་སྟངས་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་
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བཤད་དུས། མྱི་གཉྱིས་དགོས་པ་རེད། གསུམ་དགོས་པ་རེད། བཞྱི་དགོས་པ་རེད་བཤད་ན། མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཚང་མས་མཁེན་དགོས་རེད། ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་ཡར་ཙམ་དེར་ཡོད་པ་རེད། སནོ་འགོའ་ིའོས་ཤོག་བླུག་
ཚར་དུས་མྱི་དྲུག་གསལ་བསགས་བེད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་མྱི་དྲུག་ད་ེནས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་པ་མ་
ཞུས་ན་བསད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུས་ན་ནྱི་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་འཐེན་འག་ོཡྱི་འདུག ང་ཚ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་དེའྱི་
ནང་ལ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་ཞེས་པ་དརེ་བརྒྱ་ཆ་སོར་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཁ་སང་ངས་འདྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་མྱི་ད་ེདག་ནས་མྱི་ག་ཚོད་སདོ་མཁན་ཡདོ་པ་ད་ེབཞག་ན་དའེྱི་
བརྒྱ་ཆའྱི་སོར་དང་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་རོག་ཞྱིབ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 
ཞསེ་པ་ད་ེགང་དུ་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་བྱིས་འདུག་བཤད་རྒྱུ་རདེ། སྱིར་བཏང་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཐག་གཅདོ་དབང་
ཆ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་དང་པ་ོནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཡང་མྱིན་ན་ཐག་གཅད་ནས་གཉྱིས་གཞག་དགོས་
ན་ང་ཚོས་གཉྱིས་འཇོག་གྱི་ཡོད། ད་ེམྱིན་ན་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་དང་མྱི་དྲུག་དའེྱི་ནང་ནས་སྱིག་གསལ་གྱི་འོས་ཆོས་མ་ཚང་བ་
དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོའདོན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་ད་ེའད་དང་པ་ོནས་ཐག་
བཅད་ཡདོ་ན། གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་དསེ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཉྱིས་དང་གསུམ་རང་ལ་ཐག་བཅད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དེང་སང་འཚང་ཀ་ཡོད་པ་རེད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཚང་མ་དགོངས་པ་
ཞུས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ མ་ལོན་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ན། འགལ་ཟླ་ད་ེསེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོད་ེ
འདོན་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་བཏོན་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་དུས་ངས་རྒྱབ་སརོ་བེད་ཐུབ་
པ་མྱི་འདུག གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་རང་ཡག་ས་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཉམས་མོང་བསགས་ཚར་བ་རེད། དེར་བརེན་མ་
འངོས་པར་ད་ེའད་རང་གཏོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 
 དའེྱི་འགོ་ལ་སནོ་འགོར་མྱི་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ རག་ན་གསུང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག དནོ་དག་ངའྱི་བསམ་སྟངས་ད་ེདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁ་སང་སནོ་འག་ོབླུག་རྒྱུ་མེད་པ་བས་པ་རདེ་བཤད་དུས་
ད་དུང་ང་ཚསོ་གཅྱིག་བཟསོ་འདུག་ལབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་ཕབེས་བསད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་གཅྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ངས་ཁ་སནོ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེ་དུས་བཀའ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་
གནང་། ངས་ཀང་གང་འཚམ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དགསོ་ཐུག་པའྱི་གནས་སབས་སུ་ང་ཚ་ོསབས་དའེྱི་སནོ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་
ཤོག་གྱི་སབས་སུ་ད་ལྟ་གསུང་བ་བཞྱིན་དང་པ་ོཐབོ་མཁན་དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣ ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེ ་ ར ང ་
ཐབོ་པ་རདེ་གསུང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེནས་མར་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ད་ེཚ་ོབཞག་ཡོད་ན། སུ་ཐབོ་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། གདའ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་ལ་མཐངོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ་གདའ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞན་པ་ད་ེཚའོྱི་ལམ་ཁ་བཀག་པའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་ངསེ་པར་དུ་དགསོ་པ་འདུག་གསུང་གྱི་
ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ཡན་ཆད་དགོས་ཀྱི་རདེ། དགསོ་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་གྱི་འདུག་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་ངས་
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ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམྱིན་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ནས་ ༥༥ བརྒྱ་ཆ་ ༤ གཅྱིག་པུར་སར་བ་ཙམ་གྱིས་ད་ེལ་ཚད་
མཐ་ོཔ་ོད་ེའད་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཨང་ ༢༥ ཁ་པ་ད་ེལ་
བཀའ་མོལ་ཞུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོན་སྙྱིང་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དོན་དག་གཅྱིག་མ་ཉུང་བ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་
རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདོན་དག་ད་ེསོན་ལ་
བསར་བཅོས་གཅྱིག་འཁེར་པ་རེད། གཉྱིས་ཞུས་པ་རེད། ཡང་ད་ལྟ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་དེ་འད་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་རེད། 
གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་མང་པ་ོརེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གོ་བསྡུར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ད་ེཤྱིན་ཏུ་གནད་
འགག་དང་ཕག་ལས་གནང་དུས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ཟེར་དུས་གྱིས་བཅད་པ་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་ཡོང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། དོན་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེབརྒྱ་
ཆ་ ༥༥ ཡན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གཙ་ོབོ་འད་བོ་ད་ེཁ་སང་ང་ཚ་ོབཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
རདེ། འསོ་ཤོག་ཐེངས་མང་ ༡-༢ སོན་འག་ོདངོས་གཞྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟརེ་དགོས་རདེ། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མྱི་
མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་གཉྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག། ད་ལྟ་ ༥༥ ཡྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་པ་
ཡྱིན་ན་གཉྱིས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་མང་མངོན་འདོད་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། བྱུང་ན་ CBZ མ་བྱུང་ན་ Yamaha 
ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་འསོ་འཕེན་པ་དྲུག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ༥༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་པ་འདྱི་ ༤༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཡང་ན་གཉྱིས་པ་ད་ེ ༤༠ དང། ༥ སྣ་རྱིས་སྤུ་ཚགོས་མང་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་པར་ཧ་ཅང་མྱི་འདུག དེའྱི་མང་ཚོགས་
ལ་དང་པ་ོསནོ་འག་ོལ་ས་ོས་ོའསོ་གང་འཕནེ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་འཕེན་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ནང་
ལ་མ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་དཔ་ེམཚནོ་ནང་བཞྱིན་རདེ། འདྱི་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་དག་ཤོས་ཀྱི་འདམེས་རྒྱུ་མྱི་
མང་གྱི་ག་ོསབས་གཅྱིག་ཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འད་བ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན་མྱི་མང་ལ་ག་ོསབས་གཉྱིས་རང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་ནས་གཅྱིག་མ་གཏགོས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་པའྱི་རྣམ་
པ་ཞྱིག་མཐོང་ནས། མཐའ་མ་ད་ེགང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་
གནང་སོང་སབས་དརེ། ག་ོསབས་གཉྱིས་ཀ་ལེན་དུས་མྱི་མང་ད་ེརྣམས་ལ་ངས་སད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད་སབས་བ་ོབ་
མོང་རྒྱུ་སད་ཆ་གཅྱིག་ལབ་ཕྱིན་སོང། ངས་ནོར་བ་རེད། བ་ོབ་མོང་ནའང་རེད་ད་ེརེད། བ་ོབ་མ་མོང་ནའང་ད་ེརེད། གང་ལྟར་ད་ེ
འད་ཞྱིག་གཏནོ་གནང་སོང། ཐུགས་ཁད་མྱི་འདུག བ་ོབ་མོང་ནའང་མ་མོང་ནའང་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ལ་ཁད་པར་ཏན་ཏན་འག་ོ
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དགོས་པ་རེད། ཁད་པར་ཆེན་པ་ོལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཏན་ཏན་འགོ་དགོས་པ་རེད། ངས་ཞྱིབ་ཕ་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་།ཤོག་བུ་ནང་བ་ོབ་མོང་རྒྱུ་ཚང་མ་གཏོན་ཚར་སོང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
བསར་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བྱུང་ན་ CBZ མ་བྱུང་ན་ Yamaha ཟརེ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོལ་ཐུག་བསད་འདུག།ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ གྱི་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཆ་།ཤས་བཞེས་མཁན་ཚང་
མ་ལ་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟེར་ནས་གདམ་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་
བཞག་རྒྱུ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག།གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ནས་མར་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱནེ་བསྐྲུན་བཞག་པ་ཚང་མཁན་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡག་པ་ཡོང་གྱི་
འདུག།ད་ེའདའྱི་སྱིག་གཞྱི་དམ་པ་ོབེད་ནས་མར་དམ་དུ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལག་པར་དུ་
འགོ་གྱི་ད་ེལ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། འནོ་ཀང་སནོ་འགོའ་ིསབས་སུ་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འསོ་ཤོག་ཁནོ་འབོར་ཟརེ་
རྒྱུ་དེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡག་ཤོས་ད་ེསནོ་འག་ོད་ེརདེ། སནོ་འགོའ་ིནང་ལ་སུ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོལ་
གདམ་ཀ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་སད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
དམ་དུ་བས་ནས་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་མེད་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་སུ་མྱི་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལང་
ཆགོ་གྱི་མེད་ན་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་བླུགས་འདདོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བསད་རྒྱུ་རེད། གདམ་ཀ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་འཕད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱནེ་
བཏོན་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་གཞྱི་ལ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ལོན་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་
གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། དའེྱི་རསེ་ལ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ལབ་དུས་ང་
ཚ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་དཀའ་ངལ་ད་ེད་ེག་རང་ཁྲ་ལམ་མེར་ཤར་ཡོང་གྱི་འདུག།འད་མྱིན་བདེ་ཀྱི་འདུག མྱི་ཡྱི་གདངོ་པ་ལ་ལྟ་ནས་
འད་མྱིན་བེད་ཀྱི། ད་ེཡྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཁོན་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ཚོད་ལང་མཁན་ཡོད་ནའང་དངོས་གཞྱི་ཡྱི་གང་ལྟར་
ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་མཐུན་མཁན་གང་ཟག་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་རང་
ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོའདུག མྱི་མང་ལ་སོན་འགོ་ཡྱི་སབས་སུ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེམྱི་མང་
རེད། མྱི་མང་གྱི་སུ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ད་ེསོན་འགོ་ཡྱི་འོས་ད་ེལ་ལྟ་དགོས་རེད། དངོས་གཞྱི་ཡྱི་འོད་ད་ེལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
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གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་གཉྱིས་རེད། མྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་འདོད་པ་མེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། 
སྣང་བ་མ་འག་ོམཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། གདམ་ཀ་མེད་ནའང་གཅྱིག་གདམ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ངསེ་པར་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བསྣམ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མྱི་མང་རང་ལ་གདམ་ཀ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་གདམ་ཀ་ཡག་ཤོས་ད་ེསོན་འག་ོ
ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚང་མ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་རྒྱུ་
མཚན་མང་པ་ོཞུ་མ་དགསོ་པ་བགྱིས། རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསུངས་ཚར་སོང། ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་
ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ད་ེབསར་བཅོས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་བརོད་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་ད་ེརང་རདེ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརདོ་ད་ེའད་ཡོད་ན། དཔརེ་ན་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བཏནོ་མ་ཆགོ་ཟེར་ནས། གཉྱིས་
པ་ད་ེའསོ་འད་མཉམ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཐབས་ཤེས་མྱི་འདུག གཉྱིས་བཏནོ་དགོས་རདེ། གསུམ་བཏནོ་དགོས་རདེ། དང་པ་ོད་ེ
འསོ་མཐ་ོཔ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེའད་མཉམ་སབེས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚ་ོགས་ཐབས་ལམ་སལེ་དགོས་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས།།དང་པ་ོད་ེསྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལག་བསད་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་
འཛནི་སོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་པས་ཚང་མར་ག་ོསབས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཁག་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་ཁག་གཅྱིག་འདུག མེད་པ་ཁག་ཅྱིག་འདུག མང་ཆེ་
བའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་འདུག གསལ་པ་ོབཟ་ོཔ་
ཡྱིན་ན། གསུམ་བས་ནས་བྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གསུམ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་བས་དུས་སོན་མ་དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་དངོས་གཞྱི་ནང་ལ་
གཉྱིས་ཡདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་དུམ་བུ་གཉྱིས་ལ་འག་ོབ་འད་བ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གསུམ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་
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ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་མེད་འག་ོསྙམ། ཡང་ཕག་སྦྲེལ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེས་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་ནས་འོས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་ལག་པ་
ཁག་ཅྱིག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་ང་ཚསོ་མ་
གྱིར་ལ་ོཕགོས་ལ་བག་ོགེང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་གཅྱིག་བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པའྱི་འསོ་མྱི་འདུག ༡༣ 
ལ་ང་ཚའོྱི་བག་ོགེང་ལ་ད་ེའད་བཞུགས་པའྱི་དུས་ཚོད་བྱུང་སོང། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ས་མ་ལས་གང་ལྟར་འགྱུར་བ་གགས་ཆེན་
པ་ོའག་ོའདུག ད་ལྟ་ནས་ག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་ལང་མཁན་ཕལ་ཆརེ་ ༥ ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གེང་གྱི་འདུག ༥ ལང་
གྱིན་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕད་ཀྱི་མ་རེད་སྙམ། ལོ་ ༢༠ 
རེས་ལ་ཕལ་ཆེར་འོས་མྱི་མ་འདངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་
སོང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱི་སོན་འགོ་ནང་གང་སེབས་པ་ད་ེཆ་ཚང་དངོས་གཞྱི་ནང་བཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས་མྱི་ཚང་མའྱི་ས་ོས་ོབླུགས་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་སོང་ན་དངསོ་གཞྱི་ནང་མྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཡང་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེལ་
གསུམ་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འོག་ད་ེལ་སནོ་འག་ོནང་ལ་གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་གཏན་འཁལེ་བ་བས་ཏ་ེདའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ོསབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་།ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐོག་མ་དརེ་ད་ལྟ་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་
ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེདང་། གཉྱིས་དང་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟརེ་བ་དའེྱི་སོར་ལ་རདེ། ད་ེལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཏན་
འབེབས་བས་བཞག་ན་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་དཀྱིལ་ལ་གལ་སྱིད་ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་མེད་ན་
བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ནས། བརྒྱ་ཆ་ད་ེལོན་གྱི་ཡོད་ན་གསུམ་པ་ད་ེཡར་འོས་ཤོག་ནང་བཞུགས་ཆོག་པའྱི་ལམ་
ཁ་བཟོས་ན། དསེ་ཕལ་ཆརེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག། གང་ལྟར་གསུམ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། གསུམ་པ་བརྒྱ་
ཆ་ཧ་ཅང་གྱི་དམའ་བ་ོཡོད་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་འོས་ཤོག་མང་པ་ོགཅྱིག་ཕར་གམ་འག་ོརྒྱུའྱི་དགོས་རྐྱནེ་གཅྱིག་བཟ་ོཡྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་མ་དེར་གལ་སྱིད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གཞྱི་ད་ེ
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་ད་ེཧ་ཅང་དམའ་བོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་འགོ་ལ་འོས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་
སྱིད་པ་རདེ། ༡-༦ ག་ཚོད་ཡདོ་ནའང་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ། དང་པ་ོགཉྱིས་ད་ེམ་ཡྱིན་པ་གཞན་པ་གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་
ཁ་ོཚོའྱི་འོས་ད་ེསུ་ལ་འཕེན་དགོས་འདུག དངོས་གཞྱི་ལ་འདྱི་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་རགས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
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ཡང་མྱི་མང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱི་མངོན་འདོད། ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱི་འདོད་པ། ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་
ལ་སུ་ལ་བླུགས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚོར་བ་བཏོན་མ་ཐུབ་པར་ཐད་ཀར་ཁ་ོརང་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོའག་ོབཞག་པ་ཡྱིན་ན།  ཁ་ོརང་ཚོར་གོ་
སབས་གཅྱིག་འཁྱུར་འག་ོབ་ད་ེའདའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ལ། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ Negative Polling ལབ་ནས། དཔརེ་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ང་ཚསོ་
འསོ་ ༡༠ བླུགས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གལ་སྱིད་དངསོ་གཞྱི་ད་ེམེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་འསོ་ཤོག་གཅྱིག་གྱི་ 
Value ད་ེཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འསོ་ ༡༠ འཕེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འསོ་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་མྱི་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོསྱི་
འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འོས་ཉུང་ཉུང་གཅྱིག་ཡར་སེབས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་པས་
ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱིད་སངོ་གྱི་སོན་འགོའ་ིསབས་སུ་དངོས་གཞྱི་མར་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བསགས་དེར་གངས་
ཚད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་ར་ེབདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ་དེ། འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་གསལ་བསགས་མ་
གནང་པའྱི་ཉྱིན་གངས་ ༢༠ ནང་ཚུན་འོས་མྱི་དྲུག་ལས་མ་མང་བར་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་གསལ་བསགས་བ་དགོས། ད་ེཡྱིན་
དུས་དྲུག་ལས་མ་མང་བ་དགོས་པ་རེད། དྲུག་ནང་ཚུད་ག་ཚོད་བྱུང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། དེའྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ག་ཚོད་བླུགས་བླུགས་ད་ེའད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བཀའ་།ཤག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ཁྲྱིམས་འཅར་ད་ེའཁེར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ད་ེས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་
བཟ་ོབཅསོ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེའསོ་ཐངེས་ ༡ མ་ཕྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཐབས་ལམ་བཙལ་བཞག་པ་ Yamaha དང་ CBZ ཡྱི་དཔ་ེད་ེརྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། དའེྱི་ཀུན་སངོ་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་སནོ་འགོའ་ིསབས་སུ་
ངས་ད་གྱིན་རང་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསོན་འགོའ་ིསབས་སུ་དང་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེདངོས་གཞྱི་སབས་སུ་རང་འཇགས་ཐོབ་བཞག་ཅེས་
ཞུས ་པ ་ རེད ་ མ ་གཏོགས ་ བརྒྱ ་ཆ ་ཁད ་པར ་ འདུག ་ ཅེས ་ཞུས ་མེད །  དེ ་ འ དའྱི ་ ཐོག ་ ནས ་སོན ་ འགོ ་ ཕྱི ་ ལོ ་
༢༠༠༡།༢༠༠༦།༢༠༡༡།༢༠༡༦ སོན་འག་ོདང་པ་ོད་ེདངོས་གཞྱི་སབས་སུ་རང་འཇགས་ཐོབ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེརེད། རང་
འཇགས་ད་ེགསན་ནརོ་ཏོག་ཙམ་ཐེབས་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འཆར་འབུལ་བ་རྒྱུ། བསར་བཅོས་
བ་རྒྱུ། བཟ་ོབཅོས་ཕུལ་རྒྱུ། བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གྲུབ་ཆ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ཐབས་ལམ་ཐོག་
ནས་ཕུལ་པ་རེད། འདྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རེད། ད་ེལ་
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མག་ོརྨོངས་སུ་བཅུག་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། གཉྱིས་ལས་མ་མང་བ་ལབ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་མ་རེད། འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་སོན་མ་
ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཡོད་པ་ད་ེསར་ཡང་འཁེར་ཡོང་པ་རེད། ད་ེཡང་ང་ཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་
འཁེར་ཡོང་བ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཚད་བཀག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་རྒྱུ་ད་ེསབས་ད་ེདུས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་རེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སབས་ར་ེགང་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་སནོ་འག་ོའསོ་ཚར་ནས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་མྱི་ ༦ གྱི་མྱིང་ཁབ་
བསགས་བེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེནས་མྱི་ ༥ ཡྱི་མར་འཐནེ་བཞག་ན་མྱི་ ༡ མ་གཏགོས་ལག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་ད་ེལས་ལག་གྱི་མེད་
ཙང་འོས་བསར་ནས་བླུགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་བསྱི་ཚགས་དང་མང་པ་ོབསམ་བ་ོབཏང་ནས་མྱི་ད་ེལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལོན་ན། མྱི་དརེ་འསོ་བླུགས་མྱི་དགསོ་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེབཟང་ཕགོས་ཀང་ཡོད་པ་རདེ། ངན་ཕགོས་
ཀང་ཡོད་པ་རེད། བྱུས་ངན་བས་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུ་དང་བཀག་རྒྱུ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ད་ེའད་བཟོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
གནད་འགག་ད་ེརེད། ད་ེའདའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ བཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་འོས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་དཀའ་ངལ་མེད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ 
བཟསོ་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོང་མེད་།ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོད་ེརེད། འསོ་གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། 
སྱིག་གཞྱི་དའེྱི་ནང་བཀག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥། ད་ེང་ཚའོྱི་འཆར་འབུལ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ 
༦༠ ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ༧༠ ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ༥༥ ད་ེང་ཚསོ་ཆ་
རྐྱེན་བཟོས་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་སོན་འགོ་འོས་གཞྱི་སབས་སུ་མྱི་ ༡༠༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ༢༠༠ ཡོད་ནའང་འད། ༥ ཡོད་
ནའང་འད། ༦ ཡོད་ནའང་གཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ རག། གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལག་མ་ད་ེརག་ན། ཡྱིག་ཚད་ལྟ་བུ་གང་
འཚམ་བར་ཁད་བྱུང་བ་རེད། ད་ེསོན་དཔ་ེམཚོན་བཞག་དགོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ེལ་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་འཁྱུག་ཙམ་
མཇལ་སོང། འདྱིར་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མེད་པར་སོང་ཙང་། གསལ་བཤད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་
གནང་གསུངས་སོང། ད་ེནང་བཞྱིན་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ལ་ད་ེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་དངོས་གཞྱི་སབས་སུ་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་ ༢ 
བཏོན་རྒྱུ་དེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ད་ེད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང། སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་ལབ་དུས་དྲུག་ལས་མ་མང་བ་དང་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། བཏོན་སྟངས་
བཏནོ་ལུགས་གང་འད་དགོས་མྱིན། དང་པ་ོའོས་མ་བླུགས་གོང་ནས་གསུམ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ལབ་པ་ན། གཉྱིས་མ་གཏགོས་བཏནོ་
རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ནས་འགའ་ཤས་ཀང་གང་ཟག་གཅྱིག་བཀག་རྒྱུ་དོན་དག་བས་པ་རེད་གེན་གྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་ཕོགས་ནས་འོས་
བླུགས་ཚར་བ་དང་གངས་ཀ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་གོང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཡྱི་ཚད་བཀག་གཅྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་
ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་རྱིག་པ་གང་ཐུབ་བསྱིམས་ནས་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་གང་ཟག་གསུམ་པ་ད་ེསུ་སེབས་ཀྱི་
ཡོད། བཞྱི་པ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད། ལྔ་པ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད། ཚོད་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པོ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གཉྱིས་པ་སུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་ཐབེས་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་གངས་ཀ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་གོང་ལ་ཁབ་བསགས་བས་བཞག་
པ་ཡྱིན། དེས་གལ་གནད་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གསུངས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་
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པསོ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ལབ་དུས། གཉྱིས་བཏནོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་
པ་རེད། གསུམ་བཏོན་ན་ཡང་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད། སབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱི་སྐུ་དབང་ཐོག་ནས་གནང་
བཞག་པ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་གྱི་ནང་ལ་རྱིང་པ་དང་བསར་བཅོས་དབར་ལ་ཁད་པར་ཏགོ་ཙམ་
ཡོད་པ་རེད། ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་ད་ེདག་གང་རེད་ཟེར་ན། བསར་བཅོས་ཚིག་བཛོད་ནང་སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་
དང། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་ཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་པ་ོབཏོན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་གསར་པ་ཏོག་
ཙམ་འད་ཡྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་དའེྱི་ནང་ཚགི་ད་ེགསལ་པ་ོརང་འཇགས་ཚུར་འཁེར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་
ཚང་འསོ་ཆསོ་ཚང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མདེ་ལྟ་རྒྱུ། སནོ་འག་ོསབས་སུ་བླུགས་བཞག་དུས་
སབས་ར་ེས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་ཚིག་
བརོད་རྱིང་པ་དང་བསར་བཅོས་དབར་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་མ་འདངས་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེ
ཡྱིན་ནའང་ཁ་གསལ་པ་ོགསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་
གནང་མཁན་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། རྣམ་པ་ཚའོྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཀུན་སོང་ལ་ཏན་ཏན་བཀག་བཞག་པ་དང་འསོ་
ཐངེས་གཅྱིག་གྱི་འསོ་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ལམ་ཁ་བཙལ་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསབས་གནང་བ་ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང། གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལྟ་ད་ེཐེངས་གཅྱིག་བླུགས་རྒྱུ། ཐེངས་
གཉྱིས་བླུགས་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་མ་བྱུང་ཙང་། ཡང་སྒ་ོབརྒྱབ་ནས་འཛུལ་ཡོང་གྱི་གསུངས་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་སོང། ད་ེའད་རང་མ་རདེ། 
ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེག་རང་ནང་ལ་ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀདོ་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལོན་མཁན་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ད་ེལ་ཁ་གཏད་མེད་ན་ཐེངས་གཉྱིས་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས་ཡོད་
དུས་ ༥༡ གྱི་བཀག་པ་རེད། ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་མེད་ན། ཡང་བསར་འསོ་བླུགས་དགོས་པ་རདེ། ཐེངས་གཉྱིས་ངསེ་པར་དུ་
བླུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ཐོབ་མཁན་བས་ཁ་གཏད་མེད་ན་ཡང་དངོས་གཞྱི་བླུགས་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད། 
ཐངེས་གཉྱིས་བླུགས་དགསོ་མྱི་འདུག། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལ་ཡྱིན་ན་ཡང་མྱི་ ༢༠ བཏོན་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངསོ་གཞྱི་ལ་
ཐངེས་གཉྱིས་ངསེ་པར་དུ་བླུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འསོ་མྱི་ ༡༠༠ ཐནོ་ཡོད་ནའང་ ༡༠༠ ཀ་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་བཅུག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ༢༡ གྱི་མན་ཆད་ཚང་མར་ཐེངས་གཉྱིས་བཀག་སོང། དེའང་སོང་ཙང་ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ལ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་
ཐངེས་གཉྱིས་བླུག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ལབ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དབར་ལ་སོན་འག་ོབླུག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ 
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༢༠ ལས་བཏོན་ཆོག་གྱི་མེད་ལབ་ཡོང་དུས་ ༢༡ མན་ཆད་ཐེངས་གཉྱིས་གོ་སབས་མ་རག་པ་རེད་དེ། ཐེངས་གཉྱིས་མེད་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ གྱི་ཁ་གཏད་གཅོག་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད་ེ
བླུག་མྱི་དགོས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐེངས་གཉྱིས་བླུག་རྒྱུ་ད་ེཁྲྱིམས་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཟེར་དགོས་དོན་ད་ེ
བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ། ད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན་ནམ་རྒྱུན་དང་པ་ོད་ེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ད་ེདག་ལ་ག་
ཚདོ་བསམོས་པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ལས་ལག་ཡོད་པ་མ་རེད། ༥༥ དང་ ༤༥ དབར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 
ནམ་རྒྱུན་འསོ་འག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཚགས་པར་ཁག་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ འསོ་མྱི་གཅྱིག་གྱི་
ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་ཚགས་པར་མང་ཆ་ེབའྱི་ Overwhelming Majority ཟརེ་གྱི་རདེ། Landslide  Victory ཟརེ་གྱི་རདེ། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡྱི་ཐོབ་རེད། Landslide Victory ལབ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ དེ་ཉུང་དགས་ཀྱི་འདུག་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ བཟོས་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་
འདུག།༦༠ ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ ༦༠ དང་གཞན་ལ་ ༤༠ ཡྱིན་དུས་གཞན་འོས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ ༤༠ རེད། ༤༠ ཡྱིན་དུས་ད་ེགཉྱིས་
དབར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཡྱི་ཁད་པར་ཕྱིན་ཚར་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཡྱི་ཁད་པར་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེ
ཧ་ལམ་མ་སྱིད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སནོ་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ བསམོས་པའྱི་ཚང་མའྱི་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ བཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་ ༦༥ མྱི་དགོས་པར་ ༥༥ 
མྱི་དགོས་པར་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༤༠ དང་ ༦༠ དབར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 
ཡྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་གཞྱི་ལ་བླུགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་སོན་མ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་ཆ་ེབའྱི་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་བསྡུ་དངོས་གཞྱི་སབས་ལ་རགོ་ག་མང་ཤོས་ཡོང་བ་རེད། སནོ་འག་ོསབས་ལ་ཡདོ་
པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཁད་པར་ཡོད་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཐབོ་ཤོར་དང་གཏན་འཁལེ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། མྱི་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེའད་རང་འག་ོབཞག་ན་ངས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེབ་དེ། གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརེད། 
འདྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བསར་བཅོས་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་ཁེར་བ་ཡྱིན། འདྱི་ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ོལ་ང་རང་འོས་མྱི་ཡྱིན། འོས་མྱི་
དངོས་གཞྱི་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་གཅྱིག་པུ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གསུམ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཆོལ་ཁ་ཟེར་ནའང་
རདེ། ཕོགས་ཤེས་ད་ེཉུང་བ་བྱུང་སོང། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཉྱིས་ཡོད་ན་གཉྱིས་ཆ་སྱི་ཚགོས་དུམ་བུ་གཉྱིས་འག་ོརྒྱུ་དང་གསུམ་
