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       དཀར་ཆག  

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ། 

 
༡༌༌༌༡ 

༢ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༢༌༌༌༣ 
༣ ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བས་ོའཛུགས། ༤༌༌༌༤ 
༤ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༥༌༌༌༦ 
༥ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། ༧༌༌༌༧ 
༦ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།  ༨༌༌༌༨ 
༧ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༩༌༌༌༡༠ 
༨ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། ༡༡༌༌༌༡༣ 
༩ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། ༡༤༌༌༌༡༦ 
༡༠ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༡༧༌༌༌༡༨ 
༡༡ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ༡༩༌༌༌༢༡ 
༡༢ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ༢༢༌༌༌༢༢ 
༡༣ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༢༣༌༌༌༢༥ 
༡༤ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ༢༦༌༌༌༢༧ 
༡༥ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ༢༨༌༌༌༣༠ 
༡༦ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། ༣༡༌༌༌༣༡ 
༡༧ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ། ༣༢༌༌༌༣༤ 
༡༨ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། ༣༥༌༌༌༣༥ 
༡༩ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ༣༦༌༌༌༣༧ 
༢༠ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་། ༣༨༌༌༌༣༨ 
 
༢༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོ
གེང་། 

 
༣༩༌༌༌༤༤ 

༢༢ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་
འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། 

༤༥༌༌༌༥༠ 



 

༢༣ གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་ཐགོ་བགྲ་ོ
གེང་། 

༥༡༌༌༌༦༤ 

 
༢༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིབདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད། ཡྱིག་ཨང་ ༢༠ པ། 

 
༦༥༌༌༌༧༣ 

༢༥ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིབདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བདོ་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། 

༧༤༌༌༌༨༩ 

༢༦ གོང་གསལ་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གཞུང་འབལེ་
གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ། 

༩༠༌༌༌༩༠ 

 
༢༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། 

 
༩༡༌༌༌༡༢༣ 

 
༢༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་། 

 
༡༢༤༌༌༌༡༣༨ 

 ༢༩ སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་
བགྲ་ོགེང་གནང་བར་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༡༣༩༌༌༌༡༥༢ 

 
༣༠ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༡༥༣༌༌༌༡༥༥ 

༣༡ མུ་མཐུད་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་། 

༡༥༦༌༌༌༡༧༡ 

༣༢ སནོ་རྱིས་གསུང་གཏམ་བཤད་དང་། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་
ཀྱི་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་གནང་བར་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༡༧༢༌༌༌༡༨༤ 

༣༣ སནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་
བགྲ་ོགེང་གནང་བར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙའོྱི་ལན་འདབེས་གསལ་
བཤད། 

༡༨༥༌༌༌༡༨༧ 
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༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་བོད་ཟླ་ ༢ པའ་ིཚསེ་ ༢ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༥ རསེ་གཟའ་ཟླ་བའ་ིསྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིབདོ་མ་ིམང་ 

ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པ་དབུ་འཛུགས་ཀ་ི 
གསལ་བསྒྲགས་དང་། གཟ་ིབརདི་ལྡན་པའ་ིབདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ི 

རྒྱལ་གླུ་བཅས་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་། 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ལྕགས་བ་ིབོད་ཟླ་ ༢ པའ་ིཚསེ་ ༢ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའ་ིཚསེ་ ༡༥ སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབོད་མ་ི
མང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པ་དབུ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཡིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་གཉསི་པ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རགོས། 
 
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 
ས་ིཞའི་ིཕན་བདའེ་ིའདདོ་རྒུ་འབྱུང་བའ་ིགཏེར། 
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ནོར་བུའ་ིའདོ་སྣང་འབར། 
བསྟན་འགོར་ནརོ་འཛནི་རྒྱ་ཆརེ་སངོ་བའ་ིམགོན། 
འཕནི་ལས་ཀ་ིརལོ་མཚ་ོརྒྱས། 
ར་ོརའེ་ིཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕགོས་ཀུན་བམས་བརསེ་སངོ་། 
གནམ་བསྐསོ་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག 
ཕུན་ཚགོས་ས་ེབཞིའ་ིམངའ་ཐང་རྒྱས། 
བོད་ལོངས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ག་ིཁནོ་ལ་བད་ེསདི་རགོས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ། 
ཆསོ་སིད་ཀ་ིདཔལ་ཡནོ་དར། 
ཐུབ་བསྟན་ཕགོས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གླངི་ཡངས་པའ་ིས་ེརྒུ་ཞ་ིབདའེ་ིདཔལ་ལ་སརོ། 
བོད་ལོངས་བསྟན་འགོའ་ིདག་ེམཚན་ཉ་ིའདོ་ཀསི། 
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕ་ོབའ་ིགཟསི། 
ནག་ཕོགས་མུན་པའ་ིགཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅགི 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་གསུམ་པ་ཚགོས་གཙསོ་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀ་ིགཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀ་ིགསུང་བཤད། 
༄༅། །འག་ོབ་ལྷ་དང་བཅས་པའ་ིམགོན་སབས་བླ་ན་མ་མཆསི་པ་ས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་ས་ོ
གསུམ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའ་ིཐགོ་ནས། ད་རསེ་གོས་ཚོགས་སུ་ཆབིས་བསྒྱུར་གནང་བའ་ིདཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ་
གིས་དབུས་པའ་ིདཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པས་དབུས་པའི་ཕག་སེལ་ས་ིའཐུས་
རྣམ་པ། ཐགོ་མ་དེར་ཚང་མར་བད་ེཞིང་ས་ོབའ་ིངང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་དརེ་འཚམས་འད་ིབཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ད་ེརིང་ག་ིགོས་ཚོགས་འདིའ་ིནང་ལས་རིམ་གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་
བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་ཡོད། ད་ེནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་རེད། ད་ེནས་གཙ་ོབ་ོཕི་
ཟླ་ ༣ པ་འདི་ནམ་རྒྱུན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརྟེན་རིས་ལོ་ 
༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེམ་ཡིན་པ་གོས་ཚོགས་འདིར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ཡོད། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ེམ་ཡིན་པ་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༡༠ པའ་ིསྙན་ཐ་ོསྙན་སྒྲོན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའ་ིཐོག་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞིན་ཁྲིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་དང་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར། ད་ིབ་དསི་ལན་བཅས་ད་ལྟ་བློར་ཤར་བ་ལས་རམི་ད་ེདག་ཡནི།  

ལ་ོའཁོར་མ་ོའདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིནད་ཡམས་འདིས་རེན་པས། ས་ིཡོངས་སུ་སྐུ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞིག་
བྱུང་བ་རེད། ལས་དོན་མང་པ་ོཞིག་གནང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་རེས་སྟབས་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ་ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་བཅར་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཏོག་དབིབས་ཀ་ིནད་རྟགས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བཅར་ཐུབ་པར། 
ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོདང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་གནང་མཁན་ཡིན་པར་བརྟེན་བླ་ོབད་ེཔ་ོཞེ་
དག་བྱུང་སོང་། འདིའ་ིསྔོན་ལ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུ་འད་ིགང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའ་ིསེམས་འཚབ་ཞ་ེདག་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའ་ིདུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གར་ག་ིནང་ལ་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབའ་ིགནས་བབ་ཅགི་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚའོ་ི
ཁིམ་མཚེས་མངའ་སེ་ (Punjab) ལ་འཕེལ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞིག་ཆགས་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོའི་གོས་
ཚོགས་འད་ིཉིན་གངས་ ༡༥ ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འཚོགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དང་མེད་ངེས་པ་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་ལ་
གཟིགས་ཀིན་གཟིགས་ཀིན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཡང་ཉིན་ ༡༥ དེ་ཡང་ལས་རིམ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ན། ངེས་པར་དུ་ཉིན་ ༡༥ 
ཞུགས་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། དེའ་ིསྔོན་ལ་གོལ་བར་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། གཏང་མི་ཆོག་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟའ་ིཆར་སིད་སི་གཉིས་ཀ་ིའོས་བསྡུའ་ིལས་རིམ་འག་ོབཞིན་པའ་ིགནས་བབ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔའི་
གནས་བབ་དང་བསྟུན་ན་ད་རསེ་ཀ་ིསྔནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུ་འད་ིབཀྲ་མ་ཤིས་པ་མ་བྱུང་བའ་ིཐགོ་ནས། ཕ་ལ་ཕན་བུ་དཀའ་ངལ་
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བྱུང་ཡོད་ཀ་ིརེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོལ་མི་དགོས་པ་འད་ིབྱུང་མ་སོང་བསམ་པའ་ིཚོར་སྣང་བྱུང་། ད་ེའད་ཡིན་པར་སོང་། ད་
ལྟ་སིད་ས་ིགཉིས་ཀ་ིདངོས་གཞ་ིའོས་བསྡུ་བསེབ་ལ་ཉ་ེབར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་སིངས་ཆ་འདིའི་
བརྒྱུད་ནས་ས་ིཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གླེང་མེད་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུའི་འགན་ང་ཚ་ོཚང་མར་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་
ཚོའི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་། ཚིག་མཐ་ོདམན་ཕན་བུ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས། སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གླེང་ཆགས་པ་
ཡིན་ན། བློ་ཕམ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་རེད། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་གོས་
ཚགོས་ཀ་ིལས་རམི་འད་ིབཀྲ་ཤིས་པའ་ིངང་མཇུག་བསྒྲིལ་རྒྱུར་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ལྟ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ནད་ཡམས་འད་ིདང་འབེལ་བའི་ཐོག་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་
གནང་བར། གོས་ཚགོས་འཚགོས་པའ་ིརངི་ལ་ཚང་མས་ཞལ་རས་འད་ིབསོན་ནས་བཞུགས་རགོས་གནངོས། དེས་ཁ་པར་
ལ་སོགས་པར་བར་ཆད་གང་ཡང་ཡོང་ག་ིམ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀ་ིའདུག ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོའཚགོས་བཅར་བ་འཐུས་མ་ིསུ་
འད་ཞིག་ལའང་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། སྣ་ཆུ་འཛག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བེད་ཚ་ེརིང་ལྷ་མ་ོལགས་དང་། བསྟན་འཛིན་སོན་སིད་ལགས་གཉིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས། ནད་ཡམས་འད་ིདང་འབེལ་བའི་
ཐགོ་ནས་བར་ལན་གནང་མཁན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁོང་གཉིས་སུ་རུང་ཞིག་ལ་
གསུང་རོགས་གནོངས། ཁོང་གཉིས་ནས་བད་ེལེགས་སན་ཁང་གི་སན་པ་བརོན་འགྲུས་ལགས་ལ་འབེལ་བ་གནང་ག་ིརེད། 
ད་ེལ་གཞིགས་པའ་ིཁོང་རྣམ་པས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ག་ིརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་སྔོན་ལ་ནད་
ཡམས་འད་ིདང་འབེལ་བའི་སྔོན་འགོག་ལ་སོགས་པའི་ཐོག འཕོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་
སལེ་པོར་ཆདེ་བཅར་གནང་སོང་། དའེ་ིརསེ་སུ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གསི་དབུས་པའ་ིའབལེ་ཡོད་ལས་
བེད་ཁག་ཕེབས་སོང་། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའ་ིངོས་ནས་ནད་ཡམས་འད་ིའགོས་ཁབ་མ་ཡོང་བའ་ིཆེད་དུ་ཚང་མས་དམ་དོན་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་རསེ་ཀ་ིལས་རམི་བཞ་ིཔ། ཚགོས་གཙའོ་ིལས་ཚབ་དང་ལས་རམི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ་ིབསྐ་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡནི།  

བཀདོ་ཁབ། 

༄༅། །བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀ་ིསྒྲིག་གཞ་ིདནོ་ཚན་ 
༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། 
ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་
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ཚགོས་གཙསོ་བཟ་ོའགོད་ཀསི་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགསོ་པ་ལྟར། ད་
རེས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༣༡ བར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་བཅུ་པ་སོང་བའ་ིསྐབས་སུ་ཚགོས་གཙའོ་ིལས་ཚབ་ཀ་ིའསོ་མིའ་ིམཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 

༡༽ ས་ིའཐུས་ཡ་ེཤསེ་སྒྲལོ་མ་ལགས། 

༢༽ ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  

༣༽ ས་ིའཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་བཅས་ལ་མསོ་མཐུན་ཞུས་ཡདོ།  

ཚགོས་གཙའོ་ིལས་ཚབ་གཏན་འབེབས་ཟནི་པ་ཡིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་བཞ་ིཔ། ལས་རམི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིཚགོས་མ་ིབསྐ་ོའཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡིན། 

བཀདོ་ཁབ། 

༄༅། །བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་འདུའ་ིའག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀ་ིསྒྲིག་གཞ་ིདནོ་ཚན་ 
༡༦ པའ་ིནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་རིམ་ཐ་ོའགོད་ལས་དནོ་ལ་རོགས་རམ་དང་སབོ་སྟོན་བེད་མཁན་ག་ི
སི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས་
གསལ་བ་བཞིན། ད་རསེ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིབོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པ་ཕ་ིལ་ོ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༣༡ བར་སོང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡནི།  

༡༽ ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  
༢༽ ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
༣༽ ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
༤༽ ས་ིའཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 
༥༽ ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་ཡིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརངི་ག་ིལས་རམི་ལྔ་པ། གཞུང་འབལེ་ག་ིམྱ་ངན་རསེ་དན་ག་ིགསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཁག་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་
གཟགིས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༣ 

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

སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བོད་ནང་གི་ཉིན་གུང་ཆུ་ཚོད་དང་པ་ོཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་
འཛིན་པའ་ིདག་གནོན་ཅན་ག་ིསིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞ་ིའབོད་སད་འབ་ིརུ་རོང་ཤག་ཆུ་ཁ་ཟེར་བའ་ིགོང་རལ་དུ་ས་ིའཁོར་འབབ་
ཚུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དེའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་བོད་མི་ཤུར་མོ་ལགས་ཀིས་ང་ོརོལ་སྐད་འབོད་བེད་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་སྟ་ེའདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད། བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་དག་ཧ་ཅང་ཆ་ེསྟབས་རྒྱལ་གཅེས་བོད་མ་ིཁོང་གིས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ནས་མ་ིལ་ོལྔ་ཙམ་འག་ོག་ིཡོད་ན་ཡང་ད་བར་གནས་ཚུལ་ཕིར་བསྒྲགས་ཐུབ་མེད། དམ་པ་ཁོང་
ན་ིའབ་ིརུ་རོང་ཤག་ཆུ་ཁ་ནས་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་རང་ལ་ོ ༢༦ ཙམ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་མ་ཐག་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་བཙན་བཟུང་བས་ཏ་ེ ཤག་ཆུ་ཁ་ས་གནས་ཀི་སན་ཁང་དུ་འཁེར་ཡོད་ཀང་
ཉནི་དེར་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པར་དགོངས་པ་རགོས་འདུག སྐབས་དེར་ས་གནས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་ག་ིགནད་དོན་དང་འབལེ་ནས་
ཁོང་ག་ིསྤུན་མཆེད་གསུམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཀང་ཇ་ིཆགས་ ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀི་
མེད་པ་དང་། ཁོང་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་སྐབས་བོད་མ་ིམང་པོས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་བོད་ནང་དམ་དག་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆ་ེབདེ་བཞནི་པར་བརྟནེ་གནས་ཚུལ་ཞབི་ཕ་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀ་ིམེད། 

 ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རྟགོས་ར་སོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་བོད་ནང་བོད་མ་ིགངས་ ༡༥༥ ཡིས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བའ་ིཁོངས་ ༡༣༣ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་ནའང་གཞན་རྣམས་ཀི་གནས་
སྟངས་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ད་ེདག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་
འཛིན་པའ་ིགདུག་རྩུབ་ཅན་གི་དག་གནོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་དང་། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་པ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ལ་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་
ཐང་དང་སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་བདག་སོང་དགོས་པ། བོད་མིར་དག་གནོན་
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མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་ཀ་ིདགོས་འདུན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏོན་གནང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཞི་འབོད་ད་ེ
དག་ལ་རིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་སྟེ་དག་གནོན་བེད་བཞིན་པར་བརྟེན། བོད་མི་རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་མ་བཏང་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནད་དོན་འད་ིརགིས་ལ་བདག་སོད་ཡ་ལན་མེད་
པ་གོ་མེད་ཚོར་མེད་དུ་བསད་ན་ར་བ་ནས་མི་འགིགས་པ་དང་། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་
རིམ་པའི་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཁག་བཞག་ཡོད་པའ་ིནང་དོན་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མི་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གཏོང་གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་དང་གདུང་འབོད། དགོས་འདུན་བཅས་ལ་བདག་སོད་བེད་
དགསོ་པ་དང་། བདོ་ནང་བོད་མ་ིརྣམས་ཀསི་རང་ལུས་མརེ་བསགེས་གཙསོ་མ་ིལ་ོ ༦༠ ལྷག་རངི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞ་ིརལོ་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་སའ་ིདཔོན་རགིས་ཁག་གསི་དཔྱད་ཞིབ་མཐལི་ཕནི་པ་ཞིག་བས་
ཏ།ེ བོད་ལ་འཛིན་པའ་ིདག་གནོན་ག་ིསིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་དང་དོན་ཕན་ལྡན་པའ་ིབོད་རྒྱ་གཉིས་སན་ཡོང་ཕིར་འབེལ་
མོལ་ག་ིལས་དནོ་འཕལ་དུ་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པའ་ིསྐུལ་མ་དང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་ཅགི་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་སིག་ལྟུང་
རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལ་ོབཞ་ིལྡན་ག་ིརྟནེ་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའ་ི
གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་། 
རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཁངོ་རྣམས་ཀ་ིམངོན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆསོ་ཀ་ིརྒྱལ་པ་ོས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞསི་བེས་མཉམ་འཛོམས་
ཀིས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་རང་དབང་བད་ེསིད་ཀི་ཉི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་
གདུང་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ས་ིམོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་
ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརངི་ག༌ིགཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་རསེ་དན་ག་ིགསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་གཉསི་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟགིས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༤ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་གོང་ར་ེཚང་བླ་ོབཟང་མཁས་གྲུབ་མཆོག་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཉནི་ཨ་རའི་ིཝ་ཤིང་ཊོན་མངའ་སའེ་ིཝན་ཀུ་བར་གོང་ཁེར་ག་ིརང་ཁིམ་དུ་སྐུ་ཚའེ་ིའཕེན་
པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༩ ལོར་ཁམས་བག་གཡབ་གོང་རེ་ཚང་དུ་འཁྲུངས། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གཞུང་ཞབས་སུ་ཞུགས་ནས་
ཆསོ་དོན་ལྷན་ཁང་ག་ིཡིག་འབ་ིདང་། དངུལ་གཉེར། རིས་པ་བཅས་ཀ་ིལས་འགན་བཞེས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ 
ཉིན་གནས་བདུན་པར་གནས་སྤར་གིས་ཆོས་དོན་དྲུང་གཞོན་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༦ ཉིན་དྲུང་ཆེ་ལས་
རོགས་ཀི་གནས་རིམ་ཐོག ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༢༠ བར་སི་འཐུས་
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཚོགས་དྲུང་ག་ིལས་འགན་བཞེས།  ཕ་ིལོ་ ༡༩༧༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ནས་གནས་སྐབས་
དགངོས་ཞུ་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ནས་གནས་བདུན་པའ་ིལས་གནས་ཐགོ་ལས་བེད་བདག་གཉེར་ཁང་
ག་ིལས་འགན་བཞེས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༧ ནས་གནས་དྲུག་པར་གནས་སྤར་གིས་སརི་ནང་ཆནེ་གཞསི་འགའོ་ི
ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ནས་དྷ་སའི་བད་ེདོན་དང་བོད་མིའི་མཉམ་ལས་བཟ་ོའགོ་གཅིག་
ལྕོགས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ནས་གནས་རང་འཇགས་ཐོག་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེ་ལས་
རོགས་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ དྲུང་ཆ་ེལས་འཕར་དང་རེས་སུ་དྲུང་ཆེའ་ིལས་གནས་ཐོག་བསྐ་ོབཞག་གནང་། 
ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༣ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ནས་ཆོས་རིག་དྲུང་ཆེའ་ིལས་འགན་བཞེས་མུས་སྐབས་སྒྲིག་གསལ་ལྟར། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ལོ་གཉིས་བགེས་ཡོལ་ཕར་འགངས་གནང་སྟེ་མུ་མཐུད་མཛད་འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༡ ནས་བགེས་ཡོལ་བསྩལ། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ཟླ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་
མཛད་ཁུར་དམ་འབུལ་གནང་། ཕ་ིལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉིན་དགུང་ནའ་ིབབ་ཀིས་བགེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས། མདོར་ན་
དམ་པ་ཁོང་ན་ིསྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་
ཆརེ་བསདེ་ཡུན་རངི་གནང་བའ་ིམཛད་རསེ་ཅན་ཞགི་ཡིན། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རགེ་པའ་ིསོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉནེ་ཉ་ེདང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གས་ོཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་དུ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དེ་རིང་གི་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་
གཟགིས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
ཡགི་ཆ་ཨང་། ༥ 

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

སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐད་བསྐོས་སི་ཟུར་ལི་ཐང་རྨ་ལུ་ཚང་རྟ་མགིན་དབང་རྒྱལ་
མཆགོ་བལ་ཡུལ་སྤགོ་རའ་ིགོང་ཁརེ་ཕ་ེཝ་ས་ིཌ་ིསན་ཁང་དུ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༧ ཉནི་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ི
ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ནི་ཁམས་ལི་ཐང་རྨ་ལུ་ཚང་ཁིམ་ཚང་དུ་ཡབ་ཕུན་ཚོགས་དོན་གྲུབ་དང་། ཡུམ་
སངས་རྒྱས་ཆསོ་མཚ་ོགཉསི་ཀ་ིརགིས་མྱུག་ཏུ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༠ ལོར་འཁྲུངས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༨ ལོར་ཨ་འབྲུག་མགོན་པ་ོབཀྲ་
ཤིས་ཀི་འགོ་འཁྲིད་འོག་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་བསྟན་སྲུང་དང་བླངས་དམག་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་ནས་རྒྱ་
དམག་ལ་འཐབ་འཛིངས་སྔ་རེས་བས། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་ནས་འབས་ལོངས་ཁུལ་དུ་
གནས་སདོ་བས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ལོར་གླརོ་འཇབ་དམག་སྒྲིག་འཛུགས་གསར་དུ་འཛུགས་སྐབས་རརོ་གླངི་ནས་གསང་བའ་ི
ཐོག་ན་གཞོན་ཚོ་ཁག་བལ་ཡུལ་དུ་བཏང་བའི་ཁོངས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ཞུགས་ཏེ་འཇབ་དམག་གི་སོབ་སོང་བས། 
གློར་མི་མང་རྣམས་ལ་འཚོ་བའི་མཐུན་རེན་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཐད་གཏོང་བེད་མཁན་ས་ཚུགས་ཁག་ལ་འབེལ་མཐུད་པ་
བཙུགས་ཡོད་པ་ལྟར། སྤོག་ར་ཕོགས་ཁང་ཟེར་བའ་ིམཁ་ོསྒྲུབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕ་ིལོ་ ༡༩༦༢ ལ་ོནས་ལས་འཁུར་ཞུས། ད་ེ
རསེ་སྤགོ་རར་གླ་ོསྒྲགི་འཛུགས་མ་ིམང་ག་ིའཚ་ོརྟནེ་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞིའ་ིཆདེ་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ་དང་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༢ ལ་ོནས་
ཨན་ན་པུར་ན་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ག་ིཨར་པོའ་ིལས་གཞིར་ལྟ་རྟགོ་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༣ ལོར་ཨན་ན་པུར་ན་མགོན་
ཁང་ག་ིའགན་འཛནི་དུ་བསྐ་ོགཞག་ལྟར་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༩ བར་ལས་འཁུར་ཞུས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༣ ལོར་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་
ག་ིབཀའ་འབལེ་བཞིན་གླ་ོསྒྲགི་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་གསར་དུ་བཀོད་བཙུགས་གནང་བའ་ིཚོགས་གཙ་ོགནང་མུས་སུ་ཕ་ི
ལོ་ ༡༩༩༢ ལོ་ནས་འཛིན་སོང་ཚོགས་ཆུང་ལོ་གསུམ་ར་ེབཞིན་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་འདེམས་བསྐོས་རིམ་
ཞུས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༧ བར་ཚོགས་གཙ་ོགནང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀ་ིདགོངས་དོན་ལྟར། ས་ིནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཐད་བསྐོས་ས་ིའཐུས་སུ་བསྐ་ོགཞག་བསྩལ་བ་བཞིན་ལ་ོལྔ་
ལས་འཁུར་ཞུས། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༧ ནས་བསར་དུ་ལ་ོགསུམ་རངི་གླ་ོསྒྲགི་བད་ེདནོ་ཚགོས་པའ་ིཚགོས་གཙ་ོདང་། ད་ེརསེ་སོབ་
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སྟནོ་པའ་ིམཚན་གནས་ཡོད་མུས་བཅས། མདརོ་ན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐུ་ཚ་ེཧིལ་པརོ་བདོ་བསྟན་སིད་མ་ིརགིས་དང་བཅས་པར་
ས་ིཞུ་ཞབས་འདགེས་ལྷག་བསམ་ག་ིའཇུག་ས་ོཆརེ་བསདེ་ཡུན་རངི་གནང་མཁན་མཛད་རསེ་ཅན་ཞགི་ཡིན། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རགེ་པའ་ིསོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉནེ་ཉ་ེདང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གས་ོཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་དུ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརངི་ག་ིགཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཞ་ིཔ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟགིས་
རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༦ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིབློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། སྐབས་བདུན་པ་དང་། བརྒྱད་པ། བཅུ་གཅིག་བཅས་ཀ་ིརྒྱ་གར་
གོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིའཐུས་མ་ིཟུར་པ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམ་ ༡༩ ཡི་རེན་པས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སེ་རུ་དགུང་
གངས་ ༨༤ ཐགོ་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 

 ཁངོ་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ལ་དྭགས་ནུབ་རྭ་ཁུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། 
ནར་སོན་སྐབས་ས་ོནམ་ཚན་རིག་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན། ད་ེརེས་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཇ་
མུ་དང་ཀ་ཤ་ིམིར་མངའ་སེའ་ིས་ོནམ་ཚན་པའ་ི (Agricultural Department) ནང་ས་ོནམ་ལས་རིགས་ཐགོ་ཉམས་ཞིབ་
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གནང་། ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་ཇ་མུ་དང་ཀ་ཤི་མིར་ཁབ་ཁོངས་ནས་ཀོང་ར་ེསི་སིད་དོན་ཚོགས་པའ་ིདྲུང་ཆེ་དང་། ཚོགས་གཙ་ོ
གཞོན་པ་གནང་བ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ནས་ ༨༠ བར་ཇ་མུ་དང་ཀ་ཤི་མིར་ཁུལ་གི་མངའ་སེའ་ིགོས་ཚོགས་གོང་མའི་
འཐུས་མི་གནང་ཞིང་། དེའི་རིང་མངའ་སེའ་ིགོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་དང་། སྒྲིག་གཞིའི་ཚོགས་ཆུང་
སོགས་ཀི་ཚོགས་མིའ་ིཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ལ་ོདང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༤ ལ་ོབཅས་ས་ོསོར་ལ་དྭགས་ཁུལ་གི་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིགོས་ཚོགས་འགོ་མ་སྐབས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའ་ིའཐུས་མརི་འདམེས་ཐོན་བྱུང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༨ 
ཟླ་ ༢ ནས་ ༨༩ ཟླ་ ༧ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིའགིམ་འགྲུལ་དང་། གོས་ཚོགས་ལས་དོན་ཚན་པའ་ིབློན་ཆནེ་གཞོན་
པ་ (Union Deputy Minister, Surface Transport and Parliamentary Affairs) དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ 
༧ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རས་སོར་དང་། གསོ་ཚོགས་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིབླནོ་ཆནེ་ (Union Minister 

of State, Chemical and Petrochemical and Parliamentary Affairs) བཅས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་
ལ་ོ ༡༩༩༦ ལོར་སར་ཡང་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིགོས་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མརི་འདམེས་ཐནོ་
བྱུང་། གཞན་ཡང་ཁོང་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་སྐབས་ས་ིཚོགས་ཞབས་ཞུའ་ིཚོགས་པ་ལ་ཡེན་ས་རྒྱལ་སིའ་ིཚོགས་པ་ (Lions 

International Club, Leh) ཞེས་པའ་ིཚོགས་མི་གནང་སྟེ། ལ་དྭགས་ཀི་ས་ཁུལ་ཁུག་ཀོག་ལ་ཡོད་པའི་འཚོ་རྟེན་ཞན་
པའ་ིམ་ིམང་ལ་སོབ་སོང་སདོ་རྒྱུ་དང་། ཐག་རངི་གོང་གསེབ་ལ་སན་བཅོས་སྐོར་བསདོ། ནད་པར་སྙངི་གཤག་བཅོས་ཀ་ིའག་ོ
གོན་སོགས་སན་བཅོས་མཐུན་རེན་རོགས་རམ། རན་རོན་ལ་ལྟ་རྟགོ  ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། ལ་དྭགས་ཁུལ་ག་ིརགི་གཞུང་
སར་གས་ོདང་ས་ིཚགོས་གོང་འཕལེ་ཡངོ་རྒྱུ་སགོས་ཀ་ིཐགོ་སྐུ་ལས་ཆནེ་པ་ོབསནོ་གནང་ཡོད།  

ལྷག་པར་ཁོང་ན་ིབོད་མིའ་ིབླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་
ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞིག་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ་མང་དག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བོད་ཀ་ིར་དོན་
ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་། ད་ེབཞནི་བཙན་བོལ་བདོ་མ་ིརྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕགོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའ་ིཐོག་རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་ག་ིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན།  

མདོར་ན་ཁོང་ན་ིརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་དང་། སྐབས་གསུམ་རིང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི། ལ་དྭགས་
ཁུལ་དུ་ས་ིཚགོས་ཞབས་ཞུ། བོད་དནོ་ཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་ཀ་ིརྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཞགི་ཡིན་པ་བཅས།  

གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་ལྔ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༧ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །ཨ་རིའ་ིམང་གཙ་ོཚོགས་པའ་ིགོས་ཚགོས་འཐུས་མ་ིདང་། ཨ་རའི་ིས་ིདམངས་ཐབོ་ཐང་རདོ་ལེན་པ་གགས་ཅན་སྐུ་
ཞབས་ཇོན་རོ་བྷར་ཊ་ལེ་ཝི་སི་ (John Robert Lewis) མཆོག་ཟླ་དྲུག་རིང་གཤེར་རྨེན་སྐྲན་ནད་ (Pancreatic 

cancer) ཀི་མནར་ཏེ་མཐར་ཨ་རིའི་མངའ་སེ་ཇོར་ཇི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཨ་ཊ་ལན་ཊའི་ (Atlanta,Georgia) ནང་སྐུ་ཚེའི་
འཕེན་པ་རོགས་པའ་ིཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ཁོང་ན་ིཡབ་ཨ་ིཌི་ལ་ེཝ་ིསི་ (Eddie Lewis) དང་། ཡུམ་ཝ་ིལི་མེ་ 
(Willie Mae) གཉསི་ཀ་ིསས་སུ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་ཨ་རའི་ིལྷ་ོཕགོས་ཨ་ལ་བྷ་མ་མངའ་སེའ་ིགོང་ཁེར་
པ་ཡེག་ (Pike County, Alabama) ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཞིང་པ་ཡིན་ཞིང་སྐུ་མཆེད་ ༡༠ ཡོད་པའི་
ནང་ནས་ཁངོ་ན་ིརན་ཤོས་གསུམ་པ་ད་ེཡིན།  
 ཁངོ་ཆུང་དུས་སུ་ཨ་རའི་ིལྷ་ོཕགོས་གོང་ཁེར་ནང་མ་ིརགིས་དབ་ེའབདེ་ཀ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་གཟགིས་པ་
དང་། ཕིས་སུ་ཨ་རིའི་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིསི་དམངས་རང་དབང་དང་འད་མཉམ་འཐབ་རོད་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་མར་
ཊིན་ལུ་ཐར་ཀངིྒ་ (Martin Luther King Jr) མཆགོ་གིས་སྣ་ེའཁྲིད་པའ་ིཨ་རའི་ིཨ་ལ་བྷ་མའ་ིརྒྱལ་ས་མོན་ཊ་ིག་ོམ་ེརརི་
ས་ིསདོ་རླངས་འཁརོ་ནང་མ་ིརགིས་དབ་ེའབདེ་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུའ་ིཆདེ་མོན་ཊ་ིག་ོམ་ེར་ིས་ིསོད་རླངས་འཁོར་བེད་སདོ་
མཚམས་འཇོག་ (Montgomery Bus Boycott)  ཅེས་པའི་ཞི་རོལ་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོགནང་འགོ་བཙུགས་པ་མ་ཟད། 
ཁངོ་ཊ་ོརོཡ་ེགཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་ (Troy University) ནང་ཞུགས་རྒྱུར་མ་ིརགིས་དབ་ེའབདེ་ཀ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕད་པར་བརྟེན་ཁོང་གིས་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་མཆོག་ལ་དེའི་སྐོར་ཕག་ཡིག་ཅིག་ཕུལ་རེས། སྐུ་ཞབས་
མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་མཆོག་དང་ལྷན་མཇལ་འཕད་ཐེངས་དང་པོ་བྱུང་འདུག ཕིས་སུ་ཨ་རིའི་བྷེབ་ཊི་སི་མཐོ་སོབ་ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pike_County,_Alabama
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(American Baptist Theological Seminary) ནས་ཡི་ཤུའི་སོབ་ཚན་ཐོག་བསབ་པ་མཐར་སོན་དང་། ད་ེནས་ཕི་
སིག་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Fisk University) ནས་ཆོས་དང་། ལྟ་གྲུབ་རིག་པའ་ིཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན་གནང་འདུག  

ཁོང་སོབ་ཕྲུག་སྐབས་ནས་ཨ་རིའ་ིསི་དམངས་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་འག་ོབཙུགས་ཤིང་། དེ་ཡང་
ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཨ་རིའི་གོང་ཁེར་ན་ཤ་ཝི་ལེར་ (Nashville) ཟ་ཁང་ནང་ཡོང་མི་རྣམས་ལ་མི་རིགས་ཁད་པར་ལ་
བརྟེན་ནས་སོད་སའི་དབེ་འབེད་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་དགོས་སྐོར་གི་ན་ཤ་ཝི་ལེ་སོབ་ཕྲུག་ལས་འགུལ་
(Nashville Student Movement)  ཞསེ་པ་ཞགི་སྤལེ་བའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་དང་། རིམ་པས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༡ ལརོ་ཨ་
རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ཌ་ིསི་ (Washington, D.C.) ནས་ནེའུ་ཨོར་ལན་ས་ (New Orleans) བར་ས་ིསོད་རླངས་
འཁོར་ནང་ཕབེས་ཏ་ེརང་དབང་ཐོག་འགྲུལ་བཞུད་ (Freedom Rides) ཅེས་པའ་ིལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ། ལས་འགུལ་ད་ེ
སྣ་ེའཁྲིད་གནང་མཁན་མ་ིསྣ་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པའ་ིཁྲོད་ནས་ཁོང་གཅིག་ཡིན། ལས་འགུལ་དེས་ཨ་རིའ་ིལྷ་ོཕོགས་མངའ་སེ་
ཁག་ག་ིནང་ས་ིསདོ་རླངས་འཁརོ་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བདེ་སྐབས་མ་ིརིགས་དབ་ེའབེད་བདེ་བཞནི་ཡོད་པ་ད་ེམཚམས་འཇགོ་
དགོས་རྒྱུའ་ིལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན། ད་ེབཞིན་ཕི་ལ་ོ ༡༩༦༣ ལོར་ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་བའ་ིཞི་
བའི་གོམ་བགོད་ཆེན་པོའ་ིལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཞིང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སོབ་ཕྲུག་འབེལ་མཐུད་ལྷན་
ཚོགས་ (Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) ཀི་ཚོགས་གཙ་ོདང་། སྙན་གགས་ཆ་ེབའ་ི
ལས་འགུལ་ད་ེསྤལེ་མཁན་མ་ིསྣ་གལ་ཆནེ་དྲུག་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་ཁོང་གཅགི་ཡིན་པ་དང་། ལས་འགུལ་དའེ་ིདམིགས་ཡུལ་
ན་ིཨ་རིའི་ནང་མི་རིགས་ནག་པོའ་ིསི་དམངས་ཐོབ་ཐང་དང་། དཔལ་འབོར་ཐོབ་ཐང་རོད་ཆེད་ཡིན། འདུ་འཛོམས་དེར་སྐུ་
ཞབས་མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིངྒ་མཆོག་གིས་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་ང་ལ་རྨི་ལམ་ཞིག་ཡོད་ (I have a dream) ཅེས་པའི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་དེའ་ིའདུ་འཛོམས་ཐོག་ཁོང་གིས་ཀང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ 
ལོར་ཁོང་གིས་གཙོས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རོད་པ་རྣམ་པས་ཨ་རིའི་མི་རིགས་ནག་པོ་ཚོར་འོས་ཤོག་གི་ཐོབ་ཐང་
སོགས་རོད་ཆེད་གོང་ཁེར་སིལ་མ་ནས་མོན་ཊ་གོ་མེ་རི་བར་ཞི་བའི་གོམ་བགོད་ཀི་ (Selma to Montgomery 

marches) ལས་འགུལ་ཞགི་སྤལེ་གནང་བ་དང་། དའེ་ིསྐབས་ཉནེ་རྟགོ་མ་ིསྣས་སྐུ་ཞབས་ཁངོ་གིས་གཙསོ་པའ་ིལས་འགུལ་
བ་རྣམས་ལ་རྡུང་རེག་རྨས་སོན་ཚབས་ཆེན་པོ་བཏང་ཡོད་སྟབས། ཁྲག་གིས་ཚོས་པའི་རེས་གཟའ་ཉི་མ་ (Bloody 

Sunday) ཞསེ་པའ་ིདནོ་རནེ་ད་ེབྱུང་ཡདོ། ཁངོ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་རངི་མ་ིརགིས་དབ་ེའབདེ་ལ་ང་ོརལོ་དང་། འད་མཉམ་ཐབོ་
ཐང་རོད་ལེན་གི་ལས་འགུལ་ནང་སོག་ཉེན་ལ་མ་འཛེམས་པར་རྒྱུན་དུ་སྣེ་འཁྲིད་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་ཨ་རིའ་ིནང་མ་ིརིགས་
ནག་པོའ་ིཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་ཐོབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཁོང་ན་ིས་ིདམངས་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་གི་དཔའ་བ་ོཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་བེད་ཀ་ིཡོད། ཕིས་སུ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ ལོར་ཨ་རིའ་ིལྷ་ོཕོགས་ཇོར་ཇ་ིཡ་མངའ་སེའ་ིཁོངས་ནས་མང་གཙ་ོཚོགས་
པའ་ིགོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མིར་ཐེངས་དང་པོར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། དུས་ད་ེནས་བཟུང་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་མ་

https://en.wikipedia.org/wiki/Fisk_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Orleans
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རོགས་བར་དུ་སྐབས་ཐེངས་ ༡༧ ཙམ་རིང་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་གནང་ཡོད་ཅིང་། དེའི་རིང་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༡ ལོ་ནས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ཕག་རོགས་ (Chief Deputy Whip) 

དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ཨ་རིའི་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙ་ོཚོགས་པའི་འགོ་འཁྲིད་ཕག་རོགས་རན་པ་ (Senior 

Chief Deputy Whip) བཅས་གནང་ཡོད།  
 ཁོང་གི་མཛད་རེས་ལ་ཆེས་མངོན་པར་བསྟོད་པའི་གཟེངས་རྟགས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་ཇོན་ཨེཕོ་ཀེ་ནི་ཌི་དཔེ་
མཛོད་ཐེབས་ར་ (John F. Kennedy Library Foundation) ཞེས་པས་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིགཟེངས་རྟགས་ 
(Profile in Courage Award) དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་
ནས་སིད་འཛིན་ཐོབ་དབང་གི་རྟགས་མ། (Presidential Medal of Freedom) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ཁོང་དང་སྐུ་
ཞབས་ཕེ་རི་ཌི་རིག ་རི་སི ་ (Frederick Reese) རྣམ ་གཉིས ་ལ ་ཨ ་རིའི་གོས ་ཚོགས ་ཀི ་གསེར ་གི ་རྟགས ་མ ་ 
(Congressional Gold Medals) སོགས་སྙན་གགས་ཅན་ག་ིགཟངེས་རྟགས་མང་པ་ོའབུལ་བཞེས་གནང་ཡོད།  

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་ཊ་ལན་ཊ་མངའ་སེའི་ནང་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གསི་ཨ་ོལམི་པིཀ་ས་ིགླིང་ཆནེ་མརོ་མངའ་ཁུལ་ལས་རགིས་ཁག་ག་ིམ་ིམང་གངས་
ཁྲ་ིཚ་ོབརལ་བར་འཇིག་རྟེན་སི་སན་ཆེད་བསམ་བླ་ོདང་ཀླད་པར་སོབ་སོང་སོད་དགོས་ཞེས་པའ་ིབརོད་གཞིའ་ིཐོག་གསུང་
བཤད་གནང་བའ་ིལས་རིམ་ཐོག་ཁོང་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་མངའ་སེའ་ིགོང་ཁེར་ཇོར་ཇ་ིཡ་ནང་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཕེབས་
རྒྱུའི་དགའ་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བདུན་ཕག་སྔོན་མར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིན་ཊོན་དུ་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གསེར་གི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ 
(Presidential Distinguished Professor) སོབ་དཔནོ་ཆནེ་མའོ་ིམཚན་གནས་ཕག་ཁརེ་ཕུལ་བ་བཅས་ལ་ཁངོ་གིས་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའ་ིམཛད་འཕིན་སོང་ཕོགས་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ཞི་
བད་ེདང་། བམས་བར།ེ སྙངི་ར་ེབཅས་མགི་སྟནོ་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་སགོས་ཀང་གསུངས་གནང་ཡོད།  

མདརོ་ན་ཁོང་ན་ིཨ་རིའ་ིནང་མ་ིརིགས་དབ་ེའབེད་ལ་འཚ་ེམེད་ཞ་ིབའ་ིཐོག་ནས་ང་ོརོལ་དང་། འད་མཉམ་ཐོབ་ཐང་
རོད་ལེན་ག་ིལས་འགུལ་མང་པ་ོསྣེ་འཁྲིད་གནང་སྟ་ེཨ་རིའ་ིནང་མ་ིརིགས་དབ་ེའབེད་མེད་པ་བཟོས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་
ཟད། ཁངོ་ག་ིམཛད་རསེ་དག་གིས་ང་ཚརོ་འཚ་ེམེད་ཞ་ིབའ་ིཐབས་ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཁག་ལ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུའ་ི
ཡིད་ཆསེ་དང་བླ་ོསྟོབས་སིན་པ་མ་ཟད། ཨ་རའི་ིགོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིའཐུས་མ་ིལ་ོང་ོསུམ་ཅུ་ལྷག་གནང་སྟ།ེ ཨ་རའི་ིགཞུང་
མང་གཉིས་ལ་ཞབས་ཕི་ཧུར་ཐག་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ནི་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིམཛད་འཕནི་ལ་ཡིད་སནོ་ཆནེ་པ་ོགནང་མཁན་ཞགི་ཡིན།  

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Senior_Chief_Deputy_Whip
https://en.wikipedia.org/wiki/Senior_Chief_Deputy_Whip
https://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy_Library_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Profile_in_Courage_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Medal_of_Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Reese
https://en.wikipedia.org/wiki/Congressional_Gold_Medal
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གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་དྲུག་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་གཟགིས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༨ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །ཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་མང་གཙོའི་ཡབ་ཆེན། བོད་དོན་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་སོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་སྐུ་ཞབས་ལ་ེཏངི་ཧུའ་ི (Mr Lee Teng-hui) མཆགོ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༣༠ ཉནི་དགུང་ལ་ོ ༩༧ ཐགོ་ཐ་ེ
ཝན་རྒྱལ་ས་ཐའ་ིཔ་ེརུ་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག  
 ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༣ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཐའི་པེ་གོང་ཁེར་གི་བང་ཕོགས་སན་ཊི་ (Sanzhi) རོང་དུ་སྐུ་
འཁྲུངས་པ་དང་། ནར་སོན ་སྐབས་ཉི་ཧོང་ཀོ་ཊོ་ཨིམ ་པེ་རལ ་གཙུག་ལག་སོབ ་གྲྭ ་ཆེན་མོ་ (Kyoto Imperial 

University) ནས་སོ་ནམ་ཚན་རིག་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་ཞིང་། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་ཉི་འོང་དམག་མིའི་ 
(Second lieutenant) ག་ོགནས་ཐོག་དང་བླངས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་། དམག་ཆེན་གཉསི་པ་མཇུག་བསྒྲིལ་རེས་
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ཐེ་ཝན་ལ་ཕིར་ལོག་ཕེབས་ཏེ། ཐེ་ཝན་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ (National Taiwan University) 
ནས་སོ་ནམ་ཚན་རིག་ཐོག་ཉེ་བའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་ཨ་རིའི་ཨ་ཡེ་ཝ་གཙུག་
ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མ་ོ (Iowa State University) ནས་ས་ོནམ་དཔལ་འབརོ་རིག་པའ་ིཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་
ཐནོ་རསེ། ཐ་ེཝན་གོང་ས་ེཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚགོས་ (Joint Commission on Rural Reconstruction) ནང་ཕག་ལས་
དང་། ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཡོངས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་སོགས་ལ་དཔལ་འབརོ་རགི་པའ་ིཚན་པའ་ིནང་ཕག་ལས་གནང་། ཕ་ི
ལ་ོ ༡༩༦༨ ལོར་ཨ་རིའ་ིཀོར་ནལ་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མ་ོ (Cornell University) ནས་ས་ོནམ་དཔལ་འབོར་རགི་
པའ་ིཐགོ་འབུམ་རམས་པ་ཐོན་ཞིང་། ཁོང་ག་ིའབུམ་རམས་པའ་ིཉམས་ཞིབ་ཆེད་རོམ་ཕ་ིལོ་ ༡༨༩༥ ནས་ ༡༩༦༠ བར་གི་
ཐེ་ཝན ་དཔལ ་འབོར ་ཡར ་རྒྱས ་སུ ་སེ ་ཚན ་ནང ་ཁུལ ་མ ་འཛུགས ། (Intersectoral Capital Flows in the 

Economic Development of Taiwan, 1895–1960) ཞེས ་པར་ཨ ་རིའི་སོ ་ནམ ་དཔལ་འབོར་ལྷན་ཚོགས ་ 
(American Association of Agricultural Economics) ནས་ལོ་དེའི་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་རོམ་ཀི་རེ་ཕུད་བ་དགའ་
ཐོབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེས་ཐ་ེཝན་གི་དཔལ་འབོར་སིད་བྱུས་བཟ་ོརྒྱུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད།  ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༡ ལརོ་ཁངོ་ཐ་ེཝན་ག་ོམིང་ཏང་སདི་དནོ་ཚགོས་པར་འཛུལ་ཞུགས་དང་། སྐབས་དའེ་ིསིད་འཛནི་གཞནོ་པ་ཅང་ཤིང་ཀ་ོ 
(Chiang Ching-kuo) མཆོག་གིས་ངོ་སོད་རྒྱབ་གཉེར་འོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་ལས་བགོས་མེད་པའི་བློན་ཆེན་དུ་ 
(Cabinet minister without portfolio) བསྐ་ོགཞག་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༨ ནས་ ༡༩༨༡ བར་ཐའ་ེཔ་ེགོང་ས་ེས་ིཁབ་ 
(Mayor of Taipei) ཀ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། དེའ་ིསྐབས་རྒྱལ་ས་ཐའ་ིཔ་ེཁུལ་གི་ཆུའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་ལམ་སགོས་དངེ་དུས་དང་མཚམས་པའ་ིཡར་རྒྱས་བཏང་། ད་ེབཞིན་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༡ ནས་ ༡༩༨༤ བར་ཐ་ེཝན་གོང་
སེ་གཞུང་གི་གཙ་ོའཛིན་ (Chairman of Taiwan Provincial Government) གནང་སྐབས་ཐ་ེཝན་ནང་གོང་ཁེར་
དང་གོང་གསེབ་ཡོངས་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཐོག་ནས་ཞིང་ལས་ཐོན་སེད་ཡར་རྒྱས་འཁོད་སྙོམས་པ་བཏང་ཡོད།  ཕི་ལོ་ 
༡༩༨༤ ལོར་སིད་འཛིན་ཅང་ཤིང་ཀ་ོམཆོག་གིས་ཁོང་ཐ་ེཝན་ག་ིསིད་འཛིན་གཞོན་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ 
ལོར་སྐབས་དེའ་ིསདི་འཛནི་ཅང་ཤིང་ཀ་ོམཆགོ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་རསེ། ཁངོ་ཐ་ེཝན་ག་ོམིང་ཏང་ཚགོས་པའ་ིཚགོས་གཙ་ོ
དང་། ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། དེ་ན་ིཐ་ེཝན་ནང་ལ་སེས་པའི་ཐ་ེཝན་མི་རིགས་ཤིག་
སདི་འཛནི་ཆགས་པ་ཐགོ་མ་ད་ེཡིན། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོའ་ིནང་སོབ་ཕྲུག་སྟོང་ཕག་མང་པོས་ཐེ་ཝན་ནང་སིད་འཛིན་བགེས་གཞོན་དང་། གོས་ཚོགས་
འཐུས་མ་ིརྣམ་པ་མ་ིམང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདམེས་གནང་དགོས་པའ་ིདགོས་འདུན་ཐོག་མང་གཙའོ་ིལས་འགུལ་རམི་པར་
སྤལེ་བར། སདི་འཛནི་སྐུ་ཞབས་ལ་ེཏངི་ཧུའ་ིམཆགོ་གིས་ལས་འགུལ་བ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀསི་ཁངོ་རྣམ་པའ་ི
དགསོ་འདུན་ལ་རྒྱབ་སརོ་གིས་ཐ་ེཝན་ནང་མང་གཙ་ོཚད་ལྡན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའ་ིདམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། རམི་པས་ཐ་ེ
ཝན་ནང་གོ་མིང་ཏང་སིད་གཞུང་གིས་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕག་མང་པོའ་ིརིང་དག་པོའ་ིཁྲིམས་གཞ་ིབསམས་ཡོད་པ་ད་ེམེད་པ་བཟོས་

https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Executive_Yuan
https://en.wikipedia.org/wiki/Minister_without_portfolio
https://en.wikipedia.org/wiki/Mayor_of_Taipei
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_Provincial_Government
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ཏེ། ཐ་ེཝན་མི་མང་རྣམས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོར་གཉེན་འཕད་ཐུག་པར་འགོ་བསོད་ཆོག་པ་དང་། མི་མང་འདུ་འཛོམས་
དང་། གསར་འགོད་ཀ་ིརང་དབང་སོགས་ཐོབ་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་ཐ་ེཝན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་མི་
མང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕི་ལོ་ 
༡༩༩༦ ལོར་ཐ་ེཝན་ནང་མང་གཙའོ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་སདི་འཛིན་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མ་ོགནང་སྟེ། ཁངོ་ཐ་ེཝན་མ་ིམང་གིས་མང་
གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་སིད་འཛིན་ཐོག་མ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ལ་འཛིན་པའི་
སདི་བྱུས་ན།ི རྒྱ་ནག་གཅགི་ལ་འད་མཉམ་ག་ིགཞུང་གཉིས། ཞསེ་པའ་ིསདི་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་ག་ིཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་
ནག་དང་། ཐ་ེཝན་གཉསི་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིང་ོབ་ོའད་མཉམ་ཐོག་ནས་མཉམ་ལས་གནང་དགོས་སྐོར་གསུང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཐ་ེ
ཝན་ག་ིསདི་འཛནི་ལས་གནས་བཞག་པའ་ིརསེ་སུའང་མུ་མཐུད་ཐ་ེཝན་ཆབ་སིད་ནང་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆ་ེགནང་ཡོད།  

