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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་མུ་མཐུད། ༡༌༌༌༢༠ 
༢ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ 

ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་ག་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སངི་བསྡུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 
༢༠༌༌༌༣༣ 

༣ བོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་ཀ་ིནང་སདི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས་ ༦༥༧ ཡོད་པར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞབི་འཇུག་ཞུས་
པའ་ིགྲུབ་དནོ་སན་ཐ།ོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

༣༤༌༌༌༤༩ 

༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ( ༥༠ ཕ་ིཚསེ་ ༢༢ ཐུན་དང་པ།ོ ) ༥༠༌༌༌༥༠ 
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༢ པ། ད་ིབ་དསི་ལན། ༥༡༌༌༌༥༣ 
༦ སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ཨང་ ༢ པ་དང་འབྲེལ་བའ་ིའཕསོ་དནོ་ད་ིབ་དསི་ལན་ཁག ༥༣༌༌༌༦༦ 
༧ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ག་ིགསལ་བཤད། ༦༧༌༌༌༨༠ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ( ༨༡ ཕ་ིཚསེ་ ༢༢ ཐུན་གཉསི་པ། ) ༨༠༌༌༌༨༡ 

 
༩ 
 

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའ་ིཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། (༡༠༤ ཕ་ིཚསེ་ ༢༢ ཐུན་གསུམ་པ) ༨༡༌༌༌༡༡༨ 

༡༠ ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀསི་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་
པར་ཞབི་འཇུག་གནང་བའ་ིསན་ཐགོ་ནང་གསལ་ད་ིབ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སདི་བཀའ་བནོ་
མཆགོ་ནས་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། (༡༢༩ ཕ་ིཚསེ་ ༢༢ ཐུན་བཞ་ིཔ། ) 

༡༡༩༌༌༌༡༣༦ 

༡༡ ནང་སདི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིལས་བསམོས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་ཀ་ིབགྲ་ོགྲེང་དང་བཀའ་
ཤག་གསི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད་བཅས། 

༡༣༧༌༌༌༡༥༩ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ནས་ད་ལྟ་གསུམ་ལྷག་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་གང་
ལ་གང་འཚམ་འག་ོཚར་སོང་། བག་ོགེང་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་དགོངས་པ་བཞསེ་ཏ་ེགསུང་རྒྱུ་
ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། སྐབས་ཐོག་སྐབས་ཐོག་ལ་བཏང་འཛནི་འདྲ་བྱས་ན་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཡོངས་ནས་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་ཆོས་རྱིགས་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་འཕོས་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་
དགོས་འདྲྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེསྔོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚའོྱི་མ་འགྱིག་ས་དང་མ་མཐུན་པ་ཡོད་པ་འཐུས་ཤོར་
ལ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལེན་རྒྱུ་ག་ཅང་གུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་ཡོད། སྔོན་མ་༸ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་པའྱི་
སྐབས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་རྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་མཛད་ས་ོཐགོ་ང་ཚའོྱི་འཐུས་ཤོར་ལ་འག་ོདུས་ཅེས་བཀའ་སོབ་
ཞེད་སྣང་ཚ་བོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་འདུག་གསུང་མཁན་སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་རྐྱང་ལ་
ལྷག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ། དེང་སང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འདྲ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དེང་སང་ཚང་མས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕྱིན་
འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་འཐུས་ཤོར་ཤུགས་ཆེན་ཕྱིན་འདུག དམྱིགས་
བསལ་ཤེས་ཡོན་སྐོར་ལ་མཐུས་ཤོར་ཕྱིན་འདུག་ཞེས་བཀའ་སོབ་ད་ེལ་ཉན་ན་སྱིང་ལ་འདར་སྱིག་རྒྱག་དགོས་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོརེད་ཅེས་ལབ་ན་སུ་ལ་ཡང་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་རེད། དེང་སང་གྱི་ལྷ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེརྩ་བ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ་གང་ཡྱིན་པ་
ད་ེབཤད་རྒྱུ་ང་རང་གྱི་གཤྱིས་ཀ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེའྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འགོད་པ་རྩ་བ་ནས་མེད། ང་རང་གྱིས་
དྲང་པ་ོདྲང་རྐྱང་དང་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ད་ེནས་གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་པའྱི་སྐོར་རདེ། ང་རང་ནམ་རྒྱུན་བསམ་ཚུལ་གང་
ཡོད་པ་ད་ེབཤད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཧ་ཅང་གྱི་ཁད་མཚར་རདེ། གནས་ཆུང་ད་ེཕབས་ཡོང་དུས་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་སེབས་པའྱི་ཡྱི་ག་ེ
ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་དམ། གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་རང་ཕབེས་ཡོང་དུས་བཀདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཁ་ོསངས་ཚར་དུས་ལྷ་ཡྱི་སྐད་
མྱིས་བཤད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁད་མཚར་རེད། ད་ེལ་ང་དོགས་པ་ཡོད། ཡྱི་གེའྱི་ནང་མང་པ་ོཅྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད་ེགནས་ཆུང་གྱི་གསུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེལ་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད། གང་ལྟར་དསེ་མྱིའྱི་སྐད་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ག་ོབ་
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ཡྱིན་ནམ། ལྷ་ཕེབས་ཡོང་དུས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་རེན་ལ་ལྷ་ཞུགས་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེདག་ཅྱིག་
བསད་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེནྱི་མྱི་འདུག གནས་ཆུང་གྱི་སྐུ་རེན་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་ཙང་འདྱིའྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་
ཚང་མའྱི་ཁས་ལནེ་པའྱི་ལྷ་དང་སྲུང་མ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ངས་ད་ེལ་ཆ་རྒྱུས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་གནས་ཆུང་སྐུ་རེན་ལ་མཚན་དདོ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ཆསོ་བརྒྱུད་
ཆེན་པ་ོབཞྱིའྱི་བ་ཆེན་ད་ེཚ་ོལས་ལྷག་ཅྱིག་གྱི་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་གྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ད་ེ
ཡང་མཚན་དོད་ཟེར་ནས་ཆ་ེམཐོང་མཚོན་བྱེད་འདྲ་པ་ོཅྱིག་རདེ། བ་མ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་སྲུང་མ་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཆེན་པ་ོདང་ཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་བྱས་ཏེ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་པའྱི་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གངས་ཀ་བྱིས་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ། སྔར་ལམ་སྔར་ལམ་ཟེར་ནས་མང་པ་ོབླུགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་སྔནོ་ནས་དྲྱི་བ་ད་ེཕུལ་བ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་ད་ེརྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡནོ་གྱི་སྐརོ་ད་ེརེད། ངས་དའེྱི་སྐརོ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རུ་
སོག་གྱི་སོབ་ཡནོ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ཏ་ེསབེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་མཁན་ད་ེང་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་རང་འཇགས་སེབས་འདུག་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། སྔོན་མ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་
བཏང་བ་ཡྱིན། སྐབས་།ཤྱིག་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ལྟ་ནས་ང་ཚོས་སོག་པ་ོལ་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། 
སྐབས་།ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ཚོས་སོག་པ་ོལ་སོབ་ཡོན་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར། 
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་འབྲུག་འབས་ལོངས་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེ
ཚརོ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་རྒྱུ་རདེ་པ། ཟ་ས་འཐུང་ས་གཅྱིག་བྱས་ཏ་ེབསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཁག་ཅྱིག་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ཕགོས་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཞུ་དུས་ཡང་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་རུ་སོག་སོབ་
ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། གཞུང་དང་གཞུང་གྱི་འབེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། གཞུང་གྱི་འབེལ་ལམ་ད་ེཆོས་ཀྱི་འབེལ་ལམ་རེད་དམ། སྱིད་ཀྱི་འབེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་
ཆསོ་བརྒྱུད་གང་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་སྐརོ་སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་གསུངས་སོང་། 
འདྱི་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། ཧང་སང་དགོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཧང་སང་བ་དང་ཆ་ེཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་གང་
ཡང་མ་རེད། འདྱི་བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་
ནམ། དགོས་པ་ཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དག་ེའདུན་པ་ལ་མཐུན་རྐྱེན་བསྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ལྷ་ཆསོ་སྐྱངོ་སྲུང་མ་གཙ་ོབ་ོབྱས་ཏ་ེསྱི་མཐུན་གྱིས་བསོད་ནམས་
བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་བསད་པ་རེད་དེ། སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུའྱི་ཞྱིང་ས་བ་ན་མེད་པ་དེ་དགེ་
འདུན་གྱི་ས་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་གཞུང་ནས་གསུང་པའྱི་བསདོ་ནམས་བསག་སའྱི་ས་ེཡོད་ན་མེད་
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ན་ད་ེདགེ་འདུན་པ་རེད། དགེ་འདུན་པ་ལ་བསེན་བཀུར་བྱས་ན་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་གསོག་གྱི་རེད་ལ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་བ་ཕོགས་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆོག་པ། 
གཏམ་དཔེ་ལ། མདའ་གཅྱིག་གྱིས་ཤྭ་བ་གཉྱིས་བསད་ཟེར་བ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ད་ེལྟར་དགེ་འདུན་གྱི་སེར་མཐུན་རྐྱེན་
སྦྱར་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་རང་གྱིས་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་བསག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ནས་རྒས་འཁོགས་ད་ེཚ་ོཚུར་བསྡུས་ནས་མ་ཡོང་ན་གཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཅྱི་ཡང་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དགེ་འདུན་གྱི་སེ་གང་དུ་ཡྱིན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པ་ོབྱས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་ད་ེག་རང་གྱིས་འགྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེ
ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མྱིན་ན་མྱི་སུ་རུང་གྱིས་གཡ་ོརྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་
རདེ། ད་ེའདྲ་རྐྱང་རྐྱང་བཤད་ནས་བསད་ན་ང་ཚའོྱི་འགན་ཁུར་བ་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་མེད། 
 ད་ེནས་དག་ེབཤེས་མའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ད་ེལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་གོན་བཏང་། ཡྱིག་རྒྱུགས་བངས། ཕག་
འཁེར་གནང་། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་བ་ན་མདེ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མའྱི་
བསབ་པ་སོབ་གཉེར་མཐར་སོན་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ས་ོནས་མཐུན་
རྐྱནེ་ར་ེགནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརདེ། ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རེད་བསམ་སོང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་
པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མའྱི་སེམས་འཁོར་ས་དང་། ང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་
སེམས་པ་ད་ེཚུར་འགུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དཔ་ེམཛདོ་ཁང་དུ་དབེ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་བསྱིགས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་འགེམས་སྟོན་བྱས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་
ལུགས་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་དང་། ད་ེམ་བཞག་ནས་བཞན་ལ་གོང་རག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚའོྱི་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་། ཚང་མས་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ང་རང་ཚོས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཕལ་དང་ཕུགས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་ཚང་མ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་
མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེབྱས་ཏ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་ཧ་ཅང་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 
 ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་དང་པའོ་ིནང་བོད་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོཁག་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་
ཟརེ་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚགི་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ། འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་
ལྟར་སྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་དབྱ་ེབ་ཕེ་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ནང་ལ་གང་ཡདོ་ཅ་ེན། བོད་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི། གཡུང་དྲུང་བོན་ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དང་ཟརེ་བ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཚིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་ལྷག་འག་ོགྱི་རདེ། 
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 ད་ེནས་ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གལ་ཆེན་ཡྱིན་
གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འག་ོསྟངས་ད་ེཧ་ག་ོགྱི་མྱི་འདུག ལྷ་ཕབ་རྒྱུ་ད་ེགཞུང་འབེལ་གྱི་ཕབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཚོགས་
གཙ་ོཚགོས་གཞོན་རྣམ་པ་ཡང་ཕབེས་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
བཅས་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ནང་གསལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཀང་། ལྷ་འབབ་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་དུ་ཡང་ངས་
མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་གང་ལ་བརེན་ནས་འབེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་གོལ་བ་དང་
མཉམ་དུ་སོ་འགམ་དུ་ཤོག་བུ་ཞྱིག་སོད་བཞྱིན་འདུག ལྷ་ཕབ་རྒྱུར་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཟེར་བ་གཅྱིག་དང་། གང་འདྲ་གང་
འདྲ་ནས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འག་ོསྟངས་ད་ེཧ་ག་ོགྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གས་ཀྱིས་ཧ་མ་གོ་
བ་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད། གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀྲུག་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། 
མཚམས་མཚམས་སུ་ལྷ་འབེབས་ཀྱི་ཡོད་དང་མྱི་འབེབས་ཀྱི་ཡོད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཁད་མཚར་ད་ེའདྲ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལབ་
གེང་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་དགསོ་ཟརེ་ནའང་། ལབ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དར་འཆར། དུང་
འབུད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་རྒྱུ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་སམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། 
 ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་བཞྱིན་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབེལ་གོང་འཕེལ་
ཆེད་དུ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་པར་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུའྱི་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་ན་སམ་གྱི་འདུག ཆོས་ལུགས་གང་དང་གང་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་གང་དང་གང་གྱི་
སོབ་དཔོན་ལྡན་ཡོད་པ་དང་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། མ་འོངས་པར་གནང་འཆར་གང་ཡོད་དམ། ལས་བསོམས་ ༡་༢་༡༤ ནང་
གསལ་བ་ད་ེལྟར་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་
གནང་བ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ཆོས་
ལུགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་ཞྱིག་བསྐོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་། དེར་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 ད་ེབཞྱིན་དགེ་འདུན་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་གནང་
སོང་། ད་ེད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་སྔར་བས་ལྷག་པ་ག་ར་ེག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག་བལྟས་ཏ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དྲྱི་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཡྱིན་ཡང་བསྡུས་བསྡུས་བྱས་ཏ་ེཞུས་ན། ག་ོནོར་
ཕྱིན་མེད་ན། ཆསོ་བརྒྱུད་ཚོར་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་ག་ར་ེཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཚའོྱི་ཐབོ་ཐང་ནང་
ནས་སྱིར་འཛིན་སྐྱོང་དང་། ཡང་སོས་བྱ་ེབག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་འབེལ་ཏ་ེད་ེལ་ཐབོ་ཐང་ཞསེ་ལབ་ན་བད་ེ
པ་ོརང་ཡོད་དམ། མཐུན་རྐྱེན་ད་ེག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་སྦྱར་བསད་པ་ལས་བསོམས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་བསད་པ་
ད་ེདག་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་དྲག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་དངུལ་འབོར་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གངས་ཀ་ཡྱིན་
ནའང་མང་དུ་བཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་རེད། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་སྱི་སོམས་འགོ་རྒྱུ་སོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐོབ་ཐང་ཟེར་ནའང་། མཐུན་འགྱུར་དང་གཟྱིགས་སྐྱོང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གནང་བསད་པ་ད་ེདང་འཛིན་སྐྱོང་
གྱི་ངསོ་ནས་ག་ཚདོ་བྱས་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་མཁེན་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

གཉྱིས་པ་དེར། གནས་ཆུང་སན་འདྲེན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ལྟར་དགོངས་པ་བརྒལ་ཏེ་བཀའ་ལུང་མང་པོ་ཕེབས་
སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་དམ་བསྐང་བར་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ཟེར་བ་དེར་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་
བཀའ་གནང་ཡོད་དུས། ད་ེག་རང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཛ་དྲག་བརྩྱིས་ཏ་ེའཕལ་དུ་ཞུ་རྩྱིས་བྱས་པ་རེད་ཀང་། ད་ེདུས་སྐུ་ང་ོསྐུ་རནེ་
དྱི་ལྱི་གནམ་ཐང་ལ་ཕེབས་གྲུབ་འདུག ཡར་ག་དུས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་ཏེ་གང་ལྟར་གཟའ་ཉྱི་མར་ཡར་ཕེབས་པ་དང་། 
ཞོགས་པ་སན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་གང་ལྟར་ཐུགས་དམ་བསྐང་རྒྱུ་དང་དགོངས་པ་འཁྲུག་གཞྱིར་གྱུར་བ་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཟོད་
གསལོ་ཞུས་པ་དང་མུ་མཐུད་ནས་འགན་བཞསེ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགནོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་
ཐོག་ལ་སྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་འགན་བཞེས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ། ད་ེནས་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་དོན་དག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་མྱིས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཀང་མྱིའྱི་ནུས་པས་འདང་གྱི་མེད་པ་དང་། མྱིའྱི་ནུས་པས་མ་འདང་ས་དེར་ང་
ཚསོ་ལྷ་ལ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་འཕལ་དུ་འགན་འཁུར་གྱི་མྱིན་ཞསེ་
གསུངས་པ་དེར་ནམ་ཡང་གསུང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སན་འདྲེན་
ལུང་ཞུའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལྷ་ཡྱིས་ཐུགས་རྒྱུས་ཁྲུངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཞུས་ཏེ། དེ་འདྲ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་རང་ལ་
དགོངས་པ་དྭངས་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཀའ་ལུང་དེ་དག་ཕེབས་ཏེ་ཚང་མ་དུས་ཚོད་སྡུག་པོ་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་
དགའ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་ཐུགས་དམ་བསྐངས་བ་ཟརེ་ནའང་གང་ལྟར་ཁངོ་གྱི་བཀའ་ལུང་ཚང་མའྱི་ནང་
དུ་འདྱི་ལྟར་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཡྱི་སོབ་དཔོན་མཐངོ་བ་དོན་ལྡན་གྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེདག་སྱིང་ལ་བཅངས་ཏ་ེབྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གྱི་གདོང་གོགས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷ་ཡྱི་ཐུགས་དམ་མ་འགལ་བར་བྱ་
རྒྱུའྱི་སྒྲུབ་བྱ་ད་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཡོད་པ་ད་ེདག་སྱིང་ལ་བཅངས་ཏ་ེལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་
ནས་གདོང་གོགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས། དེའྱི་སྐབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡག་ཙམ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གསུམ་པ་དེར། གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་དང་འབེལ་བའྱི་སྔོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་དག་གསུངས་སོང། ད་ེདག་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ངས་བསྐྱར་ཟླསོ་ཞུ་མ་དགསོ་པ་གྱིས། ད་ེནས་མར་བབ་ཏ་ེདཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཡྱི་
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སྣ་ེཤན་དྲུང་ལས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་བསྐོས་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་རེད་ཟེར་དུས། དཔལ་༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་སྔནོ་མ་བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་ལུགས་ཕེབས་སྟངས་ད་ེདག་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་བྱས་ཏ་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་སྲུང་སྐྱབོ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱས་ཏ་ེགང་ལྟར་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་
ཟརེ་ནའང་འདྲ། སྣ་ེཤན་ལས་བྱདེ་ཅྱིག་སྐབས་ད་ེདུས་ནས་བསྐོས་ནས་མག་ོསྟོད་དརེ་ཟུང་དྲུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡདོ། ད་ེནས་ང་ཚསོ་
ལས་བྱདེ་ད་ེདག་དཀནོ་དུ་དཀནོ་དུ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་གང་ལྟར་དྲུང་ལས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་སྣ་ེཤན་ཞུས་ཏ།ེ སྔནོ་མའྱི་ལས་ཀ་ད་ེདག་
མུ་མཐུད་ནས་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེཕར་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་
དང་། འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ཁག་དང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ། འབེལ་ཡོད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཁངོ་ལ་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དཔ་ེམཛདོ་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེདག་ད་ལྟ་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་
གཏངོ་ན་ཡག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདག་འབོད་བསྐུལ་ལམ་སྟནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བཀའ་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་དང་པ་ོདེར་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག 
ད་ེད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་ནོར་ཕྱིན་པ་ལ་ཐུགས་ཁག་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་འདྱིར་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། 
ཚ་གྱི་ཚ་ིགྱི་ཞྱིག་དང་དེའྱི་སང་ལ་སྐད་ད་ེཡང་གསང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞབས་བརན་ལྷན་ཁང་ཞེས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེམ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོརེད་ཅེས་ནམ་ཡང་ཞུས་མེད། ཀུན་སོང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
མེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསན་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཀང་སྔནོ་མ་མང་པ་ོག་ོསོང་། ང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནང་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོབསད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེའདྲ་གསུང་མཁན་སྔོན་མ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེདག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་
ནས་ཀང་བོར་འག་ོཡྱི་མེད། ད་ེའདྲ་མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ད་ེམ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ཞུས་པ་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཟརེ་ནས་དེར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཆསོ་སྐྱོང་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ལ་ད་གནངས་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་རདེ། གཞུང་འབེལ་
སྐུ་རནེ་ཟེར་བ་ད་ེད་གྱིན་གངོ་དུ་གནས་ཆུང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་གསུངས་སོང་། ད་ེདག་སྔ་ས་ནས། དང་པ་ོམཁན་སོབ་ཆསོ་གསུམ་གདན་
འཛོམས་ནས་བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས། ད་ེལ་སྲུང་མ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བ་ཊ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་ནས་
གནས་ཆུང་ཐབས་མཁས་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གདན་དྲངས་ཟེར་བ་ད་ེལོ་རྒྱུས་སྔ་ས་གཅྱིག་རེད། ད་ེནས་མར་བབ་ཡོང་དུས་
༸རྒྱལ་མཆགོ་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དབུ་བརསེ་པ་རདེ། ད་ེལྟར་བྱས་ཏ་ེསྲུང་མ་དམར་ནག་གཉྱིས་ཟརེ་བ་
ད་ེགཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་སྲུང་མ་དམར་ནག་གཉྱིས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དུས་དེ་ནས་
གཞུང་བསྟེན་གྱི་སྲུང་མར་ཆགས་པ་རེད། བར་ལམ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་གཞུང་གྱི་དབུ་
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འཁྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་བཞག་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལའང་ད་དུང་གཞུང་འབེལ་ཞེས་པ་འདྱི་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་
ཕལ་ཆརེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྔནོ་གེང་ནང་དུ་བཀདོ་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གནད་དནོ་གསལ་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་ཡྱིན་ལུགས་ཡྱིན་སྟངས་ད་ེང་ཚོས་མང་པ་ོབསྒྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ང་ོབོ་ད་ེད་གྱིན་ཐུགས་སྣང་ལ་འགོ་ནའང་འདྲ། མ་
འག་ོནའང་འདྲ། ང་ོབ་ོཆོས་སྱིད་ཟུང་འབལེ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེཡང་སྔོན་མ་བཞྱིན་རང་འཇགས་ཅྱིག་གནས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཆསོ་
སྱིད་ཟུང་འབེལ་གྱི་མཚོན་དོན་དང་བྱེད་སོ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དག་རྒྱུན་མཐུད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་
གཞུང་འབེལ་སྐུ་རེན་ཟེར་བ་ད་ེསྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གཞུང་འབེལ་སྐུ་རེན་དང་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་སྐུ་རེན་
ཟརེ་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབལེ་སྐུ་རནེ་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་སྣང་མ་བྱུང་བ་འདྲ། གནས་ཆུང་སན་འདྲེན་གྱི་སྐབས་སུ་
བཀའ་ལུང་ཕེབས་པ་དེ། མ་གཞྱི་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཟྱིང་རྒྱག་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་སྐུའྱི་འཁྱིས་ལ་མེད་མཁན་ཚོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་
གཏོགས་ཕ་གྱིར་བཀའ་ལུང་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་ལ་གསུངས་སྐད་གོ་མཁན་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་རང་གྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཞྱིག་གྱིས་
ཟྱིན་བྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ད་ེག་རང་ཁ་ཐུག་ཕབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ད་ེག་རང་ལ་ཁ་ཐུག་ཕབས། ད་ེད་ེག་རང་ལ་མགོགས་
པ་ོཕབས་དགོས་དུས། ཟྱིན་བྱིས་ཚང་མ་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རེད་པ། དེའྱི་གཞུག་ད་ེག་རང་ལ་གཙང་བཤུས་བརྒྱབ་སྟ་ེག་
ཚདོ་མགོགས་མགོགས་ཅྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཞོགས་པ་སན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་ན། ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ལྷ་ཕབེས་བསད་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་མ་བྱིས་པ་དང་ལྷ་གསང་ཚར་
བའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་ཕབས་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་མ་རདེ། ད་ེངས་ད་ེག་ཙམ་ཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

སྐུ་རེན་གྱི་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ད་ེཏན་ཏན་རེད། སྔོན་མའང་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཨྱི་ཇྱིའྱི་ཚིག་མང་པ་ོཞྱིག་
བོད་སྐད་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་ཡོང་དུས། འདྲ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་འགོ་བཞག་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚན་དོད་དང་མཚན་དོད་ཅེས་
ལབ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྟོང་མྱིན་གྱི་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་
གནས་དྲང་གནས་་དབུ་འཁྱིད་ཀྱི་མཚན་བཤད་ཀྱི་ཆ་ེབསྟོད་རང་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཐུགས་ཕན་སོས་བྱེད་ཀྱི་བསྟེན་
གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེལ་མཚན་དོད་ཞྱིག་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐུ་རེན་རྣམ་པར་ཕུལ་བསད་པ་ད་ེལའང་མཚན་དདོ་ལབ་
བསད་པ་ད་ེདངོས་གནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་དོད་འདྲ་ཞྱིག་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚད་གཞྱི་དང་རྩྱིས་རྒྱབ་བསད་པ་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པ་རྡགོ་རྡགོ་ཞྱིག་ Honorarium ཟརེ་བ་ད་ེདང་མཚུངས་
པ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བ་ཆེན་ཁག་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་སྐུ་རེན་རྣམས་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་ཚིག་ད་ེད་ལྟའྱི་བར་དུ་
གཅྱིག་པ་བེད་སདོ་བཏང་བསད་པ་ལས་དནོ་དང་ང་ོབ་ོད་ེཏགོ་ཙམ་ལོགས་བཀར་རདེ་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། རེས་མ་
ནས་ཕལ་ཆེར་གསོལ་ཕོགས་ཀྱི་དོད་ཅེས་བེད་སོད་གཏོང་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་ཞེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་། ད་ེད་ེལྟར་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་རུ་སོག་སོབ་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། སྔོན་མའྱི་དགོངས་འཆར་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་
སོག་ཡུལ་གཙསོ་པའྱི་ད་ེདག་ཀང་དཔལ་འབྱོར་དང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན། རང་དབང་
ཡང་ཆ་ེརུ་ཕྱིན། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཏ་ེརྒྱུ་རྐྱནེ་མང་པ་ོཞྱིག་འཛོམས་ནས་ང་ཚོས་སྔོན་མ་ཕུལ་བསད་པའྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེམར་
ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། སྔནོ་མ་ང་རང་ཚསོ་གསར་འབྱརོ་སབོ་ཡནོ་ཚོར་སརོ་མ་ོབརྒྱ་རག་ལ་མ་རག་པའྱི་སྐབས་ལ་
ཕལ་ཆརེ་ངས་དྲན་པར་བྱས་ན། ཁངོ་ཚརོ་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་བརྒྱ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ས་ཡདོ། བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུག་
ལ་གསར་འབྱོར་སོབ་ཡོན་དང་རུ་སོག་གྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེདག་སུམ་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་གཅྱིག་པ་བཟོས་ཡོད་པརེད། ད་ེགཅྱིག་བྱས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གངས་ཀ་ད་ེཡང་ད་ལྟ་ཚང་མ་ལ་ཕུལ་གྱི་མེད་པར་བྱས་ཏེ། ད་གྱིན་གཞུང་འབེལ་བརྒྱུད་
ལམ་ཟརེ་དུས་ག་ར་ེརདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེགཞུང་འབལེ་བརྒྱུད་ལམ་ཟརེ་དུས་སོག་པོའ་ིགཞུང་དང་ང་ཚའོྱི་གཞུང་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་ལ་ཟརེ་གྱི་མེད། སོག་ཡུལ་ལ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གཞུང་དཔོན་ཞྱིག་ད་ལྟ་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་ཟེར་བ་དསེ་མཚོན་པའྱི་
ང་ཚསོ་འབལེ་བ་བྱདེ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོནས་མྱིང་ཐ་ོབསྡུས་ཏ་ེངོས་སྦྱོར་དང་ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་ཀྱི་
གྲྭ་རྒྱུན་འག་ོསའྱི་གདན་ས་ཁག་དང་། ད་ེདག་དང་འབལེ་རྒྱུན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དག་ེབཤེས་མའྱི་ཕག་འཁེར་ཕུལ་ཕོགས་ཐད་ཡག་པ་ོརེད། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ཚོས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་སྐོར་ལ་
རེས་ལ་རྱིམ་པས་ཡོང་སྐབས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་སོམ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པའྱི་
དགོངས་འཆར་དེར་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཞུ་དང་ཞུ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་གྱིས་མྱིང་ཐ་ོདགོད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་དརེ་དགོན་ས་ེཁག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་རང་བྱས་ཏ་ེབཀོད་
ཀྱི་ཡོད། ཡར་ཞུ་བསྐུལ་ཞྱིག་དང་འདྱིའྱི་ནང་ཐ་ེགཏོགས་ཤྱིག་བྱེད་རོགས་བཅས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ལ་ང་ཚོས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ་ཞེས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེནྱི་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཏགོ་ཙམ་བད་ེཔ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་
ནས་ད་ེདག་སྱི་སམོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ལ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དག་ེབཤསེ་མ་དང་འདྲ་བ་ད་ེདག་ལ་ཡང་སྱི་སམོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གོང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་ཅེས་པ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བར་ལམ་འདྱི་རང་ལ་བལྟས་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན་ཡང་། ད་གྱིན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཟེར་བ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་
གཡུང་དྲུང་བོན་ཟེར་བ་ད་ེགཉྱིས་གནད་དོན་ཁག་ཁག་རེད་ཅེས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། རྱིང་མ། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དག་ེལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་
ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ར་ེད་ེསྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཚིག་བསྡུས་བརྒྱབ་
ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གསུང་སོལ་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཅའ་
ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་མཇལ་མ་སོང་། ད་ེལྟར་གསུངས་མེད་དུས་
འགལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་འགལ་བ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཚེ་ཉེས་པ་ག་ར་ེབཏང་ནའང་དགའ་བཞྱིན་སོ་བཞྱིན་
འཁུར་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡདོ། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་གནད་དོན་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐགོ་མ་དེར་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མ་ཞུས་པའྱི་སྔོན་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱང་གགས་ཞལ་པར་འདྱིར་སྐད་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག ལར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚ་ོའདྱི་ནས་ད་ེཙམ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་འཇུག་ལ་ཏག་ཏག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་
ནང་ཁུལ་དུ་གསལ་པ་ོགོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། གསུངས་པར་ད་ེཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེངེས་
པར་དུ་བརན་པར་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་རང་འདྱིར་གསན་ནོར་ཐབེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་མྱི་ཡོང་
བ་དང་། གང་གསུང་པ་དའེྱི་ག་ོདོན་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་
གཅྱིག་པ་ོརདེ་མྱི་འདུག འདྱི་གར་གསན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཅེས་དྲྱིས་ཡོང་དུས། རྩ་བའྱི་ས་ོསོའ་ིགོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཁ་ཤས་གསུང་སྐད་དམའ་བ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་གསུང་སྐད་རྒྱས་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ལ་གསུང་པར་ཁོན་ནས་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནས་སྐབས་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཤོག་གངས་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་སྱི་རྡ་བྷ་རྱིའྱི་ཁུལ་ཡདོ་སྱི་ཏྱི་རམས་འདགེས་ཚོགས་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་ལ་འཚ་ོ
དདོ་གསུངས་པ་ད་ེསྔ་རབས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་དང་གྲྭ་བཙུན་གྱི་་འཚ་ོསྣནོ་དང་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་ཉ་དང་ཉུང་མ་
མཉམ་སེས་མེད་པའྱི་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་སྱི་ཏྱི་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཚ་ོདོད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ད་ེལ་དགོས་དབང་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་ཁངོས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འདུག་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན 

ད་ེནས་ཤོག་གངས་བདུན་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་དང་པོའ་ིནང་དུ་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དེར་གྱི་གུ་དང་འགེང་བུ་ཞྱིག་འཛོལ་བ་འདྲ། 
གྱི་གུ་དའེྱི་ཚབ་ལ་འགེང་བུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མའྱི་ ༡་༣ ཡྱིག་མཛོད་ཀྱི་ལས་དོན། ཞེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཤེས་འདོད་པ་ད་ེདང་ངས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། 
ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པ་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིག་མཛདོ་ཚན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རྩམོ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་། བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་སེ་ཚན་ནས་ཡྱིག་སྣོད་དེ་དག་གྱི་དཀར་ཆག་རྣམས་ཀམ་པུཊཱར་ནང་དུ་བཅུག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ད་ེལྟར་འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལོ་རྒྱུས་ཚན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རྩོམ་ད་ེལོ་དུས་ག་ཚོད་ཀྱི་བར་དུ་ཚར་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དརེ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་གྱི་གནས་སྐབས་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ངསོ་ནས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་མའྱི་ནང་ནས་འབུམ་རམས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་དུས། ད་ེཚོའྱི་
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ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་ལོ་རྒྱུས་ཚན་ཁག་གྱིས་བྱིས་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་རང་མ་
གཏོགས་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེས་ན་ཁག་ཅྱིག་ད་ེའདྲའྱི་ཡྱིག་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
འབད་བརྩོན་གནང་ནས་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་མཁན་ཚོར་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རྒྱུ་དང་ཡྱིག་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་ད་ེད་ེརྱིང་འདྱིར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནང་། 

རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོསྐྱབས་བཅོལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། སྐྱབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་ཏ་ེདེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
འཚགས་སེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ Scanning ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་རང་ཤོག་བུའྱི་ཡྱིག་ཚོགས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉར་རྒྱུའྱི་གནས་སྐབས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་གལ་ཡོད་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཡྱིན་ཞེས་ན་
བསྡུ་རུབ་བརྒྱབ་སྟ་ེཕགོས་བསྱིགས་གནང་བཞག་པའྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་ལྷག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་ད་ེཙམ་གྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོམྱི་
འདུག་ཅེས་ལགས་ཀོག་གནང་མཁན་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་རང་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་
ལྟ་འདྱིར་ཡྱིག་སྣདོ་ ༣༡༡ དཀར་ཆག་བཟོས་ཏ་ེཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་གསུངས་དུས། ཡྱིག་སྣོད་ད་ེདག་གང་དུ་ཉར་
ཚགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེངའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་དགོས་དོན་ད་ེཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ཡྱིག་ཆ་ང་ོ
མ་རག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ས་ེཚན་ད་ེགང་དུ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚརོ་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་ད་ེརག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཟྱིན་
སྟབས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་ངོས་ནས་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པ་ོད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ལོའ་ིཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ནང་ནས་ཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་ ༡་༢་༥ ཡྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
ཁངོས་སུ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་བཙུགས་པའྱི་ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་འཁདོ་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ནང་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཚགོས་ཆུང་ད་ེབཙུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ཚང་
མར་ཡོད་པ་རེད་དམ། ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ག་
ཚདོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ཆ་བཞག་ན་རང་ཉྱིད་འག་ོསའྱི་ས་གནས་མང་དག་ཅྱིག་ལ་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་གནང་གྱི་
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ཡོད་པ་རེད། དེས་དགེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
དགུན་ཁའྱི་གུང་གསངེ་སྐབས་དང་། དབྱར་ཁའྱི་གུང་གསངེ་གྱི་སྐབས་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དག་ེཕན་
ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་གཅྱིག་ད་ེལྟར་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེནྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག་བསམ་ན་འབེལ་བ་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་བརན་གསར་འགྱུར་གྱི་མཇུག་ཏུ་སྟོན་བཞྱིན་པའྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་མང་
ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག བཀའ་ཆསོ་གནང་མཁན་གྱི་དག་ེབཤེས་ད་ེག་ོསྱིག་ཇྱི་
ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རབ་བྱུང་ན་མ་འངོས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མ་ད་ེལྟར་བང་རྱིམ་བྱས་ཏ་ེབསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་
ན། ད་ེབས་ཀང་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་གསུམ་པ་ནྱི། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བྱུང་སོང་། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་གྱི་
ཆདེ་དཔ་ེདེབ་གསར་པ་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མེད་ན་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞསེ་དགོས་འདྲྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་པ་ོབསེབས་ལ་ཉ་ེབའྱི་སྐབས་
སུ། སྱིར་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གོ་སྱིག་གནང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་དེར་དགའ་
བསུ་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་དུས་འཁོར་དབང་ཆནེ་གྱི་སྐབས་སུ་རྒས་འཁོགས་དང་དབང་པ་ོ
སྐྱོན་ཅན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འགོ་ལམ་དང་སོད་ས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདགོས་མཁོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེང་སང་རྒས་གཅོང་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་ལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེ་
གནང་ནས། མ་ོཊའྱི་འགོ་ལམ་དང་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས། ད་ེབཞྱིན་ཟ་ཁང་དང་མགོན་ཁང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་སོགས་ལའང་འགོ་
ལམ་ལོགས་སུ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དུས་འཁརོ་
དབང་ཆེན་གོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་ད་ེའདྲ་གནང་འཆར་ཡོད་ངེས་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་གནང་འཆར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་རྒས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་འབུད་རྒྱག་ཐེབས་ཏ་ེདུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མ་རག་པ་དང་། དབང་པ་ོསྐྱོན་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ལ་སོད་མྱི་
ཐུབ་པར་རྐུབ་བཀག་གྱི་ཐོག་ཏུ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་དཔག་པའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་ང་རང་གྱི་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྔ་མ་
ཞྱིག་གྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་བཞྱིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཚིམས་འདུག ད་ེལ་དགངོས་སེལ་དང་སགས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་སྐྱེད་དམ་བཅའ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ལ་ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་བོན་གྱི་མ་དངུལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བཞག་
ཡོད་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་དེའྱི་ཐད་གསལ་པ་ོདགོས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག ད་ེནྱི་གལ་སྱིད་ཀོག་དགོས་ན་ངས་ཀོག་ཆོག། 
ད་ེཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཡང་ན་ས་གནས་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་ ༣༩ འདུག ད་ེདག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཆུང་དང་འབལེ་ཁ་ཤས་ལ་སརོ་
ཁྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། ཆྱིག་ཁྱི་ལྔ་སྟོང་དང་ད་ེའདྲ་བྱས་ཏེ་ཉུང་བ་ལ་ལྔ་སྟོང་ནས་ཉྱིས་ཁྱི་བར་དུ་གསོག་དངུལ་ས་བོན་མ་དངུལ་
ཞེས་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཕུལ་འདུག ད་ེརེས་དངུལ་དེ་དག་གསོག་དངུལ་རང་བྱས། ཁོང་ཚོའྱི་ས་གནས་དེའྱི་
ཆསོ་ལུགས་གཞན་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་རྣམས་དུས་སྟོན་ད་ེའདྲར་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྐབས་ར་ེལྷན་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་སོགས། 
གང་ལྟར་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་གནང་རྒྱུ་གསོལ་དངུལ་རེད། གོང་ད་ེརྣམས་གསོག་དངུལ་རང་མ་
གཏོགས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་སྐབས་ལ་འག་ོསོང་གང་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཆསོ་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་འཛནི་།ཤོག་རྣམས་བཏང་
དགོས་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་མ་དངུལ་ཐེབས་རྩ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཕུལ་བ་དང་། བྱུང་འཛིན་རྣམས་ཕྱིས་སུ་འབེལ་
བ་བྱས། སྱིར་འགན་འཁུར་རྣམས་ས་གནས་རང་ནས་འཁརེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་གཉྱིས་ཀྱི་ Spiti སོབ་ཕྲུག་གྱི་འཚ་ོརནེ་སྐོར་ལ་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེཐགོ་མ་གནང་སྟངས་ཞྱིག་
ལ་བརནེ་ནས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་ཕྱིས་སུ་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་བཀའ་མལོ་གནང་རསེ་ཁུངས་གཅྱིག་ནས་
གནང་རྒྱུ་ཐད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚོས་ངསེ་པར་དུ་གནང་ཆོག ཐོག་མ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་
རྱི་རྒྱུད་ད་ེརྣམས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པར་བརེན་ནས། ཁོང་ཚོར་སྐུ་ངལ་འཕད་
པའྱི་སྐབས་དེར་འབལེ་ཡོད་ཆོས་རྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཏ་ེད་ེདུས་རང་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་འཚ་ོརེན་དང་
གསལོ་ཕོགས་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུས་རེས། ད་ལྟ་ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པ་སྐོར་ད་ེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བཀའ་གནང་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག 
སྔ་ལ་ོམང་པ་ོསྔནོ་ལ་སྱིག་འཛུགས་བསྐྱར་བཅོས་ཐགོ ད་ེདང་ད་ེསྔོན་ལ་ས་ེཚན་ཁག་ཅྱིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
སྐབས་ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ས་ེཚན་ཡང་ན་ཚན་པ་ཞྱིག་
གྱི་ང་ོབོ་འཇོག་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་མཛོད་
ཚན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་ད་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རྩོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སེ་
ཚན་ང་ོབ་ོབྱས་ཏེ། ད་ེདག་གཉྱིས་ལས་འབྱི་རྩོམ་ཚན་པ་ནང་ལས་བྱེད་དང་མང་ཆ་ེབ་ཉྱིན་ག་བྱས་ཏ་ེགང་ཅམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ཁོང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ནྱི་ལེའུ་དང་པ་ོད་ེགྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་སུ་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་ཕོགས་ཐད་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་མེད། 
དཔེར་ན་ལས་ཁུངས་བང་རྱིམ་བྱས་ཏ་ེརྱིང་པ་རྣམས་བསྔགོ དབྱ་ེགསལ་བྱས་ཏ་ེལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཁོང་ཚའོྱི་དབྱ་ེབ་
རྣམས་སྔར་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གནད་ཁག་རྣམས་ཕྱིས་
སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་རང་གྱི་གལ་ཆེ་ཡྱིག་ཚགས་ཀྱི་ང་ོབོར་ཡྱིག་མཛོད་རང་ནང་ཉར་དགོས་འདུག་ཅེས་ཆོས་
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རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་མཛོད་ལ་རྩྱིས་འཕོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་འཕོད་གནང་དུས། ཁ་སང་གྱི་རྩྱིས་ལོ་དེར་ ༣༡༡ 
རདེ་ད་ེརྩྱིས་འཕོད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཡྱིག་མཛོད་ཚན་པས་ཁ་ཐུག་དཀར་ཆག་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་ལ་གོག་ཀད་ནང་འཇུག་
རྒྱུ་ད་ེརདེ། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མཁེན་རོགས་ཆེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིག་
མཛོད་ཚན་པ་ད་ེདང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རྩོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་བཀོད་ཚན་པ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཟླ་
སྱིལ་བཏང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་བནོ་གངོ་མའྱི་སྐབས་ནས་དགངོས་འཆར་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་དེ་ལོ་རྒྱུས་དངོས་སུ་འབྱི་རྒྱུའྱི་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེམཁེན་གསལ་རེད། 
ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེལ་ོརྒྱུས་ལ་ཉ་ེབར་མཁ་ོབའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟུར་དུ་དབྱ་ེའབྱེད་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གནང་དུས་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཚོར་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་
རྣམས་ཐོན་ཡོད་པའྱི་ངེས་པ་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཉར་བ་རྣམས་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ལ་སན་ཕུལ་ཞུས་དུས་ཁོང་
ཚོའྱི་དགོས་པ་རྣམས་རག་པའྱི་ངེས་པ་མེད། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེལོ་རྒྱུས་འབྱི་རྩོམ་ཚན་པའྱི་འགན་
འཛིན་དེ་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་གྱི་བརྒྱུད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ལ་སན་
གསན་ཞུ་དགོས་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་གནད་ཁག་ཆེ་ཆུང་དང་དེ་འདྲ་ལ་བལྟས་ཏེ་མཚམས་མཚམས་བཀའ་ཤག་དང་བཀའ་དྲུང་
ནས་བཀའ་འཁོལ་སན་གསན་དང་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པ་རེད། ང་ོམ་རག་དང་མ་རག་སྟེང་སན་
འཕུལ་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ང་ོམ་འཁེར་མྱི་ཆོག ཡྱིན་ཡང་ང་ོབཤུས་བརྒྱབ་རྒྱུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྱིན་ཡོང་སྱིད། ཡྱིན་ཡང་ང་ོ
མ་རག་གྱི་མ་རདེ། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ལྟ་གཅྱིག་ག་ོཐུབ་ཡོད་ས་མེད། ནང་ཆོས་ང་ོ
སོད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ད་གྱིན་ས་གནས་ཁག་ ༣༩ ད་ེདང་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་
གནང་མཁན་ད་ེདག་ལ་མ་དངུལ་ད་ེཁྱི་གཉྱིས་བཞག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོསོང་ད་ེདག་འཛིན་ཆས་
སུ་བཏང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ང་ོསོད་བྱེད་མཁན་བསྐ་ོགཞག་དང་གཅྱིག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེད་བར་ས་གནས་ས་ོསོ་ནས་བཀོད་སྱིག་བྱས་པ་ཞྱིག་
རེད། ས་གནས་སོ་སོ་ལ་ཆོས་སེ་དགོན་པ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།ཡྱིན་ཡང་ད་ེདག་དགོངས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན་ཆ་སམོས་ཡོང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ོསོད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཐངེས་གསུམ་མ་
མཐའ་ལ་ཞུ་དགོས། ད་ེདག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ས་གནས་ཚང་མ་ནང་ལག་ལེན་འཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་བཟ་ོམྱི་འདུག།ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
དག་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་དབྱར་དགུན་གྱི་གུང་སེང་ལ་སྟབས་
བསྟུན་ནས་གནང་ཐབས་ད་ེདག་ཁུངས་སྐྱེལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

དེ་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་དེ་དག་གྱི་སྐོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོ་ཁྱིད་ཚོགས་ཆུང་དང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས། ད་རེས་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ད་ེཚོའྱི་སྟེང་གསུངས་
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ཆོས་ཞུ་སྐབས་རྐུབ་བཀག་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཙ་ོབོ་ནང་།ཤེས་འཕོད་གསུམ་དང་ཆོས་རྱིགས་
ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་བཞྱི་ཁོངས་ནས་དཔེར་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཙ་ོབ་ོསོ་སོར་དུས་འཁོར་
དབང་ཆེན་ཞུས་འདོད་ཡོད་ཀང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་མེད་མཁན་དང། སྐུ་ན་བགེས་པོའ་ིགྲྭ་བཙུན་ད་ེདག་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནད་གཅོང་དང་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ནང་སྱིད་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཀྱི་རེད། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྭ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་ཐག་ཉ་ེས་ལ་མེད་མཁན་སབོ་ཕྲུག་རྣམས་དའེྱི་བརྒྱུད་ཞུ་རྒྱུ། འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འོག་ནད་གཅོང་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སེམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་ཆོས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ་ན་གཞོན་ཚ་ོརྱིགས་གཅྱིག ད་ེ
ཚའོྱི་ས་ེཚན་ཁག་བཞྱི་ད་ེདག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་ཏ་ེབསད་ས་དང་གང་སར་ཐགོ་ལ་ག་ོསྱིག་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་དཔེ་མཛོད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ངས་ཟྱིན་ཐུབ་མ་སོང། 
( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེབ་ཉ་ོརྒྱུ་སྟེང་ཆ་རྐྱེན་གང་འདུག་གམ། དེའྱི་སྟེང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་འདུག) 
ལགས་སོ། དེབ་ཉ་ོརྒྱུ་ཆ་རྐྱེན་དང་འབེལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡོད། དེའྱི་སྟེང་ངས་བཤད་རྒྱུ་མེད། ཁོང་ཚ་ོལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུས་ནས་རསེ་ལ་ལན་ཞུས་ཆགོ གལ་སྱིད་ཕར་ལ་ལན་སད་ད་ེའགྱིག་ན་ད་ེལྟར་གནང་ཆགོ།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་བཅ་ོལྔ་པ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ཞལ་པར་ད་ེཁ་འགོག་
རགོས་གནང། དསེ་ས་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་བར་ཆད་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཞལ་པར་འཁེར་ཡདོ་ན་ཁ་འགོག་རགོས་
གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་གསུམ་དང་ར་ེ
སྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་གསུམ་ད་ེལས་བསམོས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་མྱིན་འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སང་ལ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནང་གསསེ་ཀྱི་རྱིམ་པ་འདྲ་པ་ོཚན་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
 དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེབོད་དང་རྒྱ་ནག ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཆསོ་ཚོགས། བོད་ཀྱི་
ནང་བསྟན་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ད་ེཡང་གངས་ཐ་ོཡོད་མེད། དྲྱི་བ་གཞྱི་རྩ་ད་ེཡྱིན། གལ་སྱིད་
གངས་ཐ་ོཡོད་ན། ད་ེནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་དག་ེབཀའ་རྱིང་བོན་དང་བཅས་པ་ལ་གངས་ཐ་ོག་ཚདོ་ཆགས་མྱིན། དྲྱི་བ་ནང་གསེས་
ཀྱི་དང་པ་ོཡྱིན། གལ་སྱིད་གངས་ཐ་ོད་ེདག་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབད་བརྩནོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། མ་འོངས་པ་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དང་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ན་ད་ེདྲྱི་བ་དང་པ་ོཡྱིན། ནང་གསསེ་བཞྱི་ཙམ་ཆགས་སངོ། 
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 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་གངས་ཐོ་ད་ེཡང་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
གོང་ད་ེལ་ཁ་སྣནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གངས་ཐ་ོད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེདང་མཉམ་ང་རང་
གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ཆོས་ཚོགས་དེ་གལ་ཆེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་
སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གནས་པ་རྣམས་ཁོང་ཚ་ོལ་འབེལ་བ་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་འཛུགས་པ་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འཛིན་སྐྱོང་དཔལ་གསུམ་སང་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཧ་ལམ་
ཆེ་ཤོས་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག།ད་ེཡང་ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་སང་ནས། ད་ེཡང་ཆབ་སྱིད་སང་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེགོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཡང་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་འགའ་ཡོད་པ་རེད་དམ། མེད་
ན་ད་ེའདྲ་བསྡུས་རྒྱུ་འབད་བརྩནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཡདོ་ན། 
 གསུམ་པ་ད་ེཧ་ལམ་འདྲ་པ་ོརདེ། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་གྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ཐ་ོགཞུང་ཡོན་ན་
ད་ེཡང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ། ད་ལྟ་བར་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་བསྡུས་ཏ་ེདྲ་རྒྱ་བཟསོ་ཏ་ེ
ཁབ་བསགས་གནང་སོང། ད་ེནང་ལ་མ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་མ་བྱས་པ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁརོང་ཚའོྱི་མངནོ་
འདོད་གྲུབ་རྒྱུ་དང། བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་ང་ཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གངས་ཐ་ོ
བསྡུས་པ་དང་། ད་ེལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ན་གངས་ཐ་ོཇྱི་ཙམ་ཡོད། 
 རེ་སྐུལ་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ ༡.༡༦ ནང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་
གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་སོག་བླུ་དང་ཚ་ེཐར་ད་ེསང་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ངའྱི་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག སོག་
བླུ་གཏོང་དགོས་པ་མྱི་འདུག དེའྱི་ཕན་ཡོན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ད་ེཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་གསུངས་མེད། སོག་བླུ་ཚ་ེཐར་གཏོང་ལུགས་
གཏོང་སྟངས་གང་འདྲ་བྱས་ཏེ་གཏོང་དགོས་འདུག བསམ་ཤེས་ཞྱིག་བྱས་ཏ་ེལམ་སྟོན་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ང་རང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ད་ེཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ནང་དེའྱི་ཐོག་གེང་སོང་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག སོག་བླུ་ཚ་ེཐར་གཏོང་ཕོགས་སང་ལ་
ལ་ོལྔ་དྲུག་གྱི་སྔོན་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རནེ་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་ཚན་རྱིག་གྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཉ་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེཐར་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེཁོར་ཡུག་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བཤད་ན་གནོད་པ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུགས་ཆུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཉ་ད་ེབཟུང་བ་ད་ེའཁྱིལ་ཆུའམ་མཚ་ོཞྱིག་གྱི་
ནང་བཏང་ན། ཁ་ོའཚོ་མྱི་ཐུབ་ནས་ཤྱི་བ་དང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉ་གཞན་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་ཁོར་
ཡུག་འབག་བཅོག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ཆུ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པོ་དེ་ཡང་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ད་ེགཞུང་ཆུ་ནང་འཚོ་མྱི་ཐུབ། དེ་
འདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཚན་རྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ང་ལ་དྲན་པ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་
སལེ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་གསུངས་སངོ། ད་ེཡང་བྱ་ངང་པ་ད་ེདག་གལ་སྱིད་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འདུག ངའྱི་བསམ་བོར་ད་ེ
ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་དེ་ཐོག་གེང་སོང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་
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ཁུངས་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་བྱས་ཏ་ེལམ་སྟོན་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པརེད་དགོངས་ཀྱི་འདུག ཚ་ེཐར་
དང་སོག་བླུ་ད་ེཕན་ཡོན་ཡོད་མེད་དང་ད་ེདག་ེལས་ཀྱི་བྱ་བ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད་ད་ེའག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ཚ་ོགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོརདེ་དགོངས་ཀྱི་འདུག 
 ར་ེསྐུལ་གཉྱིས་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་ངསོ་ ༧ པའྱི་ ༡.༢.༡༢ ཡྱི་ནང་དུ་གོང་གསལ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་
པ་གོང་སེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན། རྱིས་མེད་གཞུང་ཆེན་གྱི་བགོ་གེང་ཐེངས་གཉྱིས་པ། རྱིས་མེད་གཞུང་ཆེན་
གྱི་བགོ་གེང་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེཚ་ོཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་བཏང་རྒྱུ་དང། 
དེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་དང་ཤུགས་བསྐྱོན་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་བ་ཆནེ་དང་འག་ོཁྱིད་རྣམ་པ། ད་ེབཞྱིན་འགན་ཡདོ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་མཉམ་འབལེ་ས་ོནས་བྱདེ་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ས་ོས་ོགསར་འགོད་པ་ཞྱིག་ངསོ་ནས་ཚགོས་འདུ་ད་ེའདྲའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་བར་ཐེངས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞྱིག་བྱུང་ཡྱིན་བསམ་སོང། ད་ེདུས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་ཁོང་ཚོའྱི་མཁས་དབང་རྣམ་པས་གསུངས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེདག་བ་མ་དང་དགེ་བཤེས་གཞུང་ཚད་མཐོན་པ་ོཡོད་པ་རྣམས་རེད། ཁོང་ཚོའྱི་འཚོར་བ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་དང་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཐེངས་གཅྱིག་འཛོམས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་པོ་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་དགོངས་པ་རྣམས་གཞུང་
གཅྱིག་ལ་སྤུངས་པ་ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པ་ོསོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ལས་ནུས་པ་ཆ་ེབ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞེས་གསུངས་སོང། དེའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་གཏྱིང་ཟབ་པ་གཏོང་དགོས་གང་ཡོད་ནའང་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་མ་འོངས་
པར་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་ར་ེསྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་དང་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ། དང་
པ་ོད་ེབོད་རྒྱ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དུ། ང་རང་ཚ་ོནང་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཡོད་
དམ་མེད། བསྡུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད་གསུངས་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་རྒྱབ་ལོངས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ལ་ོམང་པོའ་ིགོང་ནས་ང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གངས་ཐ་ོཕལ་ཆེར་ཆྱིག་སྟོང་ཡས་མས་
ཤྱིག་གྱི་དེབ་ཆུང་བཟསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོས་པ་མ་རདེ། འབེལ་ཡོད་ཆོས་ཚོགས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེབཟསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚ་ོདང་འབལེ་བ་ད་ེཙམ་མེད་
མཁན་གྱི་མྱིང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག གངས་ཐ་ོའབྱིང་བ་ཞྱིག་ང་རང་ཚ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལ་ོམང་པའོ་ིསྔནོ་ནས་འདུག 
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ཕལ་ཆེར་སུམ་བརྒྱ་ནས་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་མེད་འགོ། ཡྱིག་ཆ་ད་ེརྱིང་པ་ཆགས་ཏེ་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སོ་སོར་ང་ཚོར་ཐ་ོགཞུང་ཡོད་བསད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེདག་ད་ལྟ་
འདུག་དང་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐརོ་ཚུར་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕར་བཏང་འདུག ད་ེ
བཏང་ནས་ད་ལྟ་ཚུར་འབྱརོ་བསད་པ་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཉྱིས་བརྒྱ་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ལས་འབྱོར་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
དེའྱི་དབྱ་ེབ་ཕ་ེསྟངས་དེ། ཆོས་ཚོགས་བཙུགས་མཁན་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པ་ོདང་། གོང་དུ་སོད་མཁན་ང་རང་ཚ་ོབོད་
པའྱི་བ་མ་གྲྭ་པ་ཡྱིན་དགོས་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཕ་ེབ་མྱིན་འགོ མ་གཏོགས་བོད་ཀྱི་ནང་བསྟན་རང་གྱི་ཆསོ་ཚགོས་ཡྱིན་མཁན་
གྱི་གངས་ཀ་ད་ེལས་ཧ་ཅང་གྱི་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་གངས་ཐ་ོད་ེད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཆ་ཚང་བ་གཙང་མ་གཅྱིག་གང་མགོགས་མགོགས་སན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱེད་
ཆགོ་པ་གྱིས། གངས་ཐ་ོབསྡུ་ལེན་ད་ལྟ་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བོད་ནང་གྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཡང་ང་རང་གྱིས་སྔོན་མའྱི་དྲན་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ནས་དགོན་པ་གཏོར་བཤྱིག་ཇྱི་ཙམ་བཏང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོགཅྱིག་བསྡུས་པ་རེད། དེ་
དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབྱས་ཏེ་བསྡུས་པ་རེད། དེ་བསྡུ་དུས་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཡང་དྲན་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་ཆེར་ ༦༢༥༩ 
ཡྱིན་པ་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ ༨ མ་གཏགོས་ཚང་མ་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེལ་སོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏོར་བཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ། 
ད་ེདག་ང་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ ༧༩ དང་ ༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ནས་སྱིད་བྱུས་ལ་
འགྱུར་བ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཏ་ེདུས་ཚདོ་གསར་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཤར་བའྱི་སྐབས་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྱར་གས་ོཐོབ་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་སྔོན་མ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་ ༦༢༥༩ དེའྱི་ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡར་སྐྱར་གས་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། 
ཡང་གསར་དུ་བཞེངས་པ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡདོ་མེད་ད་ེདག་ད་ལྟ་གངས་ཀ་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་མེད། ད་ེདག་ང་ཚོས་ཡར་བསྡུ་ཐབས་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་བ་སྤྲུལ་ཁག་གྱི་མཚན་གཞུང་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེར། བ་སྤྲུལ་ཁག་གྱི་མཚན་གཞུང་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཆོས་
ཚགོས་ཆ་ེཤོས་ད།ེ ད་ལ་ོད་ེདྲན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེདུས་ཝར་ནཱ་སྱིའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཕལ་ཆེར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བ་སྤྲུལ་གྱི་
མཚན་ཕུལ་མེད་ན་མ་གཏོགས་བ་སྤྲུལ་གྱི་མཚན་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཆོས་ཚོགས་དེར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཆོས་ཚོགས་ཤྱིག་
ཚགོས་པ་རེད། དེའྱི་གཞུག་ལ་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་གསར་པ་བྱོན་པ་དང་། ད་ེནས་བོད་ནས་ཚུར་
མང་པ་ོཕེབས་པ་ཡང་འདུག བྱས་ཙང་ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བ་སྤྲུལ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེཡང་ད་ལྟ་ག་ར་ེཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་
སགས་ཏེ་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐབས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་གསར་པ་གསར་
རྐྱང་ཞྱིག་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོག་བླུ་གཏོང་སྟངས་ད་ེལ་ད་གྱིན་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སོག་བླུ་གཏོང་ཕོགས་ད་ེདག་ཚན་རྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་གྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེདག་ཞུ་
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ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྐང་ད་ལྟ་ལོ་རེ་རེ་ལ་སོག་བླུ་བཏང་རྒྱུའྱི་བཀོད་རྒྱ་འདྲ་བཏང་བའྱི་སྐབས་ལ། ལམ་སྟོན་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་
བཀའ་ཤོག་ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་ནང་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཆོས་བརྒྱུད་གཞུང་ཆེན་བག་ོགེང་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕལ་ཆེར་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡོད། 
ད་ེདངོས་གནས་དྲང་གནས་ཉམས་མོང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ཧ་
ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོདང་ལྷག་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་འབེལ་བ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་
དམ་ཚིག་ཟབ་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བཀུར་དང་དག་སྣང་སྐྱེ་བར་འཇུག་པའྱི་དག་ེཕན་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེངེས་པར་དུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གོ་སྱིག་ཞུ་ཕོགས་ད་ེདག་ཀང་ཡར་རྒྱས་
གཏང་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ངས་འབོད་སྐུལ་དང་དྲྱི་བ་ཚང་མ་སས་ཏ་ེཞུས་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེནས་ད་གྱིན་གྱི་འབོད་བསྐུལ་
གཉྱིས་ད་ེཡང་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་གོང་གྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཟེར་བའྱི་ཚགི་ད།ེ ཆསོ་དནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་
རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཚིག་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་ད།ེ 
 ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབལེ་བའྱི་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གནས་ཆུང་སན་འདྲེན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ཕེབས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགོངས་དོན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཐད་ཀར་གཙ་ོསྐྱོང་
གནང་མཁན་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ད་ེལ་ལན་ཞུ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་
ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། རྩ་བའྱི་གནས་ཆུང་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་རནེ་གྱི་དག་ལྷ་ཁག་སན་འདྲེན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྔནོ་མ་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་སྐབས་སུ་རེད། ད་ེདུས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ། གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེདྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བག་ོགེང་མང་པ་ོགནང་བ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་རནེ་ད་ེདག་
ལའང་ཟབ་སྦྱོང་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཀང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བག་ོགེང་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེདུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ངས་འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོཞུ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག་ལ། ཞུས་ནའང་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མང་པ་ོ
གཅྱིག་གྱིས་ཚད་མ་དང་བསླུ་བ་མེད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་
མེད་ད་ེགནས་སྟངས་གཞན་པ་རདེ། ད་ེལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་རྒྱལ་པའོ་ིབཀས་བཅད་ནང་བཞྱིན་སུས་ཀང་བཀའ་
ཕབ་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དངེ་སང་གྱི་དུས་ཚདོ་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕབ་ན་ཉནེ་རྒྱུ་ཡང་ཁག་པ་ོརདེ། དརེ་སེར་
ས་ོསོའ་ིཐག་གཅདོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཤད་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱངོ་བཀའ་ཤག ང་ཚ་ོགསར་དུ་ཆགས་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སེབས་
ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལམ་ལུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་དང་ད་ེབཞྱིན་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་



19 
 

གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་བཅས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིགས་གཅྱིག་ད་ེལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་གནང་ནས་སན་
འདྲེན་ཞུ་ཕོགས་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སན་འདྲེན་ཞུ་སོལ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ལུང་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཅུང་ཙམ་དགོས་པ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་
ལྟ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དེ། ད་ེསྔོན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གནང་ནས་ལོ་ལྔ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་
གཙོའྱི་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ལུང་ཕེབས་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཅར་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་
བཏང་གནས་ཆུང་གྱི་སྐུ་རནེ་ད་ེསན་འདྲནེ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཁ་ཁ་རདེ། གནས་ཆུང་སྐུ་རནེ་ད་ེདག་ེསོང་དང་གྲྭ་པ་གྲྭ་རྐྱང་རདེ། 
ང་རང་ཚ་ོདང་གཅྱིག་པ་རེད། སན་འདྲེན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ེམ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཁོང་རང་ནས་སན་འདྲེན་ཞུ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོང་གྱི་བཀའ་ལུང་ད་ེདག་མར་ཕབ། ད་ེནས་རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེདྲུང་ཡྱིག་གྱིས་
འབྱི་སྟངས་མ་འགྱིག་ན་ཕག་སྨྱུག་གྱིས་ཕར་སྣོན་ནས་བསྐྱར་དུ་ད་ེའབྱི་རུ་བཅུག་པ་ད་ེའདྲའང་མཇལ་སོང་། ད་ེཚོའྱི་གས་ད་ེང་
རང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་སྐབས་དེ་དུས་ཞབས་བཅར་གནང་མཁན་གྱིས་
རྱིགས་ད་ེདག་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་འགན་འཁུར་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་གནང་མ་ཐུབ་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་གངེ་
སོང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་དུས་ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཙམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱུ་མཚམས་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་ཡན་བཅད་ཀྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་རེད། གསལ་
བཤད་ལན་འདབེས་ཚང་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཀ་པ།།ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སོན་གནང་མཁན། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་གུས་ཕག་གངས་མེད་སྔནོ་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཚིག་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེས་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་
བྱས་ཏེ། གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅ་ོདྲུག་པའྱི་ཚགོས་ཐེངས་དང་པའོ་ིཐོག་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་འགན་གྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ལྟར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དེར་རྣམ་པ་ཚོ་
ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་ད་ེསྔ་ཡང་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་བྱས་པ་ཡྱིན། མ་
འངོས་པར་ཡང་དུས་ཚོད་གང་ལྷག་པ་དེའྱི་རྱིང་ལ་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་དང་སགས། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥་་༢༠༡༦ གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-xÛ-¾ô- 2015 ¹- 4 ±ïÅ- 1 mÅ-xÛ-¾ô- 2016 

¹- 3 ±ïÅ- 31 z¼-HÛ-¾ô-ºDô¼-¾Å-zÇkô¤Å-Ç‰ÛP-zÇkÝÅü 

¾Å-hôm-WÛ-ŸÝÅ-hP-Iâz-ºƒÅ-WÛ-fômü 

1] GŸÛÅ-VGÅ-GÅ¼-zCæm-hP-GŸm-º²âGÅ-zCæmü 

; GŸÛÅ-DP-GÅ¼-Cæmü 

1ü ÇS-¾ôºÛ-¤-ºôPÅ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1] ;ü1ü mP-GÅ¾-¿e¼-zhï-BÛh-JÀÛP-Zï-ºFÛÅ-D-fô¼-EÛ¤-±P-

IPÅ- 266 ¾-GŸÛÅ-DP-GÅ¼-MG-ŸÝ-Mã-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-¤fÞm-¤Z¤-ºƒï¾-mÅ-ºGm-ºDÞ¼-ŸÝ-Mã-GmP-z-

hï-¿e¼-»P-ü hï-ÇSºÛ-ºV¼-GŸÛ¼-Hã¼-z-xÛm-ÇezÅ-EÛ¤-±P- 116 ¾-GŸÛÅ-DP-GÅ¼-Cæm-‚-Mã-ºhÛ-G-

mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-ºGm-ºDÞ¼-ŸÝ-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-ü h-V-DP-z¸ôºÛ-ºV¼-ºGôh-qºÛ-¤Z¤-Gm-

»ÛG-ºWôG-¸Ûm-q-hP-ü z;ôh-¼ÛÅ-hP-ºV¼-¯ÛÅ-fôG-ºƒï¾-»ôh-IôP-Çkï-¾Å-DÞPÅ-mÅ-¾Å-ºV¼-z;º-

ºFô¾-ŸÝ-Mã-zTÅ- Û̂-ÇSôm-ºIôºÛ-¾Å-¼Û¤-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

2ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1] ;2 mP-GÅ¾-¿e¼-Ç~Û¼-DÞ¾-zôh-mÅ-GÅ¼-wïzÅ-n¤Å- Û̂-Vïh-Çkôh-

DP-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 768-24 »Û-¾Å-GŸÛ-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

3ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1];3 mP-GÅ¾-zŸÛm-¤ïG-JËm-hGº-¿km-VôÅ-JÀÛP-z®ßm-hGôm-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-

zôh-mÅ-º‚ô¼-zºÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-n¤Å- Û̂-Vïh-Çkôh-DP-IPÅ- 11 hP-l-Å-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-

DÞPÅ- Û̂-¾Å-‚ïh-n¤Å- Û̂-Vïh-¾Å-ÁG-IPÅ- 6 zTÅ-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 176ü GÛ-¾Å-

GŸÛ-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

4ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1];ü4 mP-GÅ¾-zŸÛm-¿Ëô-xôGÅ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-¿SºÛ-mP-zôh-mÅ-GÅ¼-

hÝ-º‚ô¼-z-n¤Å-¾-Çkôh-DP-h;º-Åï¾-ÇÀh-¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-hP-Ç~ï¾-;ôz-zhï-ÇÀ¼-Å-GmÅ-GZÛÅ-mP-

GŸÛÅ-Å-Cæm-MãºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-¾Å-¼Û¤-DôPÅ-Å-V-hrh-ŸÛz- (Digital Survey) hP-ü ºIô-¾¤ü HP-¯ÛG-¼Ð-

Ç+ô¼-zTÅ- Û̂-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 638-51 GÛ-¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

Dü GŸm-¤fÞïm-º²âGÅ-zCæmü 

1ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü1 mP-GÅ¾-¿e¼-^¾-Èô¼-Å-ºfÞÅ-±ôGÅ-DP-GÅ¼-MG-Vïh- 

ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 8-97 HÛ-¾Å-GŸÛ-Oæz-¸Ûmü 
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2ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü2 mP-GÅ¾-¿e¼-¤ïºô-VôÅ-ºwï¾-JÀÛP-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-

DÞPÅ-GÅ¼-MG-¾Å-GŸÛ-ºGô-º²âGÅ-¸Ûm-bï-h-¿eºÛ-V¼-Vß-JÀôG-ºFÛh-ºfïm-®¤-¾Å-GŸm-Í¼-¾Å-V-

±P-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 18-20 f¤-qºÛ-¾Å-GŸÛ-Oæz-¸Ûmü 

3ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü3 mP-GÅ¾-¿e¼-Çtä-¼Þ-¶-¾-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¾Å-

ÁG-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-Å-»- 2-1ü f¤-qºÛ-Í¼-¾Å-V-±P-Oæz-¸Ûmü 

4ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü6 mP-zhï-BÛh-JÀÛP-¤Û-¤P-±ôGÅ-DP-M-Bïh-ŸÝ-Mã-GÅ¾-»ôh-¼ÞP-

±ôGÅ-DP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-VïÅ-Ÿm-qÅ-±ôGÅ-DP-GÅ¼-MG-¤-ŸÝÅ-fzÅ-¤ïh-‚ãP-z¼-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 

74ü »Û-GÅ¼-MG-¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

5ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü7 mP-GÅ¾-¿e¼-Ç~ï¾-;ôz-bà-GŸÝP-ŸzÅ-zIïÅ-»ô¾-z-n¤Å- Û̂-

Vïh-zIïÅ-ÁG-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 254-30 f¤-qºÛ-¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

6ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4.1]Dü8 mP-GÅ¾-¿e¼-Ç~Û¼-Çkï-hGï-GŸÛÅ-VGÅ- Û̂-Vß-¼GÅ-Z¤Å-GÅôºÛ-

Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 5-30 f¤-qºÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¸Ûmü 

7ü ;ô-¾ï-JË¾-¤Û-¤P-¤²h-ÇKô-±ßGÅ-»Þ¾-fôG-ºDïz-¿UGÅ-ÁôG-hP-ÇkïPÅ-V-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 

13-60 f¤-qºÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¸Ûmü 

8ü Ç~ï¾-;ôz-zhï-ÇÀ¼-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ- Û̂-DP-fôG-¿UGÅ-ÁôG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 4-41 GÛ-

¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¸Ûmü 

9ü Ç~Û¼-zôh-±ôGÅ-hP-mP-Vïm-GŸÛÅ-VGÅ-GZÛÅ-mP-Vß-»Þ¼-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 54-43 HÛ-

¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

10ü Íô-¼Û-Å-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-fP-fôG-ºDïz-¿UGÅ-ÁôG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 3-00 f¤-qºÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-

OÛ¾-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

11ü ¾-hÐGÅ-‚P-fP-Lôh-»Þ¾-Vß-¼GÅ-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 1-77 HÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¸Ûmü 
12ü ¾-hÐGÅ-‚P-fP-z;G-GŸÝP-uÛ-DP-GÅ¼-MG-hP-ü Zô-¤-uÛ-DP-Z¤Å-GÅô-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 8-21 

GÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

13ü Çtôm-‡-Vô¾-GÅÞ¤-GŸÝP-¾¤-Z¤Å-GÅô-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ÇeôP- 91-2 ˆ Û-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¸Ûmü 
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14ü Çtôm-‡-Vô¾-GÅÞ¤-Å-GmÅ-¾Å-ÁG-Ç+Å-º²ïGÅ-GÅ¼-z¸ô-hP-Vß-GÅôG-Çoôh-GÅ¼-Zô-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-

ºzÞ¤- 8-21 GÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

15ü Çtôm-‡-Vô¾-GÅÞ¤-¤Û-¤P-±ôGÅ-DP-Z¤Å-GÅô-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 2-97 HÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-

¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

16ü Çtôm-‡ ô-z=ÛÅ-JÀÛP-¤Û-¤P-±ôGÅ-DP-Z¤Å-GÅô-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 3-47 HÛ-¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¾ïGÅ-

Oæz-¸Ûmü 

17ü Èôm-ÅÞ¼-GŸÛÅ-VGÅ-¾Å-DÞPÅ- Û̂-M¾-ÇKô-hP-¤fº-Ç+ô¼-HP-¯ÛG-Ð-Ç+ô¼-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 6-31 GÛ-

¾Å-GŸÛ-¤WâG-OÛ¾-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

18ü Èôm-ÅÞ¼-¼z-MÅ-JÀÛP-Å-ºGô-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¾Å-ÁG-GÅ¼-MG-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 20-06 

Tm-HÛ-¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

19ü  ÅÛ¤-¾-GŸÛÅ-VGÅ-mP-ÇoÝ¤-ºDô¼-ºIô-¾¤-GÅ¼-z¸ô-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 50ü Tm-HÛ-¾Å-GŸÛ-ºIô-

¤ÞÅ-»Ûmü  

20ü Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-zÅ¤-Å-ºGô-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¾Å-‚ïh-qºÛ-¾Å-ÁG-GÅ¼-MG-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 53ü 

HÛ-¾Å-GŸÛ-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

P-ü ¾Å-hôm-GŸm-GP-hP-WÛ-ŸÝÅü 

1ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 5 mP-;ï-¼-¾×-(Kerala)¤Pº-DôPÅ-¶-D-¾×¼-(Varkala)Fô¤-Çeôm-q-¼P-¼ÛGÅ-

hÝh-±P- 7 HÛ-Fô¤-Å¼-¤ï-Bôm-‚ãP-z¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-¤±ôm-hôh-Eôm-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 1-25 

f¤-q-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-zMãh-wÞ¾-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü hï-zŸÛm-¾-hÐGÅ-GmÅ-Çkôh-PG-hzP-M-¤±ô-Tm-HÛ-EÛ¤-hÝ-¤ï-Bôm-‚ãP-z¼-LÝh-Bôz-ÈÛm-ÇKô¼-ÇeôP-  

10ü f¤-q-²-iG-h;º-Åï¾-ÇÀh-wÞ¾-»ôhü  

3ü ºhÛ-GºÛ-Ez-DôPÅ-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-DG-zŸÛºÛ-(bÛ-²â-hP-ü zÇem-ÇKP-ü ;ô-¾Û-JË¾ü ¤m-

Çt¼ü)Vïh-ÇoÝ¤-ºDô¼-¼ï-GÅ¼-Zô-ŸÝÅ-q-hP-ü Çtôm-‡-hP-ÁïÅ-¾ôPÅ-Å-GmÅ-¾Å-DÞPÅ-GZÛÅ- Û̂-Vïh-

Ç~G-Ç~G-¼ï-GÅ¼-Zô-ŸÝÅ-q¼-Eôm-ºIô-Iôm-zÇkô¤Å-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 35-01 ÅôP-»ôhü  
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4ü Dï-m-^¼-GŸÛÅ-ÇtôºÛ-¾Å-GŸÛºÛ-ºôG-¤Û-ºIô- 890 Gm-MG-ŸÝÅ-DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ- 334 xÛ-¾ô- 

2013 ¹- 11 mÅ- 2015ü3ü31 z¼-GŸÛÅ-ÇtôÅ-¸Ûm-q-hP.ü ¯ÛÅ-¾ô- 2015---16 mP-¤Û-IPÅ- 

355 Dï-m-^¼-zBôh-¸Ûm-q-zTÅ-Eôm-zÇkô¤Å-h-z¼-¤Û-IPÅ- 689 Dï-m-^¼-fôm-¸Ûmü ºyôÅ-

 ¤Û-IPÅ- 201 DôPÅ-mÅ-¤Û-IPÅ- 82 ¼ÛP-¤Ûm-zBôh-Gbm-ºDï¾-»ôhü 

2] ¤Z¤-ºƒï¾-»¼-MÅ-¾Å-hômü 

1ü ÇS-¾ôºÛ-¾Å-zÇkô¤Å-hôm-±m-[2-2ü;3] qºÛ-mP-GÅ¾-hq¾-º‚ô¼-hP-º²Ûm-BôP-GP-TÛºÛ-GmÅ-

ÇePÅ-Ÿm-qºÛ-Å-GmÅ-¤Z¤-ºƒï¾-DG-iâG-DôPÅ-mÅ-Ç~m-h-¼-mô¼-MÅ-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-HÛ-Vïh-

&hq¾-¿km-hGº-¿km-wô-ƒP-mÅ-ºƒÅ-hP-ºƒÅ- Û̂-±ôP-¾Å-¾Å-GŸÛºÛ-Vïh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 157 

GÅô¾-z°¾-GmP-z-zŸÛm-h-¿eºÛ-V¼-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 104 Å-GmÅ-ÅÞ-DÞPÅ-GbôP-¸Ûm-bï-¾Å-GŸÛ-

ºIô-¤ÞÅ-ÅÞ-»ôhü 

2ü ¼-Ç~P-¾-;Ým-wm-JÀÛP-hP-Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-zÅ¤-Å-GmÅ-DG-GZÛÅ- Û̂-¤Z¤-ºƒï¾-GmÅ-ÇePÅ-»¼-

MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh-zÇ+ô¼-MG-¤-hPÞ¾-Eôm-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 56-90 f¤-q-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝÅ-»ôhü 

3ü zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-¤Z¤-ºƒï¾-DG-»¼-MÅ-±GÅ-±ßh-»ôP-fzÅ-Vïh-h-z¼-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-

Eôm-zÇkô¤Å-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 380-5 f¤-q-Bïh-VßP-zÇ+ô¼-MG-¤-hPÞ¾-HÛ-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝÅü 

3] Åô-m¤-»¼-MÅ-¾Å-hômü 

1ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m-4-2(;)mP-GÅ¾-¿e¼-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 20-00 ºIô-ÅôP-zbP-Çeï-¾-hÐGÅ-

‚P-fP-ÈP-¾ï-Vïh-=G-=¼-hP-ŸôP-q-¼P-OÛG-GTÛG-hP-ü ºƒâ-ºfG-hP-z®Å-¤-zQ-‚ïh-ºyâ¾-

ºDô¼- (Combine Harvester) GTÛG-zTÅ-GÅ¼-Zô-ŸÝÅü hï-zŸÛm-¾-‚P-Zô-¤-hP-ÅÞ¤-¤hô-Å-GmÅ-

GZÛÅ- Û̂-Vïh-=G-=¼-hP-ŸôP-q-¼P-OÛG-GTÛG-GÅ¼-ZôÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m-4-2(D)mP-GÅ¾-¾-hÐGÅ-‚P-fP-ÅÞ¤-¤hô-hP-Å-Ç¨h-Å-GmÅ-GZÛÅ-¾-

hGÝm-hÝÅ-ºIô-¾¤-ºGG-qºÛ-h;º-Åï¾-ÇÀh-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 29-51 ºIô-ÅôP-zbP-Çeï-¾¤-z¸ô-hP-

GPÅ-Åï¾-ºyâ¾-ºDô¼- (JCB) GTÛG-GÅ¼-Zô-ŸÝÅ-»ôhü 

3ü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼- 4-2 (V)mP-GÅ¾-¤ôm-JËô-ºhôh-JÀÛP-hP-ü ŸÛP-ºƒôG-bà-ÇKô-xãGÅ-GÅô-BôP-GÛ-

¾Å-ºV¼-hï-zŸÛm-ºhÛ-GºÛ-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-ºGm-ºDÞ¼-ºôG-xãGÅ-GÅôºÛ-º²Ûm-BôP-»¼-MÅ-zbP-



24 
 

z-hP-ü h-V-Çkï-±m-hï-zŸÛm-¼P-D-¼P-GÅôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-zŸÛm-qÅ-¤-ºôPÅ-»¼-MÅ-GôP-ºwï¾-

¤Þ-¤fÞh-GbôP-ºV¼-»Ûmü 

4ü mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ- Û̂-Gô-OÛG-ºôG-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-q-n¤Å-¾-hïP-hÝÅ-±¾-

¼ÛG-ºhïzÅ-¾Å-hP-ü ŸÛP-Vß-ºiïm-GbôP-‚ïh-xôGÅ- Û̂-¸z-¢ôP-¾ô-GTÛG-¼ÛP-Gô-OÛG-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-

»ôhü Ç+zÅ-hï¼-zôh-¼ÛGÅ-ŸÛP-q-hP-GmÅ-»Þ¾-M-G¼-Åô-m¤-ŸÛP-qü hï-zŸÛm-ÇÀôz-yâG-ÅôGÅ-¾-¹-

¼ï¼-fïPÅ-GÅÞ¤-®¤-¸z-¢ôP-hP-¾¤-Çeôm-‚Å-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

5ü ÍÛ-ÅÛ-¼¾-zôh- Û̂-IôGÅ-qô-±ôGÅ-q (IFTIP) hP-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-hz¼-GZÛÅ-¤ôÅ-Vôh-Gm-fôG-ÍÛ-ÅÛ-

¼¾-mÅ-Åô-m¤-Eh-¾Å-q-Å-GmÅ-ÅÞ-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-Vß-fÛGÅ-ºiïm-GbôP-¾¤-¾ÞGÅ- (Drip irrigation 

System) ±¾-¼ÛGÅ-hP-ü ÁÛP-ºƒÅ-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-xôGÅ-fh-¸z-¢ôP-Gmh-Ç¨Ûm-Gô-OÛG-ŸÝÅ-fÞz-q-

‚ãP-»ôhü hqï-Çeôm-ºhïzÅ-¾Å-hï-hG-ŸÛP-Å-Íï-;- 10 ®¤-ÇeïP-±¾-¼ÛGÅ-hP-ÁÛP-ºƒÅ-zTÅ-Eôm-

zÇkô¤Å-Ço-D-IPÅ- 10 ®¤-fôG-ºhïzÅ-¾Å-‚ïh-xôGÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-fôz-»ôhü GôP-GÅ¾-ÍP- 4 

hP- 5 mP-ºDôh-¾Å-GŸÛ-DG-GÛ-ºIô-Iôm-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 50-86 f¤-q-ÅôP-ü 

; Åô-m¤-zÞm-GbôP-¾Å-GŸÛü 

1ü ¾ô-¼ïºÛ-Çeôm-fôG-ºhïzÅ-¾Å-Vïh-hÝÅ-fÞP-Bïh-¤ïh-zÞm-GbôP-¾Å-ºV¼ü 

 ŸÛP-q-hÝh-±P-62 ˆÛ-Å-Eôm-Íï-;¼-IPÅ- 2,251.68 ºhïzÅ-¾Å-Vïh-¹-IPÅ-9 ¼ÛP-Bïh-¤ïh-Åô-

 m¤-ŸÛP-zÞm-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 34-90 f¤-q-zbP-z-¿e¼-zÞm-hPÞ¾-V-±P-xÛ¼-ÇÀôG-‚ãP-»ôhü 

2ü Åô-m¤-Bïh-VßP-hÝÅ-z;G-zÞm-GbôP-¾Å-GŸÛü 

 Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG-GÛ-ŸÛP-q-m-GŸôm-hô-h‚ÛPÅ-Tm-DG-TÛG-mÅ-ŸÛP-¾Å-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh-

 ŸÛP-Vß-ºiïm-GbôP-hP.ü ºƒÅ-¿km-ÁÛP-Ço-ºhïzÅ-º²âGÅü W-ÁÛP-ºhïzÅ-¾Åü ÇKô-xãGÅ-GÅô-BôP-

 zTÅ- Û̂-¾Å-GŸ Û-ºGô-º²âGÅ-Vïh-¾ô-GTÛG-mÅ-GÅÞ¤-z¼-hÝÅ-z;G-Bïh-VßP-zÞm-G»¼-Eôm-ÇKô¼-

 ºzÞ¤- 62-47 f¤-q-zbP-»ôhü 

Dü Bï-¿km-Åô-m¤-¾Å-ºV¼ü 

1ü hï-ÇSôm-Bï-¿km-Åô-m¤-fôG-Á¼-zBôh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ŸÛP-q-n¤Å-¾-¤fÞm-Aïm-GP-»ôP-¢ô¼-vôh-‚ïh-¤ÞÅ-

 ˆP.ü µÅ-¢ô¼-mÅ-Bï-¿km-hÝ-zNå¼-Ç+zÅ-hÝÅ-±ôh-ºôÅ-º±¤Å-¼ÛP-¤fÞïm-¢ô¼-vôh-¸Ûm-qºÛ-ŸÛP-q-¤Û-
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 ZÝP-z-ŸÛG-h-z¼-¤Þ-¤fÞh-Bï-¿km-fôG-Mãm-BôP-‚ïh-zŸÛm-q¼-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG 11 mP-EÛ¤-

 ±P- 331 mÅ-Eôm-zÇkô¤Å-Íï-;-IPÅ- 1471.47 mP-Çeôm-fôG-ºƒÅü Í-Áô¤ü ¤ôm-VGÅü Ÿô-

 DôG ƒºÞü Æm-¼ÛGÅü qh-Dü ¿K-Åï¼ü ¿K-Ç¨äGü ÁÛP-ºƒÅ-Í¤ü G»ï¼-¤ü zï-b-¾-ÅôGÅ-ºhïzÅ-

 ¾Å-ˆÛÅ-¾ô-ºDô¼-mP-fôm-ºzz-Eôm-zÇkô¤Å-;ôm-‡¾- 11,021.2 ‚ãP-»ôhü 

2ü Bï-¿km-ºhïzÅ-¾Å-‚Å-mÅ-¾ô-zŸÛ-zL¾-¼ÛGÅ-¾-Bï-¿km-Åô-m¤-HÛ-¾Å-hôm-¤Þ-¤fÞh-Mãm-GmÅ-hP-¼P-

D-¼P-GÅô-fÞz-fzÅ-Vïh-Bï-¿km-¼P-º±ô-¼Þ-DG(Organic Farmer's Self Help Group)hï-ÇS-GÅ¼-

º²âGÅ-¸Ûm-q-hï-hG-±GÅ-±ßh-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-¸z-¢ôP-Mãm-ºEôP-‚ïh-¤ÞÅ-ÅÞ-»Ûmü h-¿eºÛ-V¼-

¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-hÝ-Bï-¿km-¼P-º±ô-¼Þ-DG-IPÅ- 16 hP-ü ¤m-Çt¼-wm-zhï-JÀÛP-hÝ- 1 zTÅ-Eôm-

zÇkô¤Å-¼Þ-DG-IPÅ- 17 mÅ-¾Å-GŸÛ-¾G-zÇe¼-ŸÝ-zŸÛm-»ôhü 

3ü ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ï¾-;ôz-Bï-¿km-Z¤Å-ŸÛz-hP-¢ôP-zl¼-DP-mÅ-Bï-¿km-Ç¨m-¯-„Ë-¼-¤Û- Brahmi hP.ü 

 Bå¼-¯ü Lemon Grass Bå¼-¯-bà¾-ÅÛ. Lemon Tulsi hP-G»ï¼-¤- Black pepper zTÅ-ŸÛP-Å-Íï-

  ;¼- 8 mP-GZÛÅ-¤ôÅ-Vôh-Gm-fôG-ºhïzÅ-¾Å-ˆÛÅ-xÛ¼-±ôP-‚ïh-zŸÛm-»ôhü 

4ü Èôm-ÅÞ¼-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qÅ-Å-GmÅ-M-G¼-Åô-m¤-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-ŸÝ-GbàGÅ-ˆÛÅ-GŸÛÅ-VGÅ-mP-Vß-

 ¼GÅ-GÅÞ¤-GÅ¼-MG-fÞz-q-‚ãP-»ôhü Íô-¼Û-Å-hP-¤ôm-JËôºÛ-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-q-GZÛÅ-mÅ-ŸÛP-q-

 IPÅ- 504 ¾-Bï-¿km-Åô-m¤-ºhïzÅ-¾Å-hP-ÁÛP-ºƒÅ- Û̂-mh-zTôÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-wÞ¾-z-hP-ü hï-

 zŸÛm-Åô-m¤-zÞm-GbôP-¾Å-ºV¼-fôG-ŸÛP-q-n¤Å-¾-¾¤-Çeôm-ÇÀôz-GÅô-ŸÝÅ-»ôhü 

G ºƒÅ-¿km-ÁÛP-Ço-ºhïzÅ-º²âGÅü 

1ü ÇS-¾ô-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¤fÞm-Aïm-ºôG-Åô-m¤-GŸÛÅ-VGÅ-DG 6 GÛ-IôP-Çkï-DG 33 hP-¤Z¤-

ºƒï¾ü hï-zŸÛm-hGôm-Çkï-DG-zTÅ- Û̂-mP-ÁÛP-ºƒÅ-Í¤-hP.ü Å-zô-=ü  ¾Û¤-zÞü z¾-qôºÛ-ÅïºÞü ¾Û-

TÛü Çe¼-;ü G»ï¼-¤ü zï-bü Åï-ºƒâü ¾Ûü ;Ý-ÁÝ-ÅôGÅ-ºƒÅ-¿km-ÁÛP-Ço-IPÅ-Eôm-zÇkô¤Å-IPÅ- 

7500 ºhïzÅ-º²âGÅ-‚Å-¸Ûm-q-n¤Å-¾-hÝÅ-mÅ-hÝÅ-ÅÞ-mh-ºzÞ-ÇSôm-ºGôG-hP-mÝÅ-zTßh-ÇePÅ-

º²Ûm-ÇÀh-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-q-n¤Å-ŸÛP-Å¼-Pô-zBôh-ˆÛÅ-¾¤-Çeôm-GmP-zŸÛm-»ôhü 

2ü ¤ïºô-VôÅ-ºwï¾-JÀÛP-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-Í-¼Û- (American Himalayan Foundation Project) ±ôGÅ-qÅ-

¤fÞm-ºHã¼-ºôG-ŸÛP-q-EÛ¤-±P-IPÅ- 36 GÛ-ŸÛP-Å-Íï-;¼-IPÅ-120-5 mP-Íï-;¼-¼ïºÛ-ÇeïP-V-
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Ç‰ô¤Å-W-ŸÛP-ÇkôP-qô-IPÅ- 7,500 ¼ï-¯ÛÅ-Eôm-zÇkô¤Å-W-ÁÛP-ÇkôP-qô-IPÅ- 903,750 ®¤-ºhïzÅ-

¾Å-‚Å-»ôhü 

Pü xãGÅ-GÅô-DP.ü 

1ü ¤ôm-JËô-ºhôh-JÀÛP-GŸÛÅ-VGÅ- Û̂-LÅ-GÅô-DP-GÛ-xãGÅ-GÅô-Çkï-±m-hï-zŸÛm-HôP-GÝh-ºIô-zŸÛm-q¼-

zdïm-º²Ûm-BôP-¤Þ-¤fÞh-‚Å-¤-fÞz-q¼-¤ôm-JËô-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qºÛ-fh-;ºÛ-ÇePÅ-º²Ûm-ºôG-xÛ-¾ô- 

2015 ¹- 4 ±ïÅ- 1 mÅ-º²Ûm-BôP-‚ïh-zŸÛm-»ôhü h-¿eºÛ-V¼-z-xãGÅ-Vï-VßP-zÇkô¤Å- 12 »ôh-

q-hï-hG-GÛ-ºô-¤ºÛ-fôm-Bïh-LÅ-GÅô-DP-¾-wm-q¼-¤Dô-±ôP-GÛÅ-º²Ûm-BôP-¼P-D-¼P-GÅô-hP-ü M-

G¼-»Þ¾-¤Û- 1 hP-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-¤Û- 1 zTÅ-¾-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-zCæm-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2ü Bï-¿km-Z¤Å-ŸÛz-hP-¢ôP-zl¼-DP-GÛ-xãGÅ-GÅô-Çkï-±m-hÝ-z-xãGÅ-IPÅ- 18 »ôhü ÇKô-xÝGÅ-GÅô-

BôP-Vïh-ºIô-Iôm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 4-69 hP-ü hï-¾-wm-q¼-»ôP-ºzz-ÇKô¼-ºzÞ¤- 7-00 hP-Bï-¿km-ºzÞ-

¾Þh-hP-¢¼-¾Þh-;Û-¾ô- 7,900 ‚ãP-»ôh-q-±ôP-zNå¼-HÛÅ-ÇKô¼-ºzÞ¤- 4-99 f¤-q-‚ãP-»ôh-q-ÅôP-

Çkï-±m-mP-z;ôh-OÛG-GmP-zºÛ-hzÞÅ-P¾-Åï¾-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-‚ïh- 3 HÛ-JÀ-wôGÅ-wÞh-GŸm-Å-GmÅ-

¾Å-‚ïh-hP-ü ¾Å-¤Û-zTÅ- Û̂-Mãm-Iôm-zTÅ-¼P-D-¼P-GÅô-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

4] P¾-Åï¾-¾Å-hômü 

1] LÅ-GÅôºÛ-¼ôGÅ-Bô¼ü 

; LÅ-GTôP-²-iG-h;º-P¾-Tm-±ôºÛ-Vïh-hÝ-Ez-DôPÅ-GŸÛÅ-ÇK¼-DG-GÛ-mP-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-

DÞPÅ-Åô-ÅôºÛ-fh-;¼-º²Ûm-BôP-ºôG-»ôh-qºÛ-M-G¼-mP-GÛ-LÅ-GÅô-DP- 12 fôG-È-Çtä¼-hzÞÅ-hÐP-ÇÀôz-uÛ-Ez-

¾Å-DP-mÅ-º²Ûm-BôP-GmP-zŸÛm-qºÛ-hÐP-ÇÀôz-LÅ-GÅô-DP-zTÅ-Eôm-LÅ-GÅô-DP- 13 hP-ü z¾-»Þ¾-±ï-

¼ÛP-LÅ-GÅô-DP-zTÅ-LÅ-GÅô-DP- 14 »ôh-qºÛ-mP-ÇS-¾ô-LÅ-ºDôGÅ-IPÅ- 724 »ôh-qºÛ-fôG ¯ÛÅ-¾ôºÛ-

mP-LÅ-GÅô¼-GÅ¼-ºWâG-ŸÝÅ-q-Z¤-fG-DôPÅ-mÅ-IPÅ 30 hP-ü hï-zŸÛm-hÐP-¸Þ¼-Z¤-fG-DôPÅ-mÅ-

IPÅ- 10 zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 764»ôh-DôPÅ-mÅ-¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-hÝÅ-VôÅ-ÅÞ-Hã¼-z-¤Û-IPÅ- 73 hï-

¤±ßPÅ-zÞ-Mãh-±¼-¾ôPÅ-ˆÛÅ-hq¾-º‚ô¼-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-xÛm-bï-LÅ-ºDôGÅ-¿e-dôGÅ-fÞz-PïÅ-wô-¤ô- 15 

Z¤-fG-HÛ-GmÅ-¾Å-Iô¾-z-hP.ü GŸm-hGï-¢ô¼-¼Û-Fôh-¤±¤Å-zÇ‰ïm-Oæz-Vïh-LÅ-GÅô-DP-mÅ-xÛ¼-ºfïm-

ŸÝÅ-q-IÔ-z®ßm-IPÅ- 4 zTÅ-ºfïm-ºyôÅ-Eôm-zÇkô¤Å-LÅ-ºDôGÅ-¤Û-IPÅ- 672 »ôh-q¼-hzÞÅ-Å-
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 GZÛÅ-xôGÅ-mÅ- LÅ-GÅô-DP-DG-GÛ-Mãm-Iôm-¾-wm-qºÛ-LÅ-GTôP-¤Û-¼ï-Pô-¼ï¼-¾-¢Ûm-zhG-¼ôGÅ-

¼¤-fzÅ-º±ô¾-ŸÝÅ-bï-DÞPÅ-Åô-ÅôºÛ-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-zMãh-¼ôGÅ-hPÞ¾-DÞPÅ-ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü 

Dü ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4-4üD mP-GÅ¾-¿e¼-¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-LÅ-GÅô-DP-DG- 14 V-±P-¾-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-²-iG-hGôÅ-¤Dô-m¤-‚ãP-¾¤-ºy¾-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝ-Mã-GÅ¾-z-¿e¼-¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-LÅ-DP-DG-GÛ-

Vïh-¼ôGÅ-hPÞ¾-Eôm-zÇkô¤Å-ÇKô¼-ºzÞ¤- 275-24 fzÅ-º±ô¾-ŸÝÅ-fÞz-q-hP.ü zIïÅ-ÅôP-hï-hG-GÛ-Vïh-W-

Gh¤-hP.ü Z¾-FÛü ¤ï-fzü Ç+¤-JÀôG ºD¼-dïm-(Walking Stand)¾-ÅôGÅ-qºÛ-Zï¼-¤DôºÛ-T-hPôÅ-¼ÛGÅ- Û̂-

¤fÞm-ºHã¼-»P-¢¼-fÞz-q-hP.ü GŸm-»P-Mãm-Gbm-LÅ-ºDôGÅ-n¤Å-¾-Ç+¤-Dz-(Accupuncture 

treatment)hP-zÇ+Ý-¤Zï-(Massage)¾-ÅôGÅ-qºÛ-¾ÞÅ-GÅô-fzÅ- Û̂-¤fÞm-ºHã¼-zTÅ-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

2] º±ô-Çoôm-¼ôGÅ-Bô¼ü  

;ü ÇS-¾ôºÛ-¤-ºôPÅ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m-4.4(;)mP-GÅ¾-¿e¼-LÅ-GTôP-wô-ÉïP-hP-¤ô-ÉïP-ü hï-¤±ßPÅ-

 zÞ-yâG-Mãh-º²¼-»ôh-ˆP-hq¾-º‚ô¼-Ÿm-qÅ-z¿e-dôGÅ-ºGm-ºDÞ¼-¤-fÞz-q-LÅ-ºDôGÅ-Eôm-IPÅ- 

1698 »ôh-q-hï-hG-¾-¢Ûm-zhG-fzÅ-º±ô¾-hôm-ºƒÅ-¾ïGÅ-Åôm-‚ãP-»ôhü ¢Ûm-zhG-¤ïh-qºÛ-Z¤-fG-

GÅ¼-q-hP-GŸm-»P-¢Ûm-zhG-»ôh-ˆP-Vh-q-ÅôGÅ- Û̂-GmÅ-ÇePÅ-Ç+zÅ-ºhÛ-mÅ-¼ôGÅ-hPÞ¾-fzÅ-º±ô¾-

GP-fÞz-ŸÝÅ-bï-hÝÅ-fôG-hôm-Åôm-‚ãP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-ŸÝÅ-hP-ŸÝ-¤ÞÅ-ÅÞ-»ôhü ºhÛ-GºÛ-Z¤-fG-(D)qºÛ-¯ÛÅ-

DôPÅ-mÅ-º±ô-Çoôm-D-GÅz-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 688,191ü m¼-GbôP-ŸÝÅü 

Dü GôP-GÅ¾-hPÞ¾-ºzô¼-wÞh-qºÛ-¾ô-ºDô¼-mP-xÛºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-mÅ-LÅ-GTôP-º±ô-Çoôm-¼ôGÅ-¼¤-

hôm-Åôm-‚ãP-z-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 264-76 ‚ãP-z-ºƒï¾-»ôh-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-Åô-ÅôºÛ-zMãh-LÅ-GTôP-

Åô-Åô¼-hÝÅ-fôG-º±ô-Çoôm-zGô-ºIï¤Å-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

G ºhÛ-G-hP-ºƒï¾-VGÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-DG- 22 mP-»ôh-qºÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-Vï-DG-ºi-¤Ûm-IPÅ- 52 

 »ôh-q-mÅ-LÅ-GÅô-DP-DG- 14 »Û-Mãm-Iôm-G®ôÅ-xôGÅ-¤fºÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-¯G-¯ÛG-Mãm-Iôm-hP-

ü ²-iG-P¾-Åï¾-ºIô-Iômü ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-GÛ-ÇÀôz-»ôm-zTÅ- Û̂-Vïh-Eôm-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 664-70 hôm-Åôm-

‚ãP-z-DÞPÅ-Åô-Åô¼-hÝÅ-fôG-zGô-ºIï¤Å-ŸÝÅ-»ôhü  

P-ü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-mÅ-hÝÅ-Mãm-hÝ-GŸm-zÇeïm-HÛ-zÅ¤-„À ô-ºhô¼-hGôÅ-q-hP-mP-¤Û-Mãh-º²¼-»ôh-

¼ÛGÅ-mÅ-w-¤ïÅ-Lm-Lôm-¾-z¿e-BôP-‚-hGôÅ- Û̂-Gô-zÇ+ôm-ÇÀôz-GÅô-ŸÝ-MãÅ-¤±ôm-¼P-D-¼P-GÅô-fÞz-fzÅ-
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zTÅ-¾-ºzh-z¯ôm-ŸÝ-hGôÅ-Ç+ô¼-¾¤-Çeôm-Èà¼-ºzh-ŸÝÅ-ºƒÅ-Z¤-fG-GÅ¼-fôm-¾ô-¼ï-zŸÛm-Wï-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-

q-hP-ü hï-zŸÛm-GôP-GÅ¾-hôm-±m(;)mP-GÅ¾-¾ô-¤P-ÇSôm-mÅ-º±ô-Çoôm-zÇeàh-¤¼-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-Z¤-fG-

ÍP-fôz-Tm-HÛ-mP-¤Û-Mãh-º²¼-»ôh-qºÛ-LÅ-ºDôGÅ-wô-¤ô-IPÅ- 15 mÅ-ºhôh-VßP-VôG-ÁïÅ-fôG-mÅ-¼P-

PôÅ-ˆÛÅ-Z¤-fG-DôPÅ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-ŸÝÅ-q-ÅôGÅ-‚ãP-»ôhü 

3] hÐP-¸Þ¼-Z¤-fG-¼ôGÅ-Bô¼ü  

 M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-Å-DG 40 mP-ÇS-¾ô-hÐP-¸Þ¼-Z¤-fG-¤Û-IPÅ- 345 »ôh-q-mÅ-ºhÛ-¾ô-hÝÅ-

VôÅ-ÅÞ-Hã¼-z-IPÅ- 10 hP-ü LÅ-GÅô¼-±ßh-q-IPÅ- 10 zTÅ-wÞh-¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-hÐP-¸Þ¼-Z¤-fG-º±ô-

Çoôm-ŸÝ-vôh-hGôÅ-q-Eôm-¤Û-IPÅ- 325 »ôh-q-mÅ-¢Ûm-zhG-fzÅ-º±ô¾-¸Ûm-q-DG-wÞh-qºÛ-ºyôÅ-º±ô-Çoôm-

Çt¼-V-Gbm-ºzïzÅ-¿e¼-¼ôGÅ-hPÞ¾-hôm-Åôm-¤-‚ãP-z-D-GÅz-ŸÝ-hGôÅ-¤Û-IPÅ- 161 ¾-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-

º²âGÅ-h¤ÛGÅ-zÅ¾-¯ÛÅ-ºGô-mÅ-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 19-40 GÅô¾-z°¾-z=Ûm-Vï-z-¿e¼-zGô-vôh-ŸÝÅ-»ôhü 

 

2-5] m-GŸôm-¼ôGÅ-Bô¼-¾Å-hômü 

1] ¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼ü 

 ÇS-¾ôºÛ-¤-ºôPÅ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4-5(;) hGôPÅ-hôm-mÛ-¾-¤RK-¾-¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼-¿eï-GmÅ-

DP-hÝ-Å-GmÅ-DG 23 mÅ-m-GŸôm-¾Å-¤ïh-IPÅ- 92 ¾-¢ôP-zl¼-Gô-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-GÁ¤-

GÅ¾ü 

;ü ÇÀôz-±m-n¤-IPÅ-hP-¢ôP-zl¼-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-GmÅ-ÇePÅü 

ÍP-ü Å-GmÅü ¤ôü wôü zÇkô¤Åü 

ÇÀôz-»Þm-

¹-IPÅü 

1  C-z¸ôü (Hair Dressing) 18 26 44 4 

2  ¤²ïÅ-z¸ôü (Beautician) 28  28 4 

3 ¤Iôm-DP-º²Ûm-BôP-ü 2 1 3 12 

4 iÔ-M-ºƒÛ-z;ôhü (Graphic & Web-designing) 1 3 4 12 

5  ¤-‚mü (Cookery) 1 8 9 6 

6 

 ;¤-qÞ-‡¼-z¸ô-zTôÅü (Hardware & 

Networking) 
1 2 3 

12 
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Dü xÛ-¾ô-2015---16 ¾ôºÛ-¢ôP-zl¼-Oæz-ºƒÅ-GmÅ-ÇePÅü 

ÍP.ü  ÇÀôz-±mü  ¤ôü wôü zÇkô¤Åü 

¼P-

GmÅ-ÅÞ-

xÛ¼-¾ôG 

¾Å-

º±ô¾-

fÞz-qü 

¢ôP-

zl¼-‚-

¤ÞÅü 

¼P-PôÅ-

mÅ-¾Å-

º±ô¾ü 

¢ôP-

zl¼-

DÞPÅ-¤-

ºEô¾-zü 

zÇkô¤Åü 

1 C-z¸ôü   18 26 44 2 37  4 1 44 

2 ¤²ïÅ-z¸ôü  28  28 3 25    28 

3 ¤Iôm-DP-º²Ûm-BôP-ü 2 1 3  2  1  3 

4 iÔ-M-ºƒÛ-z;ôhü  1 3 4 1 3    4 

5 ¤-‚mü  1 8 9  8  1  9 

6 ;¤-qÞ-‡¼-z¸ô-OÛG  1 2 3  3    3 

7 º±ï¤-z¸ôü   1 1 1     1 

zÇkô¤Å-¢ôP-zl¼-z-IPÅü  51 41 92 7 78  6 1 92 

¤Vmü ¾Å-º±ô¾-zM-Vü 84-78 

2] ¢ôP-zl¼-¼ÛP-m-GŸôm-n¤Å-¾-mÝÅ-ÇeôzÅ-Çtï¾-Vïh-¸z-¢ôP-Ço-¤P-Gô-OÛG-WÛ-ŸÝÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç‰ÛP-

 zÇkÝÅü 

; ¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeômü 

 xÛ-¾ô- 2015 ¹- 4 ±ïÅ- 15 hP- 16 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-hP-ü hï-zŸÛm-¹- 9 ±ïÅ- 4 mÅ- 5 

z¼-ZÛm-GZÛÅü »P-¹- 12 ±ïÅ- 7 mÅ- 9 z¼-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zTÅ-Eôm-zÇkô¤Å-fïPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-

7  º±ï¤-z¸ôü (Tailoring)  1 1 12 

 zÇkô¤Åü  51 41 92  
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zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-qÅ-¢ôP-zl¼-z-n¤Å-¾-Åô-

ÅôºÛ-¤Û-±ïºÛ-¾PÅ-xôGÅ-hP-ü ¤hÝm-¾¤-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-¼ÛGÅ-¾G-¯¾-HÛ-G¾-Gmh-ÅôGÅ- Û̂-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-

Gô-OÛG-ŸÝÅ-q¼-¢ôP-zl¼-z-n¤Å-¾-wm-½ÀzÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôhü hï-zŸÛm-Ç~ïP-¾ô¼-&bØ-„ÀºÛ-„À-¤-VïÅ-¤fôºÛ-ÇÀôz-

GZï¼-DP-mÅ-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-M¾-±m-¾GÅ-hP-ºƒÅ-ÇtäP-hGôm-qºÛ-±m-¼ÛG-hGï-Lm-¹-z-±ï-¼ÛP-¾GÅ-

n¤-GZÛÅ-h¤ÛGÅ-zÅ¾-Ghm-ŸÝÅ-ˆÛÅ-mP-VôÅ-hP-ü ±m-¼ÛG zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zTÅ-fôG-ŸÛz-GÅ¾-Pô-vôh-

hP-zIô-JÀïP-ŸÝÅü 

Dü ¾G-ÁïÅ-¢ôP-zl¼-hP-¾Å-¥ôP-Pô-vôh-ˆÛ-¸z-¢ôP-ü 

 xÛ-¾ô- 2015 ¹- 9 ±ïÅ- 16 hP- 17 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-hP.ü xÛ-¾ô- 2016 ¹- 1 ±ïÅ- 16 ZÛm-

Vïh-¾Å-q-hP-¢ôP-zl¼-DP-GÛ-ÇÀôz-¸Þ¼-DG-TÛG-Vïh-ºzôh-ˆÛÅ-C-z¸ô-hP-¤²ïÅ-z¸ôºÛ-¾G-ÁïÅ-hP-ü ¾G-

ÁïÅ-fôm-XïÅ-¾Å-;-‚ïh-Ç+zÅ- Û̂-¾Å-¥ôP-ü hï-zŸÛm-¾ÞÅ-PG-»Ûh-GÅÞ¤-HÛ-z¸P-uôh-ºEï¼-xôGÅ-ÅôGÅ- Û̂-

Ç+ô¼-¸z-¢ôP-hP-zIô-JÀïP-Gô-OÛG-ŸÝÅü 

G ¯ôh-½‰ôG-ºhÝ¤-OÛG-GÛ-¸z-¢ôP.ü 

 jË-Å-zôh- Û̂-¯ôh-½‰ôG-ºhÝ¤-OÛG-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-ÇÀôz-¤-wô-¤ô-IPÅ- 90 ¾-¹-GÅÞ¤-¼ïºÛ-¤±¤Å-¸z-

¢ôP-fïPÅ-¼ï-zTÅ-¸z-¢ôP-fïPÅ-GÅÞ¤-¾-Eôm-ZÛm-IPÅ- 9 ¼ÛP-uÛ-±ôGÅ-mP-GÛ-¯ôh-½‰ôG-ºhÝ¤-OÛG-G®ôÅ-m-

GŸôm-±ôºÛ-zÅ¤-„Àô-ºEï¼-xôGÅ-hP-ü º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¿e-Iâzü hï-zŸÛm-„Àô-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-HÛ-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-

ŸÝÅ-qºÛ-wm-ºƒÅ-z¸P-qô-‚ãP-»ôhü 

3] m-GŸôm-¼ôGÅ-Bô¼-Bïh-VßP-zÞm-GbôP-¾Å-GŸÛü 

 ÇS-¾ôºÛ-¤-ºôPÅ-‚ïh-ºV¼-hôm-±m- 4-5(D) hGôPÅ-hômü ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-m-GŸôm-wô-¤ô-IPÅ- 19 

¾-±ôP-¾Å-¾Å-GŸÛ-ºi-¤Ûm-Vïh-Bïh-VßP-zÞm-hPÞ¾-Eôm-zÇkô¤Å-ÈÛm-ÇKô¼-ºzÞ¤- 22 zÞm-G»¼-ŸÝÅ-q-¿e¼-D-

±-hGôÅ-GbàGÅ- Û̂-wm-½ÀzÅ-TÛ-Vï-‚ãP-»ôhü hï-zŸÛm-¯ÛÅ-¾ô- 2015---16 ¾ôºÛ-mP-¢ôP-zl¼-Ç+zÅ-Åô-Åô¼-

mP-ÆÛh-Ez-DôPÅ-m-GŸôm-¼ôGÅ-Bô¼-±m-qºÛ-Bïh-VßP-zÞm-GbôP-¾Å-ºV¼-hP-OÛG-GŸÛÛ-zB¼-zTôÅ-WÛ-xÛm-

DG-Pô-vôh-hP.ü Ç~ïP-¾ô¼-mÛ-¾-¤RK-¾-¿eï-GmÅ-DP-mÅ-¢ôP-zl¼-fôm-qºÛ-m-GŸôm-n¤Å-¾-¾Å-GŸÛ-ºhÛºÛ-ºôG-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-Gô-Ç+zÅ-zCæm-Mã-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-ŸÛz-y-ŸÝÅü 

4] l-Å-DÞ¾-HÛ-¾Å-ºV¼ü 
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; C-z¸ôºÛ-¢ôP-zl¼ü 

 ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼- 4-5(G)hGôPÅ-hômü zôh-mÅ-GÅ¼-hÝ-º‚ô¼-z-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-m-GŸôm-IPÅ- 

50 ¾-M-G¼-GÛ-C-z¸ô-z-IGÅ-Tm- Mr. Jawed Habib HÛ-ÇÀôz-FÛh-¯-º²Ûm-ºôG-C-z¸ôºÛ-¢ôP-zl¼-wÞ¾-fÞz-q-

‚ãP-»ôhü 

Dü ;¤-qÞ-‡¼-¢ôP-zl¼ü 

ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼- 4-5(P-)hGôPÅ-hômü zôh-mÅ-GÅ¼-hÝ-º‚ô¼-zºÛ-m-GŸôm-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-l-Å-DÞ¾-

GmÅ-Çkôh-m-GŸôm-IPÅ- 239 ®¤-¾-GŸÛ-¼Û¤-hP-¤fô-¼Û¤-;¤-qÞ-‡¼-¢ôP-zl¼-wÞ¾-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

G m-GŸôm-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-¾Å-º±ô¾ü 

ÇS-¾ôºÛ-‚ïh-ºV¼- 4-5(Vü)hGôPÅ-hômü ¼P-¼ïºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-m-GŸôm-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-ÇÀôz-IÔ-¤f¼-Åôm-¤-

fÞz-qÅ-¾Å-¤ïh-hÝ-¿ËG-zŸÛm-q¼-ÅôP-ü m-GŸôm-n¤Å-¼P-D-¼P-GÅô-»ôP-fzÅ-ÅÞ-l-Å-Çoï-¾ïm-DP-½‰ÛP-qºÛ-

mP-ºhÛ-GºÛ-m-GŸôm-¼ôGÅ-Bô¼-±m-qºÛ-Ez-DôPÅ-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-ü ¾Å-º±ô¾-±m-q-ŸÛG-»ôh-q-mÅ-

¾ô-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-Å-GmÅ-GŸÛÅ-VGÅ-DG-zTßºÛ-mP-Vïh-zBôh-ˆÛÅ-ÇÀôz-yâG-hP.ü z¼-¿kÛP-m-GŸôm-¾Å-¤ïh-

hP-ºƒï¾-»ôh-w-¤-zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ- 464 ¿ËG-¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP.ü ¾Å-º±ô¾-Ç+zÅ-PG-

MãGÅ-GhôP-¾ïmü hï-zŸÛm-¼P-GÛ-¾ô-MãÅ-¤hô¼-zÇkÝÅ-ºƒÛ-xôGÅ-ÅôGÅ- Û̂-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-wÞ¾-z-hP-ü ºƒï¾-»ôh-

w-¤-n¤Å-¾-¾ô-m-Åôm-qºÛ-m-GŸôm-¤Z¤-IôÅ-¤ô¾-GmP-xôGÅ-hP.ü Dô¼-»ÞG z¯Û-¤fôP.ŸÝ-xôGÅü w-¤Å-yâ-

GÝ-GÅô-BôP-‚-xôGÅü uÛ-»ôPÅ- Û̂-¤Û-±ïºÛ-¤hÝm-¾¤-GôP-¤fô¼-GbôP-xôGÅ-zTÅ-fh-Gô-zÇ+ôm-¾¤-Çeôm-ÅôGÅ-

ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü hï-zŸÛm-l-Å-GmÅ-Çkôh-z¼-¿kÛP-¾Å-¤ïh-m-GŸôm-hP-ü ÇÀôz-yâG w-¤-zTÅ-zÇkô¤Å-¤Û-

IPÅ- 124 ¾-¤hÝm-¾¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-GŸm-hGôÅ-PïÅ-¾¤-Çeôm-ŸÝ-fÞz-qÅ-hGï-¤±m-‚ãP-»ôhü ¾ô-ºDô¼-

mP-m-GŸôm-wô-¤ô- 17 ¾-¾Å-º±ô¾-¤fÞm-ºHã¼-zCæm-bï-m-GŸôm-¤Û-ZÝP-z-ŸÛG-¾-¤Û-±ïºÛ-¤hÝm-¾¤-fôG-wm-

fôGÅ-‚ãP-»ôhü 

5]   ÇoÝ¤-ºDô¼-D-¾ô-zºÛ-¢ôP-zl¼ü 

ÇS-¾ôºÛ-¤-ºôPÅ-‚ïh-ºV¼- 4-5(Tü)hGôPÅ-hôm-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-Çkôh-Å-GmÅ-DG- 29 Åô-ÅôºÛ-¤Û-ºzô¼-¾-

GŸÛGÅ-qºÛ-Å-¤ÛG-V-zGôÅ-ˆÛÅ-zôh-mÅ-GÅ¼-hÝ-º‚ô¼-z-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-m-GŸôm-IPÅ- 153 ¾-ÇoÝ¤-

ºDô¼-D-¾ô-zºÛ-¢ôP-zl¼-hP.ÇoÝ¤-ºDô¼-GbôP-MãºÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-¾G-ºEï¼-¤Dô-vôh-ˆÛ-¾Å-ºV¼-ºIô-¤ÞÅ-»Ûmü 

6]  h¤ÛGÅ-zÅ¾-¤fÞm-Aïm-¢ô¼-vôh-Ç+ô¼ü 
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1ü M-G¼-hzÞÅ-mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ- Û̂-¼ôGÅ-hPÞ¾-DôPÅ-mÅ-Ç~ïP-¾ô¼-mÛ-¾-¤RK-¾-¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼-¿eï-

GmÅ-DP-GÛ-¾Å-ÁG-GTÛG-GÛ-fôG-ºDïz-GÅ¼-MG-¾ïGÅ-Oæz-¸Ûmü 

2ü uÛ¼-hÝÅ-¼z-ºhÛ-ºyâ¾-VÅ- Û̂-hÝÅ-±ôh-»Ûm-ÇezÅ-Å-GmÅ-DG-GÛ-hô-h‚ÛPÅ-Tm-HÛ-GŸôm-BïÅ-±ôºÛ-Vïh-

¢ôP-zl¼-DP-GÛ-iÔ-M-GÅ¼-q-http://istlnelamangla.in/Pô-vôh-ŸÛz-GÅ¾-ŸÝÅ-»ôhü 

2.6] zÞïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-¾Å-GŸÛ-Ç+ô¼ü 

1ü zÞïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-Çtï¾-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-hôm-ºDï¾-»ôP-zºÛ-¾Å-¼Û¤-ºV¼-zOÛGÅü 

;ü zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-hP-uÛ-±ôGÅ-mP-zÞh-¤ïh-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-Çoï-FÛh-GP-¤P-»ôP-fzÅ-ÅÞ-¸z-

¢ôP-wÞ¾-z-DG-GÁ¤-GÅ¾ü 

1ü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 6 ±ïÅ- 23 mÅ- 26 z¼-ZÛm-IPÅ-zŸÛºÛ-¼ÛP-Ç~ïP-¾ô¼-mÛ-¾-¤RK-¾-¾Å-¼ÛGÅ-

¢ôP-zl¼-zÇeÛ-GmÅ-DP-GÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 47 ¾-º‚ãP-ºHã¼-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-ºƒï¾-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-hP-ü 

zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-GbôP-fzÅ-hP-uÛ¼-zÞïh-n¤Å-mÅ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-xôGÅü h;º-P¾-¼P-zŸÛm-

Tm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-DG-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ-zTÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-wÞ¾-z-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-

Û̂-zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-GbôP-fzÅ- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-ºIï¾-zXôh-ŸÝÅü hï-zŸÛm-¸z-¢ôP-z-n¤Å-¾-z¸P-

xôGÅ- Û̂-zÅ¤-„Àô-Eï¼-xôGÅ-fôG-mÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-zºÛ-wm-fôGÅ-PïÅ-Tm-HÛ-Gô-Ç+zÅ-ÁÛG-zCæm-fÞz-q-‚ãP-

»ôhü 

2ü ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-¸z-¢ôP-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-xÛ-¾ô- 2015 ¹- 10 ±ïÅ- 26 hP- 27 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-

Ç~ïP-¾ô¼-mÛ-¾-¤RK-¾-¾Å-¼ÛGÅ-¢ôP-zl¼-zÇeÛ-GmÅ-DP-hÝ-zôh-¤ÛºÛ-±ôP-¾Å-mÝÅ-ÁÝGÅ-GôP-Çtï¾-GbôP-fzÅ-

hP-ü zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-fôG-¸z-¢ôP-wÞ¾-»ôhü  

3ü ÁïÅ-¼z-hGº-±¾-ÇÀôz-JÀÛP-GÛ-ÇÀôz-¤-n¤Å-¾-xÛ-¾ô- 2016 ¹- 3 ±ïÅ- 5 ZÛm-ºhÛ-GºÛ-zÞh-¤ïh-

mÝÅ-ÇeôzÅ-GôP-Çtï¾-±m-q-mÅ-zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-Ç+ô¼-¸z-FÛh-ŸÝÅü 

2ü uÛ-±ôGÅ-mP-º±ï-z-hP-ºƒï¾-zºÛ-h;º-P¾-‚ãP-¼ÛGÅ-¾-ŸÛz-ºWâG-¾Å-GŸÛü 

; z®m-G»ï¤-¤ïh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ÁÛG-Cæm-Vïh-ºhÛ-mÅ-Ez-DôPÅ- (TCC) ¢ôP-zl¼-zÇeÛ-GmÅ-

DP-hÝ- 2015ü8ü20 ZÛm-¢ôP-zl¼-z-hP-ü ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-n¤Å-¾-zÞh-¤ïh-¾-zÅÞm-G®ï¼-z½‰Å-zTôÅ-

¾-ÅôGÅ-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¤Û-º‚ãP-ÇÀh-ÇSôm-ºGôG-hP-GhôP-¾ïm-‚ïh-xôGÅ- Û̂-¸z-¢ôP-wÞ¾ü 

http://istlnelamangla.in/
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Dü xÛ-¾ô- 2015 ¹- 3 ±ïÅ- 15 hP- 16 ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-zÞh-¤ïh-¾-º±ï-z-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-

ÇePÅ-fh-hrh-ŸÛz-ŸÝÅ-fÞz-q-‚ãP-»ôhü hïºÛ-Ç+zÅ-l-Å-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-HÛ-G®ôÅ-l-Å-DÞ¾-HÛ-Çkï-DG-GÛ-ºGô-

ºFÛh-n¤-q-hP-¿Ëm-zÞh-¤ïh-¾-º±ï-z-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¼ÛGÅ-hP-ü ¤-ºôPÅ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-¼ÛGÅ-¤Û-»ôP-

zºÛ-fzÅ-¾¤-ÅôGÅ- Û̂-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-¿ËàGÅ-qô-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôhü 

3ü zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-Çtï¾-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hôm-±m-zMh-Tm-fôG-hGôPÅ-ºV¼-zÇkÝ-¼Þzü 

 zÞh-¤ïh-mÝÅ-ÇeôzÅ-Çtï¾-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hôm-±m-zMh-Tm-fôG-zIô-JÀïP-hP-z;º-zÇkÝ¼-fïPÅ-D-ÁÅ-

GmP-XïÅ-hGôPÅ-ºV¼-DG-zÇkÝ-¼Þz-fÞz-q-¤-¸hü hGôPÅ-±ß¾-WÛ-‚ãP-GÛ-Ç‰m-fô-V-±P-hq¾-¿km-z;º-ÁG-

¾-Ç‰m-GÅm-ŸÝÅ-¸Ûm-ŸÝ-Mã-zTÅ- Û̂-¾Å-zÇkô¤Å-Ç‰ÛP-zÇkÝÅ-ÅÞü 

 mP-ÆÛh-z;º-„Àôm-HÛÅ-xÛ-¾ô- 2016 ¹- 9 ±ïÅ- 21 ¾ü ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མར་རོགས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ 
ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སོན་གནང་
མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 
༄༅།།།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦།ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་
བསམོས་ཤགོ་གངས་།༦༥༧།ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སན་ཐ་ོའགདོ་འབུལ་ཞུས་པ་

ཁག་གཤམ་གསལ། 
ཀ ནང་སྱིད། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢ ཀ། གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན། ༡། སྔ་ལའོ་ིམ་འངོས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡། ཀ།༡། 

ནང་གསལ་ལྟར་"བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ཉ་ེའཁྱིས་ཁ་འཐོར་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༦༦ ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་རྒྱུ་གནང་བ་ད་ེལྟར་ཡང་། ད་ེསྔའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་མསོ་མཐུན་བྱུང་
མདེ་སྟབས་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ལ་གཞྱིས་ཁང་གསར་སྐྲུན་སད་འདྱི་ག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་
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ཐག་གཅོད་བྱུང་"ཞེས་གསལ་ཐད། བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ནས་དེ་སྔའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་མོས་མཐུན་མ་
གནང་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢ ཁ། གཞན་མཐུན་རྐྱནེ་འཛུགས་སྐྲུན། ༡།"ས་འཐུས་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་བསད་
ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་འདྱི་ལོར་ཌལ་ཧོར་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟྱིན། སྱིམ་ལར་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་གོང་ས་ེལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད། ཀ་སྦུག་ཏུ་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་ཡུལ་ས་ཆ་
གཏན་འཁེལ་མ་བྱུང་བས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་མེད་བཅས་གསལ་བ་དང་། ཀ་སྦུག་ས་འཐུས་སྐབས་ལྔ་པའྱི་
ལས་བསོམས་ཀྱི་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུའང་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་རྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་
ཤསེ་དང་ར་ེབ་ཤུགས་ཆརེ་རྒྱབ་ཀང་གྲུ་འབས་སནོ་མདེ། ཡྱིན་ནའང་ས་འཐུས་ལ་དགསོ་པའྱི་འཛནི་ཆས་གལ་ཆ་ེབ་
བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་གནང་འབྱོར་ཉ་ོསྒྲུབ་ཟྱིན་པ་"ཞསེ་གསལ་འདུག་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་སྱིམ་ལའྱི་ས་འཐུས་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལ་གངོ་ས་ེལས་ཁུངས་ནས་ཆགོ་མཆན་མ་
གནང་བ་དང་། ཀ་སྦུག་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་ད་ེལས་འཆར་དུས་འགངས་དང་རགོས་དངུལ་ཕྱིར་
སོག་བྱ་དགོས་བྱུང་ཡང་ཐག་གཅོད་རེས་སྣུར་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ས་གནས་སུ་ཕེབས་
དུས་དང་ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ས་བགོས་ཕོགས་ཕེབས་སྐབས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཏང་བའྱི་ར་ེསྐུལ་སྔ་
རསེ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། ལས་བསོམ་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ ༥། "སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དཔ་ེམཚོན་བགེས་ཤག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གསར་
བརྒྱག་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བགསེ་ཤག་གངས་ ༩ གསར་རྒྱག་གྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་"ཞསེ་པ་དང་། 
ཡང་ལས་བསམོས་ཤགོ་གངས་ ༣༧ པའྱི་ནང་"སལེ་ཀབོ་ཏུ་གཞུང་ཞབས་བགསེ་ཡལོ་བར་བགསེ་ཤག་གངས་ ༡༠ 
གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ད་ེདག་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་"ཞེས་གསལ་ཐད། དོན་དངོས་ཐོག་དཔ་ེམཚོན་བགེས་ཤག་
ཚད་ལྡན་གཅྱིག་གསར་རྒྱག་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ ༩ ཡྱིན་ནམ་ ༡༠ ཡྱིན་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ ༢་༢།།མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན། གཤམ་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་
གསུམ་པའྱི་ནང་ ” ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཟ་ོ
རྒྱུ་"ཞསེ་གསལ་བའྱི་ཐད། ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་ཚགས་ཆུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཕན་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡདོ་འགེལ་བརདོ་ཡངོ་བ། 

ཁ ལུགས་བསམ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་མཉམ་འབལེ་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༦༤ ཡྱི་ ༦། དང་ཡང་།ཤོག་གངས་ ༨༤ ཡྱི་ ༥་༡། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༡།༡༢ དང་ ༢༠༡༢།༡༣ 

ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་གཙང་ཁ་ེཅྱི་ཡདོ་ལ་རང་ཁོངས་དང་མངའ་ཁོངས་རྩྱིས་པའྱི་དག་མཆན་གཅྱིག་མཚུངས་ཅན་དང།  རང་
གཞུང་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་དག་མཆན་གཉྱིས་དབར་གཤམ་འཁོད་རེའུ་མྱིག་ལྟར་བར་ཁད་ཤོར་འདུག་པར།  " རྩྱིས་ལོ་ 
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༢༠༡༦།༢༠༡༧ ནང་ཚུན་དངོས་བདེན་ཇྱི་ཡྱིན་གཙང་བཟ་ོབགྱིས་ཏེ་འབུལ་འབབ་ཆ་ཚང་གཙང་འབུལ་ཞུ་དགོས་
གསལ་བ་ལྟར་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་འབལེ་གཏུགས་ཀྱིས་རྩྱིས་གཙང་བཟ་ོཆགོ་པ་ཞུ་"ཞསེ་གསལ་བའྱི་ཐད། 

རྩྱིས་ལ།ོ རང་ཁངོས་རྩྱིས་པ་དང་མངའ་གཞུང་རྩྱིས་པ། རང་གཞུང་རྩྱིས་པ། བར་ཁད། 
༢༠༡༡་་་༡༢ ཧྱིན་སོར་ ༥༧༤༩༨༧།༨༧ ཧྱིན་སོར་ ༥༨༨༠༣༡།༠༠ ཧྱིན་སོར་ ༡༣༠༤༣།༡༥ 
༢༠༡༢་་་༡༣ ཧྱིན་སོར་ ༡༠༢༩༤༠།༠༠ ཧྱིན་སོར་ ༣༦༩༨༩༦།༠༠ ཧྱིན་སོར་ ༢༦༦༩༥༦།༠༠ 
ད་ཆ་དངསོ་བདནེ་གང་ཡྱིན་གཙང་བཟ་ོབགྱིས་ཏ་ེའབུལ་འབབ་ཆད་ལྷག་ཡདོ་ན་གཙང་འབུལ་ཞུས་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་ 
ཡོང་བ། 
༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ རྩྱིས་གསལ་ལུགས་བསམ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་མཉམ་འབལེ་གྱི་མ་རྩ་ཁུངས་

སྐྱལེ་རྩྱིས་ཤགོ་གྱི་ཤགོ་གངས་ ༩༡ དང་ཤགོ་གངས་༩༢ ངསོ་ཀྱི་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་ཁ་ེགུན་རྩྱིས་ཁ། གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་
མཉམ་འབལེ་གྱི་ཚངོ་འབལེ་རྩྱི་ཁ་བཅས་ཀྱི་རྩྱིས་ཁ་ཡངོས་རགོས་ཀྱི་དངུལ་འབརོ་གཤམ་ལྟར་བཀདོ་འདུག་པའྱི་ཐད། 

དཔརེ་བརདོ། 
གནས་དནོ། སརོ། གནས་དནོ། སརོ། 
མྱི་མང་ལ་སྐྱདེ་འབབ་འབུལ་བ། ༡༠༡་༦༥ མཉམ་འབལེ་དབུས་མའྱི་ཁ།ེ ༣་༥༢ 
མཉམ་འབེལ་དབུས་མའྱི་འཛིན་སྐྱོང་
འག་ོགོན། 

༡༩་༣༠ ས་ེཚན་ཁ།ེ ༥་༨༡ 

གཞན་རྩག་རྩྱིག་འག་ོགོན། ༢་༤༤ རུམ་བཟ་ོས་ེཚན་གྱི་ཁ།ེ ༥་༠༢ 
སྐུལ་ཟད། 
Depreciation 

༩་༣༡ འཕྲུལ་འཁརོ་དང་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་གྱི་ཁ།ེ ༡་༥༤ 

ཟུར་བཅད། ༢༠་༨༣ འཕྲུལ་སྣུམ་ས་ེཚན་གྱི་ཁ།ེ ༦་༧༤ 
 གོང་གསལ་རྩྱིས་ཁ་གསུམ་གྱི་དངུལ་འབོར་རྣམས་གངས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ། བརྒྱ་རྩྱིས། 

སྟངོ་རྩྱིས། ཁྱི་རྩྱིས། འབུམ་རྩྱིས་སགོས་གང་ཡྱིན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ནོར་བཅོས་དགོས་གལ། 
ག མནོ་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༩༧ ག ༡ "ས་གནས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་སལེ་སད་ས་གནས་

རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ལ་སརོ་འབུམ་བརྒྱ་ཅན་གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ཕུལ་ལྟར་ས་གནས་(འདྱིའྱི་གཤམ་ལ་རགས་ཐནེ་
པ་ད་ེདག་ཡྱིག་ནོར་དང་ཀོག་མྱི་ཤེས་པ་ད་ེའདྲ་རེད།)རོང་དཔོན་ལས་རོགས་དང་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱབ་གཉརེ་དང་སགས་སངེ་ལརོ་བནོ་ཆནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སན་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་"ཅསེ་དང་། 
ཡང་ ༡་་༥ ཤགོ་གངས་ ༡༠༡ ནང་གསསེ་ ༤། ནང་ " སྔ་ལའོ་ིབྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༤ དགངོས་དནོ་བཞྱིན་འདྱི་ག་
གཞྱིས་གངོ་ ༦ དང་ ༧ གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཛ་དྲག་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སལེ་སད་དབུས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་འཆར་
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གཞྱི་བཟོས་ཕུལ་བཞྱིན་འདྱི་ལརོ་གཞྱིས་གོང་ ༦ པར་ལྱི་ཀྲར་འབུམ་གཅྱིག་ཤོང་ཚད་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ་གཞྱིས་གངོ་ ༧ པའྱི་ཐད་རསེ་ལའོ་ིནང་འཆར་དངུལ་ཐནོ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་" ཅེས་གསལ་ཐད། ག ༡ 
ས་གནས་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་སེལ་སད་སེང་ལོར་བོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་སན་ཕུལ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་པའྱི་ནང་གཞྱིས་གོང་ ༦ དང་ ༧ གཉྱིས་ཡོད་མེད་དང་། མེད་ན་གོང་གྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེསུ་
དང་གང་ཡྱིན། གཞྱིས་གོང་ ༦ པའྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་གང་ལེགས་ཀང་། གཞྱིས་གོང་ ༧ པའྱི་ཛ་དྲག་
དཀའ་ངལ་རསེ་ལའོ་ིབར་ལྷག་འདུག་པས་འཕལ་སལེ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་གནང་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༠༢ ག ནང་"མནོ་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་མྱི་འབརོ་ཆ་ེཤསོ་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པས་སྨན་ཁང་ཡང་གང་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་སྨན་ཁང་ནང་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་
ཞསེ"གསལ་ཐད། སྨན་ཁང་དུ་སྨན་པ་མེད་ན་སྨན་ཁང་ད་ེསྨན་ཟགོ་ཉར་ཚགས་ད་ོདམ་བྱེད་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལས་རྒྱ་ཆའེྱི་
མྱི་མང་གང་ཞྱིག་ནད་མནར་སྐབས་སྨན་ཁང་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནད་ལས་གོལ་ཐབས་མེད་པས་ན། ས་གནས་ནས་
སྨན་པ་ཐབས་འཚོལ་ཇྱི་གནང་དང་། འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ནས་དའེྱི་ཐད་ཕག་ལས་གང་གནང་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ང་། མནོ་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་མཉམ་འབལེ། 
༡། འཕྲུལ་བཟ་ོདང་འཕྲུལ་རྨ་ོས་ེཚན། ཤོག་གངས་ ༡༠༥ ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་ " གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོཐབས་

གཙ་ོབ་ོནྱི་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་ཡྱིན་པར་བརནེ། མཉམ་འབལེ་འཕྲུལ་རྨསོ་ཀྱི་རྨསོ་ག་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ལས་རྱིན་གངོ་
ཆུང་བ་ཡོད་སྟབས། ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཕན་ཐོག་བྱུང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁོན་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་འཕྲུལ་རྨོས་དང་འཕྲུལ་ལས་པ། ཁ་ལ་ོཔའྱི་དཀའ་ངལ་སོགས་ད་ལྟའང་འཕད་མུས་ཡྱིན་"ཞེས་དང་། 
ཡང་ ཅ། མཉམ་འབེལ་གྱི་མ་ལག་ཁོན་ཡོངས་སམ་ཚན་པ་གང་རུང་ལ་ལ་ོའཁོར་ནང་གོང་གུན་སྐོར་གྱི་རེའུ་མྱིག 
ཤགོ་གངས་ ༡༡༠ ནང་། གངོ་གུན་ཆགས་རྐྱནེ་གྱི་རའེུ་མྱིག་གཉྱིས་པར་"ས་ེཚན་འདྱིའྱི་ཡངོས་འབབ་ཆ་ེཤསོ་ནྱི་ཞྱིང་
སར་འཕྲུལ་མསོ་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པས། འདྱི་ལ་ོཆར་ཆུ་དཀནོ་པའྱི་དབང་གྱིས་འཕྲུལ་རྨསོ་ཡངོས་འབབ་ཆེས་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་ཡོད་པར་བརེན་སེ་ཚན་འདྱི་གོང་གུན་དུ་ཕྱིན་ཡོད"ཅེས་དང་། གོང་གུན་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་ནང་དུ། "མ་
འངོས་ཆར་ཆུ་དུས་ཐགོ་བབས་ཚ་ེའབལེ་ཡདོ་ས་ེཚན་ནས་ཡངོ་འབབ་ཇ་ེམང་བཟ་ོའཆར་ཡདོ། མ་ཟད་ས་ེཚན་འདྱིའྱི་
ནང་ལས་བྱེད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་སྟབས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་འཆར་ཡོད་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ེཚན་འག་ོགོན་
ལའང་བསྱི་ཚགས་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་"ཞེས་འཁོད་འདུག་ན། ཀ མཉམ་འབེལ་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ས་ེཚན་ད་ེགོང་
གུན་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་རྨསོ་ག་ཡུལ་ཐང་ལས་ཆུང་བར་གཏན་འབེབས་གནང་དནོ་ཅྱི་ཡྱིན། 