ཡོད་དུས་མྱི་ཚ་ོཡང་ད་ེརྱིང་ཕར་གཅྱིག་ཕྱིན། སང་ཉྱིན་ཕར་གཅྱིག་ཕྱིན། གཞེས་ཉྱིན་ཚུར་གཅྱིག་སབེས་ཡོང་དུས་སྒང་ལ་ཕོགས་
གཏོགས་དང་ཕོགས་ཤེས་དང་ཚརོ་བ་ད་ེཏགོ་ཙམ་གགས་ཆུང་བ་བྱུང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་གསུམ་ད་ེཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ཡྱིན་
ནའང་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ད་ེགང་འདུག་ཟརེ་ན། འསོ་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་
ད་ེས་ཐག་གཅོད་པ་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ང་ཚོར་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་སོང། ཀུན་སོང་
ལག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་འཕད་ཀྱི་རདེ། དཔརེ་ན། སནོ་
འགོ་དང་པོ་ད་ེལ་ ༣༠༠༠༠ ཐོབ་པ་ཆ་ཞོག གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ལ་ ༢༩༥༠༠།༢༩༥༠༠ ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
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གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་བཏནོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་དབར་ལ་འོས་ ༥༠༠ ལས་ཁད་པར་མེད་ཙང་ཁད་པར་འདྱི་ཡང་
བསར་བསྡུར་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཐབོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཙང་། གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུམ་གསུངས་སོང། གསུམ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གང་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། གཅྱིག་ལ་ 
༢༥༠༠༠ དང་། གཞན་གཉྱིས་ལ་ ༢༤༥༠༠།༢༤༥༠༠ ཡང་གསུམ་པ་ད་ེལ་ ༢༤༥༠༠ བཞྱི་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་
ལ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་རདེ། ༢༤༥༠༠ གསུམ་པ་ད་ེམར་བཏོན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་པ་གསུམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་སྐུ་དབང་ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་སྒང་ལ་གསུམ་དགོས་ཀྱི་
འདུག བཞྱི་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།གཞྱི་རྩའྱི་ཁྲྱིམས་
ཁ་གསལ་པ་ོག་ཚདོ་ཡོད་ནའང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་གསལ་དགས་ན་ལག་པ་དམ་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ཡང་ལག་པ་དམ་པ་ཡྱིན་
ན་རེས་མ་ཁྲྱིམས་འཆར་གཅྱིག་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་འདྱི་བས་ོརྒྱུ་ད་ེ
གོས་ཚོགས་ནས་བས་ོབཞག་པའྱི་མྱི་སྣ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འོས་འཕེན་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོའཁེལ་བས་བཞག་
པའྱི་མྱི་སྣ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་རང་ནས་བསོས་གཞག་པའྱི་མྱི་སྣ་ལ་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆསེ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ངོས་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚགི་བརདོ་ཅྱིག་གསར་པ་གསུངས་པ་རདེ། ནང་ལོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ད་ེ ༦༠ བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ནམ་རྒྱུན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་མྱི་འག་ོམཁན་ཟེར་མཁན་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཧ་ཅང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་ད།ེ དབུ་མའྱི་ལམ་གཅྱིག་བཏོན་ན། དང་པ་ོད་ེལ་གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་དང་བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་ཡོང་དུས་དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགོའ་ིའསོ་གཞྱིར་སྱིག་གསལ་འསོ་ཆོས་ཚང་ཡོད་པ་མེད་དང། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་
བརག་ཞྱིབ་རྩད་གཅོད། དེའྱི་སྱིར་བཏང་འབུལ་ཆད་ཚང་ཡོད་མེད་དང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོབཟོས་པ་རེད། ད་ེསོན་ནས་
འོས་གཞྱི་བརག་ཞྱིབ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོ
གཅྱིག་བཤད་བསད་ཀྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ད་ེལ་གངས་ཀ་བཅད་དགོས་
འདུག་ལབ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་དགོས་པ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་བག་ོརྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོཡྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལག་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཡྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཡྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་ལ་མྱི་ ༦ གསལ་
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བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསོན་ལ་ཡོད་པ་རདེ ང་ཚོའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་པ་རདེ། དུས་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འཁེར་ཆགོ་གྱི་འདུག ད་ེམེད་ན་ངས་ཚིག་ཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་ལག་མ་རྣམས། སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱིར་གསལ་
བསགས་བེད་དགོས། རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རསེ་ལག་མ་རྣམས་སྱིད་སོང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱིར་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། 
མྱི་ ༦ ཡོད་པ་རེད། མྱི་ ༦ ནང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ད་ེཞུ་འག་ོཡྱི་རེད། འོས་ཆོས་མ་ཚང་མཁན་ད་ེལ་མ་ཚང་བའྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ད་ེཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེབས་ཚར་དུས་མྱི་ག་ཚོད་ལག་ཡོད་ནའང་འདྱི་དག་ད་ེམར་གསལ་
བསགས་བས་བཞག་དགོས་ལབ་ན་མྱི་ ༦ ཚང་མ་བསད་བཞག་ན་ ༦ ད་ེཚང་མ་རེད། ༡ མ་གཏོགས་མེད་ན་ ༡ ད་ེབས་དུས་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལོན་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་མ་ལོན་ན་ཚར་ ༢།༣།༤ ག་ཚོད་ལག་ཡོད་ནའང་ཁ་ོལ་རོག་ག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འོས་བསྡུ་ལན་ཁང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ལ་གང་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡང་བེད་དགོས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ དེར་ངོས་ལེན་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། རེས་ལ་གང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་
གནང་དུས་ཁག་ཁག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརང་གསུངས་རྒྱུ་རདེ་དམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཨུ་ཚུགས་ཧ་ཅང་བསནོ་གྱི་འདུག། ག་ོསབས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ངས་སྱིངས་ཆ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། 
འགན་ཞྱིག་འཁེར་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟ་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེ
དང་འབལེ་བའྱི་ད་ལྟ་འདྱིར་ ༥༥ དང་ ༦༠ དང་ ༦༥ སོར་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེས་ངས་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནས་ད་ལྟ་ 
CBZ དང་ Yamaha ཡྱི་གནས་ཚུལ་སོར་ལ་ལག་པ་ཐེངས་མང་གསུམ་བསངས་པས་ད་ལྟ་ག་ོསབས་ཤྱིག་གནང་བ་རེད། ད་
གྱིན་ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རེད། གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚགོས་གཏམ་ཚོགས་པའྱི་དཀྱིལ་ལ་ག་ོབ་རང་ས་ོ
ས་ོལེན་དགོས་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ག་ོབ་གང་འད་ལེན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་ ༦ འསོ་མྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དང་པ་ོས་ོ
སསོ་བླུགས་དགོས། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ ༥ དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་ན་ག་ོསབས་རག་རྒྱུ་ད་ེ CBZ མེད་ན་ Yamaha ཡྱི་ག་ོསབས་ད་ེ
འདུག དའེྱི་ག་ོསབས་བརླག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ CBZ དང་ Yamaha རྩདེ་ཀྱི་འདུག་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང། འདྱིར་ཚིག་བརོད་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོགས་གཙོས་མར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱིད་སོང་གྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཕོགས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་སྱིག་གསལ་འསོ་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་
མེད་བརག་ཞྱིབ་རྩད་གཅོད། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་གྲུབ་རེས་ལག་མ་རྣམས་སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱིར་གསལ་
བསགས་བདེ་དགོས། གལ་སྱིད་འསོ་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མདེ་པ་དང་། ད་ེལ་སོན་འགོའ་ིའསོ་ཤོག་ཁནོ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་
མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐབོ་ཡདོ་ཚ་ེཁ་གཏད་མདེ་པའྱི་སྱིད་སངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་
ཚ་ེསོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བ་དགོས། འནོ་ཀང་སོན་འགོའ་ིསབས་འོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐབོ་ཡདོ་ཚ་ེདངསོ་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོམྱི་དགསོ་པར་སྱིད་སངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་གསལ་
བསགས་བ་རྒྱུ་ཞེས་པ་འདྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསངས་བའྱི་སབས་ལ་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ལ་གཅྱིག་དང་། ཡང་ ༦༠ ལ་
གཅྱིག་བསངས་ནས་གཉྱིས་བསངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཁད་པར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡང་དོན་ཚན་ ༦༤ ནང་གསེས་ ༤ རང་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དོན་ཚན་ཁག་འད་མྱིན་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེམཉམ་དུ་ཞུས། གལ་སྱིད་གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ད་ེརེད། གོང་གྱི་ད་ེཚ་ོམང་བ་ད་ེགཅྱིག་
པ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་
རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརྒྱ་ཆ་ ༦༥ ཞསེ་པ་ད་ེངས་ཞུས་པ་རེད། ༦༠ བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེལ་ངས་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེལ་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་སད་ཆ་
གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ད་ེད་ེརང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འོས་གཞྱི་ངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལག་མ་རྣམས་དང་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་
བ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེགཉྱིས་ལ་འསོ་ཤོག་ཞྱིག་བསྡུས་ནས་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་ད་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ཆ་ཚང་མར་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་མེད་བལྟ་ནས་ཆ་ཚང་འག་ོདུས་གཞྱི་ནས་ང་ཚསོ་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ལག་མ་རྣམས་ཞེས་པ་ད་ེངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར་མང་དུ་འག་ོཡྱི་
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འདུག་ན་ད་ེརང་སྦྱར་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་ཕྱིན་ན་བསར་བཅོས་ཐོག་ལ་ཚུར་ཡོང་ནས་གོ་བསྡུར་བ་དགོས་ཡོད་ན་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་
ནའང་ད་ེརང་ང་ཚསོ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་ཚོགས་གཙ་ོདཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་དུས། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་བལྟས་ན་ཡང་དེ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཚགི་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཡར་བཅུག་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་པར་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཚིག་དེའྱི་ནང་ག་ར་ེབཅུག་ན་ཡག་པ་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེདང་པ་ོབདམས་ནས་ད་ེཚང་མ་བསོམས་ནས་སུས་མང་
མོས་ཐོབ་སོང་ནའང་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་ཞེས་པ་དེར་མང་མོས་ཐབོ་ན་ད་ེགཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་
རྒྱུ་ཆ་ཚང་ད་ེམར་འག་ོརྒྱུ་རེད། ལག་མ་རྣམས་ཞེས་པ་དེར་ཐོབ་སོང་ན་ཆ་ཚང་ཕྱིན། ད་ེགཉྱིས་སུ་མང་བ་བལྟ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་
ཆདེ་དུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ ད་ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཚགི་བརོད་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འནོ་ཀང་ཞསེ་པ་འདྱི་མེད་པ་འགྱིས། སྒང་
འདྱི་ནས་ཡན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརག་ཞྱིབ་རྩད་གཅོད། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། གལ་སྱིད་འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་། ད་ེལ་སོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ཁོན་
འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེཁ་གཏད་མདེ་པའྱི་སྱིད་སངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་
གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚ་ེསོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བེད་དགོས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གཉྱིས་
ལས་མ་ཉུང་བ་དང་ལག་མ་རྣམས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་གཉྱིས་ཁ་ོན་ཞྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ད་ེརང་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོགཉྱིས་ལས་མྱི་ཉུང་བ་ཞསེ་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་བརྐྱང་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་
མཁན་ ༢༣ འདུག ལག་མ་རྣམས་ཞསེ་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱངོས་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ 
༦ འདུག ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཐོབ་མ་སོང། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཚིག་བརོད་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་
བརོད། སྱིད་སོང་གྱི་སོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཕོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སོན་འགོའ་ིའོས་གཞྱིར་
སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་དང་། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརག་ཞྱིབ་རྩད་གཅོད། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་
བཅས་གྲུབ་རེས་སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། གལ་སྱིད་འོས་གཞྱི་
གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་། ད་ེལ་སོན་འགོའ་ིའོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེཁ་
གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་སངོ་ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚ་ེསནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
བསར་དུ་བེད་དགོས། འོན་ཀང་སོན་འགོའ་ིསབས་འོས་མྱི་གཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་ཁོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེ
དངོས་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོམྱི་དགོས་པར་སྱིད་སོང་ལ་འདེམས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། འདྱི་སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ལ་དགག་བ་རེད། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་བརོད་ལ་དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབརྩྱིས་པའྱི་ ༤༠ ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགསོ་དུས་སྱི་འཐུས་ ༢༦ གྱི་རྒྱབ་སོར་ཐབོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོར་ཕག་རྐྱོངས་
རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ༢༦ ད་ེཡྱིན་དུས། མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཆགས་སངོ་། ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྲྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་
དགུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན་ནང་
གསེས་ཅ་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་
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འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། འཕོས་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རོགས་
གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཁ་སང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་
བནོ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཐེངས་མང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་འཕོས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ད་ེདངོས་གནས་གནད་འགག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོདང་བདོ་རང་བཙན་
ཤོར་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ཐམ་པ་འཁརོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ང་རང་ཚསོ་རྩ་དོན་དང་བདནེ་མཐའ་གསལ་མྱི་ཐུབ་པར་གནས་
བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོགཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ཀྱི་དགསོ་དནོ་གང་བཏནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ཡངོ་བ་དང་ད་ེ
བཞྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་ཐུབ་པ། གཞྱིས་བེས་མཉམ་འཛམོས་ཡོང་བ། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ར་ེབ་ཞྱིག་བཅོལ་ནས་ཐབས་ལམ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། 
ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་དནོ་དག་ད་ེམ་འགྲུབ་པར་གནས་བསད་ཡདོ་པ་རེད། འགལ་རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་རདེ་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་མྱི་དང་དཔལ་འབརོ། ཁངོ་ཚའོྱི་ལྟ་བ་མཁྲགེས་འཛནི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་བ་རདེ་དེ། གནང་རྒྱུ་བསད་
པ་ད་ེམང་བ་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཧམ་བརྩོན་དང་བདནེ་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་དྱིལ་བསགས་ལོག་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ལན་འདབེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ང་རང་ཚོས་ཕྱི་དྱིལ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ད་ེལ་བདེན་པ་ར་སོད་བེད་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་དནོ་དག་རོགས་མ་ཐུབ་པར་གནས་
བསད་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལ་གང་བདེ་དགོས་སམ། ང་རང་ཚའོྱི་ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བ་དང་བདེན་པ་ཡོད་པ་
ཚང་མ་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་བེད་པ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དོན་
གཅདོ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚསོ་དངསོ་གནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་དང་གང་
ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་བ་ཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་
འགར་མྱི་མ་འདང་བ་དང་མཐུན་རྐྱེན་མ་འདང་བའྱི་ཐོག་ནས་སབས་ར་ེཏགོ་ཙམ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག།ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ར་ེགཉྱིས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད།  བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་ཡང་གང་
རདེ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དནོ་གཅོད་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཚུར་གཟྱིགས་སྒྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོ
མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག།ང་རང་ཚོར་
རང་བཙན་དང་རང་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ང་ཚའོྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ཨ་རྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡདོ་
མཁན་བོད་པ་མྱི་ཚང་སྒེར་གྱི་ཁང་པ་ཆེན་པ་ོཉ་ོཐུབ་པར། ང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དནོ་གཅོད་ཉ་ོམྱི་ཐུབ་པ་ད་ེལ་བསམ་
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བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག།སྒེར་གྱི་ཉ་ོཐུབ་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངསེ་པར་དུ་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་པ་ཞྱིག་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག།དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེརང་བདག་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང་ཚད་མཉམ་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་ཁང་ག་སད་ནས་སོད་དགོས་པ། སབས་
འགར་དོན་གཅོད་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ལ་སའྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོགས་ལ་ག་པར་བལྟས་ནའང་མཐངོ་རྒྱུ་མེད་པ་ནང་ལོགས་
ལ་འཛུལ་ནས་གཞྱི་ནས་དོན་གཅོད་ནང་ལ་སེབས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག།དོན་གཅོད་ཟེར་དུས་ལམ་ཁ་ཕྱི་ལོག་ནས་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་མཐོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ། ཡང་ན་བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཟེར་བའྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚསོ་སབོས་པ་
བེད་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་
དཔལ་འབོར་དང་མཐུན་རྐྱེན་སྒྲུབ་དགོས་དུས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག།བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཉ་ོམྱི་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོཉ་ོཐུབ་པ་དང། ཉོས་པ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་དེའྱི་ནང་གྱི་ལས་བདེ་དནོ་གཅོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བདེ་ཁ་ཤས་འདངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
དཔེར་ན། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཟེར་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་རེད། ལ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ད་ེརྒྱལ་
ཁབ་ཉྱི་ག་རྩ་གངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་སྙ་ོཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་
ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱི་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་མེད་
དམ་བསམ་གྱི་འདུག།བས་ཙང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོག་ནས་གང་འདུག དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོར་ལས་བེད་དམྱིགས་
བསལ་བས་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ། གལ་ཏ་ེལས་བདེ་བས་ོམྱི་ཐུབ་ནའང་སྱིར་བཏང་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་དང་དང་བང་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ལ་དགའ་པ་ོབེད་མཁན། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་བོད་པ་རང་བཅུག་མ་ཐུབ་ནའང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དེ་འད་གང་མང་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་འགུལ་
བརྩམས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོས་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
རེད། ད་ལྟ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་ཉུང་དུ་ཡང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ། ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ལ་ཕར་ལྟ་དུས་ས་མ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་དང་། ཁ་ཤས་རྒས་ཡོལ་ཐབོ་ནས་ལས་
ཀ་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱི་ཐུབ་པ། གཞནོ་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་ཆསོ་ལ་དབྱིངས་བཞུགས་ནས་ཆསོ་ཚགོས་ནང་ཕྱིན་པ། ད་ེ
གར་གོམ་བགོས་བདེ་པ་དང་ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་བརྩམས་པའྱི་སབས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་མྱི་ཐུབ་པ། ཁོང་ཚ་ོནང་
པའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་ལ་དབྱིངས་བཞུགས་ནས། སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་སར་མ་གཅྱིག་ནང་མདོར་བསྡུས་གསུངརོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་སོ། ཆོས་
ཚགོས་ཁག་ད་ེཞུས་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། ད་ེརྱིང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་བརན་ཚན་པ་དང་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རླུང་འཕྱིན་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རླུང་འཕྱིན་མང་པ་ོནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨ་ེཤ་ེཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་པ་
ཡུ་རོབ་ནང་བཞུགས་བསད་པའྱི་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཁ་ོརང་ཐགོ་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕ་
གྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་དང་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་སད་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
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འདུག།སྱིར་བཏང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གནས་བསད་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་འཇོན་ཐང་ཅན། 
ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ོ
སོའ་ིནང་མྱི་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་པ་ཡོད་དུས། ཚུར་ཡོང་ཐུབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་
ལགས་ཁོང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཐེངས་དང་པ་ོརེད་འདུག།ད་ེནས་ཁ་ོརང་
འཛིན་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཐོན་ནས་ Germany ལ་ཕེབས། ཁོང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ད་ེའདའྱི་ནང་འཛུལ་པ་
ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སོན་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ Germany ལ་ཕེབས་དུས་གདན་འདེན་ཞུ་
མཁན་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Tibet Initiative རདེ། འདྱི་འཛུགས་མཁན་ད་ེཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཁ་ོརང་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ཁོང་ལ་ཆ་ེབསྟོད་དང་གཟེངས་རགས་གནང་པ་རེད། 
ད་ེའད་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརེད། ཁ་ོརང་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རོགས་བགྱིས། སྱིར་བཏང་ཁོང་
ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག།འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་ནས་ཁངོ་ལ་བསྟདོ་ར་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་སྟ་ེཞུས་མྱི་དགསོ་པ་བགྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གང་ཐུབ་
གསལ་བཤད་ཞུ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་ད་ེལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་གཙོས་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ལ་འག་ོམཁན་ཡྱིན་ན་མ་ེའཁོར་ 
AC བེད་པ་ད་ེའདའྱི་འགོ་སོང་གནང་གྱི་རེད། འགོ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་དང་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ད་ེའད་འདུག།འདྱི་གཞུང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མྱི་སེབས་པ་གང་རདེ་དམ་ཞསེ་
གསུངས་པ་ད་ེལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ེཚན་འདྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་
ཡོངས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ད་ལན་འབད་བརྩོན་གང་གནང་རདེ་ཟེར་ན་ད་ེས་ལས་བསོམས་ནང་
འཁདོ་པ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་རྒྱ་གར་ནང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ Germany གཙསོ་པའྱི་ནང་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ 
Training of the trainer ཞསེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ནས་ས་གནས་ལ་ཕབེས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་
གནང་ཐུབ་མཁན་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ས་ེཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གནང་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་སྐུ་ཚབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་
འབེལ་བ་གནང་དུས། ཁེད་རང་ཚ་ོཚོགས་འདུ་ལ་བཅར་མཁན། ཟབ་སྦྱོང་ལ་བཅར་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེའྱི་མྱིང་ཐ་ོའཁེར་
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ཤོག་ཟེར་དུས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཚོགས་མྱི་བཅར་མཁན་ཡོད་ན་ཕེབས་ཤོག་ཅེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ད་ེའད་བས་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་སེབས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ེབ་ལ་ཁ་སང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕབེས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་ལ་མྱི་མང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
གནང་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་གནང་རེད་དེ། དའེྱི་ནང་ནས་ཕབེས་མཁན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཚང་མ་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱིན་
ནའང་འགའ་ཤས་དངསོ་གནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཐུབ་མཁན་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད། མང་བ་ད་ེའད་ཆགས་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཁ་ཤས་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་མ་ཐུབ་མཁན་ད་ེའད་ཆགས་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་འདྱི་ད་ེའད་རེད།  ད་ེ
ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་སྒྱུ་རྩལ་བ། ཁ་སང་ད་ེག་རང་རདེ། བོད་པའྱི་ཁ་ཆ་ེཟརེ་ནའམ་ལ་སའྱི་ཁ་ཆ་ེདང་གོག་བརན་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་ང་ཚོས་རོགས་དངུལ་གནང་བ་མ་གཏོགས་འདྱིའྱི་ནང་དོན་ད་ེགོག་བརན་བཟ་ོམཁན་ལ་རང་
དབང་གནང་ཡདོ་ཟེར་དུས་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན་ censor board ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་རགོས་དངུལ་གནང་དུས་གོག་བརན་བཟ་ོམཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཚ་ོལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསོས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་ད་ེརང་དབང་རང་བདེ་ནས་ད་ེཚོས་སུ་བདམས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་
ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་དངུལ་གནང་ནས་གགོ་བརན་བཟ་ོནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་ཅེས་ཁ་གསལ་པ་ོ
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ནས་བརདོ་གཞྱི་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་སད་ཆ་དྱིས་དུས། ཁ་སང་གོང་
དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བརོད་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོག་བརན་མ་བཟོས་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་ཞུས་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས་ནང་དོན་ཐོག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་རེས་མ་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོདགོས་
འདུག་དང་མ་འདུག་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན་གོག་བརན་བཟ་ོམཁན་མང་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན།  འབྲུག་ལ་གོག་
བརན་བཟ་ོམཁན་མང་པ་ོཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཨ་ཅང་ཅང། རྒྱ་གར་ལ་ཨ་ཅང་ཅང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རེས་མ་
ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་རང་ནས་གགོ་བརན་བཟ་ོམཁན་མང་པ་ོཆགས་པ་ལ་སོན་དང་མ་མཚོན་ན་བཏབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རགོས་
དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡང་ཡག་ཏུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཡོད། གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་
ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་བཟ་ོདགོས་མྱིན་དང་ད་ེདུས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཁ་ེན་ཊ་ལ་གནང་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞསེ་བསགས་བརདོ་གནང་བ་ད་ེཐུགས་ར་ེགནང། 
ད་ེནས་ཨ་རྱི་གོས་ཚགོས་ནས་ Reciprocal Access ཞེས་གཞྱི་རྩའྱི་ད་ལན་གོས་ཚགོས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནས་གོས་ཚགོས་
འགོ་མ་ནས་གོས་ཆདོ་བཞག་ཐུབ་པ་རདེ། ནང་དོན་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ནས་མཁས་པ། ལས་བེད་དང་གསར་
འགོད་པ་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་ལ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕབེས་ཆགོ་པའྱི་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཨ་
རྱིའྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་ནའང་བོད་ལ་ཕབེས་ཆགོ་པ། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སོབ་སྦྱངོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གསར་འགདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཕེབས་ཆགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ོསབས་ཁ་ོརང་ཚསོ་
ལེན་པ་ད་ེཕར་ག་ོསབས་ད་ེསད་དགོས་རེད། སོང་ཙང་གལ་ཏ་ེཕར་ག་ོསབས་མ་སད་ན་ཚུར་ཡང་སད་ཀྱི་མེད། དམ་བསགས་ད་ེ
བོད་རང་སོང་ལྗངོས་ཟེར་ན་རེད། བོད་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ལས་བདེ་བེད་མཁན་གཙ་ོབ་ོབེད་པའྱི་ད་ེདང་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་ཚ་ོལ་
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དམ་བསགས་བེད་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་འདྱི་ཏན་ཏན་རང་བས་རེས་ཆེན་པ་ོརེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ International Campaign for Tibet གཙོས་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ལོ་རེ་རེ་ལ་ཞུ་གདུག་གྱི་ལས་
འགུལ་སལེ་བའྱི་སབས་ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕ་གྱི་དོན་གཅོད་
གཙསོ་པའྱི་སྱིད་སངོ། ག་བ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ངས་འདྱི་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནས་ཁདེ་རང་ཚའོྱི་ལུང་པར་ཚུར་ཡངོ་
མོང་འདུག།ང་ཚ་ོཡྱིན་ན་ཕར་འག་ོཆགོ་གྱི་མ་རདེ། བོད་པ་ཡུ་རབོ་ལུང་པ་དང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་མྱི་སེར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་
གནས་ཡྱིན་ན་མྱི་སེར་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ visa ཞུས་པའྱི་སབས་ལ་ visa སད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ནང་མྱི་དང་སྤུན་མཆདེ་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པ་དང་དམ་བསགས་ཆནེ་པ་ོབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་སེར་ག་ཚདོ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཆགོ་གྱི་
འདུག།བས་ཙང་ང་ཚ་ོཡང་ཕར་འག་ོཆགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚསོ་ཨ་རྱི་དང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་ visa ཞུས་པ་
ད་ེཐོབ་ཐང་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཞུས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་ལ་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཐོབ་ཐང་མ་རེད། ཧ་ལམ་བམས་སྙྱིང་རེའྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྦྱྱིན་པ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་འད་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་སདོ་པ་ཡག་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁེད་
རང་ལ་ visa སད་ཀྱི་ཡྱིན། སད་འབོད་མ་བརྒྱག་ན་ visa སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཚུར་ཐབོ་
ཐང་ལེན་པ་བཞྱིན་ཕར་ཐོབ་ཐང་སད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ས་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ེའད་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེལ་
འགན་འཁེར་མཁན་ Nancy Pelosi, Jim McGovern གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་
གོང་མ་ Senate ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ཐུབ་པ་དང་སྱིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ཆགས་ཀྱི་