ལྷག་པར་དུ་ཕ་ིལོ་ ༡༩༩༧ ལོའ་ིཟླ་ ༣ པའི་ནང་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐ་ེཝན་ནང་ཆེས་ཐོག་མར་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་ཐ་ེཝན་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ལི་ཏེང་ཧུའི་མཆོག་
གིས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གི་དབུ་འཁྲིད་ལས་ལྷག་པའི་སྣེ་ལེན་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དརེ་ཁོང་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མ་མཆགོ་ན་ིདུས་རབས་འདརི་འཛམ་གླིང་ཁོན་དུ་
ཞི་བད་ེདར་སྤེལ་གཏོང་མཁན་གི་དབུ་འཁྲིད་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་ཅེས་གུས་བཀུར་བསྔགས་བརོད་དང་། ད་ེབཞིན་མགོན་པོ་
གང་གི་མཛད་འཕིན་ལ་ཁོང་གིས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་ཞུ་གི་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་ཐག་གཅོད་
ཡོང་ཐབས་སུ་འདོན་གནང་མཛད་པའི་ཞི་བའི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་། ད་ེརེས་སི་ཊས་སི་སག་གི་གོས་འཆར་བཅས་ད་ེདག་གི་
དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཀ་ིཡོད་སྐོར་དང་། དེའ་ིདགོངས་དོན་ཁག་ཁོང་གིས་མི་
མང་ག་ིཚགོས་འདུ་དང་། ད་ེབཞིན་ཆསོ་ཕགོས་ཀ་ིཚོགས་འདུ་ད་ེའདའ་ིཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས་བེད་སོད་ཡང་ཡང་
གནང་ག་ིཡོད་སྐོར་གསུངས་གནང་བ་དསེ་ཁངོ་ན་ིབོད་མའི་ིབླ་ན་མདེ་པའ་ིདབུ་འཁྲིད་ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་ཞུ་མཁན་ཞིག་དང་། བོད་མིའི་འཐབ་རོད་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན། 
གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཐ་ེཝན་སིད་འཛིན་གི་ལས་གནས་བཞག་པའི་རེས་སུའང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་ཐེངས་ཁ་ཤས་
མཇལ་འཕད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་གི་རྒྱབ་སོར་འོག་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐའི་པེ་རུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ཐ་ེཝན་
བོད་ཀ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
མད་ོདནོ། ཁངོ་གིས་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དཔལ་འབོར་འཕལེ་རྒྱས་དང་། མང་གཙའོ་ིལམ་ལུགས་ཐགོ་གོམ་སྟབས་སྤ་ོརྒྱུར་
མཛད་རསེ་ཆནེ་པ་ོབཞག་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ནས་ ༢༠༠༠ བར་ཐ་ེཝན་སདི་འཛནི་གནང་རངི་བསྔགས་འསོ་སུ་
གྱུར་བའ་ིདབུ་འཁྲིད་གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཐ་ེཝན་ལ་དབང་བསྒྱུར་བེད་རྒྱུའ་ིགནད་དོན་ཐོག་གདོང་ལེན་དང་། 
ཐེ་ཝན་དེ་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ཆེ་མཐོང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཕུགས་འདུན་
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བཅངས་པ་དེས། ཁོང་ན་ིགུས་བཀུར་བ་ཡུལ་རླབས་ཆེན་ག་ིམ་ིསྣ་ཞིག་ཡིན་པ་མཚོན་པ་མ་ཟད། ཁོང་ན་ི༸གོང་ས་མཆོག་
ག་ིམཛའ་གོགས་ ཤིག་དང་། བདོ་དནོ་ཐད་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་ཞགི་ཀང་ཡིན་པ་བཅས།  

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བདུན་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་གཟིགས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད༌ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༩ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །ས་ིཟུར་ཁ་ེཚ་ཨ་ོདགའ་མཆོག་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་སྐུ་ཚེའ་ིའཕེན་པ་རོགས་པའ་ིཡིད་སོའ་ིགནས་
ཚུལ་བྱུང་། དམ་པ་ཁོང་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༣ ལོར་མད་ོསྟོད་ནང་ཆེན་ར་སྟོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅ་ོབརྒྱད་ལ་སེབས་
དུས་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཕབེས་རསེ་སུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་ནས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༠ ལོར་བལ་ཡུལ་ནུབ་ཕོགས་རོར་སྤ་ཀྲན་ས་གནས་སུ་འབོར། ད་ེ
གའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁོངས་སུ་མ་ཚུད་ཀང་ ༡༩༦༨ བར་ལོ་ང་ོབདུན་ཙམ་གི་རིང་ད་ེགར་བོད་མི་བཙན་བོལ་བ་གཞན་
མཉམ་རང་འཚོའི་འཚ་ོབ་བསལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་རུ་གནས་སྤོས་ཀིས་ལྟོ་ཚང་ཁིམ་
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ཚང་ག་ིགོང་བདག་ཐསོ་བསམ་དང་བསྟན་འཕེལ། བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ཀ་ིམཉམ་ས་གནས་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་
དུ་བལ་ཡུལ་ག་ིམཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་བཅས་གང་ས་ནས་འབརོ་བའ་ིཁ་འཐརོ་མ་ིསེའ་ིཆདེ་རུམ་འཐག་
བཟ་ོགྲྭ་ཞིག་དང་། བཟ་ོགྲྭའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གི་བུ་ཕྲུག་ཆེད་བུ་བཅོལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཙུགས། བུ་བཅོལ་ཁང་ད་ེཉིད་
ཕསི་སུ་འཕགས་ཤིང་ལྟ་ོཚང་སོབ་གྲྭའ་ིང་ོབོར་གྱུར་ཏ་ེསོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་སྐརོ་ལ་ལ་ོང་ོབརྒྱད་ཙམ་ག་ིརངི་གཞ་ིརམི་སོབ་སངོ་ག་ི
ག་ོསྐབས་སད་ད་ེས་གནས་མ་ིམང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། ཕསི་སུ་འཕགས་ཤིང་ས་ཁུལ་དུ་རང་གཞུང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀ་ིགཟགིས་རྟགོ་འོག་རྣམ་རྒྱལ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ལྟ་ོཚང་སོབ་གྲྭ་ཡང་ད་ེམཉམ་ཟླ་སྒྲལི་བས། ཕ་ི
ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༠ བར་འཕགས་ཤིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་གནས་བབ་འད་མིན་ཐོག་ཞབས་ཞུ་
བསྒྲུབས་པ་དང་ཕོགས་མཚུངས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༧ བར་དངུལ་གཉེར་གི་ལས་འཁུར་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ 
ནས་ ༡༩༩༠ བར་འཕགས་ཤིང་ས་ཁུལ་གི་སྣེ་ལེན་ལས་བེད་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ནས་ ༢༠༠༢ བར་རྣམ་རྒྱལ་འབིང་
རིམ་སོབ་གྲྭའ་ིཕ་མའ་ིཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་མིའ་ིལས་འཁུར་བསངས། ད་ེརེས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་
པའ་ིམད་ོསྟོད་ས་ིའཐུས་སུ་འསོ་འདམེས་བྱུང་སྟ་ེཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣༡   ནས་ཕ་ིལ་ོ   ༢༠༠༦ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༩ 
བར་བོད་མ་ིམང་ལ་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས། ད་ེམཚུངས་དབུས་མད་ོཁམས་ཆུ་སང་ག་ིརྒྱུན་ལས་དང། ཀ་ཐ་མན་གྲུ་ས་གནས་
མད་ོསྟོད་ཆུ་སང་ག་ིསོབ་སྟནོ་པའ་ིའགན་ཁུར་ཡང་བཞེས། མདརོ་ན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐུ་ཚ་ེཧིལ་པོར་བདོ་བསྟན་སིད་མ་ིརགིས་
དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་རིང་གནང་མཁན་མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་
ཡིན། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རགེ་པའ་ིསོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉནེ་ཉ་ེདང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གས་ོཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་དུ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བརྒྱད་པ། ཡགི་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་གཟགིས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 

 
ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༠ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་དང་། རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷ་རཏ་རཱཏ་ན་ (Bharat 

Ratna) བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇ་ི (Shri. Pranab Mukherjee) མཆགོ་རྒྱ་གར་ག་ིརྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་རྟེན་གཞི་བས་པའི་ (Army Research and Referral hospital) སན་ཁང་དུ་གློ་བའི་གཉན་ཚད་ (Lung 

Infection) ཀི་རེན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་དགུང་གངས་ ༨༤ ཡི་ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་
ཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 
 ཁངོ་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༡ ཉནི་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ནུབ་བྷངེ་གལ་མངའ་སེའ་ིནང་ཆགས་པའ་ིམ་ིར་ཊ་ི 
(Mirati) གོང་གསེབ་ཏུ་ཡབ་ཀ་མ་ཌ་ཀིན་ཀར་མུ་ཁར་ཇ་ི (Kamada Kinkar Mukherjee) དང་ཡུམ་རཱ་ཇཱ་ལག་ཤི་
མ་ིམུ་ཁར་ཇ་ི (Rajlakshmi Mukherjee) རྣམ་གཉསི་ཀ་ིསས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ཀལ་ཀ་ཊ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་
ཁང་ (University of Calcutta) ནས་ལ་ོརྒྱུས་དང་སདི་དནོ་ཚན་རགི་ཐགོ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། ད་ེབཞིན་
ཁྲིམས་ཀ་ིསོབ་ཚན་ཐགོ་ཉ་ེབའ་ིགཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༣ ལོར་ཀལ་ཀ་ཊར་རྟནེ་
གཞ་ིབས་པའ་ིཝ་ིཌ་ིཡ་ན་གར་མཐ་ོསོབ་ (Vidyanagar College) ནང་སིད་དོན་ཚན་རིག་ཐོག་སོབ་དཔོན་ཕག་རོགས་
དང་། ད་ེབཞིན་དྷི་ཤར་དྷག་ (Desher Dak) ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར་སེ་ཚན་ནང་གསར་འགོད་པའི་ཕག་ལས་སོགས་
གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ཆབ་སིད་ནང་ཐོག་མར་ཞུགས་པ་དང་། བྷང་ལ་ཀོང་རེ་སེ་སིད་དོན་ཚོགས་པ་ (Bangla 

Congress Party) གསར་འཛུགས་གནང་མཁན་ག་ིགས་ཤིག་ཀང་ཡིན། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༧ པའ་ིནང་རྒྱ་གར་དབུས་
གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་རྒྱ་གར་ཀོང་རེ་སི་སིད་དོན་ཚོགས་པའི་ནང་
འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས་ཁངོ་གིས་གསར་འཛུགས་གནང་བའ་ིབྷང་ལ་ཀོང་ར་ེས་ིསིད་དནོ་ཚགོས་པ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ཀངོ་
ར་ེསིད་དོན་ཚོགས་པའ་ིནང་ཟླ་བསྒྲིལ་གནང་། རིམ་པས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༥ དང་། ༨༡། ༩༣། ༩༩ བཅས་སྐབས་ལྔའ་ིརིང་རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་མརི་འདམེས་ཐནོ་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས།  
 ཕ་ིལོ་ ༡༩༧༣ ལོར་ལྕམ་སྐུ་ཨིན་ད་ར་གན་དྷི་ (Indra Gandhi) མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་བློན་གནང་བའི་
སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བཟོ་ལས་ཡར་རྒྱས་བློན་ཆེན་གཞོན་པ་ (Union Deputy Minister of 

Industrial Development) དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ནས་ ༨༤ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་དཔལ་འབོར་བློན་
ཆེན།(Finance Minister) གནང་། ད་ེབཞིན་སྐུ་ཞབས་ནཱ་རཱ་སིམ་ཧ་རའོ་ (P. V. Narasimha Rao) མཆོག་གིས་
རྒྱ་གར་གི་སིད་བློན་གནང་བའི་སྐབས་ཁོང་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༩༦ བར་རྒྱ་གར་འཆར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ (Deputy chairman of the Indian Planning Commission) བཅས་གནང་ཡོད་ཅིང་། 
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སྐབས་དའེ་ིདཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆེན་མན་མ་ོཧན་སིངྒ་ (Dr.Manmohan Singh) མཆགོ་ལ་རྒྱ་གར་ག་ིདཔལ་འབརོ་ཚངོ་
འབེལ ་གུ ་ཡ ངས ་དང ་། སེར ་བ དག  གོ ་ལ ་ག ཅིག ་གྱུ ར ་རི ང ་ལུ གས ་  (Liberalisation, Privatisation, 

Globalisation) བཅས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིཐགོ་ནུས་པ་ཆནེ་པ་ོབཏོན་ཡདོ། ད་ེརསེ་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༥ ནས་ ༩༦ བར་ལ་ོགཅགི་
རིང་རྒྱ་གར་ཕ་ིསིད་བློན་ཆེན་ (Minister of External Affairs) ག་ིཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་ཞིང་། དེའ་ིསྐབས་ལྷ་ོ
ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའ་ིལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕ་ིལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་
འཐུས་མིར་ཐེངས་དང་པ་ོའདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་སར་ཡང་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག ་མའི་འཐུས་
མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༩ བར་སྐུ་ཞབས་མན་མོ་ཧན་སིངྒ་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གི་སིད་
བློན་གནང་བའི་སྐབས་ཁོང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༦ བར་རྒྱ་གར་གི་སྲུང་སོབ་བློན་ཆེན་  (Minister of 

Defence) དང་། ཕི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༩ བར་རྒྱ་གར་ག་ིཕ་ིསིད་བློན་ཆེན། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སར་
ཡང་རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབོར་བློན་ཆེན་བཅས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་། ཁོང་རྒྱ་གར་གི་སྲུང་སོབ་བློན་ཆེན་གནང་
སྐབས་རྒྱ་གར་དང་ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གི་འབེལ་བ་སྔར་བཞིན་ཆེ་ཤོས་དང་ཡག་པོ་བཞག་པའི་ཐོག་ཨ་རི་དང་དམག་གི་
འབེལ་བ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ པར་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའ་ིདབར་ལོ་བཅུའི་རིང་གི་ (Indo-

US Defence Framework deal) དམག་དོན་ཆིངས་ཡིག་བཞག་ཐུབ་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཁོང་རྒྱ་གར་གི་ཕི་འབེལ་བློན་
ཆེན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རིའི་དབར་རྡུལ་ཕན་མཉམ་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཆིངས་ཡིག་ (U.S.-India Civil 

Nuclear Agreement) གཅགི་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། གཞན་ཡང་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སར་ཡང་རྒྱ་གར་
ག་ིདཔལ་འབོར་བློན་ཆེན་གནང་སྐབས་རྒྱ་གར་མི་སེར་གིས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་ཕོགས་ལ་ལེགས་བཅོས་མང་པ་ོགནང་བ་མ་
ཟད། མ་ིམང་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན་སྔོན་རིས་སྤར་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིརྨང་གཞིའ་ིའཛུགས་བསྐྲུན་ག་ིལས་འཆར་མང་དུ་
བཏང་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ཁོང་ལ་འབུར་ཐོན་ཁྲོམ་ར་ (Emerging Markets) ཞེས་པའི་དཔལ་འབོར་གསར་ ཤོག་ཚན་
པས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༠ ལའོ་ིཨ་ེཤ་ིཡའ་ིདཔལ་འབརོ་བླནོ་ཆནེ་ག་ིགཟངེས་རྟགས་ཕུལ་ཡདོ།  
 ཕ་ིལོ་ ༢༠༡༢ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་འོས་བསྡུའ་ིསྐབས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཡ་ིའོས་ཤོག་ཐོབ་
སྟ་ེཕི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་གི་དམ་འབུལ་ཞུས། ད་ེན་ིབྷེང་གལ་ས་ཁུལ་གི་མི་སྣ་
ཞགི་རྒྱ་གར་ག་ིསདི་འཛནི་ཆགས་པ་ཐགོ་མ་ད་ེཡནི།  གཞན་ཡང་ཁངོ་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ ནས་ ༡༩༨༤ བར་རྒྱ་གར་གསོ་
ཚོགས་གོང་མའ་ིཀོང་ར་ེསི་སིད་དོན་ཚོགས་པའ་ིདབུ་འཁྲིད་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༢ བར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་
འོག་མའི་ཀོང་རེ་སི་སིད་དོན་ཚོགས་པའི་དབུ་འཁྲིད་སོགས་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་
ཞབས་ རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོཝིནྜ་ (Ram Nath Kovind) མཆོག་གི་ཕག་ནས་ཁོང་ལ་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་གཟེངས་རྟགས་མཐ་ོ
ཤོས་བྷ་རཏ་རཱཏ་ན་ (Bharat Ratna) འབུལ་བཞེས་གནང་ཡདོ།  

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-India_Civil_Nuclear_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S.-India_Civil_Nuclear_Agreement
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མདོར་ན་ཁོང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡུན་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་འཛིན་དང་། བློན་ཆེན་
སོགས་ལས་གནས་གལ་ཆེན་འད་མིན་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་དོན་སྙིང་ལྡན་པའ་ིཕག་
ལས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཁོང་ན་ིཐུགས་རྒྱུད་དང་ཞིང་། གུ་ཡངས་ཅན་ག་ིཆབ་སིད་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་གཞུང་འཛིན་
དང་ཕགོས་འགལ་ཚགོས་པའ་ིཆབ་སིད་མ་ིསྣ་བཅས་ཚང་མས་གུས་བར་ིཆེན་པ་ོགནང་ག་ིཡོད་ལ། ཆབ་སིད་ཀ་ིདབུ་འཁྲིད་
ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་དགོས་སྐོར་ཀི་མཐུན་སྒྲིལ་བཟ་ོམཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཁོང་གིས་མི་ལོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་རིང་རྒྱ་
གར་གཞུང་དང་། མ་ིམང་། རྒྱ་གར་ག་ིཆབ་སིད་ཐགོ་ཞབས་ཕ་ིཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡོད།  

ཁངོ་དང་། བོད་མའི་ིབླ་ན་མདེ་པའ་ིདབུ་འཁྲིད་ས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་རྣམ་གཉིས་མཇལ་
འཕད་ཐངེས་འགའ་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ག་ིསིད་འཛིན་གནང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་ང་ོ
རལོ་བདེ་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ཉནི་རྒྱ་གར་སདི་འཛནི་ཕ་ོབང་ག་ིརིག་གཞུང་བསྟ་ིགནས་
ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་ནང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྙན་གགས་ཅན་གི་དབུ་འཁྲིད་རྣམས་དང་། 
རིག་གནས་འད་མིན་ཐོག་ག་ིདབུ་འཁྲིད་བཅས་འདུ་འཛོམས་གནང་སྟེ་རྒྱལ་སིའ་ིབིས་པའ་ིལྷན་ཚོགས་གནང་སྐབས་དབུ་
འབེད་མཛད་སོར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་མཆོག་རྣམ་གཉིས་མཉམ་
ཞུགས་ཀིས་མཇལ་མལོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།  

གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བདེ་ནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་དགུ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་གཟིགས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༡ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གླངེ་། 

༄༅། །ས་ིཟུར་སྔགས་རམས་པ་བིས་མད་ོཐུབ་བསྟན་འདོ་ཟརེ་མཆོག་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན་སྐུ་ཚེའ་ིའཕེན་
པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། དམ་པ་ཁངོ་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༤ ལརོ་བོད་མད་ོསད་ཨ་མད་ོབིས་མད་ོཞསེ་པའ་ིས་
ཆར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཆུང་དུས་ནས་བིས་མདོ་དགོན་ཆེན་དུ་ཆོས་ཞུགས་གནང་སྟེ་ནང་ཆོས་ཀི་སོབ་གཉེར་གནང་། 
དགུང་ལོ་ ༢༠ ཙམ་ལ་ཕེབས་དུས་ལྷ་སར་ཕེབས་ནས་དབུས་ཀི་གསང་ཆེན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་སོར་
ཞུགས་ཏ་ེམད་ོསྔགས་ཀི་གསན་བསམ་སོབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་པ་མཛད། བོད་ཀ་ིདུས་འགྱུར་སྐབས་འདུས་མང་མཉམ་རྒྱ་
གར་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས། དྷ་ལ་ཧའ་ོསིར་ལོ་ཤས་བཞུགས་པ་དང་། ཕིས་སུ་ཧོན་སུར་གཞིས་ཆགས་སུ་ཕེབས་ནས་
རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་ག་ིཕག་ལས་མང་ཙམ་གནང་ཞིང་། ཕ་ིལོ་ ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༩༢ བར་གྲྭ་ཚང་ག་ིས་ིའགན་གནང་སྟ་ེའདུ་
ཁང་གསར་བསྐྲུན་གིས་མཚནོ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆ་ེགནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༢༩  ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ 
༢༨ བར་སི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༣༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༣༠ 
བར་སི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་བཅས་ཀི་མད་ོསད་ས་ིའཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ནས་སི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་རིང་
ག་ིམཛད་འཁུར་དང་། སྐབས་རསེ་མར་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ོང་ོབཞ་ིཙམ་གནང་། ད་ེརསེ་བཀའ་ཁྲ་ིསོབ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་
རནི་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ག་ིབཀའ་མངགས་བཞནི་ལྡ་ིལིར་བདོ་དནོ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཀ་ིཕག་ལས་ལ་ོཕདེ་གནང་། ད་ེནས་རྒྱུད་
སད་གྲྭ་ཚང་དུ་བཞུགས་མུས་སུ་དགུང་གངས་ ༨༦ ཐོག་སྙུན་གཞ་ིམེད་པར་དགོངས་པ་ཆོས་དབིངས་སུ་ཐམི་རེས་ཐུགས་
དམ་དུ་ཡང་བཞུགས་ཡོད། མདརོ་ན་དམ་པ་ཁངོ་ན་ིསྐུ་ཚ་ེཧིལ་པརོ་བོད་བསྟན་སིད་མ་ིརིགས་དང་བཅས་པར་ས་ིཞུ་ཞབས་
འདགེས་ལྷག་བསམ་ག་ིའཇུག་ས་ོཆརེ་བསདེ་ཡུན་རངི་གནང་མཁན་མཛད་རསེ་ཅན་ཞགི་ཡིན། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའ་ིག་ོའཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའ་ིསོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ཤག་ཚང་དག་ེཕྲུག་འདོད་གཅིག་ཉ་ེའབེལ་
ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིགོས་ཆོད་དུ། བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ 
༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཅུ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟགིས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༢ 

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

༄༅། །རྒྱ་གར་ག་ིས་ིཚགོས་ལས་འགུལ་བ་དང་། ཧར་ཡ་ན་མངའ་སའེ་ིབླནོ་ཆེན་ཟུར་པ། ཨརྱ་སཱ་མཱ་ཇ་ཚོགས་པའ་ིདབུ་
འཁྲིད་ས་ོཝ་མི་ཨག་ན་ིཝ་ེཤི་ (Swami Agnivesh) མཆོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྟེན་གཞི་བས་པའ་ི (Institute of 

Liver and Biliary Sciences) ཞེས་པའ་ིསན་ཁང་དུ་མཆིན་ནད་ཀ་ིརེན་པས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་སྐུ་
ཚའེ་ིའཕནེ་པའ་ིརགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག  
 ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཨན་དྷར་པར་དྷི་ཤི་ (Andhra Pradesh) 

མངའ་སེའི་སི་ར་ིཀ་ཀུ་ལམ་ (Srikakulam) གོང་ཁེར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལོ་ན་བཞི་ལ་སོན་སྐབས་ཡབ་འདས་གོངས་
སུ་གྱུར་བར་བརྟེན། རྒྱ་གར་ཨིན་གཞུང་སག་དི་ (Sakti) མངའ་སེའམ་ད་ལྟའི་ཆ་ཏི་སི་གར་ (Chhattisgarh) མངའ་
སའེ་ིནང་བཞུགས་ཡུམ་ག་ིཨ་ཕ་ཁོང་ག་ིསྤ་ོལགས་ཀིས་གས་ོསོང་འོག་ཚོང་ལས་དང་ཁྲིམས་ཀ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན་གནང་
རསེ། ཀལ་ཀ་ཊར་རྟནེ་གཞ་ིབས་པའ་ིསནེ་ཊ་ིཛ་ཝརི་ (St Xavier's College) མཐ་ོསོབ་ཏུ་དག་ེརན་ག་ིཕག་ལས་གནང་
བ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིཁྲིམས་དཔོན་ཆ་ེབ་སྐུ་ཞབས་སམ་ཡ་ས་ཆ་ིམུ་ཁར་ཇ་ི (Sabyasachi Mukherji) མཆོག་
ག་ིའོག་ཁྲིམས་ཀ་ིཕག་ལས་འཁྱུག་ཙམ་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༨ ལོར་ཧར་ཡ་ན་མངའ་སའེ་ིནང་རྟནེ་གཞ་ིབས་པའ་ིཧནི་དྷུའ་ི
ཨརྱ་ས་མ་ཇ་ (Arya Samaj) ཞེས་པར་ཚོགས་ཞུགས་ཀིས་ལ་ོགཉིས་རེས་ལ་ཧིན་དྷུའ་ིཆོས་ཕོགས་ཀ་ིསོམ་པ་བཞེས། 
ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༠ ལོར་ཨརྱ་སཱ་མཱ་ཇ་ཡ་ིལྟ་གྲུབ་གཞི་ལ་བཞག་ཏ་ེཨརྱ་ས་བྷ་ (Arya Sabha) ཞེས་པའ་ིསིད་དོན་ཚོགས་པ་
ཞགི་གསར་འཛུགས་གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ལོར་ཧར་ཡ་ན་མངའ་སའེ་ིགོས་ཚགོས་འཐུས་མིར་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་དང་། 
ཕ་ིལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ ༡༩༨༡ བར་མངའ་སེའི་ཤེས་ཡོན་བློན་ཆེན་ (Cabinet Minister for Education) གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་སོ་ཝ་མི་ཨག་ནི་ཝེ་ཤི་མཆོག་གིས་ཚེ་གཡོག་ངལ་རོལ་པ་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་ཚེ་གཡོག་ངལ་རོལ་

https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Liver_and_Biliary_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Liver_and_Biliary_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Sakti_State
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Xavier%27s_College_in_Kolkata
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བཅིངས་གོལ་འཐབ་ཕོགས་ (Bonded Labour Liberation Front) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་གནང་སྟེ། 
རྒྱ་གར་ས་ིདང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལི་ཁུལ་དུ་ཚ་ེགཡོག་ངལ་རོལ་ལ་ང་ོརོལ་ག་ིལས་འགུལ་རམི་པར་སྤལེ་བ་བརྒྱུད། 
ཕྲུ་གུ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའ་ིརྒྱ་གར་ག་ིམ་ིམང་པ་ོཚ་ེགཡོག་ལས་ཐར་ཐུབ་པ་བྱུང་།  

ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༤ བར་ཁོང་གིས་འཛམ་གླིང་ཨརྱ་ས་མ་ཇ་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་གཙ་ོགནང་བ་དང་། 
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བདུན་ཕག་གཉསི་རིང་བུད་མེད་མངལ་དབྱུང་ལ་ང་ོརོལ་ག་ིལས་འགུལ་ཞགི་
སྤེལ་བའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་། གཞན་ཡང་ཇ་ིན་ིཝར་རྟེན་གཞ་ིབས་པའ་ིམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀ་ིརྒྱལ་སིའ་ིའགོ་
བ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་རྒྱལ་སིའ་ིཚ་ེགཡོག་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིམདུན་དུ་ཉན་ཞབི་གནང་བ་དང་། ད་ེརེས་བུད་མེད་
ཚ་ེགཡོག་དང་། སོལ་རྒྱུན་ལམ་ལུགས་དང་འབེལ་ནས་བུད་མེད་ལ་མནར་གཅོད་ཕོག་པར་ང་ོརོལ་གི་ལས་འགུལ་རིམ་
པར་སྤལེ་བར་བརྟནེ། རྒྱ་གར་ག་ིཡུལ་གམོས་སུ་ཡོད་པའ་ིའདས་གངོས་སུ་སོང་བའ་ིཁ་ོགའ་ིཕུང་པ་ོདང་མཉམ་དུ་ཡུགས་མ་ོ
མེར་བསེགས་གཏོང་བ་བཀག་སོམ་ཀི་ཁྲིམས། (The Commission of Sati (prevention) Act of 1987) རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་བྱུང་ཡོད། ཁོང་ནི་རྒྱུན་དུ་ནས་ཆོས་ལུགས་ནང་
ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་འབེལ་མོལ་གནང་དགོས་གསུང་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་གར་སི་ཚོགས་
ལས་འགུལ་བ་སྐུ་ཞབས་ཨ་ན་ཧ་ཛ་ར་ེ (Anna Hazari) མཆགོ་གསི་རྒྱ་གར་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་ང་ོརལོ་ག་ིལས་
འགུལ་སྤལེ་སྐབས་ཀང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ། 

ཁངོ་གིས་ཆསོ་ལུགས་ནང་ཁུལ་དབར་མཐུན་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རྒྱུར་དནོ་ཕན་ལྡན་པའ་ིཕག་ལས་གནང་བར་
བརྟེན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་ར་ཇིབ་གན་དྷི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐུན་འབེལ་གཟེངས་རྟགས་ (Rajiv Gandhi National 

Sadbhavana Award) དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་སི་ཚོགས་ནང་ཚ་ེགཡོག་ངལ་རོལ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའ་ིཐོག་དོན་ཕན་ལྡན་
པའ་ིཕག་ལས་གནང་བར་བརྟེན་རྒྱལ་སིའ་ིདང་བདེན་འཚ་ོཐབས་ (Right Livelihood Award) གཟེངས་རྟགས། ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཨེམ་ཨེ་ཐོ་མ་ས་རྒྱལ་ཡོངས་ཐོབ་ཐང་ (M. A. Thomas National Rights Award) གཟེངས་
རྟགས་བཅས་འབུལ་བཞསེ་གནང་། གཞན་ཡང་ཁོང་གིསཧནི་དུའ་ིཆསོ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའ་ིཕག་དཔ་ེཝ་ེཌིག་ས་ིཚགོས་
རིང་ལུགས་ (Vaidik Samaajvad – Vedic Socialism ) དང་། ཆོས་ལུགས་གསར་བརེ་དང་། མར་ཁེ་སེ་རིང་
ལུགས། (Religion Revolution and Marxism) དུས་རབས་གསར་པའ་ིཧིན་དུའ་ིཆོས་ལུགས། (Hinduism in 

the New Age) སོགས་བརམས་གནང་ཡོད།  
 ཁོང་ནི་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་
གནང་མཁན་ཞིག་དང་། བོད་ཀ་ིར་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལིར་རྒྱལ་སའི་ིཨ་ོལོམ་པཀི་རེད་འགན་རྒྱ་ནག་ནང་རདེ་རྒྱུར་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་དང་། ཕ་ི
ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ལྡི་ལི་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ (Jantarmantar) ས་གནས་སུ་བོད་དོན་བདེན་པའི་མེ་ལྕེ་

https://en.wikipedia.org/wiki/Commission_of_Sati_(prevention)_Act_of_1987
https://en.wikipedia.org/wiki/Vigil_India_Movement#Rev._M._A._Thomas_National_Human_Rights_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Vedic_Socialism
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སྐོར་བསདོ་ཀ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་སྐབས་མཉམ་ཞུགས་ཀསི་རྒྱ་གར་བ་ཚསོ་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་ད་ེབོད་མ་ིཙམ་ག་ིཁ་ེ
ཕན་མནི་པར་རྒྱ་གར་རང་ཉདི་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སགོས་གསུངས་གནང་ཡོད་ལ། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་བོད་
ཀ་ིགཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ལྡི་ལི་ཇན་ཏར་མན་ཏར་ལ་བོད་དོན་ཆེད་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀི་ཟས་བཅད་ང་ོརོལ་གི་ལས་
འགུལ་སྤེལ་སྐབས་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཆདེ་ཁངོ་ཐུག་འཕད་དུ་ཕེབས་པ་སོགས་རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལིར་སྤལེ་བའ་ིབོད་དནོ་ལས་འགུལ་མང་ཆ་ེབའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན།  ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་བོད་མ་ིམང་
ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཞུ་སྐུལ་ལས་འགུལ་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ལའང་མཇལ་འཕད་ཀང་གནང་ཡདོ།  
 མདརོ་ན་ཁངོ་གིས་རྒྱ་གར་ས་ིཚགོས་ནང་ཚ་ེགཡོག་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་སགོས་ཀ་ིལས་འགུལ་རམི་པ་སྤལེ་ཏ་ེརྒྱ་གར་
ག་ིས་ིཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཕོགས་སུ་སྣ་ེའཁྲིད་དང་། རྒྱ་གར་ག་ིཆབ་སིད་ནང་ལེགས་སསེ་ཆནེ་པ་ོཕུལ་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་
དུ་བོད་ཀ་ིའཐབ་རདོ་ཀ་ིཐགོ་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མདེ་ཀ་ིརྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཞགི་ཀང་ཡིན་པ་བཅས།  

 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།།  
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཅུ་གཅིག་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་གཟགིས་
རགོས་གནང་། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༣ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིབླནོ་ཆནེ་ཟུར་པ་དང་། ས་ིཚོགས་རངི་ལུགས་ཀ་ིདབུ་འཁྲིད་རན་གས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་
བ་སོབ་དཔོན་ར་གྷུ་ཝན་ཤི་པརཱ་སདྷ་སིངྒ་ (Dr. Raghuvansh Prasad Singh) མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡༣ ཉིན་དགུང་གངས་ ༧༤ ཐགོ་རྒྱ་གར་ག་ིརྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིའ་ིཨེམ་ས་ི (AIIMS) སན་ཁང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏགོ་དབབིས་གཉན་རམིས་ ༡༩ ཕགོ་པའ་ིརནེ་གིས་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 
 ཁོང་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་བྷི་ཧར་མངའ་སེའི་ཝེ་ཤ་ལི་ (Vaishali) ས་
གནས་སུ་ཡབ་རམ་ཝི་རིག་ཤ་སིངྒ་  (Shri Ram Vriksha Singh) དང་། ཡུམ་ཇན་ཀི་དྷེ་ཝི་ (Late Smt. Janki 

Devi) རྣམ་གཉིས་ཀ་ིསས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ ཤིང་། ནར་སོན་སྐབས་བྷ་ིཧར་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཨང་རིས་སོབ་
ཚན་ཐོག་འབུམ་རམས་པའི་བསབ་པ་མཐར་སོན་གནང་རེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ནས་ ༡༩༧༤ བར་བྷི་ཧར་ནང་རྟེན་གཞི་
བས་པའི་གྷུན་ཀ་མཐོ་སོབ་ (Goenka College, Sitamarhi) ནང་ཨང་རིས་རིག་པའི་ཐོག་སོབ་དཔོན་གི་ཕག་ལས་
གནང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༠ ལོར་དགེ་རན་ལས་འགུལ་དང་། ༡༩༧༣ ལོར་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་པའ་ིལས་འགུལ་བཅས་ཀི་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་བྷི་ཧར་མངའ་སེའི་ནང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་མེད་པ་བཟ་ོཆེད་རྒྱ་གར་སི་
ཚོགས་རིང་ལུགས་པའི་དབུ་འཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ཇ་ཡ་པར་ཀ་ཤ་ན་རཡན་ (Jayaprakash Narayan) མཆོག་གིས་སྣེ་
འཁྲིད་པ་དང་། སོབ་ཕྲུག་གིས་འགོ་འཛུགས་པའི་བྷི་ཧར་ལས་འགུལ་ལམ་ཇེ་པི་ལས་འགུལ་ (JP Movement) ནང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཐོག་མར་བྷ་ིཧར་མངའ་སེའ་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་ (Bihar Legislative 

Assembly) འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ ༡༩༩༠ བར་སྐབས་ལྔ་བསྟུད་མར་མངའ་སའེ་ིགོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིའཐུས་
མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༧༩ བར་མངའ་སེའི་གློག་གི་བློན་ཆེན་ [Minister of State 

(Independent charge), Power, Bihar] གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ལོར་མངའ་སེའི་གོས་
ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཞོན་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིར་  (Bihar 

Legislative Council) འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ དང་ ༡༩༩༥ ལོར་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་
ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕ་ིལོ་ ༡༩༩༥ དང་ ༡༩༩༦ ལོར་མངའ་སེའ་ིནུས་ཤུགས་དང་། ངལ་སེལ། མཐུན་
རེན་སོར་སོད། གཞུང་འབེལ་སྐད་ཡིག་ཚན་པའི་བློན་ཆེན་ (Minister of  Energy, Relief, Rehabilitation and 

Department of Official Languages, Bihar) གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་  ༡༩༩༦ ལོར་བྷི་ཧར་ཝེ་ཤ་ལི་
རོང་ཁོངས་ནས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིརྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མིར་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ བར་སྐབས་ལྔའི་རིང་རྒྱ་གར་གི་གོས་ཚོགས་འོག་མའ་ིའཐུས་མི་གནང། དེའི་རིང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༧ 
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བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ས་ོཕྱུག་གས་ོསངོ་ཚན་པའ་ིབླནོ་ཆནེ་ [Union Minister of State, Animal Husbandry 

and Dairying (Independent Charge)] དང་། ༡༩༩༧ དང་ ༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བཟའ་ཆའི་བློན་
ཆེན ་ (Union Minister of State, Food and Consumer Affairs (Independent Charge) གི ་ཐུགས ་
འགན་བཞེས། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༩ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གོང་སེ་ཡར་རྒྱས་ཀི་བློན་ཆེན་ 
(Union Minister of Rural Development) གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་། དེའི་སྐབས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་གོང་
སརེ་ཁུལ་སདོ་མ་ིམང་རྣམས་ལ་ལས་ཀ་སདོ་རྒྱུའ་ིལས་འཆར་ (National Rural Employment Guaranrtee Act) 

འཆར་འགོད་དང་། རམི་པས་གོས་ཚགོས་ནང་བསྣམས་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རེས་ལག་བསྟར་འཐུས་
ཚང་གནང་ཡདོ།  
 ལྷག་པར་དུ་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གནང་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀི་གནད་དོན་གླེང་སོང་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ནས་ ༡༤ བར་བྷི་ཧར་མངའ་སེའི་ནང་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆནེ་ཐངེས་གཉིས་པའ་ིཐོག་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབོར་ཆདེ་ཕབེས་གནང་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ཕ་ི
ལ་ོ ༢༠༠༣ ལོར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆནེ་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་དང་། 
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གོང་ས་ེཡར་རྒྱས་ཀ་ིབླནོ་ཆནེ་གནང་སྐབས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ པའ་ིནང་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་དུ་མཇལ་འཕད་སོགས་བོད་དོན་ཐོག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཁུར་རྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་ཞགི་ཡིན།   
 མད་ོདནོ་ཁངོ་གིས་སྐུ་ཚ་ེཧིལ་པོར་རྒྱ་གར་མ་ིམང་ག་ིབད་ེསྡུག་ཆེད་ས་ིཚགོས་ཀ་ིལས་འགུལ་མང་པའོ་ིནང་མཉམ་
ཞུགས་དང་། ཆབ་སདི་ནང་ལ་ོང་ོ ༤༠ ལྷག་རངི་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སེའ་ིབློན་ཆནེ། རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འགོ་
མའི་འཐུས་མི། མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀི་འཐུས་མི་སོགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞབས་ཕ་ིཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དོན་ཐོག་ལའང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་
རམ་མ་ནོ་ཧར་ལོ་ཧིཡ་ (Shri. Dr. Ram Manohar Lohia) མཆོག་དང་། སྐུ་ཞབས་ཇཱཡཱ ་པྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ 
(Shri.Jai Prakash Narayan) མཆོག་རྣམ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ལྟར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།  

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
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ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་རེས་དན་ག་ིགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཅུ་གཉསི་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་
གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༤ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རན་གས་དང་། རྒྱ་གར་ག་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིཟུར་པ། ཤེས་ལྡན་མ་ིསྣ་གགས་ཅན། ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་ག་ིམ་ིསེར་གཟེངས་རྟགས་མཐ་ོཤོས་གཉསི་པ་པདྨ་ཝ་ིབྷུ་ཤན་ (Padma Vibhushan) བཞེས་མྱོང་མཁན་
ལྕམ་སྐུ་ཀ་པ་ིལ་ཝ་ཏི་སེ་ཡ་ཡན་ (Kapila Vatsyayan) མཆོག་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་དགུང་གངས་ ༩༡ ཐོག་ཕི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉནི་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཡབ་རམ་ལལ་ (Ram Lal) དང་། 
ཡུམ་སཏ་ཡ་ཝ་ཏི་མ་ལི་ཀི་ (Satyawati Malik) གཉིས་ཀི་སས་མོར་སྐུ་འཁྲུངས། ནར་སོན་ནས་རྒྱ་གར་གི་ལྡི་ལི་
གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་ (Delhi University) ནས་ཨིན་ཡིག་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། ཨ་རིར་ཡོད་
པའི་མི་ཤི་གན་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (University of Michigan) ནས་ཤེས་ཡོན་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་བསབ་པ་མཐར་སོན་རེས ། ཝ་ན་ར་སི་ཧིན་དུ་གཙུག་ལག་སོབ ་གཉེར ་ཁང་ (Banaras Hindu 

University) ནས་འབུམ་རམས་པའ་ིཕག་འཁརེ་བཞེས་གནང་ཡོད། 
 ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༧ ལོར་ལྡ་ིལིར་ཡོད་པའ་ིཨིན་ད་ིརཱ་གན་དྷ་ིརྒྱལ་ཡོངས་སྒྱུ་རལ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ (Indira Gandhi 

National Centre for the Arts) དུ་དགེ་རའི་མ་དངུལ་དོ་དམ་པ་དང་དྲུང་ཆེ། དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ནས་ ༢༠༠༠ 
བར་ངེས་སྟོན་པ། ད་ེབཞིན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་ཚོགས་གཙ་ོབཅས་ཀ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ་གནང་ཡོད། རམི་པས་རྒྱ་གར་
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གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེར་བསྐ་ོབཞག་གནང་ཡོད་ལ། ལྡི་ལིར་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་གར་རྒྱལ་སིའ་ིབསྟ་ིགནས་ཁང་ 
(India International Centre) གི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལས་འཆར་ (Asia Project) གི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་ཡང་
བཞེས་གནང་ཡོད། 
 ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༦ ལོར་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིཚོགས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་ཀང་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ 
པར་དགངོས་ཞུ་གནང་། སར་ཡང་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་གསོ་ཚོགས་གོང་མའ་ིཚགོས་མིར་བདམས་ཐནོ་བྱུང་། ད་ེབཞིན་ཁངོ་
ན་ིརྒྱ་གར་སོལ་རྒྱུན་ག་ིཞབས་བ་ོདང་། སྒྱུ་རལ། སྒྱུ་རལ་ག་ིལ་ོརྒྱུས། བཟ་ོབཀོད་སོགས་ཀ་ིཐགོ་མཁས་པ་ཞགི་ཡིན་པས་
རྒྱ་གར་གི་སོལ་རྒྱུན་ཞབས་བོའ་ིསྒྱུ་རལ་ཐོག་ཕག་དེབ་མང་དག་ཅིག་བརམས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་སྔ་རེས་རིམ་
པར་བསྔགས་བརོད་ཀ་ིཟློས་གར་ཞབས་བ་ོསོགས་ཀ་ིསྒྱུ་རལ་ཀ་ིཆ་ེབསྟོད་གཟངེས་ཆེས་སྙན་གགས་ཅན་ཡང་མང་པ་ོཕུལ་
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་པདྨ་ཝི་བྷུ་ཤན། (Padma 

Vibhushan) གཟངེས་རྟགས་ཀང་ཕུལ་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཞུགས་རགོས་གནང་། ས་ིའཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རམི་རྣམ་གཞག  

 

ས་ིའཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརིང་འད་ིནས་མར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
མང་པ་ོཞགི་འདུག ད་ེནས་མར་གཅགི་ལྟ་ཡོང་དུས་ཚང་མ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོདང་། རྒྱུན་ལས་ཀིས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་
ཡིན་གི་རེད། འགའ་ཤས་ནང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་
རེད་ཟེར། འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལ་ལུང་པ་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེ་ལ་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་
མེད་མཁན་དབུ་ཁྲདི་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རདེ། ངས་ལས་རམི་རྣམ་གཞག་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། རྒྱུན་ལས་ཀསི་གཞུང་འབལེ་
གི་མྱ་ངན་གོས་འཆར་ད་ེའཁེར་ཡོང་དུས་གཞི་ག་ར་ེལ་བཟུང་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་འཁེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གསལ་
བཤད་ཅགི་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཁེར་བ་ད་ེཁ་ོརང་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས། ད་ེནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡིན་པ་དེར་གཞིར་བཟུང་སྟེ་
བཀདོ་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།  
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ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁངོ་ན་ིབོད་མའི་ིབླ་ན་མདེ་པའ་ིདབུ་འཁྲདི་ས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
དང་ཐུགས་ཉ་ེཔ་ོཡོད་པ། བོད་མའི་ིར་དནོ་ཐགོ་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་ཞགི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕ་ིལ་ོ 
༡༩༦༧ ནང་ཝཱ་ཎ་དབུས་བདོ་ཀ་ིཆསེ་མཐའོ་ིགཙུག་ལག་སབོ་གཉརེ་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་རྒྱབ་སརོ་དང་ནུས་
པ་ཆནེ་པ་ོབཏོན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མཐ་ོསོབ་ཀ་ིམཐུན་རནེ་དང་། ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས། འཛནི་སངོ་སྒྲམོ་གཞ་ིབཅས་
ཀ་ིཡར་རྒྱས་ཐགོ་ལའང་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་ཡདོ་པ་བཅས། 

 
གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།།  
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་བཅུ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་གཟིགས་
རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༥ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིབློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇ་ས་ིཝནྟ་སིངྒ་ (Shri Jaswant Singh) མཆོག་རྒྱ་གར་
གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟེན་གཞི་བས་པའི་ (Army Hospital Research and Referral) སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༨༢ 
ཐགོ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ རསེ་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 
 ཁོང་ན་ིཕི་ལོ་ ༡༩༣༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཡབ་ཊ་ཀུར་སར་དར་སིང་ (Thakur Sardar Singh Rathore) 

ལགས་དང་ཡུམ་ཀུན་ཝར་ཝ་ཡེ་ཟ་ (Kunwar Baisa) ལགས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རྒྱ་གར་ར་ཇ་ེསི་ཐན་ (Rajasthan) 

མངའ་སེའ་ིགོང་གསེབ་ (Jasol) ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སྲུང་སབོ་སྟ་ེགནས་ཁང་ (National 

Defence Academy) ནས་བསབ་པ་མཐར་སོན་རེས་རྒྱ་གར་དམག་མིའ་ིནང་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟ་ེདམག་དཔོན་གི་
ཐུགས་འགན་ཡུན་རིང་བཞེས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༥ ལོའ་ིརྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་གཉིས་ཀི་ས་མཚམས་སུ་འཐབ་
འཁྲུག་བྱུང་སྐབས་དམག་ནང་དངསོ་སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ།  
 ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) 