 ཁ། འཕྲུལ་རྨོས་དང་། འཕྲུལ་ལས་པ། ཁ་ལོ་པ་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ལྟའང་འཕད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་པ་དང་། ས་ེཚན་
འདྱིའྱི་ནང་ལས་བྱེད་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་སྟབས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་འཆར་ཡོད་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སེ་ཚན་གྱི་
འགོ་གོན་ལའང་བསྱི་ཚགས་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པར་འཕྲུལ་ལས་པ་དང་། ཁ་ལོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་
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མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ནང་སུ་དང་སུ་ཚུད་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ལས་འགན་གང་ཡྱིན་
གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

༢། འཐུང་ཆུའྱི་ས་ེཚན། ཤོག་གངས་ ༡༠༧ ནང་ " ལྷག་པར་དུ་འཐུང་ཆུ་ད་ེརྱིན་གངོ་གང་ཐུབ་ཞྱིག་སརེ་གྱི་ཚངོ་པ་ལས་
ཉུང་དུ་ཚོང་འགྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་རྩྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་གོང་གུན་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་ཀང་
ཚངོ་འགྱུར་ནྱི་སྔར་ལས་ཆསེ་བཟང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་" ཞསེ་དང་། ཡང་ཤོག་གངས་ ༡༡༠ རའེུ་མྱིག་དང་པའོ་ིནང་ " རསེ་
ལའོ་ིནང་གངོ་གུན་དུ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་འཆར་གཞྱི་ཇྱི་ཡདོ་ནང་ཚངོ་འགྱུར་མང་དུ་གཏངོ་འཆར་ " ཞསེ་འཁདོ་
འདུག་ན། འཐུང་ཆུའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ཚོང་འགྱུར་མང་དུ་བཏང་ན་ས་ེཚན་ད་ེགོང་གུན་དུ་མྱི་འག་ོབའྱི་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕ་
དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁ་ེགཙང་མེད་པར་གོང་གུན་གྱི་ཐོག་ནས་འཐུང་ཆུའྱི་ས་ེཚན་ད་ེརྒྱུན་གནས་ཇྱི་ལྟར་ཐུབ་མྱིན་གསལ་
བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། མཉམ་འབལེ་གྱི་ག་ོརགོས་གོང་སལེ། ཤོག་གངས་ ༡༡༡ ནང་ " གངོ་ས་ེས་ོསའོ་ིནང་འགན་ལྷན་གཙསོ་པའྱི་འཛནི་སྐྱངོ་
ངོས་ནས་མྱི་མང་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་མཉམ་འབེལ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ག་ོརོགས་སེལ་འཆར་ཡོད་  " ཞེས་པ་
དང་། ཡང་ཤོག་གངས་ ༡༠༨ ༨།༡ ནང་ " ཤས་བདག་མང་ཚགོས་ལ་མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་གཞྱི། དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་། ཤས་བདག་མྱི་མང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་གལ་ཆེན་སྐོར་ག་ོརོགས་དང་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་བ་ོརྒྱ་ཇྱི་ཕྱིན་པ་སེལ་
གནང་ཡོད་" ཅེས་གསལ་ཐད། ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ལ་ལོ་རེའྱི་ཚོགས་ཆེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུན་མཁོའ་ིསྱིག་གཞྱི་ 
BY-LAW ནང་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྐོར་ལ་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥།༡༦ ནང་གོ་རོགས་
ཐེངས་ག་ཚོད་སེལ་ཡོད་པ་དང་མང་ཚོགས་ག་ཚོད་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་མེད། གོ་རོགས་དང་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་
ཅེས་པའྱི་སོགས་སའྱི་ནང་གང་དང་གང་ཚུད་ཡོད་མདེ་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༠༥ ཚོང་ཁང་ས་ེཚན། " གཞྱིས་གངོ་དང་པ་ོདང་བདུན་པར་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་གཉྱིས་
སེར་ལ་བོགས་གཏོང་དང་གཞྱིས་གོང་གསུམ་པར་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ནང་གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམས་པའྱི་ཅ་དངསོ་དང་བཟའ་བཅའ་ཚངོ་འགམེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚངོ་བསྒྱུར་གྱི་ཆ་ནས་ཤས་བདག་མྱི་མང་རྣམས་
ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ " ཞེས་དང་། སོ་ནམ་མཉམ་འབེལ་ཚོགས་པའྱི་ཚོང་རྩྱིས་ཁ་འགོད་འབུལ་
ཞུས་པའྱི་རའེུ་མྱིག ཤོག་གངས་ ༡༡༥ ནང་ " ཚངོ་ཁང་དང་པ་ོནས་ལ་ོའདྱིར་གཙང་ཁ་ེསརོ་འབུམ་ ༠་༨༡ དང་ཚངོ་
ཁང་ལྔ་པར་ལ་ོའདྱིར་གཙང་ཁེ་སོར་འབུམ་ ༠་༠༡ བྱུང་འདུག་གསལ་ཐད། ཚོང་ཁང་དང་པ་ོདང་། ལྔ་པ། གཉྱིས་ནྱི་
སེར་ལ་བོགས་གཏོང་གནང་བ་ད་ེགཉྱིས་ཡྱིན་མྱིན་དང། མཉམ་འབེལ་གྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོང་ཁང་
གང་ཡྱིན་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསམོས་ནང་ཚོང་ཁང་གསུམ་ཡོད་པ་གསལ་ཡང་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཁ་གསལ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན། 

༥། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༡༤ ནས་ ༡༡༥ རའེུ་མྱིག་ནང་གསལ། མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ས་ོནམ་མཉམ་འབེལ་གྱི་
ཕྱུགས་གས་ོསེ་ཚན། རྡ་ོསྣུམ་རླངས་རས་སེ་ཚན། འཐུང་ཆུའྱི་སེ་ཚན། སོས་བཟ་ོསེ་ཚན། འཕྲུལ་བཟ་ོསེ་ཚན་དང་
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འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་བཅས་ཁནོ་ས་ེཚན་ལྔ་གངོ་གུན་ཐགོ་འག་ོབཞྱིན་པ་ལས་བསམོས་རའེུ་མྱིག་ནང་གསལ་ཐད། སྱིར་
སོ་ནམ་མཉམ་འབེལ་ནས་ཤས་བདག་མང་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་རྩར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་དགོས་གལ་ཡང་། དེ་དང་ཕོགས་
མཚུངས་སྱི་པའྱི་སེ་ཚན་ད་ེདག་ནས་རྒྱུན་རྱིང་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐབས་ཆེད་སེ་ཚན་ད་ེརྣམས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་
ཐབས་ལམ་ཡང་གནང་ཡོད་ཤག་ལ། སང་དང་གནངས་ཀྱི་ནར་འགངས་ཕྱིར་བཤོལ་དུ་མ་གྱུར་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་
ཕྱིན་གྱིས་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ནང་ཁུལ་ནས་ལེགས་ཆ་སེལ་རེས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་
གང་དང་གང་བཙལ་ཡདོ་དམ། 

ཅ། སལེ་ཀབོ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གས་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༢༢ "ཀ།། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་། བེད་སོད་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་སྐབས་དཀའ་གནད་ཇྱི་འཕད། ༡། གཞྱིས་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ས་གནས་གཞན་དུ་ཐནོ་ཟྱིན་པ་དང་ཐནོ་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་ས་ཁང་ཐབོ་སྐལ་གཞྱིས་ལས་ཁང་དུ་རྩྱིས་སདོ་ཞུ་ལམ་མདེ་པར་མུ་མཐུད་བདག་བཟུང་
བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ། ༣། བུ་ཕྲུག་མདེ་པའྱི་གཞྱིས་མྱི་ས་ཞྱིང་ཐབོ་སྐལ་ཡདོ་པ་འདས་གངོས་སྐབས། དའེྱི་ཐབོ་
སྐལ་གཞྱིས་གངོ་དའེྱི་སྒུག་ཐ་ོལྟར་བག་ོའགམེས་ཞུས་ན་དངསོ་སུ་ཁྱིམ་ཚང་སུལའང་ཕན་ཐགོས་མདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ། 
༤། གཞྱིས་ཁངོས་བུ་ཕྲུག་གསར་སྐྱསེ་རྣམས་ལ་ས་ཁང་ཐབོ་སྐལ་མདེ་པ་དང་། ད་ེསྔནོ་གཞྱིས་ཁངོས་ཡྱིན་པ་ད་ཆ་ཕྱི་
རྒྱལ་དང་ས་ཆ་གཞན་དུ་གཏན་སདོ་བྱདེ་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོས་རང་གྱི་ཐབོ་སྐལ་མུ་མཐུད་བདག་གཟུང་གྱིས་རང་
གཞན་སུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་ས་ཁང་ཐོབ་སྐལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཕྱིར་བསྡུ་ཞུ་མ་ཐུབ་འྱི་དཀའ་ངལ་" བཅས་
གསལ་ཐད། ལོ་མང་སྔོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བྱེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་སྐབས་དཀའ་གནད་འཕད་པས་དཀའ་སེལ་ཆེད་བྱ་ལམ་བྱེད་བདེའྱི་
སྱིག་གཞྱི་སྣོན་འཕྱི་སོར་གཅོག་གྱིས་ལེགས་བཅོས་ཆེད། ལོ་ཤས་སྔོན་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་
ཕུལ་བ་ལྟར་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་ནའང་། ད་དུང་ཡང་དཀའ་སེལ་ལག་བསྟར་མཇུག་སྐྱོང་ནན་འདྲོངས་མེད་པའྱི་སྣང་
ཚུལ་ལྷག་འདུག་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་སེལ་ཐབས་ཀྱི་
ལམ་སྟོན་ཇྱི་གནང་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

ཆ། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༥༢ ཧནོ་སུར་རབ་གྱིང་། ༢། ས་བཅད་གཉྱིས་པ། ལས་དནོ་བྱས་ཀང་གྲུབ་འབས་མ་ཐནོ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན། ཀ ས་ཆ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིང་སྟོང་དུ་ལུས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འཁདོ་འདུག་པའྱི་ཐད། ས་ཞྱིང་འདབེས་
ལས་མ་བྱས་པར་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་མཉམ་འབལེ་ཇྱི་ལྟར་ཆགས་མྱིན་གསལ་བཤད་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་སྟོན་ཇྱི་གནང་། རབ་གྱིང་ས་གནས་སུ་བསོམས་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། 
དའེྱི་ནང་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ཞྱིང་སྟངོ་དུ་ལྷག་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཁ་གསལ་ཡངོ་
བ། 
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༢། རབ་གྱིང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་བསམོས། ཤོག་གངས་ ༡༥༧ ནང་མཐུན་རྐྱནེ་བསྐྲུན་ཡདོ་པ་སངོ། ཤགོ་གངས་ ༡༥༨ 
ནང་ དྭངས་སྱིལ་ཆུ། ཤགོ་གངས་ ༡༥༩ ནང་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཤགོ་གངས་ ༡༦༠ ནང་ཟགོ་རྣམས་མྱི་མང་
ལ་སསོ་པ་སསོ་པ་ཚངོ་གྱུར་གྱིས། གཞྱིས་མྱི་ཕལ་མ་ོཆ་ེཞྱིང་པ་ཡྱིན་ད་ེདག་གྱི ཤགོ་གངས་ ༡༦༣ ནང་ བསྐརོ་རྒྱག་
མ་དངུལ་འཐབ་འཚོལ་གང་ཡང་ཞུ་མེད། སརོ་འབུམ་ཉྱིས་རྒྱ་ལྷག་ཡོད། ཤགོ་གངས་ ༡༦༤ ནང་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ཕར་
འགྲུ་མཉམ་འདགེས། གསར་ཉ་ོཞུས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་འམ་འདས་གངོས་ཕྱིན་རྱིགས་ཤྱིང་སྐྱལེ་འདྲནེ་ཆདེ་མཉམ་འབེལ་
ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་ཡོད། ཤོག་གངས་ ༡༦༥ ནང་གསར་བཟ་ོའམ། ཞུ་སན་ཕུལ་འབྱོར་ལ་མཐུན་རྐྱེན་
གནང་། མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆརེ་མྱི་མང་ཁ་ོནར་བད་ེརྩར་སངོ་། ལ་ོརའེྱི་ནས་ཇྱི་མང་དུ་།ཤོག་གངས་ ༡༦༦ 
ནང་། སྱིར་ཤེས་ཡོན་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོག་རྩ་ཡྱིན་པ་སོང་། སོབ་ཡོན་རགས་ཐབས་སུ་ཕོམ་ཤོག་བཀང་སྟེ། མཉམ་
འབལེ་དྲ་རྒྱ་ནས་་།ཤགོ་གངས་ ༡༦༧ ནང་མཉམ་འབལེ་ནྱི་དངུལ་ཁང་ལྟར་ལས་ཀ་བྱ་བཞྱིན་ཡདོ་ཁར། དངུལ་བཅལོ་
ཐད་ Bank ལ་བསྐྱདོ་དགསོ་ཀྱི་འགན་བསྡུར་ལྟ་བུ་གནང་ན་འགྱིག་མྱིན་གྱི་རྱིམ་པས་ལས་འཚམས་འཇགོ་རྒྱུ། ཤགོ་
གངས་ ༡༦༨ སྐབས་དུས་ས་ོསོར་ལན་འདེབས་མེད་ནའང་ཕུགས་འགངས་རྱིང་པོས་ད་ལན་འཛོམས་།ཤོག་གངས་ 
༡༦༩ ནང་ ཉནེ་སྲུང་འཇགོ་ཡདོ་།ཤགོ་གངས་ ༡༧༠ ནང་དངུལ་ཁང་དང་བུན་ལནོ་རྱིགས་ལ་གཙང་ཁ་ེཟུར་བཅད་མ་
གནང་། ཤགོ་གངས་ ༡༧༡ ནང་་མཐ་ོརྱིམ་སབོ་གཉརེ་ཆདེ་སབོ་ཡནོ། སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབརོ་ཕག་ནས་གཞྱིས་གངོ་བརྒྱ་
དཔནོ་དང་སྐུ་ཚབ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འབུལ་ཐུབ་པར། ཤོག་གངས་ ༡༧༢ ནང་སྨན་གཏུགས་སམ་བརག་དཔྱད་དང་
གཤག་བཅོས་གཏོང་ཚེ། ཤོག་གངས་ ༡༧༣ ནང་དེང་འཆར་མྱི་མང་དང་དོ་བདག་སུ་རུང་ Bank ནང་དངུལ་
བཅལོ། དངོས་འབེལ་མྱིན་པར་བརནེ་གསར་བཟ་ོའམ་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་ཡོང་སད་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
སུད་ཚངོ་ཐད་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་གནས་ཡདོ་ཁར་།ཤགོ་གངས་ ༡༧༤ ནང་ལུས་རྩལ་སྦྱངོ་བརྡར་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་
དང་། གནམ་ཐང་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་།ཤགོ་གངས་ ༡༧༥ ནང་རྡ་ོརྩྱིག་ Cement ཤགོ་གངས་ཤགོ་གངས་ ༡༧༦ དུས་
རག་ཏུ་ལ་ོཏོག་ལེགས་པ་ོམ་སྐྱེས་པ་དམྱིགས་བསལ་རོགས་སྐྱོར་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གོངས་དང་། ས་ཞྱིང་འདེབས་
ལས་གནང་མཁན་ལ་ོརེའྱི་ནང་ཇྱི་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། "མཉམ་འབེལ་ངོས་ནས་ཉམས་པ་སར་གས་ོབྱ་ཐབས་
དཀའ་བར། རྒྱ་གར་ཆབ་སྱིད་པ་ནས་བདོ་པའྱི་ཞྱིང་ས་སྟངོ་པ་རྣམས་མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འགྱུར་བསད་ན། 
"ཞསེ་སགོས་མང་དག་ཅྱིག་འཁོད་འདུག་པའྱི་ཐད། རབ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ནང་ཡྱིག་ནོར་
མང་རྐྱེན། གང་ཞྱིག་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་ནང་དོན་རྣམས་ཇྱི་བཞྱིན་རོགས་མ་ཐུབ་པས། འབེལ་ཡོད་ནས་ཁ་གསལ་
འགེལ་བརདོ་གནང་ལམ་ཡོང་བ་ཞུ། 

ཇ། ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༨༥ ནང་ ཁ། ༢། སྔ་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་༼ཁ་། ནང་གསལ་བཞྱིན་གཞྱིས་མྱི་

རྣམས་ལ་གགོ་གྱི་དཀའ་སལེ་སད་འབལེ་ཡདོ་མངའ་གཞུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཞུ་གཏུགས་སྔ་རསེ་ཐངེས་མང་ཞུས་ཡདོ་
ཀང་། ཀ་ོལྱི་གལ་རོང་སྕམ་ར་ཇ་ན་གར་ད་ེབཞྱིན་མངའ་གཞུང་གྱི་གོག་གྱི་ལས་གཞྱི་ Nirantra Jyoti Power 
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Scheme ཁངོས་སུ་ཚུད་ཀྱི་མདེ་སྟབས་གགོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེབཞྱིན་ད་བར་སལེ་ཐུབ་མདེ་ནའང་ NJY Feeders 
ལས་གཞྱི་ད་ེདག་མངའ་གཞུང་ནས་སར་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ལུགས་འགེལ་
བརོད་བྱུང་དོན་བཞྱིན་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་ཐད། དོན་ལྡན་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་མྱིའྱི་གོག་གྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་མངའ་གཞུང་ནས་དཀའ་སེལ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུར་ད་དུང་དུས་ཡུན་ཅྱི་ཙམ་འགོར་
ངེས་དང་། གལ་སྱིད་དུས་ཐུང་ནང་དཀའ་ངལ་ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་ཚ་ེའཕལ་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་པའམ་འཆར་
གཞྱི་བྱ་ེབག་པ་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ས་གནས་མངའ་གཞུང་གྱི་རགོས་མཐའ་མ་འཁོལ་བ་ད་ེསྱིད་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནམ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༦ ནང་ ཅ། མཉམ་འབེལ་གྱི་མ་ལག་ཁནོ་ཡོངས་སམ་ཚན་པ་གང་རུང་ལ་ལ་ོའཁོར་
ནང་གོང་གུན་བྱུང་ཡོད་ཚེ་གོང་གུན་ཆགས་རྐྱེན་ཇྱི་ཡྱིན་དང་། རེས་ལོའ་ིནང་གོང་གུན་དུ་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་
འཆར་གཞྱི ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ནང་གྱི་གོང་གུན་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་ཞེས་པར་།"སེ་ཚན་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་
ཕོགས་ཡོངས་རོགས་རང་འབྱུང་ཆར་ཆུ་ལ་བསྟེན་དགོས་སྟབས་ཆར་ཆུ་དུས་ཐོག་བབས་དགོས་པ་དང་གཞྱིས་མྱི་
རྣམས་སྔ་རྒྱུན་ལྟར་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བྱེད་དགསོ་པ་ལས་ཞྱིང་སྟངོ་མ་བཞག་ཚ་ེས་ེཚན་ཁ་ེཡངོ་བསམ།" ཞསེ་པ་ཞྱིག་
འཁོད་ཐད། གོང་གསལ་ཡྱིག་ཕེང་གསུམ་ལ་ཡྱིག་ནོར་བརྒྱད་ཅན་འདྱིའྱི་ནང་འཁོད་པ་ལྟར་ན། རེས་ལོར་སོ་ནམ་པར་
གོང་མེད་གཙང་ཁ་ེཡོང་ཐབས་སུ་ཞྱིང་ས་སྟངོ་པར་མྱི་འཇགོ་རྒྱུ་གཙ་ོའདནོ་གནང་འདུག་པས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ 
ལོར་ཆར་ཆུའྱི་རྐྱེན་པས་ཞྱིང་ས་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པར་ས་སྟོང་དུ་ལུས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༩༩ ཇ། སྔ་ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་ཀྱི་གསོ་ཆོད་ཁག་ལ་མཇུག་སྐྱངོ་ཇྱི་བྱདེ། 
ཀ།" མཉམ་འབལེ་ནང་དཔལ་འབྱརོ་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་དང་འཛིན་སྐྱངོ་ཚགས་ཚུད། གོས་ཆོད་ 
ཀ།༡། འདྱི་ག་མཉམ་འབེལ་ནས་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་སྣ་འཛོམས་ཚོང་ཁང་ Shopping Complex 
གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་འཆར་སྱིག་ཡདོ་ནའང་། འདྱི་ནས་ལས་གཞྱི་དནོ་འཁལོ་ཡངོ་ཐབས་སད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་འགན་ལྷན་གསོ་ཆདོ་ཨང་ ༣ བརྒྱུད་ཚངོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་གཞྱིས་མྱི་མང་ཚགོས་ལ་བགོས་
གཏོང་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ 
འཁདོ་བའྱི་ཡངོ་ཁབ་གསལ་བསགས་ནང་ལས་གཞྱི་སྐོར་གསལ་བསགས་སལེ་གནང་བ་དང་གཞྱིས་མྱི་མང་ཚོགས་
ནས་ཚངོ་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བགོས་མར་ལནེ་འདདོ་ཡདོ་ཚ་ེདུས་བཀག་ངསེ་ཅན་ནང་ཞུ་སན་འབུལ་དགསོ་པ་དང་གལ་
ཏ་ེཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བོགས་མར་ལེན་འཁན་མེད་ཚ་ེལས་གཞྱི་མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་སེལ་
ཡོད། སར་ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་ཆེན་ནང་ཚོང་ཁང་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་བགོས་མར་གཏངོ་ཕགོས་སྐརོ་ནན་ཏན་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་བགོས་
ལནེ་པས་ཞུ་སན་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཟླ་གཅྱིག་རྱིང་ཕར་འགངས་གནང་ཡདོ་ཀང་དངསོ་སུ་ཚོང་ཁང་བོགས་མར་
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དགསོ་མཁན་ནམ་ལས་གཞྱི་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་གཞྱིས་མྱི་གཅྱིག་ལས་མ་བྱུང་སྟབས། འདྱི་ནས་ལས་
གཞྱི་ད་ེགཞྱིས་མྱིའྱི་དགསོ་མཁ་ོམ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛནི་ཞུས་པ་དང་གནས་སྐབས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པས་
ཐག་གཅདོ་གནང་ཡདོ་" ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་གཞྱི་ད་ེགཞྱིས་མྱིར་དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་
ཡོད་ན། ཐོག་མར་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་སྐབས་འགན་ལྷན་ནས་གཞྱིས་མྱིར་དགོས་མཁ་ོཡོད་མེད་ལ་མ་གཟྱིགས་
པར་ཚོགས་ཆེན་ནང་འོལ་ཚོད་ཀྱིས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ། གོང་གསལ་ཡྱིག་ཕེང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཡྱིག་ནོར་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་བྱིས་འདུག་པ་ནྱི་བོད་ཡྱིག་ལ་མཐ་ོའཚམས་པ་རང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས། 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༠༡ གོས་ཆདོ། ཁ། ༢། གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་འདྱི་ག་མཉམ་འབལེ་ལས་ཁང་མཐུན་མངོ་
ནས་ས་གནས་མངའ་གཞུང་ Zilaphanchayat (Chamrajnagar) ལས་ཁང་དུ་འདྱི་ག་གཞྱིས་ཆགས་ནང་
འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕལ་མུས་ཡྱིན་བའྱི་བད་ེསྡུག་རྱིམ་བར་ཞུས་ཡོད་སྟབས། མངའ་གཞུང་ནས་དགོངས་པར་
ཆསེ་བཞསེ་ཀྱིས་འདྱི་ག་གཞྱིས་གངོ་ K དང་ R J གསུམ་དང་དགནོ་པ་གཅྱིག་ལ་འཐུང་ཆུ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ་ཅེས་འཁདོ་འདུག་པའྱི་ཐད། གོས་ཆདོ། ཁ། གཉྱིས་ཅན་འདྱིའྱི་ནང་ཅྱི་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་ག་ོཐབས་བལ་
བས་ན་འབལེ་ཡདོ་ནས་འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་ཡོང་བ། 

ཉ། ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༠༩ ཅ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛནི་དང་། བདེ་སོད་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་ཞྱིབ་གསལ་དགསོ་པ་ཞསེ་པའྱི་ནང་། "ལ་ོར་ེབཞྱིན་ས་ཞྱིང་འདབེས་ལས་བྱདེ་མཁན་ཉུང་དུ་
འག་ོབའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ཞྱིང་ས་སྟངོ་པ་རྣམས་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟསོ་བྱ་ཉེན་འདུག་"ཅསེ་དང་ཡང་ལས་བསམོས་ཤགོ་གངས་ 
༢༡༣ ནང་ ༡། "དེང་སྐབས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་སོད་མཁན་ཇ་ེཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པར་བརེན་ས་ཁང་རྣམས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དང་གཞྱིས་གོང་ས་ོསོའ་ིསྱི་མྱི་ལས་ཁང་ལ་རྩྱིས་སོད་བྱ་མཁན་གང་འཚམ་ཡོང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་
འཛིན་སྐྱོང་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་བདག་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་བས་ས་ཞྱིང་རྣམས་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ངེས་འདུག་"ཅེས་གསལ་ཐད། དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཞྱིང་ས་སྟོང་པར་མྱི་ལུས་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་
གནང་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གནང་འཆར་ཡོད་དམ། ས་ཁང་རྩྱིས་སོད་བྱས་ཟྱིན་པ་དེ་དག་ལ་བདག་སྲུང་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ཚ་ེབོད་མྱི་ས་ཁང་མ་ཐབོ་པའྱི་རྱིགས་ལ་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡདོ་དམ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༠ ནང་། ༡་༩་༢ " བཅོལ་དངུལ་གཏའ་འཇགོ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ བུན་གཡར་གནང་
སལོ་ཡདོ་པ་ནས་མཉམ་འབལེ་བཅལོ་དངུལ་གཏའ་འཇགོ་རྣམས་ལ་བུ་ལནོ་སརོ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་སྟངོ་ཕག་སུམ་བཅུ་
ཐམ་པ་བུན་གཡར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ " ཅེས་གསལ་ཐད། བུ་ལོན་སོར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་ཁྱི་གསུམ་བུན་
གཡར་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔའྱི་སྔོན་ལ་འབུམ་གནས་ངསེ་པར་འབྱི་དགོས་པ་དང་། ད་ེལྟར་
མྱིན་ན་"ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་སྟོང་ཕག་སུམ་བཅུ་ཐམ་པ་ " ཟེར་བའྱི་གངས་གནས་བརྩྱི་སོལ་ཞྱིག་བོད་ལ་སྔར་མ་གགས་
པས་གསལ་བཤད་ངསེ་གནང་ཡོང་བ། 
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༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༡ ནང་། ཡྱིག་ཕེང་ ༧ པར། འཕྲུལ་རྨོས་སེ་ཚན་ནང་སོབ་ཕྲུག་འོར་འདྲེན་གྱི་རླངས་
འཁོར་ཆུང་བ་ (bus) ཞྱིག་ཡོད་པ་འཕྲུལ་རྨསོ་ས་ེཚན་ལ་ཁ་ེཕན་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུས་གཉྱིས་
ཀར་ཕན་རླབས་ཆ་ེབ་ཡདོ་སྟབས་སབོ་ཕྲུག་འརོ་འདྲནེ་བྱ་བཞྱིན་ཡདོ་ " ཅེས་གསལ་ཐད། སོབ་ཕྲུག་འརོ་འདྲནེ་བྱདེ་
སའྱི་འཁོར་ལོ་དེ་སོ་ཕྱུགས་བ་གང་གྱི་འདྲུད་བྱའྱི་འཁོར་ལོ་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཤས་ཆེ་ཡང་། ཨྱིན་ཡྱིག་ཏུ་ " རླངས་
འཁརོ་ཆུང་བ་ (bus) ཞྱིག་ཡོད་པ་ " ཞེས་གསལ་བས་ (bus) འདྲུད་མཁན་བ་གང་དང་གང་ཆནེ་གང་ཡྱིན་གསལ་
ཁ་ཡོང་བ། 

༤། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༢༡ ནང་ ༣།ལ་རྒྱབ་ཤྱིང་འབས་ས་ེཚན། ཡྱིག་ཕེང་ ༧ པར། "ལ་རྒྱབ་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ས་
ཞྱིང་ཨ་ེཀ་གངས་ ༡༣༠ ཡདོ་པ་ད་ེདག་ས་ོསའོ་ིའདབེས་ལས་བྱ་ཐུབ་དཀའ་བའྱི་དབུས་ནང་ལྷན་ནས་བཞསེ་གནང་
ཡངོ་བའྱི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་ཀང་ནང་ལྷན་ནས་དའེྱི་ཐགོ་བཀའ་ལན་གསལ་ཁ་གང་ཡང་མདེ་སྟབས། ས་ཞྱིང་ད་ེདག་ས་
སྟོང་མ་ལུས་ཆེད་མཉམ་འབེལ་ནས་བོགས་མ་རྱིན་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ཞྱིང་པ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་འདེབས་ལས་བྱ་འཐུས་
གསལ་བསགས་བྱས་ཀང་ད་ེལ་ཡང་ལན་གསལ་གང་ཡང་མདེ་པ་ལ་ོཤས་རསེ་དའེྱི་ཐགོ་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་གང་
ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་ཤེས་ཚོད་དཀའ་བར་སོང་"ཞེས་གསལ་ཐད། ནང་སྱིད་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ལན་གསལ་གནང་འོས་མ་
གཟྱིགས་པའམ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་དང་། ལ་ོཤས་རེས་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ ༡༣༠ དེའྱི་ཐོག་གནས་སྟངས་
བཟང་ངན་གང་ཞྱིག་ཆགས་མྱིན་ཤེས་ཚོད་དཀའ་བར་སོང་ཞསེ་པའྱི་ག་ོདནོ་ལགོ་གྱུར་བ་དསེ་ཅྱི་ཞྱིག་སྟནོ་གྱི་ཡོད་དམ། 

༥། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༢༢ ནང་ ༤་༣ རུམ་བཟ་ོས་ེཚན་རུམ་བཟའོ་ིདངསོ་ཟོག་ཡངོས་རགོས་མ་གནས་ནས་
གཅོག་ཆ་གནང་སྟ་ེདངསོ་ཟོག་ཡོང་རོགས་མ་གནས་ནས་གཅགོ་ཆ་གནང་སྟ་ེདངསོ་ཟགོ་ཡོངས་རགོས་ཚངོ་བསྒྱུར་
གནང་བའྱི་དབང་གྱི་ད་ེཡང་གངོ་གུན་ནང་འག་ོབ་སངོ་མ་ཡངོ་པ་རུམ་བཟ་ོས་ེཚན་ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབལེ་དབུས་མར་
ཟླ་སྱིལ་གཏོང་འཆརཡོད་ཅེས་གསལ་ཐད། ལས་བསོམས་དུམ་བུ་འདྱིའྱི་ནང་ག་རེ་ཡོངས་རོགས་མ་གནས་ནས་
གཅོག་ཆ་གནང་བ་དང་། གོང་གུན་ག་ར་ེག་ར་ེབྱས་ནས་རུམ་བཟ་ོསེ་ཚན་ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་དབུས་མར་ཟླ་སྱིལ་
གཏོང་འཆར་ཡདོ་དམ། 

༦། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༥ ནང་ ང། ༡། "འདྱི་ལ་ོམཉམ་འབེལ་ནས་གཞྱིས་མྱི་དབུལ་ཕོངས་ཆེས་ཉམ་ཐག་
གངས་ ༡༦ ལ་འཚ་ོསྣོན་སོར་ ༡༥༠༠ ར་ེརྩྱིས་པའྱི་ཁོན་བསོམས་སོར་ ༢༤༠༠༠ གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་
གསལ་ཐད། གོང་གསལ་ཆེས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༦ ད་ེདག་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་ཡོད་
དང་མེད། ཡོད་ན་འདྱི་ལོར་ཉམ་ཐག་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ཡདོ་དང་མེད། རགོས་དངུལ་ཐོབ་མེད་ན་ཐ་ོགཞུང་ནང་མ་ཚུད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན་བཅས་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 

༧། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༩ ། ཨ་ོརྱི་ས་བོད་མྱིའྱི་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁ་ེགོང་རྩྱིས་ཤོག་མེད་པའྱི་ཐད། སེ་ཚན་སོ་
སོའ་ིཁེ་གོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཨོ་གཞྱིས་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁེ་གོང་རྩྱིས་ཤོག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་དང་། གོང་གུན་ཁག་མ་འོངས་གོང་གུན་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁ་གསལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཡྱིན ་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ཏ། མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༣༧ ནང་ ༢། ༡། " འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་གངོ་ ༡ དང་ ༣ དབར་གྱི་ཟམ་ཆུང་ད་ེལ་ོལྟར་ཆར་

དུས་སྐབས་ཆུས་བཀབ་ཏ་ེམྱི་མང་ཕར་ཚུར་འག་ོའངོ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐརོ་ས་གནས་རངོ་དཔནོ་མཆགོ་ལ་ཡྱིག་ངག་
གཉྱིས་ཐོག་ཐེངས་མང་ཞུས་རུང་དོན་འབས་སོན་མེད་ཀང་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ "ཞེས་གསལ་ཐད། ས་
གནས་རོང་དཔོན་ལ་རོགས་མགོན་ཞུས་དོན་བཞྱིན་དཀའ་སེལ་མཇུག་སྐྱོང་སད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་རོགས་
རམ་ཡངོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༥༣ ནང་། ཁ་ེགུན་རྩྱིས་ཁའྱི་རའེུ་མྱིག་ནང་། 
གནད་དནོ། སརོ་འབུམ། གནད་དནོ། སརོ་འབུམ། 
ལག་ཤསེ་ས་ེཚན། ༠།༠༨༨ རས་ལུད་ས་ེཚན། ༧།༢༧ 
དུས་ཆནེ་ཁག་འག་ོགནོ། ༠།༡༠ རས་ལུད་གཙང་ཁ།ེ ༠།༠༢ 
ལས་ཤག་བཟ་ོབཅསོ། ༠།༠༡༦༨ ཁང་ག་བབས། ༡།༨༠ 

 ལྟར་འཁདོ་འདུག་པའྱི་ཐད། གོང་གསལ་རེའུ་མྱིག་ནང་གྱི་ཨང་ཡྱིག་འབྱི་སྟངས་ནྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་མྱི་
མཐུན་པར་མ་ཟད། རང་རེའྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་པའྱི་གངས་གནས་འགོད་སྟངས་དང་ཡང་མྱི་མཚུངས་པས། འབེལ་ཡོད་ནས་
གངས་གནས་རྩྱི་སྟངས་འདྱི་སྱི་མཐུན་ཡོངས་གགས་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ལུགས་དང་ཁུངས་ལུང་འདྲེན་རྒྱུ་ཡོད་ན་གནང་
རྒྱུ་དང་། མེད་ན་རེས་སོར་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་གསར་བཟ་ོལྟ་བུ་འདྱི་རྱིགས་ནྱི་ངལ་བ་འབས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་
བྱདེ་པའྱི་རྒྱུ་ཁ་ོན་ཙམ་ལས་ཀུན་མཐུན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མྱིན་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཙོས་ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཀྱི་འག་ོལུགས་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་བཟ་ོགལ། 

༣། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༦༢ ནང་ ༣། སྔ་ལའོ་ིམ་འངོས་བྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་༼༦་༤། ནང་གསལ་ " གཞྱིས་མྱི་
གང་ཞྱིག་ཚངོ་ལསདང་། སྨན་བཅསོ། གཞན་ཡང་སརེ་གྱི་ལས་དནོ་བཅས་ཐགོ་དུས་ཐུང་རྱིང་གཞྱིས་ཆགསས་ནས་
ཕྱིར་བསྐྱདོ་སྐབས་སྐྱབས་བཅལོ་ལག་དབེ་སྟེང་ཐནོའབྱོར་ (Arrival & Departure Report) ཆགོ་མཆན་ཉ་ེ
འགམ་སྐརོ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་ཐབས་འབད་བརྩནོ་ཞུས་ཀང་ཁྱིམས་ཐགོ་དབང་ཚད་མདེ་སྐརོ་འགལེ་བརདོ་བྱུང་
བས་དནོ་འབས་སནོ་མ་སངོ་" ཞསེ་གསལ་ཐད། སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས་དརེ་ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་ཐགོ་དབང་ཚད་
མེད་ན་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཞུ་རྩད་གནང་ཡོད་མེད་དང་། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་
ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད། དོན་གནད་དེའྱི་ཐད་འབེལ་ཆགས་རང་རའེྱི་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་འབལེ་ལམ་གནང་ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ཐ། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
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༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༢༩༠ ས་བཅད་ ༢ པ་ནང་གསསེ་ ༢ པར།"གཞྱིས་གངོ་དང་པའོ་ིམཐའ་འཚམས་སུ་ཡདོ་
པའྱི་ཁང་པ་བཅུ་གངས་ཅྱིག་དང་། གཞན་ཆུ་མཛོད་ནས་རྒྱང་ཐག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་ད་ེསྔ་ནས་འཐུང་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡདོ་པར་བརནེ། ས་གནས་ནས་ལ་ོལྟར་བཞྱིན་རགོས་རམ་ཐབས་འཚལོ་ཞུས་ཀང་དནོ་
འབས་མ་སོན་ཞུ་ "ཞེས་གསལ་ཐད། མ་འོངས་པར་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་ཡོང་རེ་ཡོད་མེད་དང་། འཐུང་ཆུའྱི་
དཀའ་སེལ་ཐད་རང་རའེྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རགོས་རམ་ཞུས་ཡོད་མདེ་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༠༦ ནང་གྱི་ས་བཅད་གསུམ་པའྱི་ ༢།"ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་རྱིང་གཉྱིས་དབར་
རྩྱིས་སདོ་ལནེ་སྐབས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་གཞྱིས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་མའེ་ོདང་ཏྱི་ཛུ། ད་ེམྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཁག་
ཏུ་གཞྱིས་ས་ོབྱ་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ " ཞེས་གསལ་ཐད། ད་ེ
མྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཁག་ཏུ་ཞེས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གང་དང་གང་ཡྱིན། གཞྱིས་ས་ོབྱ་བོ་ཡོད་རྱིགས་རྣམས་
གཞྱིས་སསོ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སུས་གནང་བ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༠༧ ས་བཅད་ ༥ པ་ནང་གསེས་ ༢ པར། " བོད་རྱིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་
མངའ་གཞུང་ནས་སྱིག་གསལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་ཞྱིང་སའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་གནང་མདེ་པ་མ་ཚད་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་
ཞྱིང་ས་བོགས་ལེན་གྱིས་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ " ཅེས་གསལ་ཐད། འདོད་གཅྱིག་ནང་མྱིའྱི་ནང་རྒྱ་
གར་མྱི་སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་དང་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་མྱིང་ཐོག་ཡོད་མཁན་གཉྱིས་མཉམ་བསེས་ཅན་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། སྐྱབས་བཅོལ་ཁ་ོནའྱི་མྱིང་ཐོབ་ཅན་ལ་རང་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་རོགས་རམ་མཐུན་
འགྱུར་གང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་མདེ་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

༤། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༡༡ (ག-༡)ནང་གསལ། " ས་གནས་སུ་ན་གཞོན་མང་དག་ཅྱིག་མོས་རས་འཐུང་
མཁན་དང་གོམས་གཤྱིས་ངན་པ་ལངས་ཤོར་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པར་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་གཞོན་སྐྱེས་གངས་ ༡ མོས་
རས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ "ཅེས་གསལ་ཐད། གཞོན་སྐྱེས་ཚ་ོམོས་རས་ངན་གོམས་ཅན་དུ་
གྱུར་པ་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་ཅྱི་ཡྱིན་དང་། མང་དག་ཟེར་བའྱི་མང་པོའ་ིགངས་ག་ཚོད་ཡྱིན། འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ནས་དའེྱི་ཐད་མཁནེ་རགོས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་དང་ཡོད་ཚ་ེཐབས་ལམ་ཇྱི་འཚལ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ད། མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣༣༡-༣༣༢ "ཅ།" རའེུ་མྱིག་གྱི་ཨང་ ༢ རྩམ་འཐག་ས་ེཚན་ནང་ " ད་ཡདོ་སྣུམ་འཐག་

ནྱི་འཕ་ོབརླག་སུ་ཕྱིན་ཏ་ེབེད་མེད་དུ་ལུས་ཡོད་རང་གཞུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ཏ་ེབེད་སོད་
སྔར་ལྷག་བཟ་ོརྒྱུ་" ཞསེ་གསལ་ཐད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་དེའྱི་སྐོར་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣༦༠ ནང་གྱི་ ཅ། ༼༢༽ "ཁ་ེན་ཌར་གཞྱིས་སསོ་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ཁངོས་ནས་
ཤུལ་འཛནི་མདེ་རྱིགས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་དང་། ཁང་ས། ས་སྟངོ་བཅས་ཕྱིར་བསྡུ་ཞུས་ཡདོ་ "ཅེས་གསལ་ཐད། གཞྱིས་སསོ་
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རསེ་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟོང་གངས་དང་། ཞྱིང་ས་དང་ས་སྟོང་ཨ་ེཀར་ག་ཚདོ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་མེད། རསེ་སོར་ཁང་པ་དང་ས་
ཞྱིང་ད་ེདག་ཅྱི་ལྟར་བྱ་འཆར་ཡདོ་མདེ་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 

ན། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༧༧ ཅ། ནང་གསལ། "འདྱི་ལོའ་ིནང་ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ཤེར་

བདག་མྱི་མང་དུ་ (Cable Line) མཐུད་འབལེ་སྦྱར་གནང་བའྱི་ལས་འཆར་སལེ་བཞྱིན་ཡདོ། དའེྱི་གགོ་འཕྱིན་ཐགོ་
དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་ (VOA) དང་གཞན་བོད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་རྣམས་གསར་གཏོད་བྱེད་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ "ཅེས་གསལ་ཐད། བོད་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་རྣམས་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་
དྲ་བརན་ (Tibet Online TV ) ནང་འཇུག་བྱ་འཆར་ཡདོ་མདེ་དང་། གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་གྱི་འདོ་སེར་རྣམས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ལ་སྟནོ་འཆར་ཡདོ་མདེ་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

པ། ཌ་ོལན་ཇྱི་བནོ་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༠༡ ས་བཅད་ ༢ པའྱི་གཉྱིས་པ། སྔ་ལའོ་ིབྱདེ་འཆར་དནོ་ཚན་ ༦།༥་་་༡།༢ ནང་གསལ་ 

"འདྱི་ག་ས་གནས་སུ་འཕདོ་ལས་པ་ཚབ་གསར་ཞྱིག་བསྐ་ོགཏངོ་སྔ་ཕྱི་སན་འབུལ་ཞུས་ཀང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་འཕདོ་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐབས་བལ་བའྱི་བཀའ་ལན་ཕབེས་ཡདོ་ " ཅེས་གསལ་ཐད། འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འཕོད་ལས་པ་ཚབ་གསར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐབས་བལ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཐད། ས་གནས་དེར་འཕོད་
ལས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོམེད་པར་གཟྱིགས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕོད་ལས་པ་རག་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སུ་གར་བ་
ཡྱིན་མྱིན་ཐད་འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་དགོས་རྒྱུ། 

ཕ། སྱིར་ས་ེདག་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༡༨ ས་བཅད་གཉྱིས་པ་ ཁ། ༡།"དངེ་གྱི་ཆར་བདོ་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེ

ལགེས་སུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་ཉ་ེའཁརོ་ཡུལ་མྱིས་ཕག་དགོ་དང་སང་ཟུག་ཅྱི་ཆརེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་སྟབས་ལས་
མངའ་གཞུང་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་བསམ་འགསོ་དང་ཆ་ེབསྟུན་གྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིར་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་སྦྱོར་ཐབས་མ་མཆྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ "ཅེས་གསལ་
ཐད། མངའ་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ས་གནས་སུ་སྦྱོར་ཐབས་མ་མཆྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ལེགས་སུ་འག་ོབཞྱིན་
པ་ཡྱིན་ཚུད་བགང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེལྟར་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ཇྱི་ཡོད་འབལེ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་སུ་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བ་ཞུ། 

བ། སྱིར་བདོ་ཚགོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢༢ ག༽གཞན་ལས་དནོ་མ་གྲུབ་པ་ཇྱི་ཡོད། ༡། "འདྱི་ཁུལ་གད་སྱིགས་གཙང་བཟའོ་ི

ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོམུས་ཀང་གཞྱིས་མྱི་ཕལ་ཆ་ེབས་གད་སྱིགས་རྣམས་ཆུ་ཡུར་ནང་གཡུག་རྐྱནེ་ས་གནས་སུ་དུག་
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སང་སྐྱ་ེའཕེལ་དང་ནད་གཞྱི་ཡོང་ཉནེ་ཆ་ེབར་བརནེ་། གད་སྱིགས་སྐྱུར་འཇགོ་བྱེད་སའྱི་ས་ཆའྱི་དཀའ་གནད་སྐོར་ས་
གནས་རོང་དཔོན་དང་འབེལ་ཡོད་ལས་སྣ་ེཁག་ལ་སྔ་རྱིང་སན་འབུལ་ཐེངས་མང་ཞུས་ཀང་ར་ེའབས་མ་སོན་"ཞེས་
གསལ་ཐད། བཤད་ནས་ཉན་འཇགོ་མེད་ན་རང་དནོ་རང་གཅསེ་ཀྱིས་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟ་ོདང་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་
ཆེད་གད་སྱིགས་གང་སར་གཡུག་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལག་བསྟར་ཡོད་མེད་དང། རང་རེའྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ནས་འདྱིའྱི་ཐད་དཀའ་སེལ་ལམ་སྟནོ་ཇྱི་གནང་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

མ། ཀུམ་རའ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༣༡ ནང་ ཀ-༡། " ས་གནས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་

ནས་ངསོ་བཞསེ་གནང་བའྱི་ནང་ཤསེ་འཕདོ་གསུམ་གྱི་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའྱི་རྒས་གཅངོ་མགནོ་མདེ་ཉམ་ཐག་༼ཁ། པའྱི་
ནང་མྱི་གངས་ ༧ དང་། ཉམ་ཐག་ ༼ག། པའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༩ ༼ང་། པའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༡ བཅས་བསམོས་ཉམ་
ཐག་མྱི་གངས་ ༡༧ ཡོད་ " ཅེས་གསལ་ཐད། རྒས་གཅོང་དང་ཉམ་ཐག་མགོན་མདེ་རྱིགས་ཡྱིན་ཡང་ནང་ཤེས་འཕདོ་
གསུམ་གྱི་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་མ་ཚུད་པའམ་ལྷག་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ཡདོ་དམ། 

༢། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༣༢ ནང་ ག-༡།" ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚདོ་ ༡།༣༠ ཙམ་
ལ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལས་འཕར་སྐུ་ོདག་ེབཤསེ་བསྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་མཆགོ་དང་ཕག་རགོས་
ལས་བྱེད་གཅྱིག་བཅས་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྔནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་གལ་ཆའེྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོ
རགོས་གསལ་བཤད་དང་ད་ེབཞྱིན་འོས་བསྡུ་ནང་ཆ་ཤས་བངས་དགོས་གལ་སྐོར་གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕེབས་སྐབས་ས་གནས་ནས་ཕེབས་བསུ་སྐྱེལ་གཙོས་སྣེ་ལེན་ཞུ་ས་ོམཐའ་དག་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ཞུས་ཡོད་ " 
ཅེས་གསལ་ཐད། སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ དང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའྱི་ནང་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་རྩ་བ་
ནས་མྱི་འདུག་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་འདྱིའྱི་མཛད་གཙ་ོདབུ་ལས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ནང་མྱི་གསལ་བའྱི་མྱི་
འདྱི་སུ་ཡྱིན་གསལ་ཁ་ཡོང་བ། 

༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ནང་། ༡་༣"ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་རྩྱིས་ཁ་ཟླ་གསུམ་རེ་
མཚམས་ནང་སྱིད་དབུས་ངལ་སེལ་ལས་ཁུངས་མཚན་ཐོག་རྩྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་འབུལ་བཞྱིན་པ་དང་དེའྱི་རེས་ལ་ོའཁརོ་
རྩྱིས་ཁར་རྒྱ་གར་ཆསེ་མཐའོ་ིརྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྲུབ་མཚམས་རྩྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་དབུས་སུ་འབུལ་ལམ་
ཞུ་བཞྱིན་པ་ལས་ད་ེམྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཟུར་དུ་གནང་གྱི་མེད་པར་
བརནེ་སན་ཐརོ་མཇུག་གནདོ་ཞུ་དགསོ་རྱིགས་གང་ཡང་མདེ་"ཅེས་གསལ་ཐད། དབུས་ངལ་སལེ་ལས་ཁུངས་མཚན་
ཐོག་རྩྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཞེས་པ་དེར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་
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མེད་དང་། མེད་ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སྱི་མཚུངས་ལྟར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་
ནས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁ་གསལ་ཡངོ་བ། 

ཙ། ས་ཊནོ་ཀཿཐགོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༤༢ ས་བཅད་གཉྱིས་པ། ཁ། ༢།"སྔ་ལོའ་ིབྱདེ་འཆར་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་དགོངས་དོན་

གཞྱིས་ཆགས་སུ་གད་སྱིགས་གསགོ་འཇགོ་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟ་ོཆདེ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་སན་སངེ་ཞུས་ཀང་
ད་བར་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་མ་ཐུབ་པས་ལས་དོན་སྒྲུབ་མེད་པས་མུ་མཐུད་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་  " 
ཅེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་མང་དག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིམཐུན་རྐྱེན་མ་ཚང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞྱིན་འདུག་ན། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིལས་དནོ་ད་ེབཞྱིན་གལ་ཆ་ེདོན་ཆནེ་དུ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་མདེ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་སེལ་ཐབས་ཡངོ་ར་ེཡོད་མདེ་ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ཚ། སནོ་ཌ་ཆལོ་གསུམ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༥༢ ནང་ ག། ༡།"འདྱི་གའྱི་གཞྱིས་མྱི་དབུལ་ཕངོས་ཉམ་ཐག་ཅན་ལ་སྐབས་འཕལ་ངལ་

སལེ་དང་། ནད་མནར་སྐབས་སྨན་གནོ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་རནེ། འདས་པའོ་ིནང་མྱིར་ཐུགས་གས་ོབཅས་ཀྱི་ཆདེ་འདྱི་
ལོར་གཞྱིས་མྱི་གངས་ ༡༣ ལ་འདྱི་གའྱི་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ནས་ཧྱིན་སྐོར་ ༡༧༢༣༣ རོགས་སྐྱོར་གྱིས་ཕན་ཐོགས་
བྱུང་ཡོད་"ཅེས་གསལ་ཐད། གོང་མཚུངས་བཞྱིན་ས་གནས་ཆ་ཚང་ལ་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་སྔོན་
རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྐབས་རྩྱིས་ཁུངས་གང་དུ་གསལ་མྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

༢། ས་ཊནོ་ཁམས་ཀཿཐགོ་དང་སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་ལགེས་གྲུབ་དང་མཇུག་སྐྱོང་ཚུལ་
བཞྱིན་གནང་འདུག་པས་བསྔགས་འོས་སུ་མཐངོ་། 

ཛ། སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༧༨ ཅ།ནང་།"ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་གྱིས་སྱི་ས་ཧམ་ཟོས་བྱེད་

མཁན་རྣམས་ལ་ཉནེ་བརྡ་བཏང་ཡང་ཉན་འཇགོ་མ་བྱདེ་མཁན་རྣམས་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱས་པར་བྱང་ཕགོས་བདོ་མྱིའྱི་
ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གཞུང་ས་སྲུང་སྐྱབོས་དང་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱེད་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སརེ་ལ་
ལ་ོབདུན་རྱིང་གནས་སར་མྱི་ཆགོ་པའྱི་ཉསེ་ཆད་བཏང་ཡདོ་"ཅེས་གསལ་ཐད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་པའྱི་
ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་མྱི་བྱེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་དང་མྱིན། ཡྱིན་ཚ་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ལྟར་གཞུང་དོན་ལག་བསྟར་བྱ་མཁན་ལ་ཁྱིམས་ཆད་ཕགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས། ད་ེལྟའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་མ་
འོངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམས་ཀྱིས་སྱི་པའྱི་ས་ཆ་བདག་སྲུང་གྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ོཕོག་དང་མཛད་དཀའ་ཡོང་མྱིན་
ཐད་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ཝ། རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
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༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༤༨༩ ཀ།༡།"འདྱི་ལས་སུ་ཉམ་ཐག་བད་ེསྡུག་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༩ བྱུང་
བར་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་
ཞུས་རསེ་ཕྲུ་གུ་ལ་བརནེ་ནས་ཁྱིམ་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༧ དང་། ལ་ོགཞནོ་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་
གངས་ ༡༠ རྒས་གཅངོ་མགནོ་མདེ་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢ བཅས་ཁནོ་མྱི་གངས་ ༢༩ ལ་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་རྒྱབ་གཉེར་དང་སགས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ཆ་ཚང་
འབུལ་ལམ་ཞུས་ཁོངས་ནས་ཁནོ་མྱི་གངས་ ༨ ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་ངོས་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་"ཅེས་གསལ་ཐད། 
ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱིམ་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༧ 
དང་། ལོ་གཞོན་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༠ རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢ བཅས་ཁོན་མྱི་གངས་ 
༢༩ ལ་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཅན་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་སྟེ་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་
ཡོད་ཀང་། དབུས་ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་ནས་མྱི་གངས་ ༨ ལ་མ་གཏོགས་ངསོ་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི། 
ས་གནས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་ཡོད་ཅསེ་པ་ད་ེདངོས་བདེན་མྱིན་ནམ། དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཉམ་ཐག་གངས་ ༢༩ ནས་ ༨ ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་ངོས་བཞེས་གནང་འདུག་པ་ད་ེཚརོ་ཆ་རྐྱནེ་དམྱིགས་བསལ་བ་གང་
དང་གང་ཡོད་པ་ལ་བརནེ་ནས་ངསོ་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ནམ། ས་གནས་ནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛནི་ཡོད་ཀང་
དབུས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་སུ་མ་ཚུད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢༡ གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 

ཞ། བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༧༥ གཞན་ལས་དོན་མ་གྲུབ་པ་ཇྱི་ཡོད། ཀ། ༢། བསུ་ན་མདའ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རེན་

ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་ཤསོ་ཡྱིན་པ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་ཐུགས་ཞྱིབ་
བྱུང་སྟ་ེཉམས་གས་ོདགསོ་ལུགས་བཀའ་ཕབེས་ལྟར་འདྱི་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཧྱིན་སརོ་ ༨༠༠༠༠༠་༠༠ ཐམ་
པའྱི་འཆར་རྩྱིས་ཕུལ་ཡང་ཧྱིན་སརོ་ ༥༠༠༠༠༠་༠༠ ཐམ་པ་ལས་བཀའ་འཁལོ་བྱུང་མདེ་སྟབས་རནེ་ཁང་ཉམས་གས་ོ
ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་ཅེས་གསལ་ཐད། རེན་ཁང་འདྱི་བཞྱིན་ཧྱིན་སོར་བརྒྱད་འབུམ་མེད་ན་འབུམ་ལྔ་ཡྱིས་ཉམས་གསོ་ཡེ་
ནས་བྱ་ཐུབ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ཆགས་དང་། ཉམས་གས་ོབྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་མེད་པའྱི་ཧྱིན་སརོ་ལྔ་འབུམ་ད་ེབརྒྱད་
འབུམ་མ་ཆགས་བར་དུ་ཉར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནམ། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ཚ་ེལས་འཆར་གང་ཞྱིག་དུས་བཀག་ནང་ཚུན་
ལས་གཞྱི་ཟྱིན་པ་བྱ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། 

ཟ། བལ་ཡུལ་ག་ོཚ་ེརགོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༦༠༣ ས་བཅད་གཉྱིས་པ་ ༡།"གཞྱི་རྩའྱི་ག་ོཁུལ་བཟའ་ཆས་འབྲུ་དང་ཀུ་ཤུ་གཉྱིས་མ་

གཏགོས་གཞན་བཟའ་ཆས་ཕལ་ཆ་ེསོག་ར་ས་གནས་ནས་འརོ་འདྲནེ་བྱ་དགསོ་རྐྱནེ་བདལ་ག་ཕནོ་ཆ་ེསདོ་གསོ་པ་མ་
ཟད། གཞྱིས་མྱི་ཛ་དྲག་ནད་མནར་བྱུང་སྐབས་སགོ་ར་སྨན་ཁང་དུ་དུས་ཐགོ་བསྐྱལེ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅྱི་ཆ་ེའཕད་
བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་དུ། སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉ་ོཆེད་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་དངུལ་
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ཐབས་འཚོལ་ཞུ་དགོས་ཕེབས་པར་ས་གནས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཤུགས་ཆེ་མེད་རྐྱེན་ད་བར་རོགས་དངུལ་ཐབས་
འཚལོ་ཐུབ་པ་བྱུང་མདེ་" ཅེས་གསལ་ཐད། ས་གནས་ནས་རགོས་ཚགོས་ག་ཚདོ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་སལེ་
འགེལ་བརོད་ཀྱིས་རོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། ས་གནས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ་
བྱས་ཀང་མ་ཐོབ་ཚ་ེས་གནས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་སེལ་སད་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གཉྱིས་ནས་བདལ་ག་ཉུང་འཕྱི་དང་ནད་
པ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟནེ་གཏུག་ཆདེ་སྣུམ་འཁརོ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ་བྱ་འཆར་ཡོད་མེད་གསལ་ཁ་ཡོང་བ་
ཞུ་རྒྱུ་བཅས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སནོ་ཟྱིན་པར། སྱི་ཡོངས་
ནས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་དང། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སན་ཐོ་བཅས་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ཀྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་རྱིམ་ང་པ་དང་ཅ་
པ་འདྱི་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཀོད་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་
པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༢ ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་གསུམ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
དང་པ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

 
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། 

དྲྱི་ཤགོ 
དྲྱི་བ་ཨང་ ༢ 

གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་།༢།པ། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༦།ཟླ་།༩།ཚསེ་།༢༠།ནས་ ༢༩།བར། 
དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས། གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་།༢༢།པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡ དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་སལེ་བའྱི་འཕདོ་བསྟེན་ཀྱི་ལས་
 གཞྱི་ཆ་ེཤོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་ནམ། 
༢ ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་སྐརོ་ལ་ལས་འཆར་དང་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་ཡདོ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
༄༅།།།སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚོགས་དུས་།༢།པའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་ 

དྲྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ལན། 
༡། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་སེལ་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་
 ཤོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་ཞུ། 
༢། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་སྐརོ་ལ་ལས་འཆར་དང་ལས་རྱིམ་གང་དང་གང་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུར། 
ལས་རྱིམ་ཁག་ནྱི། 

༡། འཕདོ་བསྟེན་གངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ། 
༢། ལ་ོལྔ་མན་གྱི་བྱྱིས་པར་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་སྨན་ཁབ་རྱིན་མདེ། 
༣། བུད་མེད་སྦྲུམ་མར་ནད་གཞྱི་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཁབ་དང་།།བརག་དཔྱད།།ཟུངས་ཁག་གས་ོབཅུད་ཀྱི་སྨན། 
༤། བྱྱིས་པར་བ་ོའཕལེ་དང་།།གས་ོརྱིག་བཅུད་སྨན་རྱིལ་བུ་རྱིན་མདེ་མཐུན་འགྱུར། 
༥། བུད་མདེ་ལ་བུ་སྣདོ་འབས་ནད་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཁབ་ཀྱི་འག་ོགོན་བརྒྱ་ཆ་།༧༥ མཐུན་འགྱུར། 
༦། བུ་སྣདོ་འབས་ནད་བརག་དཔྱད་རྱིན་མདེ་མཐུན་འགྱུར། 
༧། མཁས་ལས་སྨན་པས་བུད་མདེ་རྣམས་ལ་ནད་བརག་དཔྱད་དང་ག་ོསལེ། 
༨། སྨན་ཞབས་རྣམས་ལ་བུད་མདེ་འཕདོ་བསྟེན་དང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསུའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་། 
༩། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕདོ་བསྟེན་དང་།།བྱྱིས་པ་གས་ོསྐྱངོ་ག་ོསལེ། 
༡༠། གསར་སྐྱེས་བྱྱིས་པར་ཊྱི་བྱི་སྔནོ་འགགོ་གྱི་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུ། 
༡༡། ཊྱི་བྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་།།གསུམ་པའྱི་ནད་པར་སྨན་རྱིན་རགོས་སྐྱརོ། 
༡༢། འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་ཟུར་འཇགོ་རྣམས་ལ་བཅུད་ཟས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ། 
༡༣། ཊྱི་བྱི་ནད་རགས་ཐནོ་པ་དང་། ནད་པའྱི་ནང་མྱི་དང་སདོ་རཌོ་བཅས་པར་ནད་བརག་དཔྱད་ཀྱིས་ཐནོ་རྱིགས་ལ་སྨན་

བཅསོ་མཐུན་འགྱུར། 
༡༤། ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་ཆདེ་བདོ་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སལེ། 
༡༥། ན་གཞནོ་འཚར་ལོངས་སྐརོ་བདོ་ཨྱིན་སྒྲུང་དབེ་དཔར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སལེ། 
༡༦། རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི་དང་།།མང་ཚོགས་ལ་གཟུཌ་མཐོང་བརན་འཕྱིན་དང་འདྲ་དཔར་བརྒྱུད་

ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ག་ོསལེ། 
༡༧། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྱིའྱི་ནད་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ག་ོསལེ། 
༡༨། མོས་རས་ངན་གམོས་ལས་གོལ་ཐབས་སུ་ག་ོསལེ་དང་ལག་ཤེས་ལ་སོཌ་པའྱི་སྦྱོང་བརྡར་ག་ོསྱིག 
༡༩། གཉན་ནད་རགེ་དུག་ནད་བརག་དཔྱད་དང། སྨན་གོན།།ལམ་གོན།།ཟུར་ཕགོས་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར། 
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༢༠། གཉན་ནད་རགེ་དུག་སྔོན་འགགོ་དང་།།བཅོས་ཐབས་སྐརོ་ག་ོསལེ། 
༢༡། ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཞབས་དང་།།འཕདོ་ལས་ལ་སེམས་ཁམས་མཁས་པས་སམེས་ཁམས་སྐརོ་ཟབ་ཁྱིད། 
༢༢། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་བརག་དཔྱད་དང་། སྔནོ་ཁབ་ཀྱི་རགོས་སྐྱརོ། 
༢༣། ནད་གཞྱི་ཡོད་རྱིཌ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་གསར་སྐྱེས་རྣམས་ལ་རྱིན་གོང་ཆེ་བའྱི་དམྱིགས་གསལ་སྔོན་ཁབ་ (Hepatitis B 

immunoglobulin) རྱིན་མདེ་ཐགོ་འབུལ་མུས། 
༢༤། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ག་ོརགོས་སད་གཞྱིས་སར་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་། འཁབ་སྟནོ། རྱིན་

མེད་བརག་དཔྱད། སྨན་པས་སབོ་གས་ོབཅས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ལས་འཆར་ཁག་ནྱི། 

༡། འཕོད་བསྟེན་གངས་ཐ་ོདང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་དང་སོབ་གསོ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་དབུས་
སའྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ནུས་འཕེལ་སད་སྦྱངོ་བརྡར་གནང་རྒྱུ། 

༢། འཕདོ་བསྟེན་གངས་ཐའོ་ིལས་གཞྱི་གསར་པ་།Health Information System Program རང་རའེྱི་ས་གནས་
བཞྱིའྱི་ནང་ཚདོ་བལྟ་ཞུ་རྒྱུ། 

༣། འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་དོན་གོང་འཕེལ་སད་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་། སེ་ཚན། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་བཅས་དང་ལྷན་མཐུན་འབལེ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ། 

༤། དགོན་ས་ེདང་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུགས་ཡོང་སད་ཆོས་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ལས་སྒྲུབ་
པའྱི་ཚགོས་ཆུང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ། 

༥། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིདུད་ཚང་ར་ེརེར་འཕོད་ལས་ནས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་སོབ་གས་ོདང་།།
བརག་དཔྱད།།གངས་ཐ་ོབསྡུ་བཞསེ་བཅས་ཞུ་རྒྱུ། 

༦། གཞྱིས་ཆགས་སྨན་ཁང་དང་། དགོན་ས།ེ སོབ་གྲྭ་བཅས་སུ་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཡོང་སད།།
ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་།(DOTS) མཐུན་རྐྱནེ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ། 

༧། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་འགོས་ནད་སྔནོ་འགགོ་ཆདེ་ལས་གཞྱི་སལེ་རྒྱུ། 
༨། དྲྭ་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནད་རྱིགས་སྔནོ་འགགོ་ག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུ། 
༡༠། འཕདོ་བསྟེན་སབོ་གས་ོདང་འབལེ་སྟབས་བདའེྱི་དབེ་གཟུགས་འགེམས་སལེ་ཞུ་རྒྱུ། 
༡༡། གསོ་རྱིགས་རྒྱུན་འཛིན་སྨན་པ་དང་།།ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གཉྱིས་ཐོག་ནས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་འཆར་

སལེ་རྒྱུ། 
༡༢། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་འཆར་ཁ་ོནར་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འཆར་སྱིའྱི་འགོ་གོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་།༤༠།ཙམ་