རདེ། ཁྲྱིམས་ཆགས་ནས་གཞྱི་ནས་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཁྲྱིམས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁྲྱིམས་ཆགས་བའྱི་
ར་ེབ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཁེ་ན་ཊ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ལྟ་ཁ་ེན་
ཊར་གཞྱིས་སསོ་བེད་མཁན་ཚང་མ་ཡག་པའོ་ིངང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོ
ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ནང་བཞྱིན་ངོས་འཛནི་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་བྱུང། གཞྱི་རྩའྱི་ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞྱིན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ནང་གསེས་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཁག་གཅྱིག་ཏན་ཏན་རང་རེད། ང་ཚོའྱི་ཡན་ལག་ནང་བཞྱིན་བེད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་
གཙོས་པའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་བསྡུས་རྒྱུ་སོགས་ག་ར་ེབཀོད་ཁབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཐད་ཀར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་
ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚོ་ལ་ Certificate ཟེར་ནའང་རེད། ལག་འཁེར་ཞྱིག་འབུལ་ན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་
འབེབས་བེད་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དོན་གཅོད་ནས་མཚན་རགས་བརྒྱབ་ནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚང་མ་ལ་ལག་འཁེར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབ་ེབ་འབེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་
སོའ་ིས་གནས་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་དང་ཁྲྱིམས་མཐུན་པའྱི་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་ཙང་དེབ་སེལ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ད་ེལ་དཔག་
པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཡུ་རབོ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོསོས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཡན་ལག་བཞྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་
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པ་རེད་ཟེར་ན་ཁྲྱིམས་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་ཁ་ོརང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དབ་ེབ་
འབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ། དང་བང་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
པ། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དུས་ཚོད་དཀོན་པ་ོཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་དང་
སྦྲགས་ལག་འཁེར་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ད་ེནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེབང་ཨ་རྱི་ལ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་ེའད་དགསོ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་འབརོ་བ་ཡྱིན་
ན་གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་འབལེ་བ་ཞུས་ཀྱི་རེད་ད་ེས་གནས་ག་བ་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་
གསུངས་སོང། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཁད་ཆོས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་སོར་ལ་
གསུངས་སོང། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ལ་ཁད་ཚསོ་ཚང་གྱི་མེད་པའྱི་སརོ་གསུངས་སོང། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བདནེ་པ་བཞྱི་ནས་
ཚང་མ་ཏན་ཏན་རང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དབུས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རག་ཆདེ་དུ་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་
པ་དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ང་ཚསོ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཐགོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུའྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ་
འབད་བརྩནོ་ཡང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བདེ་ཡངོ་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགགོ་རྐྱནེ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁད་ཆོས་མྱི་ཚང་བ་དང་
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བརནེ་ནས་འགག་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་དང་། ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་དང་བདནེ་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱི་མེད་དགོས་པ་དང་མཁྲགེས་འཛིན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བརནེ་ནས་འགག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཞོན་སེས་ལ་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༣༢ ནས་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༠ བས་ཏེ་ཁོན་བསོམས་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༣༠༠ 
ཙམ་འཛོམས་ཏ་ེཉྱིན་མ་བདུན་བརྒྱད་རྱིང་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་རང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་
ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་ལུང་པ་ཁག་བཅ་ོལྔ་ནས་གཞནོ་སེས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལ་ང་ཚསོ་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་ཡདོ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཟབ་
སྦྱོང་ཟེར་ནའང་རེད། ཚོགས་འདུ་རང་ཚོགས་པ་རེད། འག་ོཁྲྱིད་ཟརེ་བ་ད་ེགང་ལ་ཟེར་གྱི་རེད། འགན་གང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་
ཚསོ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ། དཔརེ་ན། ད་ེདུས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ོས་ོསྒེར་ནས་གནང་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ གང་ཡདོ་པ་རདེ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ གང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་འབུལ་
རོགས་ཞེས་བཤད་ནས་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་བྱུང་སོང། དུས་རག་ཏུ་འགོ་ཁྲྱིད་ཟེར་དུས་ཏན་ཏན་རང་རེད། འཆར་སྣང་དང་
ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞྱི་དགོས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཞུས་བསད་པ་ད་ེང་ཆོས་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། 
བམས་སྙྱིང་ར་ེཟརེ་བ་ད་ེགཙ་ོབོར་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། བམས་སྙྱིང་རའེྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ད་ེཞུམ་པ་མདེ་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་རདེ། 
སྙྱིང་སྟབོས་ཡོད་པ་ད་ེགདངེ་ཚདོ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་འཆར་སྣང་དང་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གདངོ་ལེན་གང་ཡྱིན་
ནའང་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ད་ེལ་དག་ེབཤེས་ལ་རམས་པ་མང་པའོ་ིནང་ནས་ངས་ཆསོ་བཤད་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་མཐུན་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་བམས་སྙྱིང་ར་ེགཙ་ོབ་ོབཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཁྲྱིད་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་མཁན་
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ཞྱིག་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་འདྱི་ཏན་ཏན་རང་རདེ། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ནང་ཆོས་བེད་མཁན་ས་ཡ་ ༤༠༠ ལག་
ཙམ་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ནང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསུང་ཆོས་ཉན་འདོད་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཐགོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ལ་ནང་པ་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་པའྱི་ཐ་ེཚོམ་སསེ་པ་ད་ེརདེ་ཟེར་ན་ཏན་ཏན་རང་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེནས་ང་
ཚསོ་ཞུ་ཡྱིག་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། འདྱི་ད་ེས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ན་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཞུ་ཡྱིག་ཞྱིག་ཕུལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་ཡྱིག་ཞྱིག་ཕུལ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་ཡྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་
ལུགས་སལོ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་ར་ེསྐུལ་ཕུལ་པ་ད་ེཏོག་ཙམ་དཀོན་པ་ོ
རདེ། སབས་ར་ེགནས་ཚུལ་ཛ་དག་པ་ོདང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས་ར་ེསྐུལ་ད་ེའད་ཕུལ་བའྱི་ལུམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
དའེྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་དགོས་ཡོད་དང་མེད། ད་ེརྱིམ་པས་ངང་ནས་གཟྱིགས་ཆོག་པ་བེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཚང་དགོས་མྱིན་སོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་
འབྱི་སྟངས་དང་ཀོག་སྟངས། གསུང་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ། རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་སོར་ལ་མཁེན་མཁན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སོར་ལ་མཁེན་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ནང་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེ
སོབ་སྦྱོང་གྱི་ལག་འཁེར་མེད་པ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ད་ེའད་མ་རེད། གཞྱི་རྩའྱི་ཁ་ོརང་བོད་ནང་ལ་སོབ་འབྱིང་བ་བར་དུ་སོབ་སྦྱོང་
གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་ལ་ཕེབས་ནས་ BA College ཀྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་བཞག་པ་ཞེག་རེད་
འདུག།ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་སད་ཀྱི་ཚད་ད་ེལྡང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་
སད་ཤེས་མཁན་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱ་སད་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག།ཀོག་རྒྱུ་དང་འབྱི་རྒྱུ། བཤད་རྒྱུ་
ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག།ད་ེབཞྱིན་ཁོང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་བལྟས་པ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པ། གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཁག་སོང་ཡོད་པའྱི་ནང་ཁ་ོརང་བཅར་ཡོད་པ་མ་ཟད་༸གོང་ས་མཆོག་མཐ་ོ
སོབ་ཅྱིག་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་བའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་སོང་པར་ཁ་ོརང་རང་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་པ་
དང་འགན་འཁུར་ནས་ཚགོས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་
དམྱིགས་བསལ་བེད་ནས་བསོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་གནས་ཁག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་འགུལ་
ཁང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བཙུགས་པ་རེད་ཅེས་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཟེར་མཁན་འདུག་ཅེས་གསུངས་བྱུང། ད་ེའད་
ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྣར་ཐང་
དཔར་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་མང་པ་ོགནང་ཡདོ་པ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག་ཅསེ་བསགས་བརོད་གནང་པ་ད་ེ
ལ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་ཚབ་བེད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒན་བག་ག་ོལགས་ཀྱི་སོར་ལ་གསུངས་
བྱུང། ཏན་ཏན་རང་རེད། ཁ་ོརང་གཞྱི་རྩའྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་དང་ག་ོརོགས་སེལ་རྒྱུ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་
ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་གསུང་ཡོང་དུས་གཞོན་སསེ་ཚ་ོལ་ཚརོ་བ་ཆེན་པ་ོསེབ་ཐུབ་རྒྱུ། སེམས་གགས་སར་པ་
ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཕག་དེབ་
རྩམོ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ལས་གཅྱིག་ལ་རོགས་པ་གནང་ཡོད་པ་དང་། པར་ད་ེའད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་
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བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ New York/New Jersey ཡྱི་སྱི་ཁང་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ད་ེརེད། ཁ་སང་བསགས་བརོད་གནང། 
ད་ེརྱིང་བསར་དུ་བསགས་བརོད་གནང་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་འགེམས་སྟནོ་ཁང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་བརན་ཚན་པ་
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སརོ་ལ་གསུངས་སངོ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཏན་ཏན་རང་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་ཐགོ་ལ་བདནེ་པ་མདེ་པའྱི་
སོན་བརོད་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེབ་དེ་འད་དཔར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ནོར་
འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་ཟེར་བའྱི་དེབ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་སྐྲུན་
གནང་འདུག།འདྱི་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ང་རང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད། སོན་མ་ང་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། ལ་ོ
གཉྱིས་རེར་རྒྱ་གར་སེབས་དུས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོའ་ིལན་འདེབས་ད་ེཕལ་ཆེར་ཀྱི་ལ་ོལྔ། བཅུ། དེབ་ཉྱི་ག་དང་བརྒྱ་ད་ེའད་ཨ་རྱི་
ལ་འཁརེ་འག་ོསྟ་ེབོད་ནས་ཡོང་བའྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ཕུལ་ཡངོ་དུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཀགོ་སྟ་ེམཚན་གང་མ་ཉལ་ནས་ཉྱིན་མཚན་མདེ་
པ་ཀོག་པ་དང་མྱིག་ཆུ་ཤོར་ནས་ངུ་དགསོ་པ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ད་ེའདའྱི་སྡུག་རྩུབ་བཏང་
ཡོད་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ར་སོད་དཔང་རགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་མཇལ་མོང་མེད་ཅེས་ཧ་ལས་པའྱི་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་སེམས་
གགས་འཕར་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་པའྱི་དབེ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ལན་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་ཡངོ་
དུས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས་ཁ་སང་སནོ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དབེ་ད་ེབསར་དུ་གནས་ཚུལ་གསར་པ་བླུགས་
ནས་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་བར། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཔལ་འབརོ་དང་གང་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོབོད་ཡྱིག་དང་། རྒྱ་
ཡྱིག ཨྱིན་ཇྱི་བཅས་ཀྱི་ནང་དབེ་གསུམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཟླ་མཇུག་ནང་ལ་དཔར་སྐྲུན་བདེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་
ཡོད། ཟྱིན་བྱིས་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ལ། དག་ཆ་ད་ེཚ་ོནོར་ཡོད་པའྱི་སོན་བརོད་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས་ནན་
ཏན་བདེ་ནས་དག་བཅོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དཔར་སྐྲུན་བདེ་དགོས་ཡོད་
དུས་དག་ཆ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནརོ་སྱིད་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཡྱིན་ཡང་འབད་བརྩནོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་
ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་དནོ་གཅདོ་ཁང་པ་ཉ་ོརྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་
རེད་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རང་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ག་རང་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་ལ་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་བཀོད་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ར་ེབ་གཅྱིག་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་བོད་ནང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་བལྟྱི་གནས་ཁང་ཟེར་ནའང་ལས་ཁུངས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བཙུགས་རྒྱུའྱི་
དགངོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་ཚབ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ནས་ཁང་པ་ཉ་ོབཞག་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཕལ་ཆེར་མཇུག་མའྱི་གོས་ཚགོས་ལ་གཏམ་བཟང་ཟརེ་ནའང་
འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཁ་གསལ་དུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་
ཀའྱི་ལས་བདེ་དང་ལ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་རང་བྱུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་
ད།ེ ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ག་ཚདོ་གནང་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་བེད་མང་
པ་ོཡོད་པ་བརེན་ནས་ལས་འཆར་དང་ཕག་ལས་མང་བ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཧ་གོའ་ིམེད། ལ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལྟ་
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བུ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་རང་གྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་གདམ་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དང་བང་གང་མང་མང་འདེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ནང་ལ་དགུང་
ལ་ོབགེས་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རང་རེད། ད་ེལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཡོད་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་
བརྩོན་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།Germany ནས་རེད། ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་
ལགས། ཁངོ་གྱི་མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པ་ོད་ེབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ཕག་ལས་གནང་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།ཉ་ེཆར་རང་ Germany ལ་བཅར་དུས་ཁ་ོརང་ལ་ོབདུན་ཅུ་དནོ་གངས་ཤྱིག་ཟྱིན་ཚར་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱིས་རྐང་འཁོར་བཏང་ནས་ཚོགས་འདུ་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་། Germany ཡྱི་རྒྱལ་ས་ཆེན་པ་ོག་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཕེབས་པ་དང་བོད་ཅེས་ལབ་པ་དང་ཁ་ོརང་ཚོགས་འདུ་ནང་སེབས་ཚར་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་སྐུ་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་དགོངས་པ་རོགས་པ་ད་ེབ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་སང་བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་འབོར་གངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱིས་ཡོང་དུས་ངས་ཁ་
སང་ཉྱིན་གུང་ཞལ་ལག་ཟ་རྒྱུ་མང་དགས་ནས་ཉོབ་དུས་ངས་ཏོག་ཙམ་ད་ེའད་བས་འདུག།ཡྱིན་ནའང་གང་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། 
ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་ལ་བོད་མྱི་ ༤༨༨༥ ལ་གུན་གསབ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་མྱི་
འབོར་འདྱི་ ༣༥༥༥ འཁོད་ཡོང་དུས་མྱི་ ༡༢༣༠ ད་ེག་བར་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ལན་ཆསོ་འབོར་ས་གནས་
ལ་མྱི་འབོར་ ༣༥༥༥ ཟརེ་བ་ད་ེཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ད་ེས་གནས་ཁག་ནས་
བསྡུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བསྡུས་མ་ཚར་ནས་ལག་བསད་འདུག།གངས་ཀ་བསྡུས་
ཚར་བ་རྣམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཏེ་གཙང་མ་བཟོ་ནས་བསད་འདུག།ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་དེ་ཧ་ལམ་བསྡུས་ཚར་བ་རེད་
འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་མྱི་འབོར་བསྡུས་པ་ད་ེགཟབ་གཟབ་བདེ་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བདེ་གཉྱིས་
ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་གནང་བ་དང་ཕ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད། བོད་མྱི་ནང་ལ་འག་ོདགོས་བྱུང་ནའང་ནང་ལ་
ཕྱིན་ནས་གངས་འབོར་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཟརེ་ནས་གངས་
འབོར་བྱུང་བ་ད་ེལ་ད་ལྟའྱི་ཆར། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་ལ་ཁྲྱི་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་ཁྲྱི་བརྒྱད་སྟངོ་ཞསེ་མང་པ་ོཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
ད་ེམྱི་འབོར་ ༡༡༤༡༦ འདུག ཆོས་འབོར་གྱི་མྱི་འབོར་འདྱི་ ༣༥༥༥ རང་རེད་འདུག གངས་ཀ་ད་ེག་རང་རེད་འདུག།བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གང་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན་ས་ཡམོ་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་ལ་མྱི་འབོར་ ༤༨༨༥ ལ་གུན་གསབ་ཕུལ་ཡདོ་
པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་མྱི་འབོར་ ༡༢༣༠ ལ་གང་གནང་པ་རེད་གསུངས་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ས་ཡོམ་
བརྒྱབ་སའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཞོན་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་པར་དང་མྱིང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་དངུལ་བག་ོའགེམས་གནང་པ་ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
གངས་ཀ་གཉྱིས་ཆགས་ཡོང་དུས་དངུལ་གང་འད་གནང་རེད་ཟརེ་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་
ཡྱིན། མྱི་བོར་ ༤༨༨༥ སུ་སུ་ལ་གང་འད་བེད་ནས་ཕུལ་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན། ད་ེལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་གཞོན་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འད་ཕུལ་ཡདོ་པ་ད་ེལན་ཏན་ཏན་རང་འབརོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེདུས་འགྱིག་འདུག་
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གམ་འགྱིག་མྱི་འདུག གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འངོས་པར་གང་འད་བདེ་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ད་ེ
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དཔ་ེ
མཛོད་ནང་ལས་བེད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དེའྱི་ནང་ལས་བེད་བཞྱི་འདུག།འདྱི་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་
ནས་ USAID ནས་རགོས་དངུལ་རག་ནས་ལས་བདེ་བཞྱི་བསོས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོབཞེས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༢༣ ཡོད། ད་དུང་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ལག་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་ག་ོསབས་
འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོག་མར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་
ཚགོས་འོག་མའྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་དུ་ཕར་འག་ོཚུར་འོང་གྱི་རང་དབང་འད་མཉམ་གྱི་གོས་ཆདོ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བཞག་གནང་པ་ད་ེལ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆ་ེཞུས་པ་དང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་
མཁན་རེད། ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་ལག་ཏུ་ཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ལས་འགུལ་ད་ེབེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ེབཙུགས་ནས་ལ་ོསུམ་ཅུ་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་རྐང་འགན་ཁུར་མཁན་ད་ེདོན་
གཅོད་དང་ཚོགས་སྱིད་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཁོང་
རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་འཁོར་བ་དང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁབ་བསགས་རེད། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཞུ་གཏུགས་རདེ་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཁངོ་
རྣམ་པས་ནུས་པ་སྤུངས་པས་བཀའ་དྱིན་བ་ལག་ཏུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཡུ་རོབ་
ག་བར་ལ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་རདེ། མཛད་རྱིམ་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་ད་ེའད་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་ཚགོས་འདུ་ད་ེཚགོས་པའྱི་སབས་དརེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ར་ེབ་མང་པ་ོཆགས་
ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་ལཐུགས་འཚབ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་། དའེྱི་སབས་དརེ་སནོ་མ་གོས་ཚོགས་
གོང་མ་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་སྱིག་འཛུགས་མྱིན་པའྱི་སུ་གང་གྱི་དེའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ནན་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེགཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་མར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་
བདག་དབང་དེ་དབང་ལུང་ཁབ་སྒྱུར་གནང་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་སོན་ལ་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེསྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
ཚོའྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐུ་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེགང་འད་
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ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེར་ེར་ེབས་ནས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེསོན་མ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
མཆགོ་གྱིས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ེསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་མཚན་ལ་སྒྱུར་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཏན་ཏན་རང་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཇལ་
རྒྱུ་འདུག།སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་མཚན་འདུག།ད་ེབཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ནངལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་བསད་
པ་རདེ་འདུག 
 ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཅོད་ཉ་ོབེད་ཀྱི་དངུལ་ད་ེརག་པ་ཡྱིན་དུས་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ད་ེལ་ཁང་ག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་རེད། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་
ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མར་གཟྱིགས་གནང་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཁྲལ་འབུལ་བབ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོ
ལར་སྟོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་མང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་་ E-post card return ཕུལ་གྱི་འདུག།ད་ེཡྱིན་དུས་ས་མོའ་ིལས་
བསོམས་དེ་དག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་ཁང་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ 
Department of justice གྱི་ཁོངས་ལ་ FARA གྱི་འོག་ནས་དེབ་བསེལ་གནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ FARA གྱི་འོག་ནས་
དནོ་གཅོད་ཁང་རང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཉ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་དམ་དའེྱི་སྒང་ལ་ཉ་ོཆོག་གྱི་རདེ་དམ་ཉ་ོཆགོ་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དྱི་
བ་ད་ེཡྱིན། བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ལས་དོན་གཙ་ོབ་ོབེད་མཁན་གྱི་མྱིང་ད་ེསུ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་
ལན་ཚགོས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་གང་དང་གང་ཡདོ་པ་རདེ། འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ཀྱི་མྱིང་ད་ེའགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེགང་དང་གང་
རདེ། འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ནང་ཚུད་པ་བདེ་པར་ཆ་རྐྱནེ་གང་དང་གང་ཚང་དགསོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ཁ་སང་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་བས་ོསྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། ངའྱི་དྱི་བ་དེ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་བར་ེགནང་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་
ཏུ་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་དེར་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ 
ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕེབས་ནས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚསེ ༦ ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེགཞྱི་བཟུང་གྱི་དགོངས་སོར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་སྒེར་ཡྱིག་
ཚང་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། ཁ་སང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་མཚན་འབོད་ཐགོ་ནས་དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ད་ེལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་དུས་དེའྱི་མཚན་འབོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རང་ཕེབས་ནས་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཟརེ། ཕབེས་དགོས་པ་
ད་ེཆལོ་ཁའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཡང་མྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་ཤ་ཞེན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ཟེར། ད་ེཡྱིན་དུས་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་པའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་ཅེས་ད་ེནས་མར་འགེལ་བརདོ་བདེ་མྱི་དགསོ་པ་རྣམ་པ་
ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྲུང་སབོ་བེད་དགསོ་པ་ད་ེའཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། ཏན་ཏན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་ཕག་བྱིས་ཕེབས་མེད་འགོ། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེ
ལན་འདེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐས་ཁག་ཅྱིག་
བད་ེསྲུང་སབས་ལ་གསུངས་སོང་། ཁག་ཅྱིག་གྱི་ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལན་ད་ེང་ལ་གསལ་བ་ོགང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་། གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ང་རང་ལ་ཡང་བད་ེསྡུག་ཞུས་ནས་རོགས་པ་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་
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སོང་། རགོས་པ་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་སབས་དེར་དནོ་གཅདོ་ལ་མར་འབེལ་བ་ཞུ་དགོས་པར། ད་ེགང་འད་བེད་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་ད་ེའད་ཤེས་མ་སོང་། PAP ཟེར་བ་ད་ེབོད་མྱི་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གནས་བབ་ད་ེ
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ལ་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་རྣམ་ཚོས་འབད་
བརྩོན་གནང་གྱི་ཡོད་ཟེར། ཡྱིན་ནས་ད་ེའཇོག་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། ད་ེནས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་
སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ ༤༥ དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་འདུག།གཞྱིས་ཆགས་ ༤༥ ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
ཟེར་བའྱི་གོང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསལ་པོ་རེད་
འདུག།དའེྱི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ད་ེབཞག་པ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་
ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡོང་ལ་ཉེ་བའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལྔ་བཅུ་དང་འདྱིར་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡདོ་དུས་ད་ེའདའྱི་ནང་མྱི་ཁ་བལ་ནས་ཕྲུ་གུ་བུ་ཕྲུག་ལག ཕ་མ་ཕར་ཕྱིན་ནས་རྒན་འཁགོས་འདྱིར་ལག་ནས་ད་རྒྱ་
འགེངས་རྒྱུ་དེའྱི་ནང་ལ་ད་རྒྱ་ད་ེའགེངས་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེནོར་བའྱི་ནོར་བཅོས་དང་ཁེར་རང་ཚོས་ནོར་འདུག་ཅེས་ལན་
གང་སོད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེག་རང་ད་རྒྱ་དེའྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་རྒྱ་འགེངས་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཙམ་གྱི་ཤེས་ཡནོ་ཡོད་པ་ད།ེ སད་འཕྱིན་སྨད་འཕྱིན་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོནྱི་ཧ་
ཅང་འཁྲུག་པ་ོཡོད་པའྱི་སད་ཆ་འདུག་སྟེ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་འགེངས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་སྐུལ་ངལ་ཡོད་དུས། ངའྱི་ར་ེབ་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་འདུག དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་གནང་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ 
PAP བོད་མྱི་ལ། བོད་མྱི་ཚོ་ངོ་རགས་ཆོད་བེད་དེ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་རེད། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་
མཁན་ཡྱིན་ནས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ལུས་བསད་པ་ལ་ཐུག་འཕད་ཡོང་དགོས་ཡོད་ན་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་ཆ་ནས་རྡ་ོགཅྱིག་གྱིས་བའེུ་གཉྱིས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདུག 
 དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལས་བེད་གཏོང་པའྱི་
སབས་ལ་ས་མ་ོཡྱིན་ན་འདེམས་སྒྲུག་དང་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་འདུག།ད་ེསང་འདེམས་སྒྲུག་དང་
གསལ་བསགས་ད་ེརྩ་ནས་མ་གོར་པར་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་བསོས་པ་གཉྱིས་གཉྱིས་ལ་བསོས་པ་རེད་ཅེས་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག།དེའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བསད་ཡོད་རེད་པ་དམ་ཡང་ན་དམྱིགས་བཙུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་རའེྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕལེ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རེ་བ་མང་པ་ོབསོན་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བས་ད་ེལ་
ཕགོས་གཉྱིས་ཀའྱི་སད་ཆ་ཡག་པ་ོཉན་དགོས་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རང་ཕོགས་གཉྱིས་ཆའྱི་སད་ཆ་ཉན་ཕོགས་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཡྱི་ག་ེབལྟས་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ པ་ལ་བྱུང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕག་
བྱིས་ཕུལ་འདུག།བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་འདུག བད་ེསྲུང་ལ་ཕུལ་འདུག།ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་འདུག།སྱིད་
བྱུས་ད་ེགཏན་འབེབས་སབས་ལ་ག་ར་ེབཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ཕོ་མ་ོདབ་ེའབེད་རེད། བུད་མེད་ལ་དག་སོད་རེད། ན་
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ཆུང་ལ་བཙན་གཡེམ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོད་སྒོམ་རྩ་ནས་མེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ཞེས་ Zero Tolerance དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས། ད་ེའད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བུད་མེད་མ་ོའགྱིག་
པ་རེད། གཞན་ནོར་བ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་བས་ཏེ་ནང་སྱིད་ལ་ཕག་བྱིས་མ་ཕུལ་བར་དུ་ད་ེལ་
ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། ད་ེནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འགོ་བསད་ཡོད་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་བཞག་ན་ཡག་པ་མྱིན་འགོ། 
ཚང་མ་འདྱིར་སྤུངས་བསད་ན། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་དགོངས་པ་བཞེས་ས་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག སྱིད་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཐགོ་ལ་དྱི་བ་འབུལ་ས་མྱི་འདུག།བས་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱི་ལ་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་འབུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་
ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཆགོ་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཙ་ོབ་ོཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་སྤུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་
དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཁ་ཤས་དང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དྱི་བ་མ་ཞུས་གོང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགོས་ས་གཉྱིས་ཙམ་མཐོང་སོང་། གཅྱིག་ད་ེཨྱིན་ལན་ London ལ་རྣམ་པ་
ཚསོ་མཁནེ་གྱི་རདེ། སནོ་མ་ནས་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་སྒོའ་ིའགམ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་བསྟན་
འཛིན་དབྱིག་གཉེན་ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱིས། རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པ་རེད། ཁ་ོརང་གཅྱིག་པསོ་ནམ་རྒྱུན་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ད་ལམ་ཁག་ནས་
མཐངོ་བསད་པ་མཚམས་ར་ེཁ་ོརང་གཅྱིག་པོར་རདེ། མཚམས་ར་ེཨྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་དང་མཉམ་དུ་འག་ོབསད་ཀྱི་འདུག།རྒྱུན་རྱིང་པ་ོ
ཞྱིག་རདེ། ད་ེམཐོང་ཡོང་དུས་ཡྱིད་འགུལ་ཐེབས་པ་ཞྱིག་རདེ། སནོ་མ་ས་ོསོས་དའེྱི་ཐོག་ལ་གསར་འགྱུར་ད་ེའད་འབྱི་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེ
ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་ཁོང་གཅྱིག་པོར་མ་རེད། Canada Toronto ཕོ་གསར་སངས་རྒྱས་
སབས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག།ཁ་ོརང་ད་ེབཞྱིན་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་བོད་དོན་ཁབ་བསགས་དང་ལག་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་འབོད་ད་ེའད་བདེ་ཀྱི་འདུག།ད་ེལ་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་མྱི་གཅྱིག་ར་ེགཉྱིས་ར་ེདང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མྱི་ད་ེའད་མཉམ་
བཞུགས་བདེ་ཀྱི་འདུག རྒྱུན་རྱིང་པ་ོརདེ། གསུམ་པ་ད་ལྟ་སུད་སྱི་ Geneva ཁ་ོརང་ནམ་རྒྱུན་སདོ་ས་ད་ེ louven སྟག་ཚང་
དཀོན་མཆོག་ཟར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། Geneva གྱི་རྒྱལ་ས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ན་སོང་ནས་ལས་འགུལ་
སེལ་ནས་ད་ལྟ་ཐེངས་ ༨༡ ཙམ་སེབས་ཚར་འདུག མཚམས་ར་ེཁ་ོརང་གྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་པོར་རེད། མཚམས་ར་ེནང་མྱི་གཉྱིས་
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གསུམ་ད་ེའད་འགོ ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་མཚམས་མ་ཆད་པར་ད་ལ་ོམང་པ་ོཕྱིན་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་གས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ང་ཚསོ་
བརྩྱི་བཀུར་དང་བསགས་བརདོ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེའད་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོམྱི་རྱིགས་ཤྱིག་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ནང་ནས་ལས་འགུལ་
སལེ་དུས་མང་པ་ོམཉམ་རུབ་བས་ནས་སལེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནས་མྱི་ར་ེང་ོརསེ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་སེམས་གགས་དང་མྱིག་དཔ་ེལྟ་འོས་པ་དང་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེདག་ལ་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༦ ནས་ ༣༡ བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་དྷ་རམ་ས་
ལ་ཚོགས་པ་རདེ། ས་གནས་ཁག་ ༣༠ ཙམ་ནས་མྱི་འབོར་ ༦༠༠ ལག་ཙམ་ཡོང་ནས་ཉྱིན་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ཚོགས་སོང་། ད་ེཡང་
གཞོན་སེས་སོབ་སྦྱོང་ཅན་ནམ་རྒྱུན་ལས་འགུལ་དང་རྩ་དོན་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་མཁན་རྐྱང་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་མ་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་ཤེས་
ཡོན་པ་དང་མཁས་དབང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་ཞུ་བས་ནས་དྷ་རམ་ས་ནས་ཚོགས་སོང་། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་དེར་བཅར་རྒྱུ་
བྱུང་། 
 ད་ེཡང་གོ་སྱིག་བེད་མཁན་དང་ཚོགས་བཅར་བ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་
རླབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་ས་ོས་ོདརེ་ལ་ཕྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ས་ོས་ོདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་རྩམོ་ཡྱིག་ཟེར་ན་རདེ། སད་ཆ་བཤད་
སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་རྱིང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ནས་ཞལ་འདེབས་བསངས་ནས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བས་པ་མཐོང་སོང་སྟེ་རོགས་པ་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། མཐའ་མ་ཚོགས་འདུ་ལ་
བཅར་དུས་ས་ོས་ོབ་ོམ་བད་ེབ་དང་ང་ོགནོང་དགོས་པ་ད་ེའད་ཆགས་སོང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་རོགས་པ་གང་ཡང་བེད་མ་ཐུབ་པས། 
ཁ་ོརང་ཚསོ་དང་བང་བས་ནས་ས་གནས་ཁག་ནས་ད་ེའདའྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པ།ོ ཡག་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་དང་ལག་
པར་དུ་ཚོགས་བཞུགས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱིད་འགུལ་ཐེབས་པ་དང་ཁ་ོརང་ཚ་ོདགའ་སོ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་མཐོང་ཡོང་དུས་ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་ཚགོས་འདུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་རེད། རླུང་འཚུབ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གཡུགས་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་མང་གྱི་དང་བང་བས་ནས་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ། དབུ་
མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེབོད་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པའྱི་མྱི་མང་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག།ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་
ལས་བསོམས་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་བང་ཨ་རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརྩའྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་ཉོས་
ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརྩ་ད་ེདེབ་བསེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དང་འགན་འཛིན་ལན་ཚགོས་ཡོད་པ་
དང་རྩ་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། By law ཟེར་བ་དེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརྩའྱི་
འགན་འཛནི་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེབང་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་ཁང་པ་
ད་ེཉསོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརྩའྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཉསོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་
མྱི་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་ར་ེག་ར་ེཕྱིན་ཡོད་རེད། སུ་དང་སུས་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། དྱི་བ་
གསུམ་པ་ By law ད་ེའགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེསུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དེབ་
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སེལ་གནང་དུས་དའེྱི་འགན་འཛནི་ལན་ཚོགས་ཀྱི་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དགསོ་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩ་འཛནི་ད་ེ
འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེའགན་འཛིན་ལན་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་སུ་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་དྱི་བ་གསུམ་པ་ད་ེཡྱིན། དྱི་
བ་གཉྱིས་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ལྔ་པའྱི་སབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ལ་བང་ཨ་
རྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཉོས་པ་དེའྱི་དངུལ་གྱི་ནང་ནས་ཌ་ོལར་འབུམ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་གནང་སྦྱྱིན་བྱུང་སོང་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་སྦྱྱིན་བྱུང་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གན་རྒྱའྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེའགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་དམ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། སབས་དརེ་
གསུངས་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འགྱིག་མེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་འབུམ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་ད་ེབུ་ལོན་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་རག་བསད་ཡདོ་གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་གན་ཡྱིག་ད་ེལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེསུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་འབེལ་ནས་ཉེ་ཆར་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དྱི་
བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྩོམ་ཡྱིག་བཞྱི་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ་ང་ཚ་ོའབརོ་ཡོད་
ཅེས་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དུས་ད་ཐགོ་ནས་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྩམོ་ད་ེརག་ཡོད་
པ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕར་ཕྱི་དྱིལ་ལ་དྱི་བ་ཕུལ་རདེ། དྱི་བ་དའེྱི་ལན་གྱི་ནང་གསུངས་སྟངས་བས་ན་ད་ལྟ་ད་ཐོག་
ལ་བཀོད་ཡོད་ཅེས་གེང་འདུག།ད་ེག་རང་བཀོད་འདུག།འཁོད་པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྩོམ་ཡྱིག་བཞྱི་ཆ་མཉམ་དུ་སེལ་
འདུག།ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ང་ཚ་ོའབོར་ཡོད་ཅེས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་
འཁོད་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྩམོ་ཡྱིག་བཞྱི་ད་ེད་རྒྱའྱི་སྟེང་ལ་བཀདོ་པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་མ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ
ཕེད་ཀ་ཙམ་ཕྱིན་འདུག།སྱིར་བཏང་རྩོམ་ཡྱིག་རེ་ཟུང་ཡག་པོ་འདུག་སྟེ་རྩོམ་ཡྱིག་ཐུང་ཐུང་རེད།  རྱིང་པོ་མ་རེད། རྩོམ་ཡྱིག་
གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་གངས་གཅྱིག་སྟོང་ལག་ཙམ་ད་ེའད་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྱིང་པ་ོའདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་རྱིང་པ་ོམ་རེད། དེབ་
གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ཚར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། དནོ་དག་དངསོ་གནས་སུད་སྱི་དནོ་
གཅདོ་ནས་རྩོམ་ཡྱིག་ད་ེཚུར་དྱི་བསགས་སུ་ག་དུས་འབརོ་བ་རེད། རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་རྩམོ་ཡྱིག་བཞྱི་ད།ེ དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་སར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ ད་ལྟ་ཚར་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག།ད་ེདང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་
པ། འབོད་སྐུལ་ལབ་ན་རེད་དྱི་བ་ལབ་ནའང་རདེ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསམོས་ནང་ལ་མག་ོརང་ལ་
མཇལ་རྒྱུ་འདུག།གསར་འགྱུར་དང་རྩམོ་ཡྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཡདོ་གསུངས་འདུག།བཤད་སྟངས་བས་ན་ལས་བདེ་གངས་ཉུང་
ཉུང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རྩོམ་ཡྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་འདུག།ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ང་ཚ་ོལས་བེད་རག་གྱི་ཡོད་མ་
རེད། ལག་པར་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སོན་མ་གསུངས་
སོང་། རྒྱ་ཡྱིག་ལ་ད་ོསྣང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ང་ཚ་ོག་སྱིག་ཡོད་གསུངས་སོང་སྟ་ེདྱིལ་བསགས་ནང་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ས་ེ
ཚན་དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ངོས་ནས་ག་སྱིག་གང་འད་ཡོད་ན། དཀལ་ངལ་ཞྱིག་ཕད་པ་མྱིན་འགོ་བསམ་གྱི་
འདུག།སནོ་མ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་དུས་མྱི་མ་བྱུང་བའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག།ད་ེནས་སནོ་མ་ཡང་ས་གནས་ནས་དཔེར་ན་ཏཱ་ལའྱི་
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བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ནས་ཡོང་པ་ཞྱིག་འདྱིར་རྒྱུན་རྱིང་པོར་བསད་ནས་ལས་བེད་ལ་མ་ཚུད་པར་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཕྱིན་ཚར་འདུག།བོད་
ལ་ལོག་རྒྱུ་རེད་འདུག།སྱིར་བཏང་གནས་ཚད་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་
ད་ེཧ་ལམ་མེད་པའྱི་སད་ཆ་འདུག།དེས་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་རདེ། དའེྱི་སྒང་ལ་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ངསོ་ནས་ག་སྱིག་དང་ད་ེའད་ག་ར་ེཡོད་ཅསེ་ད་ེདྱི་བ་གསུམ་པ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། མཇུག་བསྡུ་
རགོས་གནང། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ དྱི་བ་བཞྱི་པ་ད་ེད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆེན་པ་ོགསུམ་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། དྱི་བ་གཙ་ོབ་ོདའེྱི་ཐོག་ལ་མཁས་
དབང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ་གསུངས་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚགོས་འདུ་རྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་
རྩམོ་ཡྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབོར་བསད་པ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབོར་བསད་པ་གངས་ཀ་
ག་ཚོད་ཡོད་ན། རྒྱལ་ཁབ་ ༥། ༦། ༡༠། ༡༥ ནས་མྱི་བརྒྱ་གཉྱིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཕབེས་པའྱི་གངས་ཀ་ཡོད་
པ་རདེ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་དང་རྩོམ་ཡྱིག་ད་ེའད་ད་ལྟ་འབོར་བསད་པ་གངས་ཀ་ཚད་ཅྱིག་ཡོད། ད་ེདག་མ་
འངོས་པར་དཔར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང་འགེམས་སལེ་བདེ་རྒྱུའྱི་ཆ་གཞྱི་གང་འད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ངས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་རེས་སུ་ཞུ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ཀྱི་བསམོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། 
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་སྱིད་སོང་ཐུག་གར་ཕེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་གྱིས་ཞུའྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་རག་པ་ཡྱིན་ཙང་། གནས་ཚུལ་ད་ེཚང་མ་ག་ོབའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། སྱིད་སོང་རང་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་སོང་། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོངག་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིག་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་འད་བགས་
ད་ེང་ཚརོ་འབརོ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུང་འདུག་ཟརེ་ན། གཞྱི་རྩ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། དྲུང་ཆ་ེ
གཅྱིག་མཇལ་བ་རེད་ཟེར། སར་མ་ཉེར་ལྔ་རྱིང་ལ་མཇལ་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེནས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་བའྱི་སབས་
སུ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུགས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུས་མ་སངོ་ཟརེ། ཡྱིན་ན་ཚགོས་པ་གསུམ་གྱི་མྱིང་
ཐགོ་ནས། དབུས་གཙང་ཚགོས་པ། མད་ོསྨད་ཚོགས་པ། དྷ་སར་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་མད་ོསྟོད་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུད་ནས་ཡར་ཞུས་
སོང་མ་གཏོགས། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་མྱིང་ཐོག་ནས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་མ་སོང་ཟེར། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱིས་



109 
 

བརན་བཞུགས་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་གསུངས་སོང་ཟེར་བ་ད་ེའད་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་
ཟརེ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱིས་གཟབ་ནན་གནང་དགོས་དོན་ད་ེཞུས་ཡོད། དོན་ཚན་གཉྱིས་ད་ེཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའོས་བསྡུ་དང་། 
སངོ་བཙན་གཟེངས་རགས་ཀྱི་སོར་ནས་ཞུས་ཡོད་གསུངས་པ་ད།ེ དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་འབལེ་བ་མེད་པ་ད་ེམཁེན་གསལ་རདེ། 
ད་ེགཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར། ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གེང་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ལབ་མ་སོང་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག གཞྱི་རྩའྱི་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གཙ་ོབོ་ཞབས་ཞུ་མཁན་གྱི་བ་བང་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་པས། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སརོ་ལ་གེང་སོང་བྱུང་ན་
འགྱིག་གྱི་ཨ་ཡོད་ན་ཟརེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཕལ་ཆེར་གནས་ཚུལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཁ་སང་གཞྱི་རྩའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་སྨོས་ནས་ད་ེའད་གསུང་ཡོང་དུས། སྱིད་སོང་རང་གྱིས་ནམ་
རྒྱུན་བེད་ཀྱི་མེད་དེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐེངས་གཉྱིས་བཏོན་པ་ཡྱིན། དུས་རག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
གང་གནང་བ་ད་ེབཞག་ན་ཡག་གྱི་རེད། ད་ེཡར་མར་འགེལ་བཤད་བརྒྱག་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་ནོར་ཐེབས་ཉེན་ཡོད་
པས། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་བེད་ཀྱི་མེད་ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སད་ཕྱིན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་
དང་། Reciprocal access  ཁྲྱིམས་འཆར་བཞག་ཐུབ་པ་དེར་དེ་བཞྱིན་མོས་མཐུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
བདག་དབང་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་
མཁན་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གནང་ཡོང་དུས་བདག་དབང་ད་ེཁབ་འགྱུར་བས་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེམ་རདེ། ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཅྱིག་འདུག གཉྱིས་འདུག གསུམ་འདུག ཚགོས་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག མྱི་སྒེར་ཞྱིག་གྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག ག་ར་ེཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ཟེར་བཞག་པ་ད་ེ
དབུ་མའྱི་ལམ་རདེ། གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་ད་ེའགན་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་སད་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་ག་ར་ེཟེར་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟེར་བཞག་པ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་རེད། བདག་དབང་ད་ེབཀའ་
ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་དབུ་མའྱི་ལམ་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་མྱི་མང་
གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས། དགངོས་པ་བཞསེ་ནས། དའེྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད། ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཤད་པ་ད་ེ
མ་རེད། ང་ཚོས་བཤད་པ་ད་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལས་
ལག་གནང་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འགན་ད་ེཁེར་ནས་གནང་གྱི་རེད། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དོན་གཅོད་ཁང་ག་ཚོད་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་མ་རེད་ད་ེདག་ར་ེར་ེབཞྱིན་དུ་དོན་
གཅདོ་ཁང་གྱི་མྱིང་ཐ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེགནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལུང་པ་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་གྱི་ཁྲྱིམས་དང་ད་ེསོན་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཁྲྱིམས་དང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརེན་ནས ་ sensitive རེད། 
སནོ་མ་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སབས་ལ་དེབ་སེལ་བེད་སྟངས་རྱིམ་པ་ཐོག་ནས་བས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་ཁྲྱིམས་མཐུན་བཟ་ོརྒྱུར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། གནང་ནས་ལ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེདག་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་ལག་ཆ་མ་གཏགོས་ང་ཚ་ོནང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ེབོད་མྱི་ཡར་རྒྱས་ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉསོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ། ད་ེག་རང་རདེ། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་དབེ་སལེ་བས་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཉ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། Non-profit Organization ཐོག་ནས་ཉ་ོཔ་ཡྱིན་
ན་ཁ་ེཕན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ཨ་རའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་
ད་ེཉོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ག་ར་ེབས་ནས་ཉོས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་ད་ེག་ཞུས་ན་
འགྱིག་ས་རེད། ཉ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉོས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྲྱིམས་དང་ཁྲལ་གྱི་ཐོག་ནས་གོང་དང་ཁ་ེབཟང་བས་ན་
གོང་གུན་ཆ་ེབ་རག་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལན་
ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་སུ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་སངོ་། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེརག་མ་སོང་སྟ།ེ ངས་དན་པ་བས་ན་དུས་རྒྱུན་
དུ་ནས་འགན་འཛིན་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོསུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བསྟན་ཆོས་ལགས། སྱི་ཟུར་ཚ་ེརྱིང་མཚ་ོམ་ོལགས། བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་འབོར་ལགས། ད་ེནས་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེ
ལགས་བཅས་ཁ་ོརང་ཚ་ོབཞྱི་རདེ། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་ཡོད་ན་སལ་རྡརོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱིད་སངོ་ཡོད་མ་རདེ། 
ད་ེངས་ད་ེརྱིང་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམ་སོང་། འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ by law འགྱུར་བ་གང་འད་བེད་ནས་གཏངོ་དགསོ་
རདེ་ཅེས་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རདེ། by law ནང་དུ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་
ཡྱིན་ན་མྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་ཡོད་པ་བཟ་ོ
ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་མ་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཁག་ད་ེདག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར། མཇུག་མ་བཀའ་ཤག་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྐུ་
དབང་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའད་བས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཛིན་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་གཞྱི་རྩའྱི་དགོངས་ཚུལ་
གཏོན་ཆོག་པ་དང་། འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེཁ་ོརང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་
ཐག་གཅོད་ད་ེབཀའ་ཤག་རང་ལ་བས་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོར་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་འད་བཙུགས་
རསེ་ཐག་རྱིང་དུ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་དབང་ཟརེ་ནའང་རདེ། ནུས་པ་མེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ལ་བརེན་ནས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཚང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་གཅོད་ཁག་བས་ོསྟངས་ད་ེདག བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་དང་པ་ོནང་དུ་བཀོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ད་ེ
སནོ་དོན་གཅོད་ད་ེབཞྱིན་བསོས་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་དནོ་གཅོད་བས་ོརྒྱུ་ད་ེཚ་ོད་ེག་རང་བས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ PAP སོར་རེད། མདོར་བསྡུས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན། PAP ད་ེརང་འཇགས་ལག་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་གཏོང་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་རྱིར་བག་ོགེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་བགོ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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དཔརེ་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ PAP དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡང་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ཐག་གཅོད་ད་ེཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་མང་པ་ོབངས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསུང་མཁན་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོས་མོས་མཐུན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམེད་ན་དག་ེདང་སོན་བས་ན་ཕུགས་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་གསུང་གྱི་འདུག ལྔ་
བཅུ་ལ་ཕུགས་ལ་སནོ་ཆེན་པ་ོཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ PAP ཞུ་རྒྱུ་བད་ེབ་ོཡོང་བར་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་
དུས་ཚོད་བཀར། ཉྱི་མ་བཞྱི་ལྔ་ཡྱིན་ན་ཞ་ེལྔ་དང་། དྲུག་ཅུ་ཡྱིན་ན་དྲུག་ཅུ་ཟེར་ནས་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ཐོབ་སྱིད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེད་ེའད་ཡྱིན་ཆོད་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་བཀར་བ་
འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་དུ་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ PAP ཡོད་པ་ནང་དུ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་
ནས་འགེངས་ཤོག་བསང་བ་ཟེར་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་
འགེངས་ཤོག་བསང་མྱི་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ང་ཚོས་ Return visa དང་ Exit permit 
སྒེར་ངོས་ནས་ཞུ་བར་འག་ོསབས། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བཀང་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟ་ོརགོས་བགྱིས་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཟ་ོབའྱི་སབས་ལ་ Manual བཟོས་པ་ལས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བས་ན་ཡག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དེར་བརེན་ང་ཚོས་སྟབས་བད་ེརུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་ནས་ཞུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ 
PAP མྱི་དགོས་པ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གྱི་
ཡོད། ཛ་དག་སབས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ལས་བེད་ཁག་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཚད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོབྱུང་ནས། སནོ་མ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་སབས་སུ་
ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཚད་མ་གཏོང་ནས་དནོ་གཅོད་ལས་བེད་མང་ཆ་ེབ་ཐད་བསོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་སུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་བཟོས་རདེ། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱིའྱི་སབས་སུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་ནས་ཕྱིན་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེ
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། སབས་ར་ེརྩྱིས་པ་དང་། འཛིན་སོང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚ་ོཡྱིག་ཚད་གཏོང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ས་
གནས་ཁ་ཤས་ལ། དཔརེ་ན་ Geneva ལས་ཁུངས་ལ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཏོང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མཉམ་འབལེ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སོར་ལ་གཞྱི་ནས་སོབ་སྦྱོང་བདེ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྒེར་ལ་དཀའ་ལས་ཤྱིག་རེད་འདུག ང་ཚ་ོལའང་དཀའ་
ལས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་དམྱིགས་གསལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་
བཏང་བར་ཐད་ཀར་བསོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་གྱི་འདུག ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་བཏང་བ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་
བས་ོརྒྱུ་ད་ེགོས་ཚགོས་ནས་བཀའ་ཁྲོལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསོས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་སྟ།ེ གཞྱི་རྩ་ད་ེའད་རང་རདེ། བུད་མེད་ལ་ zero tolerance ཟརེ་
བ་ད་ེད་ེའད་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ད་ེལ་གསུང་སོང་། ད་ེཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེསྒུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
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ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁེན་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསགས་བརོད་ད་ེའད་
གནང་སངོ་། ད་ེདག་ལ་ངས་གང་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བགྱིས། TCDF བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པ་ By law ཞུས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབུམ་བདུན་དང་ཁྲྱི་ལྔའྱི་སོར་ནས་རེད། ད་ེཁ་སང་སོན་མ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་གནས་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེརེས་
ནས་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་ཐོག་ལ་འབུལ་ཆོག་པར་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེ
ནས་སུད་སྱི་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་འབལེ་མཐུད་པས་རྩོམ་བཞྱི་བྱུང་འདུག རྩམོ་བཞྱི་བྱུང་བ་ད་ེདག་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་
པ་རདེ། ཞུ་དག་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཚར་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་རསེ་ནས་ཞྱིབ་ཕ་རྩད་གཙོད་བདེ་ནས་གང་འད་བདེ་དགོས་
ས་རདེ་ལྟ་ནས་ཞུ་ཆགོ་པར་བགྱིས། ད་ེནས་ཏན་ཏན་རདེ རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པར་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་སྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུས་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདུག རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་
ཚསོ་རྒྱ་མྱིའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་མང་བ་འག་ོབ་དང་། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ལ་འཛུལ་མཁན་
ཉུང་བ་འདུག་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་
བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་སོར་ནས་གསུངས་སོང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་
ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་མྱི་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱིས་རྩོམ་ག་ཚོད་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། རྩོམ་
ཕགོས་སྱིག་ག་ཚོད་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་དུས་བསེབས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལན་ཚོགས་འདུ་གསུམ་ཀ་དགོངས་
འཆར་བསྡུས་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་ Brain storm ཚགོས་འདུ་ཚགོས་རྒྱུ་བས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོརྩམོ་པ་པ་ོཚོགས་འདུ་ཚགོས་
ནས་རྩམོ་ཡྱིག་བཀྲམ་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྩམོ་ཡྱིག་ད་ེའད་ར་ེབ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་རྩམོ་ཡྱིག་ད་ེ
འད་འཐནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ག་ར་ེའཐནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་འདུ་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་
སྟངས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནས་ག་ར་ེཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་རག་རྒྱུ་ཆེད་དུ་དོན་ཚན་ཁག་ང་ཚོས་བགོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ཁག་ད་ེདག་ལ་དྱི་བ་
མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་མང་པ་ོད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་དྱི་བ་བཏང་ནས་བག་ོགེང་བེད་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོབཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོརྱིག་གཞུང་དང་། དཔལ་འབོར། ཤེས་
ཡོན། འཕོད་བསྟེན་རདེ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོད་ེརེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགནས་སྟངས་གང་འད་འདུག མ་འངོས་
པར་ཉེན་ཁ་ག་རེ་ཡོང་ས་རེད། རེ་བ་ག་རེ་འདུག མཁས་པ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དེ་དག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་ཕོགས་
བསྱིགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་ཕོགས་བསྱིགས་བས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེལ་ོམཇུག་ནང་ལ་བཏོན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ཚོགས་འདུ་དང་པ་ོད་ེཨྱིན་ཇྱི་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། གདན་འདེན་ཞུས་པའྱི་སྐུ་མགོན་ཕལ་མ་ོ
ཆ་ེཕྱི་རྒྱས་སྐུ་མགོན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དང་པ་ོདང་། ད་ེནས་བོད་ཡྱིག་དང་རྒྱ་ཡྱིག་ད་ེའད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། མཇུག་མའྱི་ལོར་ཡྱིག་བསྒྱུར་བདེ་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་མར་བཀྲམ་ཆགོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན་བོད་ཡྱིག་
ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེད་ལན་རྱིག་གཞུང་དང་། དཔལ་འབརོ། ཤེས་ཡོན། འཕདོ་བསྟནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཨྱིན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་
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ཚང་བཀདོ་བཞག་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་བཞག་ད་ེབཏནོ་འསོ་པ་དང་། མྱི་འོས་པ་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚ་ོནང་གྱི་སད་ཆ་བཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཕོགས་བསྱིགས་བེད་ནས་ལོ་མཇུག་ལ་ཁག་གཅྱིག་
བཏོན་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་རེད། ངས་དྱི་བ་བཏང་བ་དའེྱི་ལན་རག་མ་སོང་། ངས་
དྱི་བ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེབང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པ་ཉསོ་པའྱི་མཚན་ལ་འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་སུ་དང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། གངས་ཀ་ག་ཚདོ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་ད་ེལན་རེས་ནས་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་གྱི་ཐོག་ལ་གནད་
དོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་བེད་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པ་ོད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནོན་གགས་ད་ེ
གགས་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པོས། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གྱི་
གསར་འགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆེར་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དུས་
ཚདོ་ཀང་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསམོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་། གང་ལྟར་འདས་པའྱི་ལ་ོཉྱི་ག་སུམ་
ཅུ་ནང་ནུས་གགས་འཕེལ་སྟངས་ད་ེདཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས། ཚོང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ནུས་གགས་འཕེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་དང་བཅུའྱི་ནང་དུ་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