ཚོགས་མི་གནང་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་བྷི་ཇ་ེཔི་སིད་དོན་ཚོགས་པ་ (Bharatiya Janata Party) ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་
གནང་མཁན་གས་ཀ་ིམ་ིསྣ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཕི་ལ་ོ ༡༩༨༠ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་གོང་མའ་ིའཐུས་མིར་ཐོག་མར་
བདམས་ཐནོ་བྱུང་རེས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༦ དང་། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༩༨ །༡༩༩༩། ༢༠༠༤ བཅས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་གོང་
མའ་ིའཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་ལ། ད་ེབཞིན་ཕི་ལ་ོ ༡༩༩༠ དང་ ༡༩༩༡ །༡༩༩༦ ། 
༢༠༠༩ བཅས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚགོས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མིར་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་ལྟར་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཁངོ་ན་ི
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་ཡུན་རིང་ཤོས་གནང་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཀང་ཡིན། གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་ག་ིཕ་ིསིད་ལྷན་ཁང་དང་། སྲུང་སོབ་ལྷན་ཁང་། དཔལ་འབོར་ལྷན་ཁང་བཅས་གལ་ཆེའ་ིལྷན་ཁང་ཁག་ག་ིབློན་
ཆེན་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འཆར་བཀོད་ལྷན་ཚོགས་ (Planning Commission of India) 
ཀ་ིཚགོས་གཞོན་ཡང་གནང་ཡདོ། 
 ཁོང་ན་ིབོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་བློ་ཐག་ཉེ་པ་ོདང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རིང་ཤོས་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། བོད་དོན་
རྒྱབ་སོར་མཚོན་སད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་མིའི་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ཁོང་ཉིད་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་རྒྱ་གར་བང་ཤར་རོར་
གླིང་ག་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིགནང་སྐབས། རོར་གླིང་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མ་ིརྣམས་ལ་རགོས་རམ་གང་ཐུབ་གནང་ཡོད་
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པ་མ་ཟད། རོར་གླིང་འཇམ་དབངས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ལའང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།  

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཅུ་བཞ་ིཔ། ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༦ པ། གོས་འཆར་
སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༦ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིབླནོ་ཆནེ་སྐུ་ཞབས་རམ་ཝ་ིལ་ས་པ་ས་ཝན་ (Shri Ram Vilas Paswan) མཆགོ་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རྟེན་གཞ་ིབས་པའི་ (Fortis Escorts Heart Institute) སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༧༤ ཐོག་ཕི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༨ རསེ་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཁངོ་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༤༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ ཉནི་ཡབ་མཇའ་མུན་པ་ས་ཝན་ (Jamun Paswan) དང་ཡུམ་ས་ིཡ་དྷ་ི
ཝི་ (Siya Devi) གཉིས་ཀི་སས་སུ་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེ་བྷི་ཧར་གི་ས་ཁུལ་ཁ་ག་ར་ཡེ་ (Khagaria) རུ་སྐུ་འཁྲུངས། 
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ནར་སོན་སྐབས་ཀ་ོས་ིམཐ་ོསོབ་ (Kosi College) ནས་ཁྲིམས་ལུགས་རགི་པའ་ིརབ་འབམས་པ་དང་པ་ཊ་ན་གཙུག་ལག་
སོབ་གཉརེ་ཁང་ (Patna University) ནས་སྒྱུ་རལ་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན།  
 ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་ (Samyukta Socialist Party) ཞེས་པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ནས་བྷི་ཧར་མངའ་སེའི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་། ད་ེརེས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༤ ལོར་མ་ིམང་ཚོགས་པ་ (Lok Dal) ཞེས་པའ་ིཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་གསར་དུ་འཛུགས་སྐབས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་དེར་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེའི་ཐུགས་འགན་
བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་གིས་ཛ་དག་གི་བཀག་རྒྱ་ (Emergency) བསམས་པར་ཁོང་ནས་ངོ་
རལོ་གནང་བས་ལ་ོགཉིས་རིང་བཙོན་འཇུག་བས། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༧ ལོར་བཙོན་ཁང་ནས་གློད་གོལ་རེས་ (Janata Party) 

ཞསེ་པའ་ིཆབ་སིད་ཚགོས་པར་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ས་གནས་ཧཱ་ཇ ་ིཔུར་ (Hajipur) ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འགོ་
མའ་ིའཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་། སྐབས་དེར་ཁོང་ལ་འོས་ཤོག་བརྒྱ་ཆ་ ༨༩་༣ ཐོབ་ཡོད་པ་དང་ད་ེན་ིཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ནང་འསོ་འདེམས་ཀ་ིའོས་ཤོག་བརྒྱ་ཆ་ཆསེ་མཐ་ོཤོས་གས་ཡིན། ད་ེརེས་སར་ཡང་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༠ དང་། ཕ་ིལ་ོ 
༡༩༨༩ ། ༡༩༩༡ ། ༡༩༩༦ ། ༡༩༩༨ ། ༡༩༩༩ ། ༢༠༠༤ ། ༢༠༡༤ བཅས་ཀི་ལོར་ཁོང་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་
འགོ་མའ་ིའཐུས་མིར་ཐངེས་དགུ་བདམས་ཐནོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། སར་ཡང་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་
གོང་མའ་ིའཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་རིགས་དམན་
ག་ིབད་ེདནོ་དང་རང་དབང་ཆདེ་ (Dalit Sena) ཞསེ་པའ་ིཚགོས་པ་ཞགི་ཀང་གསར་འཛུགས་གནང་། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་བྷི་ཧར་མངའ་སེའི་མི་མང་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་ཚོགས་པ་ (Lok 

Janshakti Party) ཞེས་པའི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ད་ེབཞིན་
ཁོང་གིས་ཕི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིངལ་རོལ་དང་བད་ེདོན་བློན་ཆེན། (Minister 

of Labour and Welfare)  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༨ བར་རྒྱ ་གར་དབུས་གཞུང་གི་མེ་འཁོར་བློན་ཆེན། 
(Minister of Railways)  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འབེལ་ལམ་དང་དིལ་
བསྒྲགས་བློན་ཆེན། (Minister of Communication and Information Technology) ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ 
༢༠༠༢ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིགཏེར་ཁའ་ིབློན་ཆེན། (Minister of Mines) ད་ེབཞིན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ཕ་ིལོ་ 
༢༠༠༩ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ག་ིརས་དང་ལུད་ཀ་ིབླནོ་ཆནེ། (Minister of Chemical and Fertilizers)  ཕ་ིལ་ོ 
༢༠༡༤ ནས་ ༢༠༢༠ བར་རྒྱ ་གར ་དབུས ་གཞུང ་གི་བཟའ ་བཅའི་བློན ་ཆེན ་  (Minister of Consumer 

Affairs, Food, and Public Distribution)  སོགས ་རྒྱ ་གར ་གཞུང ་མང ་གཉིས ་ལ ་ཞབས ་ཕི་ཧུར ་
ཐག་ཞུས་གནང་ཡོད། 
 ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་གི་རླབས་ཆེན་ཆབ་སིད ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཆེན་པོ་གནང་༼ཞུ་༽མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། བོད་
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དོན་ཐོག་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག་དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁག་ནང་ལའང་
ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་
ལིར་བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བོད་མིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལས་འགུལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་སུའང་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན ་སི་ལྷན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལའང་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་འཕད་
གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་སི་ཡོངས་ཐོག་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་
རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་རིམ་པ་གསུམ་པ་ (Padma Bhushan) ཞེས་པའང་བཞེས་
མྱོང་ཡོད་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་དང་། བློ་ཉེ་བའི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་
ཀང་ཡིན་པ་བཅས། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་བཅ་ོལྔ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་གཟགིས་རགོས་
གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༧ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འགོ་མའ་ིའཐུས་མ་ིཟུར་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིགཞུང་ཞབས་ཟུར་པ། ད་ེབཞིན་རྒྱ་
གར་བང་ཤར་ན་ག་ལན་ཌ་ིམངའ་སེའ་ིཁོར་ཡུག་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ས་ིཨེམ་ཅཱང་ (CM Chang) མཆགོ་མངའ་སེའ་ིརྒྱལ་
ས་ཀ་ོཧ་ིམར་རྟནེ་གཞ་ིབས་པའ་ི (Naga Hospital Authority) སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༧༨ ཐོག་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ 
༡༠ ཚསེ་ ༡༢ རསེ་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་སྐུ་ཚའེ་ིའཕནེ་པ་རགོས་པའ་ིཡིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ན་ག་ལན་ཌི་མངའ་སེའི་ས་གནས་ནོག་སེན་ 
(Noksen) ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ག་ོཝ་ཧ་ཊི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Guwahati University) ནས་བསབ་
པ་མཐར་སོན། ད་ེབཞིན་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ལམེ་ལཱ་ (Alemla) ལགས་ལྷན་དུ་འཁྲུང་ས་བསནོ་ནས་སས་སོས་བཅུ་གཅགི་བྱུང་།  
 ཁངོ་གིས་སྐུ་ཚའེ་ིམདུན་ལམ་ག་ིཐགོ་མར་ན་ག་ལན་ཊ་མངའ་སེའ་ིགཞུང་ག་ིན་གཞོན་དང་རེད་རགིས་ལྷན་ཁང་ག་ི
དྲུང་ཆའེ་ིཐུགས་འགན་བཞསེ། རམི་པས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་ན་ག་ལན་ཊ་ནས་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བའ་ིརྒྱ་གར་དབུས་གོས་
ཚོགས་འོག་མ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་འཐུས་མི་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ན་ག་ལན་ཊ་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་
བདམས་ཐོན་བྱུང་སྟེ་མངའ་སེའི་ཤེས་ཡོན་བློན་ཆེན་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་
ཡར་ཐོན་ཚོགས་པའི་ (National Democratic Progressive Party) ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་མངའ་སེའི་གོས་
ཚགོས་ཀ་ིའསོ་བསྡུའ་ིརྒྱལ་ཁ་ཐབོ་སྟ་ེམངའ་སེའ་ིཁརོ་ཡུག་བླནོ་ཆནེ་ག་ིཐུགས་འགན་བཞེས། 
 ཁོང་ན་ིབོད་པའི་ར་དོན་ཐོག་བློ་ཉེ་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་དང་བོད་མིའི་འཐབ་རོད་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཞིག་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ན་ག་ལན་ཌི་ས་གནས་ར་ིམ་པུར་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སོར་མཐུན་
འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་ཡོད། སྐུ་ཉིད་བཞུགས་སར་ར་སར་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་མཇལ་འཕད་ཞུས་གནང་ཡདོ་ལ། བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ག་ོསྒྲགི་
འོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་སྲུང་བརིའི་མཛད་སོའ་ིཐོག་
ལའང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ་པ་བཅས། 
 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
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པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་མཐའ་མ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། གོས་འཆར་སྙན་སྒྲནོ་
གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༨ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་སི་ཁབ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཏ་རུན་གོ་ག་ཡེ་ (Tarun Gogoi) 

མཆོག་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་རྒྱལ་ས་གོ་ཝ་ཧ་ཊིར་རྟེན་གཞི་བས་པའི་ (Gauhati Medical College and Hospital) 

སན་ཁང་དུ་དགུང་གངས་ ༨༤ ཐོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྐུ་ཚེའ་ིའཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་
ཚུལ་བྱུང་འདུག 
 ཁངོ་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉནི་ཡབ་ཀ་མ་ལ་ེཤ་ཝར་ག་ོག་ཡ་ེ (Kamaleshwar Gogoi) ལགས་
དང་ཡུམ་ཨུ་ཤ་གོ་ག་ཡེ་ (Usha Gogoi) ལགས་གཉིས་ཀི་སས་སུ་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་ས་གནས་ཇོར་ཧ་ཏ་ 
(Jorhat) རུ་སྐུ་འཁྲུངས། མངའ་སེའ་ིགཞུང་སངོ་སོབ་གྲྭ་འགིམས་ཤིང་ག་ོཝ་ཧ་ཊ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Gauhati 

University) ནས་ཁྲམིས་ལུགས་རབ་འབམས་ (LLB) པའ་ིབསབ་པ་མཐར་སོན། 
 ཁངོ་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༦༨ ལརོ་ཇརོ་ཧ་ཏ་གངོ་ས་ེལྷན་ཚོགས་ (Municipal Board) ཀ་ིཚགོས་མ་ིགནང་སྟ་ེཆབ་
སདི་མདུན་ལམ་ག་ིཐོག་མའ་ིགོམ་འགོས་སྤོས་གནང་རེས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༧༡ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚགོས་འགོ་མིའ་ིའཐུས་
མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འོག་མིའ་ིའཐུས་མིར་ཐེངས་གཉིས་བསྟུད་མར་
བདམས་ཐོན་བྱུང་། དེ་རེས་སར་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འོག་མ་སྐབས་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉིས། བཅུ་གསུམ་
བཅས་ཀ་ིའཐུས་མརི་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་བཞནི་ཐུགས་འགན་བཞེས། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་ཨ་སམ་མངའ་སེའ་ིས་ིཁབ་བླནོ་
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ཆནེ་དུ་བསྐ་ོབཞག་བྱུང་བས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འགོ་མ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ག་ིབར་དཀལི་ནས་དགངོས་ཞུས་ཀིས་མངའ་
སའེ་ིས་ིཁབ་བླནོ་ཆནེ་ག་ིཐུགས་འགན་བཞེས། 

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར ་རྒྱ ་གར་དབུས་གོས ་ཚོགས ་འོག ་མའི་འཐུས་མི་གནང་སྐབས་རྒྱ ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ཀོང་རེ་སེ་ལྷན་ཚོགས་ (All India Congress Committee) ཞེས་ཀོང་རེ་སེ་ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའི་ཆེས ་མཐོའ ་ིལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུང་དྲུང་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས ་ ༡༩༩༠ བར་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེའི་ཐུགས་
འགན་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༦ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བཟའ་བཅའི་བློན་ཆེན་ལས་ཁུངས་
ཀ ི་བླ ོན ་ཆ ེན ་ག ཞ ོན ་པ ་  (Union Minister of State in the Ministry of Food Processing 

Industries) དང་དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ ་ིལྷན་ཚོགས་མང་པོའ ་ིནང་ཚོགས་མི་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ 
༡༩༩༠ བར་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་ཀོང་རེ་སེ་ལྷན་ཚོགས་ (Assam Pradesh Congress Committee) 
ཞེས་པའི་ཨ་སམ་ཀོང་རེ་སེ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། སར་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་
ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ལྟར་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད།  
 ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཨ་སམ་མངའ་སེའི་སི་ཁབ་བློན་ཆེན་དུས་ཡུན་རིང་ཤོས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད། བོད་མིའི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ 
པའི་ནང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཨ་སམ་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གི ་ལས་འགུལ་
སྤེལ་སྐབས་ཁོང་དང་མཇལ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། ཁོང་འདས་གོང་ཟིན་རེས་སུའང་རྒྱ་གར་གི་
མི་སེར་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་རིམ་པ་གསུམ་པ་ (Padma Bhushan) འབུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉིད་ཀ་ིརྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉདི་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མ་ིལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མ་ིཡོངས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའི་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ 
ལ།།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
གོང་གསལ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་ ༡༦ ད་ེས་ིམོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར། དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་
ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། སྐར་མ་ ༥། 
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ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ག་ིང་ོབ་ོཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞིག་སེབས་སོང་། དེར་བརྟེན་
སྐར་མ་ལྔའ་ིནང་རྒྱས་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཡིན་ནའང་། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིས་ིའཐུས་གོས་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་དུས་
མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པའི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་རྒྱུའི་ཆེད་ཚིག་འགའ་ཤས་ ཤིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་། ད་ེག་ར་ེདང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སྟངས་སྐོར་ཆགས་
བསད་ཡདོ་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདའི་ིནང་ལ་མང་གཙའོ་ིཀ་བ་གཉསི་མཉམ་
འཛམོས་ཀ་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཆདོ་ཐགོ་འཁརེ་ཡངོ་དུས་ཞ་ེདག་ག་ིགཟ་ིབརིད་ཆནེ་པ་ོཞགི་དང་། རླབས་ཆནེ་ག་ིམ་ིསྣ་ཞགི་ཡིན་
པར་ངསོ་འཛིན་གསལ་པ་ོཞགི་ཆགས་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ལྟ་འདའི་ིནང་ལ་རླབས་ཆནེ་མ་ིསྣ་མ་རདེ་ཟེར་
ནས་ངས་དམགིས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ད།ེ ད་ེསྔ་སྔནོ་མའ་ིནང་ལའང་ཞ་ེདག་གིས་འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའདའ་ིརླབས་ཆནེ་ག་ིམ་ིསྣ་དགངོས་པ་རགོས་པ་དང་ད་ེའདའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ད་ེལ་འག་ོསྟངས་
ཁག་མང་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག རགིས་འགའ་ཤས་ལ་འཛིན་སངོ་ག་ིཐགོ་ནས་སདི་སངོ་དང་། ད་ེབཞིན་བཀའ་བླནོ་བ་ེ
བག་པའི་ཐོག་ནས་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འཕིན་འབུལ་རྒྱུ། ད་ེབཞིན་གོས་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་ན། 
གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའ་ིཐོག་ནས་ཐད་ཀར་འཚམས་འཕིན་གནང་ནས་དེའི་འཐུས་པ་གནང་རྒྱུ། ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། 
དངསོ་གནས་དང་གནས་ཞ་ེདག་ག་ིགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ཞིག་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མ་ིརགིས་ཀ་ིཐགོ་ཞ་ེདག་ག་ི
མཛད་རསེ་འཇོག་མཁན་ག་ིཕའི་ིམ་ིསྣ་ད་ེཚའོ་ིརགིས་ཞ་ེདག་ཉུང་ཉུང་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག 

གནས་ཚུལ་ད་ེཚའོ་ིརགིས་ཆགས་ཡངོ་དུས་དངསོ་གནས་དང་གནས་གསོ་ཚོགས་ངསོ་ནས་གོས་ཆདོ་ད་ེའད་གཞག་དགསོ་
ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ལ་མཐོང་དང་། ཆ་འཇོག གཟི་བརིད་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཚང་མ་
འདའི་ིནང་འཁེར་ཡངོ་ནས་གསོ་ཆདོ་བཞག་བསད་པ་ཡནི་ན་གསོ་ཚགོས་ཀ་ིམཚན་མཐངོ་ལ་ཏག་ཏག་ཅགི་བསད་ཀ་ིམ་རདེ་
བསམ་ག་ིའདུག ད་རེས་འད་ིལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ས་ིམོས་གཏོང་དགོས་ཀ་ིཡོད་ན་ས་ིམོས་གཏང་རྒྱུ་རདེ། རྒྱབ་
སོར་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ཚོའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཡོང་རྒྱུའི་དོན་དག་ལ་ད་རེས་འདིའི་ཐོག་ཞུ་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ཕག་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའ་ིབར་གསངེ་།  
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉནི་ག་ིཐུན་ ༢ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ཕེབས་
བཞིན་པ་ཡནི། ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བགོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གཞུང་འབེལ་གི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་
རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ གི་ཚིག་བརོད་གཅིག་ག་ིནང་། "ཁོང་ན་ིརྒྱ་གར་གི་རླབས་ཆེན་ཆབ་
སིད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་
གུས་ཆནེ་པ་ོགནང་མཁན་ཞགི་ཡིན་ལ།" ཟརེ་བ་དརེ། ད་གནི་ངས་ཀློག་དུས་ "ཞུ་མཁན་" ཟརེ་ནས་བཟ་ོབཅོས་བས་ནས་
བཀླགས་པ་ཡནི་ཏ།ེ "གནང་མཁན་" ཟརེ་བ་ད་ེ "ཞུ་མཁན་" ལ་བཟ་ོབཅསོ་ཞུ་རགོས།  

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པའ་ིཐོག་ས་ིཟུར་ཐུབ་བསྟན་འདོ་ཟརེ་མཆོག་ལ་མྱ་ངན་ཞུ་ཕོགས་ནང་ལ། དམ་པ་ཁོང་ན་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༣༤ 
ལོར་བོད་མད་ོསད་ཨ་མད་ོབིས་མད་ོཞསེ་ཟླསོ་སནོ་ཞགི་འདུག སྐབས་འདརི་བརདོ་བད་ེབའ་ིཆདེ་དུ་བོད་མད་ོསད་བིས་མད་ོ
ཞེས་ཨ་མད་ོཟེར་བ་ད་ེབསུབ་བཞག་ན་བསམས་པ་དན་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དངོས་གནས་བས་ན། ད་ལྟ་མྱ་ངན་གུས་
འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་དནོ་ག་ིཐགོ་དགོངས་ཚུལ་ཞགི་ཕབེས་བཞིན་པ་རདེ། ངས་བསམ་
པར་གང་ལ་གང་འཚམ་ག་ིཉམས་མྱོང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་བསགས་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་། ད་ེརིང་ག་ིམྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིགོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ག་ིརིམ་པ་དེ། སིར་བཏང་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉསི་རིང་ག་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསགས་
ནས་ད་ེརིང་ཁུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་གཅིག་ནས་མང་པོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་ནས་ད་ེའད་བའི་
སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་འབུལ་ས་མ་རེད་བསམ་
བསམ་ཞིག་དན་གི་འདུག དེར་མ་འོངས་པ་བ་ལམ་བེད་བདེའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་སོགས་པ་དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་
འབུལ་ཆགོ་པ་ཞིག་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག དརེ་བརྟནེ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིཆ་ེམཐངོ་རང་ལ་དགོངས་པར་བཞེས་ཀ་ིཡོད་པ་ཡིན་ན་
གོས་ཚོགས་ལ་འཛམ་གླིང་གིས་ད་ོསྣང་གནང་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ད་ེརིང་ཕིན་ཚར་བ་ད་ེཚོའི་ཐོག་བསར་དུ་བཀའ་
མོལ་ད་ེའད་མ་གནང་ན་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་ཐ་སྙད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ད་ེའད་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རེད། ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་ལ་ོ
ལྔ་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་དགག་བ་དགོས་པ་ད་ེཚོར་ཕན་བུ་བསམ་བླ་ོའཁོར་བའ་ིཐགོ་ནས་ད་ེཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཚགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། ཡང་བསར།  

 

ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གིན་ངས་ཞུས་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཚིག་གཅིག་བེད་སོད་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགོས་
ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་ནས་མར་འཐེན་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེམ་གཏོགས་པའི་ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་དེའི་ནང་། ཁོན་
ཡོངས་ཀི་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་བེ་བག་ཅིག་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཞུས་མེད། ད་ེའད་ཞུ་མཁན་མ་ིཞགི་ཀང་མིན། གང་ཟག་འད།ི ང་རང་ཚ་ོཆ་ེས་གང་ཡིན་པའ་ིཐོག་བསམ་བླ་ོཞགི་བཏང་
བའི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་གང་འད་བས་ནས་སྤར་དགོས་ཀི་འདུག ད་ེརིང་ང་ཚ་ོའདིར་སོར་སོར་བས་ནས་
སདོ་མཁན་ཚོ། ཟླ་བ་གསུམ་ག་ིམཇུག་ཏུ་མང་པ་ོཞིག་བཞུགས་ཀ་ིམ་རདེ། ཡིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འད་ིབཞུགས་དགོས་
ཀ་ིཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐོང་། ཨིན་ཇའི་སྐད་དུ་ (Dignity) འད་ིགནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་
དུས་འད་ིགནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ནང་ (Selective) ཟེར་བ་ལྟ་བུ། འད་ིརིམ་པ་
ཞགི་བཟོས་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ད་ེརིང་བག་ོགླེང་ག་ིདངོས་གཞ་ིའདིའ་ི
ཐོག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་དགོངས་པ་ཏོག་ཙམ་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ན་མཐའ་མ་གང་གི་ཐོག་འགོ་དགོས་རེད། 
ཡང་མེད་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་བས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ན་འགོ་ཆོག་གི་རེད་མ་གཏོགས། གསུང་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་
བསམས་ནས་གཅིག་གསུང་བསད་པ་ཡིན་ན། དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅིག་ལ་བརི་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་ཡ་ེཤསེ་སྒྲལོ་མ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
ས་ིའཐུས་ཡ་ེཤསེ་སྒྲལོ་མ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཏོག་ཙམ་རིང་པ་ོལྟ་བུ་ཆགས་སོང་གསུངས་པ་ད་ེགདམ་ཀ་ཡག་པ་ོཞིག་བས་ཏེ་གཟིགས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་འདུག་
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ཟེར་བ་དེར་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རན་པ་ཞིག་གིས་ཁོང་རང་གི་གསུངས་པ་ད་ེམར་ཕིར་
འཐེན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་སོང་། དགའ་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་། དེས་སེམས་པ་ལ་བློ་འཚབ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ཚིག་དེ་
ཤུགས་ཆེ་དགས་པའམ་ཐལ་དགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་སོང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ། གོང་ར་ེཚང་
མཁས་གྲུབ་ལགས། ཁོང་རང་བོད་གཞུང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དརེ་ངས་ཤེས་ཀ་ིཡོད། ང་ཚ་ོའབེལ་བ་
ཡོད་པ་རེད། བོད་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའ་ིསྐབས་དེར། ཁོང་རང་ག་ིསྐུ་མཆེད་གཉིས་དང་། སྐུ་ཟླ། ཇ་ོལགས་བཅས་
ཀིས་བོད་གཞུང་གི་གསོལ་ཕོགས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། དེའི་སྐབས་ཕན་
ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ཁངོ་རང་ག་ིསྐུ་ཟླ་ཨིན་ཇའི་ིསྐད་ད་ེཐོག་མ་བོད་གཞུང་ག་ིལས་ཀ་བེད་
མཁན་རྣམས་ཀ་ིནང་ནས་ཁངོ་རང་དང་པ་ོཞགི་རདེ། སྐུ་ལས་ཞ་ེདག་བསོན་པའ་ིསྒྲུང་མང་པ་ོཞགི་ག་ོམྱོང་། གཞུང་འབེལ་ག་ི
མྱ་ངན་གུས་འདུད་འདའི་ིཐགོ་དངསོ་གནས་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་སྐུ་ཞབས་རམ་ཝ་ིལ་ས་པ་ས་ཝན་ (Shri Ram 

Vilas Paswan) ཁོང་རང་བོད་དོན་གི་ཐོག་ཧ་ཅངཐུགས་འཚབ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད། ང་རང་གི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ནས་
ཞུ་བཞིན་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལྡི་ལི་ (Jantar Mantar) ལ་བོད་དོན་སྐོར་ལ། ག་དུས་ཞུ་གཏུག་བེད་དུ་སོང་ནའང་
རམ་ཝ་ིལ་ས་པ་ས་ཝན་ཁོ་རང་གིས་ཕག་རོགས་ཧ་ཅང་གནང་གི་རེད། བླ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས། ང་རང་ཚོའི་
ལས་འགན་ད་ེཁོང་རང་ག་ིལས་འགན་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་ཕག་རགོས་མང་པ་ོཞགི་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། འདརི་གཞུང་འབལེ་ག་ིམྱ་ངན་གུས་འདུད་མང་པ་ོཞགི་འདུག ཁངོ་རང་ཚསོ་གང་ནུས་ཅ་ིནུས་ཕག་རགོས་གནང་ཡདོ་
ཀ་ིརདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེདག་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་སདི་སངོ་བླ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཕེབས་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་
འཚམས་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྣམ་པ་ཚང་མ་འདརི་བད་ེཐང་ངང་ནས་འབོར་བ་དེར་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་སོང་ཞུ་བ་དང་སགས། 
ད་ེརིང་འདིར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་
ཞིག་འདུག ད་ེདག་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ངས་མཇལ་མྱོང་། ད་ལན་ང་ཚོས་མྱ་ངན་གི་
རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་བཞག་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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ད་ེནས་ས་ིའཐུས་ཟུར་པ་རདེ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་ཟུར་པ་རྣམ་པ། དམ་པ་རྣམ་པ་ཚོར་ཡང་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་བཞག་པ་ད་ེ
ཡག་པ་ོཞེ་དག་བྱུང་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁོང་རྣམ་པས་མ་ིཚ་ེཧིལ་པ་ོབོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིར་དོན། ༸གོང་ས་མཆོག་
ག་ིབཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕ་ིཞུས་ནས། ཉག་ཕ་བའ་ིསྐབས་སུ་ཞབས་ཕ་ིཞུ་མཁན་
རང་རང་ཡིན་དུས། ཁོང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་འད་ིདེབ་ཐེར་དུ་འཁོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ད་ེཡག་པ་ོཞེ་དག་
བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་ངས་ཁ་སྣོན་ཞིག་ག་ར་ེརྒྱག་ག་ིཡིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་འདརི་བག་ོགླེང་ནས་འཕོས་པ་རེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་ག་ིབསམ་
ཚུལ་བས་པ་ཡིན་ན། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པའ་ིམི་སྣ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་འགིགས་འདུག 
འགིགས་པ་མ་ཟད་ཉུང་དགས་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེའ་ིནང་ལ་རྒྱ་གར་ག་ིགནད་ཡོད་མ་ིསྣ། འདིར་མཚན་སོས་པ་ཕལ་
ཆརེ་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིརདེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིཡིན་དུས། ང་རང་ཚའོ་ིགོས་ཚོགས་དང་རྒྱ་གར་ག་ིགོས་
ཚོགས་བརིས་པ་ཡིན་ན་འོས་འཕེན་སྟངས་ནས་བས་པའ་ིགངས་ཀ་མང་ཉུང་ག་ིཐོག་ནས། ང་རང་ཚ་ོཁྲ་ིགཅིག་དང་གཉིས་
ལ་འོས་འཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་ན་འོས་འབུམ་དང་ས་ཡ་ཐོབ་ན་མ་གཏོགས་འོས་
ཐབོ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁོང་རང་ཚ་ོམ་ིའབོར་མང་པ་ོཞིག་ག་ིསྐུ་ཚབ་རེད། གཉིས་ནས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ག་ིགོས་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིཧ་ལས་པའ་ིགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞགི་རདེ། རྒྱ་གར་ག་ིགོས་ཚོགས་ཀ་ིའཐུས་མ་ིགཅགི་
པུ། བློན་ཆེན་གནང་མྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའ་ིགོས་ཚོགས་དང་། ཁོང་རང་ཚོའ་ིགོས་ཚོགས་བརིས་པ་ཡིན་
ན། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གོས་ཚོགས་ད་ེསང་ལ་འཇོག་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཁོང་རྣམ་པའི་ལོ་
རྒྱུས་ ཤིག་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཐོག་ནས་བཀླགས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ད་ེམ་འགིགས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བསམས་པར། 
དའེ་ིསྐོར་ལ་བག་ོགླེང་མང་ཙམ་གནང་ན་བསམ་ག་ིའདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གསོན་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའི་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཐོག་ནས་ཀློག་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་གི་གོ་ཡི་མ་
རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ངག་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་ལྷུག་པོ་གནང་བ་ཡིན་ན། གཞོན་སེས་ཚོས་རྒྱ་གར་གི་མི་སྣ་ཞིག་མཇལ་
འཕད་གནང་བའ་ིསྐབས་ལ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིཞིག་ག་ིརླབས་ཆེན་ག་ིམཛད་འཕིན་ལྟ་བུས་བོད་དོན་ཐོག་ཧ་ལས་པའ་ི
རྒྱབ་སོར་བས་འདུག་བསམས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད། གཞོན་སེས་ཁ་ཤས་ ཤིག་གིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིགཅིག་གཉིས་
ཤགི་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡནི་ན། རྒྱ་གར་ག་ིགོས་ཚགོས་འཐུས་མ་ིལ་དགའ་ཚརོ་ས་ེརྒྱུ་དང་། བདོ་པ་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བས་པ་ཡིན་
ན་རྒྱབ་སོར་བེད་ཆོག་པ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཡོང་ག་ིརདེ། འདས་གོངས་སུ་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ་རསེ་དན་གནང་
སྟ།ེ ལ་ོརྒྱུས་ནང་བཀོད་ནས་གཞོན་སེས་ཚོར་སབ་ཀ་ིའདུག་ཅེས་དངསོ་གནས་རང་རྒྱབ་སརོ་མང་དུ་འག་ོཡ་ིརདེ་བསམ་ག་ི
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གར་རྒྱབ་སོར་བདེ་མཁན་གང་མང་མང་ཞགི་ལ་ཉནི་གཅིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་
གཏོང་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག གཞ་ིརའ་ིཆ་ནས་ད་ལན་སྔོན་རིས་རེད། འགོ་སྟངས་རེད། འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་བཙན་བོལ་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་དང་འབེལ་བའི་སྔོན་རིས་རང་རེད། ར་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། 
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ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་དེ་དག་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེབཞིན་འདས་གོངས་སུ་ཕེབས་པའི་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ཟུར་པ་རེད། སི་ཞུ་བ་ཟུར་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཐོག་ནས་ལགས་ཀློག་གནང་བ་མ་ཟད། 
ངག་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གསུང་དགོས་ཀ་ིའདུག་བསམ་ག་ིའདུག གསུངས་པ་ཡིན་ན་ས་ིཞུ་བ་གསར་པ་རེད། གཞོན་སེས་
སོགས་ཚང་མས་སོབ་གསོ་བླངས་ནས། མི་སྣ་ད་ེདག་གིས་ལོ་ཉ་ིཤུ་དང་སུམ་ཅུ་བཞ་ིབཅུ་ད་ེའདའ་ིརིང་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུས་
འདུག གོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེ་མཐོང་ད་ེའད་ཞིག་གནང་འདུག་བསམས་པ་ཡིན་ན། མི་རབས་གསར་པ་ལ་ཧ་ལས་པའ་ིཕན་
ཐགོས་ཡོང་ག་ིརེད་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེའད་མ་གཏགོས་ང་ཚསོ་མ་ིཐོག་རན་པ་བཀའ་དིན་ཆེ། མ་ིཐགོ་རན་པ་བཀའ་དིན་ཆ་ེ
ཟརེ་ནས་གསུང་ག་ིཡོད་པ་རེད། བཀའ་དིན་ད་ེགོས་ཆོད་བཞག་ནས་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོརེད་དེ། ངག་ཐོག་
ནས་བགོ་གླེང་ལྷུག་ཙམ་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན་མི་རབས་གསར་པར་ཞེ་དག་ཕན་ས་རེད། ད་ལན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཁུར་བ་ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། དེའ་ིཐགོ་བག་ོགླེང་མང་ཙམ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་
ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་སིར་བཏང་ངས་
འདིའི་སྔོན་གི་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཆ་ཚང་ལ་ཡག་སྡུག་དང་བཟང་ངན་མང་ཉུང་སོགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་བ་འད་ིབྱུང་ཚར་བ་རེད། འད་ིལ་མར་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་ང་
ཚསོ་མ་འངོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀ་ིབདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་གསོ་ཚོགས་
དང་ལས་རིམ་འད་ིཚ་ོའག་ོདགོས་དུས། མ་འོངས་པར་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་སྤུས་ཀ་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་ཆ་བཟང་
དུ་གཏང་རྒྱུ་འད་ིགལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརིང་ང་ཚོས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཚང་མའི་ཐོག་སོན་བརོད་དང་གུས་འདུད་མེད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་མེད་པ་ད་ེའད་ངོས་
འཛིན་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདིའ་ིནང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞུ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་ཡིན་ན། མ་མཐའ་ིས་མཚམས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀ་ིའདུག འད་ིཙམ་དུ་མ་
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ཟད་ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སྐུ་མགོན་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སྐུ་མགོན་ཕེབས་ནས་
འད་ིཚ་ོལ་དགའ་བསུ་ཞུས་ནས་ཕག་རབ་ཀ་ིཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚུན་ཆད་ལའང་མ་མཐའ་ིས་མཚམས་ ཤིག་ཏན་ཏན་
དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལས་རིམ་འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་སུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་
རསེ་དན་གསོ་འཆར་འཁུར་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་འད་ིཚའོ་ིཐགོ་མ་མཐའ་ིས་མཚམས་ཁ་གསལ་པ་ོཞགི་ཡོད་
པ། ང་ཚོས་གང་ཟག་འད་ིཚོས་ལས་ཀ་བས་ཡོད་དམ་མེད། གང་ཟག་འད་ིཚོའ་ིལོ་རྒྱུས་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ར་འཛིན་ག་ར་ེ
བདེ་ཀ་ིཡོད་དང་མེད་ཀ་ིདནོ་དག་མ་ཡནི་པ། ང་རང་ཚའོ་ིགོས་ཚོགས་ཀ་ིཐགོ་ནས་ཆ་རནེ་ག་རའེ་ིཐགོ་ནས་བསྣམ་ཕབེས་ཀ་ི
ཡོད་པ། རྒྱུ་མཚན་ག་རའེ་ིཐགོ་ནས་འཁརེ་ག་ིཡོད་པ། དེའ་ིས་མཚམས་ཤིག་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོས་ས་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཞགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༡༩ 
བདོ་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀ་ིགསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གླངེ་། 
༄༅། །བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲ་ིབཙན་པ་ོནས་བཟུང་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིབར་བོད་འད་ིརང་དབང་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
པ་བསྙོན་མེད་ཡིན། འོན་ཀང་དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་བས་པར། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་
ནས་འགོག་རོལ་རིམ་པར་བས་ཀང་མང་སྣེ་ཉུང་གིས་མ་བརྟེན་པར་མཐར་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཤོར་བ་མ་
ཟད། བོད་མིའི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་པའ་ིབོད་མི་ཁྲི་
ཕག་མང་པ་ོབཙན་བལོ་དུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་ཡོད།  
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 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀ་ིགཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་ས་ེདྲུག་སྟོང་ལྷག་གཏོར་བཤིག་དང་། ཉེས་མེད་བོད་མི་
ས་ཡ་གཅགི་ལྷག་དམར་གསོད། ཆོས་བེད་སོམ་གཙང་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་མ་ོཆ་ེས་སར་ཕབ་པ། རནི་ཆནེ་ག་ིརྒྱུ་ནརོ་ཚང་མ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་དབོར་འདེན། བོད་མིའི་རིག་དངོས་གངས་ལས་འདས་པ་མེར་བསེགས། ཞི་བའི་བཅིངས་གོལ་གཏོང་བ་དང་རིང་
གཏརོ་གསར་འཛུགས་ཟརེ་བ་སོགས་མིང་འད་མིན་བཏགས་ནས་བོད་ཀ་ིསྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་གནོད་སོན་ཆེན་པ་ོབཏང་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དམངས་གཙ་ོབཅསོ་སྒྱུར་ཟརེ་བ་དང་ཟངི་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས། རགི་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་སོགས་ལ་
ཁ་གཡར་ཏེ། བོད་མི་རྣམས་རྣམ་པ་མི་འད་བའི་ཉེས་མིང་དང་སྡུག་སོང་དཀའ་སྡུག་མ་བཟོད་པར་རང་སོག་གཅོད་དགོས་
ཐུག་ནས། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པོར་མི་ཤི་ཁིམ་སྟོང་དུ་གྱུར་པ་ནི། རྒྱ་དམར་གི་སྙིང་ར་ེམེད་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་གི་སིད་
བྱུས་ངན་པའ་ིམཇུག་འབས་རདེ། 
 མ་ིསེར་སྤལེ་བའ་ིསདི་བྱུས་འོག་རྒྱ་རགིས་མང་པ་ོབོད་སར་གནས་སྤསོ་བས་རནེ་བོད་མ་ིརྣམས་རང་ས་རང་ཡུལ་
ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་བཞིན་ཡོད་ལ། དབུལ་སོར་མཁྲེགས་གཏོར་ཟེར་བའ་ིསིད་བྱུས་འོག  བོད་ཀ་ིསོལ་རྒྱུན་
ག་ིཁང་པ་དང།  ཆས་གོས། གོམས་སོལ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། 
གོང་གསེབ་ཁག་གོང་ཁེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའ་ིསིད་བྱུས་འོག ཞིང་འབོག་མ་ིམང་ལ་སོལ་རྒྱུན་ག་ིའདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་བོད་
མ་ིརིགས་ཀ་ིང་ོབ་ོམེད་པ་བཟ་ོབར་འབད་བཞིན་པ་དང་། གོང་ཁེར་དུ་གནས་སྤ་ོབས་པའ་ིཞིང་འབོག་མ་ིམང་ག་ིའཚ་ོབ་དང་
འཕདོ་བསྟེན་གང་ཅའི་ིཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཚད་མདེ་འཕད་བཞནི་ཡདོ། 
 དེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་འོག དགོན་སེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་
བཀག་དང་། ཆོས་བེད་གྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད། བླ་སྤྲུལ་ག་ིཡང་སིད་བརད་འཚོལ་ག་ིསྒྲིག་གཞ་ིཟེར་བ་གཏན་འབེབས། རྒྱུན་
སལོ་ཆོས་ཀ་ིབེད་ས་ོཁག་ལ་ཐ་ེབྱུས། རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅསེ་ཀ་ིསོབ་གས་ོཟརེ་བ་སྤལེ་ནས། མ་ིའདདོ་བཞིན་དུ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརྟན་ལྷིང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མི་
རྣམས་ལ་ཆབ་སིད་ཀ་ིཞྭ་མ་ོསྣ་ཚགོས་གཡོགས་ཏ་ེབཙནོ་འཇུག་བདེ་བཞནི་ཡདོ། 
 རྒྱ་གཞུང་གིས་སྐད་གཉིས་སོབ་གས་ོཟརེ་བའ་ིསདི་བྱུས་སྤལེ་ནས། གཞ་ིརིམ་སོབ་ཆུང་ནས་བཟུང་བོད་སྐད་ཡིག་
གི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡིག་རྒྱ་སྐད་སོབ་ཁྲིད་བེད་པ་དང་། བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་ཁྲིད་བེད་པ། སོབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་ཟེར་
བའ་ིམིང་བང་འགོ་རྒྱའ་ིསྐད་ཡིག་མ་གཏོགས་མ་ིརིགས་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡིག་སོབ་གས་ོབཀག་སོམ་དང་འབལེ་བའ་ིབཀདོ་ཁབ་
ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྲིམས་བཟ་ོབཅོས་ཀིས་དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་དུ། 
“སོབ་ཆུང་ག་ིལ་ོརམི་མཐནོ་པའོམ་སབོ་འབངི་ག་ིནང་དུ་རྒྱ་ཡགི་དང་རམོ་རགི་ག་ིསོབ་ཚན་འགདོ་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀུན་
མཐུན་ག་ིརྒྱ་སྐད་ཁབ་གདལ་དུ་གཏངོ་རྒྱུ།” ཞསེ་སོགས་བཀོད་ནས་གངས་ཉུང་མ་ིརིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དམར་གསོད་བེད་
བཞིན་ཡདོ། 
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 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚད་ལས་བརལ་
བའི་གཏོར་སོན་གཏོང་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཆུ་རགས་གསར་བཟ་ོདང། ཕུག་ལམ་གསར་སྐྲུན།  གློག་ཁང་གསར་རྒྱག སི་
གླིང་གསར་སྐྲུན། ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་བཅས་ཀ་ིལས་འཆར་འོག རང་བྱུང་གཏེར་ག་ིཐོན་ཁུངས་ཡོད་སའ་ིབོད་ཀི་
སོལ་རྒྱུན་གི་བླ་ར་ིམང་པ་ོབསྔོག་རྒྱུ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས། བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཚབས་ཆེན་
གཏོང་བཞིན་པར་བླ་ོའཚབ་ས་ེགཞ་ིཆགས་ཡོད།  
 བོད་མ་ིརགིས་ཀ་ིཁ་ེཕན་ཆདེ་དང། ཆོས། རགི་གཞུང་། སྐད་ཡགི་བཅས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་དགའ་ཞེན་ཡདོ་པའ་ི
བོད་མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྟིང་སོག་མཁན་གི་ཉེས་མིང་འོག་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད་བེད་བཞིན་པ་ལྟར། 
དཀར་མཛསེ་རང་སངོ་ཁུལ་འབངི་རམི་མ་ིདམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཟརེ་བས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་བོད་མ་ི ༩ ལ་
ཁ་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༩ ནས་བཟུང་བོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ། བོད་རིགས་ཁེ་
ལས་པ་མང་པོར་ལམ་བཟ་ོསོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཁག་གི་བོགས་གླ་གཏོང་སྐབས། སིད་གཞུང་གིས་བཏང་བའི་
དངུལ་དེ་དག་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཧམ་ཟོས་བས་རེས། བོད་རིགས་ཁེ་ལས་པས་བར་ཟོས་བས་པར་
བསྙད་ད་ེའཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རོགས་གཞུང་བཞེས་ཀིས་བོད་རིགས་ཁེ་ལས་པ་མང་པོའ་ིདཔལ་
འབརོ་ག་ིརྨང་གཞ་ིམེད་པ་བཟ་ོབཞིན་ཡདོ། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦  པའ་ིནང་བོད་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མ་ིདམངས་ཁྲིམས་ཁང་
ཟེར་བས་བོད་མི་བཅུ་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་བས་ཏེ་དངུལ་བཙན་འཕོག་དང་། བཙན་དབང་གིས་ཚོང་རྒྱག་བཅུག་པའི་ཉེས་
འཛུགས་འགོ་ལ་ོ ༩ ནས་ ༡༤ བར་ག་ིབཙནོ་འཇུག་ཁྲམིས་ཐག་བཅད་ཡདོ།  
 རྒྱ་དམར་སིད་གཞུང་གིས་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་དང་། ངན་སེལ་ནག་འཇོམས་ཟེར་བ་སོགས་ཀ་ིལས་འགུལ་
སྤེལ་བཞིན་པའི་ཁྲོད། བོད་ནང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་དང་། ད་ེབཞིན་ཆོས་ལུགས་མི་སྣ། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་མི་སྣ། ས་གནས་སིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་སོགས་ལ་ནག་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་གོད་གཞི་༡༢༣ 
ལྷག་ཐག་གཅོད་བས་ཡདོ་སྐརོ་བཤད་འདུག  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་དངུལ་བཏང་བའ་ིཉསེ་མངི་འགོ་འཛནི་བཟུང་བས་པའ་ི
འབ་ིརུ་རོང་ག་ིལྷ་མ་ོལགས་སུ་ཚད་ལས་བརལ་བའ་ིཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའ་ིནང་འདས་གོངས་ཕིན་
ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་འཛིན་བཟུང་བས་པའི་ར་ཆུ་ཁའི་དབོན་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་
བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་བཙོན་ཁང་དུ་རྡུང་རེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའི་རེན་གིས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྐུ་གོངས་ཡོད། ད་ེབཞིན་འབ་ིརུ་དཀོན་མཆོག་སིན་པ་ཡང་བཙོན་ཁང་ནས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མྱངས་
རེས་ཉ་ེཆར་གོངས་ཡོད་པ་འདིས་བཙོན་པའ་ིཚ་ེསོག་ལ་འགན་སྲུང་མེད་པ་མཚོན་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་
ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིཆབ་སིད་བཙནོ་པ་རྣམས་ཀ་ིཚ་ེསགོ་ཛ་དག་ག་ིཉནེ་ཁའ་ིའགོ་ཏུ་གནས་ཡོད། 
 ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནག་ཆུའ་ིཤར་ཕོགས་ས་སོག་འབ་ིགསུམ་སྟེ། འབ་ིརུ་རོང་དང་། སོག་རོང་། ས་ཆེན་རོང་བཅས་
གསུམ་ནི། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་དམ་དག་ཆ་ེཤོས་ཀ་ིས་ཁུལ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་མཁན་ ཤུར་མ་ོལགས་ཀི་སྐོར་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་གཞི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད།  ས་གནས་ད་ེདག་ལ་
ཆབ་སིད་ཀ་ིཉེས་མིང་བཀལ་བའ་ིབཙོན་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཡོད་པ་གསལ་ཡང་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ད་དུང་ཤེས་རྟོགས་
ཐུབ་ཀ་ིམེད་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའོ་ིནང་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའ་ིམདུན་ཐང་ནས་འཛམ་གླངི་ཞ་ིབད་ེདང་བོད་འད་ིཞ་ིབདའེ་ིབསྟ་ི
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གནས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་པའ་ིཞ་ིརོལ་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཆབ་སིད་བཙནོ་ཟུར་གགས་ཅན་སོག་མཁར་བླ་ོགོས་རྒྱ་མཚ་ོ
བཙོན་འཇུག་གིས་སར་ཡང་ལ་ོ༡༨ ཀ་ིཁྲིམས་ཐག་བཅད་རེས་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡང་ཤེས་རྟགོས་ཐུབ་
ཀ་ིམེད།  
 ད་ེབཞིན་བོད་ས་བཅད་བགོས་བས་བའ་ིས་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ནང་ཁ་པར་གཏོང་བར་དམ་དག་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་ཀ་ིཡོད་
པ་དང་། བདོ་མ་ིབོད་ཀ་ིས་ཁུལ་ཁག་ལ་བསོད་སྐབས་ང་ོསདོ་ལག་འཁེར་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཡགི་ཆ་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀང་། 
ད་དུང་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ལ་བསྙད་ད་ེའགོ་འོང་བཀག་བསོམས་བེད་བཞིན་པ་དང་། བོད་མ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིགོང་ཁེར་ཁག་ལ་
འག་ོསྐབས་སོད་གནས་མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། སན་ཁང་སོགས་མ་ིརག་པའ་ིདཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད། རྒྱ་རིགས་ཡིན་ན་
ང་ོསོད་ལག་འཁེར་གཅིག་པུའི་ཐོག་ནས་བོད་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གང་འདོད་དུ་བསོད་ཆོག་པའ་ིལམ་ལུགས་འད་ིན་ིམི་རིགས་
འད་མཉམ་ག་ིསདི་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའ་ིམངནོ་རྟགས་གསལ་པ་ོརདེ། 
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལ་འགན་འཛུགས་ཆེད་འཕགས་བོད་ས་
མཚམས་ནས། དག་ཟིང་སོང་ཐབས་བེད་བཞིན་པ་འདིས་ཇ་ིསིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བད་ེ
འཇགས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དངསོ་ར་སདོ་བཞནི་ཡདོ། 
 ཨ་རའི་ིགཞུང་གིས་བདོ་ཀ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིཆསོ་དང་། རགི་གཞུང་། སྐད་ཡགི  ད་ེབཞིན་བོད་ནང་ག་ིའག་ོབ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་བཅས་སྲུང་སོབ་སད། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ར་ོབྷེར་ཊ་ིཌ་ེསི་ཊ་ིར་ོམཆོག་ཨ་རིའི་
བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བླ་ོབཟང་སེངྒེ་མཆོག་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་གི་སི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནང་གཞུང་འབེལ་ཐོག་མགོན་
འབོད་ཐེངས་དང་པ་ོགནང་སྟེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཨ་རིའི་དབར་གི་འབེལ་ལམ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ཡར་
རྒྱས་བྱུང་ཡདོ།  
 ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨ་རིའ་ིཕ་ིསདི་ལྷན་ཁང་ག་ིསིད་བྱུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་
ལེན་བེད་ཕོགས་ཞེས་པའི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༧༢ ཅན་ཞིག་བཏོན་འདུག་པའི་ཤོག་གངས་ ༤༢ ནང་བོད་ད་ེརྒྱ་གཞུང་
གིས་དག་དམག་བརྒྱུད་ནས་བཙན་བཟུང་བས་པའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིགཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཞེས་པའ་ིསིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེགངས་ཉུང་མི་རིགས་རྣམས་རྒྱ་རིགས་
ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའ་ིསདི་བྱུས་ཀསི། བོད་མ་ིརྣམས་ལ་དག་གནོན་མནར་གཅདོ་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་བཞནི་ཡདོ་པ་དང་། ཆསོ་དད་རང་
དབང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་། འག་ོའདུག་རང་དབང་སོགས་ཀ་ིཐད་དམ་དག་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་ཀ་ིཡོད་པ་སོགས་འཁདོ་འདུག 
 ཕ་ིལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་གི་ཁྲིམས་འཆར་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་གཞུང་འབེལ་སིད་
བྱུས་ཤིག་ཆགས་པ་དསེ། བཙན་བོལ་བོད་མ་ིདང་། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚོར་ར་ེབ་གསར་པ་ཞགི་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་
རིའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མིའི་མང་
གཙོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་དང་སྲུང་སོབ་གནང་བ་མཚོན་གི་ཡོད། ཁྲིམས་འཆར་དེའ་ིནང་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ིཡང་སདི་ལ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་བ་མ་ིཆགོ་པ་དང་། བོད་མའི་ི
སྒྲགི་འཛུགས་ངསོ་ལནེ་དང་དའེ་ིའག་ོཁྲིད་སདི་སངོ་མཆགོ་ཡིན་པ་ངསོ་འཛིན། རྒྱལ་སའི་ིཚགོས་ས་ེཁག་གསི་མཉམ་འབལེ་
ཐོག་བོད་མཐ་ོསང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་རྟོག་བེད་དགོས་པ། བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བོད་མི་ཚོའི་ཆེད་ཨ་སོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ི
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རགོས་དངུལ་གནང་བ། བོད་ཀ་ིརྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རའི་ིགཞུང་ཚབ་ཁང་ག་ིཡན་ལག་འཛུགས་མ་ཐུབ་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་ག་ིཡན་ལག་ཨ་རའི་ིནང་གསར་འཛུགས་མ་ིཆགོ་པ་སགོས་བཀདོ་འདུག 
 ཨ་རིའ་ིནིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ནང་རྟེན་གཞ་ིབས་པའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་ (Human Rights 