བཏང་ཡདོ་པ་དང་འབྱུང་འགྱུར་འདྱི་ལས་མང་བ་གཏོང་འཆར། 
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༡༣། དབུས་ས་གཉྱིས་དབར་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་ཞུ་བདེའྱི་སད་འབལེ་ལམ་ཞུ་
ས་ོཡར་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ། བཅས་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༦།ཟླ་།༩།ཚསེ་།༢༢།ལ་ཕུལ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་དང་པ་ོགནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དྲྱི་བ་ལ་ལན་ཁ་གསལ་པོ་དང་རྒྱས་པ་ོཞྱིག་
གནང་འདུག སྱིར་བཏང་འཕསོ་དནོ་གྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་མ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་
གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དང་པ་ོད་ེལ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་སེལ་བའྱི་
འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཤོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཉྱིད་མྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་དངུལ་འབོར་དང་
ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ཡང་ན་ད་ེདང་མཉམ་པ། གང་དང་གང་ལབ་ན་མང་པ་ོ
ཆགས་འག་ོས་རདེ། བྱས་ཙང་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ལས་རྱིམ་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཨང་ ༡༨ པའྱི་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་མོས་རས་ངན་གོམས་ལས་གོལ་
ཐབས་སུ་ག་ོསེལ་དང་ལག་ཤེས་ལ་སོགས་པའྱི་སྦྱོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་གང་ལ་གང་ཙམ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེ་ཙམ་གྱིས་མ་ཚད་པར་
དཔེར་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་མ་བསེབས་པའྱི་སྔོན་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེང་རང་
ཡྱིན་ན་ག་ོབ་དང་པ་ོཡྱིན། གང་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ང་ཚ་ོརྡ་རམ་ས་ལའྱི་མེག་ལོཌ་ (Mcleod) ཡྱི་དུར་ཁོད་ཀྱི་ནང་དུ་སོད་
མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སེམས་འཚབ་ཞྱིག་སྐྱེས་སོང། བྱས་ཙང་རྡ་རམ་ས་ལར་ད་ེའདྲའྱི་སང་
ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་བྱདེ་མཁན། མཐུན་འགྱུར་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོགནང་མཁན་ཡོད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ། དངོས་གནས་ཀྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ། སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་
མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གནང་བཞག་པ་དང་གནང་ཐུབ་པ། ད་ེནས་ད་ལྟ་ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་ད་ེགཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་སེལ་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
གཞྱི་ཆ་ེཤོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུས་པའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་རདེ། བཀའ་འདྲྱིའྱི་
ནང་དུ་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆ་ནས། དེ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལས་ཆེ་བ་གཞན་ག་རེ་ཡོད་མེད་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་མར་གཅྱིག་
བཤད་དགོས་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་སངོ། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ཚན་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཚན་པ་ད་ེརང་ལ་བལྟས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ེཚན་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་
ད་ེནད་རྱིགས་སྔོན་འགགོ་དང་སྱི་ཚགོས་འཕདོ་བསྟནེ་ཞསེ་པ་ད་ེས་ེཚན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ས་ེཚན་གྱི་ཐགོ་
ནས་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ས་ེཚན་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ནང་ལ་ཚན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབ་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ས་ེཚན་གྱི་འག་ོགོན་ལ་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆ་ེཤོས་གཏོང་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསོམས་དངུལ་འབོར་ད་ེའབུམ་ཉྱིས་བརྒྱ་
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མར་ཁ་གསལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠,༦༨༢,༨༥༥ ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནད་རྱིགས་སྔོན་
འགོག་གྱི་ཐད་ལ་ས་ེཚན་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༤༣,༠༧༥,༤༢༢ བྱས་ཏ་ེཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཞྱིག་ནད་རྱིམ་སྔོན་འགོག་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆགས་བསད་འདུག བྱས་ཙང་གོང་དུ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ནང་ལ་འཕོད་
བསྟནེ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ོམྱིན་ཟེར་བ་ད་ེའདྱིས་དབང་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཆབས་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་དརེ། ལས་རྱིམ་ཁག་གྱི་དནོ་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད། མོས་རས་ངན་གམོས་ཀྱི་ཐད་
ལ་འདྱི་ལྟར་ཕབེས་པ་རདེ། མོས་རས་ངན་གམོས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོད་ལྟ་ཡདོ་བསད་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ངས་དྲན་པ་བྱས་ན། སུམ་བཅུ་ས་ོ
བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་གནས་བསད་པ་ད་ེཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག ད་ེནས་ད་ལྟ་ལྷག་དནོ་དུ་དུར་ཁོད་གཡས་གཡནོ་དུ་སྔནོ་མ་མོས་རས་ངན་གམོས་ལངས་སུ་ཤོར་མཁན་ད་ེའདྲ་འགའ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྔར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཞོགས་པ་སྔ་
པ་ོགཅྱིག་ལ་སྐོར་བ་རྒྱག་ཏུ་ཡང་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེར་ཕྱིན་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕ་གྱིར་ཕུང་པ་ོསེག་སའྱི་ཁང་པ་
སྟེང་དེའྱི་ནང་ལ་མོས་རས་སོད་བསད་མཁན་མྱི་གཉྱིས་བསད་འདུག ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་སོད་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་
ཞན་པ་ོམྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཁངོ་ཚསོ་ལངོས་སུ་སདོ་པའྱི་རས་ད་ེཚོར་བལྟས་ན་གནས་སྟངས་ད་ེལས་སྐྱ་ོབ། ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་སམེས་
ལ་འཁརོ་བསད་ཡདོ་ཀང་ད་ེའདྲ་རང་མྱི་འདུག ལྷག་དནོ་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ངསོ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཉལ་
ཆས་དང་འགོ་ཏུ་འདྱིང་རྒྱུའྱི་ bed sheet དང་སྔས་མགོ སྔས་ཤུབ་སགོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་བཞག་འདུག ཕར་ཕགོས་ཐབ་
ཚང་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོར་སྣོད་ཆས་དང་ཐབ་ཀང་ཡོད་པ། ཟས་རྱིགས་དང་འབྲུ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཡང་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་སོང་། དའེྱི་སང་ལ་ང་རང་ཚ་ོམེག་ལ་ོགནཇྱི་ལ་སྐད་གགས་ཆ་ེབའྱི་མ་ེལ་ Mela ཁོམས་དུས་
ཅེས་ཚང་འཛོམས་བྱེད་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་མོས་རས་ངན་གོམས་པ་དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཁོ་རང་གྱིས་གསོལ་ཇ་དང་དེ་
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བཞྱིན་གྱིས་བཟའ་ཅ་ཆུང་ཆུང་རྱིགས་ཚོང་གྱི་ stall ཞྱིག་བཙུགས་ཏ་ེཁ་ོརང་དརེ་བསད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
སྔར་ཤོར་བསད་པ་དང་ད་ལྟ་སར་གས་ོབྱུང་བའྱི་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཀུན་ཕན་དང་ཟུང་འབལེ་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེལ་
ཟ་ཁང་བཙུགས་ཏེ། དེའྱི་ནང་དུ་ཞལ་ལག་དང་གསོལ་ཇ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ཚོང་འགེམས་བྱེད་སོད་ཀྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚ་ོ
ཡང་ད་ེལ་ཞོགས་ཇ་ཞྱིག་ཟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་འདྱི་ལྟར་ལྟ་བསད་དུས། སྔར་ང་ཚོར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བསད་པ་
དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་བཟང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བནོ་མཆོག་
ལ་འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་འཆར་གྱི་ནང་ནས་ཨང་ཀྱི་ལྔ་པ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་ནད་རྱིགས་སྔོན་
འགོག་ཆདེ་དུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིདུད་ཚང་ར་ེརརེ་འཕདོ་ལས་ནས་སྐརོ་བསྐྱདོ་ཀྱིས་སོབ་གས་ོདང་། བརག་དཔྱད། གངས་ཐ་ོབསྡུ་
ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅསེ་པའྱི་ལས་འཆར་ད་ེགསར་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། བྱས་ཙང་ད་ེགསར་པ་
རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གསར་པ་མྱིན་ན་ད་ེཏག་ཏག་དྲང་བདནེ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སན་ཐའོ་ི
ནང་ལ་ཁརེ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེཆར་རང་ང་ཚ་ོཕག་
སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་
ཕར་ཞགོ འཕདོ་ལས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་འདུག དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། གྱིང་ཚང་གཞྱིས་
ཆགས་ལ་ཞུ་མཁན་འདུག རཇ་པུར་མཉམ་ལས་ལ་ཞུ་མཁན་འདུག དོན་གྲུབ་གྱིང་གྱི་ཉེ་འགམ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ད་ེཚོ་ཚང་
མས་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ལས་བྱེད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང། སྨན་སོད་མཁན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
འདྲ་བའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་དུད་ཚང་རེ་རེ་ལ་ཡར་ཕེབས་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། དེ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་
དགསོ་པ་རདེ། ལྷག་དནོ་དུ་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོརྡ་རམ་ས་ལར་ལ་ོམང་པ་ོབསད་པ་རདེ་ཀང་། དུད་ཚང་ལ་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་
སོབ་གས་ོརྒྱག་ཏུ་ཡོང་མཁན་དང་། བརག་དཔྱད་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་ལ་ོསུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་། གལ་སྱིད་ད་ེཉ་ེཆར་བཟོས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངར་ཞུ་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མེད། གལ་ཏ་ེདངོས་འབེལ་
འདྱི་འདྲ་སྔོན་མ་ནས་ཡྱིན་བསད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་དྲང་བདེན་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། དངོས་གནས་ལག་ལེན་ལ་མེད་བསད་
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པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་སན་གསན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ད་ེལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། ཚིག་འཕར་མ་ད་ེ
ཚརོ་ལན་རྒྱབ་བསད་ན་ཡོང་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་ལས་འཆར་འདྱི་གསར་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་འདྱི་གསར་པ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་བརྩམས་
སྟངས་ད་ེཕལ་ཆེར་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔ་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་
ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་འཕོད་ལས་པ་ཐེམ་པ་ར་ེར་ེབྱས་ནས་བསྐོར་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུའྱི་སོལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་
ནའང་སྐབས་དེ་དུས་གངས་ཐོ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་ནད་པར་ལྟ་རོག་བྱེད་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་རེད། ནད་གཞྱི་བརག་
དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་སྐབས་ད་ེདུས་ཚུད་ཡོད་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་འཕོད་ལས་པ་རྣམ་པ་ཚོ་
ཕེབས་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་སོ་སོ་ལ་གཅྱིག་ཐོབ་རྒྱུ་མེད་དུས་ད་ེལ་སུན་སྣང་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་དུས། འཕོད་ལས་པ་ཕེབས་ཡོང་དུས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཞུགས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་། འཕོད་ལས་པ་ཕེབས་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་དུས་ས་ོརྒྱབ་ནས་ཕེབས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་རྐྱེན་པས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུ་ད་ེའབད་བརྩོན་
ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གནང་འདུག་ཀང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་རེད་ས་གཅྱིག་དང་ base line བཟ་ོསའྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་བྱུང་
ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ལས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་པ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མདའ་གཅྱིག་གྱིས་འབེན་གསུམ་བཞྱི་ག་ཚོད་གཏོར་ཐུབ་
ནའང་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐབ་ཤེས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་འཕོད་ལས་པ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་
མཐུན་རྐྱེན་རྩ་བ་ནས་རག་མ་ཐུབ་ས་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཞན་པ་ཡོད་ས་ད་ེཚ་ོལ་འཕོད་ལས་པ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱུང་
འདུག ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་བསད་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཉེ་འགམ་ལ་གོང་ཁེར་དང་སྨན་
གཏུགས་བྱེད་སའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་འཕལ་དུ་དེ་ལ་ག་སྱིག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འཕལ་དུ་ད་ེལ་མྱི་
གཏོང་ཐུབ་མ་སོང་ཡང་། གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་ད་ེགར་འཕོད་ལས་པ་གཅྱིག་དགོས་ངེས་ཅན་རེད། ད་ེ
གཞྱིར་བཟུང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཐེམ་པ་ར་ེར་ེབཞྱིན་
སྐོར་བསྐྱོད་འགོ་སོད་སྐབས། དེའྱི་ནང་ལ་ POCKT ཞེས་པ་ Point of care testing kit ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་པ་རེད། དའེྱི་ཡ་ོཆས་ཀྱི་སམ་དའེྱི་ནང་ལ་ཁག་བརག་དཔྱད་བྱདེ་རྒྱུ་དང་གཅྱིན་སྱི་ནད་བརག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་
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གྱི་ blood pressure བརག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་འཕོད་ལས་པས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འཕོས་ལས་པའྱི་གནས་ཚད་ལ་
གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བརག་དཔྱད་བྱེད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་དེའྱི་ནང་དུ་སྤུངས་ནས་སྨན་རྒྱུན་དུ་སད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ད་ེདག་དེའྱི་
ནང་དུ་བླུགས། ད་ེའཕོད་ལས་པའྱི་ཕག་ཏུ་བཞག་ནས་ཐེམ་པ་ར་ེར་ེབྱེད་ནས་སྐོར་བ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེ
བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ས་གཅྱིག་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནད་གཞྱི་
གང་དང་གང་ཡོད་མེད་དང་། གང་དང་གང་ཁབ་བརྡལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་མེད། ད་ེབཞྱིན་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་ད་
ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་འཆར་འདྱི་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ལས་འཆར་འདྱི་ USAID ཡྱི་རོགས་
སྐྱརོ་གྱི་འགོ་ནས་ལས་གཞྱི་བརྩམས་འཆར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ད་ེདང་འཕོས་ནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད་ེལ་ས་གནས་འཕོད་
བསྟེན་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད། ང་རང་གྱིས་ཧ་ག་ོབར་གཞྱིར་བཞག་ན་སྨན་ཁང་གྱི་
ཕྱིའྱི་ཁང་པ་དང་ནང་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་ཚང་མ་ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པ། ཉ་ེཁརོ་མྱི་མང་གྱི་གངས་འབརོ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོ
ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་ད་ེའདྲ་ལ་སྨན་པ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་འདུག 
 ད་ེཡྱིན་དུས་སྨན་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ནས་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་ཙམ་ཤེས་འདོད་
འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་པ་མདེ་པའྱི་ས་ཆ་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ད་ལྟའྱི་ལན་གྱི་ནང་
ལ་མྱི་འདུག་ན། དནོ་དངསོ་སུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཞན་ཅྱིག་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་གམ་ན་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོར་ཆ་
མཚོན་ནའང་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ས་གནས་མ་འདྲ་བ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ཁ་ོཡུག་གཙང་
བཟོའ་ིགནས་སྟངས་ཅུང་སྐྱ་ོཙམ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ད་ལྟ་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད་ཟེར་
ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་སལེ་ཡདོ་དམ། བཀའ་ཤག་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། ད་ེ
རྱིང་གྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་དང་སེལ་ཏེ་སེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་དབྱ་ེབ་བགར་ཏེ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་མ་
འོངས་པའྱི་ལས་འཆར་ཡང་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིག་བསད་འདུག ད་ེདག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་འདྱི་
དང་འདྱི་འདྲ་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་པས། དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སོད་བྱ་སའྱི་ས་ཁུལ་
རྣམས་དང་དམྱིགས་བསལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་བཙོག་གྱིབ་ཤོར་བའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན་
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དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་ན་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་འཆར་ཐད་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཕོགས་ནས་ག་ར་ེགནང་འཆར་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ལན་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིསྐརོ་འཁདོ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 
 ཁོར་ཡུག་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་འཕོད་ལས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕོད་བསྟེན་གྱི་
སྨན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།ལ་ོསྔོན་མ་ནས་འཕད་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད། བྱ་ེབག་ཏུ་སོ་སོ་འགོ་བསད་བྱ་སའྱི་ས་ཁུལ་ར་ེ
ཟུང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོའཕད་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ཆ་བཞག་ན། ས་ེར་ལྡུན་གྱི་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་ལ་
སྨན་ཁང་གཅྱིག་ཡོད་ལ་མྱི་འབོར་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱིས་མང་པ་ོའདུག ད་ེལ་སྨན་པའམ་འཕོད་བསྟེན་སྨན་པ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ཚུལ་བསམ་འཆར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱས་ཏ་ེས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འག་ོདུས་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་དང་ལྷན་དུ་ལས་
བསམོས་ཀྱི་ནང་ལ་བཀདོ་ཡདོ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ལ་སན་ཞུ་གསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེཟརེ་
དགོས་པ་རེད། སན་ཞུའྱི་ནང་ཏོག་ཙམ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བསྟན་ཏ་ེཕར་ལ་ངེས་པར་དུ་སྨན་པ་ཞྱིག་གམ་འཕོད་ལས་
པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་སེ་ར་ལྡུན་གྱི་སྨན་པ་ད་ེཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་
ནད་པའྱི་སོག་སྐྱོབ་རྒྱུ་ལས་སྨན་པ་རང་གྱི་སོག་ཀང་ཤོར་ཉེན་འདུག ལམ་ཁར་ཤྱིང་ནགས་ད་ེའདྲ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་
འདུག གཅན་གཟན་གྱི་འཇྱིགས་པ་འདུག དཀའ་ངལ་འདུག ད་ེདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་ཅེས་ཛ་དྲག་གྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཡང་། བོང་བུའྱི་རྣ་ལ་ཆོས་བཤད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཏ་ེཨ་ལན་ཡ་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ད་ལྟའང་
སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་ལྷག་བསད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ལ་འབས་བུ་གང་
ཡང་སནོ་མ་སོང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་གསར་པར་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱི་སང་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་དེ་འདྲའྱི་སང་ལ་ཆད་ལྷག་ཚབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཤོར་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས། ད་ལྟ་མྱི་མང་ཡོངས་ནས་རྱི་གསང་རྣོན་པའོ་ིསང་ནས་ལྟོས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། མ་འངོས་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་
འཆར་གཞྱི་ད་ེདག་ཆ་ཚང་གྱི་སང་ལ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་། ལྷག་པར་དུ་འབལེ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱི་ངསོ་ནས་ཤུགས་བསྐྱོན་
གྱི་རདེ་ལ་ཤུགས་བསྐྱནོ་པའྱི་ར་ེབ་དང་གདངེ་ཚདོ་ཀང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། མ་གཞྱི་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་མུ་མཐུད་ནས་འབལེ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ད་ེགཞྱི་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དྲྱི་བ་མང་པ་ོགནང་
གྱི་རེད་ལ། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཀང་ཚིག་ཁ་ཤས་རྣ་བ་ཕེད་ཀས་ཉན། ཕེད་ཀས་བཏང་སྟ་ེམྱི་འགོ་བར་ནན་ཏན་
བྱས་ཏ་ེའག་ོདགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐད་
ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེག་རང་གནས་བསད་འདུག་ཅེས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཀའ་ངལ་དེའྱི་རྒྱུ་གང་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས། ད་ེདུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚོས་གེང་བཞྱིན་
པའྱི་ཡ་རབས་དང་བཟང་སོད་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་བོན་ཆེན་དང་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐུགས་ཐག་གཅོད་མཁན་རྣམ་པའྱི་
མདུན་ལ་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མ་ོསྦྱར་ཏ།ེ ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཕྲུ་གུར་སྨན་པའྱི་སོབ་སྦྱངོ་བྱདེ་རྒྱུའྱི་ཞབས་སྟེགས་གནང་རགོས་ཞསེ་ད་ེསྔ་
བརྒྱུད་རྱིམ་བྱས་ཏ་ེཞུས་བསད་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརནེ་ནས་ས་མྱིག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་ས་ོས་ོསེར་ཞྱིག་གྱིས་འཐབ་རྩོད་བྱས་ཏ་ེའག་ོབ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོད་ེལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་
ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་། དང་པ་ོདེར་མ་དངུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གཅྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དངུལ་ད་ེཚ་ོསདོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཉུང་མཐར་ཡང་འབུམ་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ད་ེསྔ་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོལ་ང་རང་ཚོའྱི་གསར་
དུ་འཚར་ལོངས་བྱདེ་ཡངོ་མཁན་ཚསོ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་བསམ་གཞྱིགས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས། མཐའ་ན་གན་ཡྱིག་བཞག་
པ་ད་ེཡང་ལག་བསྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་སྡུག་གྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཐ་ོགཞུང་ད་ེཚ་ོད་ེརྱིང་ངས་ཁུར་
རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་འདོད་ཡོད་ན་ངས་རེས་སུ་འབུལ་ཆོག བྱས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཨ་ོདྱི་ཤ་ས་གནས་སྨན་ཁང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་གྱི་སྨན་ཁང་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ས་གནས་ལ་སྨན་པ་མདེ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་འདུག ཡང་སྨན་པ་ཕྱི་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚརོ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་བོད་མྱིར་སབོས་
པ་སྐྱེ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གནང་བཞག་ཡོད་ན་དགའ་ཚོར་སྐྱེ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་ཀང་། ད་ེའདྲ་ཅྱི་ཡང་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཏ་ེཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་ལས་སོབ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཏ་ེསན་གགས་ཅན་
གྱི་ཨེམ་ཆེ་དང་སྨན་པའྱི་ནང་ལ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཚུད་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ག་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརེན་ནས། སོ་
སོའ་ིབད་ེབ་རང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མར་མ་ཕབེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་ད་ེསྔ་ནས་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཞྱིག་ལ་གན་ཡྱིག་ནང་ལ་དངུལ་
ཕྱིར་སོག་དགོས་ཚུལ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཟུར་
པས་མཐའ་ན་དུད་ཚང་ར་ེརེར་ཕྱིན་ནས་ཕལ་ཆེར་གདོང་ཐུག་ནས་རྒྱག་རས་རྒྱག་རྒྱུའམ་ཚིག་རྩུབ་པ་ོབཤད་པ་སོགས་ཀྱི་
འབད་བརྩནོ་ཡང་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཐའ་བསམོས་རྒྱབ་ཡོང་དུས། ས་གནས་ལ་སྨན་པ་མདེ་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་འཕད་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོང་དུ་བཟང་སོད་དང་འབལེ་བ་རེད་དེ། ཡང་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཕོགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ས་གནས་ཁག་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་དགོས་མཁ་ོདང་། གཞན་
ཡང་གནད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཐད་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱདེ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་། གནད་དོན་གཞན་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་
ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
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དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཉ་ེཆར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་དང་སྨན་
པ། ད་ེབཞྱིན་གྱི་སྨན་ཞབས་མ། ཚང་མའྱི་ཕགོས་རྱིམ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེཕགོས་གཅྱིག་སར་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་
ཆགས་བསད་ཡདོ། བཙན་བྱལོ་གྱི་གནས་བབ་ནང་དུ་ད་ེཙམ་གྱིས་ཕགོས་སར་བཞག་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་ཕལ་ཆརེ་མཚུངས་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གསལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་རེད། དཀའ་ངལ་གསལ་བ་བྱེད་པར་རྩ་
བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཟད་སྱི་ཚོགས་རང་གྱིས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་ཞྱིག་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེལྟར་སྨན་པའྱི་སོབ་སྦྱོང་བྱས་ཏེ། སྨན་པའྱི་ཕག་ལས་མ་གནང་མཁན་ད་ེ
ཚ་ོཡག་པ་ོམ་རེད། སོབ་སྦྱོང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལྟར་སྨན་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
གྱིས་སོ་སོའ་ིགཉེན་ཉ་ེདུ་འབེལ་བ་ཡོད་སོད་མཁན་ལའང་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ Social 
Mobilization སྱི་ཚགོས་རང་ནས་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་ཟརེ་དགསོ་པ་རདེ་དམ། ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་མ་བཏང་རང་བཏང་ཆགས་
ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་བསེབས་བར་དུ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་དང་དུ་བངས་ཏ་ེཡོང་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ལ་བལྟས་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བལྟས་བསད་ཡོད་དམ་
ཟརེ་ན། ད་ེཕལ་ཆེར་འགྱིག་ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོཔ་ལས་བྱེད་རེད། ད་ེབཞྱིན་
གྱི་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་ཁག་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སོབ་སྟོན་པ་ཨེམ་ར་ེགཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚང་
མར་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་ཆེད་ལས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ཉེ་ཆར་ Swasth India foundation, 
Maharashtra ཡྱི་རྒྱལ་ས་ Mumbai ནང་གྱི་ slum area ནང་ལ། མྱི་སྐྱ་ོབ་སོད་སའྱི་ས་ཆ་འཚང་ཁ་ཚ་བ་ོད་ེཚོའྱི་ནང་
ལ་སྨན་ཁང་ཁག་མང་པོ། ཕལ་ཆེར་སྨན་ཁང་ཁག་སུམ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚོས་བཙུགས་ཏ་ེལས་ཀ་བྱེད་སོད་ཀྱི་འདུག སྱི་
ཚགོས་ཞབས་ཞུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་ོས་ོརང་འཚ་ོགནས་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེལྟར་བྱདེ་སདོ་ཀྱི་འདུག དའེྱི་
ནང་དུ་ངས་ཁེད་རང་ཚ་ོལ་ཨམེ་ར་ེགང་ནས་རག་གྱི་འདུག་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ MBBS ཨམེ་ར་ེམེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ལའང་དཀའ་ངལ་ད་ེག་རང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་གར་གྱི་ཕོགས་མཐའ་ཁག་དང་གོང་གསེབ་ཁག་ལའང་ཨེམ་ར་ེའགོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བ་
ཞྱིག་རྒྱལ་ས་དང་བསྟྱི་གནས་ཆེ་ཁག་ལ་ཚུར་ཁ་བསྐོར་ཏེ་བསད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་
ལའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕད་སདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁེད་རང་ཚོར་ཨམེ་ར་ེགང་ནས་རག་སོང་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཁོང་
ཚོའྱི་ཨེམ་རེ་དེ་ BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine དེ་བཞྱིན་ BIMS, Bachelor of Integrated 
Medicine and Surgery ཐོན་པ་ཚོས་ཨེམ་ར་ེལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། དེའྱི་སང་ལ་ཕར་ཚུར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་ཡོང་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སྐབས་ལ་ PCB དགོས་པ་དང་། Physics, Chemistry 
and Biology དགོས་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་ Ayurveda college དང་ 
Integrated medicine college ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས། ལོ་ལྔ་དང་ཕེད་ཀ་ཕལ་ཆེར་ MBBS ཡྱི་
སོབ་སྦྱོང་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་དུས་ཡུན་གཅྱིག་པ་རང་བྱས་ཏ་ེཁོང་ཚ་ོཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ཐོན་པའྱི་རསེ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་དམྱིགས་བསལ་
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གྱི་ Allopathic Medicine ད་ལྟ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་སདོ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སང་ལའང་ཟབ་སྦྱངོ་ངམ་དམའ་འཁྱིད་
ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མངའ་སེ་བདུན་གྱིས་དེའྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་པའྱི་སྨན་པའྱི་རྱིགས་ད་ེཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་ལག་
བསྟར་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་སོད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་དང་ཏ་མྱིལ་ན་ཌུའྱི་ཅྱི་ནའྱི་བཅས་ 
Metropolitan ད་ེགཉྱིས་ཕར་ཕུད་པའྱི་ Karnataka, Andhra Pradesh,Himachal Pradesh ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
གྱིས་ Maharashtra སོགས་བྱས་པའྱི་མངའ་ས་ེབདུན་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེངསོ་ལནེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ Swasth 
India ཁ་ོརང་རང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ད་ེཡྱིག་འབལེ་གྱི་འབལེ་བ་བྱདེ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། Swasth India ལ་ང་རང་ཚ་ོའབལེ་མཐུད་
བྱདེ་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་སྔར་ལ་ོལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ང་རང་ཚ་ོཆོད་གན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཨམེ་ར་ེགཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་ཞསེ་ང་ཚསོ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིལས་གཞྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་མྱི་
འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེག་རང་རེད། ལས་བསོམས་ནང་ལ་བཀོད་ཐུབ་མྱི་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་འཕོད་བསྟནེ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ནང་ལ་མང་ཆ་ེབ་གཙང་མ་དང་གཙང་ས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
གསང་སོད་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་གད་སྱིགས་གཡུག་ས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞྱི་ལས་བསམོས་ཆ་ེབའྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེསྱིར་བཏང་གྱིས་ཆ་རྐྱེན་ངེས་མེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འགོ་བསད་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་གྱི་མྱིང་ཁུར་ན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གྱི་བཟ་ོནས་ད་ེ
འདྲའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་ནའང་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་སྔར་ལོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ང་ཚོའྱི་
ལས་འཆར་གྱི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབེལ་བ་
བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལབ་དུས། གནད་དོན་ད་ེཚ་ོཡང་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་ས་གནས་
ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟ་ོསོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟོའ་ིགནད་དོན་རྱིགས་འཁོད་
ཐུབ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། 

ད་ལྟ་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཕདོ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ད་ེའབུར་དུ་བཏནོ་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐད་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ལ་འོག་གབས་ཤྱིག་སྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་ད་ེད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཞྱིག་
བསད་མ་སོང་། དའེྱི་རེས་ལ་ཡང་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་
ལྷག་སོང་། དེ་ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ནང་ལ་སྱིག་གཞག་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་དེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་
གཉྱིས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕར་འཕོད་ལས་པ་སེབས་ཐུབ་པ་དེ། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་སན་གསེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་བཞག་པ་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད། ལྔ་དེ་ཕག་ཚོད་ ༡༠།༣༠ ནང་དུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དེ་ཟྱིན་ན་དེ་ག་རང་
རགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེམ་ཟྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕེད་ཀའྱི་རེས་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ག་ོསྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། འཕོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་
པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་དང་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། 
 རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་དུ། དྲྱི་བ་འདྱི་
སེལ་བསད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཡང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་ལ་ཡར་གཅྱིག་ལངས་ཚར་དུས་བསྐྱར་དུ་གསལ་པ་ོཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། དྲྱི་བ་རང་གསུང་གནང་རོགས་གནང་། འབོད་
བསྐུལ་ད་ེརེས་ལ་ཞུ་རོགས་གནང། ) དྲྱི་བ་ད་ེལས་རྱིམ་ཁག་གྱི་དོན་ཚན་ ༢༡ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཞབས་དང་། འཕོད་ལས་པ་ལ་
སེམས་ཁམས་མཁས་པས་སེམས་ཁམས་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད། ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག དྲྱི་བ་རང་གྱི་ང་ོབ་ོམ་གཏོགས་འབོད་སྐུལ་ད་ེརསེ་མ་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་རང་གནང་རགོས།) ལགས་སོ། 
ས་གནས་ཨ་ོརྱི་སའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་སྨན་ཞབས་ཚད་ལྡན་མེད་པ་དང་། སྨན་པ་དུས་ཐོག་ཏུ་མ་འབྱོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སོད་
ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྨན་ཞབས་ར་ེགཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཟབ་སྦྱོང་ཡང་དག་པ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་མཐའ་ན་ཁབ་
དང་ཁག་བརག་དཔྱད་ཀང་བཟོ་མྱི་ཤེས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད།ེ དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ནང་ལ་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལས་འགུལ་ཇྱི་ལྟར་སལེ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་
འདྲྱི་གཅྱིག་དང་། ལས་འགུལ་གང་དང་གང་དུ་སེལ་ཡོད་མེད་ད་ེགསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་མ་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འབོད་བསྐུལ་ད་ེའཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསུང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་
དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གཅྱིག་པ་ོམ་གཏགོས། ད་ེལས་འཕོས་པའྱི་བག་ོགེང་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེའདྲ་ཕེབས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རདེ། དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༢༡ པ་དེ་སེམས་ཁམས་མཁས་པས་སེམས་ཁམས་སྐོར་ཟབ་ཁྱིད་ཟེར་བ་དེ་ 
SBCC ཟེར་བའྱི་ Social behavior change communication ཟེར་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིའཕོད་བསྟེན་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་བོ་འཁེར་སྟངས་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་བརྩམས་
བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཨོ་རྱི་སའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་ལ་ཐ་ོབརྒྱབ་བཞག་ཡོད། ད་ེདང་དེ་ལྟ་བུའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ནང་དུ་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ལས་འཆར་གནང་
སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་ཟེར་ན། འཕདོ་བསྟནེ་གྱི་སྐརོ་གནང་སོད་རྒྱུའྱི་དེའྱི་ཐགོ་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ལ་སྱིར་ཁུལ་གྱི་དགོན་པ་ཁག་ལ་གྲྭ་ཆུང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་དང་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་མཉམ་རུབ་ཏུ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་བརག་
དཔྱད་བྱས་པ་དང་། ཁངོ་ཚ་ོལ་སྔོན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་བརྩམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 གཉྱིས་པ་དེར། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་གདན་ས་
གསུམ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་བརྩམས་རྒྱུ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་སོགས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྔོན་མ་སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་རྒྱབ་པར་ཕ་མའྱི་ཕོགས་ནས་མོས་མཐུན་དང་
ཆོག་མཆན་གྱི་གན་ཡྱིག་ལྟ་བུའྱི་བདེན་རགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེས་དབང་གྱིས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལོ་ཆུང་བ་དཔེར་ན་ལོ་དྲུག་བདུན་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
འཕད་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚ་ོསྔར་བས་ལྷག་སལེ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེ
ང་ཚོས་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་སྱིག་བསད་ཡོད། ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་ཀང་བྱ་འཆར་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་འཐུས་ཚར་སོང་། ད་ེངས་ཕྱིར་འཐནེ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་གཉྱིས་པ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ལས་རྱིམ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་དང་ལས་
འཆར་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་འདུག ལས་རྱིམ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཉྱིས་ནང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་བརག་དཔྱད་
དང་སྔོན་ཁབ་ཀྱི་རོགས་སྐྱོར་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་། སྱིར་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉེན་ཚན་གྱི་
སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་འདུག ང་རང་གྱི་བསམ་པ་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོའག་ོབའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། སྔོན་མ་སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་ལ་སར་ཡང་ཁབ་བརྒྱབ་འདུག དེས་ཕན་རྒྱུ་ལས་
གནདོ་ཆ་ེབ་མདེ་དམ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དགངོས་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། ལས་འཆར་ཁག་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་ས་གནས་སོ་སོའ་ིདུད་ཚང་རེ་རེ་ལ་
འཕོད་ལས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་སོབ་གས་ོདང་བརག་དཔྱད་གངས་ཐ་ོབསྡུ་བཞེས་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚ་ོཉེ་ཆར་སྐོར་
བསྐྱདོ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་དཔརེ་ན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་རྒྱལ་ས་སྱིམ་ལར་བོད་མྱིའྱི་གནས་སོད་བྱ་ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་དེར་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་འཕོད་ལས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་
གཞན་པ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཡང་གནས་སྟངས་ད་ེལྟ་བུ་ཆགས་འདུག གལ་སྱིད་འཕོད་ལས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་
ལས་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡདོ་དམ། Shimla ས་གནས་ལ་འཕདོ་ལས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་སྔོན་འགོག་ཁབ་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། རྩ་བའྱི་
སྔོན་འགོག་ཁབ་ད་ེངའྱི་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་རྱིམ་པ་གསུམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། རྱིམ་པ་ད་ེདག་བར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་
མ་གཏོགས་འཕལ་དུ་ཁབ་རྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡག་པ་ོཤེས་རྒྱུ་མེད། རང་ཉྱིད་ཐད་ཀར་དའེྱི་ནང་
ལས་ཀ་བྱེད་མོང་མེད་དུས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་ཚ་ེའབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་ཚན་པ། ད་ེབཞྱིན་
སྨན་ཁང་གང་ནས་བྱུང་ཡོད་མདེ། ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ ད་ེཚ་ོམ་ཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་གཏངོ་ཆགོ 
 དོན་ཚན་ལྔ་པ་ད་ེལས་གཞྱི་གསར་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ USAID བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་རག་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་རདེ། རགོས་དངུལ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་འཕོད་ལས་པ་གསར་དུ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་
ལས་འཆར་ནང་ཚུད་ཡོད། ད་ེནས་ Shimla ས་གནས་ལ་འཕོད་ལས་པ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེངའྱི་ཤེས་མ་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ཕར་ཕྱིན་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱས་ཏ་ེལན་ཕུལ་ཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་ལ་ལས་རྱིམ་
ཁག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི་དང་ལས་འཆར་ཁག་བཅུ་གསུམ་ད་ེལྟར་བཀོད་འདུག ངའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ལོ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་སོར་འབུམ་བརྒྱ་ཅུ་ག་
གཅྱིག་ལྷག་འག་ོསོང་ཕྱིན་པ་དང་། ད་དུང་ཡང་འག་ོསོང་བསམོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ཉ་ེཆར་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆསེ་མཐའོ་ི
འཕདོ་བསྟེན་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་མྱི་བཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་ལྷག་རྱིང་འབུམ་གསུམ་དང་སྟོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་ནས་སུམ་ཅུ་བར་
ལ་འག་ོསོང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚགོས་ཆུང་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་སན་ཐ་ོནང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འཆར་སྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ལས་བསམོས་ཁག་གཉྱིས་པ་ོད་ེའག་ོསངོ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཕྱིན་པ་ད།ེ བཀའ་
ཤག་གྱི་བཀོད་པ་དེར་ཟླ་གསུམ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་འགོ་སོང་གང་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་
བསམོས་རྒྱས་པ་ོདབེ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་སེབས་འདུག ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་ལས་འཆར་སྱིག་པ་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་
ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སྐྱངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་འཆར་ཁག་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ USAID བརྒྱུད་ནས་གངས་
ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང། གོ་གཅོང་ནད་གཞྱི། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད། མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི། 
སྔོན་འགོག་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་སན་ཐོར་རྒྱབ་གཉེར་གང་བཀོད་པ་ད་ེལས་འཆར་སྱིག་རྒྱུ་འགོ་
འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རྩྱིས་ལ་ོད་ེཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའྱི་ནང་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་འཆར་སྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཆེད་
ལས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཐོག་མར་རགོས་དངུལ་སེབས་ཡོང་དུས། དའེྱི་ནང་གྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་པའྱི་དགོས་མཁའོ་ིཐགོ་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེགཞྱི་བཟུང་ལས་འཆར་འདྱི་སྱིག་པ་ཡྱིན། ལ་ོསྔནོ་མའྱི་ཕྱི་
ཟླ་ལྔ་པའྱི་ནང་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚགོས་པ་རདེ། ད་ེདུས་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་ནས་དནོ་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་
ཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་བཀོད་ཡོད། ནད་རྱིགས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་བཙུགས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདང་རྒྱབ་གཉེར་
ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལག་བསྟར་ག་ར་ེ
གནང་དགོས་མྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེརསེ་སུ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྲྱི་བ་བརྒྱད་པ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྲྱི་བ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་ལས་བསོམས་སྐབས་ལ་ག་ོསྐབས་ལེན་ཆོག་པར་ཞུ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡན་ཆད་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། གསལ་
བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ཏ་ེལ་ོ ༡༠༠ འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སོར་
ཉམ་ཐག་དང་སྔནོ་འགོག་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོཕབེས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་ནས་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆ་ེཞྱིག་ལ་བརྩྱི་
བའྱི་ཐོག་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས་པ་རེད། དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་བགོ་གེང་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཉེ་ཆར་ཉམ་
ཐག་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ཚེས་ ༧ ཉྱིན་མོར་སན་ཐ་ོའབྱོར་སོང། ད་ེབཞྱིན་སན་ཐ་ོད་ེའཕོད་བསྟེན་དང་གཙ་ོབ་ོསྔོན་
འགོག་སྐོར་སན་ཐ་ོཞྱིག་འབྱོར་སོང། ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོད་ེཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ལ་ཕལ་ཆེར་ཉྱིན་ལྔ་དྲུག་ཞྱིག་གྱི་
སྔོན་ནས་འབྱོར་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན། ཐོག་མ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་དགོས་པ་རེད། སེར་དང་ནང་
མྱིའྱི་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་བོས་གཏོང་གནང་བ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོཡྱིན་ནའང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་དོན་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་
འདུག འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མྱི་
འདྲ་བ་ཉྱི་ཤུ་ནང་ཕེབས་ཏ་ེདེའྱི་སན་ཐ་ོདང་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ཡོད་པ་བྱས་ཏ་ེགཏྱིང་ཟབ་གནང་འདུག དེའྱི་ཐོག་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་འག་ོསོང་འབུམ་གསུམ་ཡན། USAID འཕོད་བསྟེན་
ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་ assess བྱས་པའྱི་སན་ཐ་ོལ་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་གསུངས་རྒྱུ་ད་ེགོ་ནོར་མ་ཡོང་བའྱི་
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ཆེད་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ལ། USAID རང་གྱི་རོགས་དངུལ་གནང་བའྱི་སྐབས་ assessment མ་གནང་གོང་ལ་ང་ཚོས་ཞུས་
པའྱི་ལས་འཆར་དང་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་དང་དགོས་མྱིན། འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་
གནས་སྟངས་གང་ཡདོ་མྱིན། ད་ེདག་ལ་རགོས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ USAID རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་རང་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
ལ་རགོས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ Consultant firm ཡང་ན་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲ་ག་ཡྱི་འདུག ག་དུས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་དང་ཐག་
གཅོད། ད་ེབཞྱིན་འདེམས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ོརང་ཚོས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེརོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་
རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ཞུས་པ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་རང་དབང་ཅན་གྱི་ Consultant 
firm ཡང་ན་མྱི་སྣ་མཁས་ལས་པ་ཞྱིག་གས་ནས་གནང་དགོས་འདུག ད་ེགཅྱིག་པ་ོམ་ཡྱིན་པ་གཞན་ལ་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོབཏང་
གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མ་བཏང་རགོས། ང་ཚ་ོལ་དགོས་རྒྱུའྱི་དངུལ་ད་ེམཁས་ལས་སོགས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་
དུས། ད་ེལ་ཁེད་ཚསོ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེང་ཚོའྱི་ཆ་རྐྱནེ་རང་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་དང་གང་
ཡྱིན་ཡང་ང་ཚསོ་འགན་འཁརེ་གྱི་རདེ། ད་ེཐད་ལ་ཁདེ་ཚོས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཚུར་ལ་འབལེ་བ་གནང་སངོ། 
ཡྱིན་ཡང་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འབུམ་གསུམ་ལས་བཏང་ཡོད་མ་རེད་དེ། སན་ཐ་ོཧ་ལས་པའྱི་མཐུག་པ་ོའདུག གཏྱིང་ཟབ་པ་ོ
ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག སྐུ་རྩེད་དང་སགས་ USAID སན་ཐ་ོལས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་སན་ཐ་ོཡག་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་
ལ། ཡོད་ཤག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་འགོག་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
གསུངས་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གྱི་སན་ཐ་ོད་ེསྔོན་ལ་སེབས་པར་བརེན། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཐེངས་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གནང་གྲུབ་པ་རདེ། ད་ེརོབ་ཙམ་མར་འབབ་ཕོགས་ཐད་ལ་སྔར་ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ནང་སྱིད་
དང་།ཤེས་རྱིག།འཕོད་བསྟནེ། ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་དྲུང་འཕར་དང་ཟུང་དྲུང་ཡོད་བསད་པ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་དྲུང་ཆ་ེར་ེམོས་བྱས་ཏེ་འགན་འཁེར་ན་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ཡང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཐག་
ཆདོ་པར་ད་ལན་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་བཀའ་བནོ་རྱིམ་པ་བྱས་ཏ།ེ ད་ེཡང་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ། འཕདོ་
བསྟནེ་བཀའ་བནོ། ད་ེདག་རྱིམ་པས་ལ་ོརརེ་ནང་ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་འགན་ད་ེབཀའ་བནོ་རྱིམ་པས་གནང་ན་ཞསེ། ད་ེབཞྱིན་
ཚགོས་ཆུང་ནང་ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱདེ་གསུམ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ཡང་གཏན་འཇགས་ལས་བྱདེ་ཡྱིན་པ་དང་གཏན་
འཇགས་ལས་བྱདེ་ད་ེདག་སྐརོ་བསྐྱདོ་ངསེ་པར་དུ་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག གང་ལགས་ཟརེ་ན་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ལ་ཉམ་ཐག་
ག་ོབུར་དུ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལྟར་ནང་མྱི་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་གལ་སྱིད་ཕ་མ་གཉྱིས་ནས་སུ་ཡྱིན་རུང་
ནང་གྱི་འགན་འཁརེ་མཁན་ད་ེའདས་གོངས་སུ་འགྱུར་བ། ན་ཚ་དང་སྐྱནོ་ཆག་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ད་ེལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཡོང་དུས། ག་ོབུར་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁུངས་སུ་བརྩྱི་དགསོ་པ། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དེང་སང་དཔལ་འབྱརོ་གནས་
འབབ་ཇ་ེཡག་ཏུ་འགོ་བ། བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ། ད་ེདག་ལ་རོགས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་
དགསོ་འདུག དབུས་ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་དང་ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་བར་ལ་འབལེ་བ་མཐུད་མཁན་ཞྱིག་དགོས་འདུག 
ད་ེལ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བསྐོས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་ཁོང་ཚ་ོརྡ་ས་གཡས་གཡོན་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། གལ་
སྱིད་རྡ་ས་ནས་འག་ོའཛུགས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྱིམ་གང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཆར་གཞྱི་རང་རེད། སྔོན་
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རྩྱིས་ནང་རྱིམ་པས་ཐནོ་གྱི་རདེ། ང་ཚོས་བལྟས་ཡོང་དུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ལ་འག་ོསོང་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་ནར་གཏོང་རང་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་ཁ་ོརང་ནད་ཕོག་
པའྱི་སྐབས་ལ་སྨན་ཁང་ལ་འག་ོརྒྱུར་འག་ོསོང་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་མེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེལ་དངུལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་སྔོན་ནས་བཞག་ཡོད་ན་སྔ་འདོན་བཏང་མཁན་བྱུང་ན། ཉམ་
ཐག་ཚརོ་ཕན་གྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ཤེས་རྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ལ་སོབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་མེད་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་ཐུབ་རྒྱུ། གུང་གསེང་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ། 
སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལག་དངུལ་ཡོད་མདེ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ་ེ Tezu དང Miao 
ལྟ་བུ་ཐག་རྱིང་པོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གུང་སེང་སྐབས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་དགོས་
མྱིན་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། མཐ་ོསོབ་ལ་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ན་སྱིར་ད་ེསྔ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརྒྱ་
ཆ་ ༤༠% ལས་ལོན་དགོས་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠% ལོན་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་འགྱིམས་པའྱི་སྐབས་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། གཞན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥% ལོན་དགོས་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཟརེ་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་སོབ་
གྲྭ་ཐོན་ཐུབ་ནས་མཐ་ོསོབ་བར་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉམ་ཐག་གནས་སྟངས་ལས་ཐར་ཐབས་ཆེད་ལམ་ཡག་།ཤོས་ནྱི་སོབ་སྦྱོང་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་རུང་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠% ལོན་ནས་སོབ་ཡནོ་ད་ེགནང་ཤོག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། སྔར་ཡྱིན་ན་སབོ་
ཡོན་ཉུང་ཤོས་ལ་སྟོང་ ༣༥ གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཡར་སར་ཏ་ེསྟོང་ ༥༠ ཐོག་ལ་ལམ་གོན་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཐབས་ཤེས་ད་ེདག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ནང་སྱིད་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་ལ་ོབགེས་པ་རྣམས་ལ་ད་ེཡང་ནང་མྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ 
༡༤ སྔོན་ལ་ནང་མྱི་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ལ་ཟླ་ར་ེལ་སོར་ ༩༠༠ དང་ནང་མྱི་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ལ་སོར་ ༧༠༠ རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ཡར་སར་ཏེ་ནང་མྱི་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ལ་སོར་ ༡༠༠༠ དང་ནང་མྱི་མེད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ལ་སོར་ ༡༥༠༠ བཟོས་པ་རེད། ད་ེཡར་
སར་ཐུབ་པར་བལྟ་དགོས་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་ལོ་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་ཚེའྱི་ནང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་ཕན་བུའྱི་དངུལ་
བསགས་ཡོད་པ་དེ་དག་དགུང་ལོ་བགེས་པོ་ཆགས་སྐབས། དངུལ་གང་བསགས་པ་རྣམས་རོགས་ནས་ད་ོབདག་ལ་དཔལ་
འབྱརོ་གྱིས་དཀའ་ངལ་གང་ཙམ་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་རདེ། བྱས་ཙང་ལ་ོ ༦༥ ནས་ ༧༠ འག་ོམཁན་རྣམས་ལ་སརོ་ ༡༥༠༠ མ་ཡྱིན་པ་ 
༢༠༠༠ བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། ལ་ོ ༧༠ ནས་ ༧༥ ལ་ ༢༥༠༠ བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ེལྟར་ལ་ོལྔའྱི་མཚམས་ལ་སརོ་༥༠༠ ར་ེ
འཕར་ཐུབ་ན། སོ་སོས་བསགས་པའྱི་དངུལ་ད་ེརོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞུང་ནས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་སར་ཐུབ་ན་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་མྱིན། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ། རསེ་མ་སྔནོ་རྩྱིས་ནང་ཁ་གསལ་ཞྱིག་འཁདོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེ
དག་སྟེང་བསམ་བ་ོགཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་འབལེ་ཉ་ེཆར་ཉམ་ཐག་ནང་ Hepatatis B ན་བ་རྣམས་ལ་འཕལ་དུ་རྒྱབ་གཉརེ་སད་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་བཏང་
གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ། དའེྱི་སྨན་བཅསོ་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོཡོད་དུས་ན་མཁན་ཚོར་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱི་གསུམ་བཞྱི་དང་། ཁ་ཤས་
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ལ་འབུམ་ཡས་མས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེའྱི་ཐོག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་དགོས་མེད་དང་
འག་ོསོང་གང་འདྲ་བཏང་མྱིན་སྐོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རོགས་ཞྱིབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། རེས་ལ་སྔནོ་རྩྱིས་སྐབས་འཆར་འབུལ་
ཡོང་གྱི་རདེ། སྔནོ་འགོག་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྔནོ་འགགོ་སྟངེ་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གསུངས་སོང། སན་
ཐ་ོའབྱོར་ཟྱིན་ཙམ་ཡྱིན་དུས། ད་ེནང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དང་འཕོད་བསྟེན་གཉྱིས་ནས་གནང་དགོས་པ་བཞྱི་ཅུ་ཞེ་གངས་ཡོད་པ་འདྲ། 
ད་ེདག་ཚང་མ་རྱིམ་པས་སྔོན་རྩྱིས་སྐབས་ཐོན་གྱི་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་སྐབས་
༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་བཀའ་ནན་པ་ོཕབེས་པ་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་དང་འཕོད་བསྟནེ། གཙ་ོབ་ོསྔནོ་འགོག་སང་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་སྟེང་
སན་ཐ་ོཞྱིག་འབྱོར་སོང། ད་ེདག་གཞྱིར་བཟུང་ལས་གཞྱི་བང་སྱིག་ནས་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོབརྒྱུད་
གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུས་ན་སམ། ཉེ་ཆར་དེའྱི་སྟེང་གེང་སོང་ཡང་བྱུང་སོང། གཅྱིག་
འདྱི་ཉེ་ཆར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོདང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང། ཚོགས་འདུ་སྐབས་ ༧ 
པའྱི་སྐབས་ལ་ཚོགས་བཅར་བ་ ༢༥༠ དང་ལུང་པ་ ༥༠ ད་ེནང་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་ ༢༩ ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
དུས་ཚོགས་བཅར་བ་ནང་དཔརེ་ན་ European Union རང་གྱི་གནས་ཡོད་མྱི་སྣ་གཞུང་འབལེ་རང་ཕག་ལས་གནང་མཁན། 
དམྱིགས་བསལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་ཁོང་ཚོ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། མཇུག་བསོམས་མཛད་སོ་
སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་བཀའ་སོབ་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ Germany 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ Claudia Roth ཕེབས་ནས་ཆེས་མཐོང་ལྡན་པའྱི་ངང་བཀའ་སོབ་གནང་སོང། 
དམྱིགས་བསལ་ཁོང་གྱི་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཁོང་དེར་མ་ཕེབས་གོང་ལ་ Germany གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོལ་
བཀའ་འབལེ་ལྟར་བཅར་བ་ཡྱིན་ཞེས་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ཕེབས་ནས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང། ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ད་ེགཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཆགས་དགོས་དོན་ནྱི། གཙ་ོབོ་
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་འབྱེད་མཛད་སོར་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་རེད། ད་ེསྐབས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཁེད་ཚ་ོབོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ཁེད་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་བཀུར་དང་བརྩྱི་བཀུར་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་
བར་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ཕེབས་ནས་ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལ་གཞྱིར་བཞག་
ནས་སམེས་འགུལ་ཐེབས་པ་དང་སེམས་ཤུགས་འཕར་བ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། ཚོགས་ཆནེ་ཚགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་རྒྱུར་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་བཏང་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡང་ཨ་སྐོར་འབུམ་གསུམ་ཙམ་བཏང་
དགོས་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་བསྐྱང་རྒྱུ་དང་ས་ཆ་རག་རྒྱུ་དེ་ལ་ཆོག་མཆན། ཚོགས་བཅར་བ་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ལ་ཐོངས་མཆན་ 
Visa དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁོང་ཚོས་དེ་ལྟར་
འཛོམས་སྐབས་སེམས་ཤུགས་དང་སྱིང་སྟོབས་གསར་པ་རག་གྱི་འདུག།དེ་བཞྱིན་སོབ་གསོ་ཡང་གསར་པ་རག་གྱི་འདུག་
གསུངས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ེལ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ད་ལྟའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་དེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱིས་དེའྱི་སྟེང་
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འགེལ་བརོད་གནང་བཏང་། གནས་སྟངས་གང་ཆགས་ཡོད་མེད། དེའྱི་སྟེང་གང་གནང་དགོས་མྱིན། ཐག་ཉེ་བའྱི་མྱི་ཚང་མ་
འཛོམས་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཏེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ལྡན་པ་དང་གྲུབ་
འབས་ཐོན་པའྱི་ར་ེབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོའྱི་གོད་ཆོད་དམ་གསལ་བསགས་དེ་གང་ཙམ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་
དམྱིགས་བསལ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་སྐོར་ཕལ་ཆརེ་ཐངེས་དྲུག་ཙམ་ཁོང་ཚསོ་སྨྲས་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡོད་ཅསེ་གོས་ཚགོས་ནང་གསུངས་ནས་ཕག་རྡེབ་པ་སོགས་གནང་སོང་། ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱུང་དུས་ངེད་གལ་ཆནེ་
པ་ོམཐོང་སོང། སྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་གསལ་བསགས་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཅོག་འབུལ་ཆོག་
པ་ཞུ། 

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་སྱིད་འཛིན་ Obama མཇལ་འཕད་གནང་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ལོར་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་སེལ་ཡདོ་པ་རེད། Read out 
ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་སྱིད་འཛིན་ Obama དང་༸གོང་ས་
མཆོག་མཇལ་འཕད་ད་ེསྔ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པ་ལའང་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་གནང་གྱི་
རེད། ཡྱིན་ཡང་༸གོང་ས་མཆོག་ང་ཚོའྱི་རྩ་བའྱི་བ་མ་དང་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་ཆེས་
མཐངོ་ལྟར་གནང་བ་ད་ེང་ཚསོ་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན་ Read out ནང་གང་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ངས་
ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་གང་མགོགས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལགས་ཀོག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། The president met 
today with His Holiness the 14th Dalia Lama. The President accepted the Dalai Lama's 
condolences for the shooting in Orlando, Florida on June 12, and commented the Dalai 
Lama for his efforts to promote compassion, empathy and respect for others. ༸གོང ་ས ་
མཆགོ་ནྱི་བྱམས་སྱིང་ར་ེདང་གཙསོ་པའྱི་གཞན་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྩྱི་བཀུར་བྱདེ་དགསོ་པ་རདེ་ཅེས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་
དེ་འདྲ་གསུངས་མཁན་ཞྱིག་རེད། དེ་དག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་།  The President and Dalai Lama 
discussed the situation with Tibetan in the Peoples Republic of China and the President 
emphasized the strong support for preservation of Tibet's unique religious, 
cultural ,linguistic tradition and the equal protection of Human rights of Tibetans in 
China. འགོ་བ ་མྱིའྱི་ཐོབ ་ཐང་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ ་བྱེད་དགོས ་ཡོད།  The President lauded The Dalai Lama's 
commitment to peace and non-violence. ཞྱི་བ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་ད་ེལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད། Expressed 
support for Dalai Lama’s middle way approach དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་
ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་བརྩྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་ངེད་ད་ེལྟར་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། The 
President encouraged meaningful and direct dialogue between The Dalai Lama and his 
representatives with the Chinese authorities to law attention and resolve  differences. In 
this contact the President retreated the Lawns standing in the USA position that Tibet is 
a part of People's Republic of China and the United State doesn’t support Tibet's 
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independence. The Dalai Lama stated that he is not seeking independence for Tibet and 
hopes that dialogue between his representative and Chinese government will resume. 
The President and Dalai Lama agreed on the importance of constructive and productive 
relationship between the United States and China. མཐའ་མ་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། 

The President welcome the Dalai Lama's leadership on the climate change ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འག་ོརྒྱུའྱི་སྟེང་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་འགན་འཁུར་གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། 

And express support for the Dalai Lama's efforts to raise awareness of the 
importance of limiting global warming including to protect the Himalaya's glaciers and 
the environment on the Tibetan plateau. 

༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གྱིང་ནང་ཆེས་མཐོང་དང་སྱིང་རེ། འགན་ཁུར་ཡོད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་ཧྱི་མ་ལའྱི་གངས་ཞུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་ལ་བསྔགས་བརོད་
གནང་བ་བྱུང་འདུག་པས་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེདུས་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོལ་༸གོང་ས་མཆགོ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དུས། ཨ་ོབྷ་
མས་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཅེས་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་བོད་པའྱི་ཐ་སད་སོད་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་དང་འབེལ་ནང་དོན་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་དང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚད་མཐོ་པོ་གནང་འདུག དེ་ལའང་ངས་གོས་
ཚགོས་ཀྱིས་གདངེ་ལགོ་ཏུ་འཇོག་ཆགོ་པ་ཞུ། 

ད་ེནས་ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ཡ་ོརོབ་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་གཙོས་པའྱི་ཡོ་
རབོ་གོས་ཚོགས་ནང་ཚགོས་གཙ་ོརང་གྱི་ངསོ་ནས་གདན་འདྲནེ་ཞུས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེཡང་ཧ་ལས་
པའྱི་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པ་ོརེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་སྐྱོན་བརོད་བྱས་འདུག ད་རེས་ང་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ོསྣང་ག་ར་ེ
བྱུང་སོང་ཟེར་ན། མྱི་མང་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དེའྱི་ནང་ Brussels ལ་མྱི་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་དང་ Strasburg ལ་བརྒྱད་སྟོང་
བརྒྱད་བརྒྱ་ཙམ་འཛམོས་འདུག ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་ན་ཁྱི་གཅྱིག་ལས་བརྒལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡ་ོརོབ་ཀྱི་མངའ་ས་ེཆུང་ཆུང་ད་ེ
འདྲའྱི་ནང་ཁྱི་གཅྱིག་འཛོམས་པ་ད་ེཆེས་མང་ཤོས་མྱིན་ནའང་མང་ཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་
ཟརེ་ན། ཡ་ོརོབ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མྱི་མང་ནང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཆ་ེརུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་
པོ་རེད་འདུག དེ་མྱིན་ཚོགས་གཙོ་དང་སྱིད་སྐྱོང་གཉྱིས་ Mind and life ཚོགས་འདུར་ཁྱུག་ཙམ་བཅར་རྒྱུ་རག་སོང་། 
Mind and life དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲ་རྒྱ་ད་ེལ་
གཟྱིགས་མཁན་འབུམ་བཞྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་གསུང་ཆོས་ད་ེའདྲ་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་ང་རང་བསམ་པ་ལ་འབུམ་བརྒལ་བ་མང་
པ་ོཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན། ནོར་བ་ཡྱིན་ན་ནོར་བ་རེད། Mind and life ཚན་རྱིག་མཁས་པ་
དང་བག་ོགེང་གནང་ཡོང་དུས་མྱི་འབུམ་བཞྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཟེར་དུས། འཛམ་གྱིང་ནང་ནང་ཆོས་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་ཆ་ེམཐོང་
དང་ད་ོསྣང་ཡོད་པ། དམྱིགས་བསལ་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་ཚ་ོདང་ནང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཆོས་ལ་དོགས་ཟོན་བྱདེ་མཁན་ཚོས་
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ད་ེལྟར་ད་ོསྣང་བྱས་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་འབུམ་གཉྱིས་དང་གསུམ་ག་ོམོང་ཡོད། ད་ལྟ་འབུམ་བཞྱི་འཛོམས་པ་ད་ེབལྟ་དུས། འཛམ་
གྱིང་ནང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆ་ེམཐོང་ཡོང་བ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དགའ་སོབས་སྐྱ་ེདགོས་པ་ཞྱིག་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ། ཉ་ེཆར་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་བྱུང་། 
མྱི་གསུམ་ཙམ་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་སྐྱ་ོཔ་ོདང་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། 
མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་སྐབས་ལ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུའང་བྱུང་བ་རདེ། ཉ་ེཆར་དམངས་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་
སྐབས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེལ་ཆེས་མཐོང་དང་ངོས་འཛིན་སད་པ་རེད་གསུངས་སོང་
བས་རྩ་བ་ནས་མྱིན། ང་ོརྒོལ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། ༸གོང་ས་
མཆགོ་འཛམ་གྱིང་ནང་ཆ་ེམཐོང་འདྱི་འདྲ་འདུག བོད་ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་ལས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་མེད་པ་ཞུ་མ་དགོས་པ་རདེ། 
དགུང་ལ་ོབཅུ་དྲུག་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསྐྱོན་པ་རེད། བོད་ཟརེ་ནའང་རདེ། ནང་ཆོས་ཟེར་ནའང་རེད། རྩ་
དོན་ཟེར་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་སེབས་པ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བསྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་མཚན་སྨད་བྱས་ནའང་ད་ེལ་བཀའ་ཤག་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་
ལས་འགན་རདེ། ཡང་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཨ་ོབྷ་མ་དང་རྒྱ་གར་སྱིད་བནོ་མ་ོཌྱི་སོགས་འག་ོཁྱིད་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱདེ་
ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བྱེད་མ་ཆོག་པ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ནས་མྱི་ཉུང་ཤས་ཅྱིག་འདུག གཏན་ནས་འདྲ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛིན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་སོགས་ང་འོས་མྱིར་ལངས་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ལ་འོས་བླུགས་རོགས། ངས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
ལངས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་དགུང་ལ་ོཆུང་
ངུའྱི་སྐབས་ནས་གདམ་ཀ་མེད་ནས་གོང་གསེབ་སྟག་འཚེར་ནས་ངསོ་འཛནི་བྱས་ཏ་ེགདན་འདྲནེ་ཞུས། མྱི་མང་གྱི་དང་དུ་བངས་
ཏ་ེཁྱི་འདནོ་བྱས་ཏ་ེའག་ོཁྱིད་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ། གནང་བ་གཅྱིག་པུས་ཚད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཉག་ཕ་པའྱི་
སྐབས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་བཞེས་དགོས་པ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་སྐབས་ནས་བཟུང་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་ཏེ་
འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡྱིན་དུས། 
ཁོང་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་པ་དང་གཞན་སྱིད་འཛིན་སྱིད་བོན་ལ་སྐྱོན་བརོད་བྱས་པ་གཏན་ནས་གཅྱིག་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་
གཏམ་བརོད་རང་དབང་རེད། སྐྱོན་བརོད་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་མཁན་འདུག ད་ེགཅྱིག་པ་མ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་གཏམ་བརོད་རང་
དབང་གཞྱིར་བཟུང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་མེར་བསེགས་ཆོག་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་སྟོད་ཐུང་དང་གོས་ཐུང་། ལྷམ་སོགས་
བཟོས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ Florida ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡེ་ཤུའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱི་ཁ་ཆེའྱི་ Quran དོད་
སྐྱེལ་གང་འཁོར་གཅྱིག་མེར་བསེགས་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ཚང་མས་ཁོ་རང་ལ་མེར་མ་
བསེགས་མ་གཏགོས་རོག་དྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་རདེ། གཏམ་བརདོ་ཀྱི་རང་དབང་གཞྱིར་བཟུང་ཁ་ོརང་ལ་
ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛནི་ཡྱིན་ཡང་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རདེ། 

རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརདོ་རང་དབང་ནང་རྒྱལ་དར་མེར་བསགེས་བྱ་རྒྱུ་ཕར་བཞག རྒྱལ་དར་ཕྱི་ནང་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་
བཙོན་ཁང་ནང་བླུགས་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱལ་དར་དང་ Quran མེར་བསེགས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེ
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སོང་ཙང་ང་ཚ་ོ༸གོང་ས་མཆོག་ཟེར་དུས་དད་བཀུར་དང་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གོང་ཕུད་བརྩྱི་བའྱི་ཐོག་
ནས་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེགཏམ་བརདོ་རང་དབང་དང་མང་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ནའང་རདེ། ད་ེལྟར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེསྔོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ་
༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ཡང་སྱིད་སྐྱངོ་ལ་སྐྱནོ་བརདོ་བྱས་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཛད་དཀའ་
ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། སྔར་ཡྱིན་ན་རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁརེ་ཏ་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་
སལོ་ཡོད་པ་རདེ། དངེ་སང་༸གོང་ས་མཆགོ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཁངོ་ལ་མཛད་དཀའ་བཟ་ོམཁན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མ་བྱདེ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་དང་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་མ་རེད་པ། ང་ཚ་ོཚང་མས་བརྩྱི་བཀུར་བྱས་ཏ་ེའགོ་
རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། ས་ོསོའ་ིཆསོ་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཁྱིད་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ོརྒལོ་
བྱས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་མཁན་ད་ེདག་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྱི་བཀའ་ཟུར་དང་
ཚོགས་ཟུར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེབཀྲམས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་རེད་གསུངས་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ེབག་ོགེང་གྱི་རྩོད་
གཞྱི་གཅྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྐྱནེ་བལྟ་ཡྱི་མེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གོང་ཕུད་འཇགོ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེ
ཡྱིན། 

ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་བསེབས་སོང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་ Self-censorship བྱེད་ཀྱི་འདུག སོ་སོས་སོ་སོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་བཀག་གྱི་འདུག་ཅེས་དཔེ་གཅྱིག་བགང་
གནང་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་ཡང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་དམ་བསགས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་སང་ལ་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཐེབས་སྱིད་ཀྱི་རེད། དཔ་ེག་ར་ེབགང་སོང་ཞུས་ན། འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་སོལ་
མའྱི་པར་གྱི་ལག་པ་སང་ལ་རང་བཙན་ཞསེ་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེབསུབ་འདུག་གསུངས་སངོ་། ད་ེརྩ་བ་ནས་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་དང་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། དཔ་ེད་ེའདྲ་བཞག་ནས་ས་ོསོར་དམ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དམ་བསགས་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་སྱི་ཚོགས་ལ་བཀྲམས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་ནོར་ཐེབས་རྒྱུ་དང་གནོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའྱི་བ་མ་
བཟོད་པ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་འགེམས་སྟོན་ལ་པར་འོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་བསྡུས་ཙམ་
ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ག་རང་རེད། ད་ེནས་སངས་རྒྱས་སལོ་མའྱི་པར་ཡང་འདྱི་ལྟར་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་ལྟར་
འོག་ཏུ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ེཆུང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། ལག་པ་ལ་རང་བཙན་ཡོད་པ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་འོག་ཏུ་བཀག་པ་རེད། 
དའེྱི་འོག་ལའང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀང་འདྱི་ལྟར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅས་པ་ཆེ་ཆུང་གཅྱིག་པ་ཐོག་ནས་ལག་པར་རང་བཙན་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེམེད་པར་ཆགས་པ་རེད་
མ་གཏོགས། ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བྱས་པ་མ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་མཁན་གྱི་སྐོར་ལ་དྲྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་དབེ་གཅྱིག་བཏོན་འདུག དབེ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་སལོ་མའྱི་པར་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་གྱི་ལག་པར་
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གང་བྱིས་ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བསུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སས་གསང་བྱེད་དགོས་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་
རེད། རང་བཙན་ཐ་སད་ལ་སས་གསང་བྱས་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ Self-Censorship རྩ་བ་
ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡོད་པ་ད་ེབདེན་པ་རང་ང་ཚོས་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏགོས། འདྱིར་སས་གསང་བྱས་ཡོད་
ན། འདྱི་ལ་ཡང་སས་གསང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དྲྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བཏོན་
བཞག་པའྱི་དབེ་ཅྱིག་རདེ། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོལ་ོདྲུག་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རདེ། གྲུབ་འབས་སྨྱིན་
ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ན། ཏན་ཏན་སྨྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ཡུ་གུར་དང་ནང་སོག་ཁོང་ཚོར་ཐུག་ན། ཁོང་
ཚསོ་བོད་པ་ཁེད་རང་ཚའོྱི་བྱདེ་སྟངས་ནང་བཞྱིན། བོད་པ་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་
ལ་བརནེ་ནས་མང་གཙ་ོགསལོ་རས་གནང་བཞག་པ་ང་རང་ཚ་ོལ་ཡདོ་ན། ང་ཚསོ་མང་པ་ོབྱདེ་ས་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག 
 རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་སྟངས། 
ཤྱིན་ཅང་གྱི་སང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏོན་སྟངས། ནང་སོག་སང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏོན་སྟངས། ད་ེཚོར་གཟྱིགས་གནང་
དང་། ནང་སོག་གྱི་སང་ལ་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཤྱིན་ཅང་གྱི་སང་ལ་གཉྱིས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སང་ལ་བཅུ་གཅྱིག་
དང་དེའྱི་སང་ལ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཞེས་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེགཉྱིས་བསོམས་ན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དེས་གང་ཞྱིག་མཚོན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། བོད་མྱི་ཡོངས་དང་གཙ་ོཆེ་ཤོས་༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱིས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ནའང་ཆདེ་དུ་མངགས་ཏ་ེརྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོགཅྱིག གཉྱིས། 
གསུམ། བཅུ་གཅྱིག བཅུ་གསུམ་བཏོན་དགོས་པ་ད་ེནུས་པ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་བརནེ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་
སོག་ནང་བཞྱིན་ཡ་མ་བྱས་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད། ཏན་ཏན་རང་ལས་འགུལ་སེལ་བར་བརེན་ནས་ང་ཚོས་བོད་
ནང་དུའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་ཕན་ཐགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་འགྱུར་བ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་རང་སྐྱོང་ལོངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཝུ་ཡྱིན་ཆྱི་
བསྐསོ་པ་རདེ། ཁ་སང་དརེ་གསུངས་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ལ་ོབཞྱི་བཅུ་ཙམ་རང་སྐྱངོ་ལངོས་ནང་ལས་ཀ་བྱདེ་མངོ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས། འཇམ་པ་ོདང་རྩུབ་པ་ོགང་བྱས་ཀང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་བསྐོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཁ་ོརང་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་ཕར་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་དང་མཉམ་དུ་མངའ་ས་ེལྔ་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་བརེས་པ་རེད། དེས་རྒྱ་ཆ་ེས་ནང་གང་སྟོན་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ ༢༠༡༧ གྱི་ལ་ོམཇུག་ལ་རྒྱ་ནག་འག་ོའཁྱིད་ཀྱི་ནང་ལ་འཕ་ོའགྱུར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དའེྱི་ནང་ནས་ Central committee ལ་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། Politburo ནང་ལ་མྱི་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རེད། standing committee ལ་མྱི་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། Central committee ནང་གྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱའྱི་ནང་
ནས་མྱི་དགུ་བཅུ་གོ་བརྒྱད་ཙམ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རྒས་ཡོལ་དུ་འགོ་མཁན་དང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
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འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དགུ་བཅུ་ག་ོབརྒྱད་ཀྱི་ནང་ལ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱི་མྱི་མང་བ་སབེས་ཀྱི་རདེ་དམ། གཞན་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་མང་བ་བསབེ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དབང་ཆ་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྩོད་ལན་ཞྱིག་འག་ོཡོང་དུས། སེབ་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོང་དུས། རང་སྐྱོང་
ལངོས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་དེས་ Central committee ཡྱི་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་གང་ལ་གང་ཙམ་འཁྲུགས་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག ག་ོརྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ལྱི་ཁ་ེཆྱིན་སྱིད་བོན་རང་འཇགས་ལྷག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་དང་ལྱི་ཁ་ེཆྱིན་ལྷག་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེགཅྱིག་བྱས་ན་ལྷག་གྱི་མ་རདེ། ལྱི་ཁ་ེཆྱིན་ཁ་ོརང་ཡང་བར་ེཔ་ོརྒྱག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་རང་
གྱིས་མྱི་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཁངོ་རང་གྱིས་གཟུང་རྒྱུར་ཆགས་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གང་འགོ་ཡྱི་འདུག དེས་བོད་ནང་ལ་འགྱུར་བ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེདག་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམས་སོང་། དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྱི་ལྱིའྱི་ལགས་ལམ་གྱི་སྐོར་ནས་དཔེར་བགངས་གནང་སོང་། ཏན་ཏན་རེད། རྱི་ལྱི་ལགས་ལམ་ད་ེརྒྱ་
གར་རེད། བལ་ཡུལ་རེད། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བོད་བརྒྱུད་ནས་འབར་མའྱི་ས་མཚམས་སུ་བསེབ་གབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་རྱི་ལྱིའྱི་ལགས་ལམ་གཅྱིག་པ་ོམ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཏེར་དབོར་རྒྱུ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་འབོར་དབོར་རྒྱུ། ཡྱིན་ནའང་རྱི་ལྱི་
ལགས་ལམ་གྱི་སྤུས་ཚད་འདྱི་དམག་མྱི་དང་དམག་ལ་དགོས་པའྱི་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ལྷ་
སའྱི་རྱི་ལྱི་འབབ་ཚུགས་ཀྱི་ལགས་ད་ེདག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཅ་ལག་ཧ་ཅང་ལྱིད་ཁགོ་ཆནེ་པ་ོའཁོག་ཐུབ་པའྱི་སྤུས་ཀ་ཡོད་པ་རདེ། 
མྱི་དབོར་ཆེད་ཡྱིན་ན་ད་ེལྟར་དགོས་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ Military standard དམག་མྱི་རང་གྱི་གནས་ཚད་ལྡན་པའྱི་རྱི་
ལྱི་ལགས་ལམ་དབོར་ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ད་ེདམག་སར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་དགོས་པ་
རདེ་གསུངས་སོང་ཡང་། བོད་ད་ེདམག་ས་ལ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདམག་
ས་ལ་སྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དྲྱི་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱ་
གར་གཙོས་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ལའང་གནོན་ཤུགས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། རྒྱ་གར་མཉམ་སལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སྔོན་མ་ནས་འཐུས་མྱི་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་གནང་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་བཀག་འདོམས་དང་འགོག་རྐྱེན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ NHG Nuclear 
Group ད་ེལ་ད་ལན་རྒྱ་གར་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་ཐད་ཀར་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བ་རེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་
གར་གྱིས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདངསོ་སུ་དོན་ནས་ཁབ་བསགས་བྱས་ཏ་ེགནང་ལུགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱིད་བནོ་མ་ོདྱི་དང་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་
གདོང་དང་གདངོ་མཇལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་
ལ་བརེན་ནས་མ་ཚུད་པ་རེད། ད་ེལ་བརེན་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། 
བོད་དོན་ལའང་དོ་སྣང་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རང་ Hindustan Times ནང་ལ་ Article གཅྱིག་ཐོན་
འདུག Can India use Tibet card? བོད་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་རྩོམ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུག འབྱི་
མཁན་ད་ེཡང་མཁས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ཉ་ེབའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་བར་ལ་རྩམོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་ནའང་བོད་ད་ེ
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གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་རང་གྱི་ང་ོཤེས་པའྱི་དབེ་འབྱི་མཁན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་བོད་ད་ེབཀདོ་ཙམ་རདེ། 
ཉ་ེབའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལེའུ་ལེའུ་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལའང་འགྱུར་བ་གཅྱིག་འགོ་བསད་
ཀྱི་འདུག ད་ེསྔ་ཡང་ངས་ཞུས་མོང་། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་བར་ལ་ཆྱིངས་ཡྱིག་དང་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོང་དུས། ད་ེསྔ་ One 
China ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་བར་གྱི་ཆྱིངས་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
འདྲའྱི་ནང་ལ་ One China དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོ་རང་ཚོར་ One China དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ One 

India དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དང་། One India ཟེར་དུས། ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན ་ Kashmir, Siachen 
Glacier, Arunachal ཚང་མ་ One India ཡྱིན། དེ་ཁེད་རང་ཚོས་ཁས་བངས་ན་ང་ཚོས་ཀང་ One China ཁས་
ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ཡོང་དུས། ད་ེསྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བོན་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལའང་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་ང་ཚོར་མཁེན་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་
ཕན་སསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 གཞྱི་རྩའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚོར་ Diplomacy ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། Diplomacy 
ཟབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་དང་། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གོ་
རོགས་ཐོག ་ལ ་ཨ ་ཡོད་ནང་གྱི་ད་ཡོད་རྐྱང་རྐྱང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ ་རེད། Shivshankar Menon, National 
security adviser ཟུར་པ། ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་གནང་མོང་མཁན། ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེགནང་མོང་མཁན། Shyam Saran ཕྱི་
སྱིད་དྲུང་ཆ་ེགནང་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྐརོ་ལ་ཁངོ་གཉྱིས་ལས་ལྷག་པའྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱ་ནག་སང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གམ་དགེ་ཕྲུག་ཡྱིན་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ Shashi Tharoor ཡང་ཕེབས་ཏེ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་དེའྱི་བརན་འཕྱིན་ཡང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་ལ་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་
རྩ་དོན་ཞེས་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆནེ་པོས་ལས་བྱདེ་ལ་གསུངས་ཡོང་དུས། ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞྱིག་སེམས་ཤུག་འཕར་ནས་བསེབས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་རང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ར་ེབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད། གང་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེབྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེཡང་གསལ་པ་ོགསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་ཡང་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོར་བརྩ་ེབ་དང་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡང་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་ངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
མཚུངས་བསྡུར་བྱདེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་འགྱུར་བ་འག་ོབ་
ལ་དཔག་པའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོའདྱི་གར་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ཁ་ཁ་བྱས་ཏ་ེབསད་ན་འགྱུར་
བ་འག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་སྔོན་མ་གསུངས་ཟྱིན་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག འབལེ་བ་བྱདེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་དགོས་དོན་ནྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེའགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་སྐབས་
དང་དུས་ལ་གོ་སྐབས་ཟྱིན་དང་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་
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ནས་ Internationalism And Liberalism, Nationalism And Extremism རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་གུ་ཡངས་
ཀྱི་ལྟ་གྲུབ། རྒྱལ་ཞནེ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཁེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཟརེ་ནས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་རྡུང་ཁ་ཞྱིག་ཐུག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་དམག་ཆནེ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་མ་བྱུང་བའྱི་སྔནོ་ལ་ལྟ་གྲུབ་གང་ཞྱིག་རྡུང་ཁ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། 
ད་ེདུས་སྐབས་ལ་རྒྱལ་ཞནེ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བར་ལ་དམག་ཤོར། དམག་ཆནེ་དང་པ་ོགཉྱིས་
པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབ་ོད་ེག་རང་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༥༦༨ ནས་ ༡༦༤༨ བར་དུ་ལ་ོ ༨༠ རྱིང་ཡུ་རབོ་ནང་ལ་དམག་བརྒྱབ་པ་རདེ། ད་ེ
རྒྱལ་ཞེན་དང་རྒྱལ་ཞེན་ Nationalism།རང་ལ་ཐུག་ནས་དམག་བརྒྱབ་སྟེ། ལ་ོབརྒྱད་བཅུའྱི་དམག་དང་དམག་ཆེན་དང་པ་ོ
གཉྱིས་པ་ཚང་མ་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱལ་ཞེན་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་དམག་ཤོར་བཞག་པ་ཁ་ོན་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེཉམས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདར་འཕེལ་ཆེ་ཤོས་ ༡༩༩༠ ལོ་ལ་ཨུ་རུ་སུ་
མར་ས་ོལུགས་ནས་ Berlin Wall མར་འཛགས་པའྱི་རེས་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྒྱས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་
པ་རེད། མང་གཙ་ོདང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཞྱི་བད་ེསོགས་ཟརེ་ཡོང་དུས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཁོར་ཡུག་
སྲུང་སྐྱབོས་དང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོརེད་ཅེས་དར་སེལ་ཧ་ཅང་།ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ད་ེདུས་སྐབས་ལ་བདོ་དནོ་ཐོག་ལའང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དར་སེལ་ཆེན་པ་ོདང་རྒྱབ་སྐྱོར། ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་
བྱུང་བ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཞེན་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དེ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་རྒྱལ་ཞེན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
Nationalism རྒྱ་ནག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་ཞེན་ཆེ་ཤོས་ Putin, Russia ཡྱི་སྱིད་
འཛནི་ཁོང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱལ་ཞནེ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེགཅྱིག་པ་ོམ་རེད། ད་ལྟ་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སྱིད་བནོ་ ཤྱིན་ཙ་ོཨ་བ་ེ 
Shinzo Abe ཧ་ཅང་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་ཆེན་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་འོས་མྱི་ Donald Trump 
མྱི་རྱིགས་དཀར་པ་ོདང་ཕྱིའྱི་མྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེམྱི་རྱིགས་དཀར་པ་ོཟེར་དུས་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་
བཏོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་དམྱིགས་བསལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་ European Union ནས་ Brexit འོས་ཤོག་བླུགས་
ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དེས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ཞེན་སེབས་ཏ་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་གཙ་ོབོ་ད་ེ European 
Union རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བདུན་མཉམ་དུ་འགྱིལ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འག་ོགྱི་ཡྱིན། གུ་ཡངས་ཅན་
གྱི་ལྟ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་ཡོང་དུས། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བ་ོབསེབས་ཏ་ེཨྱིན་ཇྱི་མར་ཕྱིར་
འཐནེ་བྱས་པ་ད།ེ རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་དང་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོམཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་དང་འཛམ་གྱིང་དངུལ་ཁང་། European Union བཅས་ལམ་ལྷོང་འགོ་བ་ད་ེདག་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ནུས་པ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། European Union ཚགས་ཚུད་ཤོས་དེ་སོ་མ་ལུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་
འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། རྒྱལ་ཞེན་
དང་མཁེགས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལངས་ཡོང་དུས། དེ་གང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ། དེའྱི་དཀྱིལ་དེ་ལ་
དམག་ཆནེ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དམག་ཆནེ་གསུམ་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་
རེད། ཚོད་དཔག་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཆགས་ན་གང་དུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་
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གཉྱིས་པ་ལངས་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་ནུས་སྟོབས་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་ཞེས་ Nazi 
Germany ཡྱིས་བཤད་པ་རེད། Italy ཡྱིས་བཤད་པ་རེད་ལ་ Japan གྱིས་ཀང་བཤད་པ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་ལག་ཆ་བེད་
སདོ་བཏང་ནས་དམག་ཆེན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ལངས་པ་རདེ། ད་ེསུས་བྱདེ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་དུས། ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བྱདེ་ཀྱི་རདེ་
དམ་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་དམག་ས་གང་དུ་རྒྱག་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། སྔོན་ལ་ངས་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྱི་ལྱི་ལགས་ལམ་ད་ེདམག་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། བོད་ད་ེད་ེལྟར་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་སད་བརྐ་ོཙམ་བརྐ་ོཙམ་བྱས། ས་ཆ་བཟའ་ཙམ་བཟའ་ཙམ་བྱདེ་ཡོང་དུས། 
རྒྱ་ནག་གྱི་ཕུགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེརདེ་དམ། འདྱིའྱི་དཀྱིལ་དརེ་བདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་དུ་བསེབ་ཀྱི་རདེ་དམ། རྒྱལ་ཞེན་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལངས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཇྱིགས་བསྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེདར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགང་
དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིགསལ་བསགས་ཀྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག 
༸གོང་ས་མཆོག་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཞྱི་བད་ེདང་ཚད་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་སང་ལ་འག་ོཁྱིད་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུ། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོང་དུས། འཛམ་གྱིང་ནང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་
ལུགས་དང་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་རྩདོ་མཁན་དང་འག་ོའཁྱིད་མཁན་ནང་སྱིད་འཛིན་ཨ་ོབྷ་མ། ཨན་གྱི་ལན་མ་ཀའོ། 
སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ David Cameron བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་དེའྱི་མཉམ་དུ་ Pop ཀང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆོག་
ཀང་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྡུང་ཁ་ཟེར་ནའང་རེད། འགལ་ཟླ་ཡོད་བསད་པའྱི་
ནང་ལ་ང་ཚོ་ཕོགས་གང་དུ་འདུག་ཟེར་དུས། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ Brussels ལ་མྱི་ཁྱི་གཅྱིག་ཙམ་དང་ 
Strasburg ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་པ་ད་ེཉ་ེཆར་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་འཇྱིགས་བསྐུལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་མྱི་
གསོད་ཁག་སྦྱོར་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ Brussels ནང་ལ་ན་ཚ་དང་སེམས་ཀྱི་རྨ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ། 
སྨན་དང་བྱྱིན་རླབས་ཇྱི་བཞྱིན་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱས་ཏ་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཕ་ོབང་དཀར་པསོ་ཀང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀྱི་ནང་ལ་༸གངོ་ས་མཆགོ་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་གུ་
ཡངས་ཅན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོས་འཛིན་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱལ་སྱི་སྱི་ཡོངས་ལ་འགྱུར་
བ་གང་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་ནས་ང་རང་ཚ་ོརྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་གྱི་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལམ་ལུགས་དང་། རྒྱལ་ཞེན་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས། 
མཁེགས་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས། འཇྱིགས་བསྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། Extremism ད་ེདག་གྱི་བར་
ནས་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་མེད་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཕེབས་དགོས་པ་དེ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན་ ༢༠༡༧ གལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༨ ཀང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧ ལ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགོ་འཁྱིད་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འག་ོའཁྱིད་འཕ་ོའགྱུར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་གནད་དོན་
གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེང་ཚོ་ཡྱིན་ཞེས་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སེལ་ནས། ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཕར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བརྡ་ལན་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འག་ོའཁྱིད་འཕ་ོའགྱུར་གྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་དངསོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་



79 
 

ངལ་སེལ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་གང་དང་གང་འདུག་གཟྱིགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་མཐངོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོསྐབས་རག་
གྱི་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག། ངས་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་ཆོག་པར་ཞུ། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ད་ེང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་དུ་འབྱརོ་ནས་མྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུ། བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་ཏ་ེལ་ོདྲུག་བཅུ། སྡུག་རྩུབ་མནར་གཅདོ་བཏང་
ནས་ལ་ོདྲུག་བཅུ། ང་ཚའོྱི་མྱི་ཐོག་རྒན་པ་དགོངས་པ་རོགས་ནས་ཁངོ་ཚའོྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་ནས་མྱི་ལ་ོདྲུག་བཅུ་ཟྱིན་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེསོང་ཙང་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་སྐབས་ལ་ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སལེ་གྱི་ཡྱིན་མྱིན། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ Thank you India 
ཞེས་པ་གཅྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཡང་ Thank you India ཏན་ཏན་གསུང་དགོས་པ་རེད། Thank you 
America དང། Thank you Europe, Thank you Japan, Thank you Australia ཞེས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་
ལ་ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོའཁྱིད་བར་ེཡྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ནས་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡདོ། ང་ཚའོྱི་གནད་དནོ་ད་ེསེལ་དགསོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

མཐའ་དནོ་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་འགོ་ལ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷངོ་ཕྱིན་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་
རདེ། བཀའ་ཤག་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཟྱིན་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ self-
censorship དམ་དྲག་བྱས་པ་དང་ལས་འགུལ་སེལ་མྱི་ཆོག་པ་སོགས་རྩ་བ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ེསྔ་ཡང་གོས་ཚོགས་ལ་
ཞུས་མོང་ཡོད། ལས་འགུལ་སལེ་རོགས་གནང་། མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་དགོས་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ག་ཚོད་ཀྱིས་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱར་
ཐུབ་ཐུབ་སྦྱར་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ལྟར། ཡོང་རྒྱུའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པ་དང་གོས་ཚོགས་སྐབས་
བཅུ་དྲུག་པ་གཉྱིས་མཉམ་འབེལ་དང་མཐུན་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ད་ེགཙ་ོབོར་གཞྱིར་བཞག་ནས། ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་
མེད་པ་དང་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས། བོད་དོན་གཙ་ོབོ་གཞྱིར་བཞག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་
བཟུང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངནོ་འདོད་སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ཀྱི་དུས་ཚདོ་གནང་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་གཟྱིགས་རགོས། གོས་འཆར་འདནོ་
མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༧ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་བག་ོགེང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན། བག་ོགེང་གྱི་
ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་སྐར་མ་བཅུ་རའེྱི་དུས་ཚདོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་བཅུ་བརྒལ་ནས་དུས་ཚདོ་འབུལ་མྱི་
ཐུབ་པས། སྐར་མ་བཅུའྱི་ནང་ཚུན་ལ་སོ་སོས་དུས་ཚོད་གང་འདྲ་བེད་སོད་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་སྐུ་དབང་བཞེས་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་ལོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པ་དང། དེ་རྱིང་གྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱི། དངོས་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བོད་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གཞྱི་བཟུང་འགན་
འཁེར་བའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་སོ་སོའ་ིཤེས་པ་དང་། ནུས་པའྱི་ཐོག་ནས། མཐོང་ཚུལ་བལྟས་ན། 
བཀའ་ཤག་གྱི་དངོས་གནས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གཞྱི་བཟུང་ར་ེབ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། འགན་འཁུར་བའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱིར་དངོས་གནས་ཀྱི་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་སོབ་ཚང་མར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོང་དུ་འདྱི་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སེལ་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་ལས་འགུལ་
སལེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་མྱི་དགསོ་ཟརེ་བ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ཟྱིན། ལས་འགུལ་ཅྱི་ཞྱིག་སལེ་ནའང་
སེལ་ཆོག་པ་དང། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་
དགོས་པ་ཞྱིག་སབེས་སོང། གང་ལྟར་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་གཞུང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་
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བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་རདེ་དམ། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འཛམ་
གྱིང་གྱི་མྱི་དང་ལྷག་དནོ་དུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ནས་ལྟ་ཕོགས་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་སྐྱོན་བརོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་བབས་འདྱི། 
བདེན་པ་ཆགས་སམ། དཔེར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྒྱབ་ལ་རང་བཙན་འདུག་ཟརེ་བ་དང། སས་པའྱི་རང་བཙན་འདུག་ཟེར་བའྱི་
གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཟོས་ན། རེས་སུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
འདུག ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་གནང་ན་མྱི་གནང་བའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཟྱིན་པ་རེད། གནང་
བ་ཡྱིན་ན། དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་གནོད་གང་འདྲ་ཆགས་མྱིན་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གོང་དུ་ཕག་འབེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་དང་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་གནད་དོན་ཁ་ོརང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གནང་བ་རེད། འདྱི་ནང་གྱི་ནང་དོན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་ཕ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་གསན་
བསྒྲུབས་ཙམ་རེད་ལ། ཚང་མའྱི་ཐུགས་ལ་འཇགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དང་བཏང་ལུགས་ཐགོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཕའྱི་བཀའ་
སོབ་གཟབ་བཞྱིན་རྒྱས་པ་གནང་བ་འདྱི་དངོས་སུ་སེམས་ནང་འཇུག་པ་ོཞྱིག་དང། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་
རདེ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ཚརོ་བ་འདྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནང་ཡོད་པས། འདྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང། འཛནི་
སྐྱངོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ངས་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཁག་འདྱི་དག་
ག་ལེར་མར་ལས་བསོམས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་སེབས་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཞགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
སར་ཡང་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྱིད་སྐྱངོ་གཙསོ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་པ་འདྱི་སྐོར་ལ། 
བསམ་ཚུལ་དང་། དོགས་འདྲྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་
བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྩ་བའྱི་འཕདོ་བསྟེན་དང། ཉམ་ཐག་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སངོ། འདྱི་ཚ་ོ
ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་ད་ེལས་བསམོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡོང་ངེས་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ། 
ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརེན། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡྱིག་ཆ་སྔ་རེས་ཐེངས་བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་སྟོན་པ་དང། 
འདྱི་ཚའོྱི་རྣམ་གཞག་དག་བསགས་གནང་སོང། བྱས་ཙང་ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཅསེ། ཞུ་ཚོད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
 རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་པའྱི་དནོ་དག་འདྱི་ཁུར་པ་ོཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ནྱི། ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་
པ་ོརེད། བྱས་ཙང་དེར་བརེན་ནས་སྔ་རེས་སུ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་དགོས་བྱུང་པ་ནྱི་གསལ་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་སྔོན་ལ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སམེས་མཉམ་སྐྱེད་བྱས་པའྱི་སྐབས་
སུ། སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་རྒྱུ་བྱུང། ང་རང་ཚ་ོའདས་པའྱི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལ། 
གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ངས་དཔ་ེམཚནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཡོད། ང་རང་ཚསོ་དབྱ་ེཞྱིབ་རྱིགས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཚརོ་
ཐནོ་ཡདོ་པ་རེད་ལ། བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་དགསོ་པ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱི་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་འདྱི་ད་ེསྔ་༸པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གནས་
སྟངས་དང། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བད་ེལེགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཔེ་མཚོན་དུ་བཀོད་ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན། ང་ཚོ་ཁ་ཚ་དགོས་
གཏུག་གྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་ཐོན་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་དམ། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ཐག་
གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འདྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་ཙམ་ཆེ་འམ། འདྱིར་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
བལྟས་ན། འཕལ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། སྐབས་དེར་ངས་ཁ་གསལ་ངང་བཤད་ཡོད། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ། 
མྱི་ལ་ོདྲུག་ཅུ་མ་ཟྱིན་གྱི་རྱིང་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེན་པ་ོཐོན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་སྐོར་བཤད་དགོས་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 ཡྱིན་ནའང་ངས་ཁ་སང་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་འདྱི་གང་ཞུས་ཡདོ་ཟརེ་ན། རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙ་ོདནོ་གཉརེ་ཅན་གྱི་རྱིགས་ལ་
ང་ཚོས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབ་ད་ེའདྲ་བཅོལ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ། ང་རང་ཚོར་དགོས་པ་ད་ེམང་གཙ་ོམ་
རདེ། ད་ེགང་ལྟར་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་དགོས་པའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བལྟས་སྐབས། 
ང་ཚོས་རྒྱུན་འཁོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བྱས་ཚར་རེས་དགོས་འདུན་ད་ེམང་གཙ་ོམ་རེད། ཤར་ཕོགས་ལ་བསྐྱོད་མཁན་གཅྱིག་
དང། ནུབ་ཕོགས་སུ་བསྐྱདོ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གང་ལྟར་འག་ོདགསོ་པ་ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ་ད།ེ འག་ོས་འདྱི་གཅྱིག་མཚུངས་མྱིན། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་ཁོང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འགོ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་མཆྱིས་སམ། ང་རང་གྱི་རྨོངས་འཆར་གྱི་ནང་། འདྱི་ཚོའྱི་གས་འདྱི་
གང་འདྲ་བྱས་ཏ་ེའག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་མདེ་ན་བསམ་པའྱི་སོམ་ཉྱིའྱི་བ་ོཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་རདེ། སོང་ཙང་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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 ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ཐམ་པའྱི་རྱིང་ལ་གཞུང་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཁག་གྱིས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགུལ་ད་ེརྱིམ་པ་གསར་པའྱི་བཟ་ོལྟ་ཡོད་པ་རདེ། མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
ནྱི་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སེལ་དགོས་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཕོགས་ཡོད་
པ་དང་། འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་དཔེར་མཚོན་ན། ལོ་ལྔར་སེལ། བཅུར་སེལ། བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུར་སེལ་ཡོང་སྐབས་སུ། འདྱི་ཡྱི་གྲུབ་
འབས་ང་ོམ་ད་ེཅྱི་ཞྱིག་ཐོན་མྱིན་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ནྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཚིག་བསོམས་ནས་བཤད་ན། ང་
ཚ་ོང་རང་ཚསོ་ང་ོཤེས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚིག་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཟེར་ན་ངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ་
དེ། ངས་བྱས་པའྱི་ནང་ནས་འདྱི་ཕན་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་ལ་ང་ོསོད་ཐུབ་པ། ང་རང་ཚ་ོསོ་སོའ་ི
ངསོ་ནས་འདྱི་བྱུང་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག 
 བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་འདྲ་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚསོ་སྟནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། གསལ་པ་ོརདེ། མྱི་ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་
ཅུ་ལྷག་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་གནས་བབས་འདྱི་ཐོག་འདྱི་ཐོན་འདུག ང་ཚོ་ཆ་ཚང་རེ་ར་ེབཞྱིན་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་
སྟབས་བོད་དོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དངོས་གནས་
ཕན་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ཐོགས་སོང་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་རྣམས་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་སྟེ། འདས་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་འདྱི་བྱུང་
འདུག མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འགྱིག་པ་དང། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་
སེབས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་སོང། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོཐོན་པ་འདྱི་ཡྱིས་ང་ཚ་ོབོད་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་ན། ཡང་ན། 
གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་ན། ང་ལྟ་བུའྱི་རྨོངས་བོའ་ིནང་ལ་ཤར་མྱི་ཐུབ་པའ།ོ ཁབ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཐོག ལས་འགུལ་རྣམ་གངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས། དེ་འདྲ་བྱས་སྐབས་ངས་ཀང་འདྱི་ཚོས་ང་ཚོར་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཁབ་བསགས་ཁ་ཕོགས་ཚང་མ་
གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་པས། ང་ཚོར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་མ་བྱུང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ཡྱིག་ཆ་འདོན་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་མང་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང། ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་ནས། ང་རང་ཚོར་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་ད་ེ
རྒྱ་གར་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསྐྱོད་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་
ཚོར་དྲྱི་བ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ང་ཚ་ོང་ཚོར་སང་ན། དོན་དམ་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་ང་ཚོས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཁ་ེཕན་ཅྱི་ཡོད་དམ། ད་ེང་ཚོས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་། ཧ་ལས་པའྱི་
རྱིག་པོའ་ིམཐའ་ད་ེཚ་ོམ་བཤད་པར། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་འདྱིར་བརེན་ནས་
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ང་རང་ཚརོ་གདངེ་ཚདོ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་ན། ད་ེང་རང་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ཤེས་ཚད་དང་། སོབ་སྦྱངོ་གྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ེམ་ཤེས་པ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་རའེྱི་སེམས་
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ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡདོ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སམེས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད། གསལ་བཤད་
གནང་ཡང་རུང་། མ་གནང་ཡང་རུང། ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གནང་ན་འདྱི་རདེ། 
 གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་མཚམས་འདྱི། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསྐྱར་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདངོས་གནས་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ངར་དོགས་དྲྱི་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཁ་ཕོགས་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ངོས་ནས། རྒྱལ་ཞེན་གྱི་ཕོགས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་དགོས་པ་
ཞྱིག་ལ་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་ཐད་ལ་དགོངས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
 ང་རང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་སྐབས་ལ། བོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་སུ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས། རྒྱལ་ཞེན་འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་མྱིན་དང་། རྱིམ་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ལ་བཞག་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱལ་ཞེན་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམྱི་བརྩྱི་ཚེ། ང་ལ་དྲྱི་བ་དམྱིགས་བསལ་བ་གང་ཡང་གཏོང་རྒྱུ་མེད། བསམ་
གཞྱིགས་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ས་རེད། འགོ་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཞེན་འདྱི་གནད་འགག་
ཆེན་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་སྟོན་ཚར་བ་རེད་ལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། བསམ་བ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད་ལ་འཆར་གཞྱི་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་སྟབས་རྒྱལ་ཞེན་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མེད་པ་རེད་གསུངས་
ཀྱི་ཡོད་ན། ཉྱིད་ལ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཞནེ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པརོ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ད་དུང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་
འདྱི་འདྲའྱི་ཁ་ཕགོས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་ངས་ཕགོས་ད་ེལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེགནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མྱི་རྱིགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱལ་ཞེན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ། བཙན་གནོན་དང་། དབང་སྒྱུར་དང། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད་པ་རེད། ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་དང་། 
ནུས་མེད་ཅྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བ་ོཁུར་བཞྱིན་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དེར། རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་མ་གཏོགས་གཞན་མདེ་པ་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚསོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སབོ་གསའོ་ིརྨང་གཞྱི་འདྱི་ནང་
པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོར་རྒྱལ་ཞེན་ཞེས་པ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཞོགས་པ་
ནས་མ་གྱུར་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་དང་མཉམ་པའྱི་སེམས་ཅན་ཟརེ་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས། 
 འདྱི་ལ་རྒྱལ་མཚམས་དང་ས་མཚམས་མྱི་རྱིགས་མེད་པ་རེད། དེང་གྱི་དུས་སུ་སྱིར་བཏང་ངས་ད་ེའདྲ་བཤད་པ་ཡྱིན་
ན། ང་རང་ཡང་ང་ོཚ་ཡྱི་འདུག ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་བསོམས་བརྒྱབ་ཆོག་པ་བགྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།( དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་བསྡུས་རོགས་གནང། ) ལས་རྒྱུ་འབས་དང་། དེ་འདྲ་བཤད་ཡོང་
སྐབས། ཤེས་ཡོན་མེད་མཁན་ལྷག་པར་དུ། དར་ཆ་དམར་པོའ་ིའབོད་ཚིག་འོག་ལས་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་པར་འགོ་
སྐབས། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ངོ་ཚ་བོ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ང་རང་ཐོག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྒྱུ་འབས་
བཤད་པར་འག་ོསྐབས། བད་ེཔ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ད་ེདགོས་མཁ་ོཅན་ཞྱིག་མྱིན། གང་ལྟར་རྱིག་གཞུང་
གྱི་རྩ་བ་འདྱི་ནང་ཆོས་ཡྱིན་པ་གཞྱིར་བཞག་ཐོག་ནས་བཤད་ན། རྒྱལ་ཞེན་ད་ེམྱི་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
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འགག་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་དང། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དེར་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ད་ེལ་ལན་ཞྱིག་གནང་
རགོས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པའྱི་རེས་སུ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཐགོ་ནས། ལས་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་མྱིན། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབས་ཐགོ་བཀའ་སོབ་གཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཕབེས་གནང་སོང། འདྱིར་སྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་གསུངས་བཤད་ནང་ཕག་འབེལ་སྱི་
འཐུས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་བ་ལྟར། འདྱིར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག སུས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་སེལ་
རོགས་གནང་བཀའ་གནང་སོང། ད་ེའདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དེར་འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག།ད་ེ
མ་ཟད་པའྱི་དངུལ་གྱི་འག་ོགོན་ཡང་ག་སྱིག་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱི་ཕལ་ཆརེ་འགྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན། 
འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས། བཀའ་ཤག་གསུངས་འཕྱིན་ནང་ལམ་དབུ་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཡདོ་ཅསེ། དུས་རག་
ཏུ་བཀའ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས། དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་
རགོས་གནང་ཞེས། འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཅྱི་ཞྱིག་ཆགས་སམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེ
ཤོས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་རེད། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐོག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་༸གོང་ས་
མཆགོ་བོད་དུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། འདྱི་ཐད་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་འདྱི་ཡོང་དགསོ་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འདྱི་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད། འདས་པའྱི་ལོ་ལྔའྱི་ནང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བྱུང་
མེད་ལ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས། འབྱུང་གྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་སྐུ་ཚབ་
བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ད་ལམ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་དང་མེད། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསྐ་ོབ་
ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐོག་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་
ཚབ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། 
 ད་ེབཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི། དབུ་མའྱི་ལམ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་སྟབས་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལས་གྲུབ་འབས་ཅྱི་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུང་མཁན་མང་པ་ོ



86 
 

ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་ཕ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཤེས་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཉྱིས་ནས། སྐད་ཆ་འདྱི་ཚ་ོཡོང་དགོས་དནོ་ནྱི་
སྱི་ཚོགས་སྟེང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག ས་གནས་ནང། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ལས་
འགུལ་དང་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་པས། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དུ་རྒྱུན་དུ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཐགོ་ག་ོརགོས་སལེ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ། ངའྱི་ག་ོཐསོ་ལྟར། ས་གནས་ནང། འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས། ལམ་དབུ་
མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་བར་མཐོང་མ་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་
ཐབས་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་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 ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་
ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོབསད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ཟུར་ཉན་ལ་བསད་ནས་ག་ོབསད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དྲ་རྒྱ་
བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ག་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་དངོས་སུ་ཉན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་
ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུངས་བཤད་དེའྱི་ནང་ལ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ནམ་རྒྱུན་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསྔགས་བརདོ་བྱེད་དགོས་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་
ཡྱིན་ན་སྐྱོན་བརདོ་ཀང་བྱདེ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་བསྔགས་བརདོ་དང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གང་ལགས་ཞ་ེན་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་གསུང་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཚུད་བསད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  ཐོག་མ་དབུ་འཛུགས་གནང་ས་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་དབུ་བརེས་ཏ་ེལོ་ ༡༠༠ འཁོར་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་ད་ེནས་མར་འཕོས་
ཏ་ེགསུང་འཕྱིན་གསུང་སྟེང་དུ་མ་ལྷག་པ་བྱས་ཏ་ེདངསོ་སུ་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ལས་གཞྱི་
དབུ་འཛུགས་གནང་བསད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོགནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་མཐངོ་གྱི་ཡོད། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་ཐུད་ཞྱིམ་པ་ོད་ེམར་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་རང་ནས་བྱུང་བ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་སྐྱབས་
བཅོལ་གྱི་གནས་བབ་ཞྱིག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་བབ་པ་ོརང་དང་གནང་གྱི་མ་
རདེ། འདྲ་འདྲ་དཀྱིལ་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་པ་འདྱི། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་བཙན་བྱོལ་བ་འདྲ་འདྲ་
དཀྱིལ་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བསྟེན་ནས་བྱུང་བསད་པ། 
ད་ེཡང་དགུང་ལ་ོ ༡༦ ནས་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྐུ་ངལ་གང་བསྐྱནོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོདང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
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མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པ་དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་བྱེད་མཁན་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བར་སྐབས་
གཟུགས་མེད་གྱིབ་བཟ།ོ གཞྱི་མེད་སྐྱོན་བརོད། ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་གདངོ་ལེན་གནང་རྒྱུ་དང་ཚགི་ཀང་ང་ོརྒལོ་
རང་གནང་སོང་། གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུ་ད་ེདག་ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གནང་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་དེ། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོའ་ིགཏམ་སན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་བྱས་ཏ་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གསུངས་བཤད་ད་ེནང་ལ། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགྱུར་འགོས་
ལ་ལྟོས་ཏེ་བོད་པའྱི་རྩ་དོན་གྱི་བྱ་ཕོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་སྟངས་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གཞྱི་
རྱིམ་གྱི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྱིད་ཇུས་ད་ེདག་བཟ་ོམཁན་གོང་དུ་མཚན་ཁ་ཤས་འབོད་
གནང་སོང་། ད་ེསྔོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འདས་པའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆེ་དང་སྲུང་སྐྱོབས་ལམ་སྟོན་པ་ཚོའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཡོད་པ་ད་ེལྟར་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགསོ་རདེ། འག་ོཁྱིད་རྣམ་པ་ཚའོྱི་དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་
དང་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེཤུགས་ཆེ་རུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་དང་། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འཁེར་བསད་མཁན་ད་ེཡང་མཉམ་དུ་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མར་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་བསྐྱནོ་གནང་སོང་། ད་ེདག་ཏན་ཏན་རང་རདེ། 

རྒྱལ་ཞེན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཐབ་རྩོད་དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སྟོང་གང་འདྲ་བྱ་
དགོས་ས་རེད་ཅེས་པ་ད་ེཡང་ཤུགས་མ་ཐག་གྱི་སེབས་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཞནེ་པ་ཟརེ་
དུས་ལྟ་གྲུབ་ཧ་ཅང་གྱི་མཁགེས་པ་ོབཟུང་ནས་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རདེ་བསམ་ནས། ང་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་
ད་ེདྲན་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གསུང་བཤད་དེའྱི་ནང་མར་བང་ཞྱིག་སྱིག་ཡོང་དུས། ཏན་ཏན་གསལ་ཁ་དོད་པ་ོཞྱིག་
དང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། 

ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མེད་པ་ད།ེ འཛནི་སྐྱོང་གྱི་གནས་ཚུལ་དའེྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་ཁ་དདོ་པ་ཞྱིག་མཇལ་མ་
སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་ལས་བསོམས་དང་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས། ད་ེང་དང་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཞུ་ས་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཅུང་ཟད་
གསུང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཏན་ཏན་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག 
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ད་ེསྔར་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སལ་ཚགིས་ལྟ་བུ་
ད་ེསྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་ད་ེདག་རེད། དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་གང་ལྟར་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རྱིང་ཐུང་ཅུང་ཟད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་
གསལ་བཤད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་ཚའོྱི་ཐུགས་སབོས་ཆ་ེརུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། འབྱུང་
འགྱུར་ལས་དནོ་གང་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 

ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་དགོས་མཁ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ལས་ཀ་བཀོལ་ས་ད་ེཚ་ོརེད། ལས་ཀ་
བཀོལ་ས་ད་ེལས་བྱེད་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་ད་ེཚོ་རེད། སྱི་ཞུ་བ་ཚོ་གནང་དང་གནང་ལུགས་ཁ་ཤས་ལ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་མཇུག་བསོམས་གནང་རོགས་ཞུ།) ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ཡོང་གྱི་
མེད་ན་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་འགག་རྩ་ག་ར་ེལ་ཐུག་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཟད་ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ཁ་སང་གྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ང་རང་ཚསོ་མཐངོ་སོང་། ད་ེཚ་ོདཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞྱིག་རང་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་འདྲ། 

མཐའ་མ་བསོམས་དེར་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་སྐུ་ཚབ་གསུང་རྒྱུ་དེ། བསྐ་ོའཛུགས་
གནང་རྒྱུ་ད་ེཅུང་ཟད་གལ་ཆེན་པ་ོམྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཕ་གསུང་རོགས་ཞེས་བརོད་ན་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ད་ེཁ་ོརང་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཚང་མ་ཐེར་བཏོན་བྱེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོལུགས་ནང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་ཞུ་རྒྱུ་
ད་ེའཛུགས་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དནོ་ལ་བསྔགས་པ་བྱས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་མཐངོ་
ཚུལ་ཞྱིག་ལ། བཤད་སོལ་ཡོད། མ་བྱན་མང་པོས་བཞེས་ལག་འཕོག་བརླག་བཏང། ད་ེའདྲ་ཅུང་ཟད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་མེད་
དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་མཛད་དཀའ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་ངསེ་པར་དུ་བསྐ་ོརགོས་གནང་། འདྱི་འབདོ་སྐུལ་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 ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་ཁ་
ཤས་ཀྱི་སང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཟརེ་ནའང་འདྲ། བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དང་པ་ོད་ེའདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་
མཆགོ་གྱིས་ང་རང་ཚ་ོམ་འོངས་པར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གང་མང་ཞྱིག་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་
ད།ེ ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་སོང་། ད་ེཚ་ོདགོས་མཁ་ོདང་དུས་ལ་འཚམས་པའྱི་དགོས་ངེས་
ཅན་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་ནང་ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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དའེྱི་སྐབས་ཀྱི་ང་རང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་སྟ་ེམ་འོངས་པའྱི་བྱདེ་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་བྱ་
དགསོ་ན། ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སམ། 

ད་ེབས་ཀང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ལས་འགུལ་ཞེས་པ་དེ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གོང་དུ་
གསུངས་པ་རེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་མྱིན་པ། མྱི་མང་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེགནད་འགག་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་ལ་ོཕདེ་ནང་ལ་ང་རང་ཚསོ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ཏ་ེགཟྱིགས་བསད་དུས། སྱི་ཚགོས་མྱི་
མང་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོའ་ིསོད་གནས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔ་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེ
སྔོན་མ་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་དོགས་པ་དང་སྐྱོན་ཆ་འགའ་ཡོད་དམ་མེད་
དམ། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ལ་ོགཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཙམ་སྔནོ་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་གྱི་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ཁྱིམས་
རྩདོ་པ་སན་གགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱིས་མཐ་ོསོབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཕེབས་སྐབས། ང་རང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
དང་ཐུགས་པའྱི་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་འགག་ཚང་མ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁོང་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
འདུག དེས་ན། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེལ་གདོང་ལེན་གང་ཞྱིག་བྱ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཡར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཁོང་
གྱིས་ཚིག་གཉྱིས་རང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ཏ་ེལུང་བསྟན་གནང་འདུག make noise 
ཅེས་ཁོང་གྱིས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱིས་ད་ེལྟར་གསུངས་ཡོང་དུས་ག་ར་ེདགོས་པ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་རྒྱག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོགསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོཕེད་ནང་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡོད་པ་རདེ་དམ་
མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་གསལ་བཤད་ནང་གསུངས་མ་སོང་སྟེ། ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ནང་གསུངས་སོང་། ༢༠༢༠ 
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་མྱི་འདྲ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཕལ་ཆེར་ནུབ་ཕོགས་ལ་
སེབས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚོད་དཔག་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་སོའ་ིས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལྟ་
ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེར་ད་ེ ༥༠/༥༠ ལས་མང་དུ་མ་འགོ་ན་ཉུང་དུ་འགོ་ས་མ་རེད་བསམ་ནས་དངངས་སྐྲག་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ས་བརན་གནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་ནང་སྱིད་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་ན། ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་
འཆར་གཞྱི་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལོ་ཕེད་སྔོན་ལ་ཨ་རྱི་རང་གྱི་ཧ་ཅང་གྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་རེད། སན་ཐོ་དེ་ཚོ་ལག་ལེན་
བསྟར་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་སྐར་མ་ ༡༠ ནང་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་མདརོ་བསྡུས་
གང་ཐུབ་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུའྱི་སྲུང་ཕ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རྒྱལ་
གཅེས་རང་བཞྱིན་དང་།།བོད་ནང་ཁུལ། རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་བཤད་ཅྱིག་གནང་
སོང་བ་དེས་སོ་སོ་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ཀང་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་རྒྱལ་སྐྱེས་སོང་། ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད། 
སྔནོ་མ་ནས་བཤད་མངོ་ཡོད། 

ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་དང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་
འཛིན་རྒྱལ་མཚོའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་ལ།།འདྱི་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ཞསེ་པ་ད་ེརདེ།།༸སྐུ་མདུན་
ནས་ཀང་ད་ེལྟར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་ལྟར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད།།བཙན་བྱོལ་འདྲ་
འདྲའྱི་ནང་ནསམ་འདྲ་བ་ཟེར་བ་འདྱི། དངོས་གནས་དྲང་གནས་འདྲ་འདྲའྱི་ནང་གྱི་མ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་ང་ཚོར་
རྒྱལ་ཁབ་མདེ་པ་དང་ང་ཚའོྱི་ས་ཆའང་ཤོར་ཚར་བ་རདེ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་སྱིད་གཞུང་ད་ེབརླགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས།།ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོར་སབོས་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་ཀྱི་ཡོད། ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཡོད།།
ཡྱིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་ང་རང་ཚརོ་ལྷ་མཐ་ེབོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱབོས་མཁན་མདེ་པར། འདྲ་ེར་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་རྡུང་
མཁན་འདུག་ཅེས་པ་ནང་བཞྱིན། ནང་ཁུལ་དཀའ་ངལ་ཅུང་ཟད་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ།སྐབས་སྐབས་སུ་སབོས་པ་སྐྱེས་དགོས་
པ་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡངོ་གྱི་འདུག།ད་ེརྱིང་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་ནས་ས་ོས་ོལ་ང་རྒྱལ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཞྱིག་
སྐྱེས་ཡོང་གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཅེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང། 

ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ།།ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྱིགས་
སུ་གཏགོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་ཚུལ་དང་ངསོ་འཛིན་སྟངས་ཅྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེདག་གང་རེད་ཟེར་ན།།༸གོང་ས་མཆགོ་ནྱི་བོད་
མྱི་ཚརོ་ཤ་ཚ་སྱིང་ཉ་ེབྱདེ་མཁན་ཞྱིག་དང་།།སྐུ་ལས་བསྐྱནོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་བཟུང་སྟ།ེ 

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མོས་གུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བོད་
མྱི་སྱི་བ་ོགནམ་བསྟན་ཆ་ཚང་གྱིས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་ལས་ལྷག་པའྱི་བརྩ་ེབ་ཞྱིག་དང་དུང་བ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་དནོ་གྱི་
བདག་པ་ོའདྱི་ཉྱིད་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཚ་དང་སྱིང་ཉ།ེ ཕན་ཐགོས་སྦྱྱིན་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་གྱི་
མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་༸གངོ་ས་མཆགོ་ལ་གུས་བརྩྱི་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རདེ་མ་གཏགོས།།ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུའྱི་
ཕོགས་ཞེན་སུ་གང་གྱིས་ཀང་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལ་ད་ེལྟར་གནང་དགོས་དོན་ཡང་མེད། ཆོས་བརྒྱུད་ལྟ་གྲུབ་མ་འདྲ་བ་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་
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གྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ཆེ་མཐོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་དེ་ལྟར་བྱ་དགོས་དོན་མེད་པ་ཚང་མས་
མཁནེ་དགོས་ངསེ་རདེ། 

རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ལྟ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་འདྱི་
བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་ནྱི་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་འགོ་བ་མྱི་ཐམས་
ཅད་དམ་འཛམ་གྱིང་གྱི་དཔའ་བ་ོཞྱིག་རེད།།འདྱིར་དཔའ་བ་ོཟེར་བ་ནྱི་མདའ་གྱི་མདུང་གསུམ་འཁེར་མཁན་ལ་བཤད་ཀྱི་མེད།།ད་ེ
ནྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་མཁན་དང་གོ་ཆོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་།།
བད་ེསྐྱྱིད།།ཞྱི་བད་ེལ་སོགས་པ་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་འདྱི་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་འག་ོརྒྱུ་རེད།།ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་༸སྐུ་མདུན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་འདྱིའང་མུ་
མཐུད་ནས་ཡར་མཐ་ོརུ་མཐ་ོརུ་འག་ོངསེ་རདེ་མ་གཏོགས། མར་ཆག་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

རྒྱ་ནག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞསེ་པ་ནྱི་མྱི་ནུས་པ་ཅན་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་
གྱི་ངོས་འཛནི་ད་ེལ་ཚད་བཀག་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། གང་འདྲ་རདེ་ཅ་ེན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚ་ེལ་ཚད་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་
རེད།།སྐུ་ཚ་ེའདྱིའྱི་རེས་ནས་ཁོའ་ིནུས་པ་རོགས་འགོ་གྱི་རེད་ཅེས་ཚད་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རེད།།རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བསམ་སྦྱོར་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཁོངས་སུ་གནས་པའྱི་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའྱི་མཚན་སན་གགས་
དང་ཆེས་མཐོང་།།ནུས་ཤུགས་སོགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེབཞྱིན་དུ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ནས་ཀང་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་།།ཆ་ེམཐོང་སོགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་འཐེན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དང་།།ངོས་འཛིན་གསལ་པ་ོཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
གཅྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོག་ར་ེརདེ་ཅེས་ན། ང་རང་ཚ་ོའཐབ་རྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ོསོའ་ིཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ལོངས་སོད་བཅས་པ་ཆ་ཚང་མྱིས་འཕོག་ཚར་ནས་མྱིའྱི་ལུང་པ་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ལ་གནས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བོད་ལ་གཏམ་
དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་པར་ས་མེད་ས་ནས་མཁར་རྡུང་ཞེས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོ་ས་མེད་ནས་མཁར་རྡུང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོ་
མགོན་པ་ོརདེ།།ང་རང་ཚའོྱི་ནང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཕགོ་ཚར་བ་རདེ།།ད་ེབས་ང་ཚ་ོའཐབ་རྩདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འཐབ་རྩདོ་
བྱདེ་དགོས་པ་རདེ། ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་པ་རདེ། ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགོས་པ་རདེ། 

དཔེར་བཞག་ན། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་ལམ་དབུ་མ་ཟེར་རྒྱུ་དང་།།རང་བཙན་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ་རྩོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་འདྲའྱི་ལྟ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད་ད།ེ འདྱི་རྩདོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག།འ་ོན་ག་ར་ེརྩོད་དགོས་
པ་རེད་ཅ་ེན།།ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཚ་ེ
སོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག།དང་པ་ོང་ཚོའྱི་སོག་འཚ་ོཐུབ་པ་ལ་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག། མྱི་གཞན་གྱི་ང་ཚ་ོ
གསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོས་རང་ཉྱིད་མྱི་འཆྱི་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།རྒྱ་མྱིས་ཟེར་
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སོལ་ལ།།ལམ་དབུ་མའྱི་རྒྱབ་ལ་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མངོན་པའྱི་ཅྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དང་།།མ་འོངས་
པར་ཁ་ོཚསོ་ཁ་བསྒྱུར་གཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་རདེ། གཉྱིས་བྱ་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 

ང་རང་ཚསོ་འདུས་པ་ཆ་ཚང་དྲན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ད་ལྟ་བར་འཁོལ་ལ་མ་འཁོལ་ལ་བྱས་ཏ་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།།
མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བྱས་ཏ་ེཤེས་ཀྱི་རེད།།སྱི་བསོམས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། 
ང་རང་ཚ་ོདགསོ་རྒྱུ་དངསོ་གནས་ད་ེགང་རདེ། 

རང་དབང་ཟེར་ནའང་རེད།།རྡོག་རྡོག་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེ་ན། བད་ེསྐྱྱིད་དགོས་ཀྱི་རེད། བདེ་སྐྱྱིད་དེ་གང་འདྲ་བྱེད་
ནས་ཆགས་དགསོ་པ་རདེ་ཟེར་ན།།རང་དབང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།རང་དབང་ཡོད་ན་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ཡོད་པ་རདེ།།བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོད་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ལ་ོང་ོཁྱི་ཕག་སྟངོ་ཕག་རྱིང་ལ་བསགས་ནས་ཉར་ཏ་ེབརྩ་ེབ་དང་དུང་
ཞནེ་བཅོལ་སའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་རང་ཚའོྱི་རྩོད་གཞྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེརེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་དུ་མུ་གེའྱི་སྟེང་གྱི་ཟླ་ལྷག་ད་ེརྩོད་མ་དགོས་པ་བྱས་ཏེ།།མཐར་
ཐུག་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྩ་དོན་རང་གྱི་སང་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བྱས་ཏེ། ནུས་ཤུགས་ཕོགས་
གཅྱིག་ལ་བསྡུས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

ད་ལྟ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཞན་
ཞྱིག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་ངམ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག།ཐད་ཀར་བོད་ནང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ང་ཚོས་
ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ནའང་།།འབས་བུ་བསྟན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁོང་ཚ་ོདགའ་ཡྱི་རེད། འབས་བུ་སྡུག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཁོང་ཚོ་
སྡུག་གྱི་རེད།།ད་ལྟ་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་།ཤྱིག་རེད།།དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པ་རེད།།དོན་དག་ཁ་ཤས་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོགཞྱིས་
བྱེས་གཉྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འཆར་གཞྱི་མཉམ་དུ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱི་
ཚགོས་དངུལ་མཉམ་དུ་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འསོ་ཤོག་མཉམ་དུ་བླུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།འནོ་ཀང་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་
དུས་རབས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་མ་འོངས་པར་དནོ་དག་ཕལ་ཆ་ེབ་མཉམ་ལས་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།འདྱི་དག་ནྱི་རྦད་
ད་ེའདྲའྱི་འདྲ་ནང་གྱི་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། 

རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་གནནོ་འགོ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་འདོན་ས་ཡོད་པ་
རེད།།ང་ཚོས་འདྱི་གའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་སོར་སོར་ཆུང་ཆུང་འདྱི་ཁ་ོན་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།།བོད་གཞྱིས་
བྱེས་གཉྱིས་བསམ་དགོས་དུས།།ཚང་མས་མཐུན་ལམ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།
ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཁ་གཏོང་མཁན་ད་ེཚོར་ཐ་ེཚོམས་གཅྱིག་ཀང་ཟ་མ་དགོས་པར་ང་ོརྒོལ་
བྱེད་དགོས་པ་རེད།།རྒྱ་ནག་གྱི་ལོག་ཇུས་སམ་ཐབས་ཇུས། རྒྱུ་ནོར་གྱིས་བསླུ་བྱིད་གཏོང་བ་སོགས་རྒྱ་ནག་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་
ཁབ་ཡྱིན་ཟེར་བས་གང་འདྲ་བྱས་ཀང་།།ང་ཚོའྱི་ནང་གྱི་མྱི་ངན་ར་ེཟུང་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ་མ་གཏོགས་བེད་སོད་བྱ་
ཐུབ་པ་མེད་དུས།།འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། ང་རྒྱལ་རེད། འདྱིར་ང་ཚ་ོརྦད་ད་ེདགའ་དགོས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཆུང་ཆུང་ཁ་



93 
 

ཤས་ཐོན་པ་ད་ེཧང་སང་རྒྱུ་མྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད།།དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པ་རེད།།དེ་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་།།ད་ེབཞྱིན་དུ། ( དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་བསྡུ་རོགས།) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག ལགས་སོ།།ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག།དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ལ་སོ་སོ་སྱི་འཐུས་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ནས་
བཟུང་།།ལས་འགུལ་མང་པ་ོསེལ་སོང་། ཆུ་བཞྱིན་ཁོལ་སོང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་རླངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡལ་སོང་བ་རེད།།དེ་
རསེ་ལས་འགུལ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལས་འགུལ་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་སལེ་དགསོ་ཀྱི་
འདུག 

འདྱི་གའྱི་ནང་ཁུལ་དུ་དབྱེ་བ་དང་འཐེན་འཁེར།།སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོང་སོགས་དེ་དང་དེ་ཡོད་ཅེས་པའྱི་དྲྱིལ་
བསགས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་ཕོགས་འདྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་ནང་ལ་ཁ་འཁོར་ནས། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་
ཕགོས་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག།ད་ེཡང་ཐངེས་ཤྱིག་སེལ་ནས་ཡལ་འག་ོབ་ལྟ་བུ་མ་
ཡྱིན་པ།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚགི་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། དོན་དག་དང་པ་ོད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཙ་ོབོ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚརོ་བ་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེམ་གཏོགས་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྔོན་མ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ནས་དཔ་ེབཞག་སྟ་ེད་ེརྱིང་
བར་དུ་ཡོང་བ་རདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ད་ེལྱི་ཁྱི་ཆང་དང་འགན་རྩདོ་བྱདེ་སར་སེབས་བསད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་ཁ་ོ
ཚ་ོལ་འགན་རྩདོ་བྱདེ་བསད་ན། ང་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་རག་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 

གཞན་དག་རྒྱལ་ཞེན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ལགས་ལམ་བཟོ་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་
གནས་དནོ་སྐོར་ལ་གོང་དུ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གནད་འགག་གཅྱིག་དེ། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་བཙུགས། བཙུགས་
གནང་ནས་གྲུབ་དོན་གྱི་སན་ཐ་ོཕུལ། ཕུལ་བ་མ་ཟད་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བསད་པ་གསུངས་པ་ད་ེདུས་ཚོད་ཐུང་
ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། 
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ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་བརྡ་
འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་དང་། དེས་ན་མྱིག་བཙུམས་ཐེངས་ཤྱིག་ལ་ཕར་ཕོགས་ནས་ཤེས་ཐུབ་པའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས། ང་རང་
ཚོའྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་བཀའ་སོབ་གཞྱི་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་ཞྱིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བཙུགས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ། ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བར་ཤོག ད་ེཡོང་
རྒྱུའྱི་འགན་དེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ། མདང་དགོང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ལས་གོལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ཚང་མ་གོལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་མྱིང་གྱི་སྔོན་ལ་
ང་ཚ་ོཉམ་ཐག་ཉམ་ཐག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཚགི་ད་ེམང་པ་ོལབ་མ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེ། འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྔོན་འགོག་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེལ་ང་ཚོས་
རྩད་གཅོད་གཏོང་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་དག་ེའདུན་པ་དང། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་
མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། རྩད་གཅོད་གཏོང་ཡོང་དུས། དགོན་ས་ེཆེ་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་ང་རང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལས་
རྱིག་པའྱི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེསོ་སོས་སྡུག་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བསད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཁ་བསྟནེ་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ། 

གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་རེད། ག་བ་ག་ས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་དགེ་
ལུགས་ཡོངས་ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའྱི་དབུ་འཛུགས་ད་ེརྡ་སེང་བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་ས་ེལ་གནང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་དག་ེའདུན་པའྱི་འཕདོ་བཞེས་སྐོར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་ནན་
པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག། ད་ེགནང་ནས་ལ་ོ ༡ མ་ཟྱིན་ཙམ་རསེ་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་དུས་དྲན་མཛད་ས་ོལ་ཐུག་འདུག ས་ོསོའ་ིབསམ་
བོར་དེའྱི་བར་དུ་ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེབྱུང་སོང། ད་ེཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་
སང་ལ། འཇམ་མགོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་གཙོས་པས་མཁན་ལས་གནས་ཚང་མ་འདྱིར་ཕེབས་ཏེ་
སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དེའྱི་གནད་དོན་ཐད་ལ་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྔོན་
ནས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེལ་ཁངོ་རྣམ་པས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ེའདུག་དང་མྱི་འདུག་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་ན་ཤེས་ཀྱི་རདེ། 

ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་
ཀས་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། གཙ་ོབ་ོབོད་ཀྱི་
སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད་འདུག ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་
བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། མྱི་ཚང་ས་ོར་ེར་ེཕ་ེནས་བདོ་སྐད་བཤད་མཁན་ག་ཚདོ་འདུག དགངོ་མོའ་ིབརན་འཕྱིན་ག་ར་ེལྟ་
ཡྱི་འདུག ས་ོནང་ལ་སེབས་དུས་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ནང་མྱི་ཚསོ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ཉ་ོཆ་རྒྱག་དུས་སྐད་ཆ་
ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིག་གནང་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུ་དང་རྩད་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་ན་བྱ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སངོ་། ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ན་མཇུག་ལ་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་ཆགོ་
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གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོད།ེ དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ཉྱིན་ཞྱིག་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོཞྱིག་མ་གནང་བར་དུ་
སྒུག་བསད་པ ་མ ་ཡྱིན ་པ ་ཞྱིབ ་འཇུག་ནན་པོ་ཞྱིག ་བྱས ་ཏེ་དོན ་དག ་བོད ་ནང་གྱི་གཞྱིས ་ལུས ་བོད ་མྱི་རྣམས ་ཀྱིས ་ 
༢༠༡༠།༢༠༡༡།༢༠༡༢ ད་ེཚོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་དོན་དུ་དཀའ་ལས་ག་ཚོད་བརྒྱབ་གནང་སོང་། ད་ལྟ་གང་འདྲ་བསྐྱོན་གནང་
གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོས་ཀང་ནུས་པ་མཉམ་དུ་འདནོ་ཏ་ེབཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ནས་དངོས་གནས་བོད་སྐད་
གཙང་མ་ཞྱིག་རྒྱག་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་།ཤག་གྱིས་ཆེས་མཐོའ་ི
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགསོ་འདུག་ན། འཛུགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐད་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ངའྱི་ར་ེབ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེམས་ཁུར་ཐབེས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ད་ེ
ག་རང་སེམས་ཁུར་ཐབེས་པ་དང་། ཁ་ོརང་གྱིས་དགོངས་འཆར་དང་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེར་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེ
བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངའྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡོད་ཅེས་ཞུས་
ན། ལས་འགུལ་གང་མང་སེལ་རོགས་གནང་གསུངས་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོབཟོས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཁ་
སང་བརོད་གཞྱི་ད་ེགེང་དགོས་དནོ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ་ངས་ད་ོ
སྣང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ནྱི། བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་གནང་བ་ད།ེ ད་དུང་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལྷག་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་འདུག། 
བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ཡྱིན་ན་གནདོ་སྐྱེལ་གྱི་འདུག་ཅེས། ད་དུང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མ་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ནམ། 
ངས་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱིན་འདུག་སམ། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་འདོད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཁ་ལ་
འཁེར་ནས་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ཏེ་སོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག།བྱས་ཙང་ཁོང་ཚོར་ད་ལན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
གསལ་བསགས་ཁ་གསལ་གནང་སྟབས། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་ངའྱི་ར་ེབ་ལ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ལས་འགུལ་གང་མང་སེལ་རྒྱུ་དང། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཚོས་
ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསེལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཁ་ོཚརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་གང་མང་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་
གནང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་སོང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་
ཕགོས་ད་ེལམ་དབུ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ལངས་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་དང་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཨ་ེཡོད་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་འདུག ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེབྱུང་ས་ད་ེཧ་
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ལམ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལངས་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚ་ོམཉམ་
དུ་སེལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཟརེ་བའྱི་ན་ཚ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁབ་པར་བརེན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་བསྐྱར་ང་རང་ཚ་ོམཉམ་
དུ་ལས་ཀ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་
ར་བའྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོསྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མྱི་མང་གྱིས་བསྐོས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་མ་གནང་བའྱི་གོང་དུ་དགོངས་
པ་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་བཞེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ་གྱི་འདུག།ད་ལན་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
རདེ། རསེ་སུ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསམ་ཡོང་དྲན་པའམ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཤད་ཡངོ་དྲན་ནས། ཁ་ོཔ་ཚརོ་མྱི་ཕགོ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་དང་ཁ་ོཔ་ཚ་ོདགའ་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་འག་ོའཛུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཨེ་ཡོད་སམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། 
བྱས་ཙང་ངའྱི་ར་ེབ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་ཕོགས་ད་ེལམ་དབུ་མ་རེད། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐོག་
ལ་ད་བར་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རེད། ད་བར་ད་ོསྣང་བྱུང་བར་གཞྱིགས་ན་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་ཡང་
མང་པ་ོསེལ་བཞྱིན་འདུག།དེའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་ཡང་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་སལེ་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ནང་
དུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གལ་ཏ་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཔ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མཉམ་རུབ་ངང་
ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱིས་ད་ོསྣང་བྱེད་
སྐབས་འགྱིག་འདུག་སམ་པའྱི་སེམས་ཁུར་ཐེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་དའེྱི་ཐད་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ེསྔོན་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་གཏད་གཅོག་ས་ད་ེརྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་དང་
ཁོ་པ་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས། དེ་བཞྱིན་ཁོ་ཚོས་བོད་ནང་དུ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེར་ང་ཚོས་དགག་པ་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་རེད། 
བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་
བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ན་ས་དེའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་དྲན་བྱུང། ངའྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་མཐོང་
གྱི་འདུག།སྐབས་ར་ེག་ར་ེམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དུ་སགོ་འབེན་ལ་བཙུགས་ཏ་ེལས་འགུལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསལེ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་ས་ོསོའ་ིདཔལ་འབྱརོ་རང་ལ་མག་ོའཁརོ་ནས་ང་ཚའོྱི་འཐབ་
རྩོད་ད་ེབརེད་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སམ་པའྱི་འཚོར་སྣང་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ལས་འགུལ་གང་མང་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་
འཚརོ་བ་ད་ེཡར་ལེན་རྒྱུར་ཕན་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག།སརེ་སམེས་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོསེབས་སོང། དའེྱི་ཐད་ལ་བག་ོགེང་
འདྲ་མྱིན་ཡངོ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ད།ེ ངའྱི་ངསོ་ནས་སེར་སམེས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག།བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེ
ངསོ་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་སེར་སེམས་ཤྱིག་སྐྱེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། སོབས་པ་ཞྱིག་སྐྱེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབས་
པ་དའེྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་དྲན་ཏ་ེའགན་འཁུར་ཞྱིག་གནང་ནས་བོད་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་
བཙན་བྱོལ་ནང་དུའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཁེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག།ལས་འགུལ་ར་ེར་ེསེལ་དུས་
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སེམས་ནང་དུའང་དྲན་གས་ོར་ེར་ེཐབེས་ཀྱི་རདེ་སམ་གྱི་འདུག།བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཐགོ་ལའང་དྲན་
གས་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་སམ། བྱས་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གོང་དུ་ཁ་གསལ་
པའོ་ིངང་བཀའ་གནང་སོང། ཞྱི་བད་ེདང་ལྡན་པ་མ་ཟད་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་ལ་
ངསོ་ནས་ཀང་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩདོ་བསམ་ནས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཆ་ེཁག་ལྔ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
མཉམ་རུབ་ཐོག་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དུའང་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆ་ེཐེབས་ཀྱི་རེད་སམ་པས་དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོང་དུ་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང། བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
འདུག།དམྱིགས་བསལ། ཉྱིན་དང་པོར་ངས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་སང་བ་དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ཏ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
བརྩྱི་པའྱི་ཐོག་པར་རྱིས་འཁེར་ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་བས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་གནས་ཚུལ་
འདྱི་ཁ་སང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་དརེ། གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་མདགོ་ཁ་པ་ོམ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་
ནོར་མེད་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུས་པ་དེ་དེ་རྱིང་པར་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་སམ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལབ་
དགོས་དོན་དེ། དེའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་བརྡ་ལན་གཙ་ོབ་ོད་ེགཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཆེད་མངགས་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྩ་
བ་ནས་བསམ་བོར་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་དོན་དངོས་ཐོག་ནས་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་བཤད་སོང་ལ་དེར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་པར་རྱིས་དརེ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ངསོ་ནས་པར་ད་ེབཟསོ་པའྱི་སྐབས་སུ་པར་གསུམ་ད་ེད་ེའདྲ་བྱུང་
འདུག་ཟེར་བའྱི་དུས་དེར། གོང་དུ་ང་ཚོས་ལབ་བསད་པ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།self censorship ཟེར་བ་ད་ེ
སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་ལ། མྱི་སེར་གཅྱིག་ནས་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ལྷོད་གཡེང་ངོས་ནས་ཡོང་
ཆགོ་གྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་སྟེ། ས་ོསོའ་ིའབོད་ཚགི་ད་ེབསགས་པའྱི་སྐབས་
སུ་གཟབ་དགོས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་ད་ེཆདེ་མངགས་བཀའ་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་
འདུག།ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱདེ་ཀྱིས་དའེྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་སམ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་བཀྲམ་པའྱི་སྐབས་སུ་དའེྱི་
ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ལ་དོགས་གཞྱི་སེབས་པ་བཞྱིན་མྱི་མང་པོར་དོགས་གཞྱི་སེབས་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ལན་འདྱིར་
གསལ་པ་ོབཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སམ་བྱུང། ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པར་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ཕག་ལས་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་
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གནང་ཕོགས་ཐོག་ལ་གཟབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་
གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་གོས་ཆོད་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། རྐང་བཙུགས་ནས་མ་བཀོད་པ་མ་རེད་དེ། ད་ོསྣང་དང་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཡོད་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་སྱི་མོས་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་འབོད་ཚིག་
བོད་ནང་དུ་བསགས་པ་ད་ེའདྱིར་བཀདོ་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་བཤད་བསད་པའྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ང་རང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་མེད་རོགས་ཞྱིབ་བྱ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་བདེན་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ལས་འགུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གདེང་ཚོད་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་
ཞུས་ན། ད་བར་ལ་ོང་ོལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་མ་ཟད་བོད་ནང་དུ་བོས་བཏང་ཆེན་
པོའ་ིཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་ཆེན་པ་ོབྱས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དགོས་པ་ད་ེརག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ལ་
དགོས་པ་དེའང་སྒྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ད་ེབོད་ཟེར་བ་ད་ེའཛམ་གྱིང་ནང་ནས་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེའདྲའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ངན་པ་ཞྱིག་བཅངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། གཙ་ོབོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་བོད་ཟེར་
བ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ། དཔརེ་ན་
བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཁོམ་ས་དང་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་བར་བརེན་འཛམ་གྱིང་གྱི་དྲན་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ཟེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེར་ད་དུང་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་འདུག་སམ་པའྱི་དྲན་པ་ད་ེད་བར་མ་བརླག་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ལས་
འགུལ་སལེ་བསད་པའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 
 དེ་བཞྱིན་ཆུང་སྱིད་༸པན་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐོར་ལ་གེང་སོང་བྱུང་སོང། ཧ་ཅང་བོ་ཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ལོ་
དགུང་ལ་ོཉརེ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ གོད་གལོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལ་ོརྒྱ་ནག་གྱིས་ཐབས་བྱུས་ངན་པའྱི་ཐོག་ནས་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་རང་དུ་བེད་སད་ད་ེག་ོསྱིག་ཞུས། 
རྒྱ་ནག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡར་བཞག་སྟ་ེཕྱིར་བསགས་བྱས་པ་སོགས་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་ད་ོསྣང་ཡག་
པ་ོགནང་ཡོད་ན། ད་ལན་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བར་ག་སྱིག་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཏ་ེདུས་འཁོར་དབང་ཆནེ་གྱི་མཛད་ས་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་
དང་། ད་ེརྱིང་ག་ར་ེབྱུང་བ་དེ། ད་ེརྱིང་རྒྱ་ནག་གྱིས་གསར་ལམ་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ཁབ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་པ་རེད། སེར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཤེས་རོགས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ང་ོཚབ་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཚགོས་གཞུང་གྱིས་གསར་འགོད་བརྒྱུད་ད་ེབཀའ་མོལ་
གནང་སྐབས། ངོས་ལནེ་མེད་པ་དང་། ད་ེདྲང་བདེན་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་པའྱི་༸པན་ཆེན་ཆསོ་
ཀྱི་ཉྱི་མ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གདོང་ལེན་ཡོད་བརདོ་
པའྱི་སྐབས་སུ། འཛམ་གྱིང་གྱིས་གནས་ཚུལ་དེར་ཆེས་མཐོང་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་དེ། ད་བར་ང་ཚོས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་༸པན་
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ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐོར་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལས་འགུལ་སེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཐོན་ཐུབ་པ་རདེ་མ་གཏོགས། གལ་ཏ་ེ
ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ད་ེམཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་ཚེ། ད་ལན་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཐབས་བྱུས་ངན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ངོས་
ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱས་པའྱི་༸པན་ཆེན་དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན། ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ། རྒྱ་ནག་གྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ངན་པ་ད་ེགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་བའྱི་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མ་འོངས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་ལྔ་པའྱི་
ཐགོ་ཧམ་བཤད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ངན་པ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
གསལ་པ་ོརདེ། 

ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཐགོ་ནས་བོད་ལ་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རྩ་བ་ནས་མཐངོ་
གྱི་མྱི་འདུག།ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཐབས་བྱུས་ད་ེམ་འོངས་པར་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བེད་སད་ད་ེཁ་ོ
པ་ཚོས་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་མ་འོངས་པར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅོ་ལྔ་པ་ངོས་འཛིན་བྱ་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོཚོས་བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དེར་ཆོས་ཕོགས་བེད་སད་དེ། མ་གཞྱི་ང་ཚོའྱི་འཐབ་
རྩདོ་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེནང་ཆསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རེད་ད།ེ ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་དརེ་ཁ་ོཚསོ་བེད་སདོ་ལགོ་པ་བཏང་སྟ་ེཐབས་བྱུས་ངན་པ་བཏྱིང་
བསད་པ་དརེ་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩདོ་བྱ་དགསོ་པ་རདེ། 

ད་ེཡྱིན་དུས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་བྱ་དགསོ་པ་རེད་དམ། གཞུང་གྱི་
ངསོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་གང་རདེ་དམ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་
འགུལ་གང་རེད་གསུངས་སོང། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སོ་སོས་སོ་སོར་བཀག་འདོམ་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་པར་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དརེ་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། དཔེར་
ན་༸པན་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ང་ཚསོ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ོལྟར་སལེ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐོར་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ཆོག་
གྱི་རདེ། བ་རུང་སར་དུ་ཉ་ེཆར་བཀག་སོམ་བྱས་པའྱི་སང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་གངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ཀྱི་རྩདོ་རོག་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣས་ཞེད་སྣང་བྱས་ཏེ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། རྒྱ་ནག་ལ་ཏན་ཏན་
ཕོག་གྱི་རེད་ཕོག་དགོས་ཀྱི་རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཉྱིན་དང་པོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལག་པ་ཕར་གཏོང་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་ག་ཚདོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་པ་གཏོང་དུ་བཅུག་རྒྱུའྱི་ང་ཚརོ་ཐབས་ཤེས་དང་ནུས་པ་ག་
རེ་ཡོད་དམ། ང་ཚོར་དྲང་པོ་ཡོད་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ཏུ་དྲང་པོ་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དཔོན་
རྱིགས་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ། ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་ལའང་འཛམ་གྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཆེད་
བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་
ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བསྡུ་རོགས་གནང།) ལས་
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འགུལ་སལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བརྡ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་ད་ལན་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་
པ་ད་ེཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ལན་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་
ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ད་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་
བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་
ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ རྒྱ་ནག་ངསོ་ནས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པར་བརེན་གནས་སྟངས་ད་ེབྱུང་བ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་རང་ཚོས་མ་བྱས་པར་
སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག།རྒྱ་ནག་ངསོ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོ
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ལ་ོང་ོབཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རྱིང་ལ་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ཕྱིར་བསགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
གྱིས་མ་ཤེས་པ་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་ཙང་གཞྱི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་
བྱདེ་པའྱི་དུས་སུ་ང་ཚའོྱི་འབོད་ཚིག་ད་ེཤུགས་ཆ་ེབ་དང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆ་ེབ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། མྱི་མང་
དང་སེར་པ་ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

མཐའ་མ་དརེ། གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་རདེ། བོད་གཞུང་གྱི་
ངོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཐུག་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་
མས་ལམ་ལ་ཐོན་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚགོས་པ་དང་བོད་དནོ་ཚོགས། ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚརོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་མཚནོ་
ཆདེ་དུ་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ང་ཚསོ་ལས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ད།ེ ད་ེལས་ལྷག་ཁརོ་ཡུག་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་དནོ་གྱི་ནུས་པ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་རདེ་སམ་གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་རྒན་པ་རྣམ་པའྱི་དྲུང་དུ་ཛ་ར་ེཛ་ོར་ེམང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ད་ེཉྱིན་
ལྟར་ག་ོསྐབས་བངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུས་ཨ་ཕའྱི་དྲུང་དུ་འཇྱིག་རེན་གྱི་བསབ་བྱ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་
དྲན་ཏེ་བསམ་པའྱི་ནང་དུ་ཚེར་སྣང་དང་སགས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་
གསལ་བཤད་གནང་བ་ད་ེང་ཚ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ལེའུ་ ༡༡ པ། དནོ་ཚན་ ༤༡ པ། གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད། ཞསེ་པའྱི་ནང་དནོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་ཉ་ེ
དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་འགེལ་བརོད་བྱ་
རྒྱུའྱི་ར་ེའདུན་བཏནོ་པའམ། ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པ་བྱུང་འདུག་སམ། 
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 གང་ལྟར་ད་རེས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དང་པ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དེར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བསོམས་
ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག། དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་ལམ་སོལ་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༣ བར་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་བར་གྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་
མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་སྐྱངོ་སྟངས་དང། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ཁག། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༥ ཡྱི་འཁྲུངས་
སྐར་བར་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་ཡདོ་ཀྱི་གསུང་བཤད་དང་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་སྐྱངོ་སྟངས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་ 
༢༠༡༦ བར་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་སྐྱོང་སྟངས་སོགས་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ཡོང་དུས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་
རདེ། དགའ་དུས་ཚགི་མ་ཤོར། ཁ་ོདུས་ཐག་མ་གཅདོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མར་བསམོས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་དུས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཚགི་ད་ེརང་གྱི་ཐགོ་ནས་བསོམས་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས་བསྟདོ་བསྔགས་ལྟ་
བུ་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་བཤད་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཅེས་ཐོག་མ་དེར་ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིགསར་འགོད་གསལ་བསགས་
ཅྱིག་སྐྱོར་གནང་སོང། མ་འོངས་པའྱི་ཆར་གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བདོ་རང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་མཐངོ་ཆནེ་པ་ོགནང་
རྒྱུ་དང། གཉྱིས་ནས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་མཉམ་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ཡོད་ན། ཐགོ་མར་
ད་ེདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་སྒྱུར་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་སོག་སྦྱང་གནང། 
གཉྱིས་པ་དེར་དེ་ལ་ཁུངས་དང་ལུངས་ཡོད་པའྱི་ལུངས་འདྲེན་ཞྱིག་གནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་སམ། ད་ེཡང་ང་ཚོའྱི་བརན་
འཕྱིན་འདྱི་ལ་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་སྟབས་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་སྱིར་བཏང་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་
གྱི་སྐརོ་ལ་དངསོ་གནས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ཡདོ་པ་
རདེ། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བ་ད་ེམང་གཙའོྱི་ལམ་སལོ་དང་མྱི་མཐུན་པ། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགྱིག་གྱི་མེད་
པ་ད་ེསྔནོ་མ་ནས་དཔརེ་ན་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་གྱི་དོན་ཚན་ ༥༩ པའྱི་ནང་དུ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། ས་ོས་ོ
ཨྱིན་ཇྱི་ལ་ཡག་པོ་མེད་ནའང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ལོ་ལྔའྱི་གོང་ནས་བཟུང་སྟེ། ནང་
གསེས་ཀྱི་བྱིས་དོན་ད་ེདག་ཚང་མ་བོད་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར། ད་ེརྩོམ་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕར་སེལ་ཏ་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་
ཞུ་མྱི་ཆོག་པ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་མྱི་མང་ལ་གོ་བརྡ་འཕོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་གནས་ཚད། མང་གཙ་ོ
ལམ་སོལ་གྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་
གསུངས་པ་ད་ེལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ས་ོས་ོདགའ་པ་ོབྱུང། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་མང་གཙའོྱི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་གཏམ་
བཤད་ནང་ཡྱིག་ཐོག་འཁོད་མྱི་འདུག་ཀང་བར་མཚམས་ཤྱིག་ནས་གསུང་བཤད་མཚམས་བཞག་པའྱི་རེས་སུ་ངག་ཐོག་ནས་
ཞུས་སོང། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པར་ཡྱིག་ཐགོ་རང་གྱི་ཐོག་
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ནས། རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚད་དེ། ཕ་ཞྱིང་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་མྱི་མང་ནང་དུ་གསལ་བཤད་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་བསད་པའྱི་དུས་རབས་ཀྱི་འགོས་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག།གཅྱིག་རསེ་ལུས་རདེ་ཟེར་
བའྱི་བཤད་ཡམས་ཀྱིས་མྱི་མང་ནང་དཀྲུག་བསད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེརྩ་བ་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེགཅྱིག་གསལ་པ་ོ
བྱས་ཏ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ད་ེནས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཟེར་ནའང་མྱི་གསུམ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
དེར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་རྩོད་གཞྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེརྩ་བ་ནས། ད་ེབསྐྱར་དུ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ད་ེ
འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་མྱི་སནོ་པ་ཟེར་དགོས་པ་རདེ་དམ། རྩ་མ་ཚང་བ་ཟརེ་དགོས་པ་རདེ་དམ། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ཟརེ་
དགོས་པ་རེད། མྱི་དེའྱི་གས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ངོས་འཛིན་རྩ་བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་སྣ་དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་རོགས་གནང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་མྱི་སྣ་ད་ེདག་ཆོལ་ཁ་སུ་དང་སུའྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་མྱིན་དང། སྱིག་འཛུགས་སུ་དང་སུའྱི་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ལན་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་མད་ོསྨད་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
སྱིར་བཏང་མད་ོསྨད་ཀྱི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་རང་གྱི་གཞུང་དང་དབུ་ཁྱིད་ལ་ང་ོལོག་བརྒྱབ་པ། ཇག་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་ད་ེཡོད་
པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ད་ལན་ཡྱིན་ནའང་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་མྱི་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརགས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མྱིག་གྱིས་
མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ོརང་ཧ་ལམ་མྱིའྱི་གས་ནས་བུད་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་
སྐྱསེ་སའྱི་གོང་པ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་ཁ་ོཔར་ང་ོརྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པས་ཆོལ་ཁ་ས་ོསོའ་ིདབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་
ཁང་ཞསེ་ལབ་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ། ས་ོསོའ་ིཁངོས་ནས་ས་ོསོའ་ིམྱིས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ད་ེཚརོ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་སྟངས་འཛནི་
གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་བངས་ཏ་ེགནད་
དནོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དང་པ་ོདརེ། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་
བཀའ་སོབ་དགོངས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོའབྱརོ་བ། སན་ཐ་ོད་ེདག་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་དནོ་ལ་ཕན་
པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་དནོ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་དོན་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཡོད་དང་མེད་ད་ེལས་དནོ་དངོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་
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ལ་བབས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་སན་ཐ་ོདནོ་ལ་ཕན་པ་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེལེགས་པའྱི་
ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་སན་ཐ་ོདོན་ལ་ཕན་པ་ད་ེདག་ཤོག་ཐོག་ལ་མ་ལྷག་པར་དོན་དངོས་སུ་
མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོཚང་མས་ནུས་པ་སྤུངས་ཏ་ེབཟ་ོདགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ། 
 ད་ེནས་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ས་བགོས་ཕོགས་བསྐྱོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་
ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་ད་ེརྩ་བ་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་
བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེཤུགས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡོང་བ་ད་ེལའང་གཞྱི་རྩ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ནང་དུ་གཟྱིགས་བསྐོར་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁའྱི་ནང་དུ་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་སུ་འདུག་གམ། ང་ཚ་ོམང་པོ་
ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ནས་འཚར་ལོངས་བྱས་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ཚསོ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉྱི་གདུགས་འཁེར་མཁན་ཚང་མ་
བོད་པ་ཚ་ོརེད། ད་ེའོག་ཏུ་འགུལ་བསད་མཁན་ཚང་མ་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོརེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡུལ་མྱི་ཚོའྱི་མཐོང་
ཕོགས་ཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཞན་བསྟེན་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེདང། གལ་ཏེ་གཅྱིག་ལ་རག་གྱི་ཡོད་ན། 
རང་ལ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་སེམས་ངན་པ་ད་ེདརོ་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ། དངོས་གནས་མགོན་མེད་
དང་སྐྱབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཆད་ལྷག་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་དབུ་བཞུགས་གནང་མཁན་ད་ེདྲུང་ཆ་ེརྣམ་པས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་
པས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ང་ཚསོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ 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་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱི་མཚམས་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱུར་གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྟངེ་ལ་རེད། ད་ེཡང་
གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་གོས་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་གོས་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བྱུང་ལ་ཉ་ེབའྱི་
ལ་ོདུས་རྣམས་གནད་འགག་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ཏན་ཏན་རང་རེད། ད་ེཡང་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་
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དྲག་ཡྱིན་དུས། སྐར་ཆ་སྐར་ཆ་ནས་ཛ་དྲག་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་འབབ་ཡྱིན་གསུངས་བཞྱིན་
དུ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་འབབ་ནས་སྐྱོབ་ཆེད་དུ། དེར་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་པ་རེད། ད་ེཡང་མང་པོ་ཞྱིག་ནྱི་རྱིང་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ལུས་རྱིང་པར་སེམས་གསར་པ་དང་སྱིང་སྟོབས་གསར་པ་བཞུགས་ནས་དམ་བཅའ་གསར་པ་ཞྱིག་ལེན་ནས་ཕེབས་ཡོད་དུས། 
ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤ་ཟས་རུས་ལ་ཐུག་པའྱི་གནས་སྐབས་ད་ེནས་སྐྱོབ་ཐབས་ལ་ལས་འགུལ་སྣ་མང་ཞྱིག་
སལེ་དགོས་པ་རེད། མྱི་མང་གཉྱིད་ལས་ལངས་པའྱི་ཆེད་ཏུ་ཐོག་མར་འག་ོཁྱིད་རྣམས་གཉྱིད་ལས་སད་དགོས་པ་རེད། འག་ོཁྱིད་
རྣམས་གཉྱིད་ལས་སད་ད་ེགོ་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ཁ་ཤས་ལས་འགུལ་གྱི་ཐོག་མཁས་པ་དང། ཁ་ཤས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་འབབ་སྟེང་
མཁས་པ། ད་ེརྣམས་ཀྱི་སྣ་ེའཁྱིད་ད་ེམ་ལན་མ་འགོད་པའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཞྱིག་རདེ། 

གསུམ་པ་དེར་གོང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་གནང་སངོ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ཡྱིན་གསུངས་དུས། ངས་འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་ཕབེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེམེད་དུས་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་སྣང་དང་རྨྱི་ལམ་ནང་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ལ་
གདངེ་འཇོག་དང་ཆ་ེམཐོང་གང་འདྲ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། ད་ེཞུ་དགོས་དོན་ནྱི་བར་ལམ་ལས་བྱེད་ཚོར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ཁེད་ཚ་ོ confused བྱས་ཏ་ེབསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་ཡོད་ན་ཕར་ལ་ཕེབས། ཚངོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཚོང་རྒྱབོ། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་དགོངས་
པ་ཞུས་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་ངས་ག་ོབྱུང། འདྱི་ག་ོཡོང་དུས་ངའྱི་སེམས་ནང་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚདོ་མ་ཐྱིག་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བར་བརེན། ངས་འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་འདྱི་ལས་
བྱེད་ཚོ་ལ་བརེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་དང་འཛིན་སྐྱོང་རྣམས་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲུང་ཆ་ེམེད་པར་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་ཚབ་བསྐོས་གཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འདྲ་བའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོའྱི་ནང་
ལ་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་འཕལ་སེལ་གྱི་ཆོད་གན་ཐོག་ནས་ལས་བྱདེ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐོས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཐོག་ལ་རང་
བཞྱིན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་སེམས་འཚབ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་
ཡྱིག་ཆུང་ཡང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དང་། འོན་ཀང་ད་ེལ་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེམ་
ལེན་པར་གཞན་གོ་སྐབས་ཞུ་ས་མེད་པ་ཞྱིག་འདུག ལས་བྱེད་ཚོར་ Diplomatic ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཕུལ་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་གནས་ཚད་མཐ་ོབ་ོདང་ལས་བྱེད་ཚ་ོཡང་དེའྱི་ཐོག་སེམས་ཤུགས་སར་བ་བྱུང་སོང་ཞེས་ད་ེལྟར་བཀའ་ཕེབས་པ་
རེད། ད་ེཡང་སོ་སོའ་ིསེམས་ལ་ལས་བྱེད་ཞྱིག་སྦྱོང་བརྡར་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད་ན། དམའ་འཁྱིད་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་
དང་། རྩ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ནུས་པ་སྤུངས་ས་ད་ེས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕྱིན་ནས་རྒྱལ་སྱི་དང་ནང་ཁུལ་འབལེ་བ་
བྱ་ཕགོས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང། 

མཐའ་མ་དརེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་
ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་བདུན་པའྱི་ཐགོ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེ༸སྐུའྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ལ་ངེས་པ་རེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
བཀའ་ཕབེས་སོང། དངོས་གནས་རང་ས་ོསོར་ཆ་བཞག་ན་སྱི་འཐུས་སྱི་ཡོངས་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྐམོ་པ་ཆུ་འདདོ་ལྟར་སྒུག་བསད་
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པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཕྱི་དྲག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་
ཡདོ་དུས། ནརོ་ཉམས་ཕྱི་ནས་ང་ོསད་ནས་ནང་ལ་ག་ོབརྡ་སདོ་དགོས་བྱུང་ན། ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་རྒྱུན་དུ་དྲན་གྱི་
འདུག།ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཚོའྱི་ཐད་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་བཞེངས་ཕོགས་དང་
བརྡ་ལན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་མང་ཚགོས་ཀྱི་སྒུག་བསད་དུས། ད་ེརྱིང་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་གསུངས་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་འབད་བརྩོན་བྱ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང། དེ་རྱིང་ངའྱི་མཇུག་བསོམས་ལ་ཧྱིན་དྱི་ཐོག་ཚིག་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། " दरे आए दरुुस्त आए " ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་
གནང་བ་ལ་ང་རང་དགའ་བསུ་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། གནད་འགག་གཙོ་བོ་འདྱི་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་དེ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཞྱིག་གསུངས་པ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་ནང་དུ་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་ཕེབས་ཐུབ་མྱིན་སྐོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
སེབས་སོང་། བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཚང་མས་ཨང་གསར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཅ་ལག་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་མགོ་ནས་
ཕྱིས་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་འོད་མང་པ་ོཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁང་པ་དཀར་པ་ོཞྱིག་ལ་རྩྱི་དཀར་པ་ོཐེངས་མང་དུ་བཏང་བ་ལྟ་བུ་བྱས་ཏེ། ད་ེ
ཡང་ཡག་པ་ོལ་ཡག་པ་ོའདུག་ལབ་རྒྱུ་མང་བའྱི་ས་ོས་ོལ་ཕན་ཐགོས་འག་ོརྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ད་ེསྱི་ཚགོས་
ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་གང་ཤེས། དའེྱི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། 
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱི་ཉ་ེཆར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་བཀའ་སོབ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ཡང་གསུངས་སངོ་། 
བདེན་པ་རེད། ཁོང་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནང་ཚགི་གཅྱིག་གང་གསུངས་སོང་ལབ་ན། ད་ེཡང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཚན་འབོད་ནས་
ས་ོས་ོསེར་ལ་ཕན་ཐགོས་ནས། སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བསྟདོ་པ་ཕུལ་ནའང་རདེ། སྱི་ཚགོས་དང་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སེར་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་བེད་སོད་བཏང་རྒྱུ་མང་བའྱི་རྐྱེན་པའྱི་ས་ོསོ་སེར་དོན་ལ་ཡག་པ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་
ཡག་པ་ོལབ་རྒྱུ་མང་དྲག་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་ས་ོསོའ་ིདནོ་ལ་བེད་སོད་བཏང་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ད་ེགང་འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་སོང་། 
 གཙ་ོབ་ོད་ེདུས་རྒྱུན་ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་གྱི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་འགའ་ཡོད་པ་རེད། དམངས་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁོང་ཚ་ོལ་གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ལ་སེལ་ཐབས་བད་ེཔ་ོམེད་པའྱི་རྣམ་པ་འདུག།དེ་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་
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ཞྱིག་ཡྱིན། འཛནི་སྐྱོང་མཆོག་ནས་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་རྣམས་ལ་
སེལ་བཅུག དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ཤུགས་རྒྱོབ། གཞན་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ལྟ་གྲུབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རུང་ད་ེ
དག་ལས་འགུལ་སལེ་བཅུག ས་ོས་ོནང་ཁུལ་ལ་གདེང་ཚདོ་དང་ཡྱིད་ཆསེ་ཡོད་ན་སེམས་འཚབ་བྱས་དགོས་དོན་མྱི་འདུག་སམ། 
ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིཚརོ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་རྒྱུར་གཞྱི་རྩའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གང་མང་མང་ཞྱིག་གནང་སོང། ད་ེཡང་ཡག་པ་ོརེད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ེརྱིང་ཆེད་དུ་བསྔགས་བརོད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་ད་ེ
བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་དགོངས་པ་ནང་གང་ཡོད་པ་དེ་དེ་བཞྱིན་རེད། སྔར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེ་རྱིང་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེལས་འཕོས་ཏ་ེཚན་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་དང་པ་ོདེར་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་ནན་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཛ་དྲག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་
གཉྱིས་འཛུགས་པའྱི་རྐྱེན་གྱི་སན་ཐ་ོརྱིམ་པ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་བསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག།ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཆུང་
དའེྱི་སན་ཐོའ་ིགྲུབ་འབས་ལ་བརནེ་ནས། སྔར་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྟངེ་ཚོར་ཤུགས་ཆནེ་པོའ་ིངང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་པ་
ཞྱིག་དང་། མ་ཡྱིན་པ་ད་ེམ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། གཞན་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་རྱིགས་རྒྱུད་བརྩྱི་ཡྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་ག་ཚོད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡང་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་འབབ་ནང་བསད་པ་ཞྱིག ཉ་ེཆར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་རྒས་གསོ་
ཁང་ལ་བཞུགས་པའྱི་རྒས་འཁོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཉམ་ཐག་ལས་གོལ་བ་རདེ་ཅེས་བཀོད་ཡོད་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་བསད་མཁན་
གྱི་མྱི་ཚང་ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་ཉམ་ཐག་ནས་གོལ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ལྷག་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་འདུག མདརོ་བསྡུས་
ན་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་མྱིན་ལ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་གང་ཟག་ནས་སན་ཐ་ོནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན། ད་ེབཞྱིན་མཇུག་སྣོན་ཡོང་རྒྱུར་
འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང། ལྷག་པར་དུ་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་
གསུངས་སོང། ད་ེརྣམས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ལས་རྱིམ་གང་བསྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལས་འཕོས་
ཏ་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དག་ེལུགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པོའ་ིསྐབས་ལ་འཕོད་བསྟེན་
དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་རྩ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་སངོ། ད་ེདུས་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་པའྱི་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་
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པ་ོཆ་ེདང་ཤར་བྱང་ཆོས་ར་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚོན་པའྱི་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་ད་ེལ་ཧ་
ཅང་ཐུགས་བརྩ་ེབ་ཆེན་པ་ོགནང་ནས་རང་ས་ོས་ོཕེབས་པའྱི་གདན་ས་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ེདག་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོའབུར་དུ་ཐོན་པ་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱི་ད་ེལ་གེང་ཙམ་གནང་བ་ཡྱིན་
སྟབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རྩའྱི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཚོན་པའྱི་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་
སོབ་གནང་བ་བཞྱིན་སོག་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་ཤ་སྟག་ཡྱིན་པ་ངའྱི་ཞུས་དགོས་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཤོག་གསུངས་དུས། ང་ལ་སེམས་འཚབ་
ཞྱིག་ལ་ད་ེགལ་སྱིད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མཁེན་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གང་ལགས་ཟརེ་ན་དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་དེ་ཚོའྱི་གནང་ཕོགས་དང་ང་ཚོ་ཆབ་སྱིད་པས་བྱེད་ཕོགས་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་
འདནོ་མ་གཏོགས། བཀའ་སེལ་རྒྱུའྱི་གཙ་ོའདནོ་བྱདེ་ཀྱི་མ་རདེ། སལེ་རྒྱུའྱི་གཙ་ོའདནོ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆརེ་དགོན་པ་
གྲྭ་ཚང་ར་ེརེའྱི་སྒྲུབ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཉྱིན་གངས་ ༣༦༠ ནང་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བསགས་ནའང་
ཕལ་ཆརེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་རྒྱལ་ཞེན་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེམཚོན་དང་དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལུང་དྲངས་ཏེ་སོ་སོས་བསམ་བ་ོབཏང་དགོས་པ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེ
ལས་འཕསོ་ཏ་ེངའྱི་ཚིག་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
རྱིན་པ་ོཆ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་ཡས་པ་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་ནང་བཞྱིན་བརྩྱི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ནང་
པའྱི་སོད་པའྱི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་འདྱི་རེད། ད་ེཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་བཀའ་གདམས་པའྱི་བ་མ་ཚོས་ད་ེལ་གདམས་ངག་གཅྱིག་ག་རེ་
གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། ས་ོསོའ་ིཚ་ེའདྱི་སྐྱངོ་མཁན་གྱི་ཕ་མ་ལ་བྱམས་སྐྱོང་སོད་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་
མའྱི་འདུ་ཤེས་ད་ེཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ལ། ཡོང་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གདམས་ངག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ག་རེ་གོ་ཐུབ་ལབ་ན། རྒྱལ་ཞེན་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེཡང་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་གུ་ཡངས་དང་ལ་རྒྱ་མ་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གུ་ཡངས་དང་ལ་རྒྱ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། དཔ་ེད་ེདག་བཞག་དནོ་ནྱི་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆསོ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཚ་མེད་པ་རྩ་
བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེད་ལྟ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་ཚོགས་ནང་ད་ེསྐོར་
མང་པོ་བཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་འདུག།ཁ་སང་ངས་གེང་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེལ་དེང་སང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་གེང་སོང་འདྲ་
མྱིན་ལབ་བསད་མཁན་ད་ེཚོར། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལའང་ཕན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག།བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མྱི་རག་པའྱི་ལྟ་བས་
རྒྱལ་ཞནེ་བརླག་གྱི་རདེ་ལབ་དུས། ང་དགད་མ་ོཤོར་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡངོ་གྱི་མ་རེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེཞྱིག་སྐྱེས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོརང་ས་དང་ས་ོསོའ་ིདྲྱིན་ཆེན་ཕ་མ་ནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གུ་
ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཤར་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོསོ་སོ་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནས་འགོ་
འཛུགས་དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེལྟར་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། 
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ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་མྱིན་སྐོར་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡང་ཉུང་ཤས་ཞྱིག་རེད། བདག་
པ་ོབརྒྱབ་ལབ་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐོང་མ་སོང་། ཁོང་ཚ་ོལ་དའེྱི་ཕན་ཐོགས་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་ནས་སྱིང་རའེྱི་ཡུལ་ལ་འག་ོབ་མ་གཏོགས། ཁངོ་ཁོའ་ིརྣམ་པ་ཞྱིག་ང་ལ་།ཤར་མ་སངོ། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚ་ོདུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ཁ་གགས་ཚད་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་ལ་བརྩྱི་དགསོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་
བསྱིལ་ནས་ནུས་པ་གཅྱིག་ལ་སྤུངས་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་བཞྱིན་དུ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་
བསྐྱངས་པའྱི་སོ་སོའ་ིདབུ་ཁྱིད་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་གུས་ཞབས་མེད་པ། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ནང་ཁ་
གཅྱིག་གགས་པ་ཙམ་གྱི་ང་ཚོ་ཕོགས་བསྱིལ་ནས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ལན་དང་། གཉྱིས་ལ་གཉྱིས་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་ལྟ་
བུ། གཅྱིག་གཅྱིག་ཇག་པ་རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་གཅྱིག་རེད་ཅསེ་བཀའ་མོལ་ད་ེཚ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་
ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་མཚན་སྨད་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྒྱལ་ཚོང་པ་རེད་ལབ་ནའང་ད་ེལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག།གང་ལགས་ཟརེ་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་གཙོ་བ་ོ
ད་ེང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་བསྱིལ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། དའེྱི་ཚགི་ད་ེཚ་ོང་དང་ཁ་ོགཅྱིག་ལ་བསྱིལ་ནས་ངའྱི་ཁེད་ཚ་ོལ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ལན་
དང་གཉྱིས་ལ་གཉྱིས་ལན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ནས། ཁ་དང་པ་ོགགས་ཡོང་གྱི་རེད། ཁ་གཉྱིས་པ་གགས་དུས་ཁེད་ཇག་པ་རེད། 
ང་གཉྱིས་རདེ་ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་བརྩ་ེབའྱི་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་
ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་དོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་ག་ཚོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་སྟངས་ལ་
བལྟས་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་པ་སྐྱ་ེདགོས་པ་ཞྱིག་རེད། སྔོན་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འདྱི་ནང་ལ་ཟྱིང་ལངས་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན། དངོས་གནས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་ཐུགས་དགོངས་པ་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་མཚན་སྨད་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། གཞན་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
ཚགོས་གཙམོཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་བར་སྐབས་མཚན་སྨད་
ཞུ་མཁན་ཚོར་བཀའ་ཤག་ནས་ང་ོརྒོལ་ཡོད་པའྱི་གསལ་བཤད་གསལ་པོར་གནང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་
སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུན་མཚན་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོའྱི་
རྱིགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། མངོན་གསལ་བྱེད་མཁན་དང་མདུན་ལ་ཐོན་
མཁན་ད་ེཚོའྱི་ཁ་ཐབས་དང་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་
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རེད། ད་ེདག་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ད་ེཚོར་བརྡ་ལན་ཞྱིག་རག་འགོ་ཡྱི་རེད་སམ། ད་ེ
མྱིན་གྱི་ཉ་ེབའྱི་ཆ་ནས་ད་ེཚ་ོམང་དུ་དང་མངོན་གསལ་དདོ་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོ
ལ་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ནས་གདོང་ལེན་བྱས་ཏེ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་བཀའ་།ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོར་གསུངས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་
ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གཏམ་བཤད་གནང་སའྱི་སྱིངས་ཆ་གང་དུ་ཡང་དེའྱི་རྱིགས་ད་ེཐེར་འདོན་བྱས་ཏ་ེཚོར་བ་རྣོན་པོས་གསུང་
བཤད་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེདང་འབལེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེལུང་འདྲནེ་གནང་ནས་
རྐྱནེ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེལ་ལྟ་ཡྱི་མེད། ད་ེརྩོད་པའྱི་གཞྱི་རདེ་ཅེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྱིད་སྐྱངོ་མཆོག་ནས་གསུངས་གནང་སོང་། རྐྱེན་ད་ེལ་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམས་སོང་། གཙ་ོབོ་རྐྱེན་ད་ེལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྐྱེན་ད་ེཡྱིན་དང་མྱིན་ལ་གཟྱིགས་
དགསོ་པ་རདེ། དརེ་བལྟ་ཡྱི་མྱིན། ད་ེརྩདོ་པའྱི་གཞྱི་རདེ་གསུངས་དུས། རྐྱནེ་ད་ེལ་ལྟ་ཡྱི་མེད་མ་གཏགོས་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་གཏོགས་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེས་ག་ར་ེའདྲེན་གྱི་ཡོད་པ་ཚོད་མ་ཐྱིག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞོར་འཕོས་བྱས་ཏེ་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་། 
 ལས་འགུལ་དང་འབལེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། ཁ་སང་ཡང་བཀའ་གནང་སོང་། དུས་རྒྱུན་དུ་
ནས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གསུམ་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་བཀའ་ཤག་
ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་
མཐུན་འགྱུར་ད་ེལས་འགུལ་གནང་མཁན་ཚང་མ་དང་། ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གནང་དགསོ་གསུངས་པ་
ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་སམ། ད་ེགསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་སོང་། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ཤར་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགོས་པའྱི་ལངས་
ཕགོས་ད་ེདང་རྒྱབ་འགལ་དུ་འག་ོབའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ལངས་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐད་ནས་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཙམ་།ཤེས་ཀྱི་མེད་ད་ེམཁེན་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངས་ག་ོཚོད་ལ་དཔེར་ན་རྒྱ་གར་རང་བཙན་འཐབ་
རྩོད་གནང་བའྱི་སྐབས་ལ་མེས་བ་ོདམ་པ་གན་དྱི་དང་ Subash Chandra Bose གཉྱིས་ཀ་ Congress ཚོགས་པ་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག་ལ་གཉྱིས་ཀའྱི་ལངས་ཕོགས་མ་མཐུན་པ་ལ་བརེན་ནས་ Subash Chandra Bose ཀོང་ར་ེསྱི་ཚོགས་པ་ནས་
ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཟུར་དུ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏེ་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་གནང་བ་རེད་ཅེས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེ་
མར་ཐོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ལངས་ཕོགས་མ་མཐུན་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི། མྱི་མང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐ་ོབོས་འོས་ཤོག་བྱུང་བ་ད་ེལ་གོས་ཚོགས་
ནང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཏ་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་ཏ་ེཐག་ཆོད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་
འཛིན་སྐྱངོ་བཀའ་།ཤག་དང་གོས་ཚོགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ངསོ་ནས་།ཤར་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་
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མྱི་མྱི་ར་ེངོས་ར་ེནས་ལངས་ཕོགས་དེའྱི་ཐོག་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
རང་གྱིས་ཐག་བཅད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ད་ེལ་རང་གྱི་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་དང་། རང་གྱིས་རྒྱབ་འགལ་བྱས་པ་ཞྱིག་
ལ་འག་ོཡྱི་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་དང་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གང་དུ་སལེ་གྱི་ཡོད་ནའང་། དའེྱི་ནང་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕགོས་གཞྱིར་བཟུང་དང་
ད་ེདང་མ་འགལ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་དགསོ་པ་དང་། སོབ་གས་ོགནང་དགསོ་པ་ད་ེལས་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ར་ེང་ོརའེྱི་འགན་དབང་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདང་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འགན་དབང་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཕབེས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་བརནེ་ནས་
བསམ་པ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དང་བོད་མྱི་རྣམས་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བརེན་མྱི་དགོས་པར་འཕལ་ཡུན་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་
གཟྱིགས་ཏེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡།༣།༡༤ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་
བཞེས་རྒྱུ་མྱིན་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ཀའྱི་འགོ་ཁྱིད་མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་
ལས་ཀྱི་སྣེ་མ་ོབ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་དང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་
མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུ་དང་པ་ོགཞྱི་རྩའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་གྱི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་། བོད་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་སན་རས་གཟྱིགས་དབང་མྱིའྱི་
གཟུགས་སུ་བྱོན་པ་ཞེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མར་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས། བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད། བང་དོར་ལམ་
སྟོན་པ། བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་། དེའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་མཚོན་རགས། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བཅས་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འོག་གྱི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ི
ནང་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་བསམ་སོད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། རྱིག་གནས་བཅས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་དར་སེལ། 
བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་མཚོན་བོད་མྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ། 
སྐུལ་ལག་གནང་རྒྱུ། གཉྱིས་པ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགོས་གལ་ནམ་གཟྱིགས་སྐབས་དང་། འགོ་
འཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ནམ་ཞུས་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་། སྱི་ཚོགས། བསྟན་སྱིད་ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་ལས་དོན་ཐོག་གོས་
ཚགོས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱིར་དགངོས་འཆར་གནང་རྒྱུ་ཞེས་༸སྐུ་མདུན་ལ་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད་
པ་རེད། བྱས་ཙང་དུས་ནས་དུས་སུ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་ང་ཚོར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ནང་
ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་དགསོ་པ་རདེ་སམ། 
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་དེ་དག་ལ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ད་ེབར་ལམ་ཚགོས་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་ནས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེབཀྲམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅསེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུང་ཡོད་
པ་འདྲ། གཅྱིག་བྱས་ན་ངའྱི་བསམ་བ་ོསྐྱ་ོདྲག་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ད་ེདག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་འདུག་
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བསམས་པ་བྱུང་། ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་འདུག་ཟེར་དུས་མར་བཀྲམ་བཞག་པའྱི་ནང་དོན་ད་ེདག་༸སྐུ་
མདུན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའགྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་དབང་གྱིས་ཁ་ོཚོས་ལབ་དགོས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་དོན་ལ་གོ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་ངས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིལེའུ་ལུང་དྲངས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནང་བཀའ་སོབ་ད་ེདག་གནང་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེ
ཡོད་དམ་མེད། བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེདག་འགྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ངས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་འདྱི་དྲན་
གས་ོཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་བསལ་མེད་དམ་བསམས་སོང་། 
 དེ་ནས་དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་དུ་དངོས་སུ་གསུངས་མ་སོང་ཡང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་
གསལ་བཤད་ནང་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ལས་
འཕོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེདུས་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམ་
ནས་སྒུག་པ་ཡྱིན། མ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་ལ་ག་ོསྐབས་རག་གྱི་རདེ་བསམ་སྟ་ེསྒུག་པ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་ད་ེལེན་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཞྱི་མོལ་ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་དང་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་མ་གཏོགས་།ཤེས་ཀྱི་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚབས་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་སྐོར་ལ་འཆར་གཞྱི་སྱིག་ས། བསམ་བསྡུར་གནང་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེཆགས་ཡོད། དེའྱི་
ནང་ག་ོབསྡུར་ཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚགོས་ཆུང་ད་ེདོན་ག་ར་ེཆདེ་དུ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་ནང་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེདག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་དོན་དག་ད་ེཚོ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཤེས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་གསལ་
ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ད་ེདགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། གསལ་
བཤད་ད་ེཡང་བོད་རྒྱ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་བཅས་པ། ཉམས་ཞྱིབ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཇྱི་ལྟར་བརྩྱི་དགསོ་མྱིན་དང་། ཁངོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་
མཚན་སྨད་ཞུ་མྱི་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ། སྱིར་ཡ་རབས་བཟང་སོད་རེད། སོས་སུ་ཁྱིམས་ལུགས་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེལྟར་ཞུ་ཡོང་
དུས་ངའྱི་བསམ་པ་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་གསན་གཟྱིགས་གནང་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་དང་
སབོས་པ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་སངོ་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ད་ེད་ེ
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བཞྱིན་གྱི་ཚོར་བ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བཏོན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། རྩ་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
ཡོང་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དང་འགན་
ཁུར་དགོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེགཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་
མང་གཅྱིག་པསོ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀདོ་སྱིག་བྱས་ཏ་ེལྟ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་ནའང་བ་ོརྩ་ེདང་རྱིག་པ་ཚང་མ་འགྱིམ་སྟ་ེབོད་རྒྱ་ཆ་ེགཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་དང་བདོ་ཀྱི་
འཐབ་རྩདོ་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་སོང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ོཕགོ་
ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་རེད། ད་ོཕགོ་ཆནེ་པ་ོཡོང་བ་ད་ེཡང་དྲངས་པ་ོཞུས་ན།།འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ོཕོག་ད་ེ
ཚ་ོཡང་མང་ཆ་ེབ་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་མར་སངོ་བ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེལ་ཚང་མས་འགན་ཅྱིག་འཁེར་རགོས། ང་ཚོས་ག་
ར་ེཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལོངས་སུ་སོད་པའྱི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད་ཅེས་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་རེད་ལ་ང་ཚོས་གུས་བརྩྱི་ཞུ་
དགོས་པ་ཡང་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་རླབས་ཆེན་དང་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སང་ནས་སེབས་པ་
རེད། ད་ེཚང་མས་འགན་འཁུར་ནས་སེབས་པ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དགུང་ལོ་ཕ་བའྱི་
སྐབས་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོགཡས་སྐྱོར་གཡོན་སྐྱོར་བྱས་ཏ་ེཕེབས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེཡང་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཟརེ་ན། འཛནི་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ད་ེསྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ཅུང་ཙམ་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག་གསུངས་དུས། ང་རང་ཁྱིམས་ལུགས་སྦྱང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡ་མཚན་སྐྱསེ་སངོ་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཅུང་ཙམ་འགལ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སངོ། ངའྱི་
བསམ་བོར་གལ་སྱིད་འགལ་ཡོད་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ལ། ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་
པའྱི་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནམ་རྒྱུན་དུ་གུས་བརྩྱི་ཞུས་ས་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་སོག་གཞྱི་ཚང་མར་
ཡང་དག་པ་ཁུངས་སུ་འཁོལ་བ་མང་པོ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་
གསན་གཟྱིགས་གནང་བསད་ཡོད་དུས། དོགས་པ་དང་ཐ་ེཚོམ། གེང་གཞྱི་མྱི་ཡོང་བར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་རེད། ཆ་ེཁ་
མ་གགས་པར་ཆུང་ཁ་གགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་སོང་། ད་གནངས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་
གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་། ང་རང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་རྩོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རང་བཙན་རྩོད་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ཞྱི་བདེ་དང་བད་ེསྡུག་དོན་དུ་རེད། ད་ེརྩོད་བསད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་མྱི་ར་ེརེར་བསམ་བ་ོམྱི་འདྲ་བ་ར་ེཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་མཁེགས་པ་ོབསད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ཡང་
དག་པའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕོགས་གཉྱིས་ཀས་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་གྲུབ་
འབས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ཕན་ཚུན་བསམ་བཞསེ་མ་བྱས་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་བརྡབ་གསྱིག་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབ་བྱ་དགོས་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་བ་ོཡྱིད་ལ་།ཤར་
ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོས་ས་ཡ་དྲུག་ལབ་དུས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་ད་ེམཐུན་སྱིལ་དང་གཅྱིག་ཕན་
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གཅྱིག་གོགས་བྱས་ཏ་ེའག་ོན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ནང་བཀྲ་མ་ཤྱིས་ན་ཕྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། ནང་བཀྲ་མ་ཤྱིས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་
ན་རྒྱ་མྱི་དགའ་རྒྱུ་དང་བོད་གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་སྐྱ་ོརྒྱུ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་བྱ་བ་ཞྱིག་བྱས་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། གོས་ཆོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་བསད་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་པའྱི་དོན་ལ་བསམ་
བ་ོགཙ་ོབ་ོབཏང་ནས་སེར་གྱི་ལས་དནོ་ཐག་རྱིང་ལ་འཇོག་ཏེ། མ་འངོས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གནད་དནོ་
ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དཀྲུགས་ཤྱིང་གྱི་བཀའ་མོལ་དེ་འདྲ་མ་གནང་རོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞསེ་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསྐྱར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གཙ་ོབ་ོད་ེདནོ་དག་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་འགན་འཁེར་གྱི་ཡྱིན་ལབ་སྟེ་བཅར་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བཅར་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད། གཙ་ོབ་ོད་ེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
སྐོར་ལ་བག་ོགེང་སྐབས་ངས་གང་བཤད་ཡོད་མེད་ད་ེད་ལྟ་ངས་བསྐྱར་བཟློས་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་
གཟུགས་བརན་བརྒྱུད་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་དྲུང་ངོས་ནས་གཅྱིག་
གཟྱིགས་རོགས་གནང། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚིག་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆེད་དུ་བཟོས་ཏེ་ད་ེལ་དགག་པ་
བརྒྱབ་པའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་དར་བསད་འདུག།བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་
ལ་མཚན་སྨད་བྱེད་མཁན་ལ་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ལབ་པ་ཡྱིན་ནམ་སའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། 
ཕལ་ཆེར་བསུབ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ལ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད་རྩ་བ་ནས་བཤད་མེད། ད་ེགལ་སྱིད་
ཞུས་ཡོད་མེད་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་འོས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ར་སོད་གནང་དགོས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཁ་
སང་སྔོན་མ་ཞྱིག་ལའང་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ལབ་ན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རེད་ཅེས་གསུངས་མོང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཡྱིན་
ན་ད་ེའདྲ་དྲན་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་རསེ་སུ་ད་ེཚ་ོའགེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་མེད་ཧ་ག་ོམ་སོང། མག་ོརྨོངས་པ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དོན་དག་རྡགོ་རྡོག་ད་ེཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ག་ར་ེགསལ་པ་ོཆགས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། མཚན་སྨད་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོར་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད་རྩ་བ་ནས་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་མཚན་སྨད་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚིག་ད་ེཚོའྱི་
ནང་ལ་བལྟས་ན། ཡྱི་གེ་དེའྱི་ནང་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་སེབས་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཡྱི་གེ་དེ་ངའྱི་ངོས་ནས་བལྟས་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལན་གངས་མང་པོར་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཡྱིན། ཞེས་གསུངས་
ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁངོ་རྣམ་པས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ད་ེག་ར་ེབྱས་ཏ་ེབཏང་བ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེ
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༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་ཡར་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་མྱིན་ན་དེའྱི་ཉྱིན་ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་པ་ཅྱི་ཡང་
གསུངས་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། རྡོག་རྡོག་མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། དེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཀྲོག་རྐྱེན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་
སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ད་ེཁེད་རྣམ་པར་འགེམས་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་མྱི་གོ ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེབླུན་པ་ོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆ་ཚང་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཡྱིན་ཞསེ་ཆ་ཚང་གསུངས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཤོག་བུ་
ད་ེབཀྲམ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། མྱི་མང་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་ཡང་། དོན་དངོས་པོར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་བའྱི་ཆེད་དུ་བཀྲམས་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐ་ེཚོམ་དང་དོགས་པ་རྣམ་རོག་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་
ཙང་ད་ེགསལ་པོ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་སན་པ་ོརྐྱང་རྐྱང་བཤད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ག་ར་ེ
བྱས་ཏ་ེལབ་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་གནད་འགག་ཚང་མ་སས་ཏེ་བསད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགང་ལྟར་གང་ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་གཙ་ོཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ད་ེཁ་སང་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟའང་བཤད་ཀྱི་ཡོད། 
བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ཁགོ་པའྱི་སྱིང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་
ཙང་ད་ེབརྩྱི་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ལ་ཡང་འགན་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ནས་མྱི་འདྱི་མྱི་བརྩྱི་མཁན་རེད་ཅེས་
གཅྱིག་བཟོས། ད་ེལ་དགག་པ་བརྒྱབ། ད་ེལ་བརེན་ནས་ས་ོས་ོལ་ཡག་པ་ོའདྲ་གཅྱིག་ཨ་ེཆགས་བལྟས་ཏ་ེང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཁ་ོརང་འདྱི་རེད། དང་པ་ོནས་མྱི་གཅྱིག་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ཏ་ེནག་པ་ོབཟོས། ད་ེནག་
པ་ོབཟ་ོཨ་ེཐུབ་བལྟས་ཏ་ེདརེ་ཁག་ཐགེ་བཅགས་ཏ་ེས་ོས་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་བསད་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། བྱས་ཙང་བྱེད་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ད་ེགནང་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ད་ེལ་ང་ཚོས་འགན་ངེས་པར་དུ་
འཁུར་ཐུབ་པར་དགསོ་ཀྱི་རེད། འཁུར་ཐུབ་དགསོ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་
ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཡྱི་གེ་ད་ེག་རེ་བྱས་ཏེ་བཀྲམ་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེདངོས་གནས་༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་རེད་དམ། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ཐ་ེཚོམ་ཡོད་ལ་དོགས་པ་ཡོད། རྣམ་རོག་ཡོད། ཚིག་འདྱི་
གསུམ་ད་ེབསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གཅྱིག་ལ་གང་ལྟར་གནད་འགག་ཅྱིག་དརེ་ཁག་ཡོད་
པ་མ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་གཉྱིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད།།ངས་གང་བཤད་པ་ཆ་ཚང་བརན་འཕྱིན་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་
པ་རེད། བྱས་ཙང་དེའྱི་རྱིགས་དེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པ་ོཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་སྐབས་ད་ེདུས་ངས་གནད་
འགག་དང་རྒྱུ་མཚན། རྒྱབ་ལོངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་དེར་འགན་འཁུར་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ལྟ་
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ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེར་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་པ་འདྲ། གཉྱིད་ཞྱིག་སད་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། མག་ོཕར་འཐོམས་སོང་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་
ཡྱི་མྱི་འདུག མྱི་ལ་ོབཅུ་བདུན་བཅ་ོབརྒྱད་རྡ་རམ་ས་ལར་བསད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཅྱིག་བལྟ་དུས། ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚོས་གནང་
བསད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཨོ། འདྱི་འདྲ་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་དེ། ད་ེརྱིང་
ཁ་སང་གཞྱི་ནས་ཧ་ག་ོཡོང་གྱི་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་རང་རྦད་ད་ེའཐོམས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡང་ན་འཐམོས་སང་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་འདྲ། ད་ེང་རང་གྱིས་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཚོར་སྣང་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་
ད་ེད་ལྟ་ཚིག་གྱི་ཤུགས་ལ་ག་རེ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གནང་ཆོག་གྱི་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་རེད་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ཕལ་ཆེར་གནང་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེགནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཉྱིན་མོར་ད་ེལས་ལྷག་པ་
ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ད་ེཡྱིན་ན་གང་གནང་བ་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རདེ་དམ། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་
ནང་ལ་གཏམ་ཐམས་ཅད་འདོད་པའྱི་ཕོགས་སུ་འགོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདོད་ཕོགས་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་མེད་
དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ེདུས་མང་པ་ོགོ་སོང་། རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་བསེབས་པའྱི་རེས་སུ་གཅྱིག་
གསུངས་པ་རེད། གཉྱིས་གསུངས་པ་རེད། ཁ་ོལ་ལབ་འདུག ཁ་ོརང་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ོལ་ལབ་འདུག གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་
ལ་ག་ོབ་རེད་ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོགསུང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེབསགས་
བཞག་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཚར་དུས། དེ་འདྲ་ཞྱིག་
བསྐྱར་དུ་བཀྲམས་ཡོང་དུས། དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སངོ་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་ཟ་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་བཞསེ་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་གོ་སྐབས་ཞུས་རྩྱིས་མེད་དེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་གྱི་ནང་དུ་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་
ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང། ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ནས་བཟུང་སྟེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཅོག་ཙ་ེའདྱིའྱི་སང་ནས་སྐད་ཆ་གང་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགོས་ཚགོས་ར་བ་དང་ཕྱི་ནང་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ལན་གནང་ན། རྒྱུ་མཚན་གྱི་ལན་ཕུལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུངས་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱོན་བརོད་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག  སྐྱོན་བརོད་དེ་
བྱས་པར་བརེན་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འདྲ་བ་ོཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིངས་ཆ་འདྱི་སྱིངས་ཆ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་ང་ལ་རྩདོ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་ཅྱི་ཡང་མདེ། ང་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། དངསོ་གནས་སྱིང་ར་ེཟརེ་རྒྱུ་
ལས་མྱི་འདུག་སྟེ། འབོད་སྐུལ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་འདོད་འདུག་ཞུས་ན། ངས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་རང་
གྱི་ངསོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ།ེ འགན་འཁུར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབཤད་པ་ད་ེ
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ལ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་དང་ཕྱི་ལོགས་གཉྱིས་ཀ་ནས་ལན་ཡོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་ད་ེམྱིན་རྱིག་
པ་སྨྲ་བའྱི་སྐད་ཆའྱི་གས་སུ་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མཁས་པ་ོདང་སན་པ་ོད་ེའདྲ་བཤད་ཤེས་ཀྱི་མེད། སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
དུས་ཚོད་འདྱི་འཕོ་བརླག་གཏོང་མ་དགོས་ན་བསམ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་ཉན་ནས་བསད་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་
བསམ་ནས་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོདང་། ཁ་སང་ཉྱིན་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་སྐད་ཆ་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ེརྱིང་གྱི་གནད་དནོ་དེའྱི་ཐགོ་ལའང་སྐད་ཆ་གཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྲུང་གྱི་
ཡོད་པ་འདྲ་པ་ོདང་། གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་མ་གགས་ནས་སོད་མཁན་ཚ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་དབུ་འགོ་དཔུང་འདེགས་
མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག ངས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་བསམ་བསད་ཀྱི་ཡོད། བཤད་བསད་ཀྱི་
ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཟེར་དུས། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་དང་ཚག་དགུས་ཡྱིད་ཆེས་
བ་ོགཏད་བྱེད་སའྱི་རྩ་བའྱི་བ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་
འཁྱིད་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་བསམ་བོར་འདྱི་འཇགོ་དགསོ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་སན་
སྲུང་གྱི་ཡོད་པ་དང་འགའ་ཤས་ཀྱིས་སྲུང་གྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་སན་གགས་
ཆནེ་པ་ོད་ེམྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པ་གཅྱིག་རདེ། 
 ད་ེནས་ད་གནངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་
བཀའ་དྲྱིན་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆརེ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་དུས། སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ། བསྔགས་བརོད་ཡོད་དང་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཉན་དུས་སན་པོ་
ཞྱིག་འདུག་ཀང་། ད་ེག་ར་ེབྱེད་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོང་དུས། སྐད་ཆ་དེའྱི་ཤུགས་ལ་གོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཏ་ེཟེར་བའྱི་ཏ་ེདའེྱི་འགོ་ལ་ག་ར་ེསེབས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དབུ་འོག་
དཔུང་འདེགས་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ེའདྲ་བྱས་ན་རྩ་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དྲང་པ་ོབཤད་ན་ 
༢༠༡༦ ལོའ་ིའོས་བསྡུ་ཆེན་པ་ོཚར་ནས་མྱིས་བྱེད་དགོས་སར་མྱིས་བྱེད་སོང་། ལྷས་བྱེད་དགོས་སར་ལྷས་བྱས་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རྡ་ོནང་བཞྱིན་མཁེགས་པ་ོབྱས་ཏ་ེབསད་ད་ེགདངོ་ལེན་གནང་སོང་། ད་ེབྱས་པ་ད་ེཚ་ོབརྒྱ་ཆའྱི་
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བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་དབུ་འོག་དཔུང་འདགེས་ཞུས་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་བྱདེ་
དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ཡྱིན་པ་དང་། གང་མཐོང་བ་རྣམས་བསམ་བོའ་ིནང་འཁོར་ཏེ་བདེན་པར་རྒྱབ་
སྐྱརོ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་སང་ནས་ང་ཚ་ོཤོག་ལྷ་ེབཞྱི་ལྔ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་འཁམ་གཅྱིག་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ཚང་མས་ཡྱིག་འཁམ་དུ་བརྩྱི་
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཀང་ཡྱིག་འཁམ་དུ་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་གོང་གྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་བཀའ་སོབ་གནང་སྟངས་རེད། ད་ལྟ་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་སྟངས་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདངོས་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་བསྐྱལ་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
ཁུངས་འཁོལ་བ་ཡྱིན་ན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་ཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་ལ་གསང་བ་དང་ནང་མོལ་གྱི་བཀའ་སོབ་
གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལ་བཏོན་བཞག་པ་དེས་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་རང་ཚོ་མྱི་སེར་སོ་སོ་ནས་
བསམ་མན་ོཞྱིག་ཐོངས་དང་། ད་ེདབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཆགས་འདུག་དང་མྱི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་གསང་བའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ནང་མོལ་གྱི་བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ཤྱི་དུས་དུར་ས་ལ་འཁུར་
ནས་འག་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ཤོར་སོང་མདགོ་མདགོ་བྱས། གཅྱིག་གྱིས་ཤོར་
ཁུལ་བྱས། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འདྲྱི་ཁུལ་བྱས། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་ཕན་གྱི་རདེ་དམ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
མཚན་སན་གགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད་དམ། ང་ཚ་ོར་ེར་ེབྱེད་ནས་བསམ་མན་ོཐོངས་དང་། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་
ཡྱིན། ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད། ཆསོ་ལུགས་གང་གྱིས་ཀང་འཐནེ་འཁེར་མདེ་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་
བའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚ་ོདགུང་ལ་ོབགེས་པ་དང་སྱི་འཐུས་ཉམས་མོང་ཅན་རྣམ་པས་ས་བཤད་རྡ་ོབཤད་བྱེད་
ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོཡང་ཐ་ེཚམོ་ཟ་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་ད་ེརྩ་བ་ནས་མ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་
ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ད་ེརེས་མའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་
རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསོམས་སན་སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ང་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ་ོནང་གསལ་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་
ཞྱིབ་ཀྱིས་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་རྩ་བའྱི་མ་འགྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་