ལས་འགུལ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་
དང་པ་ོབཙུགས་དུས་ནས། འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ད་ེནུས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལག་པར་དུ་ཞྱི་
ཅྱིན་ཕྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཆགས་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེརྒྱལ་སྱི་ནང་ཧ་ལས་པའྱི་གགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དཔ་ེམཚོན་འད་བཞག་ན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནང་མཁེན་རགོས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཆ་ེཤོས་
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གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ནས། ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་ཆ་ེཤོས་གཉྱིས་ད་ེའཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
དང་ཐད་ཀར་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་པ་གཉྱིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚའོྱི་གགས་རྐྱནེ་ཡོད་པར་
བརེན་ནས་ད་ེརྱིང་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཁག་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ Australia འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་བོད་ནང་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོབོད་ནང་ལ་འག་ོནས་དྱིལ་བསགས་ལགོ་པ་བདེ་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ། སབས་སོན་མར་དེའྱི་སོར་ལ་བགོ་གེང་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ཁུང་ཙིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་མང་པ་ོཞྱིག་འཕེལ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་མཐ་ོསོབ་ལྔ་བརྒྱ་ལག་ཅྱིག་གྱི་
ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁུང་ཙིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་ད་ེད་ེའད་བས་ནས་འཕེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཆྱིག་
སྟངོ་ལག་གྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁ་ོརང་ཚོས་ལས་ཀ་བས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སད་ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལྟ་ེ
གནས་ཡྱིན་ཟརེ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཡོད་པར་བརནེ་ནས་བདོ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སོར་ལ་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་
གྱི་ནང་ལ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལྟེ་གནས་ཡོད་པར་བརེན་
ནས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིདག་ེརྒན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གནནོ་གགས་བསེབས་ནས། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ལྷུག་
པ་ོབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་དཀོན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཁག་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། ཁ་སང་ཡང་དའེྱི་སརོ་ལ་བག་ོགེང་བྱུང་བ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མང་གཙ་ོདང་རང་དབང་ལུང་པའྱི་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་
ཐད་ཀར་ཐ་ེབྱུས་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ 
Donald Trump གྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྲུང་སོབས་ལན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་གསུངས་འདུག ཨ་རྱིའྱི་འོས་
བསྡུའྱི་ནང་དུ་ཐེ་བྱུས་བསེབས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེ་བཞྱིན་ནེའུ་ཛི་ལནྜ་ Newzland ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་
Australia ཨ་ེཤ་ེཡ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་བསེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགསོ་པ་
ཆགས་བསད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཙ་ོབ་ོགཉྱིས་འད་ཞྱིག་མཐངོ་བསད་ཀྱི་འདུག དང་
པ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་འདུག་ཟརེ་ན། དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚརོ་མག་ོསོར་ཟརེ་ནའང་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག position ལས་གནས་དང་ག་ོསབས་ཡག་པ་ོསད་ནས། རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
རདེ། མཁས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་མག་ོསོར་བསླུ་ཁྲྱིད་འག་ོབསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་འདུག་ཟརེ་ན། དཔརེ་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭ་ལ་འག་ོམཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོཚོའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་
འགུལ་སྣ་མང་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་འཐབ་ཕོགས་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོ
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ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་ད་ེད་ེརེད། གོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཚར་སོང་། ཁ་སང་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཚེས་ ༢༥ ལ་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་དུ་ཁྲྱིམས་འཆར་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Reciprocal assess for Tibet) གང་ལྟར་
ཕར་འག་ོཚུར་འག་ོབདེ་ཐུབ་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚང་མར་ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང། ལག་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཁང་། International 
Campaign for Tibetan (ICT) ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་དེ་ག་རང་ལ་གགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ེརྱིང་ནུས་པ་ལྡན་
པའྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ཅྱིག་གཏན་འབེབས་བདེ་ཐུབ་པ་དེར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་རང་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་
མ་རདེ། གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་དུས། གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་དུ་བསབེས་ཐུབ་རྒྱུར་ཨ་རྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་པ་ཚསོ་
ཐུགས་སྣང་གནང་ནས། སོ་སོས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ཚོར་འབེལ་བ་གནང་ནས་ངེས་པར་དུ་ཁྲྱིམས་བཟ་ོཐུབ་པར་
འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱི་ང་ཚའོྱི་འཐབ་རྩདོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་དནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གནད་དོན་ད་ེག་
ར་ེཡྱིན་མྱིན་སོར་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། མཁས་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། མང་
པ་ོཞྱིག་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཕེབས་ནས་དྱིལ་བསགས་ལོག་པ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་རྒྱལ་
ཁབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་འག་ོཁྲྱིད་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། གནས་
ཚུལ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མེད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་བར་ལ་འད་མཉམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཁྲྱིམས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོཨ་རྱིའྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཡོང་དུས། ས་ོསོས་ལས་འགན་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་ཟརེ་
ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གསུམ་པ་ད་ེད་ེཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་སརོ་ལ་ཁ་སང་བག་ོགེང་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་པའྱི་དནོ་གཅོད་ཁག་དང་། ས་གནས་ས་ོས་ོལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་འབལེ་བ་ད་ེཆགས་བསད་
ཀྱི་འདུག འབེལ་བ་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་བག་ོགེང་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་སོ་སོ་རང་གྱིས་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དོན་
གཅདོ་ཁང་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་
དུས། དེའྱི་བར་ལ་ཏན་ཏན་ས་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་མཚམས་ད་ེཉར་དགོས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག ཏན་ཏན་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། དོན་གཅོད་ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ། ལས་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང། 
ཕར་ཚུར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ། དོན་གཅོད་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕར་གྱིའྱི་གནད་ཡོད་ས་ོསོར་སོབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོམཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་མཚམས་ད་ེཉར་མ་ཐུབ་ན། ངས་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ལག་པར་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་ཁ་སང་རང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཐ་ེཇུས་བེད་སྟངས་དང་། ལག་པར་དུ་ནུས་གགས་བཏནོ་སྟངས། 
གགས་རྐྱེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་བསད་ན་ད་ེཡག་པ་ོརེད་དན་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གགས་རྐྱེན་སྡུག་པ་ཞྱིག་བསེབས་
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བསད་ཡོད་ན། སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་པ་ོནང་ལ་དངོས་གནས་བརྡབ་གསྱིག་བྱུང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་ལྟར་ཆགས་བསད་
ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ། སོབ་སྟོན་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཟརེ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་
རགོས་གནང་། ས་མཚམས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕ་གྱིར་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཕ་གྱི་རང་ལ་དེབ་སལེ་ཡདོ་དུས། ཕ་གྱིར་ཁྲྱིམས་ད་ེཁུར་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་
མྱི་སེར་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་ཚགོས་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་རགོ་ག་ལག་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་སྒྲུང་མང་པ་ོཞྱིག་སྤུངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་ད་ེརང་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཁབ་གནང་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་སོར་ལ་གང་ཐུབ་
ཐུབ་ཀྱིས་བསྡུས་པ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་རྒྱ་
རྱིགས་འབལེ་མཐུད་དང་རྒྱ་རྱིགས་སྐུ་མགནོ་སྣ་ེལེན་དང་ད་ེདག་གྱི་སརོ་ལ་གསལ་འདུག།དའེྱི་སརོ་ལ་དགོས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་བོད་རྒྱའྱི་འབལེ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་
ཀྱི་མང་གཙ་ོདནོ་གཉརེ་བ་ད་ེཚ་ོལ་འབལེ་བ་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའགྲུབ་ཀྱི་
ཡོད་མེད་ལ་མ་བལྟོས་པར་མང་གཙ་ོདནོ་གཉརེ་བེད་རྒྱུ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་རྩ་ཁྲྱིམས་འོག་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་
སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེགཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཧ་ཅང་མ་འད་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་དུས་མཐུན་རྐྱེན་དང་འགལ་རྐྱེན་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་དོགས་འདྱི་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དོན་དག་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་གྱི་སོར་ལ་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ 
ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ལབ་བསད་ཡྱིན། བར་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ང་ོཚ་ནས་ལབ་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ངས་ཤེས་
རགོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ཕལ་ཆེར་དེབ་སེལ་བས་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ད་ེདངསོ་གནས་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གལ་ཏ་ེད་ེའད་བྱུང་
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ཡོད་ན་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརོགས་དང་འབལེ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
 ད་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ང་སད་ཆ་བཤད་སྟངས་ད་ེནམ་རྒྱུན་མཁས་པ་ོམེད་དུས། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུའྱི་ས་ལ་གནས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་པ་ཆནེ་པ་ོད་ེ
ཚསོ་དངསོ་གནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རདེ། ང་ལྟ་བུ་ས་ོསསེ་ཐ་མལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་ཚད་ལ་སབེས་
རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་པ་ང་རང་གྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལངས་ཕགོས་འཛནི་མཁན་ཚང་མ་ལ་ས་ོསོའ་ིདགངོས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོརདེ། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
རྣམ་པ་དང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རུ་འདནེ་པ་རྣམ་པ། ད་ེཚ་ོཚང་མྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལབ་
མྱི་ཆགོ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ་ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བས་ན་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གུ་ཡངས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་བ་ོཁགོ་དང་སབོས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རུ་
འདེན་པ་རྣམ་པ་དང་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གུ་དོག་པ་ོཡོད་པ་ངས་ཚོར་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་
འོངས་པར་དེའྱི་སྒང་ལ་གེང་སོང་དང་སོབ་སྦྱོང་འད། བ་ོསྦྱོང་ནས་སེམས་འདུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་དངོས་
གནས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་རདེ་འདུག ངསེ་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རུ་འདནེ་པ་རྣམ་པ་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་ལོགས་ལ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་། International Campaign for Tibet ཚོགས་མྱི་གངས་ ༡༣ དང་། ལས་བེད་
གསུམ། དརེ་ཕེབས་གནང་ཡོད། དང་པ་ོདེ། ལྕམ་སྐུ། Leeli Bonney ལྕམ་སྐུ། Ruth Lekan ལྕམ་སྐུ། Denise Coriell 
ལྕམ་སྐུ། Jennifer Ballard ལྕམ་སྐུ། Connie Orcutt ལྕམ་སྐུ། Jane Robinett ལྕམ་སྐུ། Kathleen Knepper 
སྐུ་ཞབས། Jonathan Davis སྐུ་ཞབས། Walter Davis ལྕམ་སྐུ། Jo Kremer ལྕམ་སྐུ། Patricia Perfect ལྕམ་
སྐུ། Deborah Miller ལྕམ་སྐུ། Eleni Tousimis ཁྲྱིམས་རྩདོ་ཞུ་གཏུག་འགན་འཛནི། John Neville དམྱིགས་བསལ་
མཛད་འཆར་གྱི་འགན་འཛིན། Lesley Rich ང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འབེལ་མཐུད་པ་འགན་འཛིན་སྱི་
ཟུར་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ཁངོ་རྣམ་པ་ད་ེརྱིང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པར་དམྱིགས་བསལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་
ནས་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོནང་ནས་ལག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བཞེངས་ཕོགས་
གཅྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཚུན་གུ་ཡངས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ད་ེནས་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། གདེང་ཚདོ་དང་
ཡྱིད་ཆསེ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་འདུག མྱིག་དཔ་ེབཏོན་ཕགོས་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་ལ་བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁང་གྱི་སོར་ལ། ཡག་སྡུག་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ལ། ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་འབོད་སྐུལ་གཅྱིག་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་དང་། ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་
བསྡུ་དགོས་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྩ་བའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་བག་ོགེང་དང་གེང་གོང་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་རེད། གསལ་
བཤད་ལན་འདབེས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚདོ་ཞུས་བསད་ན་དུས་ཚདོ་འཕ་ོ
བརླག་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་འག་ོབསད་ན་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚདོ་ཕྱི་པ་ོནག་ཁུང་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གསུང་མ་དགོས་པར་གཙ་ོའདནོ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་
ཚདོ་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་དང། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། འཕོས་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་འཕོས་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུར། མདོར་བསྡུས་ན། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ད་ེ
འདའྱི་དཀལ་ངལ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔྱ་དངུལ་ད་ེདུས་ཐོག་ལ་འབུལ་མ་ཐུབ་ན། ཆུ་ངན་ལམ་ཤོར་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན། རྒྱ་གར་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དོན་གཅོད་
བརྒྱུད་ནས་དནོ་དམ་ནན་པ་ོབ་དགསོ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་
ཚ་ོདེབ་སེར་པ་ོད།ེ རག་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དུས་ཡུན་ད་ེ
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སོན་མ་ལས་ཐུང་དུ་སོང་བའྱི་སད་ཆ་གོ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ས་གནས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ོཕོགས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱིའྱི་མྱི་སེར་ཡོང་བའྱི་སོར་ལ། དཀལ་ངལ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེཚོའྱི་སོར་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་འག་ོརྒྱུ་ལ་
སོགས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་མཐངོ་དུས། ཚོར་སྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་མ་
ཞུ་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོས་གསུངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ེའདའྱི་ཆོག་མཆན་རག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེད། དེ་རྣམ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ཡོངས་རོགས་ལ་ད་ེའད་ཡོང་ཆོག་པ་ཆགས་ན། ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གཞྱི་རྩ་འདུག དཔེར་ན། ན་ནྱིང་ལོ་སོན་མའྱི་གོས་
ཚགོས་ནང་ལ་མྱི་དེའྱི་མྱིང་ཕེད་ཀ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལམ་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ཞག་སོད་མྱི་ཆོག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་འགོ། དེའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་མྱིང་ལབ་ཀྱི་མེད། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་འག།ོ དའེྱི་ནང་ནས་ན་གཞོན་ལས་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་བསྡུས། ཤྱིང་ནགས་
ལ་འཁྲྱིད་ནས་ཁ་ལག་བཏང་། ད་ེནས་ར་བཟྱི་བཅུག མྱི་ད་ེཁ་ོརང་ཤྱིང་སོང་ལ་འཛགེས་ནས་གོག་བརན་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་བས་
འདུག མཐའ་མ་དེར་དའེྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡར་མར་ཤེས་རོགས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ཀྱི་སརོ་སྲུང་བས་ཧ་ག་ོ
དུས། དེའྱི་བར་ལ་བོས་ཡྱིན་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཚོ་གས་ཀྱི་ན་ནྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ད་ལྟ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཞུགས་མྱི་འདུག བོད་པའྱི་ས་ཁྲ་ཕདེ་ཀ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ད་ེཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ན། བཟ་ོམཁན་མྱི་ད་ེརེད། 
མྱིང་ད་ེལབ་ཀྱི་མེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སངོ་དང་། འཆར་
གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་མེད་རོགས་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག སབས་ར་ེད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ད་ེསེབས་ཡངོ་བའྱི་སབས་ལ། ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། 
རསེ་མ་གོག་བརན་ད་ེབསྟན་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས། ན་གཞནོ་ད་ེཚ་ོམཚན་ལ་མ་ེབཏང་། ཚང་མ་ར་བཟྱི་བཅུག་ནས་ཤྱིང་སངོ་སྒང་
ནས་པར་བརྒྱབ་འདུག ད་ེའད་བས་པ་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་འདུག་ལ། ད་ེམྱིན་ས་གནས་ཀྱི་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་གཙོ། ས་གནས་ཀྱི་གནད་ཡོད་ཚང་མའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་འདུག བས་ཙང་ད་ེལྟ་བུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་སབས། 
དམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་ཟ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚ་ོད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དབ་ེསེལ་བ་
དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོང་ས་རེད། ང་རང་ལ་མོང་ཚོར་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་རྒྱུ་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སནོ་ནས་དྱི་བ་བཏང་བའྱི་ནང་ལ། TCDF དའེྱི་ནང་ནས། ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་
ཡར་རྒྱས་ཚགོས་པའྱི་འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་སུ་ཡོད་པ་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ལ་མཚན་མ་ོཡྱིན་
དུས་དྱི་བ་སྐུལ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་དན་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར། བ་ོབཟང་སྙན་གགས་ལགས། སལ་རྡོར། Elsie 
Walker ཁ་ོརང་གསུམ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Elsie Walker ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་ George Bush གྱི་སྤུན་ཟླ་ཡྱིན། ཡུན་
རྱིང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བདེ་མཁན་རདེ། ཐགོ་མ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་ལ། འགན་འཛནི་ལན་ཚགོས་ནང་ལ་དནོ་གཅོད་ཟུར་
པ་ཚ་ོཡོད་ན། ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། བཞག་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཆགས་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་རྒྱ་ཡྱིག་རྩོམ་བཞྱི་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ལས་བསོམས་ཕུལ་བའྱི་སབས་ལ་རྩོམ་འབརོ་སོང་ཟེར་ནས་
ཞུས་ཡོད་ས་རེད། འབོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་པར་བསྐྲུན་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་འགོར་རྒྱུ་ད།ེ འབོར་བའྱི་རེས་
ལ་ཞུ་དག་བཏང་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་རྩོམ་མཁན་ལ་ཕར་བཏང་ནས། ཞུ་དག་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེཔར་བསྐྲུན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་
འདུག་གམ་ཞསེ་སད་ཆ་དྱི་རྒྱུ་ལ་འགོར་སངོ་། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ལ་འབརོ་ཙང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ བཏོན་བཞག་པ་རདེ། ད་ེའད་གསུང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། New Zealand ལུང་པ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག 
རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་གགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཁ་སང་ང་ཚ་ོའོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། ངས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནནོ་གགས་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལན་
གསུངས་པ་ད་ེཕྱིས་དགས་མ་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་། གསུང་པ་ཆ་ཚང་ལ་མསོ་མཐུན་ཡདོ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ད་གྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱིད་འཛིན་ Trump རང་གྱིས་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚགོས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། གསར་འགོད་ལན་ཚོགས་ནས་སྱིད་འཛནི་ Trump ལ་ད་ེརང་ཐོག་དྱི་བ་བཏང་
སོང་། ཁེད་རང་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེཇུས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེདངོས་ཡོད་རེད་
དམ། དཔང་རགས་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། ཡོད། དཔང་རགས་ཁུངས་སེལ་རྒྱུ་ཡོད། ཕྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་མ་རེད། གསལ་པ་ོཧ་ག་ོཡྱི་
ཡོད། དཔེར་ན་ཟེར་ནས། དཔ་ེདངས་ནས། ད་ེའད་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། Germany ཉམས་
ཞྱིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་སད་གགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཡུ་རབོ་ཡོངས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐ་ེཇུས་ག་ཚདོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། 
ད་ེདག་གྱི་རྩོམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ང་
ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དོན་གཅོད་ཁང་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
བར་གྱི་འབེལ་བ་ས་མཚམས་ད་ེདབ་ེའབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེགནད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་ཕ་རོགས་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་གཞྱི་རྩ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་
ལ་གཞྱི་རྩ་འྱི་ལམ་སྟནོ་ཞུ་ཡྱི་རེད་དེ། མཚམས་ར་ེབོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡང་ལམ་སྟནོ་ད་ེའད་ཞུས་པའྱི་སབས་ལ། ལན་
སྟནོ་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེནས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ས་གནས་རང་གྱི་ཁྲྱིམས་
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དབེ་སལེ་བས་བཞག་པ་རེད་ཟེར་ན། རདེ། ཁྲྱིམས་ལ་དཔག་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་
ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརྩ་དནོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབལེ་བ་ཉར་དགསོ་རྒྱུ་ད།ེ ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་། གཉྱིས་
ཀ་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ང་ཚ་ོཚང་མས་འབད་བརྩོན་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདུས་
གསལ་ཁ་བཏོན་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེ
དག་མང་ཆ་ེབ་མང་གཙ་ོརྩོད་མཁན་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་ཐོག་ནས་
མཚམས་ར་ེགནས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་མ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་དུས། ད་ེཕགོས་གཅྱིག་ནས་རེད། ཕགོས་གཉྱིས་ནས་ང་
ཚསོ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་ད་ེམང་གཙ་ོརྩོད་མཁན་གཅྱིག་པ་ོརང་མ་རེད། སྒྱུ་རྩལ་བ། རྩོམ་པ་པོ། མཁས་དབང་ཁག་ད་ེའད་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་བདེན་པ་
ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད།ེ རྒྱ་རྱིགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཏེ། 
ད་ེརྒྱ་རྱིགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་བོད་མྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་དཔ་ེཞྱིག་དངས་ནས་གསུངས་
པ་དེ། ད་ལྟ་ཁྲ་སྱིང་ངེར་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེལ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཁྲལ་
དང་སྦྲག་ག་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྱིམ་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེབ་སལེ་བ་རྒྱུ་ད།ེ Tibet news ཟེར་ནས་
དེབ་སེལ་བས་ཡོད་པ་རེད།་ད་ེབཞྱིན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་ཁག་ཅྱིག་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྲལ་དང་། 
གང་མགོགས་ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་སོགས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བེད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་མྱི་སྣ་ཞྱིག་སེབས་ནས་ཆང་རག་མང་པོ་འཐུང་། མེ་སར་ནས་དགོང་དག་ཤྱིང་སོང་སྒང་ལ་
འཛགེས་ནས་པར་བརྒྱབ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཡྱིན་ནའང་ཕདེ་ཀ་བྱིས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་
ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་མྱི་སྣ་ད་ེདག་ལ་དོགས་ཟོན་བ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མག་ོའཚསོ་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མྱིང་ཕདེ་ཀ་གསུང་གྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སངོ་། ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྩོམ་གང་འད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་ཚགོས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སརོ་ནས་ཚགས་ཤོག་ཐགོ་ལ་ཐོན་ཡདོ་ལམ་ཟརེ་ན་
ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ། Washington Post ཐགོ་ཐནོ་ཡོད་པ་རདེ་ལ། Diplomat ནང་ལ་ཡང་ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ། New Indian 
Express ནང་ལ་ཡང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསངོ་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་སབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་ད་ེའད་བྱུང་
སོང་ཟརེ་ནས་ད་ེདག་གྱི་ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསན་སྟངས་ཚིག་གཅྱིག་ནོར་འདུག ད་ེངས་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བདེ་དགསོ་འདུག་བསམས་སངོ་། ག་ར་ེབས་ནས་ལབ་པ་ན། ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་
ཁྲ་ཕེད་ཀ་བཟོས་འདུག་ལབ་མེད། བོད་ཀྱི་ས་ཁྲ། དབུས་གཙང་རང་བཙན་ལབ་རྒྱུའྱི་ས་ཁྲ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ད་ེན་ནྱིང་གོས་
ཚགོས་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེབཟ་ོམཁན་མྱི་ད་ེརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་གྱིས་བཀའ་ལན་ད་ེརསེ་ལ་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཐགོ་མར་དརེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་དྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཕབེས་འདུག ས་ོས་ོརྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་ནས་བསད་པ་སོང་ཙང་། དྱི་བ་མང་པ་ོཕབེས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ལས་བསམོས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་མེད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་མངནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཆ་ནས་དྱི་བ་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཕབེས་པར་བསྟོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། 
ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ནརོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་
མྱི་ལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
སེལ་ཞྱིག་ཞུ་བཞག་ན་སོན་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགངོས་སེལ་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དྱི་བ་ཞྱིག་ལ། ལས་བསམོས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པ། བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་དང་དཔ་ེ
དབེ་རྩོམ་སྒྱུར་དང་པར་སྐྲུན། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བོད་གནས་གསར་འཕྱིན་གངས་ ༣༠༠༠ འདོན་སལེ་དང་། དབེ་རྱིགས་བརྒྱད་པར་
སྐྲུན་ཞུས། ངས་ལས་བསོམས་ད་ེམག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས། དེབ་རྱིགས་བརྒྱད་ད་ེལྗྱིད་ཁོག་ཆ་ེཤོས་མཐོང་གྱི་
འདུག ཡྱིག་ཕངེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཅུག་འདུག དབེ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེརདེ། ནང་དནོ་ག་ར་ེརདེ། མྱིང་ལ་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
རྩོམ་སྱིག་པ་སུ་སུ་རེད། ད་ེགཅྱིག་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་འོག་ལ་ ༡༌༧ རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་
ཚོགས་འདུ། ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ལབ་ན་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག་སྟ།ེ བཙན་བལོ་ནང་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་རྩ་ེཕུད་ཐནོ་པའྱི་
མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཚུར་གནས་སསོ་བཏང་ནས་ཚབ་ལ་གསར་པ་ཞྱིག་བས་ོགཞག་བས་ཡོད་པ་རདེ། ཚབ་ད་ེབས་ོགཞག་བས་པ་ད་ེངས་
འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་གྱི་སད་ཆ་མེད། ད་ལྟ་གནས་སསོ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ད་ེལ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་
འགན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་ཚུར་གནས་སསོ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་
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ལ་གལ་ཆེས་ཤོས་ད་ེཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་གནང་བསད་རྒྱུ་ད་ེགཟེངས་སུ་ཐོན་པ་དེ། ངས་མཚན་ད་ེའདྱི་
ལ་ཞུས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་སྟེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོཚུན་ཆད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསྟདོ་བསགས་ཐབོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ཚུར་ལ་གནས་ས་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གལ་ཆ་ེཤོས་འད་བ་ོད།ེ ཕ་གྱིའྱི་ལས་དནོ་གལ་
ཆེན་པ་ོད་ེབཞག་ནས་ཚུར་འདྱིར་ཡོང་ནས། འདྱི་ལས་ལག་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེགནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་བཟོས་པ་རེད་
ཅེས་ད་ེགཉྱིས་དྱི་བ་ཡྱིན། དྱི་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Half Tasho 
ནང་ལ་ཡོད་དུས། རྒྱ་རྱིགས་ལ་ཧ་ཅང་འབལེ་བ་གགས་ཆནེ་པ་ོཡོད། ཚགོས་འདུ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བསོངས་མོང་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་
ཆར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཧ་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ Half Tasho ནང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ཆདེ་མངགས་སོབ་སྦྱངོ་བས་པའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཔ་ེབང་ཆུབ་པ་འད་བ་ོཞྱིག་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་རང་གྱི་ཞལ་ནས་ལྕེ་དོད་མ་ོནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
ཕག་ལས་གནང་ནས་ལ་ོབདུན་གྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་མཁས་དབང་དང་། རྩམོ་པ་པ་ོདང་། 
རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མལོ་དང་། ད་ལྟ་གསུང་མ་ཆགོ་པ་ཡྱིན་ན། མ་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚུར་འབལེ་
བ་བས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ག་ར་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་། མང་པ་ོཡོད་ན་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་མཐའ་མ་ཞྱིག་ལ། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་དང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཡོད། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལབ་ན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག མཚན་གཅྱིག་འདོན་
ཆགོ་པ་བགྱིས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ། དབུ་དཀར་ཚང་སལ་བཟང་རྡ་ོརེའྱི་སབས་ལ། Sans Francisco ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་
རགོ་ག་ཞྱིག་བྱུྱུུང་ནས་སབས་ ༡༥ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་
དོན་ཚན་ལྔ་བེད་པ་གཅྱིག་བཞག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
གསུངས་སོང་། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དེ། སབས་དེར་འཐུས་ཤོར་བཏང་
བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉསེ་པ་དང་ཉསེ་ཆད་ག་ར་ེབཏང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་མྱིན་ཙང་། གསལ་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོཡོད་པ་
མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེརྱིང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཉེས་པ་འདྱི་བཏང་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་སེབས་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐ་ོརུ་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
དེའྱི་ཆ་ནས་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་མཐའ་མ་དེར། ག་དུས་
ཡྱིན་ན་ཡང་། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཙག་གེ་ཙིག་གེའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་ན་མ་འགྱིག་པ་བཟ་ོའད་བོ་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱི་ལ་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེས་ཤོས་དེ། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་
ཆེན། མྱི་མང་གྱི་རང་བཞྱིན་མཚོན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་གཅྱིག་ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས། དེར་ཚོགས་མྱི་ 
༦༡༩ འབརོ། དའེྱི་ནང་ལ་གཞནོ་སེས་ ༣༥༠ ལག་བས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་གངས་བདུན་ནས་བརྒྱད་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཡོང་ནས་ང་ཚ་ོ
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ཉྱིན་དྲུག་གྱི་རྱིང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་སྐུ་ཞབས་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ལ་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ནས་ར་ེབ་ག་ཚོད་གཅྱིག་བཅོལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ར་ེབ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག བསགས་
གཏམ་སལེ། མྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་བཏོན་ནས་གཞུང་ལ་དཔུང་འདེགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགོས་ཆནེ་ཡག་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་བྱུང་
ཡོད་ཅསེ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་འདུ་ད་ེཚགོས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ཀྲུའ་ོཅྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༧ ཆུ་ཚོད་ ༡།༡༣ བར་གྱི་ཐགོ་ལ་རྩམོ་ཡྱིག་གཅྱིག་བྱིས་ནས། 
རྩོམ་ཡྱིག་དེར་སྱིར་བཏང་གྱི་གེང་བརོད་གཅྱིག་དང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བརོད་ཅྱིག་བརྒྱབ། 
འགེལ་བརདོ་ད་ེནམ་རྒྱུན་ཁ་ོརང་གྱིས་ལོག་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ད་ེལ། ཁ་ོརང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་དྱིལ་
བསགས་བེད་སའྱི་ཡུལ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང། སོབ་ཕྲུག་དང། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ལ་མགོ་སོར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་
ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་གཅུང་པ་ོགང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་གྱི་གཏམ་བཤད་
གཅྱིག་ལུང་འདེན་གནང་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཆོས་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་གཅྱིག་
སལེ་འདུག བས་ཙང་རྩོམ་ཡྱིག་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཧ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞང་གྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོཡང་འདྱི་ལ་
གཟྱིགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་ངས་ཕན་བུ་ཞྱིག་ལན་འདེབས་འད་བ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་། འཐལོ་པ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩམོ་དའེྱི་དུམ་པ་དང་
པ་ོནང་གྱི་གེང་སོང་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུང་འདུག་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ལུང་བསྟན་རང་གསུང་རོགས་
གནང་། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་། རང་བཙན་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚགོས་ནས་ནང་ཁུལ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་འགལ་
ཟླ་རྣ་ོངར་ཅན། ཁོད་མེད་ན་ང་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་འགལ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་འདུག ད་ེཆ་ཚང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་བཙན་ཚོགས་ཆནེ་ཚོགས་མཁན་རྣམ་པ་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ངང་ནས་ཚོགས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ག་རང་གྱི་ངང་ནས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། འགལ་བ་ད་ེའད་གང་
ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཨ་ེཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་བརོད་སེལ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
སད་ཆ་ལུང་དངས་ནས། ང་ཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཆོད་སེམས་ཚང་མ་བརན་པོ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཤད་འདུག ངས་
བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན། ཨ་ེཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ས་ེཚན་གང་ཡང་རུང་བ་གཙ་ོསངོ་བ་
ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་ལམ་གྱི་འབལེ་བའྱི་སད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད།ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་འབལེ་ཡདོ་ས་ེཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་དགོས་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སནོ་མ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སནོ་ལ་ཨ་ེཤྱི་ཡ་རང་དབང་
རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུའྱི་སོར་ལ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
འབལེ་ཡདོ་ས་ེཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱུང་ནས། ང་ཚ་ོསྱི་ལ་བདེ་སདོ་གཏང་རྒྱུ་རྣམ་པ་འད་བ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་འདུག སབས་
ད་ེདུས་ཚགོས་ར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་ལན་འདབེས་དང་ད་ེཚ་ོབས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། 
བསོམས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ལབ་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ད་ེདག་གྱི་བཤད་པ་ད་ེདག་ཚང་མས་ང་ཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་མཁན་དང་། ལག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ཀྲུ་ཝན་གྱི་གེང་སོང་
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དའེྱི་ནང་ལ་བདནེ་པའྱི་སད་ཆ་ཚགི་གཅྱིག་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་ོརང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཡོང་དུས། ཞྱི་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་། Strasburg གསུང་བཤད་རང་ལ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
པ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལ་ཁ་ོརང་དང་དོན་ཅན་གྱིང་གཙ་ོབོར་འགྱུར་པའྱི་ཁེད་རང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་ཟེར། བོད་
ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ། རྩ་ཁྲྱིམས་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེའཁེར་ཤོག་ཟེར་
ནས། རེས་ལ་ང་ཚ་ོསྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་
བསམ་འཆར་སད་པ་དེའྱི་སོར་ལ་ཚགི་གཅྱིག་མ་བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་། Strasburg གསུང་བཤད་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཁ་འད་བ་ོབསྒྱུར་ནས། གཙ་ོཆེས་ཤོས་དོན་ཚན་དང་པ་ོདེ། ང་ཚ་ོབོད་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་བོས་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་མ་འངོས་པར་རང་བཙན་རྩདོ་འདོད་ཀྱི་འདུན་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འད་
བ་ོདང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག བོད་རང་སོང་ལྗངོས་ཙམ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དབང་
བསྒྱུར་བའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འད་བ་ོདང་། ད་ེའད་བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོརང་གྱིས་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་
པ་ད།ེ མ་འོངས་པའྱི་རྩ་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་བེད་སདོ་གང་ཡང་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཚགི་ཐག་ཆདོ་པའྱི་ངང་ནས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྩ་བའྱི་རྩ་དནོ་ཕག་རྒྱ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཟསོ་བཅསོ་མྱི་བརྒྱབ་
པ། བེད་སོད་མྱི་གཏོང་བ། གཉྱིས། ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་རྒྱུ། འཛིན་སོང་ད་ེངེས་པར་ཚུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེསྒྲུབ་
པའྱི་འཐབ་རྩོད་ད་ེའཚ་ེམེད་ཞྱི་བ་ཡྱིན་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྡོག་ཐབས་མེད་པའྱི་ཕག་རྒྱ་གསུམ་རེད། དའེྱི་ཆ་ནས་ཀྲུ་ཝན་གྱིས་
རྫུན་ག་ཚོད་བཤད་ཀང་དརེ་ཡྱིད་ཆསེ་མཁན་མྱི་ཧ་ལམ་དཀནོ་པ་ོཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
ནས། སར་མ་གཅྱིག་ཡོད་དའེྱི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། ད་ེནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དརེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆགོ་གྱིས་མ་འངོས་པར་བོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བོད་ཀྱི་
དཔོན་པ་ོབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་པ་ོབ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་འདུག ད་ེཡང་རྩ་བ་མེད་པའྱི་སག་རྫུན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་འཛནི་སངོ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཡངོས་སུ་རོགས་
པ། འོས་འདེམས་བས་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་རྣམས་ལ་གནང་ནས། ད་ལྟ་མང་གཙ་ོཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡྱིད་ཆསེ་ཀྱི་མེད་ན། འབལེ་ཡོད་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོའདྱི་ལ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་བསུ་
བདེ་ཀྱི་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་སག་རྫུན་མང་པ་ོབཤད་པའྱི་
མཐའ་མ་དརེ་ཁ་ོརང་གྱིས་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལབ་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་རྒྱབ་ལ་ཨ་མ་ེརྱི་ཁའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་
ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོསོན་མ་གཞོན་ནུ་ནང་ནས་སོད་མོང་བ་རེད། མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་ཕེབས་ཚར་བའྱི་
རསེ་ལ་ལངས་ཕོགས་ག་བར་འག་ོམེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྐུའྱི་གཅུང་པ་ོསནོ་མ་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཤད་པ་ཀྲུ་ལྦུན་གྱིས་ལུང་འདེན་བས་ཡོད་རེད། དེར་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། སྐུའྱི་གཅུང་པོས་གང་
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གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ཁ་ོརང་སྒེར་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད་མ་གཏགོས། གཞུང་གྱི་ག་ོགནས་དང་འགན་འཁུར་ཡོད་པའྱི་སད་
ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེལག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྩ་དོན་འཛིན་མཁན་དང། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་མཁན་
མཚོན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ལག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཁའྱི་དྲུང་
འཁརོ་ཚོགས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལ་ལག་འབལེ་ཡོད་པ་རདེ། ཟེར་བ་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་མེད། ག་
ར་ེབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་ཞལ་དོད་མ་ོནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བ་ོསེམས་རྩ་ེགཅྱིག་འཛིན་
གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ད་ེལ་ལན་
འདབེས་ཚ་ནན་བེད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བདེ་ཀང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་ཀྲུ་ལྦུན་ལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེབཞག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚང་མའྱི་ཚབ་བདེ་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཐགོ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕགོས་
གཅྱིག་དང། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལངས་ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། ཉྱིན་ད་ེ
ནས་བཟུང་། རྩ་དནོ་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་ཚགི་གཅྱིག་དང་ལས་དནོ་སྣ་གཅྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་མ་རདེ། ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས། གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུ། སྱི་འཐུས་ལ་ལངས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བ་ོཁགོ་རེད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། འཛམ་གྱིང་ཀུན་གསལ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཁེད་རང་གྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱི་པའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོས་ོལྟ་ོ
གོས་རྐྱང་རྐྱང་དནོ་དུ་གཉརེ་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོམ་ཞུས་ནས་མག་ོགཡོགས་དང་མག་ོབསོར་བེད་པ་ད་ེ
ཚ་ོམཚམས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཞབས་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ལག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་
ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མཉམ་དུ། ངེས་པར་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གང་མགོགས་འགོ་
འཛུགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་གེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ས་ཁྲ་དེའྱི་སོར་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་ནོར་བ་གསུངས་སོང་། ད་ེགཞྱི་རྩ་ཁ་སང་ལས་བེད་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་
ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་གར་པར་ཁང་གྱིས་ནོར་བཞག་པ་ཡྱིན་པ་ད།ེ པར་ཁང་གྱིས་ངསོ་ལེན་གནང་ནས་པར་སྐུན་གསར་པ་བརྒྱབ་
པ་མ་ཟད། ད་ལན་རྱིན་པ་ལེན་གྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་ནརོ་འདུག་ཅེས་ཁ་ོརང་རང་གྱིས་ཁས་བངས་ཚར་བ་རདེ། ཁ་ོརང་
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གྱིས་དགངོས་དག་ཞུས་སོང་། དགངོས་དག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབེ་བརྒྱད་ག་ར་ེ
པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། དང་པོ་དེ། དོན་དངོས་ཀྱི་བོད། གཉྱིས་པ། སྐུ་ཉྱིད་བོད་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་དམ། 
གསུམ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ང་ོསོད། བཞྱི་པ། རྱི་མོའ་ིལམ་ནས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སོར་རྒྱ་ཡྱིག་ཏུ་ཕབ་སྒྱུར་བེད་པ། ལྔ་
པ། རྒྱ་རྱིགས་མཁས་པ་ཆེད་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་བོད་དོན་སོར་བྱིས་གནང་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ཨྱིན་སྒྱུར་དུ་ཞུས་པ། དྲུག་པ། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་སོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ། བདུན་པ། དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་སྟོད་དུ་རྒྱ་རྱིགས་ཤེས་
ཡོན་ཅན་གྱི་བོད་དོན་ལ་ལྟ་སྟངས། བརྒྱད་པ། རྒྱ་རྱིགས་དང་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པ། ད་ེརེད་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་ཡྱིག་འབེལ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ཚུར་ལོག་དགོས་དོན་སོར་གསུངས་
སོང་། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ལོག་པ་རེད་ཞུས་ན། ཁྲྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་དུས། ཁོང་གྱི་གནས་རྱིམ་ད་ེདྲུང་ཆ་ེཡྱིན་དུས། 
དནོ་གཅོད་ཁང་གཅྱིག་ལ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ཡོད་པ། གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་ལ་ོགཉྱིས་
འཕར་རྒྱང་བཞག་པ་རདེ། རསེ་སུ་འདེམས་བས་ོལན་ཁང་ནས་རདེ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་རེད། ང་ཚསོ་བཀའ་བསྡུར་རྱིམ་པ་མང་
པ་ོགནང་ནས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་བརེན་ནས་གནས་ས་ོབས་ཡོད། ཁོང་ལ་ད་ལྟ་ལས་འགན་ག་ར་ེབས་ོཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད་
གསུངས་དུས། ད་ལྟ་ཞུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་ཞུ་བ་ཁོང་རང་ནས་ང་ཚརོ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བཞག་པ་གཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སངོ་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ Half Tosho རྒྱ་སད་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་བདོ་སད་བསོན་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། Harvard མཐ་ོསོབ་ཁང་ཟེར་བ་བོད་སད་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་ལ་ོ ༡༦ བསད་པའྱི་སབས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་
མང་པ་ོའབེལ་བ་བས་ཡོད། ངས་དུས་རག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལ་ོ ༡༦ ད་ེམང་བ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ོསྣང་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་མེད། ང་རང་ལ་ོ ༡༦ ནང་ཉམས་མངོ་ཆ་ེཤོས་གསོག་ཏུ་
འག་ོརྒྱུ་དེ། རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་ཐུག་རྒྱུ། དུས་ཚདོ་ཀང་ད་ག་རང་ལ་མང་ཤོས་བཏང་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་ངས་འབལེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དང་མ་རདེ། བཀའ་འདྱི་གནང་ན་ལེན་པ་ོམྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་ངས་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན། འབེལ་བ་བེད་མཁན་ལ་དཀའ་ལས་ཞེ་དགས་འཕད་ཀྱི་རེད། སྱིད་སོང་ཡྱིན་དུས། 
Email གཅྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་པར་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞེ་དགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པ་བགྱིས། ད་ེནས་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་སྙན་གགས་ཆ་ེབའྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་སོགས་ལ་སྱིད་སོང་ཕྱི་རྒྱལ་རྒྱལ་ཁབ་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ངེས་པར་དུ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཐུག་རྒྱུ་དང་། གཞུང་ནང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་ངསེ་པར་དུ་ཐུག་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་རྱིགས་
ཐུག་དུས་སྙན་གགས་ཆ་ེབའྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ནང་ལ་བག་ོགེང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བས་མོང་ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་བག་ོགེང་བས་
ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ Sans Francisco ལ་དལོ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་
གཅོད་ཟུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་ལག་བསྟར་བེད་པ་
ཡྱིན་ན། དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཡག་ག་སེབས་ས་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེང་ཚསོ་དབ་ེབ་མ་ཕསེ་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་མ་ཐག་
བཀའ་ཤག་ལ་གོས་སྡུར་བས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བཙུགས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་བཙུགས་པའྱི་བཀའ་ཟུར་གཅྱིག་
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གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། སྙན་ཐ་ོའབརོ་བའྱི་རསེ་ལ། ད་ེནས་ནརོ་འཁྲུལ་བདེ་མཁན་ཚ་ོལ་དནོ་གཅོད་ལ་ཡང་ཉེན་བརྡ་བཏང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམ་སོང་། དབ་ེབ་ཕེས་ཀྱི་མེད་ན། ནང་ཚགས་བདེ་ཀྱི་མེད་ན། ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཆ་ཚང་བས་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་
གོས་ཆདོ་བཞག་པ་རདེ། ང་ཚསོ་དའེྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོའབརོ་བ་རདེ། སྙན་
ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ཉནེ་བརྡ་གཏང་རྒྱུ་བཏང་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ཆསེ་མཐངོ་ད་ེརང་བཞྱིན་
གྱི་ཆ་ེརུ་འག་ོཡོད་པའྱི་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚགོས་འདུ་སརོ་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ཀྲུ་ལྦུན་གྱིས་
ང་ལ་སོན་བརདོ་བས་པ་ད་ེདག་གསུངས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་ཀྲུ་ལྦུན་གྱིས་ཉ་ེཆར་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་འདེབས་
ཀྱི་རྣམ་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་དངོས་གནས་མཁས་པ་རེད། དྲུང་ཆ་ེབགེས་ཤོས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བསམ་འཕེལ་ལགས་ནས། 
ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་ནས། ང་ཚ་ོཨྱིན་ཇྱི་བོད་ཡྱིག་རྒྱ་ཡྱིག་གསུམ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འགེམས་སལེ་བས་ཡདོ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཐོག་མར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོབྱུང་བར་ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དན་བསད་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརྱིང་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་
ནང་ལ་དགུང་ལ་ོབགེས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོན་གཞོན་པ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་སྦྱོང་སྦྱང་དུ་ཕྱིན། ད་ེནས་
སོབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཏེ། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཙམ་མྱིན་པར་ང་རང་ཚོའྱི་
གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་བཤད་ཚོད་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་རེད་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་དེའྱི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་རེད། ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་རེད། སོབ་སྦྱོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་མཐོན་པ་ོཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ཆ་ེཁག་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འགྱིམས་ནས་ཚུར་སེབས་ཏ་ེཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད།ེ ཧང་ཅང་ཡག་པརོེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་པ་ད་ེསོན་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབའྱི་དོན་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
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ནའང་གདམ་ག་ཡོད་བཞྱིན་དུ་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚ་ེད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་པ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆེན་རེད། 
དཔལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཆ་ནས་འཐབ་རྩོད་ད་ེགཙ་ོབ་ོབརྩྱིས་ཏེ་ཕག་ལས་གནང་
ཐུབ་པ་ད་ེཧང་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་དུང་ཡང་དངོས་གནས་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་གང་མང་མང་དགོས་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཡོད་དམ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་པ་དང་སབས་
ར་ེགྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་
གཞོན་སེས་བརྒྱ་ལག་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚུར་ང་རང་ཚའོྱི་
གཞུང་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཚུར་ཕེབས་ནས། ཉམས་མོང་གསག་རྒྱུ་དང་། སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་རྒྱུ་དང། 
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་འགུལ་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་རདེ། 
ག་བར་ཕག་ལས་གནང་ནའང་ཧང་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། གཙ་ོབོ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེརེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་སེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེཚོས་ཏན་ཏན་བག་ཆགས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་ོབོ་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནས་མགྱིན་ཚབ་བས་
ཏ་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ། བོད་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ང་ཚོ་དྱིལ་བསགས་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་
འཚལོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལན་ཁང་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གོས་འཆར་
ནང་ལ་ད་དུང་ཡང་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་རང་ཚོས་དྱིས་
བསགས་གགས་ཆེན་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་ནང་ལ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་འགན་འཁེར་ནས་འགྱུར་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
སེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ང་རང་གྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་དཔག་པའྱི་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་ག་ཚདོ་ཀྱི་ཛ་དག་ཡྱིན་པ། ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ག་ར་ེབསྟར་གྱི་ཡོད་པ། ཉ་ེལམ་བོད་ནང་ལ་དགནོ་པ་ཁག་ལ་གྲྭ་བཙུན་བཙུགས་མ་བཅུག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཐ་
ན་ང་རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཆུང་ཆུང་ལ་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གོ་སབས་བསྐྲུན་མ་བཅུག་པ།  ད་ེའདའྱི་སྱིད་ཇུས་
ངན་པ་ཞྱིག་བཏྱིང་གྱི་ཡོད་པ་ད།ེ དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ང་ོགདངོ་ད་ེམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བཙན་འཛུལ་བདེ་པ། བོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། 
ཤར་ཏུར་ཀྱིས་ཏན་ནང་ལ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕལ་ཆེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚསོ་གསར་འགྱུར་
སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་སྱི་ནང་ལ་བོད་
དང་རྒྱ་ནག་གྱི་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཕལ་ཆེར་ནརོ་མེད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༧ ཙམ་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་གསར་འགྱུར་གསུམ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤར་ཏུར་ཀྱིས་ཏན་ལ་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ། 
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ང་རང་ཚ་ོཡང་ད་ེདྱིལ་བསགས་བས་པ་རདེ། ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེ
ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས། མྱི་ས་ཡ་ ༡ ལག་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོས་སོབ་གས་ོསོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། བཀག་ཉར་བས་ནས་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དོན་དམ་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཤར་ཏུར་ཀྱིས་ཏན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལ་ོསོག་པ་ོལ་བཙན་འཛུལ་
བདེ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། དངསོ་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་
ཙང་ང་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་དབང་སྒེར་སོད་པ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས་འགན་འཁེར་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་སེབས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོ
འདུག དངོས་ཡོད་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་བཙན་འཛུལ་བདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མེད། ལག་པར་དུ་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིསེམས་ལ་དད་པ་
བདེ་ས། ༸པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་པ་ཆནེ་པ་ོལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། མཁན་ཆནེ་འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚགོས་ལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡདོ་པ་
རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་བཀྲངོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ོ
གསུམ་སོན་གྱི་སད་ཆ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ལ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གང་འད་བདེ་ཀྱི་
འདུག ད་ེལ་བལྟས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་བ་ཡྱིན་ན། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ད་ེགུ་ཡངས་ཀྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེབེད་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕག་
སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་པར་ངས་རྒྱབ་སརོ་དང་བསགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་ོས་ོམ་བསྐུལ་
དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཕྱི་ལ་སད་འབོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ། རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་འདུག ངས་
ཡང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱ་ནག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གདོང་ལེན་གགས་ཆ་ེབ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག གཙ་ོབ་ོད་ེཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་མང་པ་ོཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱི་ཚོང་གྱི་དམག་ད་ེགགས་ཆེན་པ་ོཆགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེདཀའ་
ངལ་ཆེན་པའོ་ིའགོ་ལ་ལྷུང་ཡོད་པ་ད་ེམངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོརདེ། ཨ་རྱིའྱི་ཚོང་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པའྱི་སབས་
སུ། རྒྱ་ནག་གྱི་རེ་བ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་ EU རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་
གཞན་པར་མང་གཙ་ོལུང་པ་མང་པ་ོལ་འཁྲུག་ཆ་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་རེད་བསམ་ཡོད་པ་རེད། དོན་
དམ་པར་རྒྱ་ནག་ལ་ཐུག་པའྱི་སབས་སུ། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག EU Canada Australia ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཚོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་འཕྲུལ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོགྲྭ་ཆེན་པོའ་ིའབེལ་བ་བཞག་རྒྱུ་ད་ེབཅད་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པ་ོགོང་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེདཔལ་
འབརོ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་དབང་སྒེར་སདོ་ཟྱིན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོསེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་སྒེར་ལངས་གགས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཡོང་བ་ད་ེ
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། སྱིད་ཇུས་དའེྱི་འགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། གཉྱིད་སད་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་བཙན་རྒོལ་རྱིང་
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ལུགས་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ལག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་ Sri Lanka གྲུ་གཟྱིངས་ཀྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་འཕོག་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་པའྱི་སབས་སུ། ད་ེལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་གདངོ་ལེན་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་རྒྱ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཀུང་ཙི་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ 
Confucius Institute བཙུགས་བཞག་པ་ད་ེལ་འབེལ་བ་མ་བས་པ་དང། ཨ་རྱི་ནང་ལ་མཐ་ོསོབ་གལ་སྱིད་ཨ་རྱི་གཞུང་
གྱིས་དངུལ་སད་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སྦྱོང་གྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་དངུལ་ལནེ་མ་ཆགོ་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་ནས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཉ་ེཆར་ Florida མཐ་ོསོབ་ཀྱི་འབེལ་བ་བཅད་འདུག ཁོན་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གྱི་རྣམ་པ་གགས་ཆེན་
པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མངནོ་གསལ་དོད་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་དྱི་བ་དེ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། སར་མ་གཅྱིག་ལག་ཡོད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
འོག་ལ། ང་ཚ་ོལ་གོས་མོལ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡ་ལན་བེད་ཀྱི་མེད་པའྱི་སབས་སུ། ཐབས་ཇུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོགང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། 
ཐབས་ཇུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་
གྱི་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སེབས་པ་དང་སོབས་དང་སྙྱིང་སྟོབས་གགས་ཆེན་པ་ོག་ར་ེཡོང་གྱི་
འདུག་ཞུས་ན། གོས་ཚོགས་དབུ་བཙུགས་པ་དང་། བོད་རྒྱལ་དར་ཡར་བསེངས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་པར་བཞག 
གོས་ཚོགས་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ Tibetan Parliament in Exile ད་ེ
འདའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་པ་ད།ེ བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དང་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ད་ེ
མུ་མཐུད་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད།ེ ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་བརྡ་ལན་ད།ེ ང་ཚ་ོལས་འགུལ་བཅུ་ས་
ལམ་ཁག་ལ་སེལ་བ་ལས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་ད་ེགགས་ཆ་ེབའྱི་ནུས་པ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚང་མས་ད་ེ
བཞྱིན་མཉམ་བཞུགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ། ངས་ད་ེག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སྤུན་ཟླ་མཛའ་གོགས་གོ་སྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་
མགོན་ཁག་གཅྱིག་ཕེབས་ཡོད། རྡ་སའྱི་སྤུན་ཟླ་མཛའ་སྱིག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས། Ajay Singh སྐུ་ཞབས་ Dev Raja 
སྐུ་ཞབས་ Karamchand སྐུ་ཞབས་ Niresha Sini སྐུ་ཞབས་ Ashawani Bom སྐུ་ཞབས་ Nishal Niraj སྐུ་
ཞབས་ P.C Niraj སྐུ་ཞབས་ Nirender Jawal སྐུ་ཞབས་ Hoshiar Singh སྐུ་ཞབས་ Munesh སྐུ་ཞབས་ 
Shekhar ཕབེས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ལ་ཁོང་རྣམ་པ་ཆདེ་མངགས་ཕབེས་པར་དམྱིགས་བསལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱིལ་བ སགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེགནང་། ད་ག་རང་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
ནས་གཞོན་སསེ་འདྱིར་ཡོང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་ཕབེས་མ་མོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ང་ོསོད་བས། གོས་ཚོགས་ལ་
བཅར། ལན་ཁང་ཁག་ལ་བཅར། སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ནས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེས་ནས་ཕར་ཕེབས་སོང་། 
གཞྱི་རྩའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ ༥༠ གཅྱིག་པ་འད་བོ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ཏན་ཏན་ཕྱིས་སུ་གཞནོ་སེས་ད་ེདག་གྱི་ནང་ནས་ད་ལན་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོལྔ་དང་བཅུ་
ནང་ལ་སྱི་ཞུ་བ་གནང་མཁན་འགའ་ཤས་ད་ལྟ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་ཞུ་བ་མང་དུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
དུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་བདོ་པ་ཡྱིན་པས་སབོས་པ་དང་། བོད་སད་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་མཁེན་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་དང་། ཁ་ོརང་ཚསོ་