Watch) བཏོན་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྙན་ཐོའ་ིནང་། བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཁྲི་ཕག་མང་པོ་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་
བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་རྒྱབ་སོར་བ་དང་ས་ིཚོགས་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ལ་དམ་དག་
ཤུགས་ཆ་ེབས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་ན་ིཕ་ིལ་ོ༢༠༢༠ ལོའ་ིའག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་རིས་མེད་རོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཆེས་སྡུག་
ཤོས་གས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅསེ་དང་།  ད་ེབཞིན་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌི་རི་ཨན་
ཛན་ཛི་ལགས་ཀིས། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཁ་གཡར་
ནས་བོད་མ་ིའབུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་ལ། དེའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནི། བོད་མ་ིརྣམས་ཀི་
བསམ་བླ་ོབསྒྱུར་ཐབས་དང་། བོད་མིའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ཀི་ཐོག་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག་ཐབས་
ཡིན་པའ་ིསྐརོ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ཡདོ། 
 བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ཀི་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀི་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་
གཙང་སྟེ་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་ཡུ་རོབ་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་བསྒྲགས་གཏམ་ཞིག་
སྤེལ་བའི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གི་གཞི་རའི་
འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་དང། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་རོད་ལེན་
པ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རྣམས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་འཕལ་དུ་གློད་གོལ་གཏོང་དགོས་པ། ཁོང་ རྣམ་པར་
བཀག་སིལ་གི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཁྲིམས་མཐུན་ཐོག་ཁྲིམས་གཏུག་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་སོད་དགོས་པ། བཙོན་ཁང་དུ་
སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཀི་བ་སོད་ངན་པ་སོགས་སྤེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་འཁོད་འདུག  
 བོད་རང་སོང་ལོངས་སིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པ་ཟེར་བ་དང་། བོད་རང་སོང་
ལོངས་མ་ིདམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའ་ིཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞི་པ་ཟེར་བ་གཉིས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ དང་ ༢༠ བཅས་སྔ་རེས་སུ་ལྷ་སར་འཚོགས་ནས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་“ཀྲུང་གོ་"ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་
འཕེལ་རིམ་གསར་པ་ཡོང་བར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་པ། སི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བར་ཁ་བལ་ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའི་
འཐབ་རོད་ཀ་ིརང་བཞིན་ཁོན་ཡོངས་སུ་རང་འགུལ་ཡོང་བ་བ་དགོས་པའ་ིསྐོར་སོགས་བརོད་དེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་པ་ཚ་ོ
ནང་ཆསོ་ལ་དད་པ་མེད་པ་བཟ་ོཐབས་བས་པ་བརྒྱུད་བོད་ཀ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པའ་ིཆསོ་དང་རགི་གཞུང་། མ་ིརིགས་བཅས་
ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་བཞནི་ཡདོ། 
 ད་བར་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་མའི་ིཐགོ་མ་ིསདོ་ལས་འདས་པའ་ིབཙན་གནནོ་དང་། གསོད་རྡུང་གཤིན་
རའེ་ིགོང་ཁེར་ལྟ་བུ་བས་པའ་ིརེན་གིས། དགུ་གཉིས་པའ་ིཡར་ལང་ཟངི་འཁྲུག་དང་།  ༡༩༨༩ ལོའ་ིཡར་ལངས་ང་ོརལོ། ས་
བ་ིཞི་རོལ་ཆེན་མ་ོསོགས་ང་ོརོལ་གི་ལས་འགུལ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་བྱུང་བ་མ་ཟད། ༢༠༠༩ ནས་བོད་རང་དབང་
སར་གསོའ་ིཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་ཚད་མཐོའ་ིང་ོརོལ་བཅས་བྱུང་ཡོད། ཞ་ིརོལ་ད་ེདག་ག་ིསྐབས་བཙནོ་འཇུག་
བས་པ་ཁག་ཅགི་བཙནོ་ཁང་དུ་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་པ་དང་། ཁག་ཅགི་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙནོ་ཁང་དུ་ལྷག་ཡོད་ལ། 
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ཁག་ཅགི་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་འདསི་བོད་མ་ིརགིས་ཀ་ིསེམས་ཁངོ་ལ་ནམ་ཡང་སསོ་ཐབས་མེད་པའ་ིརྨ་ཁ་ཞགི་
ཆགས་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་སྟེ་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕོད་གསལ་པོར་བྱུང་བ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༥༥ བྱུང་ཁོངས་ནས་མི་གངས་ ༡༣༣ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་དང་། མི་གངས་ ༤  ཡི་སྐུ་
གཟུགས་གནས་སྟངས་སནོ་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ། འཕསོ་མ་ིགངས་ ༡༨ ད་ལྟའ་ིཆར་འདས་གསོན་ཇ་ིཡིན་ཁ་གསལ་མེད་པ་
བཅས་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། གཞསི་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའདས་གསོན་ཡོངས་ཀ་ིལྷག་བསམ་
དང་། སྙིང་སྟབོས། བླ་ན་མེད་པའ་ིམཛད་རསེ་བཅས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་། ཁོང་རྣམ་པའ་ིདགོས་འདུན་ཁག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ག་ིད་
བར་བདག་སོད་མ་བས་པ་དང་། བོད་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་མི་ལོ་ད་ེདག་གི་རིང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དམྱལ་བ་མི་
ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའ་ིདཀའ་སྡུག་སྣ་མང་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པར་བརྟནེ། སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའ་ིཐོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

༡། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སིད་མ་ིརིགས་དང་བཅས་པའ་ིཆེད་དུ་ལུས་སགོ་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་
བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་ག་ིརྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ཀ་ིསྙངི་སྟབོས་ལ་ཡ་ིརངས་དང་། སྐུ་གཤགེས་དམ་
པ་ཁོང་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀ་ིལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་གཟུང་ནས་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ཞིང་དུ་ས་ེབ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མ་ིཉ་ེའབལེ་ཡངོས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ། 

༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟ་ིདགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་
ནས། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཁོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མ་ོགངས་ ༡༥༥ ཡིས་བོད་བསྟན་སིད་མི་
རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའི་གདུང་
འབོད་དང་ཞལ་ཆམེས། མངནོ་འདདོ་བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་བདག་སོད་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 

༣། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརནོ་བར་མ་ཆད་པར་གནང་བཞནི་པ་ལྟར། རྒྱ་གཞུང་ག་ིའག་ོཁྲིད་རྣམས་གུ་དོག་མཁྲེགས་འཛིན་ག་ིལྟ་བ་དརོ་ནས། 
གཉིས་ཕན་མཉམ་གནས་གུ་ཡངས་བཅས་ཀ་ིཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་རྒྱའ་ིའབེལ་མོལ་མྱུར་དུ་འག་ོའཛུགས་
གནང་ཐབས་དགསོ་རྒྱུ། 

༤། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སེར་སྤེལ་བའི་སིད་བྱུས་བཟུང་ནས་བོད་ནང་མི་འབོར་སྤོ་བཤུག་རྒྱ་བསེད་དང་། བོད་མིའི་གཞི་
རའ་ིའག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ལ་རོག་རལོ། ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན། སྐད་ཡགི་
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སོང་སོད་ལ་དམ་དག བོད་མིའ་ིཉིན་རེའི་འག་ོའདུག་སོད་གསུམ་ལ་བཀག་སོམ་བེད་པ་སོགས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་
དག་གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀ་ིསདི་བྱུས་རྣམས་འཕལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ་ིབོད་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་ག་ིཁྲིམས་ཡིག་དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དནོ་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་
སོར་ག་ིཁྲིམས་ཡིག་ད་ཆ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་འབེལ་སིད་བྱུས་ཤིག་ཆགས་པ་དེས། བོད་ནང་ག་ིབོད་མི་ཚོར་ར་ེབ་གསར་
པ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགོ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མིའི་མང་གཙོའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སྔར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ཀང་ངསེ་པར་དུ་སྲུང་བར་ིཚུལ་བཞནི་བདེ་དགོས་པ་གསལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ། 

༦། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས། 
རྒྱལ་སའི་ིཉསེ་ཡང་ཚགོས་པས་གཙསོ་གཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ག་ིདབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ། ཕོགས་ལྷུང་
བལ་བའ་ིགཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་ས་ེབཅས་ནས་རང་དབང་ཅན་ག་ིརྒྱལ་སིའ་ིརྟགོ་ཞབི་ཚོགས་ཆུང་བོད་ནང་
ཆེད་གཏོང་གནང་ནས། བོད་ནང་ག་ིད་ལྟའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀིས། རྒྱ་གཞུང་ག་ིབཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་
སོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པའ་ིབཙནོ་པ་རྣམས་དང་། ངལ་རལོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་པའ་ིབོད་མ་ིའབུམ་ལྔ་
ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀ་ིཚ་ེསོག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་ལེན་
ཡོང་བ། བོད་མི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོང་བར་གོང་གསལ་ཚོགས་སེ་ཁག་
གིས་ཤུགས་སྣནོ་ཡོང་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀ་ིགསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་
ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། འདིའི་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་སོང་
རགོས། ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་
ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས། གོས་ཆོད་ཀ་ིདནོ་ཚན་ ༦ གཞིར་བཞག་པའ་ིཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང། 
དོན་ཚན་ ༦ པ་འདིའ་ིནང་དུ་ "བོད་མི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོང་བར་གོང་གསལ་
ཚགོས་ས་ེཁག་གསི་ཤུགས་སྣནོ་ཡངོ་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།" བཅས་ཀ་ིས་ིམོས་གསོ་ཆོད་དུ་བས་ནས། རྒྱལ་སའི་ིཚགོས་
ས་ེདང་། སིད་གཞུང་ཁག་ནས་གནནོ་ཤུགས་སམ་ཞུ་གཏུག་ག་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའ་ིར་ེབ་ཞུའ་ིཡོད་ཅསེ་གསུངས་
པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་འད་ིནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཤོག་བུ་དཀར་པའོ་ིསྟེང་ཡ་ིག་ེ
ནག་པ་ོབསི་ནས་མར་ཕབ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕོགས་གཅིག་རེད། ཕོགས་གཞན་དག་ནས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུའ་ི
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་འཛིན་སོང་ནས། ལག་ལེན་ག་ིཐོག་མར་བབས་ནས་
ཕག་ལས་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། གཞི་རའ་ིཆ་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིརྣམས་ལ་བད་ེབ་ཅུང་ཟད་
འཐོབ་པའི་ར་ེབའ་ིཆེད་དུ་དང་། ཕི་རྒྱལ་རང་དབང་ཅན་གི་ལུང་པར་ཡོད་པའ་ིབོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀི་རྣམ་རྟོག་སེལ་
བའ་ིཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔེར་ན། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསུད་སིའ་ིགོས་ཚོགས་ནང་
དུ་བོད་པར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ས་ིའཐུས་ངསོ་ནས་བོད་ནང་ག་ིཆབ་སིད་བཙནོ་པ་ཚང་མའ་ིཆདེ། སུད་སའི་ིགཞུང་ནས་
རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་འདའི་ིཐགོ་ལྷོད་ཡངས་དགོས་ཀ་ིརེད་ཅསེ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

ད་ེནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་དུ་བླ་རུང་སར་དང་ཡ་ཆེན་སར་ཐོག་གྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད་བས་པ་དང་། དགོན་པ་གཏོར་
བཤགི་བཏང་བ་བཅས་ཀ་ིཐགོ་གོས་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་མ་ིམཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས། སུད་སའི་ིགོས་ཚོགས་
ཀ་ིནང་དུ་དེའི་ཐོག་བགོ་གླེང་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེད་ེབཞིན་ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིནང་བོད་དང་ཤིན་ཅང་མི་རིགས་
གཉསི་ལ་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་རགོ་རལོ་བཏང་ག་ིའདུག ཛ་དག་ཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་འག་ོཡ་ིའདུག འདའི་ིཐགོ་སུད་སའི་ིས་ིའཐུས་ཀ་ི
ངོས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ 
ལོའ་ིནང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུའང་བོད་འད་ིཨ་ེཤ་ིཡའ་ིཆུའ་ིགཏེར་
མཛོད་ཡིན་པ་དང། ད་ེད་ེབཞིན་བོད་ཀ་ིཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེཤིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་དུས། སུད་
སིའི་གཞུང་ནས་སུད་སི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀི་དབར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོར་
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ཡུག་ག་ིཐགོ་ངསེ་པར་དུ་གནནོ་ཤུགས་སདོ་དགོས་ཀ་ིརདེ་ཅསེ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞིན་འདརི་གསོ་འཆར་ག་ིབརོད་
གཞ་ིལ་བཀོད་པ་བཞིན་བོད་ནང་འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེཛ་དག་ཏུ་འགོའ་ིཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་
དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དུས་ངེས་པར་དུ་གོས་མོལ་འད་ིལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་ཞིག་དགོས་ཀ་ིརེད་ཅེས་གནད་དོན་འད་ིརིགས་
ཀ་ིཐགོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདརི་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་དུ་བཀདོ་
པ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་སྐད་ཡིག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་
ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་དརེ་སུད་སིའ་ིགོས་ཚོགས་ནང་དུའང་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ད་ེམ་ིམང་ག་ིསྨྲ་བརོད་རང་
དབང་རེད། འདིའ་ིཐོག་ང་ཚོའ་ིངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་འད་ིའགིག་ག་ིམེད་པ་ཞིག་མཐངོ་སོང་། སུད་སིའ་ིའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
དང་ལྷག་པར་དུ་ཕ་ིདལི་བཀའ་བློན་ག་ིཚན་པའ་ིངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་ག་ར་ེཡོད། འདའི་ིཐོག་ངེས་པར་དུ་དནོ་འཁོལ་བའ་ིལག་
ལེན་ཞགི་བསྟར་དགོས་ཀ་ིརདེ་ཅསེ་ཞུས་ཡདོ།  

ད་ེད་ེབཞིན་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ (Maya Graf) མཆོག་ནས། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ལ་ལ་ོལྔའ་ིབཙོན་འཇུག་བས་
འདུག འད་ིསྨྲ་བརོད་རང་དབང་དང་འགལ་བ་རེད། སྐད་ཡིག་རང་དབང་དང་འགལ་བ་རེད། སུད་སིའ་ིགཞུང་ངོས་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་མཉམ་དུ་ཚོང་འབེལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། འག་ོབ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་གི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་སྐད་ཡིག་སྲུང་
སོབ་དང་སྨྲ་བརདོ་རང་དབང་འད་ིངེས་པར་དུ་ཐེར་འདོན་གནང་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ། ང་ཚོས་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་ལག་ལེན་དནོ་འཁོལ་ཡོད་པའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ཕལ་ཆེར་སྐར་མ་ ༥ དེ་རོགས་རན་ཡོད་ཀི་རེད། བོད་ནང་དུ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༢།༣།༤ པའ་ིབར་དུ་སུ་གཅགི་ཀང་བོད་ནང་འག་ོམ་ིཆགོ་པའ་ིའགྲུལ་སོད་ཀ་ིརང་དབང་འད་ིབཀག་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་འད་ིར་བ་ཉདི་ནས་འགིག་ག་ིམ་ིའདུག་ཅེས་བོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕ་ིརྒྱལ་བ་སུ་ཡང་འག་ོམ་ིཆོག་པའ་ིགནས་
སྟངས་ ཤིག་བཟསོ་འདུག སུད་སིའ་ིགཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགསོ་ཀ་ིཡོད། འགྲུལ་སདོ་ཀ་ི
རང་དབང་འདི་བཀག་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ེབཞིན་གི་འདིའི་ནང་དུ་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་
ཁྲིམས་འཆར་གི་ཐོག་སུད་སིའ་ིསི་འཐུས་ངོས་ནས། སུད་སིའ་ིནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་སུད་སིའི་
རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཕར་ཚུར་འག་ོཆགོ་ག་ིའདུག ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ག་ིནང་དུ་མ་གཏོགས་བོད་ནང་དུ་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ་བཀག་སམོ་
ཆེན་པ་ོཞིག་གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འད་ིཚོའ་ིརགིས་འད་ིར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་ག་ིམེད་ཅེས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་བོད་དང་བོད་མིའ་ིདཀའ་
རགོ་སལེ་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་བརོད་བ་དནོ་ཚན་དགུའ་ིཐགོ་སུད་སའི་ིས་ིའཐུས་ངསོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
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ད་ེནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ས་ིའཐུས་ཀ་ིཚོགས་འདུ་འདའི་ིནང་དུ་
བོད་དང་ཤིན་ཅང་ག་ིའག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ག་ིགནས་སྟངས་འད་ིཧ་ཅང་ཛ་དག་ཏུ་ཆགས་ཡོད། ད་ེཚའོ་ིཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་
དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་དང་སུད་སི་གཉིས་ཀི་དབར་ཚོང་འབེལ་གི་བཀའ་
མོལ་གནང་བའ་ིསྐབས་ལ་བོད་རིགས་ཚོགས་པའ་ིངོས་ནས་ཕ་ིལོ་ ༢༠༢༡ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༤ སུད་སིའ་ིཕི་དིལ་གི་ཆབ་
སདི་ལ་ད་ེའད་ཞིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་པ་ད་ེབཞེས་པའ་ིཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ངེས་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདི་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད། ཁོན་
བསོམས་བོད་དང་བོད་མི་རང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐོག་སུད་སིའི་སི་འཐུས་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་། བཀའ་འདི། 
སྐར་རྟགས་ཅན་ག་ིད་ིབ་ལ་སོགས་པའ་ིདནོ་ཚན་ཉ་ིཤུ་ཙམ་ཞགི་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་སུད་བོད་
མཐུན་གོགས་ཚགོས་པའ་ིཚོགས་གཙ་ོདང་། སུད་སིའ་ིས་ིའཐུས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པའ་ིཚོགས་མ་ིཆ་ཚང་ལ་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེལའང་དནོ་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ཁང་ག་ིལས་བེད་ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའ་ིཐོག་ནས་
ལས་དནོ་ད་ེཚ་ོའགྲུབ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་བསྟན་འཛནི༌འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ མགོ་སྟོད་ལ་འགོ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་
པའ་ིཏོག་དབབིས་གཉན་རིམས་འདིའ་ིརནེ་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་མ་ིམང་པ་ོཞགི་ལ་ད་ོཕགོ་ཆནེ་པ་ོཕིན་ཡོད་པ་
རདེ། མ་ིས་ཡ་རནེ་འདས་སུ་ཕནི་ཡདོ་པ་རདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའ་ིནང་མ་ིལ་ཐུགས་གས་ོདང་སགས། ད་ེདང་ཆབས་ཅགི་དའེ་ི
འགན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགཞུང་ག་ིའཁེར་དགོས་ཀ་ིརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེཐགོ་ནས་ཞུའ་ིཡོད་ལབ་ན། ནད་ཡམས་འདིའ་ིརེན་བས་ནས་འཛམ་བུ་གླིང་གང་སར་ད་ོཕགོ་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། རང་
དབང་ག་ིཐོག་ནས་འདིའ་ིཐོག་ཉམས་ཞིབ་བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལོ་གཅིག་
ཙམ་ཕར་འགང་བས་ནས་བསད་པ་རེད། དརེ་བརྟེན་འདསི་གསལ་པ་ོཞགི་གང་ཆགས་ཀ་ིཡོད་ཅ་ེན། འདའི་ིདཔང་རྟགས་ད་ེ
ཚ་ོཕར་བསུབ་རྒྱུ། ལོ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་འད་ིཁོང་ཚོས་བཏོན་ནས། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཁ་ོཚོས་ཧམ་བཤད་
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བེད་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེདང་སགས་ནས་བོད་ནང་དུ་ནད་ཡམས་འདིའ་ིརེན་གིས་མི་ག་
ཚདོ་ལ་ད་ོཕོག་ཕནི་ཡོད་པ་རེད། མ་ིག་ཚདོ་ཙམ་རནེ་འདས་སུ་ཕནི་ཡོད་པ་རེད། ད་ིབ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀ་ི
འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ད་ེཚོའ་ིཐགོ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་འད་ིཇ་ེམཐ་ོནས་ཇ་ེམཐོར་འགོའ་ིཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞིག་གང་འད་བས་ནས་རྟོགས་ཐུབ་
ཀ་ིའདུག་ཅ་ེན། ཉ་ེཆར་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིལྟ་ེགནས་ (Freedom House) ནས་བཏནོ་པའ་ིསྙན་ཐ་ོའདའི་ིནང་དུ། ད་ེ
སྔ་ཡིན་ན་བོད་འད་ིརང་དབང་མེད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སྡུག་ཤོས་ (Syria) རེས་ལ་གཉིས་པ་ད་ེབཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ཉེ་
ཆར་ག་ིསྙན་ཐ་ོའདའི་ིནང་དུ་སྡུག་ཤོས་འད་ིརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་དུས། ང་རང་ཚསོ་འདའི་ིཐགོ་དམགིས་བསལ་ད་ོསྣང་བ་རྒྱུ་ཧ་
ལས་པའ་ིགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག འད་ིདང་སགས་ང་ཚའོ་ིབོད་དོན་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་ད་ེསྔ་ནས། ང་རང་ཚ་ོའདིར་རྒྱ་
གར་གཞུང་ནས་རེད། ད་ལན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ནས་བོད་དནོ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཤིག་གཏན་
འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། (Tibetan Support and Policy Act) འད་ིགནང་བ་ད་ེདངོས་གནས་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་མི་སྣ་ (Congressman Jim McGovern) 
མཆོག་རེད། དེ་བཞིན་ (Senator Marco Rubio) ད་ེནས་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བློ་
བཟང་སེང་ག་ེམཆགོ་གསི་དབུས་པའ་ིགཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ་མང་པ་ོཞགི་གསི་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས། 
ཁྲིམས་འཆར་འད་ིགཏན་འབེབས་བྱུང་ཐུབ་པ་འད་ིང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཧ་ཅང་གི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཆགས་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཆ་ེཤོས་ཤིག ཡང་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིགནད་དོན་འདིའ་ིཐོག་ནས་ཁྲིམས་འཆར་དེའ་ི
ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་འཆར་འདིའི་ཚིག་དོན་ད་ེདག་ང་ཚོས་ཡར་བླངས་ཏ་ེབེད་སོད་
བཏང་ན། ཡང་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༸པཎ་
ཆནེ་རིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཕངེ་བཅུ་གཅིག་པ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀ་ིཉ་ིམའ་ིགནད་དོན་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྔར་
ལས་ལྷག་པའི་གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་འདུག  དེ་མ་སད་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
མཁྲེགས་འཛིན་གི་སིད་ཇུས་ད་ེག་རེ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག ༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པའི་གནང་
སྟངས་འད་ིད་ག་རང་ཁོ་རང་ཚོས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག  ད་ེལ་བལྟས་ནས་མ་
འོངས་པར། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གི་ཡང་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་ལམ་འད་ིབེད་
སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡནི་པ་གསལ་པ་ོརདེ་འདུག འད་ིཨནི་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡནི་ན། ༸པཎ་ཆནེ་རནི་པ་ོཆ་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་ཁངོ་ཚོས་ (Model) ལྟ་བུ་བརིས་ནས། འདིའ་ིཐོག་རྒྱལ་ས་ིནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་པས་གནོན་ཤུགས་གང་འད་སོད་
ཀ་ིའདུག་བལྟས་ནས། མ་འངོས་པར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆེའ་ིཡང་སདི་ཀ་ིཐགོ་ཁངོ་ཚོས་ལམ་ཞིག་བསྟན་རྒྱུ་
ཡིན་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས། ལས་འགུལ་སྔར་
ལས་ལྷག་དང་མུ་མཐུད་ནས་སྙུགས་སིང་ནས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དུས་ཚོད་འགོར་བ་འད་ཡིན་ན་རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་གསུམ་པ་འདི་ད་ལན་
འཛམ་བུ་གླིང་རྒྱལ་ས་ིནང་ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་བག་ོགླེང་ཆེན་པ་ོཞིག་འགོ་ཡ་ི
ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རའི་ིསིད་གཞུང་གསར་པར་ཆ་མཚནོ་པ་ཡིན་ན། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡགོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་ནས་གོམ་
པ་ཆནེ་པ་ོཞགི་སྤསོ་ཀ་ིཡིན་གསུངས་ནས། ཁངོ་ཚསོ་དའེ་ིསྔནོ་ལ་སིད་གཞུང་ག་ིནང་དུ་བག་ོགླངེ་བ་རྒྱུའ་ིགནད་དནོ་གལ་ཆ་ེ
ཤོས་ཤིག་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་འད་ིདང་འབེལ་བའི་
ཐགོ་ནས་བདོ་ཀ་ིགནད་དནོ་འད་ིདའེ་ིནང་དུ་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང། བཞུགས་རགོས། ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 

 
ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདིར་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་འཆར་ཐོག་བགོ་གླེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀླགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུན་
ལས་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་སྔོན་གླེང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞེ་དག་བྱུང་འདུག་ཅེས་སྔོན་
འགོའ་ིཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གལ་ཆ་ེཤོས་དརེ་ང་ཚ་ོད་ལྟ་འདའི་ིནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞནི་བས་ནས། བཀྲ་བྷ་ེལགས་ནས་སྐུ་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་འདིའི་ཐོག་ད་ོསྣང་གསར་པ་ཞིག་དང་། མང་ཚོགས་ཀི་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་ཐུབ་
རྒྱུའ་ིདགངོས་པ་བཞེས་གནང་བ་དའེ་ིརསེ་འབས་ལ་བརྟནེ་ནས། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ིགངས་ ༡༥༥ ད་ེའད་ཙམ་བྱུང་ཡདོ་པ་
རདེ། ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་ཞིག་དང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀ་ིང་ཚ་ོབཙན་བོལ་རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་སོད་མཁན་དང་། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོགཞིས་ལ་ལྷག་མཁན་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེགཉིས་དབར་རང་སོག་བློས་གཏང་རྒྱུའི་ཐོག་བར་བརལ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པའ་ིཚོར་བ་ཞིག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སེབས་ཀ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ནང་དུ་ཨ་ན་ེཤུར་མ་ོལགས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེང་ཚསོ་ལ་ོ ༥ ཡ་ི
རསེ་སུ་མ་གཏོགས་ཤེས་རྟགོས་ཡངོ་ག་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོབསམ་བླ་ོཡག་པ་ོཞགི་གཏངོ་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་ག་ིབླ་ོཕམ་བདེ་
དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ང་ཚོས་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདའི་ིག་ར་ེབསྟན་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཁོན་ཡོངས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་པའ་ིཐོག་ག་ཚདོ་ཙམ་དམ་དག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོ
རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ངས་ད་ེསྔནོ་མ་ཐངེས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སར་ཡང་ཞུ་བཞནི་ཡོད། དངསོ་གནས་དང་གནས་སྐུ་
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ལུས་མེར་སེག་ཕུལ་ནས་བོད་པའི་ར་དོན་ཐོག་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་ད་ེཚོར་རླབས་ཆེན་ག་ིམ་ིསྣ་རང་རང་རེད། ཡིན་
ནའང་ཁེད་རང་ཚོས་ད་ེའད་གནང་ན་ང་ཚ་ོཕངས་ཀ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་སེར་ག་ིངོས་ནས་མ་གཏོགས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ང་བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ཤིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས། ད་ེརིང་གོས་ཚོགས་འདིའ་ིཐོག་ནས་བསར་དུ་ཁོང་རང་ཚོར། ང་ཚོར་
ཁེད་རང་ཚ་ོདགོས་ཀི་འདུག ཁེད་ཚ་ོལྟ་བུ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་པའ་ིར་དོན་ཐོག་ཤུགས་སོན་མཁན་དགོས་ཀི་འདུག 
རང་ལུས་མེར་སེག་གཏང་རྒྱུ་མཚོན་པའི་རང་སོག་གཅད་རྒྱུའི་ཕག་ལས་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གནང་མི་དགོས་པ་གཙོ་
འདོན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྔོན་རིས་སྐབས་སུ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གནས་ཚུལ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཇ་ིསིད་བར་དུ་བོད་པའི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་ད་ེསིད་བར་དུ་འད་ིམུ་མཐུད་
ནས་ཡོང་སདོ་རྒྱུ་ཞིག་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་དའེ་ིནང་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་དནོ་ཚན་ ༦ ཅིག་བཏོན་གནང་ནས། ར་བའ་ིགོས་
ཆོད་དོན་ཚན་ཚང་མ་ཞ་ེདག་གི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེནས་གལ་ཆ་ེབའ་ིནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་
དོན་ཚན་གསུམ་པ་ད་ེས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིངོས་ནས་བོད་རྒྱ་
གཉསི་སན་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ཀ་ིདགངོས་དནོ། བོད་རགིས་ཡོངས་རགོས་ལ་མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སངོ་ཡོང་
ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བར་མ་ཆད་པ་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། དེའི་ཐོག་བསམ་བླ་ོགཏོང་
དགསོ་རེད་ཟེར་ནས་འདའི་ིཐགོ་ནན་པ་ོཞིག་བཀའ་གནང་འདུག ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་ག་ིའདུག གང་ཡིན་ཟརེ་ན་
ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ར་བའི་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཐོགམཁས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་ཐད་ལ་དོ་སྣང་ཞེ་དག་
གནང་མཁན་ད་ེའད་རང་རང་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ལྟ་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དབུ་ཁྲིད་ལ་ཁག་གཉིས་ཀི་
ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག (Two schools of thought) གཅིག་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་
ཁྲིད་པའ་ིབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཐགོ་ནས་བོད་པའ་ིདཀའ་རོག་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིནུས་པ་ཡོད་པ་བསམ་བླ་ོགཏོང་མཁན་དང་། 
གཅིག་གིས་ཕོགས་གཅིག་ལ་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་དང་། མགོ་ལྕག་གཞུས་ནས་དག་གནནོ་རང་བས་ཏ་ེའག་ོདགོས་ཀ་ིརེད། 
ད་ེའདའ་ིབསམ་བླ་ོགཏོང་མཁན་ཁག་གཉིས་ཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་འད་པ་ོཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག དེར་བརྟེན་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ནམ་སིན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བསམ་བློ་གུ་ཡངས་
རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་བའི་ལྡེ་མིག་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེའདའི་
ལངས་ཕོགས་གཅིག་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེཚོ། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་ཁོང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྤར་ནས། རྒྱལ་སིའ་ིསིངས་
ཆའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། ད་ེཚོའི་དབུ་ཁྲིད་ད་ེཚོའི་ཐོག་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཁོང་གཉིས་པོའ་ི
ཁད་པར་ཞིག་བཟ་ོདགོས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ཇ་ིསིད་བར་དུ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གཉིས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་མ་སོང་བར། ད་ེསིད་དུ་ར་བའི་རྒྱལ་སིའི་ནང་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་
སརོ་ད་ེསྔ་ལས་ཞ་ེདག་ག་ིཚད་མཐ་ོརུ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཚོག་ནས། བཀུར་འསོ་ས་ི
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འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང་།༽ ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའི་ཐོག་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དུས་ལ་བསེབས་འདུག་སྙམ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།  

 
ས་ིའཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའི་ཐོག ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ད་ེཛ་དག་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་སེམས་པ་ས་ོདགོས་པ་ཞིག་རེད། བོད་ནང་ག་ིབོད་མ་ིཚ་ོཕ་
གིར་གནས་རྒྱུ་ད་ེག་བར་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། རེ་བ་བས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་
གནང་གི་རེད་བསམས་ནས། ང་ཚོར་རེ་བ་བས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་བཞིའི་ནང་ལ་ང་སི་འཐུས་བས་ཏེ། སི་
འཐུས་མང་པོས་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས། ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞ་ེདག་བཀའ་གནང་སོང་། དེར་དགའ་
ཚརོ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ང་རང་ཚ་ོས་ིའཐུས་བས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་དང་ཆགི་སྒྲིལ་ག་ིཐགོ་
དབུ་ཁྲིད་ནས་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེངས་དཔེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་རང་
ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ད་ེམར་མིག་དཔ་ེད་ེགནང་བ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་གྲུབ་འབས་འདོན་རྒྱུ་ད་ེ
གསལ་པ་ོཞིག་རེད། འདིའི་དཔེ་མཚོན་དུ་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། བང་ཨ་མི་ར་ིཀའི་མི་མང་ད་ེདཔེ་མཚོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཕ་གིར་བོད་པའ་ིའཐབ་རོད་ཆ་བཞག་ན། མི་མང་ཡོངས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་ནས། བོད་
པའི་ར་དོན་ཐོག་ཁྲིམས་འཆར་ད་ེའདའི་ཐོག་ཞུ་གཏུག་བས་པ་དང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བར་བརྟེན་འབས་བུ་ཞེ་དག་
སིན་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེནས་འདརི་ཞུ་རྒྱུ་འད་ིལས་བསམོས་མིན། ག་ོསྐབས་ཤིག་བླངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞགོ་ཆགས་ཀ་ིའདུག གང་ཡིན་
ཟརེ་ན་ས་ིའཐུས་ར་བ་འདའི་ིནང་དུ་གྲུབ་འབས་དང་བོད་པའ་ིཐོག་གནནོ་ཤུགས་སདོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའ་ིཐོག་གསུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་ག་ིའདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་མིའ་ིགཞུང་གིས་གཟིགས་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོས་ཡིན་
ནའང་བར་ལན་ཞིག་སོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཉིས་པ་དེར་བོད་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་གསན་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། 
ཁངོ་ཚ་ོལའང་དགའ་ཚརོ་དང་། སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ག་ིར་ེབ་ད་ེག་ོཆོད་འདུག་དགོངས་རྒྱུ་ཞིག ད་ེའད་སོང་ཙང་
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འད་ིཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐོང་བྱུང་། ང་རང་ཚོས་གྲུབ་འབས་སོན་པ་དེའང་༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆེའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་
དནི་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས། སྐུ་ངལ་མ་འཛེམས་པའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེགནང་བའ་ིབཀའ་དིན་གི་ལམ་ཞིག་བཟསོ་
ཡོད་པར་བརྟནེ། ང་ཚསོ་བོད་དོན་ག་ིཐོག་གནང་ཡོང་དུས་གནང་བད་ེཔ་ོཞགི་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་དང་ད་ོསྣང་། དབུ་མའ་ིལམ་ཆ་བཞག་ནའང་རྒྱལ་སིའི་
ནང་དུ་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མི་རི་ཀའི་སིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་དེར་ངོས་ལེན་གནང་བ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་ལངས་
ཕགོས་དང་ཐབས་ལམ་ད་ེལདི་ཁགོ་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ི
བཀའ་དནི་ད་ེབསམ་ཤེས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ།  

 ཨ་རིའ་ིགོས་འཆར་གི་ཁྲིམས་འཆར་ད་ེཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལ་ོམང་པ་ོའདིའ་ིནང་དུ་ཚང་མས་ཞུ་གཏུགས་བས། 
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས། ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་ཁྲིམས་འཆར་དང་། (Tibetan Policy Act) གི་ (Tibetan 

Policy Support Act) དེ་ནས་ད་ལྟ་ (Massachusetts Congressman Jim McGovern, Senator Marco 

Rubio) ནས་སིན་བདག་དང་གནོན་ཤུགས་གནང་ནས་ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཐོན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་རེས་གོས་ཚོགས་
འདའི་ིནང་ལ་ངས་ངསོ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དེར། བོད་མའི་ིསྒྲིག་འཛུགས་དང་། རྒྱལ་སའི་ིབོད་དནོ་ལས་ཁུངས། བང་ཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིས་ི
མཐུན་ཚོགས་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། མི་མང་ཡོངས་ལ་ངས་ངོས་ལེན་
ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་རང་ཡང་སི་འཐུས་ ཤིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་དངོས་གནས་སྤོབས་པའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སོ་
སསོ་ཁྲིམས་འཆར་འདིའ་ིཐགོ་གནོན་ཤུགས་སད་པ་ཡནི། ཞུ་གཏུག་བས་པ་ཡནི། ཨ་མ་ིར་ཀ་གཅགི་པུ་མ་ཡིན་པར་ཁ་ེཎ་ཌཱ་ 
(Canada) ལའང་ཁྲིམས་འཆར་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་ཕ་གིར་ལའང་ཞུས་ཡོད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་དནོ་ཐགོ་སེམས་ཤུགས་མ་
ཆག་པ་དང་ཆོས་སེམས་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་བོད་པ་ཚང་མར་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
འདིའི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞིག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདུག 
ལག་ལེན་ད་ེགང་འད་ཞིག་བསྟར་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུང་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ང་རང་ཚའོ་ིཐག་ཉ་ེས་ས་ིཚགོས་ད་ེརདེ། ས་ིཚགོས་འད་ིཆགི་སྒྲིལ་ཡངོ་རྒྱུ་དང་ད་ེ
ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིའཐེན་འཁེར། ཕོགས་གཅིག་ཡིན་དང་མིན། ད་ེཞ་ིའཇམ་ཡོང་བ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་
སྙམ། ཉེ་ཆར་འོས་བསྡུ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ད་ེནས་གསལ་པ་ོརེད། ང་ཚོས་ཕོགས་གཅིག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
དང་། བོད་དོན། ར་དོན་ཞེ་དག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེར་ཆོལ་ཁ་དང་ཕོགས་གཅིག་ལ་འགོ་རྒྱུ། སི་འཐུས་
དང་ག་ར་ེཞགི་བདམས་ནའང་། ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབེད་མཁན་ཞགི་ར་བ་ཉདི་ནས་སེབ་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག སརི་བཏང་གསུང་ག་ི
ཡོད་པ་རདེ། ས་ིའཐུས་དང་སདི་སངོ་བདམ་རྒྱུ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆའེ་ིདགངོས་དནོ་སྒྲུབ་མཁན་དང་། བོད་པའ་ིའཐབ་རདོ་
བེད་མཁན་འདེམ་གི་ཡོད་གསུང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། མཐའ་མ་དེར་ཆོལ་ཁ་དང་ཕོགས་རིས་སུ་འག་ོཡི་འདུག ད་ེ
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ངས་ཐབས་ས་ོབ་ོཞ་ེདག་རེད་བསམ་ག་ིའདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་མིར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོས་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ི
གནས་སྟངས་འད་ིཛ་དག་ཅིག་ཆགས་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མ་བོད་གངས་ཅན་པའ་ིམ་ིརིགས་ཡིན་བསམས་ནས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་
ལུགས་ཀ་ིཕགོས་ཞནེ་མེད་པ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་ག་ིའདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་འདིར་རྒྱབ་སོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གོས་ཆོད་ནང་འཁོད་འབྲུ་དོན་རེ་
རེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། རྒྱབ་སོར་གི་རྣམ་པ་བསྟན་ཚར་སོང་། ཚང་མ་ལ་
བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། གཙ་ོཆ་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་ག་ིབཀའ་དནི་རདེ། ལ་ོམང་རངི་ཁངོ་ག་ིསྐུ་ལས་བསནོ་པའ་ིབཀའ་དནི་
རེད། མི་ཐོག་རན་པའི་བཀའ་དིན་རེད། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་འདི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ ༦༢ ཕིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
འཐབ་རོད་འད་ིཡག་པ་ོགསོན་པ་ོགནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་རོད་འད་ིམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ལྟའི་
མ་ིརབས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའ་ིམ་ིརབས་དང་། གཞུང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་གནང་ནས་རྒྱལ་སིའ་ིསིངས་ཆར་བོད་པའ་ིའཐབ་རོད་སྐོར་ཁབ་བསྒྲགས་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་
ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་སིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་ནང་དུའང་ལོ་མང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སོད་མཁན། སེར་ཁག་ཅིག་
ནས་སེམས་ཤུགས་ཁོན་ནས་མ་ཆག་པའ་ིཐགོ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསྤལེ་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། དམགིས་བསལ་ཁངོ་རང་ཚ་ོ
ལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ར་ེཟུང་ད་ེའད་ཡང་ཡོང་གི་འདུག སི་དོན་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་རང་དོན་སྒྲུབ་མཁན་ད་ེའད་ར་ེ
ཟུང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། འད་ིད་ེལྟར་གནང་མཁན་ཉུང་ཤས་རེད། མང་ཚོགས་ནང་སེམས་ཤུགས་གནས་
བསད་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིགཞུང་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་བོད་དོན་ཐགོ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ཉེ་ཆར་ཨ་རི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་འདིས་ང་རང་ཚོ་བོད་དོན་ཐོག་སིད་བྱུས། གཞུང་དང་མང་ཚོགས་ཚང་མས་སྐུ་ལས་
བསནོ་པ་རེད། དམགིས་བསལ་ང་ཚ་ོད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་གསི་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་སདི་བྱུས་འད་ིགཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་
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ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བོད་ནང་དུ་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ར་ེབ་གསར་པ་ཞིག་མཐོང་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་སིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོལའང་། ད་ལྟ་ལོ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་ཕིན་ཚར་བ་
རདེ། རྒྱ་མིས་དཀའ་ལས་ག་ཚོད་སད་པ་ཡིན་ནའང་གདོང་ལེན་དང་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པའ་ིཐགོ་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་
རདེ། ཁངོ་རྣམས་ལ་ཡ་ིརངས་བསྔགས་བརདོ་དང་། ཕ་ིལ་ཡོད་པའ་ིང་ཚ་ོཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོཡོད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་སྟནོ་པའ་ིཐགོ་ནས་སམེས་ཤུགས་མ་ཆག་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
 

ས་ིའཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འད་ིགཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
སྔནོ་གླེང་ནང་དུ་ "དཔརེ་ན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་མཁན་ ཤུར་མ་ོལགས་ཀ་ིསྐརོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ 
ནང་གཞ་ིནས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁོད་ཡདོ་པར། དཔ་ེམཚོན་ད་ེཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆེན་པ་ོཞིག་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག 
སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ག་ིགནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་ལ་ོལྔ་དྲུག་བར་དུ་ཧ་མ་གོ་བ་དང་། ད་ེབཞིན་འཛིན་བཟུང་དང་
གདུག་རྩུབ་མནར་གཅདོ་བཏང་བ་ཚད་མེད་ཡདོ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ང་ཚསོ་ཧ་མ་ག་ོབ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ན། ད་ེང་ཚ་ོདང་
རྒྱལ་ས་ིཡོངས་ནས་མཁནེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་ག་ིའདུག རྒྱ་མསི་བོད་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ང་ོམ་དརེ་བཀག་
བསམོས་བས་ནས་ཕ་ིལ་གཅིག་ཀང་སེབ་ཐུབ་ཀ་ིམེད་དུས། གནས་ཚུལ་གང་འད་ཡིན་མིན་མ་ལྟོས་པར་གནས་ཚུལ་ཕ་ིལ་
ཁབ་ཐུབ་ཀ་ིམེད་པ་ད་ེཛ་དག་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞགི་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག  

ད་ེནས་གོས་ཆོད་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། གོས་ཆོད་ཀ་ིདོན་ཚན་ ༤ པ་དེར། རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སེར་སྤེལ་བའ་ིསིད་བྱུས་བཟུང་
ནས་བོད་ནང་མི་འབོར་སྤ་ོབཤུག་རྒྱ་སེད་དང་། བོད་མིའ་ིགཞ་ིརའ་ིའགོ་བ་མིའ་ིཐོབ་ཐང་ལ་རོག་རོལ། ཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་ཚད་བཀག རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན། སྐད་ཡིག་སོང་སོད་ལ་དམ་དག བོད་མིའ་ིཉིན་རེའ་ིའག་ོའདུག་སོད་གསུམ་
ལ་བཀག་སོམ་བས་པ་སོགས་ལ་ང་ཚོས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཡོད་གསུང་ག་ིཡོད་པ་རེད་དེ། དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་
སདེ་ཀ་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབསྟན་པ་ལ་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་གཅིག་ག་ར་ེཆགས་ཀ་ིའདུག་ཞུས་ན། ཕ་ི
ལོ་ ༢༠༢༢ ལོར་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སིའི་ (Olympic) རེད་འགན་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལ་རྒྱལ་
སའི་ིནང་དུ་ལས་འགུལ་ཡག་པ་ོཞིག་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ (Olympic) བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ད་ེང་ཚོའ་ི
ལས་འགུལ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསལ་ཞིང་དག་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
བཞིན་འདའི་ིནང་དུ་བཀདོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚསོ་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞགི་སྤལེ་
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དགསོ་འདུག་བསམ་ག་ིའདུག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིང་ོབོའ་ིཆ་ནས་ལས་འགུལ་ག་ིརྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ས་རདེ་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེབཞིན་དནོ་ཚན་ ༥ པའ་ིཐགོ་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པ་ོཞགི་གིས་གསུངས་སོང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དནོ་སདི་བྱུས་དང་རྒྱབ་
སརོ་ག་ིཁྲིམས་ཡིག དའེ་ིཐགོ་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་དང་ཡར་བསྣམས་ཕབེས་མཁན་ (Congressman Jim Mcgovern) 

དང་ (Senator Rubio) དེ་ནས་ང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་པ། གཞུང་
འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་དང་སེར་པ་མང་པ་ོཞགི་གིས་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་རེས་སུ་ཡ་ིརངས་དང་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙ་ོབ་ོཨ་རིའ་ིགཞུང་ལ་སིད་བྱུས་ད་ེའཇགོ་ཐུབ་པ་ད་ེབཀའ་དནི་ཆ།ེ ད་ེབཞིན་སདི་གཞུང་གསར་པ་
དང་ (Biden) ག་ིསདི་གཞུང་ཐགོ་ནས་འདའི་ིཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཙ་ོབ་ོང་རང་ཚོར་གཏན་
ལ་ཕབ་པའ་ིདབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། འདའི་ིཐགོ་ནས་བོད་རྒྱའ་ིའབལེ་ལམ་ཐགོ་ཨ་ར་ིགཙསོ་པའ་ིརྒྱལ་
སའི་ིནང་དུ་སྐུ་ལས་བསནོ་རྒྱུའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་སོང་།  

ཨ་ར་ིད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ད་ེང་ཚ་ོལ་བཀའ་དནི་ཆ་ེཤོས་དང་གལ་འགངས་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་དུས། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་བོད་པའ་ིར་དོན་མཉམ་དུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའབེལ་བ་ཡོད་དུས། བོད་ཀ་ིཐོག་སིད་བྱུས་
གཙང་མ་ཞིག་ངསེ་པར་དུ་གཏན་འབེབས་གནང་རགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞགི་ཆགས་ཀ་ིའདུག  