118 
 

གསལ་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མ་འཐུས་པ་ཡང་མང་པ་ོའདུག གཞན་ཡང་དག་ཆ་མ་དག་པ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་དྲྱི་བ་བཏང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལན་འདབེས་མ་བྱས་པའྱི་གོང་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚིག་འགའ་སན་གསང་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་
ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཕལ་ཆེར་ཁག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ ༢༦ དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་ ༢༤ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག མཉམ་འབལེ་གྱི་ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་སྔནོ་གངེ་གྱི་ཐགོ་ལ་སན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། རྩ་བའྱི་མཉམ་འབལེ་
གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བར་ལམ་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕག་གཉྱིས་མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་ཁག་ཁག་བཟསོ་ཏ།ེ མཉམ་འབལེ་གྱི་
འཛིན་སྐྱོང་ད་ེགནས་ཡུལ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམངའ་སེའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་བཞག་པའྱི་ཚོགས་པ་དེས། སྱིག་གཞྱི་
དང་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོགཏན་འབེབས་བཟོས་པ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱིས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བྱུང་བ་རདེ། 
ཁག་ཁག་བཟ་ོཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་འབེལ་ས་ོསོའ་ིཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐད་ཀར་
བཀདོ་འདམོས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེསྟ་རསེ་ཤྱིང་གཅདོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཔ་ེནང་བཞྱིན་བཀའ་འག་ོས་དང་དའེྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་ཧ་ལམ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལས་བསམོས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་གཞྱིས་ཁག་ ༤༥ དང་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཁག་ ༡༥ ལས་བསོམས་ད་ེཆ་ཚང་ཚུར་ཕོགས་བསོམས་
བྱས་ཏ་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བར་ལམ་མཉམ་
འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཏག་
ཏག་ཕུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས། ང་ཚོས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཚིག་གྱི་དག་ཆ་དང་བརོད་བྱ། དོན་དག་གྱི་ཐགོ་ལ་འགྱིག་དང་མ་
འགྱིག་བྱུང་བ་ལ་ས་གནས་ལ་མར་འདྲྱི་རྩད་བྱས་ཏ་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འདྱི་ལྟར་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེས་རྐྱེན་པས་དྲྱི་བ་ད་ེཡང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་སྐབས་འདྱིར་རྩ་བའྱི་མཉམ་འབེལ་
ཁག་གྱི་ལ་ོའཁོར་ཚགོས་ཆེན་ད་ེའཚོགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་གཏུགས། ལས་བསམོས་ད་ེདུས་ཐོག་ལ་རྩ་བ་ནས་མ་ཕུལ་བ་བྱས་
ཏེ། ང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སོ་སོས་སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་མར་ཡྱིག་འབེལ་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། ངག་ཐོག་ནས་ཀང་ཁ་པར་
བཏང་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦།༤།༢༠ ཐམ་པ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱརོ་དགོས་པའྱི་ལས་བསམོས་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚསེ་ 
༢༥ མ་གཏོགས་འབྱོར་མ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨།༢༩ ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕར་ཕུལ་བར་དུས་ཚོད་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
ལས་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་རྒྱུར་ཕྱིར་འགང་བྱེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཐད་
ཀར་གང་འབྱོར་བ་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། དེས་རྐྱེན་པས་སོབ་གྲྭའྱི་མ་ོཊ་རླངས་
འཁརོ་དང་གང་ཆེན་གྱིས་འདྲུད་ནས་འག་ོདགསོ་པའྱི་བརོད་བྱ་མ་དག་པ་མང་པ་ོབཀདོ་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། མ་
འོངས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེམྱི་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚང་མ་དང་། ངའྱི་ངོས་ནས་ཀང་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞསེ་ང་ོསདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ལས་བསོམས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དནོ་ཚན་དང་པ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་བསད་པ་ད།ེ ལྡ་ེར་ལྡུན་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ གསར་རྒྱག་བྱ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ེསྔ་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གྱིས་གནང་རྒྱུ་བྱས་འདུག བྱས་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོསྟངས་གང་འདྲ་
རེད་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེརེད་འདུག ད་ེདངོས་ཡོད་རང་རེད། དང་པ་ོམ་གྱིར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་ད་ེནང་སྱིད་ལ་
དངུལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེསྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ལ་ཕུལ་ནས་ཕར་ས་ལྷག་མ་གང་ཡོད་བསད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་
མ་འོངས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་རང་གྱིས་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱས་ན། ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེ
བཞེས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ནང་སྱིད་ལ་ཕྱིས་སུ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
དུས། དའེྱི་ལས་ཀ་ད་ེང་རང་ཚ་ོརང་གྱིས་ལས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གང་ལྷག་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འངོས་པར་འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ོའགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་གནད་
དནོ་ད་ེཚ་ོསན་གསེང་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་དགོངས་པ་འཁོལ་ནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་དང་ང་ཚོའྱི་བར་དུ་གན་རྒྱ་
བཞག་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་མེད་བཏང་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱིམ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཀ་སྦུག་ལ་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་དམ་གསུངས་
འདུག སྱིམ་ལའྱི་ས་འཐུས་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༢༠༡༤ ལ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། ཡར་ཨར་པ་ོརྒྱག་རྒྱུའྱི་
ཨར་ལས་གོང་སེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རོགས་ཚོགས་ལ་ལོ་གཅྱིག་ཕར་ཕྱིར་བཤུལ་གནང་
རོགས་ཞེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤་༌་༢༠༡༥ བར་དུ་གཅྱིག་བཞག་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤༌་་༢༠༡༥ ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་རག་གྱི་ཡོད་
པར་བརྩྱིས་ཏ་ེསྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་པ་རེད་དེ། ས་གནས་ཀྱི་གོང་སེའྱི་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཐབོ་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱནེ་གཙ་ོབ་ོད།ེ སྱིམ་ལར་ད་ལྟའྱི་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་འདྱི་ད་ེསྔ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ཀྱི་ནང་
ལ་གོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ཡྱིན་དུས། ཁང་པ་རྒྱག་པར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་གོང་ས་ེཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་གོང་ཁེར་གྱི་ནང་ལ་ཕར་ཟླ་སྱིལ་འག་ོབའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ལ་སྐབས་
འཁེལ་ཏ་ེབཀའ་འཁོལ་མ་རག་ནས་ལྷག་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕྱིས་སུ་དའེྱི་ཁུལ་དུ་ཨར་པ་ོབརྒྱབ་བཞག་པ་ཆ་ཚང་གོང་ས་ེ
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཚུད་བསད་དུས། ད་ེསྔ་བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོབཀའ་འཁོལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མ་
ཐབོ་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག 
 ཀ་སྦུག་གྱི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་རང་ལ་ས་ཆ་གཏན་མ་འཁེལ་བའྱི་དབང་གྱིས་
ཚོགས་ཁང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་དངུལ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་འཛོམས་ནས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་རྩ་བ་ནས་ཆགས་མེད། མཐའ་མ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ས་ཆ་ཕན་བུ་ཞྱིག་གཏན་ཁལེ་ཡོང་དུས། དངུལ་ཕར་ཕྱིར་སོག་བྱདེ་དགསོ་
པའྱི་དུས་ཚོད་ཁེལ་ནས་ཚོགས་ཁང་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱ་དགོས་མྱིན་ལ་གཟྱིགས་
ཆགོ་པར་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེནས་དོན་ཚན་གསུམ་པའྱི་ནང་དུ། སེལ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བགེས་ཤག་དང་ད་ེམྱིན་པའྱི་བགེས་ཤག་ཁག་དགུ་
རེད་དམ་བཅུ་རེད་ཅེས་གསུངས་མཁན་འདུག ང་ཚོས་དང་པ་ོམ་དཔེ་ sample ཞྱིག་བསྐྱོན་པ་རེད། ད་ེཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་ལས་ཤག་དགུ་གསར་རྒྱག་བྱས་ཏ།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུ་གསར་པ་བརྒྱབ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དརེ། ས་གནས་མཉམ་འབེལ་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ས་བརན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་ལ་ཕན་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དང་ལས་འཆར་གང་དང་གང་སེལ་ཡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་འདུག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ད་ེརེད། རྩ་བའྱི་མཉམ་འབེལ་
བཅ་ོལྔ་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་བསད་པ་ད་ེའགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ི
མང་ཚགོས་ཤས་བདག་གྱིས་འསོ་འདམེས་བྱས་བཞག་པའྱི་རྒྱུན་ལས་བསེབ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུན་ལས་བསེབས་བཞག་པ་
དེས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའྱི་གནས་
བབ་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་
དེབ་སྐྱེལ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལག་པ་མང་པ་ོབརྐྱང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་མཉམ་འབེལ་ས་ོསོའ་ིའབེལ་ཡོད་ཤས་བདག་གྱི་མང་ཚོགས་དང་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གང་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་གང་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་དང་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། བཀའ་བཀོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔེར་ན་ད་ལོ་ USAID དང་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་སང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་མཉམ་འབེལ་
གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སོད་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཟ་ོགཞྱིས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་
དང་གོང་གུད་ནང་དུ་འག་ོསོད་པའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཁག་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་འགན་འཛནི་ཚང་མ་བསྐོང་ནས་ད་ེཚ་ོ
འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་གུད་མ་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེ
འཚལོ་རྒྱུ་ཡོད་མདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སྦྱངོ་གནང་རྒྱུའྱི་རྱིགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཁ་པའྱི་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིནང་ལ། ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་གཙང་ཁེའྱི་ཁོངས་རྩྱིས་པའྱི་དག་མཆན་གཅྱིག་དང་རྩྱིས་ཁ་དེའྱི་ནང་
དངུལ་གྱི་བར་ཁད་ཤོར་འདུག གཞུང་གྱིས་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱས་བཞག་པ་དང་ས་གནས་ཀྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་བྱས་བཞག་པ་གཉྱིས་ཀྱི་
བར་ལ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་བར་ཁད་ཤརོ་འདུག ད་ེགང་འདྲ་རདེ། གཙང་མ་བྱུང་ཡདོ་དམ་ད་ེརདེ་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ 
དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ རྩྱིས་ཁ་ད་ེམངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་པས་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཏོན་བཞག་པའྱི་རྩྱིས་ཁ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་བར་ཁད་ཤོར་བསད་པ་ཞྱིག་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་༌་༢༠༡༧ ལོའ་ིརྩྱིས་སོ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་གོང་ལ་འབེལ་ཡོད་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལ་ལམ་སྟོན་
ཞུས་ཏ་ེགཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གཉྱིས་པ་དེར་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཁོངས་སྐྱེལ་རྩྱིས་ཤོག་གྱི་ཤོག་གངས་ ༩༡ དང་ཤོག་གངས་ ༩༢ ཀྱི་ངོས་ལ་དངུལ་
འབོར་བརྒྱ་དང་གཅྱིག་ཚག་དྲུག་ཟརེ་བ་དང་། བརྒྱ་དང་ཚག་བཅུ་དགུ་ཟརེ་བ་ད་ེསོར་བཅུ་དགུ་ཡྱིན་ནམ། འབུམ་བཅུ་དགུ་ཡྱིན། 
ཁྱི་བཅུ་དགུ་ཡྱིན་ད་ེའདྲ་ཅྱི་ཡང་གསལ་ཁ་མྱི་འདུག་གསུངས་འདུག ད་ེདངོས་ཡོད་དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས་ད་ེཚང་མ་
འབུམ་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་མོན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཀེམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པའྱི་བར་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞྱིག་འཕད་བསད་པའྱི་སན་སེང་བྱུང་འདུག རྩ་བའྱི་མོན་གོ་ཀེམ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ཀེམ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ཚན་གྱི་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་གཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་
ཆེ་བར་ཡོད་དུས། ཀེམ་དྲུག་པའྱི་ནང་ལ་འབེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦་༌་༢༠༡༧ ལོའ་ིརྩྱིས་
འགོའ་ིནང་ལ་ཆུ་མཛོད་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དངུལ་གཅྱིག་ཞལ་བཞསེ་ཐོབ་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ཀེམ་བདུན་པའྱི་ནང་གྱི་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་སན་གསང་ཞུས་ཡོད། སན་སེང་ཞུས་པའྱི་
ནང་ལ་ཀམེ་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དརེ། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་འདྱི་བཞྱིན་མྱི་འབོར་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས། སྨན་ཁང་
ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་དགོས་གལ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སྨན་ཁང་ཡོད་ཀང་སྨན་པ་མེད་པའྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཟགོ་ཉར་ས་ཙམ་
ཞྱིག་ལས་ནད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་ག་རེ་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་
གསུངས་པ་རདེ། ད་ེརྩ་བའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་རང་
བཞྱིན་གྱིས་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་འོག་ནས་ང་ཚོས་མར་རྩད་གཅོད་ཞུས་སྐབས་ས་གནས་
འཕོད་བསྟེན་འགན་འཛིན་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཐུན་མོང་ནས་ཐབས་ཤེས་འབད་བརྩོན་བྱས་ཏེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་གྱི་སྨན་པ་ད་ེརསེ་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡྱིན་
ལ་ཉྱིན་ཕེད་སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་
ནམ་ཡྱིན་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ལྟ་རགོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་པ་དེར་། མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ས་ོནམ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ས་ེཚན་གྱི་ནང་དུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་འཕྲུལ་
རྨོས་པའྱི་ག་ཆ་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ལས་གོང་ཆུང་བ་བརྒྱབ་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོང་གུན་འགོ་བཞྱིན་འདུག སོང་ཙང་མ་
འངོས་པར་མཉམ་འབལེ་གྱི་འཕྲུལ་རྨོས་ས་ེཚན་འདྱི་གོང་གུན་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་རྨསོ་ག་ཡང་ཆུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
མ་འོངས་པ་ལའང་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གོང་གུད་ནང་མྱི་འག་ོབའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོད་ཅསེ་དྲྱིས་འདུག རྩ་བའྱི་ད་ེཡང་མཉམ་འབལེ་
གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་བསད་པའྱི་ལས་གཞྱི་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་གོང་གུད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་གུད་དེའྱི་ཁ་གསབ་མཉམ་འབེལ་རང་ནས་འཇལ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ལུགས་ཤྱིག་འདུག བྱས་ཙང་ཞྱིང་ཁ་རྨ་ོབར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ Tractor དསེ་གོང་ཆནེ་པ་ོརྒྱག་ཡོང་དུས། འདྱིར་མྱི་མང་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་མཉམ་འབེལ་གྱི་གོང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མར་བཅག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཏོག་ཙམ་གོང་གུད་དུ་འགོ་བ་
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ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཀང་། ད་ེམཉམ་འབལེ་ནས་མྱི་མང་གྱི་ཁ་ེཕན་རང་ལ་བརྩྱིས་ཏ་ེགོང་གུད་ད་ེམཉམ་འབལེ་གྱི་ཁེར་བསད་པ་
ཞྱིག་རདེ་འདུག འཕྲུལ་བཟ་ོཁང་ད་ེམ་འོངས་གོང་གུད་དུ་མ་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་ས་ེཚན་གྱི་ནང་ལ་མཁ་ོབསྡུ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་
རྱིམ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ ཁ་པའྱི་ནང་ལ་འཁྲུལ་རྨོས་དང་འཁྲུལ་བཟོའ་ིས་ེཚན་གྱི་ནང་
ལ་ཁོན་ལས་བྱེད་གངས་བཅུ་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་འགན་འཛིན་དང་རྩྱིས་པ་གཅྱིག དངུལ་གཉེར་ཚོང་གཉེར་འཕྲུལ་ལས་པ་གཉྱིས། 
ཀྲགེ་ཀྲར་ཁ་ལ་ོབ་གསུམ་བཅས་ཚུད་ཡོད་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཀ་པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ། འཐུང་ཆུའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ད་ལྟ་རྩ་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཆུ་དྭངས་
བསྱིལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་དྭངས་བསྱིལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གོང་གུད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་གོང་གུད་མ་འག་ོབར་ག་ར་ེགནང་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས་པ་ད་ེརདེ་འདུག སོང་ཙང་
ད་ལྟ་མྱི་མང་ཆུ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་གྱི་སེར་པ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་ལའང་ཕ་ལ་ཕན་བུས་གོང་ཆེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། 
མཉམ་འབེལ་གྱིས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སེར་གྱི་ཚོང་པ་ལས་གོང་མར་བཅག་སྟེ་མཉམ་འབེལ་གྱིས་མཐུན་
རྐྱནེ་སྦྱར་གྱི་འདུག་སྟ།ེ སེར་པ་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིམདུན་དུ་ཕར་ཕྱིན་ནས་འཚངོ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་འབལེ་ལ་ཆུ་ཉ་ོརུ་ཚུར་
ཡོང་ན་མ་གཏོགས་ཕར་བསྐྱལ་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེམེད་དུས། མ་འོངས་པར་གཟའ་འཁརོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་
གསུམ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ས་ོཁར་ཕར་བསྐྱལ་ཏ་ེཚོང་གྱི་ཚོང་འབོར་ད་ེམང་དུ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གོང་ནང་ལ་འག་ོམྱི་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཤས་བདག་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརགོས་ཟབ་སྦྱངོ་དང་བ་ོརྒྱ་དཔྱྱིས་
ཕྱིན་པ་གང་དང་གང་སེལ་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་ད་ེརེད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ གྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་གོང་ཁག་དགུ་ཙམ་གྱི་ནང་
དུ་ཐངེས་གཉྱིས་སྐོར་བསྐྱདོ་བྱས་ཏ་ེཤས་བདག་མྱི་མང་གྱི་ལས་འགན་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ས་ོསོའ་ིཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་དབེ་སྐྱལེ་
བྱེད་དགོས་པའྱི་དགོས་དོན་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེཤས་བདག་
ཚོགས་མྱི་ ༣༦༠ ཙམ་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ཏ་ེསོབ་སྟོན་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ཟབ་སྦྱོང་སོགས་ཞེས་སོགས་ས་ཞྱིག་འཁོད་
འདུག སོགས་སའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་དེ། དེའྱི་ནང་ལ་འཕྲུལ་བཟ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་སོ་ནམ་
ཞྱིང་ལས་ལ་མངའ་ས་ེགཞུང་ནས་སྟནོ་ཉསེ་ཕོག་པའྱི་སྐབས་ལ་གུན་གསབ་ལེན་ཕགོས་གང་ཡོད་མདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེཆ་ཚང་
སོབ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད། ད་ེདང་ཞོར་ལ་ད་ེརྱིང་དཔེར་ན་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཉ་ེཆར་ཁོང་ཚོར་སྟོན་ཉེས་ཕོག་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་ལ་ Crop insurance གུན་གསབ་རག་རྒྱུར་ Insure བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། Insure བྱེད་སར་སེབས་
དུས། གཞྱི་རྩ་ད་ེས་ཐ་ོལག་འཛིན་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམེད་ན་ Insure བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ Manual ལག་པས་བྱེད་པའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཕྱིས་སུ་ལས་གཞྱི་
ཚང་མ་ online བཟ་ོཡོང་དུས། ད་ online insurance ཡྱི་ཆ་རྐྱེན་རག་པར་དའེྱི་ནང་གྱི་འགེངས་ཤོག་ད་ེའགེངས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེ RTC མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་རྐྱེན་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་བཀོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་
གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མར་འབེལ་བ་བྱས་ཏེ་ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་ལ་བཀའ་བཏང་ཏེ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལྷོ་
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ཕགོས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ད་ེས་ཐ་ོལག་འཛནི་སདོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་འག་ོསོད་པའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་དུས། ཁེད་རང་ཚསོ་ 
Crop insurance བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས། མོན་ག་ོཆ་ཚང་མ་འངོས་སྟོན་ཉེས་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་མྱིང་འགོད་དབེ་སྐྱལེ་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་གོང་དང་པ་ོནས་བདུན་པའྱི་བར་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེམཉམ་
འབེལ་གྱི་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཚོང་ཁང་རེད་དམ་ཡང་ན་སེར་ལ་གནང་ཡོད་དམ། ད་ེཁ་གསལ་གནང་རོགས་ཞེས་
གསུངས་འདུག གཞྱིས་གོང་གསུམ་པའྱི་ནང་ཡོད་བསད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ཨང་དང་པ་ོད་ེམཉམ་འབེལ་གྱིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱོང་
བྱས་ཏ་ེལ་ོརརེ་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ནས་ ༨༡༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་འདུག གཞྱིས་གོང་དང་པརོ་ཡོད་པའྱི་ཚངོ་ཁང་ཨང་ལྔ་པ་
ད་ེསེར་པ་ལ་ཟླ་རེར་སོར་སུམ་བརྒྱའྱི་ཐོག་བོགས་མ་བཏང་འདུག གོང་སེ་བདུན་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ཁང་ད་ེཟླ་བ་ར་ེརེའྱི་
ནང་ལ་སརོ་ ༡༢༠༠ བྱས་ཏ་ེབོགས་གཏོང་བྱས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་སོ་ནམ་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཕྱུགས་གསོ་སེ་ཚན་ད་ེཡང་ཕལ་ཆེར་གོང་གུད་
ནང་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ཚོང་གྱི་ས་ེཚན་གང་ལ་གང་འཚམ་གོང་གུད་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རེས་མ་ལེགས་སེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་འཚོལ་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག ཕར་གྱིར་ཕྱུགས་གསོ་ཁང་
དང་གཅྱིག། རྡ་ོསྣུམ་རླངས་རས་སེ་ཚན། སོས་བཟ་ོསེ་ཚན། བཅས་སོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངོས་ཆས་ད་ེ
ཚོའྱི་སྐུལ་ཟད་ག་དངུལ་དང་ཚན་ཁག་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བཅག་པའྱི་སེ་ཚན་མང་བ་དེ་གོང་གུད་ཀྱི་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག མཉམ་འབེལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ནམ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ོརང་ཚོས་ཚོང་གྱི་ས་ེཚན་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེརྒྱུན་
གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཚོང་ཁེ་བབ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུར་གང་མང་ཞྱིག་གནང་འདུག་ཀང་། མཉམ་འབེལ་སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་མ་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་གཅྱིག་ལྟ་བུར་རྩ་བ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོས་དའེྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚསོ་ལམ་སྟནོ་ཕུལ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་མེད་དུས། ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ལའང་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་སུ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཅ་པའྱི་སེལ་ཀབོ་བད་ེསྐྱྱིད་སར་གསོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་
དང་། བེད་སདོ་བྱ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསསེ་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་བསད་འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོཕདེ་སྔནོ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཆགས་ཡོད་དམ། ད་ེལ་དབུས་ནས་ལམ་སྟནོ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་ས་ཁང་
ཕྱིར་བསྡུ་དང་བགོས་སོད་བྱ་ཕགོས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་
ལེན་ངསེ་པར་དུ་བསྟར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས། ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞུས་བསད་ཡོད། 
མ་འཁལེ་བ་ར་ེཟུང་ཡོད་ན། འཁེལ་མ་སོང་ཞེས་སན་སེང་དགོས་པ་རདེ། ད་ཕན་ལ་ད་ེརྱིགས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་
སོང་། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ནང་ལ་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་ལེན་གྱི་ཐགོ་
འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ཆ་པ་དརེ་ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། ས་བཅད་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་བྱས་ཀང་
གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་ནང་ལ་ས་ཆ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིང་སྟོང་དུ་ལྷག་འདུག ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་
དམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གང་གནང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ཞྱིང་ལས་འདེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་
ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག འདྱི་འཆར་ཅན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། རྩ་བའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཞྱིང་ལས་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་ཞྱིང་ས་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེབདག་མེད་ལྷག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་ཚུལ་
ལྡན་བྱེད་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་དཔརེ་ན་ལམ་སྟོན་སྔ་རསེ་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཞྱིང་ཁ་འདབེས་ལས་བྱས་ཏ་ེསྟོན་ཐགོ་འབས་བུ་སྨྱིན་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀང་། ས་ཆ་དེའྱི་བདག་དབང་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་སྟོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དཔེར་ན་ཤྱིང་སོང་ལས་མེད་ཀང་
འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏ་ེཉར་བ་ཡྱིན་ན། ས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤྱིང་སོང་ཞྱིག་སྐྱེས་བསད་པ་དེས་དེར་བདག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་མཚོན་
གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་མྱི་ཤོར་བའྱི་དག་ེཕན་ཏན་ཏན་ཡོད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ལོར་ཆ་བཞག་ན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ཁྱིམ་ཚང་རྩ་བའྱི་ ༤༠༢ ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ 
༡༣༨ ཙམ་བྱུང་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༡༥༧ ནས་ ༡༧༦ བར་གྱི་ག་ོདནོ་ད་ེངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཤེས་
ཐུབ་མ་སོང་། གོས་ཚགོས་ལས་བསམོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ལ་རྩ་བ་ནས་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོས་
གནས་ལ་བསྐྱར་དུ་དམ་དནོ་བྱས་ཏ།ེ མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་ད་ེརང་རདེ། ས་གནས་ནས་ལས་བསམོས་ད་ེདུས་ཐགོ་ལ་མ་འབྱརོ་བ་དང་དསེ་དབང་གྱིས་ང་
ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་དག་ཆ་དང་ཚིག་ནོར་ཤོར་བསད་པ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་བཟ་ོབཅོས་བྱདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ད་ེརྱིང་
ཏགོ་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་སོང་། མ་འོངས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཇ་པ་དེར། ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྔོན་མ་ལས་གཞྱི་ Niranthara 
Jyothi Power Scheme ཟརེ་བ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་མང་བ་ད་ེགོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
འགོ་ནས་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ས་ཆ་ད་ེཏོག་ཙམ་ད་ེསྔོན་གྱི་ས་མཚམས་དབྱ་ེསྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་དུས། Niranthara Jyothi Power Scheme དེའྱི་ནང་ཚུད་ཐུབ་མྱི་འདུག བར་
ལམ་ལས་གཞྱི་ད་ེཡོད་པའྱི་སང་ལ་གོང་གསེབ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་དའེྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚུད་བསད་པ་མ་གཏོགས། གོང་གསེབ་མང་བ་
དང་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཁུངས་དེ་ Niranthara Jyothi Power Scheme ནང་ཚུད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེཡུལ་མྱི་དང་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ་མ་གཏགོས། ཡུལ་མྱིར་གགོ་ཐབོ་པ་དང་བོད་མྱིར་མ་ཐབོ་སྟ་ེ
ལྷག་བསད་པ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མཚུངས་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ Niranthara Jyothi Power Feeder  ཟེར་
བའྱི་ Niranthara Jyothi Power Scheme རང་གྱི་སང་ལ་ Feeder གཅྱིག་བཙུགས་ནས། ད་ེནས་ཚུར་འཐེན་རྒྱུའྱི་
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ཐབས་ཤེས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་
མའྱི་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱིས་སལེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་མ་ལག་ཁོན་ཡོངས་སམ་ཚན་པ་གང་རུང་ལ་ལ་ོའཁོར་ནང་གོང་གུན་ཡོད་
པའྱི་ཚ་ེགོང་གུན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༌༢༠༡༦ ལོའ་ིཆར་ཆུས་རྐྱེན་པས་ས་ཞྱིང་འདེབས་ལས་མ་བྱུང་
བར་སྟོང་པར་ལུས་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་པ་གཅྱིག་འདུག དེར་ས་གནས་ནས་ལས་བསོམས་ཕུལ་སྟངས་ད་ེ
མཉམ་འབེལ་གྱི་ Tractor section དེ་གོང་གུན་ནང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད། གོང་གུན་ནང་ལ་འགོ་དགོས་པ་གང་རེད་ཟེར་དུས། 
ཆར་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིང་ཁ་རྨ་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཞྱིང་ཁ་རྨ་ོམ་ཐུབ་ན་ Tractor གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལོ་
ཁོན་ནས་འདབེས་ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་བའྱི་དནོ་དག་ད་ེརདེ་འདུག་སྟ།ེ དངསོ་ཡདོ་ཐགོ་ད་ལ་ོཀ་ོལྱི་གལ་ནང་ཞྱིང་ཁ་མ་བཏབ་པའྱི་ས་
ཆ་ཨ་ེཀ་གཅྱིག་ཀང་སྟོང་པ་ལྷག་མེད་ཅསེ་ད་ེསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལས་བསོམས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ཚོང་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཅེས་དང་པ་ོམཉམ་འབེལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་
བཞག་འདུག གོས་ཆདོ་འདྱི་ཐགོ་མ་མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་བསྐང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནམ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ོརང་
ཚ་ོམྱི་ར་ེཟུང་གྱིས་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནམ། ད་ེཞུ་ཚོད་ཐྱིག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དང་པ་ོཚོང་ཁང་དང་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འཚོང་སའྱི་ཁོམ་ར་གཅྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོང་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས། ཚངོ་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེམྱི་མང་ལ་དྲྱིལ་བསགས་བྱས་
ཏ་ེཚོང་ཁང་ལེན་མཁན་སུ་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཡོང་དུས། ཚོང་ཁང་ལེན་མཁན་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེ
འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐགོ་མར་ཚོང་ཁང་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཕྱིས་སུ་ཕར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟ་ེརྒྱག་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག 
 བཞྱི་པའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག གཞུང་ནས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་གང་གནང་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག ད་ེཤོག་གངས་ ༢༠༡ གྱི་གོས་ཆོད། ཁ། ༢ པའྱི་ནང་དུ་ཀ་ོལྱི་
གལ་གྱི་གོང་སེ་ K,R,J གསུམ་དང་དགོན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་འདུག ད་ེཚ་ོས་གནས་ར་ེརེས་
དབུས་ལ་ཞུ་གཏུགས་སྔ་ཕྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཁངོ་ཚའོྱི་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སལེ་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཉ་པ་ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་། བེད་སོད་བྱ་
ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཟེར་ནས་ས་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ས་སྟོང་པར་མ་ལྷག་པའྱི་ཐབས་
ལམ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ། གནང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་དམ། ས་ཁང་རྩྱིས་སོད་བྱས་ཟྱིན་པ་དེ་དག་བདག་སྲུང་བྱ་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་ཡོད་ན། བོད་མྱི་ས་ཁང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་སོད་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག རྩ་
བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ཞྱིང་ཁ་བོགས་མ་གཅྱིག་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་རང་ལ་མ་གཏོགས། ཕྱི་མྱི་ལ་
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རྩ་བ་ནས་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་བསད་ཡོད། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་མང་དུ་འགོ་བའྱི་སད་དུ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བར་ལམ་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གྱི་སྔནོ་ལ་དུད་ཚང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་ལ་ོརརེ་འབུམ་
བརྒྱ་མན་ཙམ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་བུན་ལོན་ཞྱིག་ཀང་གཏངོ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་མྱི་མང་དང་གཞནོ་སྐྱེས་མང་པ་ོཞྱིང་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ོདབྱྱིངས་བསེབས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ལོའ་ིལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ USAID ཡྱི་ཕག་དངུལ་ཐནོ་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལའང་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་
འདྱི་ལྟར་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་གཏའ་འཇོག་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་བུན་གཡར་གནང་
སལོ་ཡོད། འདྱིར་བུན་ལོན་ ༢༥,༣༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཞསེ་པ་དེར་ག་ོདོན་ཅྱི་ཡང་མེད་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དརེ་དགོངས་སེལ་
ཞུས་པ་དང་སགས་ཏན་ཏན་འབྱི་ནརོ་ཕྱིན་འདུག འདྱི་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་དང་ཁྱི་གསུམ་རདེ་འདུག 
 གསུམ་པ་དེར། སོབ་ཕྲུག་འོར་འདྲེན་བྱེད་སའྱི་གང་འཁོར། རྩ་བའྱི་ Bus ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ཁུལ་རེད་འདུག རླངས་
འཁརོ་ད་ེགང་འབྱི་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་གང་གོག་རང་གྱིས་འདྲུད་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། 
ཕྲུ་གུ་འོར་འདྲེན་བྱེད་དུས་གང་གོག་དང་གང་ཆེན་གྱིས་འདྲུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་གསུངས་པ་ད་ེཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིག་ཆ་མ་
དག་པའྱི་སྐྱནོ་རང་རདེ་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གཟབ་གཟབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཞྱི་པ་དེར་ལ་རྒྱབ་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀ་ ༡༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་པ་དེ། མ་འོངས་པར་མཉམ་འབེལ་དང་ནང་
སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་དང་གང་གནང་རྩྱིས་ཡོད་དམ་གསུངས་འདུག ཨ་ོརྱི་ས་ལ་རྒྱབ་ལ་ཞྱིང་ཁ་ཨ་ེཀར་ ༡༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་མཉམ་འབེལ་གྱིས་འདེབས་ལས་བྱས་ཏ་ེབེད་སོད་གནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་མཉམ་
འབེལ་ལ་དེས་ལྟ་བཟ་ོད་ེཙམ་མེད་དུས། ཁོང་ཚོས་ད་ེནང་སྱིད་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་ཏ་ེནང་སྱིད་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་གམ་ཞསེ་གསུངས་པ་ཙམ་ལས་རྩ་བའྱི་ད་ེཡར་ཕུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཞྱིང་བདག་དང་མཉམ་འབལེ་གཉྱིས་བར་ལ་བཀའ་
མོལ་གནང་ནས་གན་རྒྱ་འཇོག མཐའ་མ་དེར་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ནང་སྱིད་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། 
སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ཀྱིས་ཡར་རྩྱིས་ལནེ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནས་བབ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་
མ་འོངས་པར་འཛུགས་བསྐྲུན་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་བང་ཞྱིག་ང་ཚསོ་སྱིག་བསད་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་རུམ་བཟ་ོས་ེཚན་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་སོགས་ཀྱི་ཡོངས་རགོས་མ་གནས་ཚོང་ཟགོ་གཅོག་ཆ་བྱས་ཏ་ེཚངོ་
བསྒྱུར་བྱས་འདུག ད་ེགོང་གུན་ག་རེའྱི་དབང་གྱིས་རུམ་བཟ་ོསེ་ཚན་ད་ེམཉམ་འབེལ་ལ་ཟླ་སྱིལ་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་
དམ་གསུངས་འདུག རུམ་བཟའོ་ིས་ེཚན་ད་ེག་རང་རེད་འདུག རུམ་བཟའོ་ིས་ེཚན་ད་ེལ་ོབསྟུད་མར་གོང་གུན་ཆགས། ད་ེཆགས་
པའྱི་དབང་གྱིས་དེར་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་དུས། རུམ་འཐག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གདན་དང་རུམ་གདན། ས་ོཡོལ། དེའྱི་ནང་དུ་དངསོ་
ཆས་ཡདོ་བསད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་བཙངོ་། ད་ེབཙངོ་རསེ་དའེྱི་ས་ེཚན་ད་ེམཉམ་འབེལ་གྱི་ནང་ལ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་། དའེྱི་ནང་ལ་ཡདོ་
པའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེདག་ཀང་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཕར་ཟླ་སྱིལ་བཏང་འདུག 
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 དྲུག་པ་དེའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་མྱི་དབུལ་ཕོངས་ཆེས་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༦ ལ་སོར་ ༡༥༠༠ ར་ེརྩྱིས་ཁོན་སོར་ ༢༤༠༠༠ 
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་བཀོད་འདུག རོགས་དངུལ་ཐབོ་མེད་ན་ཐ་ོགཞུང་ནང་མ་ཚུད་པ། ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཡོད་
དམ་མདེ་ཅསེ་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་རདེ་འདུག བྱས་ཙང་མྱི་ ༡༦ ལ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཁ་ེབབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཉམ་ཐག་ཚ་ོ
ལ་ལྟ་རགོས་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདུག ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དུས་གཅྱིག་ཙམ་ལས་གནང་སལོ་མྱི་འདུག ད་ེསོར་ ༡༥༠༠ རདེ་འདུག ད་ེ
མྱི་བཅུ་དྲུག་ནང་ནས་བཅ་ོལྔ་ད་ེང་ཚའོྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཚུད་བསད་པ་ཤ་སྟག་རདེ་འདུག ཁ་ོརང་ཚསོ་འཕར་མ་ཞྱིག་
གསོལ་རས་གནང་བ་རེད། མ་ཚུད་པ་གཅྱིག་འདུག་སྟ་ེདེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡང་གསལ་པ་ོམེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེད་འདུག གང་
ལྟར་མཐའ་མ་དརེ་གཞྱིས་ཆགས་རང་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ཐངེས་གཅྱིག་གནང་འདུག 
 བདུན་པ་དེར་ཤོག་གངས་ ༢༢༩ ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་ལ་ཁེ་གོང་གྱི་རྩྱིས་ཤོག་ཕུལ་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསལ་འདུག ད་ེདགངོས་དག་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་ཕུལ་ཆགོ་པར་ཞུ། 
 ཏ་པ། མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། གོང་སེ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་བར་ལ་ཟམ་པ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ད་ེལ་ོལྟར་ཆུས་བཀབ་ནས་མྱི་ཕར་འགོ་ཚུར་འག་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཡང་ད་ཕན་དོན་འབས་སོན་མ་སོང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་གནང་འཆར་ག་ར་ེཡོད་དམ་ཅེས་གསུངས་འདུག རྩ་བའྱི་ས་གནས་
ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་ཙག་ཙགི་གྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་མ་བར་ལམ་ནས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོར་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་མ་
གཏོགས། བར་ལམ་འདས་པའྱི་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ནང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚ་ོས་གནས་རང་ལ་ཉྱི་མ་འདྲ་ས་ོནས་བཞུགས་
བསད་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་མ་གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་གསང་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་ང་ཚ་ོབཙུགས་ཡོད། ཕོགས་ཟ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་
གཅྱིག་བྱས་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་ད་ེབར་ལམ་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་གཡེང་ཤོར་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་དྲུང་ཆ་ེབྱས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་ཚོགས་
ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་འདུ་སྔ་རསེ་ནང་གང་ལྟར་འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འདྲ་བ་བྱས་ཏ་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིཁབ་
ཁངོས་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ལྟ་སྐྱངོ་བྱ་རྒྱུར་ཁེད་ཚསོ་ཞབས་བ་ོདང་མཚུངས་པ་ག་ར་ེའཁབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་འཁབ་
རགོས་གྱིས། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཁབ་རྒྱུ་ག་ཚོད་ཡོད་ཀང་འཁབ་
རགོས་གྱིས་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་བཀག་སོམ་བྱས་བཞག་པ་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅསེ་སྔོན་ཆད་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་ཁུལ་ནང་ནས་
ཀང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྟེང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་འདོད་བ་ོམ་ཁེངས་པ་མྱི་འདུག་ཀང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁང་པའྱི་དཀར་རྩྱི་གཏོང་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ལ་དངུལ་མར་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆགས་ཡོང་དུས། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ས་གནས་ལ་ག་ར་ེབྱས་ཏ་ེབཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆུང་ཙག་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དཀར་རྩྱི་གཏོང་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ཐབས་
ཤེས་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་གང་འདྲ་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། བྱས་ཙང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་ཚ་ོརྩ་
བའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་མར་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་གྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚ་ོད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ པའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་བཀའ་འབེལ་འོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོ་བསྐྱར་དུ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
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བསྐོང་འཆར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མ་འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གྱི་དགོངས་འཆར་
གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཐབོ་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རགོས། གོང་དུ་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་དཀནོ་
མཆོག་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་ཏ་ེབག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ཐོག་མར་བཞེས་པར་ཚང་མས་དགའ་བསུའྱི་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་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་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་སྱིང་བསྡུས་ཐགོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ད་ེགནང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
 
 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དོན་ཚན་མན་སར་གྱི་དོན་ཚན་ ཏ༽ པའྱི་ཨང་ ༢ ནང་གསེས་རེད་འདུག 
ལག་ཤེས་ས་ེཚན་ལ་ ༠།༠༨༨ དུས་ཆནེ་ཁག་ཟརེ་བའྱི་ཨང་ཀྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་རའེུ་མྱིག་ནང། གངས་གནས་འགོད་སྐབས་ཚེག་བཀདོ་
ཆདེ་དུ་ཤད་འགདོ་ནརོ་ཕྱིན་འདུག་པས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སན་རྡ་ར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ། སན་རྡ་ར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་
ནང་མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་ཞེས་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འོས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱིས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་འདུག  དེ་མན་སར་
གཞྱིས་ཆགས་མ་རེད། སན་རྡ་ར་གཞྱིས་ཆགས་རདེ་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༦༢ ནང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱབས་
བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོས་ཉེ་འཁོར་ལ་ཕོགས་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས་སུ། ཐོན་ཚེས་དང་འབྱོར་ཚེས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཐད་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་བད་ེསྡུག་ཞུས་གནང་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞསེ་གསུངས་པར། རྩ་བའྱི་ས་གནས་ག་ོཌྱི་ཡ་ཟརེ་བའྱི་ནང་ S.P འདྱི་ས་གནས་ག་ོཌྱི་ཡ་ལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། 
འདྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བྱས་ན་ས་གནས་ཀྱི་ལག་འཁེར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ཀྱི་ S.P ཡྱིག་ཚང་དུ་
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སན་སེང་ཞུས་ཏེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱ་དགོས་པ་རེད། འོན་ཏེ་ད་ེའདྲ་ཞུ་ཐུབ་མྱི་འདུག། འདྱིར་དབུས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཐུབ་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་སན་སེང་ཞུ་ཕོགས་དང། ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཚང་མ་ས་གནས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཐ༽ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༩༠ གཞྱིས་གོང་དང་པོའ་ི
མཐའ་མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་བཅུ་ཁང་གངས་གཅྱིག་དང་། ཆུ་མཛོད་དུ་རྒྱང་ཐག་རྱིང་བས་མྱི་མང་ཚོར་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་རོགས་རམ་ཞུས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག།རྩ་བའྱི་
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་སྔ་རེས་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་འདུག་སྟེ། དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ཐད་བཀའ་ལན་
ཕེབས་པ་འདྲ་ཅྱི་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕ་གྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགོ་ལགས། ས་
གནས་སུ་ཕབེས་སྐབས་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་སན་སངེ་ཞུས་ཏ།ེ ད་ེཚ་ོམ་ཐབོ་བར་དུ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་པའྱི་
ར་ེབ་དང་མཇུག་སྣོན་མུ་མཐུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་སྐབས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང། གཞྱིས་མྱི་
ཁག་ཅྱིག་མེའ་ོདང་ཏྱི་ཛུ། ད་ེམྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཁག་ལ་གནས་ས་ོབྱ་བ་ོཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། འདྱི་འཁདོ་འདུག འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་ཞེས་པ་གང་དང་གང་རདེ་དམ། གཞྱིས་ས་ོབྱ་བ་ོ
ཡོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་གཞྱིས་ས་ོབྱ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་སུས་གནང་གྱི་རདེ་དམ། ཞསེ་པ་ད་ེརདེ། 
 དརེ་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཞསེ་པའྱི་ནང། ཏྱི་ཛུ་དང་མེའ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་སེལ་ཀབོ་དནོ་གྲུབ་གྱིང་དང་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ད་ེཚའོྱི་
ནང་ཁོང་ཚོས་མཉམ་བསེས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་རྱིགས་བགྱིས་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐད་
དགངོས་པ་བཞེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གོང་གསེབ་ཁག་ལ་འཚ་ོསོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་སྟབས། ད་ེ
ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་གཞན་དུ་ས་ོཕྱིར་རྩ་བའྱི་སན་སེང་ཞུས་འདུག་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་སུ་གཞྱིས་ས་ོགནང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་
ཡང་བྱུང་མེད། རྩ་བའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནས་ཁ་ེན་ཌ་ནང་གཞྱིས་ས་ོབྱས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་མང་འདྱི་ཚ་ོརྱིགས། ཏྱི་ཛུ་དང་མེའ་ོ
གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཐོན་མཁན་མང་པ་ོཡོད་སྟབས། ད་ེཚོའྱི་ས་ཁང་ཕྱིར་ཕུལ་བྱུང་མཚམས་
སུ་ད་ེདག་ཚུར་ཟླ་སྱིལ་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ལོ་མང་སྔོན་ནས་ཡོད་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐད་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་མཇུག་
སྐྱངོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་བོད་རྱིགས་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས་ལ་མངའ་གཞུང་ནས་སྱིག་གསལ་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་དང་། མ་
ཟད་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལ་ས་ཞྱིང་བོགས་ལེན་གྱི་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་དུ་སོད་གཅྱིག་ནང་རྒྱ་
གར་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མྱི་སེར་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མཁན་དང་། བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅལོ་བའྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་ཡོད་མཁན་གཉྱིས། མཉམ་བསསེ་
ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་སན་སེང་གནང་རོགས་བགྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད་འདུག དེར་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ཙམ་རདེ་མ་གཏོགས་པས། གཞན་
དུ་དེ་འདྲ་བའྱི་མཉམ་བསེས་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་གངས་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་དུ་སོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་མྱི་
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སེར་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་མྱི་ ༡༡༩ འདུག བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བའྱི་ལག་འཁེར་སོད་མཁན་གངས་ ༩༦༣ ཁོན་བསོམས་
པའྱི་ ༡༠༨༣ ཡོད་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་
མཚུངས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་དང། རོགས་རམ་མཐུན་སྦྱོར། ད་ེབཞྱིན་དུ་གོག ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་དུ་གོག་འཁྱིད་སའྱི་ཡུལ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ཀང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྐམ་གོག་འཕྲུལ་འཁོར་དང་ཉྱི་འོད་ཀྱི་སྐམ་གོག་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཁེ་ན་ཌ་ལ་
གཞྱིས་ས་ོབྱ་རྒྱུར་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོབ་སྐལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་སོབ་གྲྭ་དང་རྒན་གས་ོཁང། སྨན་བཅསོ་
ཀྱི་འག་ོགོན་ད་ེདག་གྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པ་ཚང་མ་བདོ་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་སུ་མཐུན་སྦྱོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞྱི་པ་དརེ། ས་གནས་སུ་ན་གཞོན་མང་དག་ཅྱིག་མོས་རས་འཐུང་མཁན་དང་གོམས་གཤྱིས་ངན་པར་ལངས་ཤོར་ཇ་ེ
མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་མྱིན་དང། འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་མཁེན་རགོས་ཡོད་མྱིན། གལ་
ཏེ་མཁེན་རོགས་ཡོད་ཚེ། དེ་ཐད་ཐབས་ལམ་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་པར། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་མོས་རས་ངན་
གོམས་ཅན་ཏྱི་ཛུའྱི་ཁུལ་དུ་མང་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་གངས་ ༨ ཙམ་ཞྱིག་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་
ངུར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་མྱི་གངས་ ༨ ནྱི་ཧ་ལམ་མང་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ་འདུག།འདྱི་ནས་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ད་ེའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་དེའྱི་ཐད་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་
འབལེ་བ་བྱསོ་ཞེས་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། 
 ད༽ མེའ་ོཆསོ་འཕེལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས། ད་ཡོད་སྣུམ་འཐག་ནྱི་འཕ་ོབརླག་ཕྱིན་ཏ་ེབེད་མེད་
དུ་ལུས་ཡདོ། སྣུམ་བཙིར་ཆདེ་ཀྱི་སྣུམ་འཐག་འཕྲུལ་འཁརོ་ཞྱིག་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེསྐྱནོ་ཤོར་ཏ་ེལུས་འདུག འདྱི་ལས་བསམོས་ནང་
བཀོད་པ་ལས། འདྱི་སྐྱོན་ཤོར་འདུག་པས་བཟ་ོབཅོས་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དེའྱི་ཚབ་ཏུ་གསར་པ་ཞྱིག་ཉོ་
རོགས་གྱིས་ཞེས་པའྱི་སན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་མ་བྱུང་རུང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ལ་མར་འདྲྱི་རྩད་བྱས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་
ཆདེ་ཐབས་ལམ་ཅྱི་ཞྱིག་འདནོ་རྒྱུ་འདུག་ཅསེ་ཏན་ཏན་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དེར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༣༦༠ ནང་། ཁ་ེན་ཌ་ལ་གཞྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ཡྱི་ཁོངས་
ནས་ཤུལ་འཛིན་མེད་རྱིགས་ཀྱི་ཞྱིང་ས་དང། ས་ཁང་། ས་སྟོང་ཕྱིར་བསྡུ། གཞྱིས་སོས་རེས་ཀྱི་ཁྱིམ་སྟོང་གངས་དང། ཞྱིང་ས་
དང་ས་སྟོང་ཨ་ེཀ་ག་ཚོད་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་མེད། རསེ་སུ་ཁང་པ་དང་ས་ཞྱིང་ད་ེདག་ཇྱི་ལྟར་གནང་འཆར་ཡདོ་མེད་གསལ་ཁ་
ཡོང་བ་ཞེས་པར། ཁ་ེན་ཌ་ལ་མྱི་འབོར་ ༡༠༥ ཙམ་ཞྱིག་ཤུལ་འཛནི་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀ་བཅུ་གསུམ་དང་། ཁང་ས་
སྟོང་པ་གངས་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་གཞུང་ལ་རྩྱིས་ཕུལ་སོང། ད་ེསྔ་ཁ་ོརང་ཚོར་ས་ཁང་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེར་ཁང་པའྱི་རྱིན་གོང་ཆེན་པ་ོ
གང་ཡང་མ་རེད། འབར་ཞུན་ནམ་ཙག་སའྱི་སམ་ཆུང་འདྲ་བ་ཞྱིག་ལ་ཀ་བ་བཞྱི་ཡར་བསངས་ཏེ། འཕེད་ལ་གདུང་མ་བཏང་སྟེ་
སང་ལ་རྩྭས་འཁབེས་བཀབ་པའྱི་ཁང་པ་ཤ་སྟག་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ོསོས་འག་ོགོན་བཏང་སྟ་ེརྒྱག་པ་ཡྱིན་སྟབས། 
ཁང་པ་དེའྱི་རྱིགས་ཡར་རྩྱིས་འཁེར་ཤོག་ཅེས་པའྱི་གནས་བབ་ཏག་ཏག་བསད་དང་མྱི་བསད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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འདུག་སྟེ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་ཅྱི་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་དང་སགས། ལམ་སྟོན་ཞུས་སྟ་ེརེས་སུ་
གསལ་བཤད་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས། ན༽ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༣༧༧ ནང། གནམ་ཅྱི་ཟརེ་བའྱི་
ས་གནས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་དེང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་དང་། ད་ེམྱིན་རླུང་འཕྱིན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྱིགས། དུས་ཐོག་ཏུ་
གཟྱིགས་ཆདེ་ Cable ཞྱིག་འཐནེ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚའོྱི་ནང་གང་དང་གང་སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་པའྱི་དྲྱི་བ་རདེ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་
ལ་རྩ་བའྱི་ Cable གྱི་ company ཡྱིས་ལྟད་མ་ོགང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ VOA ཁང་གྱི་གསར་འགྱུར། 
དེ་བཞྱིན་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དང། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་བརན་ 
tibetanonlinetv ཅེས་འདྱི་ཚ་ོརྱིགས་ཀྱི་འོད་སེར་ཆ་ཚང་ཡར་ཕུལ་ཏེ། དའེྱི་རྱིགས་མྱི་མང་ལ་གཟྱིགས་འབུལ་ཐུབ་པ་དང་། 
གང་ལྟར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོདནོ་རགོས་ཆདེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 པ༽།ད་ེནས་མན་ཌྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཞེས་པ་ད་ེརེད་མྱི་འདུག ད་ེནོར་འདུག ད་ེབོན་གཞྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
བཀོད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ། མན་ཌྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་འཁོད་འདུག དེའྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༠༡ གྱི་ནང་དུ་སྔ་ལོའ་ིབྱེད་
འཆར་དནོ་ཚན་ ༦།༥་་་༡།༢ ནང་གསལ། ས་གནས་དརེ་འཕདོ་ལས་པའྱི་དགསོ་མཁ་ོམེད་པས། ས་གནས་དརེ་སྨན་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱི་འདུག་པས། སྨན་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་དམ། ས་གནས་སུ་སྨན་པའྱི་དགསོ་མཁ་ོ
མེད་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། འཕདོ་ལས་པ་རག་ཐབས་མདེ་པའྱི་གནས་སུ་གར་བ་རེད་དམ་ཞེས་པར་འགེལ་
བརོད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར། སོན་ཊ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ད་ེསྔ་འཕོད་ལས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ། སྨན་ཁང་གྱི་དངུལ་
གཉེར་དུ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཏ་ེབཞག་འདུག ཕྱིས་སུ་ཕྱིར་བསྡུ་བཏང་སྟ་ེབར་ལམ་ཞྱིག་ལ་མཚ་ོཔདྨའྱི་སྨན་པ་དསེ་གཅྱིག་ལོགས་
ལྟ་རོགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཀང་། མཚ་ོཔདྨའྱི་སྨན་པ་ད་ེཡང་བར་ལམ་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་ས་གནས་
སུ་སྨན་པ་མེད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལས་གནས་གཅྱིག་ལགོས་
གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་འདུག་ཅེས་པ་དེ། སྐབས་དེ་དུས་ལས་བསོམས་འགོད་པའྱི་དུས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ེརེད་འདུག་ཏེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པ་མདེ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 
 ཕ༽ སྱིར་སེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང། མངའ་གཞུང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནང་བོད་མྱི་ཚོའྱི་
འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརནེ། ཕན་བུ་མྱིག་ལ་མ་ཟུག་པར་བརནེ་ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་འདྲ། འདྱི་ཐོག་གནས་སྟངས་གང་དང་གང་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་པར། རྩ་བའྱི་སྱིར་
ཁུལ་དུ། མགནོ་ཁང་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ཕལ་ཆརེ་མྱི་གངས་ ༡༨ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ར་ེཟུང་ལ་ SDO དང་། ཡུལ་
སྐོར་ས་ོའཆམ་ལས་ཁུངས་ནས། འགྱིག་གྱི་རེད་མདོག་མདོག་གྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་འདྲ། ར་ེཟུང་ལ་ད་ེཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས། 
གང་ལྟར་དངོས་སུ་བཀའ་འཁོལ་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོརྩ་བའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དོན་ཚན་གཞྱིར་བཟུང་ལྟར་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་
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བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེའགའ་ཞྱིག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་འདུག་སྟ།ེ མང་བས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་མ་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདུག 
ད་ལྟའྱི་ ༡༠ པའྱི་ཚགོས་འདུ་དརེ་དའེྱི་ཐད་ལག་ལེན་བསྟར་ཕགོས་དང་། མཇུག་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་པ་ོཕུལ་
ཏ།ེ ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་གནས་ཡོད་ཀྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། 
བ༽ སྱིར་བདོ་ཚགོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༢༢ ས་གནས་ཁུལ་ལ་གད་སྱིགས་གཙང་བཟོའ་ིལས་འཆར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་གད་སྱིགས་ཚང་མ་ཆུའྱི་ནང་གཡུགས་པས། དུག་སང་སྐྱེས་འཕལེ་ཕྱིན་པ་དང། ལུང་པའྱི་ནང་ནད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཡོང་བ་
སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེམྱི་འོང་བའྱི་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལྷན་ཁང་དང། 
ལམ་སྟོན་གང་དང་གང་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་རེད་འདུག ས་གནས་སུ་རྩ་བའྱི་གཙང་སའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
འབེལ་ཡོད་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས། གཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་མུས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆུའྱི་ནང་གོས་རྱིང་དང་
གད་སྱིགས་སོགས་གཡུགས་པ་ལ་སོགས་འདྱི་རྱིགས། གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཁ་ོརང་ཚོས་རང་དོན་རང་གཅེས་རང་བྱས་ཏེ། 
ཚུར་བསྡུ་རུབ་བྱས་ཏ་ེམེར་བསགེས་གཏོང་རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོཞུ་མུས་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད།ེ སྔནོ་གྱི་
ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་གྱི་གད་སྱིགས་གཙང་བཟའོ་ིལས་གཞྱིའྱི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ གད་སྱིགས་གཡུག་
སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གཏན་འཁེལ་དགོས་སྟབས། ད་ེས་གནས་ལ་ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ངོས་འཛནི་གནང་སྟེ། འབུལ་ཐུབ་ན་འདྱིའྱི་
ཐད་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་ནས་གད་སྱིགས་
གཡུག་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མ་ཐུབ་པར་བརནེ་ད་ལྟ་ལུས་པ་རེད། ད་ལ་ོམུ་མཐུད་ད་ེབཀའ་སྡུག་ཞུས་ཏ།ེ འདྱི་
ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཅོན་ཏཱ་ར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། མ་གྱིར་མན་
ཌྱིའྱི་རོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་སྟབས། མན་ཌྱིའྱི་རོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ Mandi Distric Municipal Committee 
ཁོང་ཚོས་གང་དུ་གཡུག་གྱི་ཡོད་ཀང་ད་ེདང་མཉམ་དུ་གད་སྱིགས་གཡུག་རྒྱུ་དང། ད་ེདང་ལྷན་དུ་ག་ཕོགས་འདྲ་སད་ད།ེ ད་ེདང་
ཟླ་སྱིལ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་བཀདོ་མངགས་ཞུས་ཡོད། 
མ༽ ཀུམ་རའ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རེད་འདུག།སོང་ཙང་འདྱི་ནང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ངསོ་བཞསེ་གནང་བའྱི་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་༼ཁ། པའྱི་ནང་
གསེས་ནང་མྱི་གངས་ ༧ དང། ཉམ་ཐག་ ༼ག པའྱི་ནང་གསེས་ནང་མྱི་གངས་ ༩༼ང་། པའྱི་ནང་གསེས་ནང་མྱི་གངས་ ༡ 
བཅས་བསོམས་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ ༡༧ ཡོད། ཁོང་ཚ་ོཉམ་ཐག་མགོན་མེད་རྱིགས་ཡྱིན་ཡང་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་ཉམ་
ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་མ་ཚུད་པའམ་ལྷག་ལུས་སུ་གྱུར་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུག སོང་ཙང་རྒས་
གཅངོ་ཉམ་ཐག་མགནོ་མདེ་ཀྱི་རྱིགས་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་གྱི་གཟྱིགས་སྐྱངོ་ནང་མ་ཚུད་པར་ལྷག་ལུས་སུ་གྱུར་པ་གཅྱིག་ཀང་
མེད། ཉམ་ཐག་༼ང། པའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༡ སྟེང་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སོ་ལན་ Solan ནས་མྱི་ཚང་དགུ ཀུམ་རའོ་རུ་
གཞྱིས་སོས་གནང་བ་ནས་མྱི་ཚང་གཉྱིས་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོག་ཅན་ཡྱིན་ནའང་གོང་གསལ་ཉམ་ཐག་གངས་ཐོའ་ིནང་། དགོངས་
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སེལ་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་ང་པའྱི་ནང་ཁོན་མྱི་གངས་ ༣ བཅས་བསམོས་པས་མྱི་གངས་ ༡༩ གཟྱིགས་སྐྱོང་
གནང་གཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པའྱི་ནང། འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱི་ལས་འཕར་སྐུ་ངོ་དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་ལགས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཏེ། 
འསོ་བསྡུ་སྐབས་བཀའ་སོབ་གནང་འདུག སོང་ཙང་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བལྟས་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་དག་ེབཤེས་བསྟན་པ་
མཐར་ཕྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་མཛད་གཙ་ོདབུ་ལས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ནང་མྱི་
གསལ་བའྱི་མྱི་འདྱི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་དྲྱི་བ་ཆགས་འདུག སྐབས་ ༡༦ པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་འོས་བསྡུ་
ཆནེ་པོའ་ིསྐབས་སུ་འསོ་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ནང་དག་ེབཤེས་བསྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་ཞེས་
བཀོད་ནརོ་ཤོར་འདུག དརེ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེར་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༤༣༣ ནང། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྩྱིས་ཁ་ཟླ་བ་
གསུམ་ར་ེམཚམས་ལ་ནང་སྱིད་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའྱི་མཚན་ཐོག་རྩྱིས་ཁ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀུམ་རའ་ོཆ་མཚོན་ན། 
ཁོང་ཚོའྱི་ཟླ་གསུམ་རེར་འགོ་གོན་གང་བཏང་བ་དེ། རྩྱིས་ཁ་དབུས་ལ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་སྟབས། རྩྱིས་ཞྱིབ་ད་ེའདྱི་ནས་རང་
གནང་བ་མ་གཏོགས། ས་གནས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་མེད། 
 ཙ༽ ས་ཊོན་ཀཿཐོག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། ལས་བསོམས་ ༤༤༢ སྔ་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་
ནང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གད་སྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརེད་འདུག།གད་སྱིགས་དབྱུགས་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་གྱུར་
ཞུས་ཡོད། སོང་ཙང་ས་གནས་ཀྱི་ Municipal Committee ལ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས། ཁ་ོཚའོྱི་ལས་གཞྱི་
ནང་ཚུད་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ཚ༽ སོན་ཌ་ཆོལ་གསུམ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། འདྱི་ཡང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་བསོམས་ནང། 
དེར་བར་ལམ་གཞྱིས་མྱི་ ༡༣ ལ་ཛ་དྲག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་སོར་ ༡༧༢༣༣།༠༠ མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་ཡོད་གསལ་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་སྟབས་སོན་ཌ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཚང་མར་ཛ་དྲག་གྱི་མ་དངུལ་འདྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ད་ེརྩྱིས་ཁ་གང་གྱི་
ཐགོ་གསལ་གྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་རྩྱིས་ཞྱིབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་དྲྱི་བ་རེད་འདུག།ཛ་དྲག་གྱི་མ་དངུལ་འདྱི་དབུས་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་གོན་གཏོང་དགོས་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༣༤ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། ཛ་དྲག་གྱི་དངུལ་སོད་དགོས་སའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོད་མྱི་དགོས་སའྱི་ས་གནས་གང་ལ་གང་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ཛ་དྲག་གྱི་ཞལ་
འདབེས་སོད་དགོས་སའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེཚོའྱི་རྩྱིས་ཁ་འདྱི་ཚང་མ། ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྩྱིས་ཁའྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་ལ། བད་ེདནོ་ཟེར་བ་ཞྱིག་
གྱི་རྩྱིས་འགའོ་ིནང་འཁལེ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཛ༽ སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས། ས་གནས་ཀྱི་ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་
བཟུང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་འགན་ཡདོ་དམ་མེད། གལ་ཏ་ེའགན་ཡོད་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་ོརང་ལ་ཁྱིམས་ཁང་དུ་
ཁྱིམས་ཆད་ཕོག་འདུག།སོང་ཙང་ཁྱིམས་ཆད་ཕོག་པར་བརེན། མ་འོངས་པར་སྱི་པའྱི་ལས་འགན་འཁེར་མཁན་གྱི་ཐོག་ལ། 
སེམས་ཤུགས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། རྩ་བའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་འགལ་མེད་
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ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ནྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོརེད་དེ། སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
འདྲ་ཆ་བཞག་ན། བྱང་ཕགོས་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༨ ལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཀདོ་ཁབ་གཅྱིག་
བཏང་ཡོད་པ་རདེ། བཀདོ་ཁབ་འདྱི་ནང་ལ་སྱིམ་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་དང་། བཀའ་ཁབ་སྔ་
རེས་སུ། བརྩྱི་བཀུར་ཉམས་ལེན་ཚུལ་མཐུན་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན། རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཉེས་པ་ད་ེབཏང་བ་ཡྱིན་
ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏག་ཏག་ལྡན་གྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚསོ་གོང་རྱིམ་ལ་
ཞུ་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཐངེས་མང་བྱས་པ་ཡྱིན། གོང་ཞུ་བྱ་ས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཡར་ཐངེས་མ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་
སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་པས། ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ཐོག་ནས་བརྡ་སོད་མྱི་བྱ་ཟེར་ནས་ཚང་མ་ཕྱིར་སོག་བྱས་བྱུང། ད་ེཡྱིན་སྟབས་
གཏུགས་ས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ལ་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་འགོ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག  རྒྱ་གར་
ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ནང་བསད་ད་ེསྱིག་འཛུགས་འདྱི་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས། བོད་
པའྱི་ཁྱིམས་ཁང་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་བསྐྱལེ་བ་ཡྱིན་ན། གུས་བརྩྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 
ཁོད་རང་ཉེས་པ་ད་ེའཁེར་རྒྱུ་རེད་ལ་ཁ་ོརེའྱི་སྱིག་པ་ད་ེཆ་ཚང་འཁེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཆགས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ། མ་འོངས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཕབེས་མཁན་ཚརོ་ཡྱིན་ནའང་། ཟནོ་བྱས་ན་མ་གཏོགས་སྱི་པའྱི་དོན་ལ་
འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ཆགས་སྐབས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ལ་སོགས་པ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་འདྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྭ་བ་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ཡྱིན་
སྟབས། འདྱི་ཚོའྱི་ཐད་ལ་མ་འོངས་པར་མྱི་ཡོང་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་དུས་ད་ེསྔ་མྱི་དྲག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་དྲག་མྱི་
འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
 ཝ༽ རྡ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནང། ཉམ་ཐག་ཁག་ ༢༩ ཙམ་ཕུལ་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ངོས་
བཞེས་བྱུང་བའྱི་གངས་ ༨ ལས་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེནས་ ༡༧ ད་ེཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་ཚུད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད་འདུག འདྱི་ནང་
ལྟས་ཡོང་སྐབས། ངོས་བཞེས་བྱུང་བའྱི་ཉམ་ཐག་གངས་ ༨ ཁོངས་ནས། ཉམ་ཐག་ ༤ འདྱི་ཕྲུ་གུར་བརེན་ཁྱིམ་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་
རེད་འདུག ཉམ་ཐག་ ༡ རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་རེད་འདུག ༣ ལོ་གཞོན་ནད་མནར་ཡྱིན་འདུག་པ་བཅས་ངོས་བཞེས་གནང་
བའྱི་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ ༨ ནྱི་འདྱི་རེད། ཉམ་ཐག་ཁོངས་ལ་མ་ཚུད་པའྱི་མྱི་གངས་ ༢༡ གནས་སྟངས་འདྱི་ཕྲུ་གུ་བདུན་རང་ལོ་
དྲུག་མ་སོན་པའྱི་ལ་ོདྲུག་གྱི་མཚམས་ལ་སོན་པ་རདེ་མ་གཏོགས་པས། ཉམ་ཐག་ནང་ངསོ་བཞསེ་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་འདྱི་
ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁྱིམ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རྒན་པ་ར་ེར་ེཉམ་ཐག་ངོས་བཞེས་གནང་སྟེ། ཆུང་རེར་ངོས་བཞེས་ཐོབ་མྱི་འདུག 
གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཚུད་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ཉམ་ཐག་ནང་སབེས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
 བཞྱི་པ་དརེ། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཕ་མའྱི་ཡོང་འབབ་འགྱིག་ངསེ་ལ་བརནེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གྱི་ངསོ་བཞསེ་ཐབོ་མྱི་འདུག ཕྲུ་
གུ་གཅྱིག་ཕ་མ་ལས་འཕེར་སོང། ཡ་གས་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ཡྱིག་ཆ་འབྱོར་མཚམས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག ཕྲུ་
གུ་གཅྱིག་བདེ་དོན་ལས་ཁུངས་རྒྱུད་སྦྱྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་བྱུང་ཡོད་པས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ངོས་བཞེས་ཐོབ་མྱི་འདུག  མྱི་
གངས་གཅྱིག་ཕ་ོརེང་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་མྱི་རྩ་བ་ནས་མེད་ཚེ། རྒས་གས་ོཁང་ལ་འཇུག་ཤེས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དགོས་པ་ལས། 
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ཉམ་ཐག་ཁངོས་སུ་ངསོ་བཞསེ་ཐོབ་མྱི་འདུག མྱི་གངས་ ༦ ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་འཛུལ་བཞུགས་དགོས་
པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད། མྱི་གངས་ ༡ ལ་མྱིག་གཤག་བཅོས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་འཕད་པར་ནོར་གྱིང་ནས་མཐུན་སྦྱོར་
གནང་བའྱི་ཐོག ནང་སྱིད་ནས་སྣེ་སེལ་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་སོར་ ༡༠༠༠༠ གནང་ཡོད། མྱིག་གཤག་བཅོས་ཟྱིན་རེས་མུ་མཐུད་
གཤག་བཅསོ་གནང་མྱི་དགསོ་པར་ཉམ་ཐག་ཁངོས་ངསོ་བཞསེ་ཐབོ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
 ཞ༽ བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥༧༥ ནང་། བསུ་
ན་མདའ་གཞྱིས་ཆགས་སུ། རེན་ཁང་ཞྱིག་འདུག རེན་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་སྐྱ་ོབ་ོའདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཏེ། 
འདྱི་ཐོག་སོར་ ༨༠༠༠༠༠ ཐམ་པའྱི་འཆར་རྩྱིས་ཕུལ་འདུག་སྟེ། སོར་ ༥༠༠༠༠༠ མ་གཏོགས་ཐོབ་མྱི་འདུག སོར་ ༥༠༠༠༠༠ 
རནེ་ཁང་ཅྱི་ཕྱིར་མ་རྒྱག་པ་རེད་དམ། སོར་ ༥༠༠༠༠༠ འདྱི་ད་བར་ཉར་ཏ་ེསོར་ ༨༠༠༠༠༠ མ་ལོན་བར་དུ། རེན་ཁང་མྱི་རྒྱག་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་འདྱི་རདེ་འདུག རནེ་ཁང་ཉམས་གསའོ་ིཆདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁལོ་སོར་ ༥༠༠༠༠༠ རདེ་མྱི་
འདུག ད་ེནོར་འཁྲུལ་ཤོར་འདུག ད་ེསོར་ ༥༠༠༠༠ རེད་འདུག བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་འདྱིས་སོར་ ༨༠༠༠༠༠་༠༠ ཀྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཐུབ་རྒྱུ་མྱིན་པས། ལྷག་ལུས་འདྱི་འདྲ་བ་ཤོར་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཟ༽ བལ་ཡུལ་ག་ོཚ་ེརོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། ས་ཁུལ་དརེ་ཟ་ཆས་འོར་འདྲནེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། སྣུམ་འཁོར་གསར་ཉོའ་ིཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གནང་རྒྱུ་བྱས་
ཀང། གང་ལྟར་དེ་འདྲ་བྱུང་མྱི་འདུག དེར་མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ནས་གནང་འཆར་ཅྱི་ཡོད་དམ། ང་ཚོས་ཐོག་མའྱི་ཆར་ས་
གནས་དེར་མོ་ཊ་སོད་རྒྱུ་དང། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནད་དོན་མྱིན་ན། རོགས་
ཚོགས་ནས་ངོས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ཁག་རེད་འདུག འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་མ་ོཊ་ཉ་ོརྒྱུ་དང། བལ་ཡུལ་གྱི་མ་ོཊ་ཉ་ོབ་གཉྱིས་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱི་འདྲ་སྟེ། རྒྱ་གར་ནང་མ་ོཊ་ཉ་ོབར་སོར་འབུམ་བརྒྱད་དགུ་གནས་པ་ད་ེབལ་ཡུལ་ན་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་གནས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་གཅྱིག་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ། དྲྱི་བ་ཅྱི་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། གལ་ཏེ་ཁོད་
ཚརོ་མ་ོཊ་དགོས་ན། མ་ོཊ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྱིག་པར། ཁ་ལ་ོབ་ཞྱིག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག དརེ་ག་ཕོགས་སདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཅྱི་ཡྱིན་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འཁེར་ཤོག འདྱི་བྱུང་མཚམས་སུ་གཟྱིགས་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་འཆར་གཞྱི་འབྱོར་བ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། འབྱོར་མཚམས་སུ་གང་འོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་
ཞསེ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསསེ་ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
བག་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། བགོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་དང་པ་ོབཞེས་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་༤་༡ ནས་ ༢༠༡༦་༣་༣༡ བར་
གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་དག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་༡ པའོ་ི
ནང་སེ་ར་ལྡུན་ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་དེའྱི་གངས་ཀ་དྲྱིས་པ་རེད། ད་ེལ་ལན་བརྒྱབ་གནང་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ལ་གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
སྔོན་མ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེལ་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རྐྱེན་
གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་རདེ་དམ། ཡང་ན་མྱི་ཚང་ ༡༡༦ ད་ེགང་ནས་སེབས་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོའྱི་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་སྦྱར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གང་འདྲ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ད།ེ སྱིར་ཁུལ་བོད་ནས་གསར་ཕབེས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ནས། བར་སྐབས་བདོ་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕབེས་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ནས་ཡར་ཞུས། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་དེ་འདྲ་གནང་ཡོང་དུས། གཙོ་བོ་འདྲ་བོ་དེ། ཁ་སང་དེ་རྱིང་བོད་ནས་
སེབས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་མཁན་དེ་ལ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་མང་པོ་ཤྱིག 
༢༠༠༤།༢༠༠༥།༢༠༠༦།༢༠༠༧།༢༠༠༨ ལ་བོད་ནས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ། ཞུ་མཁན་སུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཁ་སང་ད་ེརྱིང་། དཔ་ེམང་པ་ོསེབས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 

ས་ེར་ལྡུན། རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་རེད། མཚ་ོཔདྨ་ནས་རེད། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས། གཙ་ོབ་ོད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་རྩ་འཛིན་དང་
གཏན་འབེབས་ཡྱིག་ཆ་འདྲ་བ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རྐྱེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
ཅེས་པའྱི་ས་མཚམས་འདྲ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདེར་སྱིར་ཁུལ་ལ་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ལ་བརེན་ནས། མང་པ་ོཤྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཐོབ་
ཐང་རང་དང་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་གཅྱིག་འདུག ང་ཚ་ོལ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་
འདུག དགོས་གལ་ཡོད་པ་ད་ེམཐོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེདངོས་གནས་འགོ་ས་གང་བར་དུ་ཡོད་མེད་དེ། 
གསལ་པོ་བྱེད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ནང་ (༣) དེ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་བཅས་སོད་མཁན་གངས་ ༡༡ བརྒྱབ་ཡོད་
གསུངས་པ་རེད། ཐོག་མ་འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་དེ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སོད་སར་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་གཞུག་ལ་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཤག་གངས་ ༦ ད་ེནས་ཕར་འག་ོཚར་
འདུག 

ད་ེཡྱིན་དུས། ཁང་པ་ ༡༡ ད་ེབརྒྱབ་ཚར་ཡོད་ས་རེད། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སོ་འབྱེད་འདྲ་བོ་དང་རེན་འབེལ་
ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་དང་མ་རདེ། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོལ་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་ཁང་པ་ད་ེབག་ོ
འགེམས་ཟྱིན་ནས་མྱི་བསད་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་ས་ོའབྱདེ་འདྲ་བ་ོབྱས་ཏ་ེམྱི་སོད་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་དེའྱི་ཐགོ་ལ་འཆར་གཞྱི་



137 
 

ཡོད་པ་ད་ེཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྐྱང་རྐྱང་རེད་དམ། ཡང་ན། འབལེ་ཡོད་འབེལ་ཆགས་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། གཙ་ོ
བོ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ། སྔོན་མ་ཁང་པ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་སྔོན་ལ་ཞུས་དུས། འདྱི་ལ་བརྒྱབ་དགོས་ཟེར་མཁན་ད་ེཚོ་འདྱིར་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ང་ཚོས་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་བྱེད་ནས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ས་ེར་ལྡུན་ལ་ཅུང་ཟང་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་དུས། རྡ་རམ་ས་
ལ་རང་ལ་བརྒྱབ་དགོས་ཡདོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚ་ོང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེརྱིང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁང་པ་ད་ེ
སད་ནའང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཕབེས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ལྷག་
བསད་པ་ད་ེག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཚང་མ་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག 

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢ ནང་ ༥ ད་ེན་ནྱིང་རགས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་འབྱོར་མ་སོང་། ད་ལྟ་གསལ་
པ་ོབྱེད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སེལ་ཀོབ་གཞུང་ཞབས་བགེས་ཡོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་བྱས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བགེས་ཤག་གསར་རྒྱག་གནང་བ་ད་ེསྔནོ་མ་ནང་བཞྱིན་བགེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་གྱི་ང་ོབ་ོལ་མ་འགྱུར་བའྱི་ཆ་
རྐྱནེ་འདྲ་བ་ོབཏྱིང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ལ། བགེས་ཁང་གཞྱིས་ཁང་རང་ལ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་
དམ། ཡང་ན། བགེས་ཡོལ་བ་ད་ེཚ་ོབཞུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་བྱས་ཏེ། མདོར་བསྡུས་ན། མ་འོངས་པར་བགེས་ཡོལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚརོ་
བཞུགས་ས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དང་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མར་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༣ བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་
གས་ོཁང་གྱི་གནད་དོན་ད་ེཡྱིན། གནད་དོན་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ (༡༠) རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་ཚང་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་རྒྱུ་
མཚན་གཞན་དག་ཅྱིག་བགངས་ཏེ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ངས་ད་ེདུས་
ནས་ཞུས་ཡོད། ངས་ཁྱིམས་གཏུགས་བྱས་ཏ་ེམང་པ་ོཞྱིག་བྱ་དགོས་བསམ་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་རྱིམ་པ་ཚོས་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གནང་བཞྱིན་པ་དེའྱི་
གནད་དོན་ཐོག་ལ་སྐབས་ད་ེནས་གེང་སོང་བྱས་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ེརྱིང་བར་དུ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འགན་འཁུར་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད། འགན་འཁུར་ཡོད་ན་བརྒྱུད་རྱིམ་ག་ཚད་དེད་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེགང་རེད། བཀའ་ཤག་
གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ། ཡང་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གནད་དོན་ཞྱིག་གེང་སོང་བྱས་པ་དང་། 
དའེྱི་སྔནོ་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སད་པའྱི་ཡྱི་ག་ེརདེ་ཅེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ཆ་བཞག་སྟ་ེད་ལྟ་འག་ོནས། མདརོ་
བསྡུས་ན་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མུ་མཐུད་ནས་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་
མཚན་གང་ལགས་ཞ་ེན། མདང་དགངོ་འདྱི་ནས་གངེ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག  ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རགོ་ག་ད་ེ
ཚ་ོགེང་ཉན་གྱི་མ་རེད། གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་པ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་ལ་རོག་ག་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
མེད། ཡྱིན་ནའང་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ 
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པ་ནང་གསེས་ ༦ ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ 
༣༩ པ་ནང་གསེས་ ༦ ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་གཤམ་འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཡངོས་ལ་ག་ོདགསོ་ཤྱིང་། 
ལས་བྱེད་འདྱི་རྱིགས་འོས་གཞྱིར་སེབས་ཤྱིང་རང་ངོས་ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་ཚེ། ལས་བྱེད་ནས་རྩ་དགོངས་ཞུ་
འཁལོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་སྟངས་ད་ེརེད། ད་དུང་ཡང་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་རང་ཚ་ོ
ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསྐྱར་བཅསོ་ཐངེས་ ༢༥ པ་བྱས་ཚར་
བའྱི་གཞུག་ལ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོལ་བསྐྱར་བཅོས་ཟྱིན་བྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏ་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་ལ་
འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ད་ེདུས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེབྱིས་པ་རེད། དེའྱི་སྔོན་ནས་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། 
གཞུང་ཁངོས་ཁ་ེཡོད་ལས་འཛིན་ཞེས་པ་ནྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐད་བསྐོས་གནང་བའམ། ལས་བྱེད་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ལས་བྱདེ་ལ་ག་ོདགསོ་ཟརེ་ནས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་གཞུག་ལ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་རྒྱུ་ད།ེ དབུས་དང་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད།ེ ད་ེདུས་གསལ་པ་ོ
བྱས་ཏ་ེབཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་སྔོན་མ་དསེ་ང་ལ་གསུངས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་ནང་
དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ལབ་འདུག་མ་གཏོགས། ལས་བྱེད་ཀྱི་འོས་ཆོས་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་མ་ཡྱིན་པ་
ཞསེ་བྱིས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟའང་ད་ེག་རང་རྩ་འཛནི་བྱེད་བསད་ཡོད་དམ། དནོ་དག་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབཟ་ོ
དགསོ་ཀྱི་འདུག གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་དུས། གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག།ད་ེརང་ལ་ངསོ་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གོམ་པ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་ག་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡདོ་མདེ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གྱི་ཁབ་ཁོངས་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ས་ེཚན་ལ་ཉ་ེཆར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ད་ེཕུལ་
བའྱི་རེས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ 
ནང་གསེས་ ༦ པར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་ཚང་བར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་གསལ་བཀདོ་ཡོད་པ་
ལྟར་དང་། གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་སྟངས་འཛནི་འགོ་གནས་རྒྱུ་འག་ོ
ལུགས་ཆ་ནས་འོས་འཚམས་མ་མཆྱིས་པས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།འདྱིར་མྱིང་ད་ེབྱིས་བཞག་འདུག་པས། ད་ེཀོག་
ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་མཆོག།ད་ེགའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་ཁོག་ཡུག་ལས་གཞྱིའྱི་
ལས་བྱེད་གསར་འདམེས་ཀྱི་འཚང་རྒྱུགས་ཁོངས་ཞུགས་ཆོག་མྱིན་ད་ེདོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ལ། འདྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་
འཐུས་དེར། ད་དུང་ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགེལ་བཤད་གཞན་པ་ཞྱིག་བསྐྱནོ་གྱི་ཡོད་དམ། གཞྱི་རྩའྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ནས་
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ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་རྒྱུ་འག་ོལུགས་ཆ་ནས་འོས་འཚམས་མ་ཆད་
པ་ཟེར་བ་ད།ེ རྡ་རམ་ས་ལར་འོས་འཚམས་མ་ཆད་པ་དང་བལ་ཡུལ་ལ་འོས་འཚམས་ཆད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ཏ་ེགནད་དོན་དེར་འགེལ་བཤད་དང་ཚང་མ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ལ་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ངས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལ་ོསྔོན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དནོ་དག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ཡདོ་
སྱི་འཐུས་ཚང་མས་སྐད་གསང་མཐོན་པོ་དང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པོའ་ིངང་བཞུགས་འདུག།དེ་ཡྱིན་དུས་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་ཐུགས་
བསམ་བཞསེ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགང་ཟག་བྱ་ེབག་པར་ཞུ་ཡྱི་མེད། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགན་འཁུར་
བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་བ་ོ
གཏད་བྱས་པའྱི་ས་ོནས་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེཡྱིན་མ་གཏོགས། མྱི་ལ་དགའ་དང་མྱི་དགའ་གང་ཡང་མྱིན། ཁེད་རང་ཚསོ་ཡྱི་ག་ེནང་དུ་
མྱི་གཅྱིག་ལ་ད་ེབྱིས་འདུག་ཀང་གཞན་པ་དརེ་བྱིས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་པ་རདེ། 

འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཡྱི་གེ་དེའྱི་ནང་དུ། ཆོད་གན་འོག་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེརེད། ཆོད་གན་
ལས་བྱེད་ལ་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེརེད། ན་ནྱིང་སྔནོ་རྩྱིས་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་རདེ། སྔོན་རྩྱིས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ཚེ་རྱིང་རྒན་གསོ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དེ་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བང་མཛོད་རང་ནས་མཉམ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ངས་ན་ནྱིང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་དོད་དང་ལས་
དདོ་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་ནས་ཕགོས་ཟ་ཡྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེགཉྱིས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་
རདེ། ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཀང་མཁེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐུགས་བསམ་ཞྱིག་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མྱིང་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་རདེ། ཤོག་གངས་དགུ་པའྱི་མཐའ་མར། ༸ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་
ཟེར་དུས། དོན་དངོས་སུ་སོབ་གཉེར་ཁང་དེའྱི་མཚན་ང་ོམ་ད་ེགང་འདྲ་རེད་དམ། དུས་ནས་དུས་སུ་༸ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་
སོབ་གཉརེ་ཁང་ཟརེ་གྱི་འདུག ཡང་དུས་དུས་སུ། ༸ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིསོབ་གཉརེ་ཁང་ཟརེ་གྱི་འདུག དནོ་དག་ང་ོམ་སངེ་
ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཚན་གཡར་ནས་བེད་སོད་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་
ཁང་དེའྱི་མཚན་ང་ོམ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེཏག་ཏག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས་གནད་འགག་ཆགས་
འདུག་སམ། 

ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་བ་ལ་བརེན་
ནས། སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དང་ད་ོབདག་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་བྱས་ཏ་ེགནད་འགག་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་ཐུག་པའྱི་མཐའ་མ་བཀའ་གང་གནང་བ་དང་ཐག་གཅོད་གང་བྱས་པ་དེར། ངོས་ལེན་གནང་ནས་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་
གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེགསུངས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཞྱིག་ཚུར་གཡུག་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
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ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ལ་འགན་གཡུགས་པ་ད།ེ ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཤྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་བརོད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་མ་སོང། གལ་སྱིད་ཁྱིམས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འཛནི་སྐྱངོ་
བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཐད་ཀར་ཆགས་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་དང་གཞུང་གྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་བསྟུན་ནས་ཁྱིམས་
འཆར་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་རང་ནས་བསྣམ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་སམ། སྱིར་བཏང་གནད་དོན་ད་ེའདྲ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མྱི་
རྱི་ཀའྱི་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་མཆུ་གཏུགས་པ་རེད་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད། མཐའ་
མའྱི་ཆད་པ་ད་ེལས་བྱདེ་སེར་ལ་ཕོག་པ་རདེ། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་བྱེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་མཆུ་
གཏུགས་པ་རདེ། ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། མཐའ་མའྱི་ཆད་པ་ད་ེའསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་སད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་
དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཡང་ན་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
ཆགས་པའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་ས་ོསའོ་ིཐགོ་ནས་འོས་པ་དང་མྱི་འསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འཆར་འབུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེངས་མང་པ་ོགེང་ཚར་བ་རེད། ད་དུང་སོང་རྒྱུ་རདེ། སྤུན་སྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གསར་གཏོད་ནང་ནས་གཅྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ལས་
བསོམས་བསྡུས་པའྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥་་༢༠༡༦ ནང་ལ་སྤུན་སྱིང་ལས་གཞྱི་ལས་
འཆར་ཁངོས་ནས་གྲུབ་འབས་ཐནོ་པ་དང་རགོས་དངུལ་བསྒྱུར་བ། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་བ་ག་ཚདོ་
བྱུང་ཡོད་དམ་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྔོན་མ་ངས་ཐེངས་གཉྱིས་ཞུས་པ་རེད་ལ་ད་ེརྱིང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྔོན་མ་ New York དང་ 
New Jersey ཡྱི་མྱི་ཁག་ཅྱིག་འདྱིར་འབྱོར་ནས་སན་ད་ར་ནོར་རྒྱས་གྱིང་དང་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང། ད་ེནས་ཡར་ཡོང་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐུགས་ས་ོབཏང། ཁ་བཏགས་བསྐོན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
དང་པར་མཉམ་དུ་བསྐྱོན། ད་ེནས་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱིས། 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ Twitter ཟེར་གྱི་འདུག།བོད་སྐད་ཐོག་ལ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཀྲུའྱི་ཀྲར་ལབ་ཀྱི་འདུག། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་མྱི་ད་ེདག་
སྱིད་སྐྱོང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོའགོ་བསད་པ་མ་གཏོགས། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་ཕར་ཡོད་
པའྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བརོད་སོང། ངས་ད་ེདུས་ད་ེའདྲ་ལབ་ཀྱི་འདུག། ད་ེམར་གོམ་པ་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ་བརདོ་དུས། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ New jersey དང་ New york གྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གོམ་པ་ད་ེད་བར་ག་ཚོད་སོས་
ཚར་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

ད་ེནས་གཞན་པ་ཞྱིག་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སྦྱརོ་སདོ་བྱདེ་་ཕགོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། 
འདྱིར་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེགཞྱི་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དེང་སང་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལམ་སྟོན་
མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ལ་སྔོན་མའང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེདག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་དུས་
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གནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལག་ལེན་གང་འདྲ་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་དངསོ་གནས་
བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་བར་དུ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བལྟ་སར་འག་ོདུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག། ད་ལྟ་བར་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེཚོར་ལས་ཀ་ཡོད་
མེད་དང་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཚ་ོལའང་ལག་པ་འཇུ་ས་ཚང་མར་ལམ་སྟནོ་ཡག་པ་ོབྱས་ཏེ། འཇུ་ས་གང་དུ་
ཡོད་པ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལུང་ཐག་དང་ཨ་ལངོ་ད་ེདག་ཏག་ཏག་སྟནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐགོས་ཡག་པ་ོཡོང་བ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་ར་ེདྲུག་གྱི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེ
རྩ་འཛིན་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་རེད་དམ། ཐོག་མའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཕྱིས་སུ་མྱིང་ཐ་ོ
གསར་པ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ནང་སྱིད་ནས་སོད་འཆར་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་
སོང། རྩ་བའྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྒྲུང་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོརདེ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༤ ཙམ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས། ང་ཚ་ོདབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ནང་སྱིད། རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གསུམ་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་
ནས། སྐབས་ད་ེདུས་སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་
འདུག། ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༤་་༨༥ ཙམ་ལ་རེད་འདུག། ད་ེཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སང་ལ་ཕལ་ཆེར་དུས་ཚོད་ད་ེསྟབས་ངན་པ་ཞྱིག་
ཁལེ་ཡདོ་བཟ་ོའདུག།དགུན་ཁ་ Sweater ཚངོ་བར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ཁལེ་ཏ།ེ ད་ེནང་དུ་བསད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཐའོ་ིནང་
དུ་མ་ཚུད་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག།ཡྱིན་ནའང་ཐོའ་ིནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ནྱི་མ་ཚུད་པ་རང་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱིས་སུ་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། གང་ལྟར་དོན་དངོས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༤༥ ད་ེཐོག་མའྱི་མྱིང་ཐ་ོད་ེརེད། 
དའེྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཞྱིག་གནང་སྟེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༢ དང་ ༢༠༠༣ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ནང་ལ་
ཡོད་པ་ག་ཚོད་དང་སྔོན་མ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དུས། ཁྱིམ་ཚང་ ༡༡༦ ཆགས་ནས་ནང་མྱི་ཧ་
ལམ་ ༣༤ ཙམ་མེད་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 

བྱས་ཙང་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་ཐགོ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་མྱིང་ཐ་ོད་ེད་ེརང་དུ་གནས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། དའེྱི་ཐོག་ལ་གསར་སྣནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མེད་པ་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་བཏོན་
པ་ད་ེདག་རདེ། བྱས་ཙང་ ༡༡༦ ད་ེཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ཟླ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐབོ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབསད་ཡདོ། ད་ེ
ཐབོ་ན་ད་ལ་ོནས་འག་ོའཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་སྱིར་ཁུལ་ལ་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནང་རྒྱུར་རྩ་འཛིན་དང་ས་མཚམས་གང་འདྲ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་དུས། རྩ་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ་འདྱིར་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བགེས་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཡང་ན་ ༩ ཞྱིག་གྱི་ནང་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་རྡ་ས་ཁུལ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ནང་སྱིད་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་གེང་སོང་རབས་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་
རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་
བཀའ་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་དུས་མཇུག་བསྱིལ་བ་ནྱི་བསྱིལ་བ་རང་རེད་མ་གཏོགས། དེར་ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཕན་ཚུན་ས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོརེད་
འདུག 

སྐབས་ ༡༤ པའྱི། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་
བཀའ་ལན་ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརེད་དེ། བར་ལམ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བ་ད་ེའདྲ་ལ་
ཁང་པ་མེད་ད།ེ ཁུག་ཁུག་ཏུ་གོང་གསབེ་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་གས་ཏ་ེགཅྱིག་ནས་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་དང། དསེ་མ་ཚད་ཟླ་རརེ་ཁང་ག་སར་
བ་དང། གོག་རྱིན་སར་བའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང། ལམ་གྱི་གཡས་གཡོན་དུ་ཁོམ་
སྟོན་པ་དང་རྒྱུ་མ་འཚོང་བ། ད་ེབཞྱིན་བག་ལེབ་འཚོང་སྟེ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཁང་ག་ད་ེའདྲའྱི་ཤུགས་ཆེན་སར་བ་
ཡྱིན་ན། ལྟོ་གོས་སྐྱེལ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་རྩ་བ་ནས་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བད་ེསྡུག་སྔ་རེས་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་གཏུགས་
འབྱརོ་ཡོད་པ་རེད། ངས་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་དརེ་ངས་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆའེྱི་འགན་འཁུར་
ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་གཏུགས་བྱེད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུང་རང་གྱི་ནང་དུ་གཞྱི་རྩའྱི་བོད་ནས་ཚུར་
འབྱོར་ཏ་ེགཞྱིས་ཁང་མ་ཐབོ་པ་ད་ེཚོར་རྱིམ་པས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞྱིས་ས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་པ་རདེ། ད་ེབཞེས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་གོས་ཆདོ་ནང་
དུའང་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། 

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤།༥ པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ་རེད། 
ང་སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་ཚུར་
འབྱོར་བསད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ད་ེཚོར་ད་ལྟའྱི་སོད་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་གམ། ད་ེཚོར་མཐུན་རྐྱེན་གང་འདྲ་
བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེམྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་བླུགས་རྒྱུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དཔེར་ན་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ལ་ོགསུམ་མ་གཏོགས་བཞུགས་རྒྱུའྱི་གནས་འབབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
རྱིགས་དེ། ལོ་ཡར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེསྔ་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོར་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་སད་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། 
ཐོབ་ཐང་གཉྱིས་པ་མེད་ཅེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ལྷག་བསད་པ་ཡོད་ན། ག་ོསྐབས་གཉྱིས་པ་སད་
ནས་ས་ཐག་ཐག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་དག་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ང་ཚོས་
མཐུན་རྐྱེན་ད་ེདག་སྦྱོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། སན་ཐ་ོཡར་འབྱོར་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་
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སོབ་གྱིང་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་དང། ལྔ་ནས་བརྒྱད། དང་པ་ོགསུམ་རདེ། ད་ེནས་བརྒྱད་བཟསོ་པ་རདེ། ལྔ་ནས་བརྒྱད་བར་སར་བ་
རདེ། གལ་ཏ་ེལ་ོབརྒྱད་ཙམ་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་སོབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ད་ེག་ོཆདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེག་ོམ་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ི
ལྟ་ོགོས་འཚོལ་སྟངས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་དུས། གོ་ཆོད་པའྱི་སོབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ངེས་པར་དུ་
སདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལ་ོབརྒྱད་བར་དུ་སར་བ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོབསད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཐགོ་མ་རང་ནས་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆརེ་
ད་ེསེབས་ཡོང་གྱི་རེད། སོང་ཙང་ལགས་ལན་རྒྱས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་དེའྱི་ནང་དུ་སེབས་ཀྱི་རེད་སམ། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེ
འདྲའྱི་འགོ་ཏུ་སྐབས་ད་ེདུས། སྱིར་ནས་དུད་ཚང་ཕལ་ཆརེ་ ༨༠ ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚུར་ཡངོ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
བརྒྱུད་དེ། སྔ་རསེ་རྱིམ་པར་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཅར་ཏ་ེསན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ནང་
སྱིད་དུ་སེབས་ནས་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་ཁོང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཟརེ་ན། ཁང་པ་བརྒྱབ་ཏ་ེ
ང་ཚོར་སོད་རོགས་ཟེར་བ་ད་ེདང་པ་ོམ་རེད། འདྱིར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོར་ས་དང་ཁང་པ་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ངའྱི་
ཁང་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལྷོད་ལྷོད་དང་བོ་བད་ེབག་ཕེབས་ངང་སོད་རྒྱུ་འདུག ང་ཚོ་ནྱི་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོད་དུས་ག་དུས་
འབུད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་སོགས་གཏན་པ་ོམེད་དུས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག མཐའ་མ་གཞུང་གྱི་དགོངས་བཞསེ་གནང་སའྱི་ཁང་པ་ད་ེ
ཚ་ོབསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ས་ཆ་ཕན་བུ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་ལགས་ཤོག་ལས་མེད་
ནའང་སྤུབ་ནས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བད་ེསྡུག་དང་པ་ོད་ེརདེ། 

བཀའ་ཤག་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འདྲའྱི་ཁང་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པའྱི་སོབས་
པའང་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ས་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཉོས་ཏ་ེ plotting བྱས་ནས་སདོ་ཐུབ་ན་སམ་པའྱི་དང་པོའ་ིདགོངས་པ་ད་ེརདེ། 
ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཁང་པ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་ཏ་ེས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་རག་པ་རེད། རག་བཞག་པ་ད་ེའཁདོ་སམོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འག་ོསའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཀང་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མེད་ན། ཁ་ོཚ་ོནང་ཁུལ་ལའང་ཧམ་པ་ཆ་ེཆུང་
ཤོར་ནས་ས་ཟྱིན་འག་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་དུས། ད་ེམྱི་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོས་འབུམ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་ཐབས་ཤེས་བཏང་
བ་རེད། བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ནས་ཀང་དངུལ་ག་ལ་གང་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་འབུམ་ལྔ་བཅུའྱི་ཚད་གཞྱི་
ཡྱིས་ལམ་ཁ་འགོ་ས་དང། Plotting,safety tank བཤང་མཛོད་སོགས་ལ་འདང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སྟབས་
ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་ནས་འདྱིར་ཁང་པ་བརྒྱབ་ན་ག་ཚོད་གནས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཟེར་དུས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གནས་ཀྱི་འདུག་བརདོ་དུས། བྱས་ན་ཁེད་རང་ཚསོ་སྔོན་ལ་འདྱི་བརྒྱབ་ཤོག་ཅསེ་ལས་དང་ལམ་འག་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་བསམ་བའོ་ི
ནང་དུ་མེད་པའྱི་ཁང་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཏེ་བགོ་སོད་བྱ་ཐུབ་པ་དང། དེའྱི་རྐྱེན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༧༦ ཙམ་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་
གཏུགས་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལྟར་རེད། ད་ེམྱིན་གནང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྲ་
གང་ཡང་མེད་པ་དང། གོ་བུར་དུ་ད་ེསེབས་པ་དང་དེའྱི་ཞུ་བབ་ལ་བལྟས་ཏ་ེདགོངས་བཞེས་གནང་བ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། 
ཐོག་མར་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མཁན་དང་པ་ོདེ། ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་ཁ་ོརང་ཚ་ོཆགས་ཡོད་དུས། གནས་སྟངས་ད་ེལྟར་ཆགས་པ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ཐགོ་མར་ང་ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་ད།ེ ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ག་ཚདོ་ཡོད་མདེ་གངས་ཚད་ད་ེང་
ཚརོ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འཆར་ད་ེང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག།༸སྐྱབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ། བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་དཀའ་ལས་ད་ེཙམ་བརྒྱབ་པ་དང། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་བོ་གཏད་ནས་ཚུར་ཡོང་བསད་མཁན་དེ་ཚོ་གསར་འབྱོར་ནང་ནས་ཀང་གསར་འབྱོར་ཡྱིན་པ་དང།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
བབས་ཡདོ་བསད་མཁན་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཐུབ་ན་ཞསེ་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
བྱུང་བ་རེད། ད་ེབྱུང་བ་གཞྱིར་བཟུང། ཡང་ད་ེརང་རེད། འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་དེ། རོགས་ཚོགས་འགའ་ཤས་འདྱིར་སེབས་
ནས་ཕར་གནས་སྟངས་དང་བད་ེསྡུག་ད་ེདག་ཞུས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་
ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་དེ་དག་ཞུས་པའྱི་ཐོག ཁོ་རང་ཚོར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་སེབས་ཏེ་ག་ཚོད་གནས་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར། 
འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གནས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པས་འགྱིག་གྱི་རདེ། བརྒྱབ་ཤོག་ཅསེ་གསུངས་ནས་ད་ེཡང་ཐབོ་སྟངས་ད་ེལྟར་བྱས་
ཏ་ེཐོབ་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚའོང་འཆར་གཞྱི་དང། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་ལམ་སྟོན་མེད་པའྱི་ཐགོ་རྩ་བ་ནས་མ་རདེ། ཐོག་
མར་བརྒྱབ་དུས་ང་ཚོས་ཐོགས་རྩེགས་བཞྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་རེད། ཐོགས་རྩེགས་བཞྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕྱིས་
སུ་གོང་ས་ེལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས། གཞུང་ལམ་གྱི་ས་ཁའྱི་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཐོགས་རྩེགས་གཉྱིས་ལས་བཀའ་འཁོལ་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ཡང་ས་ཁའྱི་འོག་ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། 
ཐགོས་རྩེགས་བཞྱི་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་སོགས། ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོགོང་སེའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁང་པ་ད་ེས་ཁའྱི་སང་ལ་བརྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐགོ་མའྱི་ཆར་བཀའ་འཁོལ་ད་ེ
ཐོགས་རྩེགས་གཉྱིས་ལས་སོད་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ང་ཚོས་རྩེགས་མ་ད་ེཐོག་རྩེག་བཞྱིའྱི་རྩེགས་མ་བཏྱིང་སྟེ། མ་འོངས་པར་ལོ་
གཅྱིག་གཉྱིས་མཚམས་སུ་ཐགོས་རྩགེས་ར་ེར་ེབཞྱིན་བཞྱི་སོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེལྟར་ཟྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། 

དའེྱི་ནང་ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་བྱེད་ལྔ་བཅས་མྱི་དྲུག་ཙམ་ལ་ལས་ཤག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
གཡས་གཡོན་གོང་གསེབ་ནང་ཁང་པ་གས་ཏ་ེཁང་རྱིན་ཤུགས་ཆེན་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་བོད་གཞུང་བང་མཛོད་
ནས་སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཟུར་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལས་ཤག་ལྔ་དྲུག་བྱུང་ན་ཟེར་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་ཤག་
དྲུག་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་བཅུ་གཅྱིག་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་བཀའ་བསྡུར་གནང་
སྟ་ེམྱི་དགུ་ལ་ཁང་པ་རྩྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་རེད། ཁང་པ་རྒྱན་བརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གཉྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ལྷག་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ཁ་ོཔ་ཚ་ོཚུར་ཕབེས་སོང་ན། ཁང་པ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 

ད་ེཡང་བག་ོསདོ་གནང་ཡུལ་ད་ེབཙནོ་ཟུར་ཁ་ོན་རདེ་མ་གཏགོས་འབལེ་ཡདོ་དང་འབལེ་ཆགས་ཟརེ་བ་དའེྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ། རྩ་བའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཉྱི་ཤུ་རྩ་གངས་འདུག 
ད་ེནང་ནས་ཁད་ཆོས་ལྟ་བུ་ཚང་བ་ད་ེམྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེདག་ལ་རྒྱན་བརྒྱབ་སྟེ་གཉྱིས་སོད་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
ལས་གཞྱི་ཆ་ཚང་མཇུག་སྱིལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་དབུ་འབྱེད་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད།ེ ཁ་སང་བད་ེསྲུང་སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་དང་
ངདེ་གཉྱིས་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང། ཁ་ོརང་ཚ་ོརོགས་ཚགོས་ཀྱི་ར་ེབ་ད་ེ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུ་འབྱདེ་གནང་བར་ཕེབས་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་རྩ་བ་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས། ང་ཚོ་དང་
རགོས་ཚོགས་བར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྷག་པར་བརེན་འག་ོསོང་འབུམ་བཅུ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ་ལྷག་
བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཡང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་སང་ལ་ཁ་ོཚོས་བཀག་བཞག་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་འབུམ་བཅུ་བཞྱིའྱི་དོན་དུ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་འ་ོརྒྱལ་བཟོས་ཏེ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་དང་
གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་དམ་སམ། 

ད་ེནས་སལེ་ཀབོ་ཏུ་བགེས་ཁང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུ་ཙམ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རདེ། ས་ཆ་དརེ་ཨ་ེཀ་དགུ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། དགུ་
ད་ེཆ་ཚང་བགེས་ཡོལ་བ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ན་ཞསེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་དང་བཀའ་ཤག་
ནས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་རེད། དརེ་ང་ཚོས་ Master Plan གཏན་འབེབས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད། ཁང་པ་གུ་དོག་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམ་ཚང་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་བཞུགས་སའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ད་ེའདྲ་གཞུང་ཞབས་ནང་ནས་རྒས་ཡོལ་དརེ་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང། བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་བྱས་ཏེ་གཡས་གཡོན་གུ་ཡངས་ཙམ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་མྱི་ཡོང་ངམ་སམ། མྱི་ཚེ་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་འཆྱི་ཁར་དབུགས་གཏངོ་ས་ད་ེདང་རླུང་བསྱིལ་པ་ོཡོང་ས་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁརོ་ཡུག་ད་ེཡག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ནང་སྱིད་
ཀྱིས་བསམ་བ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཏང་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ། ལས་རྱིམ་ད་ེཁང་པ་བཅུའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེཚར་བ་རདེ། རྱིམ་པས་བགསེ་ཡལོ་ཕབེས་རྱིམ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མུ་མཐུད་ཁང་པ་རྒྱག་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རདེ། 

ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་བདག་དབང་དང་ད་ེདག་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ད་ེགོས་ཚོགས་རང་ལ་ཕུལ་ཏ་ེསྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཕྱིན་པ་ནས་ཆ་ཚང་གཏན་ཁལེ་ཚར་བའྱི་ལེའུ་གཅྱིག་ཕལ་ཆརེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་སམ། དེའྱི་ནང་དུ་ས་ོསོའ་ིཤག་ཚང་ཟེར་བ། དཔེར་ན། ཤག་ཚང་ཟེར་དུས་གྲྭ་ཤག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དོན་དངོས་ཐོག་གང་ལྟར་སོ་སོའ་ིནང་མྱི། ང་ལ་བགེས་ཁང་ཤྱིག་
རག་པ་ཡྱིན་ན། ང་མེད་པ་ཆགས་དུས་ཕྲུ་གུ་སོད་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པོ་
འཁདོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 

བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒན་གས་ོཁང་གྱི་འགན་འཛནི་གྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ འསོ་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོཉར་གནང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བའྱི་ལས་བྱདེ་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་པ་ད་ེརེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེརྱིང་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སམ། གེང་སོང་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནྱི་ཚང་མས་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ད་ེབཞག་དགསོ་དནོ་ནྱི། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ང་ཚརོ་གསལ་བཤད་ད་ེག་ར་ེགནང་པ་རདེ་དམ་ཞུས་ན། ད་ེཐགོ་
མར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་དེར། ང་ཚོས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
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སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཞུས་པའྱི་སྐབས་དརེ། ད་ེཆདོ་གན་གྱི་
ལས་བྱདེ་ཡྱིན་ཙང། ད་ེའཕལ་སེལ་གྱི་ལས་བྱདེ་ཡྱིན་དུས། ཚུད་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་པའྱི་བཀའ་ད་ེགནང་བར་བརནེ། ང་ཚསོ་ད་བར་
བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརང་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ངའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ེཚ་ོཡང་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ལ་འགལ་འཛོལ་ཤུགས་ཆེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ོབདག་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་བཟང་སོད་ཐོག་
ནས་དགངོས་ཤོག་གཏངོ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ་སམ། 

ད་ེནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་གཉེར་ཁང་ཟེར་བ་དེའྱི་མཚན་ང་ོམ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་དང། ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གནང་
ཕགོས་སྐརོ་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ད་ེནརོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་
ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མཚུངས་སེབས་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱིམ་
ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཁྱིམས་ཁང་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ། གོས་ཚོགས་ལ་ཁྱིམས་ཤྱིག་གསར་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ་འདུག། ངས་གཙ་ོབ་ོཁྱིམས་བཟ་ོདགསོ་དང་མྱི་དགསོ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། གནས་
སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ནའང། དངོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུས་ང་
ཚསོ་ག་ོདནོ་རགོས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེབཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་
ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཕུལ་ནས་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐུ་ང་ོསྱིད་སྐྱོང་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཏ་ེད་ེདག་
རྱིམ་པས་ཁྱིམས་འཆར་ངསེ་པར་དུ་འཁེར་ཆགོ་པ་ཞྱིག་དང་། 

བརྒྱད་པ་དེར། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབར་ལམ་དགོངས་པ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ཏེ་དམྱིགས་
ཡུལ་ད་ེཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་པ་རེད། དངུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེབཙུགས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་བ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཐག་རྱིང་དྲག་གྱི་འདུག།ད་ེཇྱི་ཙམ་གྱི་
བ་ོཉེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོད་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས། ཁོ་རང་ཚ་ོངོས་
ནས་སྐུ་ཚབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོང། གཞྱིས་ཆགས་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཁ་ོཔ་ཚོར་ཞུས་པ་དང། སྐབས་ར་ེཚོང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བྱ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེཡོད་མེད་སོགས་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེབཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གཙ་ོབོ་ད་ེརེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོའྱི་ལག་ནས་དངུལ་ཞྱིག་ཨེ་རག་བལྟས་ཏེ་ང་ཚོས་ཁ་བཏགས་གཡོག 
ཞལ་ལག་ཕུལ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ནས་ཆགས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བསམ་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ང་ཚའོྱི་ར་ེབ་ད་ེལས་ཡག་ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་པ་རདེ་ད།ེ ཕར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚ་ོལ་ོགཅྱིག་
དང་གཉྱིས་ཙམ་ནས་རྒྱུན་ལས་འཁྱུར་འག་ོཡྱི་འདུག།རྒྱུན་ལས་རྱིང་པས་གསར་པ་ཚརོ་ང་ོསོད་ད་ེཡང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དང་མེད། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་རྐྱེན་པས་མྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེལ་རྒྱུས་ཡོད་བྱེད་མཁན་མེད་དུས། འབེལ་བ་
ཏག་ཏག་མཐུད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་སོགས། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་ད་ེང་ཚོའྱི་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ར་ེབ་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
སྒྲུབ་ཐུབ་སོང་ངམ་གསུངས་ན། ད་ེརྩ་བ་ནས་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་གནོན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་རྩ་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལྟ་བུ་སྟོན་པ་དང་། 
ཁང་པ་བརྒྱབ་ནས་ས་ོཚང་མ་ཕ་ེནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པ་ཚསོ་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་
ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནང་དུ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཚགོས་གཙ་ོད་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འཆར་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་
ནས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ད་ེདང་འབེལ་ཡོད་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེདག་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན་སང་ཏོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྱིད་བྱུས་
དགོངས་དོན་རེད་དམ་ཟེར་ན། དེ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སང་ཏོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། བར་ལམ་ Chief 
Secretary དང་མཇལ་འཕད་ཐངེས་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང་པ་རདེ། སྱི་ཁབ་བནོ་ཆནེ་དང་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་བྱུང་པ་རདེ། སྐབས་
ད་ེདུས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིར་ཡོད་བོད་མྱི་ཚོར་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ Municipal Committee ནང་དུ་བོད་པའྱི་རྐུབ་སྟེགས་
གཅྱིག་གཉྱིས་སེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ Karnataka ཡྱི་ Chief Secretary མཇལ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ Zila Panchayat ཟེར་བ་ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
དའེྱི་ནང་དུ་ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ར་ེཟུང་སེབས་ཐུབ་ན། འསོ་བླུགས་དགོས་པ་སོགས་བྱདེ་དགསོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། 
panchayat ད་ེཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ད་ེཤུགས་ཆེན་ཡདོ་ཙང་། དའེྱི་ནང་གྱི་ member ཆགས་ཡོང་དུས། རྩོད་ལནེ་
བྱ་རྒྱུ་དང་ཐོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐྲུན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་སེབས་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། Chief Secretary ངོས་ནས་ཀང་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། མར་བཀའ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རདེ། 

སང་ཏོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བར་ལམ་ Chief Minister རང་གྱིས་བཀའ་གནང་ནས་ཁ་ཆེ་དང་བོད་པ་ལ་
Municipal Committee ནང་དུ་རྐུབ་སྟེགས་ར་ེར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས། བོད་མྱི་ཁ་ོ
རང་ཚོས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་སུ་འོས་པ་འདུག་བལྟས་ནས་པདྨ་དབང་གགས་ལགས་བསྐོས་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་
ཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡདོ་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་དཔུང་པ་བཀགས་བཀགས་བྱས་ཏ་ེའག་ོརྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་ད་ེའདྲ་བ་དཔེར་ན། འབས་ལོངས་སུ་ Chief Minister གྱིས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ད་ེ Restricted Holiday ཞྱིག་ལ་ declare གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་སྔོན་མ་བྱུང་མ་
མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསྱིད་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཉ་ེཆར་ང་
དརེ་སེབས་པ་རེད། དེར་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་འབས་ལོངས་ཁུལ་ལ་ Buddhist university ཞྱིག་འཛུགས་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་དུས། རྩ་བའྱི་ད་ེསྔ་མངའ་ས་ེཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོ
གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེརྒྱ་ཅོག་སང་དུ་བཞག་པ་ཙམ་མྱིན་པར། དེའྱི་ནང་གྱི་གནད་
དནོ་ད་ེདག་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའགན་འཛིན་རདེ། ལས་བྱདེ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ནས་ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོསའྱི་
ལམ་ད་ེང་ཚསོ་བསྐྲུན་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་། སྱི་འཐུས་
དབྱངས་ཅན་སལོ་དཀར། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན། སྱི་འཐུས་དབ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ། སྱི་འཐུས་པདྨ་
བད་ེལེགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས། སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་བཅས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཡོད། 
འདྱིའྱི་རེས་ཀྱི་མཚན་ཐ་ོགནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་བརྐྱངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལགས། 
 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གཙ་ོབོ་འབོད་
བསྐུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ཤོག་གངས་ ༡ དོན་ཚན་ ༡ ཁ་པ་ད་ེརྒྱས་བཤད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཕག་
སེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། བཀའ་ལན་གནང་བ་དེ་ཚོའྱི་སང་ནས་
གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། 

སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དོན་དག་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་མྱི་འབོར་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པ་དང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀྱིས་
སདོ་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཡང་བརྒྱ་ཆའྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་ེཚརོ་
དགངོས་བཞེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགསས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་སོད་བྱེད་དགོས་ས་ཉ་ེཆར་
བསོམས་ནས་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་སྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། དེའྱི་འགོ་ལ་བོད་གཞུང་གྱིས་ལས་བྱེད་རྣམ་པས་
དཀའ་ལས་རབས་དང་རྱིམ་པ་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པོར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལའང་བོད་ནས་ཡངོ་བའྱི་གསར་འབྱརོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་མཁེན་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྔོན་མ་ནས་སེབས་བསད་པའྱི་ནང་ལའང་
སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརེས་ནས་ཡོང་དུས་
ངས་འདྱི་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
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གང་ལྟར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དུས་ཡུན་དེའྱི་ནང་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏེ་འབད་
བརྩནོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན་གནང་ཐུབ་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་སབེས་སོང་། གང་ལགས་ཤ་ེན། སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ནའང་མ་འགྱིག་པ་འདྲ་བོ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོམེད་པ་རདེ་ཟེར་
ནའང་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ། ཁ་རྡུང་རག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་བྱ་ཐུབ་སའྱི་ཁོར་
ཡུག་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ ༥ དང་ ༥༠ འཆར་གཞྱི་ད་ེ
མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 

ལྔ་པ་དརེ། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚསོ་ཐབས་ཇུས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་མང་པ་ོགནང་བ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༨་༩༩ ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་མེད་ཡོང་དུས། མང་པ་ོབྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ༥༠ 
ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཤྱིག་ད་ེརང་ཁ་སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ནུས་པ་དང་ཕག་ལས་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་སྟངས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས། ༥༠ ཐོག་
ལ་མ་འོངས་པའྱི་ལ་ོ ༥ ནང་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
སང་ལ་ཨང་དང་པ་ོད་ེགནས་སོད་བྱ་སའམ་རྐང་པ་འཛུགས་ས་ད་ེཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རདེ། ད་ེདང་བོད་ནས་ཡོང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
ས་གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་འབད་བརྩནོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ། སྱིར་བཏང་སྔནོ་ནས་གསུངས་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་བསྐྱར་ནན་གྱི་ཚུལ་དུ་འབདོ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ ༢ པ་ད་ེཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ ༣ པ་ད་ེལ་ ༥ སྔར་ལོའ་ིབྱེད་འཆར་དོན་ཚན་ ༤་༡ ཁ་ ༣ 
ནང་གསལ་ལྟར་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢ ཐམ་པའྱི་ཨར་
ལས་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་ཟྱིན། ད་ེགཅྱིག་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་གངས་ཀ་ནརོ་མདེ་དམ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ཉ་ེཆར་ས་གནས་ལ་བཅར་
བའྱི་སྐབས་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱས་ཏ་ེལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ངས་རགས་ཙམ་མཐོང་སོང་། ཕལ་ཆེར་གནས་སྟངས་གང་དུ་བལྟས་ཀང་
འདྱི་ནོར་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག གངས་ཀ་དེ། ས་ཡ་ ༢༡ ཞེས་པར་ནོར་བསད་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་
ཚརོ་སྣང་བྱུང་སོང་། ནརོ་ཡདོ་ན་མེད་ན་ད་ེལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་རྩ་བའྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པ་འོག་ནས་ཡར་བརྩྱི་པའྱི་ལས་དོན་ང་བའྱི་ལས་དོན་གཞན་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེ་
ན། ཁེ་ན་ཌ་ལ་གཞྱིས་བསྐྱོད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། ན་ནྱིང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དེའྱི་སྐོར་ག་ལེར་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་ལ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིག་ཚགས་དེའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཐོབ་པ་ཚང་མ་འགོ་
ཐུབ་ས་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་སེམས་འཚབ་བྱུང་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་
གནས་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་
བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤོག་གངས་ ༧ པ་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གེང་བ་དེ་ལ་སྣོན་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་བྱུང་། རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟརེ་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་གཅྱིག་པ་ལྟ་བུ་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
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རདེ། རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོཐགོ་མ་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་ཐད་བསྐ་ོབྱས་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བསྐ་ོགཞག་
བྱས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཅེས་པའྱི་སྐབས་དེར། ད་ེགཉྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ལ་ཉེས་པ་ཞྱིག་བཏང་རྒྱུ་རག་སོང་བ་རེད། 
འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་ད་ེདུས་ཁདེ་རང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་སད་པ་རདེ་ད།ེ 

བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཁེད་རང་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཁེད་རང་སྱི་འཐུས་འསོ་ཤོག་ནང་བསད་བཞག་པ་རེད། 
དསེ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་བུད་པ་རེད་ཅེས་ནས་འག་ོདགོས་ཐུག་པ་རེད། མྱི་དའེྱི་མྱིང་འདྱིར་བཤད་དགོས་ན་མྱི་དགོས། ཕལ་ཆེར་
ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཁེན་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ། རྒྱུན་རྱིང་པོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁང་ལ་བསད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱིས་
ཡྱི་ག་ེད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཕུད་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་ད་ེ
ཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དང་། འདྲ་མཉམ་འདྲ་བོ་ཞྱིག་དང་། དྲང་བདེན་འདྲ་བོ་ཞྱིག་དང་ད་ེཚོ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ། གང་
ལགས་ཞ་ེན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་དང་རྱིང་པ་སེབས་ཡངོ་གྱི་རདེ་ད།ེ འཛནི་སྐྱོང་གྱི་རྒྱུན་ད་ེགཅྱིག་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་མ་དང་ད་ལྟའྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཡོད་སོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་
ཡྱིན་དང་མྱིན་གྱི་ཐ་ེཚོམ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེསྣོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་བྱུང་། 

རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཀྱི་འབེལ་བ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་ས་རེད། 
ཤོག་གངས་ ༦༥༧ ནང་ཡོད་པའྱི་འདྱི་ལ་ག་ནརོ་འདུག འདྱི་ལ་ག་ནརོ་འདུག འདྱི་ལ་ཁ་ནརོ་འདུག་ཅེས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་
གནང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཧང་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་རེད། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 

ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ཤོག་གངས་ ༡-༡༠༠ ནས་ ༢༠༠།༣༠༠ བར་ད་ེའདྲ་བྱས་ཏ་ེརྱིམ་པ་རྱིམ་
པས་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེཉུང་དུ་ཉུང་དུ་རེད། ༥༠༠ ནས་ ༦༠༠ བར་གྱི་ཤོག་གངས་ ༡༠༠ ནང་ནོར་འཁྲུལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་བར་གྱི་ལས་བསོམས་ད་ེཡག་པ་ོཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསམས་ཏ་ེཐ་ེཚོམ་བྱུང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གང་
ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་གནས་སྟངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༠ འག་ོནས་ཨང་ ༤ པ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དྲྱི་བ་
འདྱི་ནང་སྱིད་རང་ལ་ཡྱིན། དོན་དག་ད་ེགང་རེད་འདུག་ཅ་ེན། ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༢༢༡་༣ ལ་རྒྱབ་ཤྱིང་འབས་སེ་ཚན། 
ཨ་ོརྱི་སའྱི་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་རེད། ད་ེསྔོན་མ་ས་གནས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་མཉམ་དུ་ཕོགས་བསྐྱོད་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོའདུག འགོ་སོང་ཡང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཏང་གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་རྦད་ད་ེམ་འདྲ་བ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་འབུམ་ ༧༠་༨༠ འཆར་གཞྱི་འདུག ད་ེདུས་ས་ོནམ་གྱི་སོབ་སྟོན་པ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚ་ོ
འག་ོདུས་ང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ནས་ས་ཞྱིང་ནང་ལ་འག་ོབ་ཐགོ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེསྔོན་འག་ོམ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱིས་དབྱྱིངས་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱས་ཏ་ེའགེལ་བཤད་བསྐྱོན་གྱི་འདུག ཤྱིང་འདྱི་ཁ་ོརང་ཉྱི་མ་ནང་སོད་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོཡོད་པ་རེད། ཤྱིང་འདྱི་
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གང་རེད་ཅསེ་ནས་རྦད་ད་ེམྱི་རང་ནང་བཞྱིན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ནས་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང་། ང་རང་སེམས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་འདྱི་
ལ་མདུན་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། སྱིར་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་ད་ལྟའྱི་
ཆར་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཏ་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབྱ་ེཞྱིབ་བྱ་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ། མཉམ་འབེལ་གྱིས་བདག་པ་ོ
རྒྱག་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པ་ོཆགས་སོད་ཡོད་ས་རེད། དེས་ན། འདྱི་ཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་ནས་
སེམས་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ན་མྱི་ཐུབ་ན། གང་ལྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་བྱུང་། 

ད་ེབཞྱིན་།ཤོག་གངས་ ༡༦ ནང་ལ་སྱིམ་ལའྱི་སྐོར་ད་ེའདུག རྩ་བའྱི་དེའྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ད་ེསྐད་གགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོ
རེད། མྱིང་ད་ེལའང་སྱི་ས་ཧམ་ཟོས་ཟེར་དུས་རྦད་དེ། ཧམ་ཟོས་ཟེར་དུས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཤྱིག་མྱིན་ནམ་
སམ་པའྱི་ཚོར་བ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དངོས་སུ་སོང་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས། ལྔ་ཁང་རེད། གསུམ་ཁང་རེད་ཅེས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཆུང་ཆུང་རེད། ཕྱི་ནས་ཧམ་ཟོས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཆུང་ཆུང་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསང་སོད་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེཐབ་ཚང་བརྒྱབ་བཞག་
པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཁོན་ནས་མེད་དེ། ཕར་ནང་གྱི་ལམ་ཁ་དང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོའ་ིབར་ལ་ལགས་ཤོག་
ཞྱིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་ནས་སོད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལགས་ཤོག་ར་ེབརྒྱབ་པ་བྱུང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧམ་ཟོས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་རེད་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེཚ་ོཧམ་ཟོས་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དོན་གཞན་ཞྱིག་ལ་བེད་སོད་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་མང་ཆེ་
ཤོས་རེད་མྱི་འདུག དང་པོ་ནས་ཁང་པའྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆུང་སོང་དུས། ད་ེལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཚང་ལ་དང་པོ་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་བཟོ་
བཞག་ཡོད་ན། ཁ་ོལ་ཅུང་ཟད་ཕན་ཐགོས་ས་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ཧམ་ཟསོ་བྱས་པ་རདེ་ཅསེ་པའྱི་ཚགི་ཆནེ་པ་ོབེད་སདོ་བཏང་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོ། གསང་སོད་ཅྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་བྱུང་
སོང་། ད་ེང་རང་གྱིས་ལྟ་ཚུལ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་དོན་དངོས་ཐོག་ད་ེལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཧམ་ཟོས་བྱས་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་འདུག་
བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་མ་བྱུང་། 

ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་དུས། ཕལ་ཆརེ་
ད་ེལ་ཕེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མ་ཕབེས་པར་ཐག་བཅད་གནང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ཡོད་
རྒྱུ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ང་ོམའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་ཤས་ལ་སོང་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་ཏེ། ཞྱིབ་འཇུག་རང་ཟེར་ན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོའ་ིསོ་ནས་
གསུང་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུག ཁང་པ་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་བཤད་ན། དང་པ་ོརང་ནས་ས་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱས་ཏ་ེབརྒྱབ་
པ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚ་ོདུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་ལ་སེབས་
ཚར་དུས། སྔནོ་མའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐྱར་ལོག་བྱས་ཏ་ེབལྟས་པ་འདྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ལྟ་ཡོང་
དུས། འདྱི་འདྲ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱིམས་ཁང་
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གྱིས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ས་ཧམ་སེམས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་པའྱི་མྱིང་རྱིག་པ་ོདེའྱི་འོག་ལ་ཡོང་སོད་པ་ད་ེལ་སྐད་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་རྒྱག་ནའང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཉསེ་ཆད་ལ་བསམ་ཤེས་ཤྱིག་བྱདེ་དགོས་ས་རདེ་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེའྱི་སྱི་ས་ཧམ་ཟོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་གྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ར་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱབ་རྩ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འདྲ་ཐུག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། སྱིར་བཏང་ད་ེཚ་ོལ། གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེཐག་བཅད་གནང་དགོས་པ་རེད་
འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐྱ་ོབ་ོཐགོ་ནས་འདདོ་བ་ོམ་ཁེངས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང། ཁང་པ་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཆུ་ཐྱིགས་པ་འཛགས་ནས་རྦད་
ད་ེསྣོད་མང་པ་ོསྱིག་ནས་བཞག་འདུག སྐད་ཆ་རྱིག་པ་ོདཔ་ེབཤད་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ད་ེགོས་ཚགོས་ནང་བསྐྱར་ཟློས་བྱདེ་
དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 

གང་ལགས་ཞ་ེན། རྩ་བའྱི་ང་རང་ཚ་ོ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་སྔོན་མའྱི་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་
བརནེ་ནས་མྱི་ལ་ོ ༥༠།༦༠ རྱིང་ལ་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་ནས་ཞུ་ས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། སྐབས་ར་ེཞུ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཤུགས་དྲགས་སོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་ན། ཁང་པའྱི་
ནང་སྣདོ་སྱིག་སྟ་ེམང་པ་ོསྟནོ་བསད་པ་ལས། ས་ོསོས་ཁང་ཐགོ་ནས་ཆུ་མ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱས་བཞག་ན། ད་ེཙམ་གྱིས་
དཀའ་ངལ་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང། 

ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཚང་མར་གོམས་གཤྱིས་དེ་རྒྱུན་འཇགས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། རྐང་པ་རྩ་བ་ནས་
འཛུགས་ས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ཤེས་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡྱིན་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཐྱིགས་པ་འཛག་པ་གཅྱིག་
པུ་སོ་སོས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཨ་ེཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་གནས་བབ་
ལ་ཉན་ཡོང་དུས། མྱི་ཚེའྱི་རྱིང་ལ་གས་ོསྐྱོང་ཡག་པ་ོབྱས་བཞག་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཤུགས་རྐྱེན་ཟེར་དགོས་ནའང་
འདྲ། ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་འདུ་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདུག གང་ལགས་
ཤ་ེན། མ་མཐའ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ས་དང་། འབོད་སྐུལ་ཞུ་བའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་པ་དའེང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་བོད་གཞུང་
གྱི་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། 

ང་ནྱི་བོད་ནས་སེབས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལ་ོཉྱི་ཤུ་ཙམ་ལ་བོད་ནང་བསད་མོང་སྟ་ེདཀའ་ངལ་འཕད་ན་འཕད་པ་རདེ། 
ས་ོསོའ་ིབྱེད་ཐུབ་ན་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེའདྲའྱི་ཞུ་ས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ད་ེམེད། བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་རེས་ལའང་ཤེས་རབ་
དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་བསད་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་ཉྱིན་གཅྱིག་ཙམ་ལ་ང་ལ་གང་ཞྱིག་སོད་རོགས་ཞེས་
ཞུས་མ་མོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཞུ་ས་ཡདོ་པ་ད་ེཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་ལས་དང་སྐལ་པ་བཟང་པ་ོརདེ་ཅེས་སྐད་ཆ་
ད་ེའདྲ་ཡང་བཤད་སངོ་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་ར་ེསྐབས་རརེ་ང་ཚསོ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོགཞྱིས་མྱི་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བྱདེ་བཞག་ན་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོས་གནས་ལ་བཤད་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་རྡོག་རྡོག་དེ། ས་ཁང་གྱི་གནས་
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སྟངས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག དཔེར་ན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ཆའྱི་ཕྱི་ལོག་ལ་ལགས་ཤོག་བཀབ་བཞག་པ་དེ་འདྲ་འདུག 
ལགས་ཤོག་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཐགོ་ཁར་བཀབ། མདུན་ནས་ལགས་ཤོག་གྱིས་སྐོར་ནས་མྱི་ ༧ ཡོད་ཟེར་གྱི་འདུག 

སོད་ས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ལྔ་ཁང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེནང་ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། 
ལྔ་དང་ཕར་ཞོག གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཉལ་རྒྱུ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་ཁོ་རང་གྱི་མདུན་ལ་
ལགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཉེས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཕ་གྱིར་ཉེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྐྱོབ་གས་ོབྱས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཁ་ོ
རང་མདུན་གྱི་ཕོགས་ལམ་ཁ་དང་རླངས་འཁོར་ལམ་གྱི་རྩྱིག་པའྱི་བར་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་ལགས་ཤོག་བརྒྱབ་བཞག་འདུག ལགས་
ཤོག་མ་བརྒྱབ་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏོགས་ལམ་ཁའྱི་ཆུ་ཚང་མ་ད་ེནས་མར་འབབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡང་ཧམ་ཟོས་ནང་ལ་རེད་
འདུག གཞན་ཕར་ཕགོས་ལ་ཡདོ་པའྱི་ལགས་ཤོག་ད་ེཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་འདུག དའེྱི་སང་གྱི་ལགས་ཤོག་བཀབ་བཞག་པ་ད་ེམ་
རྒྱག་ཐབས་མེད་རེད། མྱི་གཞན་གྱིས་ད་ེལ་རྒྱག་ཡོང་ས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ད་ེལ་ཧམ་ཟོས་རེད་བསད་འདུག ཐག་
བཅད་གནང་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ཉེས་པ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེས་པ་ད་ེགང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་
ཡང་པ་ོགཏངོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ནང་སྱིང་ལས་ཁང་ལ་འབདོ་སྐུྐུུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན། 

སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོལ་སོང་བའྱི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འདྲ་བ་མང་པ་ོརེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཞུ་དགོས་
ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་ན། འདས་པའྱི་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ཉེ་
ཆར་ང་ཚ་ོའགོ་སའྱི་ས་གནས་ཁག་སྱིམ་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོན་གཞྱིས་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་རེད། ཀུམ་རའ་ོས་གནས་
རདེ། སོན་ཊ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟོས་ན་གང་ལ་འཚམ་གྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཡག་
པ་ོའདྲ་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོརྩ་བའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་བྱིས་ཏ་ེཆ་ཚང་ཕུལ་བཞག་ཡོད། 
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོའཁོད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་བཤད་པ་ད་ེལ་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
བྱ་རྒྱུར། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ལྔ་ཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༩༧་༩༨ གཞན་རེན་རང་རེད། ང་ཚ་ོཐབས་ཤེས་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་
རདེ། འབད་བརྩནོ་ང་ཚསོ་བྱདེ་དགོས་པ་རེད། ང་ཚསོ་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་འགན་རདེ་མ་གཏགོས། གང་འདྲ་
བྱ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལྔ་བཅུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཐནོ་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་
ཚོར་སྣང་དང་། མཐོང་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་ས་
དང་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་ས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་
སྤྲུགས་ཞྱིག་གནང་ནས། ས་གནས་ཁག་དང་། སྔོན་མའྱི་ཐོབ་སྐལ་མ་རག་པ། གསར་འབྱོར་བཅས་ལ་སོད་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལ་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་སྐོར་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེ
ཡང་རོགས་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་
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པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་མང་པ་ོབཤད་མངོ་བ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྩ་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སལེ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་
ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཉུང་རུ་ཉུང་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད། གསར་པ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། མང་པ་ོསོང་བ་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐོག་མའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་མྱི་ཡོང་
རྱིམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ཁབ་
བསགས་བྱས་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ། རྩ་བའྱི་རྒྱ་གར་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་ལ་ལོག་འགོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྩ་བའྱི་ཁ་ོརང་ཚོ་
ཕར་ཕོགས་ལ་འདོད་པ་མ་ཁེངས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཡོང་བ་འབའ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་
བསམ་བ་ོནང་ལ་ཁ་བལ་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེའདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོཚ་ོལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་འདུག ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱི་སྔནོ་ལ་
ཡུན་ནན་ཞྱིང་ཆེན་ནང་འཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། དེས་ན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་སོང། 

སྔོན་མ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་ལ་བསད་ནས་འགན་བདག་བྱས་མོང་མཁན་ཁ་ཤས་བོད་ལ་འདུག དེ་ཚོས་
བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་བཅར་འདྲྱི་རྱིང་པ་ོད་ེའདྲ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོས་ར་ེབ་ད་ེའདྲ་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་མོང་། ང་ཚོ་ལ་རྩྱིས་མེད་ད་ེའདྲ་ད་ེའདྲ་
བཏང་སོང་། ཡག་པ་ོམ་རདེ་ཅེས་ད་ེའདྲ་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ལ་ོཁ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ། ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས། སྐབས་ར་ེསྐབས་རེར་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། མང་པ་ོཡྱིན་ས་མ་རེད་དེ། ཁ་ཤས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག 
སྔོན་མ་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོང་གྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་་རོག་ག་ཞྱིག་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཡར་མར་བཤད་པར་བརེན་ནས་འདོད་པ་མ་
ཁེངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ། ད་ེའདྲ་བཤད་ཀྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་བརན་འཕྱིན་ནང་ལ་ཐོན་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོར་བརེན་ནས་
ཤུགས་རྐྱནེ་ཞྱིག་འག་ོས་རདེ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚརོ་སྣང་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང། 

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་བོད་མྱི་ཆ་ཚང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐ་ོཔོ་ཡྱིན་པ། བོས་བཏང་གྱི་ཆ་ནས་འགན་ཆེན་པོ་
ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཆོག་གྱི་རེད། ར་ེབ་རྒྱག་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། མྱི་ཟེར་རྒྱུ་འདྱིར་འདྲ་མྱིན་འདྲ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
ཡྱིན་དུས། མ་འདྲ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་སྐུ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་རདེ་ད།ེ འབད་བརྩནོ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧང་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་གནང་བ་དང་། སྔོན་མ་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ལ་གསར་པ་བཟ་ོབཞག་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ད་ེལ་
སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་རྩ་བའྱི་གོས་ཚོགས་རེད། གང་ས་གང་དུ་
ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ལབ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོསེལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེཚ་ོམཐོང་སོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་དཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ནང་སྤུར་ཝ་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ད་ེས་ཡ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག་རདེ་
མྱི་འདུག ས་ཡ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་འབུམ་རདེ་འདུག་པས་དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཨ་ོརྱི་སའྱི་ལ་རྒྱབ་ཀྱི་ས་ཆ་ཨ་ེཀ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། 
ཐགོ་མ་དེར་ཁྱིམ་ཚང་ད་ོབདག་ས་ོསོར་གནང་བའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབར་ལམ་མཉམ་འབེལ་རང་གྱིས་འདེབས་སྐྱོང་བྱས་
ཏེ། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་འབས་ལྡན་གྱི་ཤྱིང་སྣ་ད་ེའདྲ་བཙུགས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམ་བདག་སྐྱོང་གནང་བ་རེད། ན་ནྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ། 
ཁོང་ཚོས་ད་ེཏོག་ཙམ་གགས་ཁེལ་མ་ཁེལ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ངག་ཐོག་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་གཞན་ནས་མ་
གཏོགས་པས། ཡྱིག་ཐོག་ནས་སན་སེང་གང་ཡང་ཞུས་མ་བྱུང། ད་ལའོ་ིལས་བསམོས་ནང་གསལ་ཡོད་སྟབས། ང་ཚ་ོས་གནས་
ལ་གང་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞ་ེན། མྱི་མང་གྱིས་ས་ཆ་ད་ེའདེབས་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་བལ་བ་དང། མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཀང་འདྱི་འབ་སུ་མ་
བསྡུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་མང་དང་ས་བདག་ད་ེདང། མཉམ་འབེལ་གཉྱིས་བར་གན་རྒྱ་འཇོག་པ་དང། 
མཉམ་འབེལ་གྱིས་འདྱི་ནང་སྱིད་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཐད་མ་འོངས་འཛུགས་
བསྐྲུན་ཆེད་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱིས་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འོག་གབས་དཔེར་ན། མངའ་སེའྱི་ Tourism མཉམ་
དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟ།ེ ས་ཆ་ད་ེལའང་རྒྱུགས་ཆུ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་དང། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཡུལ་སྐརོ་ས་ོའཆམ་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་
སེབས་མཁན་འདྲ་གང་ཡང་མེད། རྒྱ་གར་བ་དརེ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཡོང་མཁན་ཡོད་སྟབས། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་
ནས། ཡོང་འབབ་ཡོང་སའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་མདེ་དམ་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་མུས་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱིམ་ལའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྩ་བའྱི་གནས་སྟངས་སྐྱ་ོཔ་ོའདྲ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཐགོ་མ་བཟ་ོགྲྭ་
རང་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མའྱི་ཆར་བཟ་ོགྲྭ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཁང་པ་ད་ེམ་གཏགོས་པས། འདྱི་ཐགོ་རྒྱ་སྐྱདེ་གཏངོ་རྒྱུ་འདྲ་གང་ཡང་
བྱུང་མེད། དེར་ས་ཆ་འདྲ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོར། ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱ་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་གྱི་
ནང་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་པ་རེད། ད་ེནས་ཉྱིས་སྟོང་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནས། KHARAPATHAR ལ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་མ་ཟྱིན་
ཙམ་ཞྱིག་མར་སོས་ཏ།ེ གཞྱིས་ཁང་ཚང་མ་ས་ཁུལ་དརེ་འཛུགས་བསྐྲུན་གནང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྟབས་བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་ཐོག་མ་
ནས་དབུ་བཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་།ཤག་ད་ེཚ་ོཧ་ལམ་སྐབས་དེའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ན་ཌལ་ཧོར་དང་གཅྱིག ད་རམ་
ས་ལའྱི་མཉམ་ལས་བཟ་ོགྲྭ་དང་གཉྱིས། ར་ཇཱ་པུར་ Rajpur གསུམ། སྱིམ་ལ་འདྱི་གསུམ་གནས་སྟངས་འདྲ་བ་ོཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། སྐབས་དེར་ལས་ཀ་ལས་མཁན་སུ་ཡྱིན་ཡང། ཁ་ོརང་ལས་ཤག་ཆུང་ཆུང་མ་གཏགོས་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ལ་ད་ེསྔ་དགོངས་པ་
བཞེས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བཟོ་གྲྭ་ཐོག་མ་འགོ་འཛུགས་པ་ནས་བཟུང་བྱུང་མེད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྐྱེན་པའྱི་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་འཕེལ། 
མནའ་མ་དང་མག་པ་སེབས་ཡོང་སྐབས། ནང་མྱི་ཡོངས་ན་ཁང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་འཚ་ོསོད་བྱ་ཐབས་དཀའ་ཁག་ཡྱིན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐགོ་ནས། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ཁངོ་ཚསོ་ཀང་སན་སེང་གང་ཡང་མེད་པར། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ར་ེར་ེཕྱིན་པའྱི་གསར་པ་ད་ེམ་ཡོང་བར་ག་ོསྐབས་བཟུང་སྟེ། གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆར་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བའྱི་
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གནས་ཚུལ་རབས་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཧམ་པ་ཆ་ེཆུང་གྱི་ས་ཆ་ེཆུང་ཟྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཧམ་
ཆུང་ད་ེཚ་ོནྱི་གོང་དུ་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ལྟར་ར།ོ རྒྱ་ལམ་ཐགོ་ལགས་ཤོག་བཀབ་ནས་ཟྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡདོ་པ་རདེ། 
 རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་སའྱི་ནང་ཁང་པ་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པའྱི་སན་སེང་བྱུང་སོང། བར་ལམ་ང་ཚོའྱི་
དྲུང་ཆ་ེདང་། དྲུང་འཕར་ལས་བྱེད་གསུམ་བཅས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ེརེས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
སན་ཐ་ོགཅྱིག་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཚིགས་
གཙོའྱི་གཙ་ོསྐྱོང་འགོ་ས་ཁང་འགན་འཛིན་གྱིས་ས་ཁང་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་འག་ོནས་མཇུག་བར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་
རེས། དེ་སྔ་འཛིན་ཟྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་ཇྱི་ཙམ་ཟྱིན་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་པ་ལྟར་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་
སྟབས། ཉེས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་གནས་ཚུལ་ལོགས་སུ་ཡྱིན། ཉེས་པ་ཞྱིག་ཕོག་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་ཁྱིམས་མཐུན་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་འགོ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་སྟབས། ཧམ་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། ཉེས་པ་ཆེ་ཆུང་ཞྱིག་འགེལ་བ་དང། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ང་
ཚསོ་སྱི་སའྱི་ལམ་འགག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གཡས་གཡོན་ནས་ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་སདོ་རྒྱུ་བྱས་ན་ཞེས། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོབཞྱིན་ཡོད། གཙ་ོཆ་ེབ་ས་གནས་རང་གྱི་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོང་དུ་
ལས་དོན་བྱདེ་ཕོགས་ཀྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ཆ་ཚང་མངགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ལས་བསོམས་འབྱོར་བའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་སན་སེང་ཞུ་དགསོ་པ་རྣམས་ཞུས་ཏ།ེ གང་དང་གང་གནང་དགསོ་མྱིན་རྣམས་ངསེ་པར་དུ་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁང་པ་ད་ེསྟབས་སྡུག་པ་ཞྱིག་ལ་དྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་ནས་བརྒྱབ་པའྱི་ཤྱིང་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཤྱིང་ཁང་དེའྱི་
གང་དང་ཞལ་བ་མ་ཟད། ཁང་ཐོག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཤྱིང་ལས་བསྒྲུབས་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་སྐྱ་ོབ་རྣམས་ཟ་མ་བཟ་ོཆེད་ཐབ་ད་ེ
ས་སྣུམ་སད་ད་ེཟ་མ་བཟོས་པ་དང། ཁང་པའྱི་སྟེང་ཤོད་ཆ་ཚང་ཐང་ཤྱིང་ཡྱིན་པ་རེད། ད་ེལོ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཕྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་
པ་དང་། བེད་སདོ་བྱས་པའྱི་ཐབ་ད་ེཡང་སྣུམ་ཡྱིན་སྟབས། མ་ེསྐྱནོ་གྱི་ཉེན་ཁ་ནྱི་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཆ་
བཞག་ན། རྒྱ་སྐྱེད་ཇྱི་ཙམ་བྱདེ་ནུས་པ་དང། ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ལྟ་དགོས་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ཏ་ེའཁེར་ཤགོ་
ཅེས་དཀའ་ངལ་ཞུས་ཡདོ། གང་ལྟར་རགོས་དངུལ་ལ་བལྟས་ཏ་ེརྱིམ་པས་ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁང་པའྱི་ནང་ཆུའྱི་ཐྱིགས་པ་མ་འཚོག་ཏེ། ཉམས་གསོ་གནང་དགོས་པའྱི་བཀའ་གནང་སོང། ཏོག་ཙམ་ང་རང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་། ང་རང་གྱི་ཉམས་མངོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་རྒྱག་ནས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་དམར་ས་ོགཅྱིག་གཏངོ་མ་དགསོ་
པའྱི་ཐོག་སོད་ཆོག་ཆོག་ཆ་ཚང་གཞུང་གྱིས་གནང་བ་དེ། སོ་སོའ་ིཁང་པ་ཡྱིན་བསམ་པ་ཞྱིག་དང། འདྱིར་དཔེར་ན། ཤེལ་སོ་
གཅྱིག་ཆག་པ་ཡྱིན་ན། བཟང་སོད་ཀྱི་ཆ་ནས་སོ་སོས་ད་ེབགར་དགོས་པའྱི་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་སྔ་མ་ོ
གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས། དེ་འདྲ་ལབ་མཁན་བྱུང་། གཟྱིགས་དང། ངའྱི་ཁང་པའྱི་ནང་མཚན་མོར་ཉལ་སྐབས། 
སྐར་མ་ཁ་ཐྱིང་ངརེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས། སྐར་མ་ད་ེའདྲ་མ་མཐོང་བར་དུ་བསྒུག་དགོས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་རདེ། ལགས་ཤོག་ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་བུ་ག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ལགས་ཤོག་ད་ེབུ་ཁ་ཆགས་ཀྱིན་ཆགས་ཀྱིན་ལ་ོར་ེརེར་ལགས་ཤོག་གསར་པ་
བསར་གྱིན་བྱས་ན། ཁང་པ་རེར་ལགས་ཤོག་ཁོན་ ༤༠ ཡོད་སྱིད། སྐབས་རེར་ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ཤོ་
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རྒྱབ་སྐབས་ཤ་ོཕོར་ལ་སོར་ ༡༠༠་་་་༢༠༠ ཙམ་བཙུགས་ནས་རྒྱབ་པ་ལས། འག་ོགོན་ད་ེལགས་ཤོག་ཐགོ་བཏང་ན་ཅྱི་ཡོད་དམ། 
འདྱི་ནྱི་རང་ཉྱིད་འཚ་ོསོད་བྱེད་ས་རེད་པ། རྱིགས་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོངས་བཤད་སྟངས་མཁས་པ་ལྟར་མ་ཤེས་
སྟབས། དུས་རག་ཏུ་གཞུང་རང་ལ་བསྟེན་ནས་བསད་མཁན་འདྱི། གཞུང་སེམས་མེད་པ། ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་
གཞུང་ལ་མ་འགྱིག་པའྱི་སྐརོ་བཤད་མཁན་ད་ེམང་གྱི་འདུག གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབ་རང་སྐྱངོ་བྱས་པ་དང། བ་མ་
དཀོན་མཆོག་སྐུ་ལས་བསྐྱོན་མཁན་རྣམས་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ཤུགས་ཆ་ེཞྱིང་། ནུས་པའང་ཆ་ེབ། སྱི་དནོ་ཐོག་ཞལ་འདེབས་
སོང་དགོས་ནའང་གནང་རྐྱང་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་འདུག གང་ལྟར་དོན་སྱིང་ཐོག་ལ་ོང་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་གྱི་ང་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་འདྲ་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་མེད་པ་རེད། གཟྱིགས་དང་། མྱི་ཚང་མ་གང་སར་བསྐྱོད་རུང་གང་ལྟར་
འདས་པའྱི་ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་གངོ་གྱི་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་དང། ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་རསེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
མྱིན་ནྱི། སོ་སོས་རྩྱིས་རྒྱག་ཏེ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་གང་གྱི་མྱི་སོ་
སོའ་ིཆོག་ཤེས་དང་། བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ཐད། ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་སྟབས། ཁང་པ་ཆ་
ཚང་རྒྱག་སྟ་ེསད། ལགས་ཤོག་ད་ེཐྱིགས་པ་འཚོག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ཏ་ེརོགས་ཚོགས་ལ་སོང་
དགོས་པ་མ་གཏོགས། བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནས་ལག་པ་རྐྱང་སྟེ། ལམ་སེང་སད་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། རོགས་
ཚགོས་ལ་ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་བཤད་སྐབས། ཚུར་དྲྱི་བ་མང་དག་ཅྱིག་བསེབས་ཀྱི་འདུག དྲྱི་བ་ད་ེདག་ལ་ལན་ཞྱིག་འདེབས་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཁང་པ་ད་ེཡང་ན་དང་པ་ོཁ་ོརང་ཚོས་རྒྱག་པ་རེད། དངུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཁང་པའྱི་ཐོག་དངུལ་མེད། ཐྱིགས་པ་འཚོག་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་ན་རྒྱུ་མཚན་འདུག ཁང་པ་ཆ་ཚང་རྱིན་གོང་གང་ཡང་སོད་མྱི་དགོས་པར་བསད་ཆགོ་ཆགོ་ཐོབ་པ་རེད། ཐྱིགས་པ་
འཚོག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རོགས་ཚོགས་ལ་བཤད་སྐབས། བཟ་ོབཅོས་བྱེད་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཀའ་
ངལ་མང་དག་ཅྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག རེད་དེ། ཁོ་རང་ཚོར་ཞུ་ས་གཅྱིག་ཡོད་བསམ་ནས་སྱིག་འཛུགས་།ཤྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
ཞུས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག སྐབས་འབབ་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཏེ། གནང་རྒྱུ་རེད་
མ་གཏོགས། འདྱི་ལས་ལྷག་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
 ད་ེརེས་བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་མཁན་འདྱི་མྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ོམང་པོར་ཁ་འཐརོ་ཏ།ེ ཚངོ་ཙག་ཙགི་འགའ་རྒྱག་ནས་ལྷག་བསད་པ་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞྱིག་ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ནས་མང་
པ་ོཐནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་ལ་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་ངག་ཐགོ་ནས་སན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
རྱིམ་པས་མ་ཐུབ་ས་གང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་
བརྩནོ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ངསེ་པར་དུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་འཕོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྣམས་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བཀོད་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༡༠།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསངེ་ཡྱིན། 