བོད་སད་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཨྱིན་ཇྱི་སད་ལ་བསོན་
དགོས་བྱུང་སོང་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ད་ོདབྱིངས་དང་དགའ་སབོས་བེད་དགོས་རྒྱུའྱི་གཞནོ་སསེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་ལ་ཐབས་ཇུས་གང་འད་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ེས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་
དནོ་གྱི་གནད་དནོ་སྒྲུབ་པ་ལ། མཛུབ་མ་ོལྔ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བོད་ནང་གྱི་ཤ་ཁྲག་གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ། དནོ་གྱི་བདག་པ་ོ
གཙ་ོབོ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོད་ལྟ་བར་དུ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྩ་དོན་མ་བོས་པའྱི་ཐོག་
ནས། ལས་འགུལ་རྱིམ་པས་སལེ་ནས་འག་ོབ་ལ་བརེན་ནས། རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགནས་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་རྣམ་
པའྱི་སེམས་གགས་དང་སྙྱིང་སྟབོས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུ། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་འགན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚོས་ང་ཚ་ོསྙབོ་ཐུབ་རྒྱུ། ནང་པ་ཚ་ོལ་རབོ་ཐུབ་རྒྱུ། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་
ནག་འག་ོཁྲྱིད་ཚོར་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྱིད་ཇུས་གུ་ཡངས་གཏོང་རྒྱུ། དའེྱི་སྒང་ལ་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱུ། གསུམ་པ། ད་ེབདེ་པའྱི་མཉམ་དུ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་ང་ཚའོྱི་གནནོ་གགས་དང་འབོད་སྐུལ་དང་། ལས་འགུལ་གང་འད་བས་ནས་སལེ་རྒྱུ་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེས་ཤོས་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོདང་། 
གལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སརོ་མུ་མཐུད་ནས་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལྔ་པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བལོ་བདོ་
མྱི་རྡོག་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་རྒྱུ། ང་རང་ཚ་ོབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་རྒྱུ་མགྱིན་ཚབ་པ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་
འགུལ་དང་འགན་ག་ར་ེབཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེདག་མཛུབ་མོ་ལྔ་ད་ེཚང་མ་མཉམ་དུ་རུབ་ནས་གནང་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་
རང་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་གྱི་རེད། ད་ེདག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཤྱིན་
ཅང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་གནོན་གགས་དང་ཤྱིན་ཅང་གནོན་གགས་གནང་
སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྒེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིད་ཆསེ་དང་ར་ེབ་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང། ད་ེདགོངས་པ་བཞེས་ཕགོས་
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རང་རེད། ངས་དུས་རག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོན་མ་ལོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ Africa མང་གཙ་ོབསར་གསོ་བེད་སྟངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། Nelson Mandela ལོ་ ༢༧ བཙོན་ཁང་ལ་བཞུགས་པ་རེད། བཙོན་ཁང་ནས་གོས་བཀྲོལ་མ་བཏང་
སོན་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་ལ་ཚགས་པར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚོས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་
འདུག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕན་ཚུན་རྡུང་ཁ་བརྒྱབ་ནས་མཚན་སྨད་རང་ཞུས་ནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བང་ 
Ireland དང་ East Timor ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནད་དོན་མང་པ་ོའཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་རེད། མ་བྱུང་བའྱི་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཕར་ཚུར་སོན་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྱིད་
བྱུས་མཁྲེགས་འཛིན་ཟྱིན་རྒྱུ་དེ། ལམ་ལུགས་ཤྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་
བརྩོན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་རྩ་ཆེ་
བའྱི་འགན་ཡྱིན་ཙང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བར་བཀའ་མོལ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ང་ཚ་ོཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་
ལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏགོས་མེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཟརེ་དུས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་གནང་རྒྱུ་དེ། དོན་གྱི་ནང་
ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། ལན་ཁང་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད། ལག་
པར་དུ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོ། མྱི་ལག་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། 
མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ངལ་ད་ེཚ་ོཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཕག་ལས་ད་ེདག་མར་བལྟས་
ཡོང་དུས། ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་དང་པ་ོད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་
ཚ་ོསྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཙ་ོབ་ོའགྱུར་པའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆ་ེཤོས་དེ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ད་ེཧ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དང་། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་དེ། དམྱིགས་ཡུལ་
གཙ་ོའདོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་དུས་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བ་ོརེད། ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
བལྟས་ཡོང་དུས། ཞན་ཆ་རྱིགས་གསུམ་འདུག དེའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་གས་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེང་
རང་སྒེར་གྱི་མཐོང་སྣང་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བཅས་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ། 
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ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དོན་དག་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ོམ་འཕོད་པའྱི་དཀའ་ངལ། 
ད་ེངས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ངོ་མ་འཕོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གསུམ་ཞེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། གཅྱིག་དེ། ང་ཚ་ོཨ་མའྱི་ཁོག་པ་ནས་ཐོན་པ་
ནས་ཟུང་། མ་ཤྱི་བར་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་བེད་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཀྱི་རེས་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཆསོ་ང་ོམ་ད་ེརོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། གནས་ལུགས་དངསོ་གནས་དང་གནས་རོགས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཉྱིན་རའེྱི་གནང་སྒ་ོཁག་ལ་ཉམས་ལེན་ང་ོའཕོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱས་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ོམ་འཕདོ་པ་གཅྱིག་ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཞེས་པ་ད་ེརྩ་བའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༤ ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ང་ཚོས་བག་ོགེང་དང་བཀའ་བསྡུར་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་
འཁྲྱིལ་ཐག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འཁྲྱིལ་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་མང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ངས་རག་པར་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ས་ོ
ས་ོརང་གྱིས་ཚང་མ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་དབུས་ཚང་མས་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་གོ་རོགས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མེད་ད་ེཐ་ེཚམོ་རདེ། མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་གཞྱི་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་རདེ་ཅེས། ད་ེའད་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་ང་ོའཕོད་པ་ཞྱིག་
ད་དུང་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེ་ཚོ་
དམྱིགས་བསལ་རྱིང་ཐུང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་འད་བ་ོཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ོམ་འཕོད་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ོམ་འཕདོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ གེང་ན་རན་པ་ོམྱི་འདུག ས་ོས་ོབརྒྱུད་ལམ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་བ་རདེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་མང་གཙ་ོཡག་པ་ོང་ོའཕདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མང་གཙ་ོང་ོཡག་པ་ོམ་འཕདོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་ཁ་སང་དུས་ཡུན་རྱིང་
པ་ོབཏང་ནས་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བསྒྱུར་བཅོས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་མང་གཙ་ོཟེར་ན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩོད་དུས་རྩོད། 
འགན་དུས་འགན། བཞག་དུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་མང་པོ་འཕད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོདེ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་གནས་ཚུལ་ཐག་མ་ཆོད་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཛ་ར་ེཛ་ོར་ེབས་པར་བརེན་
ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྐྱེན་གྱི་ད་ལྟ་ལྟོས་དང། New York and New Jersey སོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། 
ངས་ཁ་སང་ད་ེདག་བཀའ་མོལ་ག་ཚདོ་ཉུང་ཉུང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
ད་ེདག་ཚང་མ་ཚུར་རུབ་རུབ་བས། ཁ་སང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་བོད་
མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དམ་བཅའ་ད་ེཞལ་ནས་གཅྱིག་
པུ་མ་གསུང་པར། དོན་དག་ང་ོམའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོའདྱི་ལ་བཀའ་མོལ་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་རྐྱེན་པས་ཡང་
སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཕ་གྱི་ཤོག་སྦག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སགོས་པ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ཉན་ཉན་ནས་འུ་ཐུག་སོང་། 
ང་ཚ་ོལ་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟ་ོཐབས་གང་འད་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་
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རོགས་གནང་། དེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཕག་ཚོད་
གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག སར་མ་གཅྱིག་ལས་མྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ལགས་ས།ོ བས་ཙང་ང་ོམ་འཕདོ་པ་
གསུམ་དེ། ང་ོའཕདོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེ
ནྱི་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་འབོད་སྐུལ་རང་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་
དུས། བསར་དུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེམར་ཕེབས། བཀའ་རྩལ་གནང་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ། ངེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གེང་གཞྱི་ད་ེསང་ཡོང་དུས། ད་ེམ་གནང་ན་མཉེས་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་གཅྱིག་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབསམ་ཡོད་
རྐྱང་རྐྱང་རདེ། ད་ེའདའྱི་གནད་འགག་གཅྱིག་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོགེང་གྱི་མེད་ཅེས་ཏན་ཏན་གསུང་མདོག་ཁ་པ་ོརདེ། ད་ེགེང་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ། ད་ེནས་གེང་བ་རང་རེད། ད་ེདགོངས་འཇགས་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེནས་བར་སབས་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་གཅོད་
གསར་པ་བས་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་གསར་པ་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡག་ཐག་ཆོད་
ཡོད་པ་རདེ། ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། དནོ་གཅདོ་ད་ེདག་ལས་བདེ་ང་ོམ་རང་
གང་བཏང་ཐུབ་ཐུབ་ད།ེ ཚང་མ་གཏོང་དགོས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་། ད་ེནས་ལས་བདེ་གཅྱིག་བས་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ག་ཚདོ་ཉུང་ཉུང་། སནོ་མ་
ནས་ལམ་སལོ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་ནང་ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ད་ེམཐོང་མ་སོང་། ད་ེ
མ་གཏགོས་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསསོ་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ཨ་མད་ོརྔ་པ་ནས་ཡྱིན་ཚུལ་འད་བ་ོད་ེའད་བྱིས་གནང་གྱི་འདུག 
གཅྱིག་བས་ན་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་ད་རྒྱ་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་སད་པ་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོལས་བེད་ནང་ལ་ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། ཆལོ་ཁའྱི་དབ་ེབ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཕ་ེརགོས་གནང་། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚདོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོཡོད། ང་རང་དའེྱི་ནང་ནས་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་དུས། ད་ེང་ཚསོ་ག་ཚདོ་སྲུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱི་ང་
ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་ད་ེས་བརན་ལ་ཕན་ས་རདེ། ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་
པ་སརོ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། སོན་མ་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ད་ེཚ་ོ
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱིས་ལྟ་དུས། ཡག་པ་ོགནང་སོང་སྙམ། ད་ལྟ་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆེས་མཐོང་གནང་ནས་
ཚུར་གནས་སོས་བཏང་བ་རེད། ད་ེལས་བེད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་པར་
དུ་ཁ་ོརང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་། 
བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་ཡག་པ་ོགནང་ཐུབ་རྒྱུར་
སབས་འཇུག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དུས་ཚོད་མེད་པར་ད་ག་རང་
བཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་ཐངེས་མ་གཉྱིས་པ་གསོལ་རས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་བདོ་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། Canada Project Tibet Society ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ལག་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་། དེ་རྱིང་གོ་
སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་དང་སྐུ་ལས་བསོན་ཏེ་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདགེས་གནང་བའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་བོད་མྱི་ སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ Canada ལ་གཞྱིས་ཡག་པ་ོཆགས་གནང་ཐུབ་
པ་རེད། གཙ་ོབོ་ནྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་
བཀའ་དྱིན་རེད། བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མྱི་ཚ་ེམདུན་ལམ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་གོང་འཕེལ་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་གསལ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཙན་
བལོ་སྱིག་འཛུགས་དང་། Canada Project Tibet Society འགན་འཁུར་བཞེས་མཁན་གང་ཟག་ད།ེ མྱིང་བཏོན་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས།  Calgary ཉྱི་མ་རྡ་ོར་ེལགས་གཙོས་པའྱི་དང་བང་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོཚང་མར་ངོས་
ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དུས་ཚདོ་ཐུང་བའྱི་རྐྱེན་
གྱི་ཞུ་འཕསོ་དནོ་ཚན་གསུམ་ལག་ཡོད། དོན་ཚན་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མར་མ་ཞུས་གོང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགསོ་
རྒྱུའྱི་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་ད་ེདག་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ ༡༤ ནང་ལ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ལུང་པ་ཁག་ ༡༤ གཞུང་
འཛནི་པ་རདེ། དརེ་མྱི་མང་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་རྱིགས་རྒན་གཞནོ་དར་གསུམ་གྱི་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་རེས་
སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་རྐྱེན་གྱི་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མྱིང་འདོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ། གཟའ་འཁོར་ས་མ། རྱི་ཀོན་ཆོས་
འཁོར་དགོན་དབུ་བརེས་ནས་ལ་ོའཁོར་ ༥༠ ཐམ་པའྱི་དུས་དན་བཏང་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་འགན་འཛིན་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ག་སྱིག་ཡག་པ་ོགནང་འདུག དམྱིགས་བསལ་དགོན་པ་དབུ་བརེས་པ་ནས་བཟུང་། ཕ་གྱིར་ལ་ོ ༥༠ ཧྱིལ་པ་ོདགོན་པའྱི་ནང་
བཞུགས་མཁན་རྒན་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། མྱི་མང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ཁ་ོ
རང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལག་པར་དུ་དགོན་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ ལ་ོབདུན་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་བཞུགས་ཡདོ་པ་
རདེ། སོང་ཙང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་དགོན་པའྱི་ནང་གྱི་དག་ེའདུན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གསུམ་ད་ེསར་
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མ་བཅུ་ནང་ལ་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རོབ་ནང་ལ་བོད་མྱི་ 
༢༠༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེདག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་མཚན་ཐའོམ་ཡང་ན། བོད་རྱིགས་
མྱི་མང་སྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་ཚུད་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བོད་རྱིགས་ད་ེདག་གྱི་
ལས་དོན་ད་ེབོད་ཀྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་རེད། བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོར་སད་ཡྱིག་བསབ་རྒྱུ་རེད། རྱིག་གཞུང་བསབ་རྒྱུ་རེད། 
ས་སྙན་དང་། ཡང་ཅྱིན། གྱིང་བུ་དང་། ཟློས་གར་བཅས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བསབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་འགོ་ལ་བདོ་རྱིགས་ཚང་མ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་ད་ེཡང་མངའ་
སེའམ་གོང་ཁེར་རམ་ས་ཁུལ་ཆེ་ཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་འཐུས་མྱི་ར་ེར་ེཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བོད་རྱིགས་ར་ེཟུང་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའམ་བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལ་མ་འཛུལ་པར་
དང་བང་དཔྱ་ཁྲལ་ཕུལ་ས་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན། ཕ་ོརགོ་དཀར་པ་ོའདནོ་མཁན་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་
གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐོས་བྱུང། བོད་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་འཛུལ་མྱི་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་ར་ེརེད། སོང་ཙང་། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་འཛནི་སོང་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་རདེ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་
ཡྱིག་རདེ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཆ་ཚང་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ངསེ་པར་དུ་སོབ་སྟནོ་ཡག་པ་ོགནང་
ནས། བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོགནང་
རགོས་གནང་། ང་ཚ་ོསྱི་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཐོར་བ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་ལམ་སྟནོ་ཡག་
པ་ོགནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའམ་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་སྱི་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ལ་ Swiss ལྟ་་བུ་ཆ་བཞག་ན། ལ་ོདྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་དང་། ཡུལ་
ལུང་དང་། སྱིད་སྡུག་དང་། སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་དུས་ནས་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་བརེན་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབོད་རྱིགས་སྱི་པའྱི་མྱི་མང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་དང། དུས་ཆེན་དང་། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་དང་། དེ་ལ་
ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་མང་དགས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་སབས་ར་ེའདུ་འཛོམས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་
ཡུ་རབོ་ཀྱི་ལུང་པ་གཞན་ནང་ལ་བདོ་པ་མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་
ཡུ་རབོ་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་ཆལོ་ཁ་དང་། ཆསོ་བརྒྱུད་དང་། ལུང་ཚན་དང་། སྱིད་སྡུག་དང་། ད་ེའདའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་བཙུགས་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་རེད། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ། ད་ེདག་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་ནས་དོན་གཅོད་ལ་གཏོང་གནང་ནའང་རེད། འདྱི་ནས་དོན་
གཅོད་ཁང་ལ་ལས་བེད་གཏོང་ནའང་རེད། ཁོང་ཚ་ོལ་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོགནང་ནས་ཕར་གཏོང་རོགས་གནང་། མ་གཞྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། སབས་བབ་ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེ
འད་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཁ་སྣོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དོན་ཚན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་རེད། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་མཛད་འཆར་ཉུང་འཕྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད།  ད་ེལ་
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མོས་མཐུན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་བདོ་རྱིགས་ཀྱི་གངས་འབརོ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། གཞུང་འཛནི་པ་ཕར་བཅར་ནས་དཀའ་ངལ་
ད་ེཞུ། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ས་གནས་
ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ། ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ས་ནས་ཚུར་འབེལ་བ་བས་ཏེ། མཛད་འཆར་ག་ར་ེཡོད་དམ། ག་དུས་རེད་དམ། ང་ལ་
ཡང་དུས་ཚདོ་གནང་རགོས་གནང་། ཞསེ་ཚུར་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ལ་ོགཉྱིས་ར་ེམཚམས་ལ་
ངསེ་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ས་གནས་ལ་ཕབེས་གནང་རྒྱུ་ད།ེ དགོས་པ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། སོང་
ཙང་ཕ་གྱིར་གངས་ཀ་ད་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་བས་ན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེདག་ེམཚན་ཏན་ཏན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་ཚན་གསུམ་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོགནང་སོང་། བཀའ་འདྱི་དམྱིགས་
བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མྱི་མང་ལ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ག་ོརགོས་དགོས་པ། ནང་པ་ཡྱིན་པ། དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས། མང་གཙ་ོཡྱིན་པ། རྡགོ་རྩ་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེདག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་
ནང་ལ་ཆོལ་ཁའྱི་དབ་ེའབེད་དང་ངོས་ལེན་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་དགོས་པ། ད་ེགསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ 
Project Tibet Society ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གྱི་མྱི་གངས་ ༩༦༥ ཕར་ཚགས་ཚུད་པའོ་ིངང་ནས་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེངསོ་
ལེན་གནང་སོང་། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རྱི་ཀོན་དགོན་པ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་དང། དེའྱི་ནང་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་བའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་གནང་སོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ངསོ་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་དཔྱ་ཁྲལ་
ལག་དབེ་གནང་མཁན་དམྱིགས་བསལ་སུད་སྱི་ནང་ལ་རདེ། ད་ེདག་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་
ད།ེ ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་གསུངས་པར་མོས་མཐུན་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་
ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་དང་པ་ོབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ། ས་ོས་ོངོས་ནས་འདས་པའྱི་ཟླ་དྲུག་ཙམ་ནང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འཕ་ོའགྱུར་ག་ར་ེའག་ོཡོད་མེད་དཔ་ེམཚནོ་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ནྱི། རྒྱལ་སྱི་ཁོན་ཡོངས་ལ་
ཆབ་སྱིད་འཕ་ོའགྱུར་ད་ེདག་ཚདོ་དཔག་བདེ་མ་ཐུབ་པ་དང། གཉྱིས་ཐད་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་འཕ་ོའགྱུར་ཟེར་རྒྱུ་ལ་
བཀག་སོམ་མེད་པ་དང་།རང་བཞྱིན་གྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེའད་སོང་ཙང་སབས་ད་ེདུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོའཐབ་རྩོད་བེད་
མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་དེ། 
མདུན་བསོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག status quo མ་ཡྱིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་འཆར་ད་ེའད་བང་སྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་འཆར་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་གང་
ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡོད་ན་མ་གསུང་ན་ཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག གཉྱིས་
པ་མ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་སྟེ། ཡར་ལངས་པའྱི་རེས་ལ་ཞུས་ན་གང་ཡང་མྱི་འདུག New York/New Jersey བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེས་ས་ོསོས་གང་ཤེས་པ་དང་། དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ག་
ར་ེཡྱིན་པ་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། བང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་དུས། ད་ེས་ས་ོསོས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བེད་སོད་བཏང་རྒྱུ་དེ། སབས་སོན་མའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོས་བཏང་
པ་རདེ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༡ ལ་
བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོག་འཕྱིན་ཞྱིག་བཏང་འདུག ད་ེགཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ལ་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ལས་ཤོག་ཐགོ་བོད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་སྙན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ངའྱི་ངསོ་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཡྱི་ག་ེད་ེགཉྱིས་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་ལན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ། ལམ་སྟནོ་ག་ར་ེ
གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་དྱི་བ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ེས་ཉྱིན་དང་པ་ོནས་ Sweden གཞུང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་གསང་ཉུལ་བ་ཞྱིག་འཛིན་བཟུང་ཁྲྱིམས་བཅད་བས་
པ་ལ་སོ་སོ་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུས་ཡོད། ད་རྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་རྒྱལ་སྱི་གཞུང་གཞན་པ་ལ་ཡང་ད་ེམཚུངས་གནད་དོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་
སྣང་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། མེད་ན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཅེས་ད་ེརྱིང་ས་ོ
ས་ོངསོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེས་ཨ་རྱི་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྱི་སྒང་ལ་ལ་ོདྲུག་བོད་ཀྱི་གཞནོ་ནུ་ལན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་འཁེར་བའྱི་སབས་སུ། ས་ོསོར་དངངས་འཚབ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡོད་པ་རདེཞུས་ན། བོད་
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ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་སོ་པ་ཡོང་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་རེད། ཆུང་ས་ནས་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཇུས་ངན་ཞྱིག་བཏྱིང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་དངངས་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་
ཙང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡང་ང་རང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ལ་ཚང་མས་སང་གྲུང་བདེ་དགོས་
རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སྐུ་དབང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་སྦྲེལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་གནང་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོས་ོངོས་ནས་ཞྱིབ་ཕ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁ་སང་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་ལ་ཨ་
རྱི་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག Reciprocal access to Tibet ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས་ཟྱིན་པ་རེད། སོང་ཙང་ངས་བསར་
ཟློས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྲྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་གཉྱིས་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་པ་ཡྱིན་ན།  སོ་སོས་ཞུ་ཆོག་པ་
བགྱིས། ཁྲྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཞུས་ན། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བདོ་ནང་ལ་འག་ོམཁན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱིས་
བོད་བཙན་འཛུལ་བས། བོད་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཁངོས་སུ་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
ཡྱི་གེ་འབྱི་རྒྱུ་དེ། Tibetan Areas of China འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ས་ཁུལ་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུར་བཀག་
སམོ་བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ཡོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་མཐངོ་མཆན་སད་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀག་དགོས་པ་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་བེད་ཁ་ོརང་
ཚ་ོཨ་རྱི་ལ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་མཐངོ་མཆན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ཕྱིར་མཐནེ་བདེ་དགོས་པ་རདེ། ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ལ་ོལྟར་ར་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སེར་བོད་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུར་བཀག་སོམ་བེད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཕྱི་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་དགོས་པ་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་
ནང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་དང་། ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་ལ་བཏོན་ཟྱིན་པ་རདེ། 
ཁྲྱིམས་འཆར་བཏོན་མཁན་དེ། ཨ་རྱི་མངའ་ས་ེ Florida ཡྱི་ Senator Marco Rubio ཁ་ོརང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོ
རང་གྱིས་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་བཏོན་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བས་ཏ་ེགོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་ནང་ནས་ཁྲྱིམས་
འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་ཟྱིན་ནས་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛནི་གྱི་ཅོག་རྩ་ེསྟེང་ལ་ལ་ོའདྱིའྱི་ལ་ོམཇུག་གྱི་སནོ་ལ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤསེ་
བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེཚང་མས་མཁེན་རགོས་ཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྲུང་སོབ་ས་ཁུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་
ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེར་རྒྱས་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་དགོངས་བཞསེ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ས་ོས་ོངསོ་ནས་ཀང་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ། སབས་ར་ེག་ོབུར་དུ་ཛ་
དག་གྱི་ཕེབས་དགོས་པའྱི་སབས་ལ། སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་ས་ོས་ོངསོ་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ཕག་སྦྲལེ་གཅྱིག་
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གྱིས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་སོང་། བང་ཨ་རྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་ཁང་ད་ེཚང་མས་ཐབས་ཤེས་བས་
དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལའང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་པའྱི་སབས་སུ། རྨང་གཞྱིའྱི་དངུལ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Seed Money དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གསོལ་རས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་མྱི་མང་ཚ་ོདང་། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བར་ལ། འབེལ་བ་དང་དམ་ཚིག་ཟབ་རུ་འག་ོཡྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱི་
གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ་རང་ཉྱིད་ས་ཕོགས་ག་བར་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་མངའ་ས་ེར་ེལ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་གཉྱིས་ར་ེཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་
མྱི་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་རེས་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེམྱུར་དུ་གཏན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རོགས་གནང་
ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཡར་ཞུས་ཟྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ ༢༣ ནང་ནས་ག་ོསབས་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱི་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སོང་། ཚགོས་གཅསོ་སོན་ནས་ག་ོསབས་ཕུལ་གྱི་མེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ཚར་དུས། ག་ོསབས་ཕུལ་
ཐུབ་མ་སོང་། དརེ་དགོས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐགོ་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་གསེས་
དང་པ་ོལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། སབས་ཅོལ་བདོ་མྱི་ཚའོྱི་ཕ་ོསདོ་ལག་དབེ་སརེ་པ་ོགངས་ ༣༣༤༤ བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་དང་གཞུང་
འབལེ་ཆ་རྐྱེན་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་གངས་ཞསེ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསལ་འདུག།དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཟོས་བཞག་པ་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་བཞག་པའྱི་གངས་གསལ་བོ་ཞྱིག་འདུག།ཚུར་བསྡུས་
བཞག་པའམ་རྩྱིས་སད་པ་གསལ་ཁ་ཡོད་དམ་མེད། གསུང་བད་ེམྱིན་གྱི་ཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོ
ཡྱི་མྱི་འདུག།དའེྱི་རྱིགས་གསལ་པ་ོཡོད་ད་ེགསུངས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་བདོ་པ་ལ་དུས་ཚདོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དང་ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚོད་ཚང་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཐབོ་ཐང་ལག་ཁེར་སནོ་མ་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་གཞུང་འབལེ་གྱིས་གསལ་
བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སོན་མ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེཁག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁག་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཕལ་ཆེར་ང་རང་
ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་མྱིན་ན་བསམ་པ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེདངསོ་
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གནས་ཡྱིན་ནམ། སྱིར་བཏང་སོན་མ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོནའམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསལ་བཤད་
བས་སོང་། ཁ་ཤས་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོསྣང་མ་བས་པའམ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཆ་རྐྱནེ་མ་འདང་ནས་ད་ེའད་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་
ཤེས། ད་ེལས་ས་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ་དཀའ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ད་ེའད་ཡོད་བསད་ན་ད་ེཡག་པ་ོརྩ་བ་ནས་མྱི་འདུག དོགས་པ་རྣམ་རོག་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ། 
སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ད་ེགནམ་གྲུ་གཏངོ་མཁན་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་རང་ཡྱིན་གྱི་
མ་རེད་དན་གྱི་འདུག།ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་སོད་མཁན་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནམ་གྲུ་སྟོང་པ་ཞྱིག་བཏང་རྒྱུ་ད་ེཁད་མཚར་བ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་གནམ་གྲུ་ཁ་ལ་ོབ་འདྱི་ད་ེའདའྱི་ཡག་པ་ོ
འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་གནམ་གྲུ་མང་པ་ོགདམ་གྱི་འདུག། མར་བབས་དུས་རེད། ཡར་འཕུར་དུས་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངསོ་
གནས་འགོ་དགོས་འདུག།རྱིན་གོང་ཏོག་ཙམ་ཆ་ེནའང་ཡག་པ་ོའདུག།ད་ེའདའྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་བར་དུ་བར་ཁད་ཆེན་པ་ོསོང་
བར་སེམས་ཐག་ཉ་ེབ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་ེའདའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རོག་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྟོན་དང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
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ཙང་ད་ེདག་ལྔ་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ནང་ལ་ནང་གསེས་དབ་ེབ་ཕེས་ནས་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་ཞྱིབ་ཕ་
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ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སྱི་ཁང་ཉ་ོརྒྱུ་དངུལ་ཕན་
བུ་ཕུལ་ན་གསུང་རྒྱུ་དེ། ང་ཚ་ོདཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་གསུང་གྱི་རེད། ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་
གར་ལ་ཕྱི་རོགས་དངུལ་ལེན་ཆོག་རྒྱུ། FCRA ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཁྲྱིམས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཚུར་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། 
དངུལ་ཌ་ོལར་ག་ཚོད་ཡོད་ན་ཡང་ཚུར་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕར་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། FCRA 
ཁྲྱིམས་རང་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། New York གཙསོ་པའྱི་སྱི་ཁང་ཉ་ོམཁན་ཚ་ོ
ལ་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་དོན་གཅོད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ང་རང་ང་ོཤེས་མཁན་གཅྱིག་
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གྱིས་ New York New Jersey ཉོ་རྒྱུ་ཆེད་དུ། ཌོ་ལར་ས་ཡ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་ངོ་ཤེས་པ་ཚོ་ལ་ད་ག་རང་
གནང་རོགས་གནང་། སྱི་ཁང་བརྒྱག་མཁན་ཡོད་ན། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཕ་གྱི་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། Gala 
Dinner ཟརེ་དགོས་པ་རདེ། ཞལ་ལག་བཏང་ནས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབཅར་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེ
བཞྱིན་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱི་ག་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་ན། སྱི་ཁང་བརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་
ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལ་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་ཡོད་ན་རྒྱབ་རྐྱོར་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་གཏུག་ཕུལ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཕག་
བྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕུལ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
དབེ་སེར་པ་ོ IC ད་ེཡར་བསྡུ་བཞག་པ་དང། ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་གནང་སོང་། ད་ེདག་
ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
གངས་ཀ་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། རེས་མ་གོས་ཚོགས་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བརྒྱུད་ནས་འབད་བརྩནོ་བེད་ཀྱི་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་སྒེར་ནས་དྱི་བ་དྱི་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡང་མ་རག་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམ་དག་བེད་
ཀྱི་མེད་དམ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་གནང་མ་གནང་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྐུ་
དབང་ཆ་ཚང་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ཐ་ེཇུས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་བཀོད་ཁབ་གང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཞུགས་ཆོག་དང་མ་ཆོག་
དང། ཐབོ་ཐང་ལེན་ཆགོ་དང་མ་ཆགོ ད་ེའདའྱི་བཀདོ་ཁབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གསལ་བསགས་བ་
རྒྱུ་དང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་རེད། ད་ག་རང་གནང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། མྱི་སེར་ཞུ་
མཁན་ཚ་ོལ་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྩ་ཁྲྱིམས་དང་རྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་ནམ་ཐོབ་ཐང་
ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སུ་གང་ལ་ཐ་ེཇུས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ད་ེགནམ་གྲུ་གཏོང་མཁན་རང་ཆགས་ཡོད། གནམ་གྲུའྱི་རྒྱབ་ཀྱི་སྒ་ོད་ེཕེས་ནས་བཞག་
ཡོད། སུ་ཕེབས་ན་ཡང་མྱི་རག་རག་ཡོད། རག་རག་ཡོད་པ་ནང་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བརྒྱ་ཆ་ 
༩༠ ལྱིང་འཇགས་པ་ོདང་། གནམ་གྲུ་འཕུར་ཡོང་དུས་གཟྱིམས་ཤྱིང་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོའཁེལ་བས་ནས་ཕབེས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བཅུ་
མཚམས་ར་ེམག་ོན་མཁན་དང་། མཚམས་ར་ེདབུ་འཁྲུག་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་རྱིམ་པས་གཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
མདོག་ཁ་བ་ོརེད། ད་ེརྱིམ་པས་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་
ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚ་ོ Tibet.net ད་རྒྱ་ནང་ལ་ད་ལྟ་གཟྱིགས་མཁན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ ༩ 
ནང་ལ། ༡༥༣༡༨༥ ད་ེ Followers ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནང་ལ་ ༡༦༩༨༥༢ ཆྱིག་ཁྲྱི་དྲུག་སྟོང་ལག་ཙམ་འཕར་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ Tibettv ལ་ ༦༦༠༠༠ ནས་ ༡༠༤༠༠༠ ལབ་དུས་སྟོང་ཕག ༣༧ འཕར་ཡོད། ད་ེནས་བོད་ཨ་ེཤྱི་ཡ་
ཡྱིན་ན་ཡང་། ༧༠༠༠ ནས་ ༡༢༠༠༠ ཆགས་ནས་སྟོང་ཕག་ ༥ ཙམ་འཕར་ཡོད། ཤྱི་ཙང་ཙི་ལ་ ༣༦༠༠ ནས་ ༤༣༠༠ བས་
ནས་འཕར་ཡོད། Instagram ཡྱིན་ནའང་འཕར་ཡོད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་འཕར་ནས་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན། Tibet.net ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཤོག་ལ་ེཀོག་མཁན་ས་ཡ་ ༨ ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
གཟྱིགས་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་ར་ེནང་ལ་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་ཤོས་ད།ེ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། གཞན་ད་བརན་ཁང་དང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་
མྱིང་འབོད་ཀྱི་མེད། ཕྱི་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་ན་ཡང་ངསོ་ལེན་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ ཉྱིན་ར་ེགསར་འགྱུར་
ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་ནས་བཏོན་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱ་དེ་གནས་ཚུལ་ཐོན་ས་དང་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་མཁན་དང་འབྱུང་ཁུངས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་ཡྱིན་ནའང་བརན་འཕྱིན་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ད་ེཐད་ཀར་ཐད་སྱིང་བེད་
མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཚང་མར་ཞགོས་པ་ས་མ་ོནས་དགོང་མ་ོམ་གཟྱིམ་པར་གཟྱིགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡང་ཁ་སང་ང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་འགོ་དུས་ཟེར་སོང་། དེང་སང་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་དེ་བོད་མྱི་ཚང་མ་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཚརོ་བ་ད་ེཡང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ཐག་ཉ་ེརུ་སེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ནུས་
པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡང་གཟྱིགས་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ལས་བདེ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། བསགས་བརོད་ཀང་འསོ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་ཅསེ་ལས་ཐགོ་བཀའ་བནོ་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ New York སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་གེང་སོང་ཁག་ཅྱིག་
བྱུང་སོང་། དའེྱི་གོང་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་སབས་སུ་བཀའ་འདྱི་གནང་དུས། གང་ཡྱིན་པ་དང་། གང་
ཤེས་པ་བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་ཞུས་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་དོན་སབས་ལ། ཕལ་ཆེར་ལྔ་དྲུག་གྱི་གསུང་
སྟངས་མ་འད་བ་ New York སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཨ་རྱི་
དནོ་གཅོད་ནས་གགོ་འཕྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༤ བརྒྱུད་ནས་ཡྱི་ག་ེང་ོམ་ད།ེ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ འཁདོ་པ་ཞྱིག་འབརོ་སངོ་། དའེྱི་
ནང་ལ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་གསུང་རྒྱུ་ལ། དོན་གཅོད་གོང་མ་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་འདུག དངུལ་གཡར་རྒྱུའྱི་སོར་ལ། ཡང་བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་བ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་འདུག དོན་གཅོད་ལས་ཐོག་གྱིས་སྙན་སེང་བྱུང་སོང་། 
བཀའ་འཁྲོལ་གང་ཡང་གནང་མེད་ཅེས་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ 
ཚསེ་ ༡༥ ལ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་དངུལ་ཕུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་བདའ་འདེད་ཅྱིག་བཏང་འདུག ད་ེཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
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ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ བཀོད་པའྱི་ཕག་བྱིས་གཅྱིག་ལུང་དངས་ནས བདའ་འདེད་བཏང་འདུག ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་
རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་ལ་ལ་ོམཇུག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་སྦྲེལ་ནས་དངུལ་བསྡུ་དགོས་རྒྱུ་སོར་བཏང་འདུག ད་ེནས་ཁ་ོརང་ཚོར་སར་ཡང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༢༦ ལ་བདའ་འདེད་བས་འདུག དོན་གཅོད་རང་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་གོག་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་བདའ་འདེད་བས་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོཡང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ གོག་འཕྱིན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བཏང་འདུག 
མཐའ་མ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་མོར་ད་ལྟ་དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ། བཞྱི་ཁྲྱི་ཙམ་འདུག་ཅེས་ཞུས་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་
དནོ་གཅདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་དང་ངག་ཐོག་ལག་པར་དུ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ དོན་གཅོད་ New York ལ་ཕབེས་པའྱི་སབས་སུ། སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་ཚོར་ཐུག་ནས། དེའྱི་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་དངུལ་ད་ེགཞུང་གྱི་དངུལ་ཡྱིན་པ་དང་། 
ལག་པར་དུ་མྱི་མང་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནས་བསྐུར་བཞག་པའྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ད་ེགཞུང་གྱི་
བང་མཛོད་ནང་ལ་བླུགས་དགོས་རྒྱུ་འགན་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དོན་
གཙ་ོབ་ོད།ེ ད་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གོང་མ་ཚསོ་དངུལ་ཟས་པ་ད་ེའད་མ་རེད། ད་ེགསལ་
པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་དངུལ་ད་ེབོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ལ་བཏང་བ་རེད་འདུག སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་གསར་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་རྩྱིས་སདོ་རྩྱིས་ལེན་སབས་སུ་ཁམས་གཙང་མ་བཟོས་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གསར་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོལ་ངས་ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་སུ་མཇལ་
སོང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཟླ་བ་རེས་མའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་དངུལ་ཚུར་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་གང་འད་བས་ནས་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཞུན་ན། འབུམ་ ༢ དང་ ཁྲྱི་ ༥ གཏའ་འཇོག་དངུལ་ཁང་ནང་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཁང་ནང་ལ་བཞག་
འདུག ད་ེམགོགས་པ་ོའདོན་རྒྱུ་དེ། ལས་དོན་ཚང་མ་ཚར་ན། ད་ེབཏོན་ནས་ཕུལ་དགོས་བསམས་ནས། དའེྱི་བར་ལ་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ེཕར་རྒྱང་། ད་ེའད་བས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཞུས། གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནོར་བ་ངས་དང་པ་ོནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་རང་ཅག་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེདང་
འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བདའ་འདདེ་གནང་མཁན་བདའ་འདེད་གནང་འདུག མ་འོངས་པར་ངན་པ་ལངས་མ་།ཤོར་བ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། 
དངུལ་ད་ེང་ཚོས་དབོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་གཅོད་ལ་དངུལ་ཁང་ཁག་མ་འད་བ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེགཞུང་གྱི་
བང་མཛོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་ཚང་མ་དེའྱི་ནང་ལ་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བླུགས་དགོས་རྒྱུ་དེ། བང་ཨ་རྱི་དང་འབེལ་
བའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་དངུལ་ག་དུས་བསྡུ་པ་ཡྱིན་ནའང། ཟླ་གཅྱིག་ནང་ལ་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་
བླུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བླུགས་རྒྱུ་ད་ེསྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བླུགས་མ་ཐུབ་དུས། ཁ་ོ
རང་ཚོས་ས་འདོན་གཏོང་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ས་རེད། གང་ལྟར་གནང་བ་ད་ེའགྱིག་མེད་པ་དང་། ཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་པ་
དང་། ལག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་སྟངས་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཁོང་ཚོས་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
བཀའ་འཁྲོལ་ང་ཚ་ོསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། མ་འོངས་
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པར་ངན་པ་ལངས་ཤོར་མ་ཆགས་པར། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ཚུར་འབོར་སོང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གོ་
བསྡུར་བེད། བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས། མ་འོངས་པར་ཕར་ད་ེའད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་རྒྱུ་བ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ལངས་མཁན་
གང་ཟག་དསེ་ཁས་ལནེ་བདེ་ཞུ་ཆགོ དམ་དནོ་བས་ནས་མྱི་ལ་མྱི་མངགས་རྒྱུ་རདེ། མྱི་ལ་ཡྱི་གེའྱི་ཐགོ་ནས་མངགས་རྒྱུ། ཁ་པར་
ཐགོ་ནས་མངགས་རྒྱུ། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་ནས་མངགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་རྒྱས་པ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདག་ཚང་
མ་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་རྒྱུ་བ་རྒྱུ་འགན་གཙང་མ་འཁེར་གྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་མ་དངུལ་གནང་རྒྱུ་སོར་དེ་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། དེ་རྱིང་ཡང་
གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་དེ། ཁ་
སང་ཏོག་ཙམ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེས་སབས་ ༡༥ སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདག་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་བཞྱིན་
དགོས་ཀྱི་འདུག བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་བཅུག་རྒྱུ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རེད། བཅའ་ཁྲྱིམས་འཁེར་ནས་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
དུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་མ་བླུགས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་ནང་ལ་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་བཅུག་ན། ད་ེདུས་ངསོ་ལེན་གནང་མ་སོང་། ད་ེའད་བས་ནས་ལག་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདག་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་སབས་སུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྤུན་
སྱིང་སབས་སུ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་བ་མ་ཆགས་པ་མ་རེད། ཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐད་ཀར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོལ། 
ནམ་རྒྱུན་ངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཕག་སྟངོ་དང་། ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཚང་མ་སྒོར་མ་ོགཅྱིག་ཕོགས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དང་བངས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད། སབས་ར་ེད་ེའད་བྱུང་བའྱི་སབས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདག་
ལས་དནོ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། སབས་ཤྱིག་ལ་རང་རྐྱ་འཕརེ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་བསམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ཉ་ེཆར་ང་ཚསོ་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛནི་གསར་པ་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བ། གསར་པ་ཕབེས་པ་དང་། ལས་ཁུངས་ཚུར་
གདན་འདེན་ཞུས་ནས་དྲུང་ཆེ་སད་བཏང་ནས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་མྱི་འདུག རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ང་
ཚོས་བཅུག་པ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག རང་ཉྱིད་ཕྱི་རྒྱུལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པ་ོལ་ཕྱིན་པའྱི་
སབས་སུ། གནས་བབ་མང་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། མཐོང་གྱི་འདུག སབས་ར་ེཆེད་མངགས་གནང་བཞག་པ་ད་ེའད་མ་རེད། ད་ེའད་
ལོད་ཡངས་ཤོར་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་བྱུང་འཛིན་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་
དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ེདག་ལ། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བྱུང་འཛིན་དེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
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ལ་བཀྲམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བས། རྩྱིས་ཞྱིབ་ངེས་པར་དུ་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག ངས་རྩྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་
དང་དྲུང་ཆེར་ཧ་ཅང་ནན་པ་ོབས་ནས་མངགས་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེའད་མ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་བཀག་རྒྱུ་ད།ེ སོན་མ་
ནས་ད་ེཚརོ་གྱི་ཡོད། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ང་བཀའ་བནོ་ཆགས་ཚར་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ 
ནང་ལ་ Colorado ཕྱིན་པ་རེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་སབས་སུ་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབོ་བས་ནས་
བཅར་ཡྱིན། ད་ེདུས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ད་ེབདནེ་པ་རེད། ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཕར་མ་ཡོང་སནོ་ལ། ས་ཆ་ག་བ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཕྱིན་པའྱི་ཞརོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ། གཏམ་བཤད་བས། ད་ེནས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ངས་ New York 
ལ་ཉྱིན་གཉྱིས་ལས་བཞག་མེད། སབས་ད་ེདུས་ New York ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པས་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་འདང་གྱི་མ་རེད། མ་གྱིར་
ཕབེས་རོགས་གནང་། ཉྱིན་མ་བཞྱི་ལྔ་བཞུགས་རོགས་གནང། གནམ་གྲུ་འག་ོསོང་ཚང་མ་ཁ་ོརང་ཚསོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། 
འགོ་སོང་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚོས་བཏང་སོང་། ང་མ་གྱིར་ New York སེབས་པའྱི་སབས་ལ། གང་ཟག་ད་ེམཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེདུས་ངས་དངུལ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་འགོས་ལ། ཧ་ལམ་ད་ེདུས་ནས་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བོན་གྱིས་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་བཀའ་མོལ་གནང་མ་སོང་སྟེ། འགོས་ད་ེའག་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག བས་ཙང་ད་ེདུས་
དངུལ་གྱི་སོར་།ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཉྱིན་དང་པ་ོལ་ཁོང་ཕེབས་རྒྱུ་མྱི་འདུག མྱི་ཚང་མ་ཉྱིན་མ་རག་པར་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚ་ོལས་ཀའྱི་ཞརོ་ལ་རདེ། ཉྱིན་མ་ར་ེལ་མྱི་འད་བ་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཉྱིན་
བཞྱི་པ་སེབས་སོང་། ངས་ཚགོས་གཙ་ོགཞནོ་པ་ག་བར་ཡོད་པ་རེད་དྱིས་ཡྱིན། གང་ཡང་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ཚུར་སེབས་དུས་
དཀའ་ངལ་ད་ེག་ོསོང་། དཀའ་ངལ་ག་ོདུས་འཕལ་དུ་ཁ་པར་བརྒྱབ། ས་རསེ་གཉྱིས་ཀྱི་སྒོར་མ་ོསུམ་སྟོང་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཚང་མ་འཇལ་ཚར་འདུག ད་ེའཇལ་པ་ད་ེའཇལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱིང་ད་ེའབོད་ནས་ཆོད་ཡོད་པ་མ་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ཚོགས་གཙ་ོགཞནོ་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེཆད་པ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ད་ེཉྱིན་ཕབེས་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་
ད་ེའཇལ་འདུག འཇལ་ཚར་ནས་གཙང་མ་ཆགས་འདུག གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ། མ་དངུལ་གནང་རགོས་ཞེས་ཁ་སང་ཡང་གསུངས་སངོ་། ད་ེརྱིང་ཡང་
གསུངས་སོང་། སྐུ་ང་ོདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་གནས་སབས་
ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རདེ། གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ཀྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ད་ེལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རེད། ད་ལན་སནོ་རྩྱིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲལོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ནའང་། གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ད་ེལ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལན་སད་པ་ཡྱིན་ན། 
གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་རྐྱེན་བས་ནས་ང་ཚ་ོཡག་པ་ོཡོང་ས་མ་རེད། ད་ལྟ་རྐྱེན་བྱུང་ནས། ད་ེའདའྱི་ལམ་ཁ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འངོས་པའྱི་སབས་ལ་ག་ར་ེཆགས་མེད་ད་ེདུས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ང་ཚའོྱི་
ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གཞན་པ་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ལ། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ། མྱི་སྣ་ང་ོསོད་ཞུ་རྒྱུ། ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུ། ད་ེདག་ཚང་མ་སྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། སྦྱར་རྒྱུ་མང་པ་ོསྦྱར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་མ་དངུལ་གནང་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
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མ་འོངས་པར་སབས་ད་ེདུས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
གང་མདོར་བསྡུས་གསུང་རགོས་གནང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས། ལགས་སོ། སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་སརོ་
ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ེཡང་སྒྱུ་རྩལ་མ་དངུལ་སོར་ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་གང་
ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། མ་དངུལ་ཉུང་ཉུང་རདེ། ད་ེསྒྱུ་རྩལ་བ་རྱི་མ་ོའབྱི་མཁན། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་གཞས་དང་། གླུ་གར་དང་། ཐང་ཀ་
དང་། ཤྱིང་བརྐོས་ད་ེདག་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེདག་ལ་རོགས་སརོ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ནས་བས་པ་རེད། ད་ེབསྒྲུབས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་སྒྱུ་རྩལ་ལ་ལམ་སྟོན་གང་ཡང་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་པ་
ནང་བཞྱིན་གྱི་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཆགས་ན། རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཡོད་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་བསམ་ན། 
བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཏན་ཏན་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ེནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཕགོས་ཀྱི་སརོ་རདེ། ད་གྱིན་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞྱིན། ཆུ་ངན་ལམ་ཤོར་མ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་ེརྱིང་གནད་དོན་འདྱི་བྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཕར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་འཕལ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས། ངས་ག་ོབ་ད་ེསག་རྫུན་མྱིན། བདེན་པ་བདེན་རྐྱང་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་
མོར་མ་གཏོགས་ག་ོམ་སངོ་། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ག་ོབ་ད་ེཉྱིན་མ་ོཡྱིན། ད་ེག་ོནས་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་། ཚགོས་གཙ་ོསད་བཏང་། ད་ེ
འགན་གྱི་བཟདོ་མ་སངོ་། དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཆ་ེལས་ཁུངས་ནང་ཡྱིག་ཐགོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འབརོ་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཆསེ་ཤོས་ད་ེ
རདེ། བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པ་ལ་ད་ེས་ལམ་ལུགས་མྱི་འདུག། བཀའ་འཁྲོལ་སད་མྱི་འདུག མ་འོངས་པ་ད་ེའད་མ་ཡོང་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོས་
ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབསྟེན་དགོས་འདུག ག་བར་གགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་འདུག གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབསམ་བ་ོ
ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་གར་བ་ཁད་ལས་པ་ཆེན་པོས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། 
ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་བསྡུས་ན། རང་བཞྱིན་དངུལ་ཁང་ནང་
ལ་ཐད་ཀར་འཛུལ་གྱི་རདེ། ད་ེལ་དག་ེདང་སོན་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་ན་ཡང་དག་ེསནོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་
ལྟ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ New York དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་ཁང་སོར་དེ། འདྱི་ནས་ཐག་ཆོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེ
རྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་
མྱི་མང་ཡོངས་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ད་ེདུས་ཚོད་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ས་ོསོའ་ི
དངུལ་ཁང་ནང་ལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ཚང་མའྱི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སུད་སྱི་དང་སྦྲགས་ནས། སུད་སྱི་ནང་གྱི་དངུལ་བསྡུ་སྟངས་ད།ེ ཁ་སང་ངས་གསལ་བཤད་གཙང་མ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ད་རྒྱ་ནང་ལ་བསྟན་ནས་འཕལ་དུ་ཡྱི་ག་ེསེབས་ཡོང་གྱི་
འདུག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་གྱིས་ New York ལ་ལོག་འགྱུར་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེགཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚུར་ཕེབས་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ངས་ཁ་མཚམས་བཅད་ནས་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་ད་ེ
དུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག ལམ་སྟནོ་གནང་ས་དེ། ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་
གཙ་ོཟུར་པ། ལམ་སྟོན་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚ་ོམ་འག་ོནས། སབས་ད་ེདུས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ ༣༨༠༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབདའ་
འདེད་བཏང་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལག་ཙམ་གཞྱི་ནས་སད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཕར་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ། 
ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་འབལེ་བ་བཟསོ། སད་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་བཟོས་ནས། གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡོད་པའྱི་
སབས་ལ་མཇལ་འཕད་བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོགནད་དནོ་ད་ེགསལ་པ་ོབྱུང་གྱི་འདུག ཁད་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༡༧ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག གལ་
སྱིད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོབེད་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་ཀྱི་མེད། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེཁོང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་མར་ཕུད་དགོས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་འགན་འཛནི་ད་ེབར་ེབ་ོབརྒྱབ་ནས་རྩ་ནས་ལག་པ་འཆང་མ་ཆོག་པར་བཞག་ནས། ཡང་གནད་དནོ་
ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ཡང་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་འདུག དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་ལག ཚོང་ཁང་ནང་
ལ་དངུལ་སད་མ་ཐུབ། ཕྱིས་སུ་རྒྱུན་ལས་ལ་རོག་ག་མང་པ་ོབྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེཚ་ོརོབ་ཙམ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ད་དུང་
ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་མེད། མ་འོངས་ཞུ་སའྱི་སྱིངས་ཆ་རག་སོང་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ གང་མདརོ་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚུར་སེབས་པ་དང་གནས་ཚུལ་ག་ོནས་ད་གྱིན་ད་ེནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཚོགས་གཙ་ོ
ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཁ་སང་ང་ཕ་གྱི་ཡོད་དུས་གདོང་པ་མ་བསྟན་པ་དེ། ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་
ཡྱིན་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། ད་ེནས་གང་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། ད་ེབདའ་འདེད་བས་ནས་དངུལ། ཁ་སང་དེའྱི་རེས་ལ་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཟུར་པ་ཞྱིག་འདྱིར་ཕེབས་སོང་། གནད་དོན་ད་ེགཙང་མ་ཆགས་སོང་གསུང་གྱི་འདུག སབས་ད་ེ
དུས་དངུལ་མ་སད་པ་ད་ེལག་པ་ད་ེའད་རདེ་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁདེ་རང་འག་ོཡྱི་འདུག དངུལ་ད་ེཁུར་རགོས་ཞསེ་མཉམ་དུ་
བསྐུར། གཅྱིག་འཁེར། གཉྱིས་འཁེར། དངུལ་ད་ེཕ་གྱིར་མ་སད་པ་དང་། བྱུང་འཛིན་ད་ེཕར་སད། ད་ེའད་བས་ནས་ལག་པ་ཡྱིན་
ས་རེད། གང་ལྟར་སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ཚགོས་གཞོན་གྱི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ད་ེའགྱིག་མྱི་འདུག ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་
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རེད། སུད་སྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་མ་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་གཏན་
འབེབས་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག སུད་སྱི་ལ་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་། ཡང་སུད་སྱི་བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ད་ེས་གནས་འཐུས་
ཚགོས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཡྱིན་པ། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་དའེྱི་སབས་གཅྱིག་གྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་བཀའ་ཡྱིག་གནང་ནས། ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལངེས་པར་དུ་བོད་པ་ཚང་མ་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ལ་འཛུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ད་ེབཟོས་པ་ལ་བརེན་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འཛུལ་ནས་དཔྱ་
དངུལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེདག ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཟོས་པ་
རདེ། ད་ེཡང་སྱི་པའྱི་དནོ་དག་ལ་བཟོས་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག བས་ཙང་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ངསེ་པར་དུ་ཚང་མས་སུད་སྱི་ནང་ལ་ཚགོས་ཆུང་ལ་འཛུལ་དགོས་རདེ་ཅེས་འདྱི་ནས་ཞུ་བད་ེབ་ོམྱི་འདུག གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཆམ་པ་ལ་ཕན། ཡ་མ་ལ་གནོད། ཡ་མ་ལ་ཕན། ཆམ་པ་ལ་གནོད། གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོདགོས་རྒྱུར། ཆ་རྐྱེན་བཟོས་པ་དེར། ཚང་
མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེགནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ད་ེབསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་
ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེསུད་སྱི་བོད་མྱི་རང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་དུས། 
སྱིག་གཞྱི་ད་ེཕར་སྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོཚང་མས་རང་སྣང་གང་དན་བས་ནས་བཟསོ་ན་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ས་གནས་ཀྱི་ས་གནས་ལ་དཔག་པའྱི་ས་ོསོའ་ིཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་བ་
རདེ། ས་གནས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཚགས་ཚུད་པ་ོགནས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
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