ད་ེབཞིན་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་གཅིག་གཉིས་ཀིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབིབས་ནད་
ཡམས་འདིའ་ིཐོག་རྒྱལ་སིའ་ིའཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གི་ཆེད་འཛུགས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་འདུག  
རྒྱ་ནག་གི་དེའི་ཐོག་འགན་ཞིག་འཁེར་དགོས་འདུག  ད་ེཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་ད་ེབོད་ནང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དེར་དཀའ་ངལ་ག་
ཚོད་འཕད་འདུག ག་ཚོད་ལ་ནད་ཡམས་ད་ེཕོག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཞིབ་ཕའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ངེས་
པར་དུ་དགསོ་འདུག དརེ་ (WHO) ཡིས་འགན་ཞགི་འཁརེ་རགོས་ཞེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

ད་ེནས་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ཡིན། སརི་བཏང་ནས་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འད་ིཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང། ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 

ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའ་ིགཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་
གནད་དནོ་གཅིག་གཉིས་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། དང་པ་ོའདིར་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
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གཏན་འབེབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།  གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོས་ཆོད་ར་ེར་ེ
བཞིན་མར་འགེལ་བཤད་སནོ་མ་ིདགོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་དནོ་དུ་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ི
ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོད་བཞིན་དུ་ལོ་ ༦༢ རིང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ བར་རིས་ན་ལོ་ ༦༢ དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༤༩ ནས་རིས་ན་ ༧༢ དེའ་ིནང་གི་ད་ེའདའི་ཛ་དག་གི་ནང་དུ་བསད་སོད་པའ་ིརིང་ལ། བོད་ཀ་ིར་དོན་ད་ེགསོར་གནས་
ཐུབ་པ་ད་ེགཙ་ོབོ་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དིན་རེད། ལྷག་དོན་དུ་གཞིས་ལུས་མ་ིམང་སི་དང་ད་ེདང་འབེལ་བའི་
བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་མ་ིརགིས་ཀ་ིདནོ་དུ་རང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་མཁན་རྣམ་པ་ཚའོ་ིབཀའ་དནི་ལ་བརྟནེ་ནས་བདོ་ཀ་ིར་
དནོ་ད་ེལ་ོ ༦༢ དང་ ༧༢ རངི་གསོར་གནས་ཐུབ་པ་ད་ེརྣམ་པ་ཚོའ་ིབཀའ་དིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ད་ེཚ་ོལ་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་བ་དང་སགས་ང་ཚ་ོབེས་འབརོ་ལ་ཡོད་པའ་ིབོད་མ་ིཚ་ོཡིན་ན། རྣམ་པ་ཚོའ་ིསྙིང་སྟོབས་དང་
ལྷག་བསམ་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིརང་ནུས་གང་ཐུབ་ཅ་ིཐུབ་བས་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་ཞསེ་རྒྱལ་སའི་ིམ་ིམང་ལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐོར་ལ་ཡིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་དང་། སོ་སོའ་ི
མིང་དང་གཏམ་འདི་འད་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་དང་། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་འོག་ཏུ་བསད་པའི་
གངས་ཉུང་མ་ིརགིས་རྣམས་ཀ་ིབད་ེསྡུག་ལ་བསམ་ཤསེ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་ིགནང་མཁན་དབུ་ཁྲིད་ད་ེཚརོ་ཡདི་ཆསེ་དང་ར་ེབ་
གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང། ད་ེརིང་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་འད་ིདང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
ཡོངས་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེའ་ིམ་ིམང་ག་ིཚབ་ཞུས་ནས། ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཞ་ིམོལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་བདོ་རྒྱ་
གཉིས་ལྷིང་འཇགས་དང་ཞ་ིའཇམ། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མ་ོད་ེལྷིང་འཇགས་དང་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའ་ིནང་ལ་གཟ་ིབརིད་དང་
ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གནས་འདོད་དང་ཆགས་འདོད་ཡོད་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཚོ་ཡར་བཞེངས་ནས་གཙོ་བོ་༸སབས་
མགོན་རིན་པ་ོཆེས་དགོངས་བཞེས་གནང་བ་དང་ལྷག་དོན་དུ་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའ་ིདབུ་
མའ་ིལམ་ག་ིསིད་བྱུས་ད་ེགཞ་ིལ་བཞག་ནས། བོད་རྒྱ་ཞ་ིམོལ་དང་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའ་ིཐོག་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་ངེས་པར་
དུ་གང་མགོགས་ལང་དགོས་འདུག ད་ེམིན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིདབུ་ཁྲིད་ཀ་ིབདེ་སྟངས་ད་ེཚརོ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མ་
འོངས་པར་རྒྱ་ནག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་གཙོ་བོ་བས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་སད་པའི་མི་མང་ཚང་མ་ལ་
གདུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་ཀིས་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའ་ིནང་གདོང་སྟོན་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་མ་ིསིད་པ་
རདེ་མ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཨ་རིའ་ིགཞུང་ག་ིཁྲིམས་འཆར་ཞིག་གོང་ལ་ས་ིའཐུས་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང་། དེའ་ིཐོག་ཆ་
བཞག་ན་གོས་ཆོད་ད་ེར་ཆེན་པ་ོརདེ། བཀའ་དནི་ཆནེ་པ་ོརདེ། དེའ་ིཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་རྒྱལ་སའི་ིབོད་
ཀ་ིཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་ཨ་རིའ་ིམ་ིམང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ་ཚང་མས་དརེ་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་
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པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མ་ིགཅིག་ག་ིཐོག་ནས་འདིར་མང་ཚོགས་ཀ་ིཚབ་ཞུས་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་
མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 
ས་ིའཐུས་ཚ་ེདབང་རགི་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོ་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ེསྔ་སི་འཐུས་ལང་པའི་
སྐབས་སུ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
འདིར་སེབ་པའ་ིསྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀ་ིལས་དོན་གལ་ཆ་ེཤོས་གཅིག་ད་ེབོད་ནང་ག་ིཛ་དག་
གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུ་ད་ེངོས་འཛིན་བས་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ེ
རངི་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཐགོ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡནི་
ན། གོང་དུ་དགངོས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རདེ། ཡིག་ཐགོ་ཏུ་སྒྲོགས་སང་གནང་རྒྱུ་ད་ེའག་ོསྟངས་རདེ། ཡིན་ནའང་། ངག་ཐགོ་ནས་
ཞུས་ན་མང་ཚོགས་ལ་གསན་བད་ེབ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་སོ་སོས་ཡིན་ནའང་ད་ེག་རང་བསམ་གི་ཡོད། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚོའི་
ངསོ་ནས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཟརེ་བའ་ིསྐབས་སུ་ས་ོས་ོརང་ཉདི་ཀསི་རགོ་རགོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡནི་ན། 
རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་བཙན་འཛུལ་བས་ཏེ་འདས་པའ་ིལོ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ནང་ལ་བོད་མི་ས་ཡ་གཉིས་ཡས་མས་ཤིག་
དམར་གསོད་བཏང་། ད་ལྟའ་ིཆར་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་དམྱལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་སེབས་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་བཟོས་བསད་
པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐངོ་གསལ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་སངིས་ཆ་འདའི་ིབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་ག་ིསདི་འཛནི་ཞ་ིཅིང་ཕངི་གཙསོ་པའ་ི
རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་བོད་མི་ས་ཡ་གཉིས་ཡས་མས་བསད་པའི་ནག་ཉེས་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ལ་དམྱལ་བ་མི་
ཡུལ་དུ་སེབས་པའི་གནས་སྟངས་འདིའ་ིནག་ཉེས་དང་འགན་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། བོད་ཀི་གནད་དོན་
འད་ིགསལ་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་འཕལ་དུ་བདོ་རྒྱ་ཞ་ིམོལ་བ་དགོས་ཀ་ིཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་གཉིས་པ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་གཅིག་གིས་ལྷང་ཙམ་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟའ་ིཆར་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་རྒྱ་
ནག་ལྦུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་ངོས་ནས་
ཆེད་དུ་མངགས་ཏ་ེད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས་འད་ིབཟོས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེའ་ིབརྒྱུད་
རིམ་ལ་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་འདི་ངས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་དགོས་ཀི་མ་རེད། ཚང་མས་གཟིགས་
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བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་སི་ཁོན་ཡོངས་ལ་བོད་ནང་གཙོས་པའ་ིང་རང་ཚོ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་པའི་བོད་
རགིས་སྤུན་ཟླས་གཙོས་པའ་ིརྒྱ་ས་ིཁོན་ཡོངས་ལ་མ་ིས་ཡ་འགའ་ཤས་ཤིག་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་
ཉིན་རེར་འདས་གོངས་སུ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ེདག་ག་ིའགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་ག་ིསིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་
གཙོས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སིའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་བས་རེས་ངན་པ་ད་ེལ་
སྣང་མེད་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིའགོ་ཁྲིད་ཚོར་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་གང་འད་བེད་དགོས་འདུག དེའི་
ཐགོ་ངསེ་པར་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་དགསོ་འདུག་ཅེས་ད་ེརངི་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་གི་ཁྲིམས་ཡིག་ཐོག་
དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དེའ་ིཐོག་ཞིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། སིར་བཏང་འདིའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་མང་
ཚགོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞགི་མཁནེ་ག་ིཡོད་པའ་ིས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་
ཁྲིམས་འཆར་ད་ེལ་ོརྒྱུས་རང་བཞནི་ག་ིཁྲིམས་འཆར་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་སིངས་ཆ་
འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རིའི་གཞུང་མང་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
གིས་དབུས་པའ་ིབཀའ་ཤག་དང་། བང་ཨ་རའི་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ག་ིདནོ་གཅོད་ཀསི་དབུས་པའ་ིའབེལ་ཡདོ་ལས་བདེ། རྒྱལ་
ས་ིབོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་། བང་ཨ་རིར་ཡོད་པའ་ིབོད་རིགས་ས་ིམཐུན་ཚོགས་པ་ཁག མ་ིམང་ཁྲོད་དུ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ཚང་མར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་བ་དང་། ད་ལྟའ་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀ་ིརནེ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
རྒྱལ་ས་ིཁོན་ཡངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་ག་ིརདེ། རྒྱལ་ས་ིཁོན་ཡངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ད་
ལྟའ་ིཆར་ཡིད་ཆེས་བརླག་བསད་པ་དང་ལྟ་མ་བད་ེབ་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་གནས་
སྟངས་ད་ེང་ོཤེས་པའ་ིཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས། གཞུང་
འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ། ད་ེབཞནི་མ་ིམང་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིའགན་ག་ར་ེའཁེར་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེའཁེར་བའ་ིཐགོ་ནས་
བོད་ཀི་ར་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་སོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བ་དང་། གོང་དུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཀི་རེད་འགན་དང་
འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀ་ིའདུག་གསུངས་པ་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཐུགས་ར་ེཆ།ེ གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ད་ེས་ོཕེས་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན།  

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡིན།  
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉནི་ག་ིཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ཀ་ིསྔནོ་རསི་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་མཆགོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིསྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གིས།  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༢༠ 
༄༅། །བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིསྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད། 

རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ 
 
༄༅། །མཆགོ་ཏུ་བཀུར་བར་འསོ་པའ་ིདཔལ་ལྡན་བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གོས་
ཚགོས་སུ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བའ་ིགནས་བབ་ཀ་ིཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྟར་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ས་ིཚོགས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་
གནས་བབ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྔོན་རིས་ཀི་ལམ་ནས་གསལ་འགོད་བ་ཐབས་མེད་ཀང༌། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་
དགངོས་དོན་བོད་མིའ་ིབདནེ་དནོ་འཐབ་རདོ་དང༌། མང་ཚགོས་ཀ་ིའཕལ་ཕུགས་བད་ེདོན། ལྷག་པར་མ་ིརགིས་ཀ་ིཁད་ཆསོ་
མཚོན་པའི་ར་ཆེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང༌། དེ་དག་གི་གཞི་ར་སྐད་ཡིག་བཅས་པ་རྒྱུན་འཛིན་གོང་འཕེལ་བ་རྒྱུའི་དགོས་
དངུལ་ག་ོསྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའ་ིཐོག སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཕུགས་བརྟན་ཇ་ེབཟང་དུ་གཏངོ་ཐབས་འབད་བརོན་
ཞུ་མུས་ཁར། སྔོན་རིས་ཀ་ིལམ་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་སི་དང༌། རིས་ལོ་ས་ོསོའ་ིནང་ཡོང་འཆར་
དང་འག་ོའཆར་ཡངོས་རགོས་གོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་ཆེད་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ག་ིལས་འགན་གལ་ཆ་ེ
ཞགི་ཡིན་པས་ཞབི་ཚགས་གང་ཐུབ་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡདོ།  
 བོད་མིའ་ིབླ་ན་མེད་པའ་ིདབུ་འཁྲིད་ས་ིནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དིན་ཉག་
ཅིག་འོག་བཀའ་ཤག་རིམ་བོན་དང༌། ལྷག་པར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་ག་ིབཀའ་ཤག་རིམ་པས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་
ཀ་ིདཔལ་འབརོ་ལམ་ལུགས་དང་གནས་བབ། ད་ེབཞནི་སྔནོ་རིས་འབུལ་ཕགོས་བཅས་མང་གཙའོ་ིལམ་སལོ་དང་མཐུན་པ་
ཕ་ིགསལ་ནང་གསལ་ག་ིགནས་བབ་ཚད་ལྡན་བསྐྲུན་པར་ཡ་ིརང་ཤར་སོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབོར་
གནས་བབ་དང༌། བོད་མིའི་སོད་གནས་གཞིས་སར་སོ་སོའ་ིནང་འཚ་ོརྟེན་དང༌། ཤེས་ཡོན། འཕོད་བསྟེན་བཅས་ཀི་མཐུན་
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རནེ་སབས་བཅོལ་བ་གཞན་ལས་གནས་བབ་བཟང་བ་ཡོད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡིན།  
 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་རེས་ཀི་སྔོན་རིས་འད་ིབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་རིས་མཐའ་མ་དེ་
ཆགས་ཀ་ིཡོད་སྟབས་སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིམ་དངུལ་གནས་བབ་རྒྱས་ཙམ་སྙན་སྒྲནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆབ་སིད་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཆ་
ནས་བལྟས་ན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་བབ་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་པ་དང༌། ལ་ོལྟར་ཕན་བུའ་ིའཕར་སྣོན་བྱུང་བཞིན་
ཡོད་པ་ད་ེགཙ་ོབོྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ནས། སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ལས་ཚང་མས་ཁ་ཞེ་
གཉསི་མེད་ཀིས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་དང༌། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པསོ་དབུས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་རྣམ་
པས་སྐབས་དུས་ལམ་སྟོན་བཅས་ལས་བྱུང་བ་ཞགི་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞནི་ཡདོ།  
 
༡་༠ སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ། 
 
༡་༡ ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ཁངོས་སུ་ཚུད་པའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་ག་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ། 
 
བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་མ་ལག་ཡོངས་ཀ་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉནི་ག་ིཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་བསམོས་སོར་
ས་ཡ་ ༣,༨༣༦་༣༠ བས་པ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉནི་ག་ིགནས་བབ་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༤་༡༡ མང་བ་
བྱུང་ཡདོ། ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ཁངོས་ཚུད་པའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་ག་ིའདས་ལ་ོའགའ་ིཕགོས་བསམོས་དཔལ་
འབརོ་གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།  
ལ་ོདུས། སྔནོ་རསི་ 

མ་དངུལ། 
(སོར་ས་ཡ།) 

གཏན་
འཇགས་མ་
དངུལ། (སོར་
ས་ཡ།) 

ཟུར་བཀལོ་
སརི་བཏང་ 
མ་དངུལ། 
(སོར་ས་ཡ།) 

ཟུར་བཀལོ་
ལས་འཆར་ 
མ་དངུལ། 
(སོར་ས་ཡ།) 

བསམོས། 
(སོར་ས་ཡ།) 

འཕར་འབབ། 
(སོར་ས་ཡ།) 

༢༠༡༦།༣།༣༡ ༦༩༡་༨༡ ༢༥༢་༨༩ ༨༧༧་༩༨ ༧༦༢་༤༣ ༢༥༨༥་༡༡  
༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༣༥་༩༡ ༢༦༩་༡༩ ༡,༡༦༩་༢༩ ༧༢༥་༣༠ ༢,༩༩༩་༦༩ ༤༡༤་༥༨ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༩༨༧་༩༦ ༢༧༨་༣༤ ༩༧༧་༤༦ ༨༠༣་༧༣ ༣,༠༤༧་༤༩ ༤༧་༨ 
༢༠༡༩།༣།༣༡ ༡,༢༩༦་༤༧ ༢༨༤་༦༠ ༡,༡༡༥་༢༧ ༨༦༥་༨༥ ༣,༥༦༢་༡༩ ༥༡༤་༧༠ 
༢༠༢༠།༣།༣༡ ༡,༤༩༣་༨༦ ༢༩༤་༩༧ ༡༢༤༥་༣༦ ༨༠༢་༡༡ ༣,༨༣༦་༣༠ ༢༧༤་༡༡ 
 
གོང་གསལ་ལྟར་སྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ག་ིགནས་སྟངས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལ་ོལྟར་འཕར་བཞནི་
ཡོད་པ་དང༌། ད་དུང་མུ་མཐུད་གནས་སྟངས་ཇ་ེབཟང་དུ་འག་ོཐབས་འབད་བརནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 
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༡་༢ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།  
 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་གི་དགོས་དངུལ་གཞན་བརྟེན་མ་ཡིན་པར་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇགོ་ག་ིལས་དནོ་ཞུ་མུས་ལྟར་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉནི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧ བས་ཏ་ེའཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༣༧ བེད་ཀ་ིཡོད། ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༡ འཕར་སྣོན་གིས་སརོ་ས་ཡ་ ༦༦་
༣༡ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༡་༤༤ འཕར་སྣན་གིས་སོར་ས་ཡ་ ༦༣་༣༠ བེད་ཀ་ིཡོད། ཤེས་རགི་ལས་
ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༡་༠༡ ཡོད་པ་བཅས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་
ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༤༩༥་༥༩ བདེ་ཀ་ིཡོད།  
 
༡་༣ སྔནོ་རསི་མ་དངུལ། 
  རསི་ལ་ོ ༢༠༠༨་་་༠༩ ལ་ོནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལ་ོརའེ་ིདགསོ་དངུལ་གཏོང་ལེན་བ་དགསོ་ཀ་ི
དངསོ་བྱུང་དངསོ་སངོ་གཉསི་ཁ་འཐབ་ཀསི་ལྷག་བསད་ཇ་ིབྱུང་མ་འངོས་པའ་ིདམགིས་རྟནེ་ཆདེ་ལ་ོལྟར་ བཀར་བཅུག་
གིས་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ག་ིང་ོབརོ་གསོག་འཇགོ་བདེ་མུས་ཡིན། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལའོ་ིདངསོ་བྱུང་དངསོ་སངོ་གཉསི་
ཁ་འཐབ་ཀསི་ལྷག་བསད་སརོ་ས་ཡ་ ༡༩༧་༣༩ བས་ཡདོ་པའང་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ཐགོ་བསྣན་ཏ་ེཁོན་མ་དངུལ་སོར་ས་
ཡ་ ༡,༤༩༣་༨༦ བདེ་ཀ་ིཡོད། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིའདས་ལ་ོའགའ་ིགནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།  
 

རསི་ལ།ོ མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་སོར་ས་ཡ། 
༢༠༡༦།༣།༣༡ ༦༩༡་༨༡  
༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༣༥་༩༡ ༡༤༤་༡༠ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༩༨༧་༩༦ ༡༥༢་༠༥ 
༢༠༡༩།༣།༣༡ ༡,༢༩༦་༤༧ ༣༠༨་༥༡ 
༢༠༢༠།༣།༣༡ ༡,༤༩༣་༨༣ ༡༩༧་༣༦ 

 
 གོང་གསལ་སྔནོ་རིས་མ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ིདངུལ་སེད་ལ་བརྟེན་ནས་ད་བར་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཕལ་མོ་ཆེའི་ལོ་རེའི་འཛིན་སོང་རྒྱུན་གོན་འདང་ངེས་ཐོག་ལས་འཆར་ལའང་འགོ་གོན་མི་ཉུང་བ་
གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མ་འངོས་པར་ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་ཡངོ་ཐུབ་པའ་ིར་ེབ་བེད་ཀ་ིཡོད།  
 
༡་༤ ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ།  
 ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་ལོ་རེའ་ིའགོ་གོན་གི་དགོས་དངུལ་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་
གཏོང་དམིགས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའ་ིཟུར་བཀོལ་ཡདོ་པའ་ིལས་ཁུངས་གངས་ ༢༨ ཡདོ་པ་རྣམས་
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ཀ་ིསརི་བཏང་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༡,༢༤༥་༣༦ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༨༠༢་༡༡ བཅས་ཟུར་བཀལོ་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༤༧་༤༧ བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉིན་ག་ིགནས་བབ་ལས་སིར་བཏང་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༠་༠༩ མང་བ་དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༣་༧༤ ཉུང་བ་བེད་ཀ་ིའདུག་པའ་ིགནས་
སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།  
 
ལ་ོདུས། སརི་བཏང་ 

མ་དངུལ་ 
སོར་ས་ཡ། 

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

ལས་འཆར་ 
མ་དངུལ་ 
སོར་ས་ཡ། 

འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

བསམོས་ 
སོར་ས་ཡ། 

བ སོ མ ས ་
འཕར་འབབ་
སོར་ས་ཡ། 

༢༠༡༩།༣།༣༡ ༡,༡༡༥་༢༧  ༨༦༥་༨༥  ༡,༩༨༡་༡༢  
༢༠༢༠།༣།༣༡ ༡,༢༤༥་༣༦ ༡༣༠་༠༩ ༨༠༢་༡༡ (༦༣་༧༤) ༢,༠༤༧་༤༧ ༦༦་༣༥ 
 
སིར་བཏང་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་བསོམས་པའི་ཕོགས་བསོམས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༢,༠༤༧་༤༧ བདེ་ཀ་ིཡོད་པས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩།༣།༣༡ ཉནི་ག་ིགནས་བབ་ལས་སརོ་ས་ཡ་ ༦༦་༣༥ མང་བ་བདེ་ཀ་ིཡོད། 
འདས་ལ་ོལྔའ་ིཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་ག་ིགནས་སྟངས་གོང་གསལ་དནོ་ཚན་ ༡་༡ ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
 
༢་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལའོ་ིཡངོ་འབབ་དང་འག་ོགནོ། 
༢་༡ རིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཀི་མཐའ་མའི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་ཁོན་སོར་ས་ཡ་ 
༣,༡༩༤་༦༣ བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་དགོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ 
༨༩༥་༥༦ བས་པ་ནས་དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༦༠༨་༥༡ དང༌། ཡོང་འཆར་ཁོན་བསོམས་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ 
༣,༣༣༤་༨༧ བྱུང་ཁངོས་ནས་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་འཆར་ཚདོ་དཔག་སརོ་ས་ཡ་ ༨༩༥་༥༦ བས་པར་དངསོ་བྱུང་
སོར་ས་ཡ་ ༨༠༥་༨༧ བས་ཏེ། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་དགོས་དངུལ་དངོས་བྱུང་དང་འགོ་གོན་དངོས་སོང་གཉིས་ཀི་ལྷག་
འཕསོ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༩༧་༣༦ བྱུང་བ་སྔར་ལམ་བཞནི་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅུག་ཞུས་ཡདོ།  
༢་༢ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩་་༢༠ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་མཐའ་མའ་ིའག་ོགོན་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ ༢,༢༩༩་༠༧ གཏན་
འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངོས་སོང་སོར་ས་ཡ་ ༡,༩༦༢་༦༣ དང༌། ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༤༣༩་༣༡ གཏན འབེབས་
བྱུང་བ་ནས་དངསོ་བྱུང་སོར་ས་ཡ་ ༢,༡༦༨་༧༥ བས་ཡདོ། 
 
༣་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལའོ་ིམཐའ་མའ་ིསྔནོ་རསི་གནས་སྟངས། 
༣་༡ རིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིཐོག་མའི་སྔོན་རིས་སུ་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༤༨་༠༢ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་
དནོ་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤༢༡་༦༦ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སོར་ ༡༥༤༥་༡༠ བཅས་བསམོས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ 
༢,༧༡༤་༧༩ བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་ནས་ཟུར་བཀལོ་རསི་ཁོངས་ནས་གཏོང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༨༨༥་༧༣ དང༌། 
སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༨༢༩་༠༦ ཐོག་རིས་ལོའ་ིནང་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ཟུར་བཀོལ་
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རསི་ཁོངས་སུ་ཡང་སྙིང་སོར་ས་ཡ་ ༥༤༨་༥༩  དང༌། སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༨་༧༢  བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
ཐོབ་བྱུང་སྟེ། རིས་ལོའ་ིནང་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༧༢་༡༩ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དོན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༥༠་༣༨ 
དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༦༩་༥༣ བཅས་མཐའ་མའི་འགོ་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་
བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣,༤༩༢་༡༠ བྱུང་བ་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ང༽ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། དེའི་ཁོངས་ནས་
ཟུར་བཀོལ་རིས་ཁོངས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༤༣༤་༣༢ དང༌། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༠༥༧་༧༨ བེད་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཇ༽ པ་ལྟར་ཡནི། 
༣་༢ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་སུ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིཡོང་འཆར་བཀའ་འཁྲོལ་
གཏན་འབབེས་ཁོན་བསམོས་སརོ་ས་ཡ་ ༢,༦༣༤་༤༨ བས་པ་ནས་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་དམགིས་སོར་ས་ཡ་ 
༨༢༩་༠༧ དང༌། ཟུར་བཀལོ་རསི་ཁངོས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡,༨༠༥་༤༡ ཐགོ་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྣན་ཏ་ེམཐའ་མའ་ི
ཟུར་བཀལོ་རསི་ཁངོས་ཡང་སྙངི་བྱུང་འཆར་སརོ་ས་ཡ་ ༢,༤༠༥་༨༠ དང༌། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་དམགིས་སོར་ས་
ཡ་ ༡,༠༥༧་༧༨ བས་པ་ཕགོས་བསམོས་ཁ་ཤོག་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།  
 
༤་༠ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ། 
༤་༡ ཡངོ་འཆར། 
ཀ རིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་ཁོན་
བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༩༤༨་༦༤ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༨༢༣་༣༨ 
དང༌། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀལོ་ག་ིཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༡༢༥་༢༦ ཞུས་ཡོད་པ་ཞབི་གནས་སྔནོ་རིས་བྱུང་སོང་
རསི་ཤོག་ལྟར་ཡནི།  
ཁ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཚདོ་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གསི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ་སརོ་ 
ས་ཡ་ ༥༠༠ བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའ་ིགནས་བབ་ཡདོ། 
ག སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་དམགིས་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཞིག་ན་ིདྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིཡིན་པས།  
དྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་དང༌། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་རིས་ལོའ་ིནང་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ 
༡༩༢་༠༦ བས་པ་སྔ་ལོའ་ིཐོག་མའི་སྔོན་རིས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༡་༤༢ མང་བ་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེན་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་དང་རང་བདེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག ཕ་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག བོད་རགིས་ས་ིམཐུན་ཚོགས་པ། 
བོད་རིགས་ཚགོས་པ་བཅས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་འགན་ཁུར་གནང་མུས་ལྟར་འབུལ་འབབ་ལ་ོར་ེབཞིན་མང་དུ་
འག་ོབཞིན་ཡདོ།  
 
༤་༢ དགསོ་དངུལ་འག་ོའཆར། 
ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིའག་ོགོན་ཚོད་དཔག་
ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༩༩་༠༡ བས་པ་ནས། ཕོགས་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༤༦༢་༩༩ དང་གཞན་རྒྱུན་
གོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༩༠་༢༢ བཅས་བསོམས་རྒྱུན་གོན་སོར་ས་ཡ་ ༨༥༣་༢༡ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དནོ་ཆདེ་སོར་ས་
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ཡ་ ༣༥༡་༨༩ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡,༤༩༣་༩༡ བས་པའ་ིཞིབ་ཕ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཅ༽ པ་ལྟར་
ཡིན། གོང་གསལ་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགོན་ག་ིདགོས་དངུལ་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༧༧༣་༣༨ དང༌། ཟུར་
བཀལོ་རསི་ཁངོས་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༡,༩༢༥་༦༣ འག་ོའཆར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ་པ་ཞབི་ཕ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཉ༽ པ་ནང་
གསལ་ལྟར་ཡནི། 
ཁ གོང་གསལ་འག་ོགོན་ཚོད་དཔག་ཕོགས་བསོམས་རིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིཐོག་མའ་ིསྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་
ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༥་༧༨ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༠་༥༨ ཉུང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། རྒྱུན་གོན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༥་༡༩ མང་བ་དང༌། 
དམགིས་བསལ་ལས་དནོ་ལ་སོར་ས་ ༦༩་༧༧ ཉུང་བ། དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ལ་སརོ་ས་ཡ་ ༥༡་༢༠ ཉུང་བ་བདེ་ཀ་ི
འདུག  
ག དམིགས་བསལ་ལས་དོན་དང༌། དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་དགོས་ངེས་ཅན་དང༌། རིས་ལོའ་ིནང་ལག་བསྟར་
ཐུབ་ཐབས་ཡོད་རགིས་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
ང སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་ནས་འག་ོགོན་ཚདོ་དཔག་གཏོང་དགསོ་སོར་ས་ཡ་ ༧༧༣་༣༨ བས་ཏ་ེསྔ་ལའོ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་
རསི་གཏན་འབབེས་ལས་སོར་ས་ཡ་ ༥༥་༦༨ ཉུང་བས་བརྒྱ་ཆ་ ༦་༧༡ བདེ་ཀ་ིཡོད། 
ཅ ད་རསེ་ཀ་ིསྔནོ་རསི་འད་ིབཞིན་བཀའ་ཤག་འདའི་ིསྔནོ་རསི་འབུལ་ཐངེས་མཐའ་མ་ད་ེཡིན་པར་སངོ༌། མ་འངོས་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིབཀའ་ཤག་ག་ིལས་གཞིའ་ིཆདེ་ཧནི་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཟུར་བཅད་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
 
༤་༣ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཕགོས།  
བོད་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིརསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིའག་ོགནོ་ཚདོ་དཔག་ཕོགས་
བསམོས་རྒྱབ་གཉརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༢,༦༩༩་༠༡ བས་པ་ནས་ཁྲིམས་བཟ་ོདང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སརོ་ས་ཡ་ ༦༢་༢༡ དང༌། 
ཆབ་སིད་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགནོ་སོར་ས་ཡ་ ༦༣༧་༧༨ འཛནི་སངོ་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༥༩༡་༠༢ ཤེས་
ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སརོ་ས་ཡ་ ༦༠༢་༣༣ འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༥་༤༡ ཆསོ་
རགི་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སརོ་ས་ཡ་ ༦༠་༥༧ ས་ིཚགོས་དང་འབལེ་བའ་ིའག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༦་༩༩ བཅས་རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་པའ་ིཁངོས་ནས་གལ་ཆའེ་ིལས་གཞ་ིཁག་ཅགི་ག་ིཞབི་ཕ་གཤམ་གསལ། 
 
ཀ ཆསོ་དང་རགི་གཞུང༌།  
༡ ྋརྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང༌། བོད་བསྟན་སིད་ཞབས་རིམ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༨ དང༌། གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་དང༌། འཚ་ོསྣོན། 
མཆོད་རྒྱགས། ད་ེབཞིན་བཙན་བོལ་དུ་སེས་པའ་ིབོད་མི་གཞོན་སེས་དང༌། ཧ་ིམ་ལ་ཡའི་ར་ིབརྒྱུད་ཀ་ིགྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་
བཅས་ལ་བསམོས་སོར་ས་ཡ་ ༡༨་༩༡ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༢ དབུ་འཁྲིད་བླ་ཆནེ་དང་མཁན་ཟུར་བཅས་ལ་མཚན་དདོ་སརོ་ས་ཡ་ ༢་༠༦ གསར་དུ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༣ རིས་མེད་བགོ་གླེང་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༢༢ དང༌། ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༧༧ ྋགོང་ས་མཆོག་གི་
དགོངས་གཞི་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་འགོ་བ་མིའི་བཟང་སོད་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༩༡ 
བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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ཁ འཕདོ་བསྟནེ་ལྟ་སངོ༌།   
༡ མང་ཚོགས་ཀི་ལུས་ཁམས་བད་ེཐང་དང་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག མྱོས་རས་ངན་གོམས་བཅས་སུ་མི་འགོ་བའི་
ཆེད་ལུས་རལ་ཡ་ོཆས་གསར་འཛུགས་ལས་གཞིའ་ིཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༣༨ དང༌། རེད་ཐང་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡་༡༠ རྒྱལ་
ཡོངས་ཕ་ོམ་ོགཉིས་ཀ་ིསིལ་སྤོལ་འགན་བསྡུར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢་༠༠ བོད་རིགས་རེད་འགན་ཚོགས་པའ་ིཆེད་སོར་འབུམ་ 
༦ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ མང་ཚོགས་ཀི་སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༨༣ དང༌། ཉམ་ཐག་ལ་སན་བཅོས་མཐུན་
འགྱུར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༡༨ མ་ིམང་ལ་སོབ་གསོ་དང་སོང་བརར་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༢༩ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། 
༣ ནད་གཞ་ིབཅོས་ཐབས་ལས་སྔོན་འགོག་གལ་འགངས་ཆ་ེབས་སི་ཚོགས་ཁྲོད་ནད་འཚབ་ཆ་ེབའ་ིནད་གཞ་ིགཉན་
ནད་རགེ་དུག་དང༌། མྱོས་རས་ངན་གོམས། ཊ་ིབ་ིནད་གཞི། མཆིན་ནད་དུག་འཐབ། ཚ་བ་འདར་ཚད་བཅས་ཀ་ིསྔོན་འགོག་
དང་བཅསོ་ཐབས་བཅས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨་༦༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ དམགིས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ག་ིབོད་མ་ིརྣམས་ལ་ལྟ་སངོ་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༢༡་༣༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
 
ག ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན། མི་རིགས་གསོ་སོང་དང་དེའི་ང་ོབོ་མ་བརླག་
པར་རྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས་པས། བོད་ཕྲུག་ཚོའ་ིཤེས་ཡོན་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་གནད་
ཆ་ེཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞནི་པས་འད་ིལོའ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞིའ་ིཆེད་སོར་ས་
ཡ་ ༦༣༡་༣༢ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༡ བོད་ཕྲུག་ཤེས་ལྡན་རྣམས་གནའ་དངེ་ག་ིཚད་མཐའོ་ི ཤེས་ཡནོ་སབོ་ཐནོ་ཡངོ་ཐབས་སུ་སོབ་ཡནོ་མཐུན་འགྱུར་ཆདེ་
སོར་ས་ཡ་ ༦༤་༤༤ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ ཤེས་ཡོན་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་པ་ོཡོང་བར་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁྲིད་བེད་ཕོགས་ལ་རག་ལས་ཡོད་པས་
གཞ་ིརིམ་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁྲིད་དང་ད་ེའབེལ་མཐུན་རེན་སྐྲུན་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༦༨་༦༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཁོངས་ནས་དེང་
དུས་དང་མཐུན་པའ་ིའཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སོབ་འཁྲདི་ཞུ་རྒྱུའ་ིལས་གཞིའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༧་༦༩ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༣ དུས་ཀ་ིའགྱུར་འགོས་དང་འཚམས་པའ་ིཤེས་ཡོན་སོབ་འཁྲིད་བེད་ཕོགས་དང༌། འག་ོའཁྲིད་སེད་སིང༌། ཁྲིད་ཆས་
ཀ་ིལམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སོབ་འཁྲིད་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀ་ིཆེད་དག་ེརན་དང་ཕ་མ། ད་ེབཞིན་ཕྲུ་གུ་ལའང་ཟབ་སོང་དང་འོས་
སོང་ཐབོ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཡིན་པར་སོང་དའེ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༠༣་༡༨ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༤ ཕྲུ་གུའ་ིབོད་ཡགི་ཀླགོ་རལ་དང་ག་ོརྟགོས་ནུས་པ་གངོ་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་སུ་བསི་པའ་ིདཔ་ེཚགོས་རམོ་སྒྲགི་པར་
བསྐྲུན་དང༌། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་ངེས་པར་མཁ་ོབའ་ིཐ་སྙད་གསར་བཟ་ོདང་བར་ཆད་གཏན་འབེབས། གཞ་ིརིམ་སོབ་གྲྭའི་
སོབ་དབེ་བསར་ཞབི་པར་བསྐྲུན་སགོས་ཀ་ིཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༥ མ་སུ་ར་ིབོད་ཁམི་དང་སུ་ཇ་བོད་ཁམི་གཉསི་ལ་སོར་ས་ཡ ༢༩ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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ང ས་ིཚགོས་བད་ེདནོ་ལས་གཞ།ི  
༡ ཉམ་ཐག་ལྟ་སངོ་ལས་གཞིའ་ིའགོ་རས་གཅངོ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་འཚ་ོབའ་ིདཀའ་སེལ་འཚ་ོསྣནོ་སོར་ས་ཡ་ ༧༨ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད།  
༢ ས་ོནམ་ཉམས་ཞབི་དང་སོང་བརར་ཁང་ཡར་རྒྱས། དཔ་ེསྟོན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས། ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་ཞངི་ 
ལས་ཡར་རྒྱས་འཛུགས་སྐྲུན་སགོས་ས་ོནམ་དང་མཉམ་སལེ་ཡར་རྒྱས་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞའི་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༣༥་
༧༦ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད།  
༣ གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སི་ཁང་དང༌། མགོན་ཁང༌། ཁང་པ་བཅས་གསར་རྒྱག་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༥་༩༤ རྒྱབ་
གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༤ བོད་པའ་ིབུད་མདེ་རྣམས་ས་ིཚགོས་ནང་འགན་ཁུར་སྔར་ལྷག་ཡོང་ཐབས་སུ་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་ག་ིསདི་བྱུས་
གཏན་འབེབས་ཡོད་མུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༤་༦༩ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཅ རགོས་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ།ི 
༡ བཙན་བལོ་བདོ་མའི་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ད་ེགཞན་བརྟནེ་ག་ིབསམ་བླ་ོདརོ་ནས་རང་ཁ་རང་གསའོ་ིཕགོས་ལ་ 
བསདོ་ཐབས་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ག་ིསདི་བྱུས་ལྟར་འད་ིལ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་
འབལེ་བའ་ིལས་གཞིའ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༡་༤༩ ན་གཞནོ་རྣམས་ལ་ལས་རགིས་སོང་བརར་དང༌། མདུན་ལམ་སོབ་སྟནོ་
སོགས་ཀ་ིཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༨་༣༣ ཚངོ་པ་སེད་སངི་དང༌། ཚངོ་ལས་དནོ་གཉརེ་ཅན་རྣམས་ལ་མཐུན་གྱུར་རམ་འདགེས་
ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣་༠༦ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད། 
༢ རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཕོགས་སུ་བསོད་པར་ཐོག་མ་དཔལ་འབོར་གི་མཐུན་འགྱུར་དགོས་གལ་ལ་བརྟེན། བོད་མིའི་
ཚོང་ལས་འགོ་འཛུགས་སམ་རྒྱ་བསེད་ཆེད་འཚོ་རྟེན་རོགས་སོར་དང་བུན་གཡར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠ དང༌། ན་གཞོན་
རྣམས་ལ་ལས་རིགས་འད་མིན་འག་ོའཛུགས་ཡོང་སད་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་སོར་ས་ཡ་ ༤་༥༠ བོད་རིགས་ཞིང་པ་རྣམས་
ལ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ཆདེ་བུན་གཏངོ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩་༠༠ བཅས་ས་ོསོར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
ཆ ཆབ་སདི་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ།  
༡ རྒྱ་རིགས་བོད་དོན་ཐོག་དོན་གཉེར་ཅན་ལ་འབེལ་ལམ་དང༌། གདན་ཞུ། རྒྱ་རིགས་ལས་དོན་གི་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་
འདུ་བཅས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༦་༣༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༢ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་བོད་དོན་དིལ་བསྒྲགས་དང༌། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ང་ོསོད། རྒྱལ་
སིའི་ནང་བོད་དོན་དིལ་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༨༩ 
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༣ འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བའ་ིལས་འགུལ་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༦་༠༥ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ།  
༤ བོད་རིགས་ཉམས་ཞིབ་པ་གསོ་སོང་དང༌། སོང་བརར། ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་ཁང་གཞན་དང་འབེལ་ལམ་ཉམས་
གསགོ ཚགོས་འདུ། བག་ོགླེང༌། གཏམ་བཤད་སོགས་ཀ་ིཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༥་༤༩ རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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༥་༠ མཐའ་བསམོས། 
༥་༡ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞ་ིཔ་དང་བཅ་ོལྔ་པས་ཐགོ་མ་རསི་བཞེས་སྐབས་དང༌། 
ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ་ིཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང༌། གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ། ཟུར་བཀལོ་བཅས་ཀ་ིའཕར་འབབ་གནས་སྟངས་ཇ་ིབྱུང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 

ལ་ོདུས། སྔནོ་རསི་ 
མ་དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

ཟུར་བཀལོ་ 
མ་དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

ཁོན་བསམོས། 
(སོར་ས་ཡ།) 

འཕར་འབབ། 
(སོར་ས་ཡ།) 

༢༠༡༡་་༡༢ ༣༢༠་༡༤ ༡༨༧་༠༧ ༡,༥༦༦་༢༨ ༢,༠༧༣་༤༩  
༢༠༡༦་་༡༧ ༨༣༥་༩༡ ༢༦༩་༡༩ ༡,༨༩༤་༥༩ ༢,༩༩༩་༦༩ ༩༢༦་༢༠ 
༢༠༢༠།༡༢།༣༡ ༡,༨༣༢་༢༤ ༢༩༩་༦༧ ༡,༩༤༧་༨༡ ༤,༠༧༩་༧༢ ༡,༠༨༠་༠༣ 

(ཚདོ་དཔག་ལྷག་འཆར།) 
 
བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིཁ་ེཡོད་ཚགོས་པ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ག་ིབུན་གཏོང་ལས་གཞིའ་ིཆདེ་ཕ་ིལ་ོ 
༢༠༢༠།༡༢།༣༡ བར་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༠་༡༤ ཐམ་པ་ཡོད་པ་གོང་གསལ་ནང་ཚུད་མེད།  
 
༥་༢ བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིའཛིན་སོང་འག་ོགོན་ལ་ཕན་པའ་ིདགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོམང་ཚོགས་ཀ་ིདང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་འབུལ་འབབ་གཞན། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་དང་དེའ་ིསེད་འབབ་ལས་ གཞན་
ཡོང་དམིགས་ཕུགས་གཏན་འཁེལ་བ་མེད་པས་རང་རེའི་བཙན་བོལ་བའི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་འགོ་གོན་བསི་
ཚགས་བ་རྒྱུའང་འཕལ་ཕུགས་གཉསི་ཕོགས་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པས། ད་ེདོན་ཚང་མས་འག་ོགོན་གཏོང་
ཕགོས་ཐད་དགངོས་བཞེས་ཡངོ་བའ་ིཞབས་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
༥་༣ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སིའི་ཁོན་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ཚོགས་པ། མི་སེར་བཅས་ནས་བཙན་
བོལ་བོད་མི་ཚོར་ད་བར་རོགས་སོར་མུ་མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ད་རེས་ག་ོསྐབས་འད་ིབརྒྱུད་སྙིང་དབུས་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། རང་རེའི་བཙན་བོལ་བའི་གནས་བབ་ད་ེསྔ་ལས་བཟང་དུ་ཕིན་ཡོད་པར་སོང༌། ཚང་མས་
གཞན་བརྟནེ་ག་ིབསམ་བླ་ོདརོ་ཏ་ེབཀའ་ཤག་ག་ིདགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུར་ས་ིཚགོས་ཁོན་ཡོངས་
ནས་འབད་བརནོ་སྔར་ལྷག་གནང་དགསོ་པའ་ིའབོད་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང༌། 
 
༥་༤ མཐའ་དོན། བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་མགོན་སབས་སི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་
ྋཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཐུགས་ཀ་ིབཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བོད་
ནང་དུ་བཙན་གནོན་དང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞི་སྟེ། བོད་དོན་ཞི་འགིག་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་དང་བཅས་རིས་ལོ་ 
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༢༠༢༡་་༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ་ཕུལ།། 
སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཟནི་པ་ཡནི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརིང་ག་ིལས་རིམ་བརྒྱད་པ། རིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོསྙན་
སྒྲོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡགི་ཆ་ཨང་། ༢༡ 

རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༠༢༢ ལའོ་ིབདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རསི་ཐགོ་ 
བདོ་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིསྔནོ་རསི་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ 

ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ།ོ 
 

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

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ འཁོད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁབ་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ 
ལོའ་ིབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོའཁོར་སྔོན་རིས་ཐོག་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིམ་ི
འགོར། སི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་དང་། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན། སི་འཐུས་
གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར། སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་བཅས་ལ་
དམགིས་འཛུགས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་དང་། ད་ེརེས་ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལས་དོན་གལ་ཆ་ེཞིག་ལ་བརྟནེ་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས་ཚབ་ཏུ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཕི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་དོན་ལྟར། བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༨ ཉནི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོརྒྱབ་གཉརེ་དང་བཅས་པ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡདོ། 
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གཉསི།  ཚགོས་ཆུང་གསི་ལས་དནོ་ཇ་ིབས་སྐརོ། 
༡༽ ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པའོ་ིབཀདོ་ཁབ་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༥ སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༡༠།༣༠ ཐོག་

ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ག་ིམདུན་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕུལ་བའ་ིསྔོན་རིས་ཡིག་སྣོད་ཆ་ཚང་རསི་ལེན་
དང་། ད་ེརསེ་ཚགོས་མ་ིལྷན་འཛམོས་ཀསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚགོས་གཙརོ་ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་སོ་སོར་སི་མོས་བྱུང་རེས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོར་ལམ་སྟོན་ཁག་ཞུས་པ་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའི་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་
གནང་སནོ་བྱུང་། 

༢༽ ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ ནས་བཟུང་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ བར་ལས་ཉིན་གངས་ ༡༣ ཙམ་གི་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིརིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་བའི་
བཀའ་ཤག་གི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁ་ཤོག་དང་། རྒྱུན་གོན། དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་
གསུམ་སོ་སོའ་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ཡིག་སྣོད་གངས་ ༢༨ དང་། ད་ེབཞིན་ས་གནས་
འཐུས་མ་ིམེད་པའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ དང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོས་ིལས་ཁུངས། འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀ་ིཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀི་སྔོན་རིས་འབེལ་ཡོད་དབུས་ལས་
ཁུངས་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པའི་ཡིག་སྣོད་གངས་ ༣ བཅས་ཁོན་ཡིག་སྣོད་
གངས་ ༣༡ དང་། རསི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་ཆ་ཚང་དང་བར་བརལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀ་ིཡིག་ཆ་ཁག་
བཅས་ར་ེར་ེབཞིན་བལྟ་ཞབི་ནན་འདངོས་ཞུས། 

༣༽ ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། 
དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་དྲུང་འཕར་བསྟན་འཛིན་ལེགས་སྒྲུབ་ལགས་དང་། ལས་རོགས་
དྲུང་ལས་སྤནེ་པ་ལགས། ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིདྲུང་ཆ་ེ ༤ དང་། དྲུང་འཕར་ ༡ ཟུང་དྲུང་ ༦  དབུས་སྣ་ེལེན་ཁང་
ག་ིའགན་འཛནི། ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པའ་ིས་ིཁབ་འགན་འཛནི། གཞན་ཡང་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིས་ེཚན་ཁག་
ག་ིའགན་འཛནི་དང་ལས་འཆར་འགན་འཛནི། འབལེ་ཡདོ་ལས་བེད་བཅས་གངས་ ༡༡ རིས་དཔོན་ ༤ དང་རསི་
པ་གངས་ ༡༩ བཅས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་འབོད་ཀིས་དོགས་འད་ིདང་། གསལ་བཤད་དགོས་རིགས་བས་པ་མ་
ཟད། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་། ལས་རོགས་རྣམ་གཉིས་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཆེད་
འབོད་ཀིས་དོགས་འད་ིདང་འབེལ་ཡོད་ཡིག་ཆ་ཁག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཅུག་སྟེ་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་
དང་། ཁྲིམས་སྒྲགི་ཁག་ནང་གསལ་བའ་ིསྔནོ་རསི་འག་ོསྟངས་མཐུན་མནི་སོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདངོས་ཞུས་
ཡོད། 

གསུམ།  ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པའོ་ིལམ་སྟནོ་སྐརོ། 
 ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། དཔལ་
འབོར་སྔོན་རསི་ས་ེཚན་ག་ིའགན་འཛནི་རྣམ་གཉསི་ལ་ད་ིབ་ཞུས་ཏ་ེལན་འདབེས་འབོར་བ་ལྟར་དང་། གཞན་ཚོད་དཔག་
ཚགོས་ཆུང་སྔནོ་མའ་ིསྙན་ཐ་ོསགོས་ལ་བལྟ་ཞབི་ཞུས་པ་བཅས་ལ་བརྟནེ་པའ་ིགྲུབ་དནོ་གཤམ་གསལ།  
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༡༽ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལརོ་ཕགོས་བསམོས་འག་ོགནོ་དགསོ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༢༦༩༩༌༠༡ འཆར་འབུལ་གནང་
བ་ད་ེརསི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལའོ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་བཀའ་འཁྲལོ་གཏན་འབེབས་སརོ་ས་ཡ་ ༢༧༡༤༌༧༩ ལས་
སརོ་ས་ཡ་ ༡༥༌༧༨ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༠༌༥༨ ཉུང་བ་བདེ་ཀ་ིའདུག་པ་ལྟར་ལ་ོའདརི་ཉུང་དུ་ཆགས་དནོ་ཇ་ིཡནི། 

 རིས་ལོ་འདིར་རྒྱུན་གོན་གང་འཚམས་འཕར་ཡོད་ནའང་གངས་སིད་ཁུལ་གི་ལས་ཤག་གཉིས་གསར་རྒྱག་གི་
ལས་གཞི་ཕར་ཆེར་གྲུབ་ཡོད་པས་མཚོན་ཨར་པོའ་ིལས་གཞི་ཁག་ཅིག་ཉུང་དུ་སོང་རེན་གིས་ཡིན་སྐོར་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་བ་ལྟར། འད་ིནས་རད་ཞིབ་བས་སྐབས་གངས་སདི་ཁུལ་
གི་ལས་ཤག་གཉིས་གསར་རྒྱག་གི་ཁོངས་གཅིག་པུར་རིས་ལོ་སྔོན་མ་ལས་འད་ིལོ་སོར་ས་ཡ་ ༧༠༌༩༠ ལྷག་
འཆར་འབུལ་ཉུང་བ་ཆགས་ཀ་ིའདུག 

 

༢༽ དབེ་སལེ་ཅན་ག་ིལས་ཁུངས་ས་ོསའོ་ིམ་དངུལ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞནི་ཡདོ་གནས་ཐསོ་རྒྱུ་འདུག་པ་ལྟར་ལ་ོབཞ་ིཙམ་
རངི་ག་ིམ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཇ་ིཆགས་སྐརོ། 

 ཀ༽ འདས་ལ་ོལྔའ་ིརངི་ག་ིསྔནོ་རསི་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་བཅས་
ཀ་ིགནས་སྟངས་དཔལ་འབརོ་སྔནོ་རསི་ས་ེཚན་ནས་གནང་འབརོ་བྱུང་བ་ལྟར་གཤམ་གསལ། 
ལ་ོདུས། སྔནོ་རསི་མ་དངུལ། 

(སརོ་ས་ཡ།) 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 

(སརོ་ས་ཡ།) 
ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ། 

(སརོ་ས་ཡ།) 
༢༠༡༦།༣།༣༡ ༦༩༡༌༨༡ ༢༥༢༌༨༩ ༡༦༤༠༌༤༡ 
༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༣༥༌༩༡ ༢༦༩༌༡༩ ༡༨༩༤༌༥༩ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༩༨༧༌༩༦ ༢༧༨༌༣༤ ༡༧༨༡༌༡༩ 
༢༠༡༩།༣།༣༡ ༡༢༩༦༌༤༧ ༢༨༤༌༦༠ ༡༩༨༡༌༡༢ 
༢༠༢༠།༣།༣༡ ༡༤༩༣༌༨༦ ༢༩༤༌༩༧ ༢༠༤༧༌༤༧ 
 ཁ༽ དབེ་སལེ་ཡདོ་པའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིའདས་ལ་ོབཞིའ་ིམ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ལས་ཁུངས། ༢༠༡༩༌༌༢༠ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ༢༠༡༦༌༌༡༧ 
ཆསོ་རགི་ལས་ཁུངས། ༦༩,༥༢༦,༠༦༥ ༦༩,༢༠༧,༢༢༢ ༧༠,༢༩༥,༤༩༢ ༦༦,༨༦༩,༦༦༤ 
ནང་སདི་ལས་ཁུངས། ༡༩༤,༩༥༢,༠༧༨ ༡༤༤,༡༨༩,༩༧༧ ༡༠༠,༤༠༠,༠༤༤ ༧༠,༣༦༧,༩༢༧ 
ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས། ༣༠,༠༠༠,༠༠༠ ༢༠,༩༠༧,༢༣༨ ༢༡,༤༣༡,༣༤༣ ༨༡,༡༧༤,༡༥༥ 
འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ༥༤,༦༧༨,༦༠༢ ༤༧,༥༧༢,༥༧༧ ༤༨,༠༧༦,༣༨༡ ༤༩,༡༤༢,༢༣༦ 
དཔལ་འབརོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། ༡༢༩,༤༦༥,༢༥༢ ༡༢༥,༠༢༥,༠༥༥ ༡༢༠,༠༡༢,༧༥༣ ༡༡༥,༦༨༦,༡༥༥ 
དཔལ་འབརོ་ཡདི་ཆསེ་དག་ེར། ༡༠༧,༦༧༢,༥༨༤ ༡༡༩,༨༡༣,༡༤༩ ༡༡༨,༤༣༩,༡༢༨ ༡༡༦,༤༧༡,༩༡༡ 
དཔལ་འབོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་ར། 

༡༣༠,༩༢༨,༡༨༣ ༨༧,༥༥༣,༤༠༠ ༥༤,༤༧༡,༧༩༤ ༢༤,༢༦༨,༢༡༡ 
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༣༽ སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་ཇ་ིབྱུང་དང་། དམིགས་བསལ་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ནང་
གསལ་ས་ེཚན་ ཅ༽ ཆ༽ ཉ༽ བཅས་ལན་འདབེས་ཚད་ལྡན་ཡནི་མནི་བལྟ་དགསོ་རྒྱུ། 

 ཀ༽ སྔོན་མའི་སྙན་ཐོར་ལག་བསྟར་གང་གནང་སྐོར་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས་ནང་གསལ་ 
ཅ༽ ནས་  ཉ༽ བར་རེད་འདུག་པ་ལྟར་དང་། གཞན་ཕལ་ཆེར་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་བྱུང་འདུག ཆ༽ ནང་
གསལ་ཤེས་རིག་གི་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གཉིས་མ་འདེས་པར་སོ་སོར་དགོས་
སྐོར་གསལ་བའ་ིཐད། ཞབི་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་སྙན་ཐ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་ལྟར་དབ་ེགསསེ་བས་
ཡོད་གནས་དང་། གནས་སྟངས་དེ་འབེལ་སྐོར་ཞིབ་ཕ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དུ་
གསལ་རྒྱུ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་སོང་། 

 ཁ༽ སྔ་ལོའ་ིསྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༣།༤ ང༽ ནང་གསལ་ས་ཾབྷ་ོཊའ་ིམ་དངུལ་གནས་བབ་ལ་ལྟསོ་ན་ལ་ོརའེ་ིའག་ོ
གོན་ཆ་ཚང་གཏོང་དམགིས་ད་དུང་ཡང་མདེ་པར་བརྟེན་དཔལ་ལས་དང་ཤེས་རིག་གཉསི་ནས་སྔར་སརོ་ལྟར་འག་ོ
གོན་དངུལ་འབབ་ཁ་སྣོན་གནང་བཞིན་འདུག་པ་དང་། ལོ་ལྔའི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་རེད་
འདུག 

  
ལ་ོཁམས། ༢༠༡༩༌༌༢༠ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ༢༠༡༧༌༌༡༨ ༢༠༡༦༌༌༡༧ ༢༠༡༥༌༌༡༦ 

གནས་སྟངས། ༩༦,༥༦༦,༠༡༣ ༨༦,༣༣༢,༦༢༧ ༨༧,༦༢༣,༥༣༢ ༧༡,༡༦༡,༥༦༢ ༡༣༣,༩༥༤,༤༣༣ 
 

༤༽ རསི་ལ་ོའདའི་ིནང་ཏགོ་དབབིས་ནད་ཡམས་དབང་གསི་ལས་གཞ་ིའག་ོའཛུགས་མ་ཐུབ་པའ་ིརགིས་ཡདོ་མདེ། 

 ཏོག་དབིབས་ནད་ཡམས་དབང་གིས་རིས་ལོ་འདིར་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་
འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོནས་གནང་འབརོ་བྱུང་བ་ལྟར་ག་ིདངུལ་འབོར་ཧནི་སོར་ནང་ཕགོས་བསམོས་བས་
པ་གཤམ་གསལ། 

ཨང་། ལས་ཁུངས་མངི་། དམགིས་བསལ། ཟུར་བཀལོ། བསམོས་ཧནི་སརོ། 
༡ ས་ིའཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས། ༡,༠༠༠,༠༠༠ ༣,༨༧༨,༠༠༠ ༤,༨༧༨,༠༠༠ 
༢ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྲིམས་ཞབི་ཁང་། ༤,༢༣༡,༨༠༠  ༤,༢༣༡,༨༠༠ 
༣ ཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས། ༡,༣༡༠,༠༠༠ ༧,༡༣༠,༠༠༠ ༨,༤༤༠,༠༠༠ 
༤ བོད་ཀ་ིསདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།  ༡༩༠,༥༠༠ ༡༩༠,༥༠༠ 
༥ ལྡ་ིལ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ༢,༧༩༠,༨༥༠  ༢,༧༩༠,༨༥༠ 
༦ འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་

ཁང་། 
༥༢༠,༠༠༠  ༥༢༠,༠༠༠ 

༧ ཨ་རའི་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་། ༡,༨༣༢,༦༠༠  ༡,༨༣༢,༦༠༠ 
༨ སུད་ས་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ༡,༢༣༥,༥༠༠ ༦,༣༨༧,༨༨༨ ༧,༦༢༣,༣༨༨ 
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༩ ཨནི་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་།  ༩༨༣,༡༨༠ ༩༨༣,༡༨༠ 
༡༠ ཨནི་ལན་བོད་ཁང་ཐབེས་ར།  ༡༧༨,༧༦༠ ༡༧༨,༧༦༠ 
༡༡ ཨ་ོས་ིཀྲ་ོལ་ིཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ༩༠༠,༧༩༨ ༡,༠༢༩,༡༣༧།༥༠ ༡,༩༢༩,༩༣༥།༥༠ 
༡༢ ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་

བསྟ་ིགནས་ཁང་། 
 ༩༣༧,༡༢༠།༥༠ ༩༣༧,༡༢༠།༥༠ 

༡༣ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་། ༤༠༥,༨༡༠ ༡༠༨,༠༠༠ ༥༡༣,༨༡༠ 
༡༤ སར་སལི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ༢༣,༥༨༣ ༦༢༨,༨༨༠ ༦༥༢,༤༦༣ 
༡༥ པ་ེར་ིས་ིབོད་ཁང་ཐབེས་ར།  ༣,༩༣༠,༥༠༠ ༣,༩༣༠,༥༠༠ 
༡༦ ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་།  ༤,༢༠༩,༩༤༢ ༤,༢༠༩,༩༤༢ 
༡༧ ལྷ་ོཨ་མ་ིར་ིཀའ་ིསྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་། ༥༡༠,༩༠༠ ༤༢༥,༧༥༠ ༩༣༦,༦༥༠ 
༡༨ ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། ༧,༠༢༠,༠༠༠  ༧,༠༢༠,༠༠༠ 
༡༩ ས་ིཁབ་རསི་ཞིབ་ལས་ཁང་། ༡,༩༥༢,༥༠༦  ༡,༩༥༢,༥༠༦ 
༢༠ བལ་ཡུལ་རསི་ཞིབ་ལས་ཁང་། ༥༩༨,༧༠༡  ༥༩༨,༧༠༡ 
༢༡ དཔལ་འབརོ་ཡདི་ཆསེ་དག་ེར།  ༡༠༠,༠༠༠ ༡༠༠,༠༠༠ 
༢༢ དཔལ་འབོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་

ཐབེས་ར། 
 ༢༠,༧༨༧,༠༠༠ ༢༠,༧༨༧,༠༠༠ 

༢༣ ཆསོ་རགི་ལས་ཁུངས། ༢,༠༦༩,༨༥༠ ༡,༨༠༠,༠༠༠ ༣,༨༦༩,༨༥༠ 
༢༤ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ༤,༦༠༥,༠༠༠ ༡,༣༢༢,༨༠༠ ༥,༩༢༧,༨༠༠ 
༢༥ དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་།  ༡,༩༧༨,༤༠༠ ༡,༩༧༨,༤༠༠ 
༢༦ ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས།  ༤༠,༡༣༡,༧༧༡ ༤༠,༡༣༡,༧༧༡ 
༢༧ ནང་སདི་ལས་ཁུངས། ༣༠,༡༩༧,༡༩༢ ༡༣,༦༥༠,༥༧༧ ༤༣,༨༤༧,༧༦༩ 

ཁནོ་བསམོས་ཧནི་སརོ། ༦༡,༢༠༥,༠༩༠ ༡༠༩,༧༨༨,༢༠༦ ༡༧༠,༩༩༣,༢༩༦ 

 

༥༽ ལ་ོཤས་ནས་བཟུང་ཚདོ་དཔག་ཚགོས་ཆུང་རམི་པའ་ིསྙན་ཐ་ོནང་གསལ་ལག་ལནེ་མ་འཁལེ་བ་བྱུང་ཡདོ་མདེ།  

 རིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠ དང་ ༢༠༢༠༌༌༢༡ གཉིས་ཀའ་ིསྙན་ཐོར་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་ལ་བསར་
ཞབི་དགོས་གནས་གསལ་འདུག་ནའང་ད་བར་ལག་ལེན་འཁལེ་བ་བྱུང་མ་ིའདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་གངོ་གསལ་
རསི་ལ་ོགཉསི་ཀ་ིསྙན་ཐའོ་ིནང་ ༥།༥༠ ཚགོས་འདུ་ཁག་གསི་རགོས་དངུལ་གནང་བ་བཞནི་ས་ིཚགོས་ལ་ཐུགས་
ཕན་སསོ་མནི་བཤད་ཁག་ཚུལ་དང་། ལས་དནོ་འད་ིབཞིན་རང་རའེ་ིས་ིཚགོས་ལ་དགསོ་མཁ་ོངསེ་ཅན་ཡནི་པ་ཞུ་
གཞ་ིབལ་སྐོར་གསལ་འདུག 
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༦༽ སྔནོ་མ་ཡངོ་གཏན་མ་འཁལེ་བ་ཟུར་དུ་དབ་ེགསེས་ཕ་ེསལོ་ཡདོ་ནའང་དངེ་སྐབས་སྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་ནང་ད་ེ
ལྟར་མདེ་བརྟནེ་སྔནོ་རསི་ཀ་ིབསམོས་འབརོ་ལ་ཁད་པར་ ཤརོ་ག་ིཡདོ་མདེ། 

 སྔོན་མ་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་ཀི་ལམ་སོལ་ཡོད་སྐབས་ཡོང་གཏན་མ་འཁེལ་བའ་ིརིས་ཤོག་ཟུར་དུ་དབ་ེསོལ་
ཡོད་ཀང་། བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མེད་པ་ནས་བཟུང་སྔོན་རིས་ནང་ཡོང་གཏན་འཁེལ་བ་ཤ་སྟག་ལས་ཡོང་
གཏན་མ་འཁལེ་བའ་ིགངས་འབོར་ར་བ་ནས་འགོད་ཀ་ིམེད་པས་སྔནོ་རིས་ཀ་ིབསོམས་འབོར་ལ་ཁད་པར་ཤོར་ག་ི
མེད་པ་དང་། ཡོང་གཏན་མ་འཁེལ་བའ་ིརིས་འག་ོཟུར་དུ་ཡོད་རིགས་ལ་ཡོང་གཏན་འཁེལ་མཚམས་བར་བརལ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏ་ེམཐར་བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག་སྐབས་གཏན་འབེབས་གནང་ལམ་ཡོད་པ་འད་ི
བཞིན་ལེགས་གནས་སུ་མཐངོ་སྐོར་གསུངས་སོང་། 

༧༽ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་ནང་ལས་འཆར་དང་ལས་འཆར་མ་ཡིན་པའ་ིགངས་འབརོ་ཇ་ི
ཡནི། 

 རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་ནང་ལས་འཆར་འག་ོགོན་བསམོས་སོར་ ༡,༨༤༥,༧༩༩,༧༧༡ 
དང་ལས་འཆར་མནི་པའ་ིའག་ོགོན་བསམོས་སོར་ ༨༥༣,༢༡༦,༧༢༨ བདེ་ཀ་ིའདུག 

༨༽ དངེ་སྐབས་ཨ་ར་ིསོགས་ནས་རོགས་དངུལ་མང་པ་ོཐོབ་སོན་ཡོད་ནའང། སྔོན་མ་ནས་ཡོད་བསད་པའ་ིརོགས་
དངུལ་ར་ཆད་ཕནི་པ་བྱུང་ཡདོ་མདེ། 

 ལོ་ཤས་གོང་ནོར་ཝེ་རོགས་ཚོགས་(NCA)ཀི་རོགས་དངུལ་མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང་བ་
དང་། ད་ེམིན་རོགས་དངུལ་གཞན་གང་ཡང་མཚམས་ཆད་པ་བྱུང་མི་འདུག ནོར་ཝེའི་རོགས་དངུལ་ཆད་པ་དེ་
ཡང་ཆབ་སིད་ཀ་ིགནས་བབ་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ལས་གནད་དནོ་གཞན་མདེ་སྐརོ་གསུངས་སོང་། 

༩༽ བར་སྐབས་ནས་བཟུང་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་མི་དགོས་པ་བས་པ་དེས་དགེ་སོན་ཇི་བྱུང་དང་། བར་བརལ་
བཀའ་འཁྲོལ་མང་དུ་འག་ོརེན་ཆགས་ཡོད་མེད། མ་འོངས་པར་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་ཀ་ིལམ་སོལ་ད་ེདགོས་
གལ་གཟགིས་ཀ་ིཡདོ་མདེ། 

 ད་ལྟའ་ིཆར་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ག་ིལས་དོན་ཆདེ་དཔལ་ལས་སྔོན་རིས་ས་ེཚན་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིརིས་
པ་བཅས་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ག་ིརིང་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་དང་། གལ་སིད་བསར་བཅོས་སྔོན་
རིས་ཡོད་ཚེ་དེའི་ཐོག་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་བཅས་ཀིས་ལས་དོན་གཞན་ལ་འཐུས་
ཤོར་འགོ་ཉེན་ཆ་ེབ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་སོན་ལས་དག་ེཆེ་བར་སོང་། སར་ཡང་བསར་བཅོས་སྔོན་
རསི་ག་ིལམ་ལུགས་སུ་ལོག་ན་དགསོ་གལ་མ་མཐངོ་བ་གསུངས་སོང་།  

༡༠༽ རང་དབང་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པོར་བགེས་ཤག་སོད་པའ་ིལུགས་སོལ་མེད་ནའང་། རང་རེར་དེ་ལྟ་བུ་
གནང་དགསོ་པའ་ིརྒྱབ་ལངོས་ཇ་ིཡནི། 

 གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུར་ད་ེལྟའི་ལམ་སོལ་མེད་ཀང་། རང་རེའི་སི་ཞུ་བ་རྣམས་ན་ིཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀ་ིརལ་ཚགིས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆདེ་དང་། བགསེ་ཡོལ་ཟནི་མཚམས་གཞསི་ཆགས་སུ་
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བཞུགས་གནས་ཐོབ་མིན་ཅ་ིརིགས་དང་། ཕིས་སུ་བོད་ནས་གསར་ཕེབས་རྣམས་ལ་ད་ེབས་ཀང་བཞུགས་ཡུལ་
མེད་པ། གཞན་ཡང་སབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་བགེས་ཤག་
འབུལ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོགཟགིས་ཀ་ིཡོད་གནས་གསུངས་སངོ་། 

༡༡༽ ཉ་ེཆར་བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་དབུས་གསོ་ཚགོས་ནས་ཕ་ིརྒྱལ་རགོས་དངུལ་ལནེ་བེད་དང་
འབལེ་བའ་ིཁྲམིས་ཡགི་(FCRA)བསར་བཅསོ་གནང་ཡདོ་པ་ལྟར། ད་ེའབལེ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ལམ་
དང་། ད་ལན་ག་ིསྔནོ་རསི་འད་ིཡང་བསར་བཅསོ་དའེ་ིདགངོས་དནོ་ལྟར་འཆར་འབུལ་གནང་ཡདོ་མདེ། 

 རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཕ་ིདངུལ་ལེན་བེད་ཀ་ིཁྲིམས་སྒྲིག་ལ་བསར་བཅོས་གནང་མ་ཐག་ནས་དེ་འབེལ་
ལག་ལེན་བསྟར་ཕོགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀ་ིའགན་ཁུར་འོག་ལས་དནོ་འཆར་སྒྲིག་གིས་ཡིག་ངག་གཉསི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་གསི་ལག་བསྟར་འག་ོའཛུགས་དང་། དབེ་སལེ་ཡོད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཆ་ེཁག་
གི་རིས་པ་སོགས་ཀི་ལྷན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ་མ་འོངས་པའི་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་དང་ལམ་སྟོན་
གནང་སོ་གང་ཡོད་རྣམས་འགོ་བཞིན་པ། སྔོན་རིས་གསར་པའ་ིཐོག་ཁྲིམས་ཡིག་བསར་བཅོས་ཀི་དགོངས་དོན་
རོགས་དངུལ་གི་འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ལ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་གཞི་མེད་སྐོར་གསུངས་
སོང་། 

༡༢༽ རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་གཞུང་འཛིན་གསར་རིང་འཕ་ོའགྱུར་ག་ིསྐབས་མཚམས་སུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ལ་འོས་
ཤགོ་(Vote on Account) བསྡུ་སལོ་ཡདོ་པ་དང་། ད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་ག་ིལས་ཡུན་ཟླ་གཉསི་ཙམ་ལས་མདེ་
པར་བརྟནེ་ད་ེལྟ་བུའ་ིལམ་སལོ་ད་ེདགསོ་གལ་གཟགིས་ཀ་ིཡདོ་མདེ། 

 ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་རྣམས་སུ་གཞུང་འཛིན་འཕ་ོའགྱུར་སྐབས་ད་ེལྟ་བུའ་ིལམ་སོལ་ཞིག་ཡོད་
ནའང་། རང་རེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པས་དེ་ལྟར་དགོས་པའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀ་ིམེད་པ་དང་། ད་ེསྔོན་གི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞིགས་ན་འཛིན་སོང་གསར་པའི་ལས་དོན་ལ་
འགོག་རེན་གང་ཡང་འཕད་ཀི་མེད་པ། ད་ེལྟ་བུའ་ིལམ་སོལ་གཏོད་ཚ་ེལས་རོག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་གཞི་ལས་མ་
མངནོ་པས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ལ་འསོ་ཤོག་བསྡུ་དགསོ་གཟགིས་ཀ་ིམེད་སྐརོ་གསུངས་སོང་། 

༡༣༽ བདོ་མ་ིགནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ས་ིའཐུས་འཚམས་གཟགིས་སམ་ཕོགས་བསོད་ཕབེས་སྐབས་བད་ེསྡུག་
ཞུས་རིགས་དང་། བཀའ་བློན་ཞིག་ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུས་རིགས་གཉིས་ལ་དུས་ཐགོ་ལག་
བསྟར་གནང་ཕགོས་ཁད་པར་ཤརོ་དནོ་གང་ཡནི་སྐརོ་བཅས། 

 སི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་ལ་མི་མང་ནས་བདེ་སྡུག་ཞུས་རིགས་ལ་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་གལ་ཆེ་ཆུང་དབེ་
འབེད་ཀིས་ལག་བསྟར་གནང་རིགས་བྱུང་མེད་པ་དང་། ལས་གཞིའི་ངོ་བོ་དང་། གནས་སྟངས། སྔོན་རིས་ཀི་
གནས་བབ་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའི་རིགས་ཕོགས་གཉིས་ཀར་བྱུང་དང་
འབྱུང་བཞནི་འདུག་ཅིང་། དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་ཀང་དགོས་ངེས་ཅན་རགིས་རསི་ལ་ོརསེ་མའ་ིནང་འཆར་
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འབུལ་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གཅགི་གྱུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསུངས་
སོང་། 

བཞ།ི རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་ལ་བཀའ་ཤག་གསི་འག་ོགནོ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 
༡། བཀའ་ཤག་ག་ིའག་ོགནོ་རྒྱབ་གཉརེ། 

ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའ་ིརིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་། དམིགས་
བསལ་ལས་དོན། ཟུར་བཀོལ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགོན་ག་ི
དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༩༌༠༡ འཆར་འབུལ་གནང་བ་དང་། དགོས་དངུལ་འད་ིདག་རིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༢༡ 
ལོའ་ིཐགོ་མའ་ིསྔནོ་རསི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༡༤༌༧༩ ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༌༧༨ དང་བརྒྱ་ཆ་ 
༠༌༥༨ ཉུང་བ་བདེ་ཀ་ིའདུག 

ཁ གོང་གསལ་དགོས་དངུལ་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༡༩༢༥༌༦༣ ཟུར་བཀལོ་དང་སོར་ས་ཡ་ ༧༧༣༌༣༨ སྔནོ་རསི་མ་དངུལ་
ནས་གཏོང་རྒྱུའ་ིའཆར་འབུལ་གནང་འདུག 

ག ས་གནས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་འདུ་མེད་པའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ ༥ དང་ལྷ་ོས་ིལས་ཁུངས་ཀ་ིའགོ་གོན་
དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༣༌༧༦ དང་། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་
དང་། སན་ཁང་ཁག་གསུམ་གི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༌༣༥ གནང་འདུག་པ་གོང་གསལ་
ཕགོས་བསམོས་འག་ོགོན་འཆར་འབུལ་ཁངོས་ཚུད་མ་ིའདུག 

༢། རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 

ཀ རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས་ད་ེམིན་འདས་ལ་ོལྔའ་ིང་ོསོང་དང་། རིས་
ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་ཕ་ིཟླ་ ༡༢ བར་ག་ིང་ོསོང་བཅས་ལ་གཞ་ིབཅོལ་གིས་དགོས་དངུལ་
འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་གནས་དང་། དམིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་དུ་གསལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་
དགསོ་ངསེ་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངསེ་རགིས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཡདོ་གནས་གསལ་འདུག 

ཁ ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག་དང་། 
ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སོར་ནང་འཆར་འབུལ་གནང་སོལ་ལྟར་ཡུལ་སོར་སོ་སོའ་ིའཛའ་ཐང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༩།༡༢ ནས་ ༢༠༢༠།༡༡།༡༥ བར་གི་ཆ་སྙོམས་འཛའ་འབབ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠།༡༡།༡༥ ཉིན་གི་འཛའ་ཐང་
གཉིས་ནས་གང་ཉུང་བ་དེར་རིས་སྐོར་གིས་ཧིན་སོར་ནང་འཛའ་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་སྐོར་དང་། ཞིབ་ཕ་འདི་མཉམ་
ཆབས་འབུལ་ཡོད་པར་བཟ་ོབཅསོ་གནང་འོས་གཟགིས་ཚ་ེགནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞསེ་གསལ་འདུག 

ག སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་རིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིམཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་རེའུ་མིག་ནང་བར་བརལ་དང་ཁ་བསྒྱུར་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་བསྣན་ཏ་ེའགོད་འབུལ་གནང་འདུག 
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ང ཕ་ིལོ་ ༢༠༢༠།༤ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡ བར་གི་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ 
༦༡༧༌༤༠ དང་། འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༥༦༥༌༠༣ དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ 
༢༢༨༌༧༠ དང་། སྔནོ་རསི་ཡངོ་དམགིས་ལ་ཕན་པ་ཡངོ་འཆར་སརོ་ས་ཡ་ ༢༢༨༌༧༡ བཅས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བའ་ི
ཞབི་གནས་མཉམ་འབུལ་གནང་འདུག 

ཅ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༣ ནང་གསེས་ ༢  ནང་དོན་ཟུར་
བཀོལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༡།༤ "སི་ཚོགས་བད་ེདོན་ལས་གཞ་ི" ཞེས་པ་ད་ེལས་ཁུངས་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་དགོས་
གལ་གསལ་ཐད། རིས་འག་ོད་ེལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་ང་ོབ་ོདང་འཚམས་པའ་ིརིས་འགོད་ལྟར་ཡོད་པས་ལས་
ཁུངས་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་མེད་ཞུ་ཞསེ་གསལ་འདུག 

ཆ རིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༢ ནང་དོན་ཤེས་
རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གཉསི་མ་འདསེ་པར་ས་ོསོར་འགདོ་འབུལ་ཞུ་
དགོས་འཁོད་ཡོད་ནའང་སྔོན་རིས་འགེངས་ཤོག་ཏུ་རང་བདག་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཇི་ཡོད་འགེངས་
ཡུལ་ལྟར་ས་ོསོར་བཀང་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག 

ཇ སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༨ པའི་ནང་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་ཕོགས་
ཐད། འབེལ་ཡོད་ཁག་ལ་གསན་འདེབས་སྐུལ་ལྕག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དང་། གཙང་ཁེ་ཆག་དགོས་དོན་ནི་
འབེལ་ཡོད་ཚོའ་ིཚོང་གི་གནས་བབ་ལ་རག་ལུས་ཡོད། དཔྱ་དངུལ་སྤར་ཆའ་ིཐད་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་ཤག་གིས་
གསལ་བཤད་སྔ་རསེ་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ལྟའ་ིའཆར་དམིགས་བསལ་འཆར་གཞ་ིགང་ཡང་མེད་གནས་གསལ་འདུག 

ཉ སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༩ ནང་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ལྷན་ཁང་སོ་
སོར་མ་འདསེ་པར་འགོད་འབུལ་ཞུས་དགསོ་གསལ་ཐད། བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེབཞིན་སྒྲགི་དནོ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་གི་ཡོད་སྟབས་ད་ེའབེལ་ཞིབ་གནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་མུས་ཀང་། འད་ི
ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་ལ་ོལྟར་ལ་ོདུས་ཟླ་ཚེས་ནམ་ཞུས་ཀ་ིག་ོརིམ་དང་ལྷན་དུ་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིདམིགས་བསལ་དང་
ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཇ་ིཞུས་བསོམས་འབོར་ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་བསྒྲིགས་ཏེ་འགོད་
འབུལ་ཞུ་བཞནི་ཡདོ་ལ་འད་ིལོའང་ད་ེལྟར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག 

ཏ རསི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ནང་ཏགོ་དབབིས་གཉན་རམིས་རནེ་པས་ཐགོ་མའ་ིའཆར་གཞ་ིལྟར་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞགི་ཕག་ 

 བསྟར་ཐུབ་མེད་ཀང་དགོས་གལ་ཡོད་པ་དང་། འག་ོབཙུགས་ཟིན་ཡང་མཇུག་སོང་ཞུ་བསད་རིགས་འཆར་ལོའ་ིསྔོན་
རསི་སུ་བསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་གནས་གསལ་འདུག 

ཐ ལ་ོལྔ་རེའ་ིམཚམས་ལས་བེད་པའི་ཕོགས་རིམ་ལ་བསར་ཞིབ་ཞུ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་འཆར་ལོའ་ིནང་ལས་བེད་པ་དང་
བགསེ་ཡལོ་བའ་ིཕགོས་སྤར་སྤོམ་དངུལ་ཙམ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསྔནོ་རསི་སུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག 
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ད འཆར་རིས་ཞིབ་གནས་འབུལ་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་ལ་སྤོམ་དངུལ་ཙམ་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། 
སྔནོ་རསི་སྒྲིག་དནོ་ལྟར་ལས་གཞ་ིཕག་བསྟར་སྐབས་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་བརྒྱུད་འཆར་རསི་ངསེ་འབུལ་ཡངོ་རྒྱུ་
ཡིན་གནས་གསལ་འདུག 

ན རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཁོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕོད་བསྟེན། སི་ཚོགས་འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་སོགས་མང་
ཚོགས་ལ་སན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་སྔོན་རིས་ཁོངས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་ཅསེ་གསལ་འདུག 

 
ལྔ། ཚགོས་ཆུང་ག་ིམཐངོ་ཚུལ། 

༡༽ ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་རྣམས་དང་། དམིགས་བསལ་ནང་སིད་དང་འཕོད་བསྟེན། ཤེས་རིག་
བཅས་ཀི་རྒྱབ་ལོངས་རྣམས་སུ་ཡིག་ནོར་མང་པ་ོཞིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུ་མ་ཤོར་བའི་
འགན་ཁུར་དགསོ་རྒྱུ། 

༢༽ རསི་འག་ོཁ་ཤས་ཀ་ིརྒྱབ་ལོངས་མང་པ་ོཞིག་ནང་འདས་ལ་ོརིམ་བརྒྱུད་ཀ་ིའགེལ་བརདོ་པར་བཤུས་བས་པ་ལྟ་བུ་
ལས་ལོ་རང་བཀག་གི་ལས་འཆར་འགྱུར་བ་སོང་རིགས་ལ་འགེལ་བཤད་དམིགས་བསལ་མ་བཀོད་པ་དེ་འད་
འདུག་པས་མ་འངོས་པར་ད་ེལྟ་བུའ་ིས་བཅོས་སུ་མ་སོང་བ་དགོས་གལ་མཐངོ་། 

༣༽ ལྷན་ཁང་ཁག་ག་ིལས་འཆར་ཕར་ཆེར་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ལས་རིས་ལ་ོའདརི་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་གསར་པའ་ི
རགིས་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་མཐངོ་། 

༤༽ ད་ལྟའ་ིསྐབས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམ་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་དུ་ཕིན་
མེད་ནའང་། ད་ེའབེལ་ག་ིའག་ོགོན་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་ཙམ་ལས་ཛ་དག་ག་ིགདོང་ལེན་བ་ཕོགས་
ལས་འཆར་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་། 

 
དྲུག ཚགོས་ཆུང་ག་ིརྒྱབ་གཉརེ། 

༡༽ རསི་ལ་ོའདིའ་ིནང་བཀའ་ཤག་ག་ིརྒྱབ་གཉེར་གནང་བའ་ིའག་ོགོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཆེད་དུ་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་
བས་མེད་ནའང་། ཆོས་རིག་ག་ིརིས་ནོར་ཞིག་ལ་གཅོག་ཆ་དང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར་ལས་
བདེ་འདམེས་ལྷན་དང་། ནང་སདི་ཁབ་ཁངོས་ས་འཐུས་མེད་པ་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གླིང་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིརསི་ཁངོས་སན་ཁང་གསུམ་ག་ིའག་ོགོན་གཉསི་སྤར་ཆའ་ིགོས་འཆར་ཕུལ་ཡོད། 

༢༽ ཕ་ིརྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་གིས་
ཕགོས་བསམོས་ཆདེ་ཧནི་སོར་ནང་བཀའ་ཤག་གསི་འཛའ་བསྒྱུར་གང་གནང་བ་ཇ་ིབཞིན་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
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༣༽ ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་རིས་ཤོག་གཏན་འབེབས་ལྟར་མ་བཀོད་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་ཁ་གསལ་མེད་པ། 
རྒྱབ་ལོངས་སུ་རིས་ནོར་ཤོར་བ། ལས་བེད་ཀི་མིང་འབ་ིནོར་བས་པ། བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསོམས་ཐོའ་ི
མིང་འཁྲུག་པ་བཅས་ཁག་ཅིག་འདུག་པ་རྣམས་ཀ་ིཤོག་བུ་ཐད་ཀར་བར་ེབཅུག་ཡོད་པ་དསེ་འཐུས་རྒྱུ་བས་ཏ་ེསྙན་
ཐའོ་ིནང་དམགིས་བསལ་འགདོ་མ་དགོས་པ་བས་ཡོད། 

༤༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སོང་དང་། 
བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་སྐབས་ ༡༧ པའ་ིའསོ་བསྡུ་ཆེན་མ་ོཞེས་པའ་ིཁོངས། ཕ་ིརྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཆ་ེཁག་
ནང་འོས་བསྡུའ་ིལས་རིམ་རྟོག་ཞིབ་སད་དབུས་ནས་སྐུ་ཚབ་མི་འགོ་ཆེད་རོངས་ཞུ་རྒྱུའི་འགིམ་འགྲུལ་དང་། ཟུར་
ཕགོས། གནས་གླ་སོགས་ཀ་ིའག་ོགོན། ཞསེ་པར་སོར་ ༨༠༠,༠༠༠ ཞུས་འདུག་པར་བཀའ་འད་ིཞུས་ལན་ཡགི་ཐགོ་
ནས་གནང་འབོར་ནང་། སྔར་ལམ་བཞིན་ས་གནས་ཁག་ནང་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་དང་དང་བདེན་
འབྱུང་སད་ཆེད་གཉེར་གནང་ལམ་ཡོད་པ་བཞིན། གཞུང་གོན་བསི་ཚགས་ལ་དམིགས་ཏ་ེས་གནས་ཁག་ནང་སི་
ཟུར་གོ་ཆོད་ཡོད་རིགས་དང་དེ་མིན་དབུས་ནས་རྟོག་ཞིབ་སད་སྐུ་ཚབ་གཏོང་འཆར་གི་འགོ་གོན་ཞུས་པ་བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། ཞེས་གསལ་འདུག་པ་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་ནས་དངུལ་འབབ་རང་སོར་བཞག་ཡོད་
ནའང་། དག་ེམཚན་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་མཐངོ་། 

 མཐའ་དནོ་སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིལས་དནོ་བས་པའ་ིབརྒྱུད་རམི་ཁྲདོ་དཔལ་འབརོ་སྔནོ་
རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་མཆོག་ལན་གངས་ཁ་ཤས་ཆེད་འབོད་ལྟར་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བསེད་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་གང་
ལེགས་གནང་བྱུང་བ་དང་། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིདྲུང་ཆེ་དང་རིས་པ་གཙོས་པའི་ལས་བེད་ཁག་དང་། མཐུན་
འགྱུར་ཐད་ཀར་གནང་མཁན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་པ་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
རསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་གསི་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༨ ལ།། 

ཚགོས་གཙ།ོ ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ། 

ཚགོས་དྲུང་། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི། 

ཚགོས་མ།ི ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ། 

ཚགོས་མ།ི ས་ིའཐུས་ལྷ་རྒྱ་ར་ིརྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར། 

ཚགོས་མ།ི ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས། 
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ང་ཚོས་འདིར་ཟུར་འཛར་འགའ་ཤས་ཕུལ་ཡོད། དང་པོ་དེ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འདས་པའི་རིས་ལོ་ལྔའི་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས། དེའང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཡོད་པའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཡདོ་པའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བསམོས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི། 

252.89
269.19 278.34 284.60 294.97

28.85
16.3 9.15 6.26 10.37

༢༠༡༦།༣།༣༡ ༢༠༡༧།༣།༣༡ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ༢༠༡༩།༣།༣༡ ༢༠༢༠།༣།༣༡

༄༅།། བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིའདས་པའ་ིརསི་ལ་ོལྔའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་
གནས་སྟངས།

བསྡོམས་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ། ལྡོ་རེའི་འཕར་ཆག་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ།
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ད་ེབཞིན་རྒྱབ་ངསོ་སུ་བོད་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིརསི་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིཕགོས་བསམོས་སྔནོ་རསི་ཀ་ིགནས་སྟངས་
ཁོན་བསམོས་སོར་ ༢,༦༩༩,༠༡༦,༤༩༩ ལམ་སང་མཁེན་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་བཟསོ་པ་རདེ། 

 

2,699.01  
(2699,016,499)

1,925.63  
(1925,634,316)

773.38  
(773,382,183)

2,699.01  
(2699,016,499)

1,493.90  
(1493,908,083)

1,205.10  
(1205,108,416)

351.89  
(351,891,688)

853.21  
(853,216,728)

ཁྡོན་བསྡོམས།

ཟུར་བཀྡོལ་ནས།

སྡོན་རིས་མ་…

བསྡོམས།

ཟུར་བཀྡོལ།

བསྡོམས།

དམིགས་བསལ།

རྒྱུན་གྡོན།

༄༅།། བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིརསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་༢༠༢༢ ལའོ་ིཕགོས་བསམོས་སྔོན་རསི་གནས་
སྟངས།

ཧིན་སྡོར་ས་ཡ།
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ད་ེབཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་བ་གཤམ་གསལ་
ཟརེ་བ་དེའ་ིནང་ཤེས་རིག་དང་། འཕོད་བསྟེན། ཆབ་སིད། འཛིན་སོང་། ཆོས་རིག ངེས་ཅན། ས་ིཚོགས་ཟེར་རྒྱུ་དེའ་ིནང་ལ་
ནང་སིད་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་། དེ་བཞིན་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་པ་བཅས་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁྲིམས་བཟ་ོཞེས་ཁ་
གསལ་ཡངོ་ཆདེ་བག་ལབེ་ལྟ་བུ་སོར་སོར་བཟསོ་ཡདོ། 

22.32

8.73

23.63

21.9

2.24

0.1

18.78

2.3

༄༅།། བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིརསི་ལ་ོ ༢༠༢༡་་༢༠༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རསི་འཆར་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་
སྐརོ་བ་གཤམ་གསལ།

ཤེས་རགི འཕྡོད་བསནེ། ཆབ་སདི། འཛིན་སྡོང་། ཆྡོས་རགི ངེས་ཅན། སི་ཚགོས། ཁིམས་བཟྡོ།
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ད་ེབཞིན་སྤར་ཆའ་ིགོས་འཆར་ལ་སྙན་ཐའོ་ིནང་གསལ་བ་ལྟར། ལྷ་ོས་ིགཞིས་ས་ིལས་ཁུངས་སུ་ས་བརྟན་མེད་པའ་ིས་གནས་
ཁག་ལྔའ་ིཟུར་བཀོལ་གི་སྔོན་རིས་བྱུང་སོང་ག་ིབསོམས་ནང་ལ། ང་ཚོས་སྤར་ཆའ་ིགོས་འཆར་ཞིག་ཁེར་ཡོད་པ་རདེ། འད་ི
ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་སབེ་ཡངོ་དུས་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེབཞིན་སྤར་ཆའི་གོས་འཆར་གཅིག་འདི་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རེད། དེ་ནས་
གཅགོ་ཆའ་ིགོས་འཆར་གཅིག་འད་ིཆསོ་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིའཛནི་ཆས་གསར་ཉ་ོཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེལས་ཁུངས་ས་ོས་ོསེབ་
ཡོང་དུས་སྙན་སྒྲནོ་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དེའི་རྒྱབ་ངོས་སུ་རྟགས་འཁོད་པ་དེ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འདས་པའི་ལོ་ལྔའི་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གི་
གནས་སྟངས་མཁནེ་རྟགོས་ཆདེ་དུ་ཡིན། 

691.81

835.91

987.96

1,296.47

1,493.86

243.93

144.1 152.05

308.51

197.39

༢༠༡༦།༣།༣༡ ༢༠༡༧།༣།༣༡ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ༢༠༡༩།༣།༣༡ ༢༠༢༠།༣།༣༡

བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིའདས་ལ་ོལྔའ་ིསྔནོ་རསི་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས།

བསྡོམས་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ།

ལྡོ་རེའི་འཕར་ཆག་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ།
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ད་ེབཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འདས་པའི་རིས་ལོ་ལྔའ་ིཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གི་གནས་སྟངས་ཟེར་ནས། 
རེའུ་ད་ེཚ་ོམཁེན་ཐོག་སད་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོཡོངས་རགོས་སྙན་སྒྲནོ་ཞུས་ཟནི་པ་ཡནི།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དགུ་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཉིས་ཀི་ཐོག་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

1,640.41

1,894.59 1,781.19
1,981.12 2,047.47

124

254.18

113.4
199.93

66.35

༢༠༡༦།༣།༣༡ ༢༠༡༧།༣།༣༡ ༢༠༡༨།༣།༣༡ ༢༠༡༩།༣།༣༡ ༢༠༢༠།༣།༣༡

བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིའདས་པའ་ིརསི་ལ་ོལྔའ་ིཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས།

བསྡོམས་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ། ལྡོ་རེའི་འཕར་ཆག་ཧིན་སྡོར་ས་ཡ།
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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༢༢  

གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིདཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་
བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐ་ོབཅས་པར་སི་ཡོངས་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་
འཆར་དུ། བོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་དེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ཡནི། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ 
བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡིན། 
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉནི་ག་ིཐུན་ ༡ པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ བོད་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༣ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཕ་ིཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པའ་ིབོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ ལས་ཉནི་གཉིས་པ་ད་ེཡིན། ད་ེརངི་ད་ིབ་དིས་
ལན་ག་ིདུས་ཚོད་མེད་པ་ཡིན། ད་ེརིང་ག་ིལས་རིམ་དང་པོ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་འཆར་ཐོག་མུ་
མཐུད་ནས་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་ཆ་ཤས་བཞེས་གྲུབ་པའ་ིམཚམས་ད་ེནས། ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་ལྷ་མ་ོལགས།  

ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། ལས་རམི་རྣམ་གཞག 

 
ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཁ་སང་འག་ོའཛུགས་ཡོང་བའ་ིསྐབས་སུ་ནས་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་སྐར་མ་ལྔ་རེའི་ཐག་གཅོད་གནང་སོང། ད་ེཏོག་ཙམ་ཉུང་དགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཚོར་གི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། འད་ིཆབ་སིད་ཀི་བག་ོགླེང་བེད་ས་གཅིག་པུ་ད་ེཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཕི་ནས་ཕག་
སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དེ་འད་གསུང་མཁན་བྱུང། ད་རེས་ཉིན་གངས་ ༡༥ ཙམ་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞགི་ཡིན་དུས། ད་ེསྔནོ་ཡནི་ན་སྐར་མ་ ༢༠ དང་། ཉུང་མཐར་སྐར་མ་ ༡༠ ཙམ་ད་ེའད་བཞག་ག་ིཡོད་པ་
རདེ། ད་ེརངི་ཉུང་མཐར་སྐར་མ་ ༡༠ དང་ཡང་ན་སྐར་མ་ ༨ ད་ེའད་འཇགོ་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་གཙའོ་ིཐག་གཅདོ་ད་ེད་ག་རང་ཡིན། སྐར་མ་ ༥ ཡིན། ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་ལྷ་མ་ོལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ཚ་ེརངི་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གོས་འཆར་འད་ིསི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ར་ེརེ་ལ་མ་ཆད་པར་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་
རདེ། ད་ེགཙ་ོབ་ོབོད་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ལ་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ང་རང་ལ་མཚནོ་ན་འད་ིགལ་ཆནེ་པ་ོཞིག་བརསི་ནས་
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ཚགོས་ཐངེས་ར་ེརེར་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་དེའ་ིཐོག་ས་ོསོའ་ིགང་ཤེས་པ་ད་ེཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའ་ིགོས་ཆོད་ཀ་ི
ཚགི་དནོ་འདའི་ིཐགོ་དམགིས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། འནོ་ཀང་འད་ིལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།  

ད་ེརངི་ངའ་ིཞུ་འདོད་པ་ད་ེགང་ཡིན་ཞ་ེན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གོས་འཆར་འཇོག་མཁན་ང་ཚ་ོལ་བོད་ནང་
གི་མི་མང་གིས་ཚུར་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ། 
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་གིས་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་མི་མང་གི་བདེན་
དོན་འཐབ་རོད་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད་ཟེར་ནས་གདེང་འཇོག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་ཙང་བོད་ནང་ག་ིམ་ིམང་གིས་
ཚུར་ང་ཚོར་རེ་བ་དང་གདེང་འཇོག་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ཐོག་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་
བསམ་ག་ིའདུག ང་ཚསོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་གསོ་འཆར་བཞག་པ་དང་ཆབས་ཅིག ང་རང་ཚསོ་རང་ཉདི་
ལ་བསར་ཞིབ་ཅིག་མ་བས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་བསམས་ནས་ང་དེ་རིང་འདིར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་འད་ིབཤད་ཀི་ཡོད། 
བོད་ནང་གི་མི་མང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་ཁ་ོན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའ་ིབཙན་བོལ་སི་ཚོགས་འད་ིལ་ར་ེབ་དང་ཡིད་ཆེས་
བརླག་འག་ོཡ་ིམེད་ནའང་རམི་པས་ང་ཚརོ་ར་ེབ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆུང་དུ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་ཞགི་མཐོང་ག་ིའདུག ད་ེལྟར་ག་ོརྒྱུ་
ཡང་འདུག ད་ལམ་ཁག་གི་ནང་དུ་བལྟས་ནའང་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ར་ེཟུང་གིས་ད་ེའད་སྐད་ཆ་ལབ་ཡོང་གི་འདུག  
ངས་འདིར་ལུང་འདེན་ཞུ་ཡ་ིམིན། བླ་ོཕམ་པ་ོཞགི་རེད་འདུག ང་ཚོའ་ིཕག་སེལ་ས་ིའཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་དའེ་ིསྐོར་ལ་ཏན་ཏན་
མཁེན་ག་ིཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ང་ཚོས་ཕར་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་མ་ཞུས་སྔནོ་ལ། ང་རང་ཚོས་ས་ོ
ས་ོལ་དཔྱད་ཞིབ་བ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་ག་ིའདུག ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་མཆོག་གིས་
འདས་པའི་ལོ་ ༦༠ རིང་ལ་སྐུ་ལས་ཚད་མེད་བསོན་ནས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བཟོས་པ་རེད། རོག་ར་
གཅགི་སྒྲལི་ཆགས་པ་རདེ། བོད་སིལ་བུར་འཐོར་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བྱུང་མ་མྱོང་བའ་ིགཅགི་གྱུར་ག་ིངསོ་འཛནི་དང་མཐུན་
སྒྲིལ་གི་ལ་རྒྱ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ལབ་ཀི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དནི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ཡིན་ནའང་། འདས་པའ་ི
ལོ་འགའ་ཤས་ནང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་གང་འད་ཞིག་ཆགས་སོང། ད་ེཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། མ་ལབ་པ་རེད་མ་
གཏོགས་མ་ཤེས་མཁན་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོའ་ིས་ིཚོགས་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཕོགས་ཞེན་
ག་ིགནས་སྟངས་འད་ིགང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་ད་ེདངེ་སང་ས་ིཚོགས་ནང་གསལ་པ་ོགསལ་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་
ག་ིཐབས་ས་ོབ་ོཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའ་ིས་ིཚོགས་ནང་ག་ིཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིའཐེན་འཁེར་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་འག་ོབསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚའོ་ིས་ིཚགོས་ཀ་ིཐུན་མོང་ག་ིནུས་པ་དང་། ཆགི་སྒྲིལ་ག་ིསྟོབས་ཤུགས་ཁ་ཐོར་དུ་འག་ོརྒྱུའ་ི
ཉནེ་ཁ་ཡོད་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ཆལོ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིའཐེན་འཁེར་དང་། ཕགོས་ཞེན་ནད་དུག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་
འདུག ངས་བལྟས་ན་ད་ལྟའ་ིཏགོ་དབབིས་ནད་ཡམས་ལས་ང་ཚའོ་ིས་ིཚགོས་ཀ་ིནང་ལ་ཆལོ་ཁ་ཕགོས་ཞནེ་ག་ིའཐནེ་འཁེར་
ད་ེཉནེ་ཁ་ཆ་ེབ་ཞིག་མཐོང་ག་ིའདུག ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཏོན་ནས་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་
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པ་ོརདེ་ད།ེ ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་གླུ་ཞགི་ལནེ་ནའང་འད། དགོང་ཚགོས་ཤིག་ཚོགས་ནའང་འད། ཐ་ན་མ་ིཞགི་གིས་བསང་
གསོལ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང། ༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཚ་ེཁྲ་ིལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་ལབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། བོད་གཞིས་
བེས་མཉམ་འཛོམས་དགོས་ཀི་ཡོད་ལབ་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཤ་རུས་གདུང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སྤུན་ཟླ་ཡིན། ང་ཚ་ོརོག་ར་
གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་ཞསེ་པའ་ིའབོད་ཚིག་དང་། འབོད་སྒྲ་ག་ཚོད་སྒྲོག་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་ཁངོ་ཚོས་ང་ཚོར་ར་ེསྐུལ་
ཞུ་བཞནི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚརོ་དན་གས་ོགཏོང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོ་ིབོད་ནང་ག་ིབོད་མིས་ང་ཚརོ་ཚུར་ར་ེབ་ཞུ་བ་དང་། ང་
ཚོར་དན་གས་ོབཏང་བ་ད་ེཚ་ོཆུ་ལ་བསྐྱུར་བ་བཞིན་དུ་སྣང་མེད་དུ་བཏང་ནས། ད་དུང་ཕར་བོད་ནང་དུ་ར་ེབ་གསར་བ་ཞིག་
ཡོད་མདོག་མདོག་བས་པ་ཡིན་ན་དེ་ངས་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག  དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ང་ཡར་
ལངས་ནས་ཞུ་དོན་གཙ་ོབོ་ད་ེགང་ཡིན་ཞེ་ན། བོད་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་བོད་མི་མང་ཚང་མ་དམ་ཚིག་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅིག་བེད་ཐུབ་ན། བོད་ནང་ལ་ད་ེལས་ལྷག་པའི་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེལས་ལྷག་པའ་ིལེགས་སེས་ཤིག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་
འདུག སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལའང་ད་ེལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་
བསམ་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཕོགས་ཞནེ་ག་ིབསམ་བླ་ོདང། འཐེན་འཁེར་མ་ིབེད་པའ་ི
དམ་བཅའ་དང། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིའགོ་ཏུ་དམ་ཚིག་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བ་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟའ་ི
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདའི་ིནང་དུ་དནོ་ཚན་འད་ིའད་ཞགི་འཇགོ་པ་དང་། ཆབས་ཅིག་ཚིག་དནོ་
ད་ེབཞིན་དུ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སྐབས་ ༡༦ གོས་ཚོགས་མཐའ་མའི་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འད་ིསྔར་དང་མ་ིའད་བའི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིརེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེལ་ང་ཚོའི་
གཞིས་ལུས་མ་ིམང་གིས་ཡིན་ནའང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ག་ིརེས་སུ་ཡ་ིརངས་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡ་ིརེད་བསམ་ག་ིའདུག 
ངས་ང་ཚ་ོརང་ལ་མཚནོ་ནའང་ད་ེའད་ཞགི་ཡོང་བའ་ིའབོད་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་བཞནི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིས་ིཡོངས་ཆ་ནས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཚང་མ་སྔནོ་གླེང་ག་ི
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ང་དུ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ད་ེནས་གོས་ཆོད་ཁག་ ༦ འད་ིནས་མར་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་
དང་། འབུར་དུ་ཐནོ་པའ་ིཐགོ་ནས་གསོ་ཆདོ་ཨང་ ༣ པའ་ིཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞགི་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིགཙ་ོབས་པའ་ིདབུས་བོད་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིབོད་མིའ་ིབདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་འད་ིདབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་རེད། ད་ེབཞིན་གོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའ་ིབོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ཀི་སིད་བྱུས་འད་ིདབུ་མའི་ལམ་རེད། ད་ེབཞིན་བོད་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ཀི་མངོན་འདོད་དང་། བསམ་ཚུལ་
མཐུན་པའི་སིད་བྱུས་དེའང་དབུ་མའི་ལམ་རེད། ད་ེའད་བའི་དབུ་མའི་ལམ་ར་ཆེན་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་འདིར་འཁོད་པ་ལྟར་
སྒྲགི་འཛུགས་ཀིས་བར་མ་ཆད་པར་ད་བར་འབད་བརནོ་གནང་བཞིན་པ་དང། རྒྱ་ནག་ག་ིདཔོན་རགིས་ཚའོ་ིངསོ་ནས་གོས་
མོལ་འད་ིམྱུར་དུ་མག་ོའཛུགས་དགསོ་ཀ་ིརདེ་ཅསེ་པ་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། ང་
རང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་དང་འབུར་དུ་ཐོན་པ། གྲུབ་
འབས་འད་ིརདེ་ཟརེ་བ་ཞགི་ད་ལྟའ་ིབར་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། འདའི་ིཐགོ་ང་རང་ཚ་ོསྣ་ེའཁྲིད་མཁན་ཚང་མའ་ིངསོ་ནས་
དབུ་མའ་ིལམ་གཞིར་བཟུང་པའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟའ་ིལས་འགུལ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིགནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་སྔོན་རིས་ནང་དུ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་དངུལ་རིས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་
དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ང་ོསདོ་ཅསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ོསདོ་རང་རང་ཟརེ་ནས་ལ་ོང་ོབཅུ་ཙམ་ཕནི་པ་རདེ། ང་ོསདོ་འད་ི
ཚར་བའི་རེས་སུ་གོམ་པ་གཉིས་པ་ཞིག་སྤ་ོརྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་དང་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེ་དང་འབེལ་ལོ་ལྔའི་སྔོན་ལ་སོ་སོ་མི་མང་གི་ངོ་ཚབ་བམ་སི་མི་ཞིག ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམ་
འབུལ་ཞུས་པ་ལྟར། སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔྱད་གསུམ་
གཏན་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་གནས་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའ་ིས་ོསོས་ལས་འགུལ་གང་བེད་ཀ་ིཡོད་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་
དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིཐགོ་མཉམ་རུབ་ཀ་ིནུས་པ་ཞིག་སྤུང་དགསོ་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཨང་ ༡༩ པའ་ིགོས་ཆདོ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པའ་ིཐགོ་ནས། ཁ་སང་ཕག་སལེ་ས་ིའཐུས་མང་པ་ོཞགི་གསི་
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རྒྱ་ནད་ ༡༩ ཐོག་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞིག་གནང་སོང་། རྒྱ་ནད་ ༡༩ ད་ེཁབ་ནས་ཕལ་ཆེར་ལ་ོགཅིག་ཙམ་འག་ོབཞིན་ཡོད་
པ་རེད། དེར་མ་ཟད་ད་དུང་ག་ཚོད་གནས་ཀི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེས་འཛམ་བུ་གླིང་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་དང་། མི་མང་པ་ོཞིག་ནད་པ་བཟོས། མི་མང་པ་ོཞིག་གོངས། མི་མང་པ་ོཞིག་ལ་དཔལ་འབོར་ལ་དཀའ་ངལ་སད། 
གང་ལྟར་མང་པ་ོཞགི་ལ་བརབ་གསིག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་འཛམ་བུ་གླིང་ག་ིའཕདོ་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ད་ལྟའ་ིབར་དུ་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའ་ིཐོག་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། མི་ག་
ཚདོ་གངོས་མིན་དང་། མ་ིག་ཚོད་ན་ཚ་ཕགོ་ཡོད་དང་མེད་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནང་དུ་མ་ིག་ཚོད་ན་ཚ་ཕགོ་ཡོད་དང་མེད། 
ག་ཚདོ་འདས་གོངས་སུ་ཕནི་པ་སོགས་གང་ཡང་ཧ་ག་ོཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་བསམས་པར་བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་
ཧ་ག་ོརྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་མཐོང་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

 དེ་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལ་ (Olympic) རེད་འགན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ ་ཡོད་པ་རེད། 
(Olympic) འཚོགས་རྒྱུར་ལོ་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མི་འདུག  ཁ་སང་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་སངོ་། དརེ་ང་ཚའོ་ིགཞུང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པ་བཅས་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུའ་ིཐགོ་ག་སྒྲིག་བ་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། སྔོན་མ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་
པའ་ིཚོགས་པ། མ་ིམང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞིག་སྤེལ་ནས་གང་ལྟར་གྲུབ་འབས་
ཡག་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐད་འབོད་ཟེར་དུས། མི་ཁ་ཤས་གཅིག་ལ་འགན་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞིག མི་ཁ་
ཤས་ཀིས་ནམ་རྒྱུན་དུ་སྐད་འབོད་དང་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་རང་འཇགས་འད་ཞིག་མཐོང་བསད་ཀ་ིའདུག ཁ་སང་མ་ིམང་
སེར་ལངས་ཡིན་ནའང་རདེ། བུད་མདེ་སརེ་ལངས་ཡིན་ནའང་རདེ། མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ལ་ལྟ་དུས་མཚམས་ར་ེབླ་ོཕམ་
ཞགི་ཡོང་འདུག དཔརེ་ན། བུད་མེད་སརེ་ལངས་ཀ་ིཉནི་མ་ོགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བུད་མེད་མང་པ་ོ
ཞིག་གིས་བོད་བསྟན་སིད་ཆེད་དུ་སོག་བློས་གཏོང་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིསྐབས་སུ་མི་མང་མཉམ་ཞུགས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
བས་འདུག མང་ཆེ་བས་སོ་སོའ་ིལྟོ་གོས་དང་། སོ་སོར་སིད་པ་ོབྱུང་ན་འགིག་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་
འདུག ད་ེཡིན་དུས་བོད་ནང་གི་མ་ིམང་ཚོས་ང་ཚ་ོཕི་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ར་ེབ་བརྒྱབ། ང་ཚ་ོཕི་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོསོ་སོ་སིད་པ་ོ
བྱུང་ན་འགིག་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་བས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་མི་འདུག ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་
མཉམ་རུབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་ག་ིའདུག  

ད་ེནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའི་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་རྒྱ་མིས་མི་རིགས་དབ་ེའབེད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་གསལ་དུ་བཏང་བ་
ཡིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་མ་ིཞིག་ལས་ཀ་བེད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ན་རང་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་པར་སོང་བ་ཡིན་ནའང་འགོ་
ཆགོ་ཆགོ ས་ོསོའ་ིལུང་པའ་ིནང་དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡནི་ནའང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ། མ་ིཁག་ཐགེ་མེད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་
བདེ་མ་ིཆགོ་པ་ད་ེའད་ཞགི་ཆགས་བསད་འདུག རྒྱ་མ་ིཁོང་རང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལ་བསེབས་ཏ་ེག་པར་ཕནི་ནའང་འདདོ་
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པ་རདེ། བོད་པའ་ིམ་ིས་ོསོའ་ིལུང་པ་ག་བར་ཕནི་ནའང་འདདོ་པ་མེད་པ་ད་ེའད་ཞགི་ཆགས་བསད་འདུག གནས་སྟངསདངསོ་
གནས་བོད་མི་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་བོད་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིཁང་པའ་ིསང་ལ་རྒྱ་མིའ་ིརྒྱལ་དར་
བསྒྲེངས་དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། གལ་ཏ་ེམ་བསྒྲེངས་པ་ཡིན་ན་ཉེས་པ་གཏང་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་
སོབ་གྲྭ་ནས་འབུད་རྒྱུ། ལས་བེད་ཡིན་ན་ལས་ཀ་ནས་འབུད་རྒྱུ། ཐོབ་ཐང་ཡོད་ན་ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། གང་ལྟར་མི་དེར་
དཀའ་ངལ་རང་པ་སད་ནས། རྒྱ་མ་ིལས་ཀ་བདེ་མཁན། དཀྲུག་མཁན་ད་ེཚརོ་གླ་ཆ་མཐ་ོཔ་ོསད་ནས་བདོ་པ་ད་ེཚརོ་རྒྱ་མརི་
ཤ་ཞེན་བཟ་ོརྒྱུའ་ིསད་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་པ་ད་ེའད་བས་ནས། ཆསོ་དད་རང་དབང་ཡདོ་པ་མ་རེད། ད་ེཚང་མས་མཁནེ་
མཁེན་པ་རདེ། དགོན་པ་ཁག་ལ་གྲྭ་བཙུན་ག་ཚོད་འཛུལ་ནའང་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚད་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོ ༡༨ 
ཡན་ནས་མ་གཏོགས་གྲྭ་བཙུན་འཛུལ་མ་ིཆགོ་པ། ད་ེའད་བའ་ིཁྲིམས་ཤིག་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། ས་ིའཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྲམིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
ཐགོ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ིཡོངས་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ད་ེཚོས་གསུངས་
སོང་། ད་ེཚོའ་ིསྐོར་ལ་བསར་ཟློས་མ་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ེརིང་གོས་ཆོད་ཀ་ིཡིག་ཆ་དང་། ད་ེབཞིན་བགོ་གླེང་ཚང་མར་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེརངི་དོན་དག་གཙ་ོབ་ོད།ེ ང་ཚའོ་ིཡ་ིག་ེདའེ་ིའག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཚང་བསད་
པ་ཡིན་ཙང་། དེའི་སྐོར་ལ་ཁ་སྣོན་དང་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། དོན་དག་གཅིག་གཉིས་ཀི་ཐོག་ང་རང་གི་
བསམ་ཚུལ་བསར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདའི་ིནང་དུ་བཤད་རྒྱུའ་ིའདདོ་པ་བྱུང་སོང་།  

གཙ་ོབོ་གོས་ཆོད་ནང་གི་དོན་ཚན་ ༣ པ་ད་ེརེད། དེའི་ནང་ན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་དང་གཉིས་སན་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་རེད། སི་
ཡོངས་ཀ་ིགོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིནང་དུ་མ་ིལ་ོ ༡༥ རངི་དའེ་ིསྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོའཆད་མཁན་ཞགི་ཡིན། བཤད་པ་
དའེང་ས་ོས་ོསེར་གིས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་མ་གཏོགས་འད་ིཡང་དག་པ་ཞགི་དང་། ར་བ་ཉིད་ནས་ནོར་ཡོད་
པ་མ་རདེ་ཅེས་བཤད་ཀ་ིམེད་ཀང་། ང་རང་གིས་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞིག་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་བསར་དུ་དའེ་ིསྐོར་ལ་
བཤད་རྒྱུ་ཡིན། མདརོ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ང་རང་ཚསོ་མ་ིརགིས་ས་གནས་རང་སངོ་ཡངོ་རྒྱུའ་ིབསམ་འཆར་དང་། ལས་
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དོན་དེའ་ིཐོག་གདེང་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། ངའི་ངོས་ནས་ར་ེབ་ཡོད་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཚོར་གི་མི་འདུག ད་ེམ་ཚོར་བའ་ིརྒྱུ་
མཚན་ནི། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀ་ིམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། དེའ་ིལས་ཀ་ིསྣ་ེམ་ོབ་ཚོ། ད་ེདག་ག་ིལས་དནོ་ག་ིཐགོ་ནས་སིད་བྱུས་དེར་ཡིད་ཆསེ་མ་
སེབས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚའོ་ིསིད་བྱུས་འདོན་སའ་ིརྒྱ་དམར་གཞུང་ག་ིའག་ོཁྲིད། དའེ་ིའག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་
ཀ་ིཐོག་ལྟ་ཡོང་བའ་ིསྐབས་སུ། དུས་ནམ་ཡང་ཡིད་ཆེས་སེབས་མ་ིཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འདུག ལྷག་
པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོམི་རིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུར་བསམ་འཆར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གིས་ར་ཁྲིམས་ཀི་
དོན་ཚན་མང་པ་ོཞིག་ལུང་འདེན་གི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ར་ཁྲིམས་ཀི་དོན་ཚན་ ༣༡ པ། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ལ་ལམ་
ལུགས་གཉིས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ཧངོ་ཀོང་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེདཔ་ེབཞག་ནས་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞིན་གངས་ཉུང་མ་ི
རིགས་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན་ལུང་འདེན་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རིས་པའི་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐབས་ད་ེདུས་ཀི་ཧོང་ཀོང་དང་། 
ད་ལྟའ་ིཧོང་ཀོང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ས་ིཡོངས་ཀི་ས་ིཚོགས་ཁྲོད་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཞེ་དག་ཅིག་སོང་
ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེབའ་ིཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁྲམིས་ལུགས་ཀ་ིཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞགི་གཏངོ་བཞིན་པ་རདེ། དརེ་
བརྟེན་ང་ཚོས་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་འདུག་བསམ་བསམ་གི་
ཚརོ་བ་ད་ེཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀ་ིཐགོ་ནས་ཡངོ་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

དོན་དག་གཉིས་པ་དེ། ང་ཚོས་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུ་དང་། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་
སྐོར་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། སིར་བཏང་ཚོར་སྣང་ད་ེགཅིག་པ་རང་མ་རེད་ད།ེ ལྟ་ཚུལ་ཆ་ནས་ཕོགས་འགའ་ ཤས་ ཤིག་
འད་པ་ོའདུག ངའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་བཏོན་པའ་ིསདི་བྱུས་དའེ་ིཤུགས་རེན་ལ་བརྟནེ་ནས། དའེ་ིསོབ་གས་ོདང་
ཁ་ཕོགས་ལ་བལྟས་ན། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་འཚར་ལོངས་བེད་བཞིན་པའི་ན་གཞོན་མང་པ་ོཞིག་གི་སེམས་
ཁམས་ནང་ལ། ང་ཚོའ་ིདག་ལ་དགའ་ིའདུ་ཤེས་འཛིན་མ་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོའ་ིདཀའ་ངལ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ིབསམ་བླ་ོའཁོར་
མ་ཐུབ་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མ་ིརིགས་དང་འཐབ་རོད། རྒྱལ་ཁབ། རིག་གཞུང་ག་ིའདུ་ཤེས་ད་ེབརླག་འག་ོབཞིན་འདུག ད་ེ
འད་བའ་ིཚརོ་བ་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ག་ིཡོད། སྔོན་མ་ཞིག་ལ་གོས་ཚགོས་ཀ་ིནང་ལ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའ་ིབར་དུ་རདོ་
པ་བརོད་ན་ཞེ་དག་ཞབས་འདེན་ཡིན་པ། དེ་འད་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེར་ངས་གཅིག་འཆད་མྱོང་། 
ཕོགས་གཅིག་ནས་ས་ིཚོགས་ཀ་ིནང་ལ་རོད་རོག་མེད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཞན་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ལམ་
དབུ་མའི་ལངས་ཕོགས་བཟུང་ནས་རོད་གླེང་བེད་མཁན་ཡིན་ནའང་དེའི་བསམ་བློའ་ིནང་ན་སི་དོན་གི་བསམ་བློ་དེ་ཁུར་
བསད་ཡོད་པ་རདེ། རང་བཙན་རོད་མཁན་ཞགི་ཡིན་ནའང་། དའེ་ིབསམ་བློའ་ིནང་ལ་བོད་པའ་ིས་ིདོན་ག་ིབསམ་བླ་ོད་ེམཐོང་
གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའ་ིསི་ཚོགས་ཀི་ནང་ན་རོད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའང་ཡག་པ་ོཞིག་རེད་ཅེས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་
བཤད་ཡོད། མ་འོངས་པར་ལོ་བཅོ་ལྔའ་ིནང་རོད་པ་དེའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀི་མིན་ནམ་ཟེར་ནས་ངས་བཤད་ཡིན། ད་ལྟ་ལོ་
བཅོ་ལྔ་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བལྟས་ནའང་ང་ཚོའི་རོད་གླེང་དེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་



98 
 

འདུག ཕོགས་གཅིག་ནས་ད་ེཡག་པ་ོརེད། ཕོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ན་ས་ིདོན་ལ་ཁུར་ཁེར་བའ་ིམི་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཀི་ཁ་ཕོགས་དེ། ངས་ནང་ཁུལ་སུ་གཅིག་ལའང་མཛུབ་མོ་
བཙུགས་ནས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ་མིན་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟའ་ིཆར་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སི་ནོར་༸་གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་གངས་ག་བདུན་ག་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། བོད་པའ་ིསི་ཚོགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ིའད་ཞགི་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚསོ་མ་འངོས་པའ་ིའཐབ་རདོ་ད་ེགནས་དགོས་
ན། བསམ་བློའ་ིཐོག་ནས་ག་འད་ཞིག་སེད་སིང་བ་རྒྱུ་ཡིན། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ན་གཞོན་ད་ེཚོའི་སེམས་ཁམས་ལ་
འཐབ་རོད་ཀ་ིའདུ་ཤེས་ད་ེགང་འད་བས་ནས་གནས་འཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་རང་
ཚའོ་ིལངས་ཕོགས་དང་། སདི་བྱུས་དེའ་ིཐགོ་ནས་གནདོ་སོན་ཆནེ་པ་ོཞིག་འག་ོཡ་ིའདུག་བསམས་པ་ད་ེཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀ་ི
ཐོག་ནས་ཚོར་གི་འདུག ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་རོགས་
སོང་།༽ ལ་ོམང་པ་ོཞགི་ཞུས་མདེ་ཀང་། དརེ་འགྱུར་བ་ཞགི་ངསེ་པར་དུ་གཏངོ་དགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའ་ིསྐོར་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཐ་ོབཀོད་ཡོད་ཀང་། སྐར་མ་ ༥ ནང་ལ་ཕེད་ཀ་ཡང་ཞུ་ཐུབ་
ས་མ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་དུས་ཚོད་ཀ་ིའདང་ག་ིམ་ིའདུག སོང་ཅང་མདརོ་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

དང་པ་ོད།ེ ང་རང་ཚའོ་ིགཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་འཆར་དའེ་ིནང་ལ་ར་བའ་ིཆ་ནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བསི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་གི་མི་ད་ེཚོས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་
བློས་བཏང་གནང་བ་དེར། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་
ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་བཞག་པ་དེར། ང་ཚོས་ཁས་ལེན་དང་དམ་
བཅའ་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་ག་ིའདུག  ད་ལྟའ་ིསྐབས་འདིར་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེབོད་ཀ་ིསྐད་དང་ཡ་ིག་ེད་ེཆགས་
ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡགི་ག་ིགནས་སྟངས་ཛ་དག་ཞ་ེདག་ཅགི་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ང་རང་ཚའོ་ིབཙན་བལོ་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀ་ིངསོ་ནས་དང། ང་རང་ཚོའ་ིར་བ་འདིའ་ིནང་དུ་ཡོད་མཁན། གང་ཟག་རང་ཉིད་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏ་ེབོད་ཀ་ིསྐད་
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དང་ཡི་གེའི་ཐོག་ཞབས་འདེགས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་འདུག དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དངོས་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ། དོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
རདེ་བསམ་ག་ིའདུག དམིགས་བསལ་ཉ་ེཆར་ཆོས་འཕྲུལ་དུས་ཆནེ་ཉནི་མ་ོདརེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གིས་བཀའ་སོབ་དཔ་ེམ་ི
སིད་པའི་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེའ་ིཐོག་ཁེད་རང་ཚོས་ཤུགས་སོན་ཤོག ད་ོསྣང་བོས་
ཤོག འདིས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མིར་ཞ་ིབད་ེདང་འཆམ་མཐུན། བསམ་པ་བཟང་པོ། ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་འབེལ་བའ་ིང་
རང་ཚའོ་ིརིག་གཞུང་ད་ེབོད་ཀ་ིསྐད་དང་ཡ་ིགེས་འཛིན་ག་ིཡོད་དུས། དའེ་ིཐགོ་ ཤུགས་སོན་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅགི་གནང་ཡོད་པ་རདེ། སརི་བཏང་ངས་འབལེ་ཡདོ་ལྷན་ཁང་ད་ེཚའོ་ིསྔནོ་རསི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་བསམ་བསད་ཡདོ། 
ཡིན་ནའང་། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་ས་རེད་
བསམ་ག་ིའདུག རོག་རགོ་ཞུས་ན་ང་ཚོས་ཐུབ་པ་དང་། འཇོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། བཙན་བོལ་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའ་ིབོད་པའ་ིསོབ་གྲྭ་ནང་ག་ིབོད་ཡིག་སོབ་མཁན་ག་ིདག་ེརན་ཚོའ་ིགསོལ་ཕོགས་ད་ེ
སྤར་ཆ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་བོད་ཡིག་དགེ་རན་ད་ེ
ཚོའ་ིགསོལ་ཕོགས་ལ་བལྟས་ནས། ད་ེགཅིག་པུར་རྔམ་ནས། ད་ེཚོས་གསོལ་ཕོགས་ཆུང་འདུག་ཅེས་སྐད་རྒྱག་ག་ིཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མེད་དེ། གང་ཟག་ཅིག་དང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁོང་རང་ཚོར་མཐུན་རེན་འདང་
ངེས་དགོས་པ་རང་བཞིན་གི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་། མི་རྣམས་བད་ེབའང་ལོངས་
སོད་མེད་མིན་ལ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། མ་ིཟེར་བ་ད་ེབད་ེཔ་ོདང་སིད་པ་ོཞིག་ཡོང་དགོས་ན། དང་པ་ོལོངས་སོད་དགོས་
ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། མཐུན་རནེ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ང་ཚའོ་ིབཙན་བལོ་སྒྲགི་འཛུགས་ནང་ག་ིབོད་སྐད་དང་བོད་ཡགི་ད་ེཡག་
པ་ོཡོང་དགོས་ན་དག་ེརན་ཚད་ལྡན་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དགེ་རན་ཚད་ལྡན་ད་ེཚ་ོགནས་ཐུབ་པ་བེད་པར། ང་རང་ཚོས་
མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོཞགི་སྐྲུན་ཐུབ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། མཐུན་རནེ་ཡག་པ་ོཞིག་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁངོ་རང་མ་ིཞགི་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་ནའང་། དེས་འདང་གི་མ་རེད། ཁོང་གིས་ནང་འཛིན་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གསོ་སོང་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ནང་མི་ལ་ལྟ་རྟོག་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོར་
མཐུན་རེན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་རེན་འདང་ངེས་ཤིག་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེར་
དག་ེརན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཙན་བོལ་ནང་དུ་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོར་ར་ེབ་ཞིག་འདུག དེའ་ིཐོག་མ་འོངས་
པར་དགངོས་པ་ཞགི་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ང་ཚའོ་ིགཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིནང་རྒྱ་ནག་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ང་ཚརོ་
དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་སད་ཡོད་མེད་ད་ེཚའོ་ིསྐརོ་ལ་དཔ་ེམ་ིསིད་པའ་ིཞིབ་ཚགས་པ་ོབཀོད་འདུག དམིགས་བསལ་ཉ་ེཆར་
གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཉིན་གི་གཞུང་འབེལ་གི་མཛད་སོའ་ིཐོག་ང་རང་ཚོར་དགའ་འོས་པའི་གཏམ་བཟང་ཟེར་ནའང་མི་
འདུག གང་ལྟར་སོ་སོ་རང་ཉིད་འད་ཞིག་ཡིན་ན་དཔེ་མི་སིད་པའི་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་། མི་མང་ལངས་གླུ་ཟེར་བ་ད་ེགཞུང་
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འབེལ་གི་མཛད་སོའ་ིཐོག་ནས་གཏང་རྒྱུ་མེད་པ་ཆགས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ད་རེས་བཀའ་ཤག་གིས་
གསལ་བཤད་དང་སགས་ནས་ད་ེབཏང་འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེཚོ་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཕར་བསྟུན་མཁས་བས་པ་ཡིན་ནའང་གྲུབ་འབས་འཐོན་རྒྱུ་མེད་པ་
ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། དག་བ་ོལ་དག་བོའ་ིའདུ་ཤསེ་སྐྲུན་དགསོ་པ། དག་བ་ོད་ེདག་བ་ོཡིན་པ། ང་
རང་ཚོས་མ་ིརབས་གསར་པ་དང་གཞོན་སསེ་ད་ེཚོའ་ིསེམས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བག་ཆགས་འཇོག་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་རེས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་རླབས་ཆེན་བཞེས་ནས་གསུམ་
བཅུའ་ིདུས་དན་ཉིན་གཞུང་འབེལ་ག་ིམཛད་སོའ་ིཐགོ་མ་ིམང་ལངས་གླུ་བསར་གས་ོགནང་ཐུབ་པ་དེར་བཀའ་དིན་བླ་མེད་དུ་
ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༢ པའི་ནང་དུ། "རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གནང་བ་ནས། ད་བར་ཤེས་རྟགོས་ར་འཕོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཁོན་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོགངས་ ༡༥༥" ཞསེ་པ་དརེ་ "བོད་མ་ི
" ཟེར་བ་ཞིག་ཡར་བིས་བཞག་ན། "ཁོན་བོད་མི་དཔའ་བོ་དཔའ་མ་ོགངས་ ༡༥༥" ཟེར་བ་ཞིག དེའི་གཤམ་དེར་ "ཁོང་
རྣམ་པའ་ིགདུང་འབོད་དང་ཞལ་ཆེམས། མངོན་འདོད་བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་" ཟེར་བ་དེར། སིར་བཏང་ད་ེརེད་དེ། "རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་" ཞེས་གསལ་པ་ོབིས་བཞག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ད་ེརྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྒྱ་ཟེར་བ་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་
ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཟེར་ནས་གསལ་པ་ོབསྟན་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༥ པའ་ིནང་དུ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། ས་ིའཐུས་བཀྲ་ཤིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་བཀྲ་ཤསི་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༦ ཀར་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་ཨ་རའི་ིསདི་གཞུང་གཙསོ་པའ་ིབོད་ཀ་ིབདནེ་པའ་ིཐགོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་
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ཁག་རེད། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཚང་མར་གོ་སྐབས་འད་ིབརྒྱུད་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སོར་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་སྔོན་གླེང་གི་ཤོག་གངས་ ༤ པའི་མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བོད་པ་ཚརོ་ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་པའམ། བཟ་ོཐབས་བས་པའ་ིབརྒྱུད། བོད་མིའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། མི་རིགས་བཅས་ར་མེད་བཟ་ོརྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར་ནས། ད་ེའད་ཞིག་གསལ་བསད་འདུག 
སྐབས་བཅུ་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ཇོ་ནང་པའི་
གནད་དོན་ཐགོ་གོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་དང་ཞལ་མ་མཚུངས་པའ་ིགནད་དནོ་འད་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིམ་ིའདུག་
གམ། གནད་དོན་འདིའི་རིགས་མ་འོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད། གནད་དོན་འདིའ་ིརིགས་མ་འོངས་པར་བོད་ཕི་ནང་
གཉསི་ཀ་ིམཐུན་སྒྲིལ། རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ། ད་ེཚོར་ད་ོཕོག་ཡོང་མ་ིསིད་པ་མ་རེད་འདུག ཉ་ེཆར་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཡར་འཚོགས་པའ་ིསྐབས་སུ་དཔལ་ཇ་ོནང་པས། ང་ཚོའ་ིགོས་ཚོགས་ར་བའ་ིས་ོཁར་བསེབས་ནས་སྙན་
ཞུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ས་ིའཐུས་ཚང་མའ་ིཕག་ལ་འབརོ་ཡོད་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་ནང་དོན་་གསུང་བའ་ིསྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་། ང་
ཚོས་དེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་ངུ་ས་ཕ་མ་ལབ་པ་བཞིན། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་
གཏད་བས་ནས་ཞུ་སོད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་གཞིར་བཟུང་། དུས་
ཚདོ་ད་ེཡང་གཙང་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིནང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་མ་འོངས་པར་ས་ིའཐུས་
སྐབས་ ༡༧ ལ་ཕེབས་ཀི་རེད་ལ། སི་འཐུས་གསར་པ་ཚོས་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་གང་ལྟར་གོས་ཆོད་
འཇོག་ག་ིཡོད་ནའང་རདེ། ཕ་རལོ་པ་ལ་ང་ཚོས་གཅིག་ཞུ་ཡ་ིཡོད་ནའང་རེད། གནད་དོན་བཤད་ཀ་ིཡོད་ནའང་རེད། ད་ེཚོའ་ི
རགིས་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་ཀ་ིའདུག་ཅེས་གལ་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་བཞནི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚ་ེརངི་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
ས་ིའཐུས་སྒྲལོ་མ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་དེའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནམ་
ཡིན་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་འད་ིང་རང་ཚོ་གོས་
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ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་ཡོད་ད་ོཅོག་གིས་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརི་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞི་
འཛིན་ས་ཡིན་པ་ཞིག་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀི་འདུག ད་ེཞུ་དགོས་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། 
ང་ཚ་ོགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། མགིན་ཚབ་པ་བེད་པར་བོད་ཀི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་ཙང་ང་ཚོའ་ིད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀ་ིཡིག་ཆ་དེའ་ིནང་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའ་ིབོད་ཡིག་ག་ིགནས་ཚད་ས་ོསོར་རབ་འབིང་མཐའ་གསུམ་
ཡོད་པ་རེད། སང་བརོན་བ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ས་ོསོས་ཡིན་ནའང་སང་ག་ིཡིན། སང་བའ་ིཞོར་ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཟེར་
བ་ད་ེབསྡུས་པ་ཡིན་ན། ཡིག་ཕེང་གཅིག་ག་ིནང་ལ་ཚགི་ར་ེར་ེལ་འབུམ་རམས་པའ་ིདཔྱད་ཞིབ་ཀ་ིདེབ་བཟ་ོཐུབ་པའ་ིགནས་
སྟངས་ཡོད་བསད་པ། བསྡུས་པའ་ིསྐབས་ད་ེདག་ཀློག་ཡོང་དུས། བོད་ནང་ག་ིགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆའེ་ིམང་ཚོགས་ཚའོ་ིམིག་ཆུ་
དང་། སྡུག་བསྔལ། མནར་གཅོད་གང་བཏང་བ་ད་ེདག་གསི་སམེས་ནང་ལ་ན་ཟུག་སབེ་ཐུབ་པའ་ིཡིག་ཆ་ཞགི་ཆགས་བསད་
ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཡིག་ཆ་ད་ེགནད་འགག་ཞེ་དག་ཡིན་དུས། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀ་ིདེའི་ཐོག་སོབ་སོང་བེད་པའི་
ཐགོ་ནས་བོད་ཀ་ིམགིན་ཚབ་པ་ཞིག་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་བེད་འཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞགི་རདེ་འདུག་ཅེས་དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  

གཉིས་པ་དེ་ལ་མི་ལོ་ ༦༢ ཀི་རིང་ལ་ང་རང་ཚོས་ཞུ་འབོད་བས་པ་རེད། གཞུང་། སེར། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའ་ིསིངས་ཆ་རེད། སིངས་ཆ་ག་པར་རག་སར་ང་ཚོས་སྐད་འབོད་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིད་
ཆེས་བ་རྒྱུ་མ་ིའདུག ང་ཚ་ོཡང་དངུལ་དྭ་ཡང་ག་ིབསླུས་སོང་། ཁེད་ཚ་ོཡང་བསླུ་ཡངོ་། ནམ་ཞགི་ཁེད་ཚའོ་ིམག་ོལ་བསེབ་ཀ་ི
རདེ་ཟེར་དུས། བོད་ཀ་ིདོན་དག་ལ་ང་ཚོའ་ིདཔལ་འབོར་ཁ་ེཕན་བློས་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་ང་ཚོར་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་། ད་ཆ་ (COVID-19) ད་ེཡིས་དག་ེམཚན་གཅགི་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྡུག་པའ་ིཆ་ད་ེ
ཚང་མས་མཐངོ་གསལ་རེད། རྒྱལ་སའི་ིཁོན་ཡངོས་ལ་མ་ིརྒྱུ་ཐགོ་ལའང་གོད་ཆག་ཆནེ་པ་ོཕགོ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཀ་ི
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ནད་ཡམས་ད་ེའཆར་གཞ་ིཡོད་པའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མ་ིདམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིདམར་
པོའ་ིའགོ་ཁྲིད་ཚོས་འཛམ་གླིང་དབང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀསི་འཛམ་གླིང་ཐགོ་འཛནི་པའ་ིརྨ་ིལམ་དང་ཕུགས་བསམ་ད་ེག་ར་ེཡིན་པ་ར་འཕདོ་ཐུབ་ཡོད། ད་ཆ་རྒྱ་ནག་ག་ིབརྒྱུད་ལམ་
གཅགི་ག་ིགནས་ཚུལ་ཡནི་ནའང་རདེ། ད་ེའདའ་ིཐགོ་ཚང་མས་གཡང་ང་བདེ་དགོས་པ་ཞིག་དང་ཕརི་འཐནེ་བདེ་དགོས་པས་
གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་དང་ཞི་བད་ེརྒྱ་མཚོའི་གླིང་ཕན་ནང་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་
ཀསི་ཐགོ་ནས། ཉ་ེཆར་ (QUAD) ཚོགས་འདུ་གཅིག་ཚོགས་ཚར་ཙམ་རདེ། ད་ེབཞིན་མིག་ག་ི (5 Eyes) རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ི
མཐུན་ཚོགས་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག ད་ེཡིན་དུས་དེ་
འདའ་ིབཟང་ཕོགས་ཀ་ིའགྱུར་བ་དའེ་ིསྐབས་དརེ། དུས་ཚོད་དམ་འཛནི་བས་ནས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ར་ོཆེན་པོའ་ིསང་ལ་ཁ་
བ་ཆ་ེབ་འབབ་ཀ་ིཡོད་པ་ནང་བཞིན་མིང་རྒྱབ་འཁུར་ག་ིཆབ་སདི་ཀ་ིའགན་ཡདོ་པ་ཚ་ོཨ་ཅང་ཅང་། བོད་མ་ིཡོད་ད་ོཅོག་གསི་
སོ་སོར་འཁྲི་པའི་ལས་འགན་ད་ེའཁེར་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུར། ད་ེརིང་གི་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཡིག་ཆ་དེར་ང་རང་ཡིནའང་སོབ་སོང་བདེ་ཀ་ིཡིན། སོབ་སངོ་བས་པའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཁངོ་ཚའོ་ིསྡུག་བསྔལ་ད་ེམ་ཁབ་པ་
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ལ་ཁབ་པར་བ་རྒྱུ་དང་། ཁབ་ས་ད་ེདག་ལ་ད་དུང་ནན་བརོད་བེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ངོ་མ་དེ་
ཆགས་ཀ་ིརདེ་བསམ་པ་ད་ེའད་ཞགི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

གསུམ་པ་དེ། དུས་ཚོད་ཡོད་ན་མེད་ན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ག་པར་བསེབས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོར་
གཞི་རའ་ིརང་དབང་མེད་པ་ཨ་ཅང་ཅང་། རང་གི་ཁྲག་རྣག་གིས་བསགས་པའ་ིདངུལ་ད་ེསོ་སོས་བེད་སོད་གང་འད་གཏོང་
དང་མ་བཏང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དམ་འཛནི་བས་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞིག་ག་ར་ེ
ཞུ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། (Olympic) ག་ིདུས་ཚེས་དང་རེད་འགན་ད་ེའདའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚོའ་ིམངོན་འདོད་ད་ེམངོན་པར་
གསལ་བར་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ནམ་བཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིཁརོ་ཡུག་དང་གནས་བབ་གང་འད་
ཞིག་གི་ཐོག་ཡིན་ནའང་། བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་། བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་དག་རྒྱས་གོས་བས། ཞིབ་གོས་བས། གོ་
བསྡུར་བས། སང་བཤད་གནང་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་།༽  

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིནད་ཡམས་དེས། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་།༽ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་གཞ་ིགོས་ཆོད་ལ་
རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའ་ིཐོག་ནས། བོད་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཛ་དག་ཆགས་བསད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཁོར་
ཡུག་གི་གནས་སྟངས་རེད། སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཕོགས་ལ་རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐོག་རེད། ཚང་མའི་ཐོག་དམ་
དག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་ཡོང་སའ་ིས་ཕོགས་ཚང་མར་དམ་དག་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་གླེང་ག་ིནང་དུ་འཁདོ་པ་ནང་བཞིན་འབ་ིརུ་རངོ་གཙོས་པའ་ིས་སོག་འབ་ིགསུམ་
ག་ིགནས་སྟངས་ད།ེ བོད་ས་ཁོན་ཡངོས་ལ་དམ་དག་ཆ་ེཤོས་ཀ་ིགནས་སྟངས་ལ་བསབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའ་ིཆ་ལ་ཡནི་ན་
ལུང་པ་ད་ེགསུམ་བཙོན་ཁང་ལྟ་བུའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརིང་འདིར་ཞུ་ས་ཡོད་ཙང་ཞུ་བཞིན་
ཡོད། ལུང་པ་ད་ེགསུམ་ག་ིམ་ིད་ེཚ་ོཡར་མར་འག་ོདུས་རང་དབང་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། དེའང་བྱུང་རིམ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༩ བར་ལ་ཡར་ལངས་ཟིང་འཁྲུག་
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ཟརེ་བ་ད་ེབྱུང་ནས། རྒྱ་དམག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ནས་ལུང་པ་ད་ེཚའོི་ས་གནས་ནས་ཕ་ོཟད་མ་ོལ་མ་ཐུག་བར་དུ་རྒྱ་དམག་
ལ་ཁ་གཏད་བཅགས་པ་རེད། དེའ་ིརེས་ནས་རྣམ་པ་མ་ིའད་བའ་ིཐོག་ནས་ང་ོརོལ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་
ན། རང་བཙན་སར་ཡིག་བཀྲམ་པ། སྐད་འབོད་བརྒྱབ་པ། རྒྱ་མ་ིཕིར་འབུད་བཏང་བ། རང་ལུས་མེར་སེག་ག་ིང་ོརོལ་བས་
པ། རྒྱལ་དར་ཆུ་ལ་གཡུགས་པ་སོགས་ང་ོརལོ་ག་ིལས་འགུལ་རབ་དང་རམི་པ་ད་ེའད་ཞིག་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ད་ལྟའ་ིཆར་དག་གནནོ་ཆ་ེཤོས་ཀ་ིས་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་བོད་ཀ་ིས་གནས་ཕོགས་ཡོངས་
ནས་དག་གནོན་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའ་ིཆར་འཛམ་བུ་གླིང་ག་ིནང་ལ་དག་གནདོ་ཆ་ེཤོས་བདེ་སའི་ས་
ཆ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཟེར་ནས་རྒྱལ་སིའ་ིཐོག་ག་ིཆེད་ལས་ཉམས་ཞིབ་པ་ད་ེཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་
དུ་ཕི་རྒྱལ་དུ་གཉེན་ཉེ་ཡོད་པའི་ནང་མི་ད་ེཚོར་གནོན་བཙིར་ཚད་ལས་འདས་པ་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་
རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོདགངོས་པར་བཞེས་ནས། འབེལ་ཡདོ་དལི་བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་དང་། དནོ་གཅདོ་ཁག སདི་སངོ་
མཆགོ གནད་ཡོད་མ་ིསྣ་ད་ེཚ་ོཕའི་ིརྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའ་ིསྐབས་སུ་རྒྱལ་སའི་ིཚགོས་ས་ེཁག་རདེ། ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་
དུ་གསུང་ཐུབ་པའ་ིའབད་བརོན་བེད་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གོ་སྐབས་གང་ཡིན་གནད་
དོན་ད་ེཚོའི་ཐོག་འགེལ་བརོད་བེད་ཀི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སོ་སོར་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། སྔོན་མ་ནིའུ་ཡོག་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཨ་རིའི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ཁང་པ། གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དེ་ཚོར་བཅར་བའི་
སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞ་ིརདེ། ཡུ་རོབ་ས་ི
མཐུན་འག་ོབ་མའི་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་པ་རདེ། སུད་ས་ིལ་ེན་ིཝར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རདེ། ན་ནངི་ཨ་ོས་ིཊ་ོལ་ིཡ་ད་ེཚརོ་
བཅར་བའ་ིསྐབས་སུའང་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་ད་ེའད་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ལྟའི་ཆར་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མཁེན་གསལ་རེད། དང་པ་ོཆབ་སིད་བཙོན་པ་ད་ེག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ། དམ་དག་གི་གནས་སྟངས་རེན་གིས་མཁེན་གི་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཆབ་སདི་བཙོན་པ་ད་ེཚ་ོཡིན་ན། སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མང་བ་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ཁ་
སང་འབ་ིརུ་རོང་ག་ིལྷ་མ་ོལགས་དང་། ར་དབོན་པ་ོདགོན་ག་ིགྲྭ་བསྟན་འཛིན་ལགས། འབ་ིརུ་རོང་ག་ིདཀོན་མཆོག་སིན་པ་
ལགས་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་ད་ེལྟར་གོངས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བཙོན་ཁང་ནང་ག་ཚོད་
གོངས་ཀ་ིཡོད་མདེ་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཤསེ་རྟགོས་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཆབ་སིད་བཙནོ་
པ་ད་ེཚོར་དམིགས་བསལ་རང་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སན་བཅོས་ཆེད། ཆོག་མཆན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་ཀི་
འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རང་དབང་ལུང་པ་ད་ེཚོས་གནང་རགོས་བོས་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ས་ོསོའ་ིལུང་པར་དམྱལ་བ་མ་ིཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་མེད་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིའདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འགན་ཁུར་ནས་འདརི་གོས་ཚོགས་ར་
བའ་ིནང་ལ་ཞུ་ཡ་ིཡོད། རྒྱ་གཞུང་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡིན་ནའང་། ད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་ཀ་ིརདེ་བསམ་ག་ི
འདུག དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ཐ་ེཝན་ལོགས་སུ་དནོ་པ་བཤད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཤར་ཊུར་ཀ་ིས་ིཐན་དང་། ཧངོ་ཀངོ་གཉསི་ལ་ཡིན་
ནའང་དཀའ་རོག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། བོད་ཀིས་རང་དབང་འཐབ་རདོ་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཞངི་པས་ང་ོལོག་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་
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རདེ། མཐའ་མཚམས་ཆུ་མཚམས་ཚང་མར་ཁ་ོརང་ཚོས་དཀའ་ངལ་གདོང་ལེན་མང་པ་ོཞིག་བེད་བསད་པའ་ིགནས་སྟངས་
ཆགས་བསད་ཡདོ། ལྷག་པར་དུ་ཏགོ་དབབིས་ན་ཚ་འདིས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་ཁངོ་ཁྲ་ོབསངས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའ་ི
གནས་བབ་ཀ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ང་ོརོལ་ག་ིལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསྤེལ་
དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ོརོལ་ག་ིལས་འགུལ་ད་ེསྤལེ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀ་ིའདུག་ལ་ད་ེངེས་པར་
དུ་སྤེལ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཡི་བོད་དོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་དེར་བོད་མི་
མང་པ་ོཞིག་ལ་ར་ེབ་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སིད་བྱུས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཡོང་བར་ལས་དོན་བདེ་མཁན་སིད་སོང་
མཆགོ་གཙོས་པའ་ིའབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སརི་བཏང་ད་རསེ་བདོ་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སདེ་ཀ་ིཐགོ་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤིག་འཆད་དགོས་བསམས་སོང་། ཐ་ོབཀདོ་ཡོད་ད་ེསྐར་མ་ལྔའ་ིནང་ལ་ཚར་རྒྱུ་ཞགི་མ་རདེ། 
ད་ས་ོསོས་སེམས་ལ་ཉར་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མ་ིའདུག སརི་བཏང་བས་པ་ཡིན་ན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིཐོག་བག་ོགླེང་
བེད་དགོས་དུས། མ་མཐར་སྐར་མ་ ༡༠།༡༥ དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞུ་བཞིན་
ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་འད་ིསང་ཉིན་ནས་བཟུང་སྟ་ེཡིག་མཛོད་ཀ་ིནང་ལ་ལྷག་རྒྱུ་རེད། འད་ིནས་བག་ོགླེང་བས་པ་ད་ེབོད་ཕ་ི
ནང་གཉིས་ཆ་ལ་གོ་རྒྱུ་རེད། གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གིས་ཆ་ནས་བས་པ་ཡིན་ན། 
ཡིག་ཆ་ལས་ཀང་བག་ོགླེང་བས་པ། ཕག་སེལ་ས་ིའཐུས་མང་པ་ོཞགི་གིས་ད་བར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ། ཀླད་པ་དཀྲུགས་པ། 
རྣ་བས་ཐོས་པ། མིག་གིས་མཐོང་བ་ད་ེཚ་ོའདིར་སྤུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་འད་ིགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡིན་ནའང་། ད་ེབཤད་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་རག་ག་ིམ་ིའདུག  

ད་ེནས་ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་ཤོག་ངོས་ ༢ པའི་ཡིག་ཕེང་གཉིས་པའི་ནང་ལ་བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་ཁྲིད་
བས་པ་ཟེར་བ་དེ། སིར་བཏང་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། སྐབས་དེར་ད་ོསྣང་བྱུང་མ་སོང་། 
"ཆདེ་ཁྲིད་" ཟེར་རྒྱུའ་ིཚབ་ཏུ་ "བསླུ་ཁྲིད་" ཅེས་མག་ོསྐརོ་བཏང་བའ་ི "ཁྲིད་" ད་ེའཁདོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ད་ེངས་ཏོག་ཙམ་གསལ་བཤད་བས་ན་བསམས་སོང་། བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ལ་བསླུ་ཁྲིད་བས་པ་རེད་ཟེར་བ། འདིའི་
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ནང་གི་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པ་ོཞིག་གིས་ཧ་གོའ་ིཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་འཚར་
ལོངས་བྱུང་བ་ཚོས་ཧ་ལམ་གོ་ཡོད་ན་མེད་ན། བོད་ནང་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་། ད་ོསྣང་མ་བས་པ་དང་ད་ེའད་ཆགས་ཀ་ིཡོད་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ཕག་སེལ་རྣམ་པ་སུ་ཡིན་ནའང་འད་ིགནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་འད་ིརྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ལ་ོནས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། 
ཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ལ་ོནས་བོད་ཀ་ིལས་དནོ་སྐོར་ག་ིབཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ནས་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། 
དང་པོ། ལས་གཞི་འད་ིད་ལྟ་རྒྱ་མིས་བཤད་བསད་པ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་དེའི་འོག་ལ་ལས་གཞི་འད་ིསྤེལ་བ་རེད། 
སོབ་གྲྭ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཐོན་པའ་ིནང་ནས་དག་ཤོས་ད་ེཚ་ོབདམས་ནས་ ༼དག་འདེམས་བས་ནས་༽ འཁྲིད་འག་ོཡ་ིཡོད་
པ་རེད། དང་པོ་འཁྲིད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༥༠༠ ཡས་མས་རེད། ད་ེཁྲིད་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཤར་ཕོགས་ཀི་མཐའ་
མཚམས་ (Beijing, Tianjin, Nanjing) དུ་རྒྱ་ནག་གི་སོབ་གྲྭ་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོཡོད་སའི་ནང་ལ་འཁྲིད་འགོ་ཡི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྒྱ་མིས་སྐད་ལ་ [nei di xi zang ban (内地西藏班)] དང་བོད་སྐད་དུ་ནང་སའ་ིབོད་ལོངས་འཛིན་གྲྭ་
འད་པ་ོཞིག་རེད། ད་ེབས་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ལ་ོ ༣༥ ཙམ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའ་ིལས་གཞ་ིད་ེལམ་ལྷོངས་ཧ་ཅང་
ག་ིབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལེགས་གྲུབ་ཧ་ཅང་ག་ིབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་ལས་གཞ་ིའད་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༨༥ ལོ་འག་ོའཛུགས་བས་
པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོ་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ད་ེའགོ་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོར་སོབ་གྲྭ་གཞན་
པའ་ིནང་ལ་ཁ་བཀྲམ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་ནང་ནས་འཛནི་གྲྭ་བདུན་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། འཛནི་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོའཁྲིད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ིཆར་ག་ཚོད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
རྒྱ་ནག་ཤར་ཕགོས་ཀ་ིགོང་ཁེར་ཆ་ེཁག་ད་ེཚའོ་ིདཀལི་དུ་ཡོད་པའ་ིབོད་རང་སངོ་ལངོས་ཀ་ིཕྲུ་གུ་ཉསི་ཁྲ་ིགསུམ་ཁྲ་ིལྷག་ཙམ་
འདུག ད་ེའད་ཞིག་རྒྱ་མིའི་སོབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་པ། བཅུ་གཉིས་ནས་ཐོན་
པ་ཕྲུ་གུ་བསོམས་འབུམ་གཉིས་དང་བདུན་ཁྲི་ཙམ་འཁྲིད་ཕིན་ནས་སོབ་སོང་སད་ཟིན་གི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོཕར་འཁྲིད་
དུས་སོབ་ཁག་ག་ིནང་ལ་དག་འདེམས་བས་ནས། འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའ་ིཕྲུ་གུ་དག་ཤོས་བདམས་ནས་འཁྲིད་འགོ་ཡ་ིཡོད་པ་
རདེ། ད་དུང་ཁོང་ཚོས་ཆ་རེན་ཚང་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་དང་། ཡིག་ཚད་ཀ་ིགྲུབ་འབས་དའེང་ཚད་མཐ་ོཤོས་ད་ེལོང་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རདེ། ཚད་མཐ་ོཤོས་ད་ེདག་འདམེས་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་གཅགི་ག་ིནང་ནས་ཕྲུ་གུ་བཞ་ིལྔ་ར་ེའཁྲིད་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། 
དའེ་ིཐགོ་ཆབ་སིད་ཞབི་བཤེར། གསུམ་པའ་ིཐགོ་འཕདོ་བསྟེན་བརྟག་དཔྱད། འདའི་ིཆ་རནེ་ཚང་ན་ཤར་ཕགོས་ལ་འཁྲིད་འག་ོ
ཡ་ིཡོད་པ་རདེ། མ་ིམང་ད་ེཚསོ་ཤེས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྲུ་གུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྲིད་སངོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག སོབ་ཡནོ་སདོ་དགོས་ཀ་ི
ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པ་ོདངུལ་ཏོག་ཙམ་ (Pocket Money) སོད་ཀི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེབས་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་
པ་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རན་ལགས་ཚོས། འད་ི (Japan) གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བས་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་
རདེ་ཟེར། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚའོ་ིཀླད་པ་བཀྲུས་ནས། འཕལ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚའོ་ིཀླད་པ་གཙང་འཁྲུ་བ་རྒྱུ་དང་། ཕུགས་ལ་བོད་ཀ་ིམ་ིརགིས་
དང་སྐད་ཡགི་ར་མདེ་བཟ་ོརྒྱུའ་ིསདི་ཇུས་ ཤིག་རདེ་ཅེས་ཟརེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
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བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང་། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ དེ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ ཤིག་ཆགས་
བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།  

མཐའ་མ་དེར་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། དབུ་མའ་ིལམ་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་
གཞིས་བེས་དབར་གི་འབེལ་བ་ཆད་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་དང་རྒྱལ་སིའི་དབར་གི་འབེལ་བ་ཆད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
འད་ིརླབས་ཆནེ་ཞགི་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང་། ས་ིམཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གོས་འཆར་དེའ་ིཐགོ་ཚིག་འགའ་ཤས་
འཆད་དགོས་བསམས་སོང་། དང་པོ་ད་ེལ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའི་ཏོག་
དབབིས་རམིས་ནད་དའེ་ིརནེ་པས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་སྔར་བྱུང་མྱངོ་མེད་པའ་ིདཀའ་ངལ་གཅགི་བྱུང་
ཡོད་རདེ། འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལུས་སེམས་གཉསི་ཀའ་ིདཀའ་ངལ་བཟདོ་དུ་མེད་པ་བྱུང་ཡོད་པ། དའེ་ིཐགོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གཡོལ་དུ་མེད་པའ་ིའགན་འཁྲ་ིཆེན་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེངསོ་འཛིན་ཞུས་པའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀའ་
སྡུག་ཚད་ལས་བརལ་བ་ལ་ོཟླ་དའེ་ིནང་ལ་ཡནི་ནའང་། བོད་གཞིས་བསེ་བདོ་རགིས་སྤུན་ཟླ་ཡིས་བདོ་མ་ིརགིས་ལ་བཅངས་
པའ་ིབར་ེབ་དང་། གདུང་སེམས། སམེས་ ཤུགས་ལ་མ་ཉམས་པའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རམི་པ་བརམས་དང་རམོ་
མུས་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ས་ིསེར་གཉསི་ཀས་འཛམ་གླིང་ས་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་གང་ས་ལ་བོད་དོན་དིལ་བསྒྲགས་ཀ་ིགོམ་
བགོས་གཙོས་པའི་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་བ་ད་ེལ། ད་ེརིང་གོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཡི་
རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

གཉསི་པ་ད་ེལ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་ས་ིའཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
པ་མཆགོ་ག་ིཡང་སདི་ངསོ་འཛིན་བདེ་སྟངས་ཀ་ིཆབ་སིད་འཁྲབ་སྟནོ་ཞགི་བརམས་ཚར་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་༸རྒྱལ་བའ་ི
ཡང་སིད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་བསྐང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ལེའུ་ཞིག་ལ་བརམས་ཚར་བ་རེད་དེ། 
ཡིན་ནའང་། ད་ེརིང་ག་ིག་ོསྐབས་འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ༸པཎ་ཆེན་ཆུང་
སིད་རིན་པ་ོཆེ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀ་ིཉ་ིམ་མཆོག་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་ཡོད་པའ་ིདཔང་རྟགས་དང་ར་སོད་གསལ་པ་ོཞིག་མ་བྱུང་
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བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ལ་ལམ་ལྷོངས་ནམ་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧ་གོ་དགོས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་༸པཎ་ཆནེ་ཆུང་སདི་རནི་པ་ོཆ་ེབཞུགས་ཡོད་དང་བཞུགས་ཡདོ་ཟེར་ནས། ང་ཚརོ་བཤད་བསད་པ་
ད་ེཡང་བདོ་མ་ིས་ིཡོངས་ས་ིབ་ོགནམ་བསྟན་དང་འཛམ་གླིང་ས་ིཡོངས་ལ་དབུ་སྐོར་བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཚང་མས་ཧ་ག་ོ
དགོས་རེད། དེའ་ིསྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ངེས་པར་དུ་གསལ་པ་ོཞིག་མ་བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཙོས་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞགི་ག་ིཁྲིམས་ལུགས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། ལ་ོཚད་དུས་བཀག་ཅིག་ག་ིནང་མ་ིགཅིག་གར་སོང་ཆ་མེད་འགྱུར་ཡོད་ན། མ་ིད་ེ
ཁྲིམས་ཐོག་ནས་གོངས་ཚར་རེད་ཟརེ་ནས་ཁབ་བསྒྲགས་བེད་ཆོག་ག་ིརེད། རྒྱ་གར་ག་ིདཔང་རྟགས་ཁྲིམས་ཡིག་དོན་ཚན་ 
༡༠༨ ནང་ལོ་ ༧ རེད། གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་ན་གོངས་ཚར་བ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་ 
(Doctrine of Presumption of Death) ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཁྲིམས་ཡིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ནས་
ཀང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་རེན་ད་ེའདའ་ིའོག་ལ་༸པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་ཆོག་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ག་ིཁྲིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་
བོད་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ངསོ་ནས་ངེས་པར་དུ་དེའ་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ་ཀ་ིའདུག གལ་སདི་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་
༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ་ོཆེའི་གནས་སྟངས་ད་ེགསལ་པ་ོམ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་ཞུས་
ནས། ས་ིམོས་ཀ་ིགོས་ཆདོ་འཇགོ་དགསོ་འདུག་བསམ་ག་ིའདུག ཆསོ་རགིས་ལས་ཁུངས་ཀ་ིའགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་པའ་ིཐགོ་
ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ག་ིབླ་ཆེན་ཁག་གིས་ཆོས་ལུགས་ཀ་ིཐད་ནས་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཡོད་པ་ལ་བགོ་གླེང་ངེས་པར་དུ་
བདེ་དགསོ་འདུག་བསམ་ག་ིའདུག དུས་ད་ེའད་ཞགི་ལ་བབས་ཚར་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག  

གཉསི་པ་ད་ེག་ར་ེཡིན་ཟེར་ན། བོད་ཀ་ིཆབ་སིད་ཀ་ིདཀའ་རགོ་ད་ེབོད་རྒྱ་གཉསི་ཀ་ིདཀའ་རགོ་ཡིན་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་
འདུག དཀའ་རོག་འད་ིབོད་རྒྱ་གཉིས་ནས་མ་གཏོགས་སེལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་དགོས་འདུག གོ་སྐབས་
འད་ིདང་བསྟུན་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དཀའ་རོག་ད་ེམ་སེལ་གི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ག་ིརྨ་ི
ལམ་ཟརེ་བའ་ིཕུག་བསམ་ད་ེདུས་ནམ་ཡང་མངནོ་གྱུར་བདེ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ་ཟེར་ནས། ངས་གདངེ་ཚདོ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་
ཐུབ་ཀ་ིཡོད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་གཞིས་ལུས་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡིན་ནའང་། ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞིག་
དུས་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མི་ཚང་མ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་དང་གཏན་
འཇགས། འགན་ལེན་ཡོད་པའ་ིའཚ་ོབ་ཞིག་དུས་ནམ་ཡང་ཡོང་ཐུབ་ཀ་ིམ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དཀའ་རོག་
ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་བོད་གཉསི་ཀ་ལ་ཧ་ཅང་ག་ིགལ་འགངས་ཆ་ེབའ་ིགནད་དནོ་ཞགི་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་སེལ་
བ་ལ་ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོསྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞ་ིཔ་མཆོག་ན་ིདཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་བའ་ིགསེར་ག་ིལྡ་ེམིག་
ལྟ་བུ་ད་ེཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ག་ིངསེ་པར་དུ་ཧ་ག་ོདགསོ་འདུག ད་ེམ་ཟད་གཉསི་སན་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིཐབས་ལམ་ད་ེཡང་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་བའ་ིཐབས་ལམ་ཡག་ཤསོ་ཡནི་པ་རྒྱ་ནག་གིས་ཧ་ག་ོདགསོ་འདུག  བོད་པ་ཚསོ་ཀང་ཧ་ག་ོདགསོ་འདུག 
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ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚསོ་ད་ེཚའོ་ིཐགོ་ད་ོནན་པ་ོབས་ནས་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིར་
ཁྲིམས་ལེའུ་ ༢ པའ་ིནང་ལ་ཡུལ་མའི་ིགཞ་ིརའ་ིཐབོ་ཐང་དང་འསོ་འགན་སྐརོ་བཤད་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་ག་ིར་ཁྲིམས་ལེའུ་ 
༣ པའི་ནང་གསེས་ ༦ པའི་ནང་ལ་མི་རིགས་རང་སོང་བེད་སྟངས་སྐོར་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ས་གནས་མ་ིརགིས་རང་སངོ་ག་ིཁྲིམས་ཡགི་ལ་ལེའུ་ ༧ ཡོད་པ་རདེ། དནོ་ཚན་ ༧༤ ཡོད་པ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང་། ས་ིའཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 

 

ས་ིའཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེརིང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་རེད། གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གླེང་རེད། གོས་ཆོད་ ༦ ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་བ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆ་ེཤོས་ ཤིག་ང་ཚསོ་རང་དབང་ལུང་
པ་ལ་བསད་ཡོད་དུས། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་དཀའ་སྡུག་དང་། མནར་གཅོད་འོག་ནས་ཐར་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ག་རེ་བེད་
དགསོ་ཀ་ིའདུག གང་འད་བེད་དགོས་འདུག དའེ་ིཐགོ་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་ག་ིའདུག ན་ནངི་
ཕི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་བའི་རྒྱ་ནད་ཏོག་དབིབས་ ༡༩ ཡིས། འཛམ་བུ་གླིང་ཁོན་
ཡོངས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་རེད། དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་རེད། ལུང་པ་སོ་
སོའ་ིཕ་ིསདི་ཀ་ིཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་རདེ། སྔནོ་མ་ཡིན་ན་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བེད་མཁན་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་
ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། ཨ་ར།ི ཡུ་རབོ་བཅས་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་གགས་འད་པ་ོརདེ། ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ག་ིསིད་ཇུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (One China Policy) ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀ་ི
ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་སང་ལ་ཐུག་ཡོང་བའ་ིསྐབས་སུ། ཡིན་ནའང་ཏོག་དབབིས་ནད་དུག་ ༡༩ རསེ་ནས་ལུང་པ་ཚང་
མའ་ིཕ་ིསིད་ཀ་ིསིད་བྱུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བར་ེཔ་ོཐེབས་ཚར་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རིའ་ིགཞུང་ག་ིཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ི
བོད་དནོ་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ག་ིཁྲིམས་འཆར་རེད། བོད་དོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ག་ིཁྲིམས་འཆར་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་འཇོག་ཐུབ་པ་ད་ེལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཁྲིམས་འཆར་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཨ་རིས་བོད་ཐོག་ཁྲིམས་
འཆར་མང་པ་ོཁེར་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་འཆར་ད་ེའད་པོ་ཡིན། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁྲིམས་འཆར་ད་ེ
གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་བཟོས་པ་འད་པ་ོཞགི་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡིན་ག་ི
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མ་རེད་བསམས་སོང་། འདརི་ཞུགས་པའ་ིའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རདེ། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚགོས་
པ་རེད། མ་ིསེར་མང་པ་ོཞིག་གིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེད་ེབཞིན་རེད། ཨ་རིའ་ིསིད་
གཞུང་གསར་པས། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། (QUAD) ད་ེདཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་
རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། (QUAD) དསེ་ལུང་པ་བཞ་ིམཉམ་འབེལ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་
གང་འད་གཅོག་ག་ིཡིན་ཟརེ་ནས། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཐའ་ེཝན་ག་ིགནས་སྟངས། ཐའ་ེཝན་གིས་རྒྱ་མ་ིལ་ཁ་གཏད་གཅོག་ག་ི
འདུག ངར་པ་ོབེད་ཀ་ིའདུག ད་ེབཞིན་ཧོང་ཀོང་ག་ིམང་གཙ་ོདནོ་གཉེར་བའ་ིགནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་ཀ་ིས་
མཚམས་རོག་གར་བརྟནེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཏགོ་དབབིས་ནད་གཞ་ིརནེ་བས་ནས་རྒྱ་མ་ིལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཁ་གཏད་གཅོག་
གི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྔོན་མ་ང་ཚོས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བེད་དགོས་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཤར་སོད་བེད་
དགོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས། སིར་བཏང་ག་ིཆབ་སིད་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་
འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཕིན་ཚར་རེད། ང་ཚ་ོམ་ིཡུལ་ལུང་པ་ལ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་ཕིན་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་
མ་ིདམངས་ས་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། སང་ཉིན་འག་ོཡ་ིཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིང་
ཚོར་ལྟ་ཕོགས་ད་ེད་ེསྔ་ལྟར་བསད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་
ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་བེད་ཀི་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་འགོ་དགོས་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཆོག་མཆན་
ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་རེད། ད་ལྟའ་ིཆར་ང་ཚ་ོལ་ཆོག་མཆན་རག་གི་རེད་དམ་རག་གི་མ་རེད། ད་ེཚོའང་ཤེས་དགོས་རེད། 
རྒྱལ་སིའ་ིཆབ་སིད་ད་ེ ཤེས་དགོས་རེད། གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་དྷ་རམ་ས་ལར་བསད་ནས་ལྐུག་པ་
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་སྟ་ེསྐད་ཆ་བཤད་བསད་ན། ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། བོད་མིས་དབུ་མའ་ིལམ་ག་ིཐགོ་ནས་
བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་ནའང་རེད། རང་བཙན་གི་ཐོག་ནས་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་ནའང་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་བོད་ལ་
ལོག་རྒྱུ་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ལོག་མཁན་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ནང་ལ་རོད་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་
རདེ། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིཆབ་སདི་རེད། ཨ་རའི་ིགཞུང་ག་ིཆབ་སིད་རདེ། (European Union) ག་ིཆབ་སིད་
རདེ། རྒྱལ་སའི་ིཁོན་ཡངོས་ཀ་ིཆབ་སིད་འགྱུར་ལྡགོ་ཕིན་པ་ལ་བལྟས་ནས། ང་རང་ཚའོ་ིདབུས་བདོ་མའི་ིསྒྲགི་འཛུགས་རདེ། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། གོས་ཚོགས་རེད། མི་མང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་རེད། སིར་བཏང་ཆབ་
སདི་ནང་ལ་ག་ོསྐབས་ལེན་མ་ཐུབ་ན་གང་ཡང་ཡངོ་ག་ིམ་རདེ། ད་ལྟའ་ིཆར་ང་ཚརོ་གཅིག་བ་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་འདུག་ཟརེ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་བསོན་སྟེ་རང་འཇགས་བས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། གོ་སྐབས་ད་ེཤོར་
ཚར་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚ་ོརེས་ལུས་ཐེབས་ཚར་རེད། ད་ེནས་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོ་སྐབས་
དམ་འཛིན་བས་ནས་ང་རང་ཚོའ་ིགཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཚོགས་པ་ཚང་མས་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སདེ་དང་། བོད་མ་ིལ་རང་དབང་རང་བཙན་རག་པའ་ིཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ། ང་རང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞིག་གཏངོ་དགསོ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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མཐའ་མ་དརེ་སྐབས་ ༡༥ པའ་ིའཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། སྐབས་ ༡༦ པའ་ིས་ིའཐུས་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ཡནི་ནའང་ང་ལ་ང་ོདགའ་ིསལེ་ལད་འཆད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་། ཕའི་ིལུང་པ་ཁག་ལ་
ཕིན་ནས་དཔོན་རིགས་ཐུག་པ་དང་། རྒྱལ་སིའ་ིགསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ཐོན་པ། ད་ེཚ་ོཧང་སང་དགོས་པ། ཨ་ོ་་སོ་སོའ་ིཆབ་
སིད་ཀི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པ་འགིག་འདུག་བསམས་པ་ཞིག སྤོབས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོང་བས་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་སུ་དབུས་བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་རེད། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡིན་ནའང་རདེ། ཚང་མར་ཧང་སང་བའ་ིཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། རྣམ་པ་ཚང་
མར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ། འབྱུང་འགྱུར་གི་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ེདང་ད་ེབཞིན་གནང་རྒྱུའི་ར་ེབ་དང་སོན་འདུན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོཞགི་འདུག་སྟ།ེ དུས་ཚོད་མདེ་དུས་ལམ་ཙམ་དཀར་ཆག་ག་ིབཟ་ོའད་
བ་ོཞགི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ང་ཚ་ོལ་ོགཅགི་ག་ིནང་ལ་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ལ་བརྟནེ་ནས། རྒྱ་ནག་
གིས་དེའ་ིརིང་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་མ་ིདམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་རྒྱུ་དང་། ཆབ་སིད་གོས་མོལ་གི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་རྒྱུ་
ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེབཞིན་བོད་ལོངས་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གཞུང་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བདུན་པ་ཟེར་རྒྱུ་
དེའང་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའ་ིབརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞིབ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཡོད་པ་རེད། འདིའ་ིནང་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན། ཉ་ེཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་
ཆེན་ཟརེ་བ་དེའ་ིནང་ལ་གོས་གཞ་ིཁག་དགུ་བཏོན་ཡོད་གནས་འདུག འདིའ་ིནང་ལ་གཅིག་དེ། ནང་སའ་ིབོད་ལོངས་སོབ་མ་
མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་སྐོར་ཟེར་བ་དེ་འད་བསྟན་འདུག དེ་ཚོར་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བ་རྒྱུ་དང་། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ ཤིག་ང་ཚོའི་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་སྔོན་གླེང་ནང་གསལ་བ་བཞིན། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ག་ིབོད་མི་ག་ཚོད་འཛིན་བཟུང་
དང་། བཙོན་འཇུག་ག་འད་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་འགའ་ཤས་ ཤིག་འདིའི་
ནང་ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞིན་ངལ་རོལ་སྒྱུར་བཀོད་ར་བ་ལ་བོད་མི་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ། ཕིའི་གསར་
འགོད་པ་གཅིག་དང་དཔྱད་ཞིབ་པའ་ིབརྒྱུད་ནས་མ་གཏགོས་ང་རང་ཚོ་ལ་ ཤེས་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལརོ་བདོ་ལོངས་ཀ་ིའག་ོཁྲིད་ལས་བདེ་མང་པ་ོཞགི་ལ་ཆད་པ་བཅད་པ་ཡིན་ཟརེ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག དའེང་ཁ་སང་
ང་ཚོས་སྔོན་རིས་ཀ་ིར་ིམ་ོའད་པ་ོབིས་པ་ཞིག་འདུག འདིའ་ིནང་ལ་མ་ིགངས་ ༡༦༥༢ ལ་གུང་ཁྲན་ཏང་ག་ིཁྲིམས་དང་སིད་
ཀ་ིཁྲིམས་ཀ་ིཐགོ་ནས་ཆད་པ་བཅད་ཡོད་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག ད་ེཡིན་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་དའེ་ིནང་དུ་
བོད་མ་ིག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དེར་ཐུགས་
སྣང་གནང་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

གཅགི་ད་ེཀྲུང་དབང་ག་ིབོད་ལོངས་ཀ་ིལས་དནོ་སྐོར་ག་ིཞུགས་མོལ་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ ༧ པ་ཟརེ་བ་ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས། ཞ་ིཅ་ིཔིང་ག་ིགཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཁ་བལ་ལ་ང་ོརོལ་བེད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་དང་། བརྟན་ལྷིང་ལ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་
ཀ་ིཡོད་པ་དང་། དེའ་ིནང་ནས་གནད་འགག་ཅིག་འད་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་དང་། ཀྲུང་ག་ོགུང་ཁྲན་ཏང་ག་ིལ་ོརྒྱུས། ཀྲུང་ག་ོ
གསར་པའ་ིལ་ོརྒྱུས། སྔོན་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས། མ་ིརིགས་ཀི་ལྟ་བ། རིག་གནས་ཀི་ལྟ་བ། ཆོས་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ། ད་ེ
དག་སོབ་ཁྲིད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ངའི་ཀྲུང་ཧྭ་ལ་གཅེས་པའི་ས་བོན་དེ་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་མི་རེ་ངོ་རེའི་
བསམ་བློའ་ིསྟེང་དུ་ཟུག་པ་བ་དགསོ་ཞསེ་བརདོ་ནས། ཁངོ་ཚསོ་སབོ་གས་ོད་ེའད་བསནོ་ནས་བདེ་ཀ་ིཡོད་དུས། ང་རང་ཚའོ་ི
སོབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་ཡིན་ནའང་འད། གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ཡིན་ནའང་འད། བོད་རང་དབང་རང་བཙན་ག་ིལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་
འཆད་དགོས་ཀི་འདུག སོབ་གྲྭའ་ིནང་ལ་འཆད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཁ་བཙུམས་བསད་ན་འགིག་ག་ིམ་ིའདུག ད་ེགཅིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ེབཞིན་ད་ལོའ་ིགནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་གིས་བེད་སོད་གཏོང་བཞིན་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་
བཙུགས་ནས་ལ་ོབརྒྱ་འཁོར་གི་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཞ་ིབའ་ིབཅིངས་གོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ ཐམ་པ་འཁོར་གི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་གཞུང་མོལ་ཚོགས་འདུ་
ཡིན་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། བོད་ཞ་ིབའ་ིབཅིངས་གོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁོར་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཕི་ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་ཡིན་ནའང་སྤེལ་དགོས་ཀི་འདུག ད་ེདུས་ཚང་མ་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བར་
ལན་ཆ་ཚང་ངསེ་པར་དུ་སདོ་དགོས་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེབཞིན་ད་ེསྔོན་གི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཡིན་ནའང་འད། ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཡིན་ནའང་འད། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ག་ིཁྲིམས་བཅར་འད་ིཚོའ་ིནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིཡང་སིད་དང་འབེལ་བའ་ི
གནད་དནོ་མང་པ་ོགཅིག་གླེང་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་ག་ིལག་ལ་ཤོར་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀ་ིའདུག ཉ་ེཆར་རྒྱལ་
ཡོངས་མ་ིདམངས་འཐུས་མིའ་ིཚོགས་ཆེན་དང་། ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ག་ིཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཚར་བའ་ིརེས་ལ། རྒྱ་ནག་ག་ི
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ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའ་ི༸པན་ཆནེ་བེད་སདོ་བཏང་ནས་ནུབ་ཕོགས་དག་འཛནི་སྟོབས་ཤུགས་ཀ་ིབོད་པའ་ིསྐརོ་ལ་ཐ་ེབྱུས་བདེ་
ཀ་ིའདུག་ཟརེ་རྒྱུའ་ིགནད་དནོ་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། འད་ིཚརོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

མཐའ་མ་དརེ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྐད་གསང་མཐནོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ད་ེརངི་གསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་ག་ིགཞུང་འབལེ་
མཛད་སོའ་ིཐོག་མི་མང་ལངས་གླུ་གཏང་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། སིར་བཏང་ང་ཚ་ོཚང་མས་
སྔོན་མ་མི་མང་ལངས་གླུ་ཐོག་མ་རོམ་མཁན་དང་གཏོང་མཁན་མི་རབས་རན་པ་དེ་ཚོར་བར་སྐབས་གཏང་རྒྱུ་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་འད་ིའཇགོ་དུས། དངོས་གནས་ཤ་ིན་མིག་བཙུམ་མ་ཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དན་ག་ིའདུག 
ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའ་ིདུས་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 
ས་ིའཐུས་སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཕགོས་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་རྒྱབ་སོར་མཐའ་གཅགི་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་འད་ིཧ་ཅང་ག་ིཛ་
དག་རེད། མི་ལ་ོ ༦༢ རིང་ལ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག མི་རིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུར་དཀའ་
ངལ་དང་། གནོད་ཤུགས། འཇིགས་སྣང་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ེའདའི་ཐོག་འཇིགས་སྣང་དང་ཞེད་སྣང་གང་ཡང་མ་
བས་པར། བློས་བཏང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་མི་ལོ་ ༦༢ རིང་ཆ་ཚང་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་
སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས། ལྷག་བསམ་གི་མུ་མཐུད་ནས་དག་བོ་ལ་རོལ་རྡུང་བས་ནས། ཁོང་ཚོའ་ིབེད་སྟངས་དང་ཁོང་
ཚོའ་ིསྙིང་སྟོབས། ལྷག་བསམ་ག་དུས་བསམ་བླ་ོའཁོར་ཡོང་ན། དེར་སེམས་གཏིང་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་གུས་འདུད་མ་ཞུས་
རང་ཞུས་ཆགས་ཀ་ིའདུག ད་ལྟ་བོད་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་འད་ིལས་ས་པ་ོགང་ཡང་མ་རདེ། ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་
མག་ོའཚོས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ག་ོཡང་གོའ་ིཡོད་པ་མ་རེད། འགའ་ཤས་ཤེས་ཀང་ཤེས་ཀི་མ་རེད། 
ད་ེའད་ཞིག་ག་ིནང་ནས་ཁོང་ཚོས་བླསོ་གཏངོ་དང་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོཞིག་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་ད་ེལ་ང་ཚའོ་ིདུས་ནམ་ཡང་
བརེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་དང་། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཡི་རངས་
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བསྔགས་བརདོ་ཞུ་དགོས་པ་ཞགི་རེད། ད་ེབཞིན་ལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིདབེ་ཐེར་ནང་དུ་འཁདོ་པར་འསོ་པའ་ིར་ཆེན་པོའ་ིལས་དོན་འད་ི
ཚ་ོག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚསོ་བརདེ་ཉན་ག་ིམ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་དུའང་མི་ལོ་ ༦༢ རིང་ལ་གཙ་ོབོ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ག་ིབཀའ་དིན་དང་ཐུགས་ར་ེཉག་གཅིག་རདེ། ད་ེབཞནི་མ་ིརབས་གོང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དང་། ལྷག་བསམ་
དང་སེམས་ཤུགས་བས་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་སུའང་ང་རང་ཚོ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་མཁན་ནས་གང་ལྟར་སོན་དང་ཡོན་ཏན་
གཉིས་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞན་ཆའི་ཕོགས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཀི་རེད་དེ། སོན་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་
ནས་མང་ཉུང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ང་ཚ་ོམ་ིལ་ོ ༦༢ རིང་ལ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་བས་རེས་དང་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞགི་ཐོན་ཡོད་
པ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ང་རང་ཚརོ་སྤབོས་པ་ཆནེ་པ་ོབདེ་དགོས་པའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག 
ང་ཚོས་སོན་ཆ་དང་ཞན་ཆ་འགའ་ ཤས་ཤིག་བཤད་ནས་ཧང་སང་སང་དང་ཧོན་འཐོར་འཐོར་ནས། སེམས་ཤུགས་ཆག་
དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་སོན་དང་ཡོན་ཏན་ཞིག་མེད་པ་ར་བ་ཉིད་
ནས་མ་ིསདི་པ་ཞགི་རདེ། ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་མ་ིལ་ོ ༦༢ རངི་ལ་བཙན་བལོ་ནང་ལ་གཞསི་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམ་ིམང་ག་ིམགནི་
ཚབ་བས་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤལེ་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་སྤལེ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞནི་ན་ནིང་དང་ད་
ལོའ་ིརིང་རྒྱ་ནད་རེན་པས། བོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་བུ་གླིང་ཐོག་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འཕད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་། བོད་པ་ཚོས་ར་དོན་དང་། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་དོན་དུ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
བློས་བཏང་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་རི། ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡ། ཐའེ་ཝན། བོད་དོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་གོམ་འགོས་
དང་། ངོ་རོལ། ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་སོགས་རབ་དང་རིམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་གནང་སོང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དཔེ་
མཚནོ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡནི་ན་དྷ་རམ་ས་ནས་སྣ་ཐདོ་ལ་བར་དུ་གོམ་བགོས་ཕེབས་མཁན་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ལྡ་ིལ་ིབར་
དུ་གོམ་བགོས་ཕེབས་མཁན། ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད། བློས་བཏང་ཆེན་པ་ོདང་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ། འཐབ་རོད་ཐོག་སེམས་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེཚ་ོལའང་ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་འདའི་ིབརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགོས་ཀ་ིརདེ་བསམ་ག་ིའདུག  

ད་ེབཞིན་ཕོགས་གཞན་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཨ་རིའ་ིསིད་གཞུང་ངོས་ནས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོ
རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞནི་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་ཨ་རིའ་ིཕ་ིསིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སོད་མཆོག་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མགོན་འབོད་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚརོ་སྤབོས་པ་ས་ེདགསོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡིན་ནའང་ག་ར་ེཟརེ་
དགོས་རེད། ལས་དོན་ཆེན་པོ་གཅིག་བྱུང་ཡོང་དུས་འད་ིལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས། ང་ཚོས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་
དུས་ཉེར་ལེན་ག་ིརྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་རེན་ལ་སོགས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོའཆད་དགོས་རདེ། བས་ཙང་ལས་དནོ་ཆེན་པ་ོད་ེལ་
གཙ་ོབོ་འགན་འཁུར་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག ད་ེབཞིན་དེར་མཐུན་རེན་རོགས་
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སོར་བེད་མཁན་ཕར་ཨ་རིའ་ིཁུལ་ལ་སོད་མཁན་ས་གནས་མ་ིམང་དང་། ས་གནས་ཀི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་
ཁག  ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་སདོ་མཁན། གང་ལྟར་ཕགོས་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ནས་
ནུས་ཤུགས་གཅགི་སྒྲལི་བས་ནས་བྱུང་བ་ཡནི་དུས། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་
ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང་།༽ འད་ིཚ་ོལའང་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ང་ཚོའ་ིབཟང་ཕོགས་ཀ་ིཡོན་ཏན་ད་ེཚ་ོཡིན་
ན་ལས་རིམ་ཆེན་པ་ོདེར་གཟེར་ཀ་བརྡུངས་པ་ནང་བཞིན་མ་ིགཅིག་གིས་བརྡུང་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕོགས་ཚང་
མས་བརྡུང་རྒྱུ་དང་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་རུབ་བས་པར་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་བོད་ནང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ད་ེརིང་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགོ་
གླེང་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། འདིའ་ིཐོག་སོ་སོ་ཡང་ཆ་ཤས་ཤིག་བླངས་ན་བསམས་སོང་། ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ད་ེཡང་ང་རང་
ཚརོ་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པ་ོཆེའ་ིབསྐུར་བའ།ི བདོ་མ་ིཞགི་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་བདོ་ཀ་ིབདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ང་ཚའོ་ིལས་འགན་
ཡོད་ན་མེད་ན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་མི་འད་བ་གངས་ ༦ ཡོད་པ་
རེད། དེའི་ནང་ནས་ཐོག་མ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་སོང་། དེའ་ིནང་དུ་ "བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་བསྟན་
ཆབ་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ག་ིརྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡི་རངས་དང། སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཁོང་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་གི་ལྷ་སྐལ་
འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་གཟུང་ནས་ཁ་བ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་སེ་བ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནས་མི་ཉེ་
འབེལ་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ།" ཞེས་འཁོད་འདུག དེའང་དོན་ཚན་ ༦ ག་ིར་བ་འད་པ་ོ
ཆགས་འདུག་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ས་ིཚོགས་འད་ིགཞསི་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམ་ིམང་ག་ིམགིན་ཚབ་
པ་ཡནི་ཟེར་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་། ང་ཚའོ་ིར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀ་ིཨ་མ་ལྟ་བུ་འད་ིགཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམ་ིམང་ཁོང་རྣམ་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོསེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་ཞགི་དང་། ཁོང་རྣམ་པའ་ིསེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་ད།ེ ང་རང་
ཚའོ་ིའགན་འཁྲ་ིགལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་འདའི་ིཐོག་ང་རང་ཚོས་ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་བས་ནས། 
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ག་ོསྐབས་ག་པར་འདུག་བལྟས་ནས་ཁངོ་རང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སྤར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་ག་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་
ད་ལ་ོརྒྱ་ནད་རེན་པས་འཛམ་གླིང་སི་ཚོགས་ལའང་འཕ་ོའགྱུར་རླབས་ཆེན་པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདིའ་ིགནས་སྐབས་
ལའང་ང་རང་ཚོར་གོ་སྐབས་གང་ལ་གང་འཚམ་འཛིན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེར་ན། ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
གསར་རིང་འཕོ་འགྱུར་སྐབས་ཡིན་ནའང་འད་འདུག དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ནད་ཀིས་ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་
འཐབེས་པའ་ིསྐབས་སུའང་ཨ་རའི་ིཕ་ིདལི་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་ང་རང་ཚའོ་ིདབུ་ཁྲིད་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེབཞནི་ཕི་ལ་ོ ༢༠༢༠ 
ལོར་ཁྲིམས་འཆར་འཇགོ་ཐུབ་པ། ང་རང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་དམ་འཛནི་བདེ་ཐུབ་ཡདོ་པ་རེད་སྙམ། ཡིན་ནའང་། ད་དུང་ཡང་ང་
རང་ཚོར་ག་ོསྐབས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོལྷག་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་ག་ིའདུག དཔེར་ན། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཐའ་ེཝན་ལ་དཔ་ེབཞག་
ནས་ང་རང་ཚསོ་བཀའ་སོབ་མང་པ་ོགནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ཡནི་ནའང་། ཁ་སང་ད་ེརངི་ག་ིས་ིཚགོས་འད་ིལ་བསམ་བླ་ོབཏང་
བ་ཡིན་ན་ཐའེ་ཝན་གིས་གང་སར་གོ་སྐབས་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་ང་
ཚོས་ད་ེཙམ་ཞིག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེཡིན་དུས་འདིའི་ཐོག་ད་དུང་ཡང་ནུས་པ་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་
ཤིག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ད་ེབཞིན་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བེད་དགོས་ཀི་
ཡོད་ནའང་འད་འདུག ག་ར་ེཡིན་ནའང་འདིའི་ཐོག་ཤུགས་རེན་མུ་མཐུད་ནས་སྤེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཁ་
ཤས་ཀིས་སི་ཚོགས་ཐོག་ཕར་བསམ་བློ་གཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་རེ་བ་མེད་པ་འད་པོ་འཆད་མཁན་ཡང་འདུག ཁ་ཤས་
ཀསི་ཧ་ཅང་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་འད་པ་ོཡང་འཆད་ཀ་ིའདུག ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཆ་བཞག་ན་ད་ལའོ་ིགསུམ་བཅུའ་ིདུས་དན་
ག་ིསྐབས་སུ་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚ་ོགཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང། དབུ་ཁྲིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་བློའ་ིའཁེར་བཟ་ོཟེར་དགོས་ནའང་འད། གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་ར་དོན་
འཐབ་རོད་ཀ་ིལྟ་གྲུབ་འདའི་ིཐོག་ད་དུང་འགྱུར་ལྡོག་གང་ཡང་ཕིན་མ་ིའདུག་བསམ་ག་ིའདུག ད་ལ་ོནད་ཡམས་རེན་པས་ཛ་
དག་གནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེབཞིན་ཨ་ར་ིདང་པ་ེར་ིས་ིལ་སོགས་པ་ཡུ་རོབ་ཀི་ས་གནས་མང་པ་ོ
ནས། དངོས་གནས་དང་གནས་མང་ཚོགས་ཀིས་ནད་ཡམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མ་ཡར་ལངས་
ནས་ལ་ོང་ོ ༦༢ སྔོན་ག་ིཕ་ིལ་ོ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༠ ཉིན་མ་ོསྐད་འབོད་ད་ེག་རང་། མང་ཚོགས་ཀ་ིའབོད་སྒྲ་རྒྱག་ཡོང་
དུས་སྔར་ལས་ལྷག་པ་སེམས་ཤུགས་འཕར་ཡོང་གི་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚ་ོ
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ིདབུ་ཁྲིད་རྣམ་པས་སྔར་ལྷག་དབུ་ཁྲིད་ཡག་པ་ོཞགི་བདེ་ཐུབ་པ་ཡནི་ན། ང་ཚོར་ད་དུང་
ཡང་ར་ེབ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་རོགས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ཡུ་རོབ་ཡིན་
ནའང་རདེ། ཨ་ར་ིཡིན་ནའང་འད་འདུག བོད་ཀ་ིབདེན་དནོ་འཐབ་རོད་ཆེད་དུ་ཞ་ིབའ་ིགོམ་བགོས་བེད་མཁན། ས་ོསོའ་ིལུས་
དང་ལངོས་སོད་གང་ལའང་མ་ལྟོས་པའ་ིས་ོནས་ཕེབས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། འད་ིཚ་ོལ་ཡང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་
ག་ོག་ོརགི་རིག་བས་ནས་གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང། ད་ེཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་གང་ཐུབ་བེད་ཐུབ་
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པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚའོ་ིསེམས་ཤུགས་འཕར་ག་ིརེད། ད་ེདང་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་གཞསི་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམ་ིམང་ག་ིསེམས་ཤུགས་ཧ་
ཅང་འཕར་ག་ིརེད་བསམ་གི་འདུག མདུན་ལ་བུད་ནས་ས་ོསོའ་ིདཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་ཡོང་དུས། འད་ི
ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་ག་ོག་ོརགི་རགི་བདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཐགོ་བག་ོགླེང་ག་ིག་ོསྐབས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ི
ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞགི་ནས་ཆ་ཤས་བླངས་སངོ་། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ལེན་མཁན་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེ
ཡིན་དུས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དུས་ཚོད་ཀ་ིཆ་ནས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག ར་བའ་ིང་ཚོའ་ིགོས་ཆོད་ཀ་ིསྔོན་
གླེང་དང་། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༦ ནང་དུ་མ་ཚུད་པའི་གནད་དོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའ་ིགོས་ཆོད་དང་
སྔོན་གླེང་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་མང་པོའ་ིརིང་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་ཟེར་ནའང་མ་ིའདུག གང་ལྟར་རྒྱུས་ལོན་བས་ནས། 
ང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་བཀོད་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁུར་ཡོང་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་
འདིའ་ིསྔོན་གླེང་ག་ིཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། འདས་པའ་ིལ་ོསྟོང་ཕག་རིང་ག་ིབོད་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ཀ་ིགནས་བབ་དང་། 
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་བཙན་བཟུང་བས་པ་དང་། དེའི་རེས་
འབས་ཀ་ིཐགོ་ནས་བདོ་ཀ་ིཆསོ་དད་རང་དབང་ག་ིགནས་སྟངས་ཡནི་ནའང་འད། ད་ེབཞིན་སྐད་ཡིག་བེད་སདོ་ཀ་ིརང་དབང། 
འག་ོབ་མའི་ིཐོབ་ཐང་ག་ིརང་དབང་། འདུ་འཛམོས་ཀ་ིརང་དབང་། སྨྲ་བརདོ་ཀ་ིརང་དབང་། ཁརོ་ཡུག་ག་ིགནས་སྟངས། གང་
སའི་ིཐགོ་ནས་དའེ་ིནང་དུ་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེབཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་པའ་ིགནས་སྟངས་སྐོར་ལ་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའ་ིགོས་ཆོད་
དོན་ཚན་ ༦ ནང་ནས། དོན་ཚན་ར་ེརེར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་ ༡ འད་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་
བསྟན་སིད་ཀི་ཆེད་དུ་བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ལ་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་དོན་ཚན་ ༢ པའི་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་
སེག་གནང་མཁན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་གྲྭ་བཀྲ་བྷེ་ལགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེའ་ིརེས་འབེལ་ཀི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་དན་
གསོ་ཞུ་རྒྱུ། དོན་ཚན་ ༣ པ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་
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འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་བེད་དགོས་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་བེད་དགོས་རྒྱུ། དོན་ཚན་ ༤ པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མ་ིསེར་སྤེལ་བའ་ིསིད་བྱུས་མཚོན་པས། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཆོས་དད་རང་དབང་ག་ིགནས་སྟངས་རེད། ཁོར་ཡུག་
ག་ིགནས་སྟངས་རེད། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོབཀདོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞནི་གོས་ཆོད་དནོ་ཚན་ ༥ པ། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ཨ་རིའ་ི
སིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས། གཞུང་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ད་ེཚ་ོ
སྲུང་བརི་བ་རྒྱུ། དོན་ཚན་ ༦ པ། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། གཞུང་འབེལ་མ་
ཡིན་པའ་ིཚོགས་པ་ལ་སྙན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའ་ིདོན་ཚན་ ༦ ག་ིགོས་ཆོད་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་དནོ་ཚན་གཉསི་ཀ་ིཐགོ་ཚུར་འབུར་དུ་ཐནོ་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

དང་པ་ོད་ེརང་ལུས་མེར་སེག་ག་ིགནས་སྟངས་སྐོར་ཡིན། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་མ་ིགངས་ ༡༥༥ དའེ་ིནང་ནས་
མི་གངས་ ༡༣༣ འདས་གོངས་ཕིན་པ་རེད། ད་ེབཞིན་མི་གངས་ ༤ གཟུགས་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོདང་། མི་
གངས་ ༡༨ ཀ་ིགནས་སྟངས་ད་ལྟ་ཡང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་རང་ལུས་མེར་སེག་ག་ིབླསོ་གཏངོ་
འད་ིང་ཚའོ་ིབསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞགི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བློས་གཏངོ་བླ་ན་མེད་པ་འད་པ་ོཞགི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོའ་ིགས་ང་ཚོའ་ིདུས་རྒྱུན་དུ་ངག་ནས་ཆ་ོག་ཕག་ལེན་ནང་བཞིན། རང་ལུས་མེར་སེག་གི་གངས་ཀ་རིས་པ་དང་། 
ཁོང་རྣམ་པའི་བློས་བཏང་བའི་རེས་འབས་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་སོར་བསད་པ་མ་ཡིན་པར། ང་རང་ཚོ་ངོས་ནས་
སེམས་ཐོག་ནས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དེ་ཞུ་དུས་རང་ལུས་མེར་སེག་མུ་
མཐུད་ནས་གཏང་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་གང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་། བློས་གཏོང་གནང་མཁན་ད་ེཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དང་བློས་
གཏོང་ད་ེཚ་ོཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བ་ང་ཚསོ་དན་གས་ོབདེ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེབཞིན་ང་ཚ་ོམ་ིམང་ག་ིཐགོ་ནས་ཡིན་ནའང་སོན་
ལམ་དང་དམིགས་ཡུལ་ད་ེདང་མཐུན་པའ་ིཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིའ་ིས་ིཚོགས་ཀི་
ནང་དུའང་ཞུ་སྐུལ་བེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་ག་ིའདུག ང་ཕ་ིརྒྱལ་ཁག་ཏུ་འགོ་དུས། ཆེད་མངགས་
དའེ་ིཐོག་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། ཧྥ་རན་ས་ིལྟ་བུ་ཡིན་ན་རྒྱལ་ས་ིཉེས་ཡང་ཚགོས་པ་ད་ེཆེད་
མངགས་ཐུག་དགསོ་ཀ་ིཡོད་ཟེར་ནས། དའེ་ིཐགོ་ལས་འཆར་བཟོས་ཤོག་ཞུ་དུས། ཁངོ་རྣམ་པས་ཐུག་རྒྱུའ་ིདུས་ཚདོ་བཟསོ་
འདུག ད་ེཐུག་ནས་རྒྱལ་སི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་ར་བའི་ང་ཚོར་ད་ོསྣང་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་
རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏོང་མཁན་ཐོག་ངསེ་པར་དུ་སྙན་ཐ་ོཚད་ལྡན་ཞགི་སྟོན་ཐུབ་དགསོ་ཀ་ིའདུག་ཅེས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུས་
པ་ཡནི། ད་ེདང་འབལེ་བའ་ིཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་། ང་ཚའོ་ིཕ་ིདལི་ལས་ཁུངས་ཀསི་དབེ་གཅིག་བཏོན་ཡདོ་པ་རེད། ས་ིའཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་དེབ་གཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མའི་རྒྱབ་ལོངས་ཕུལ་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཁོང་རྣམ་པས་
གང་ཐུབ་ཅིག་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདང་དེ་
བཞིན་འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ག་ིཚོགས་ས་ེཁག་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་
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ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང། བཞུགས་རགོས་གནང།༽ རྒྱལ་སའི་ིཉེས་ཡང་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེཚོའ་ིཐགོ་ང་ཚོས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག  དུས་ཚོད་ད་ེཐུང་ཐུང་མ་གཏོགས་མེད་དུས་གང་འད་ཞགི་ཞུ་དགོས་དང་མ་ིདགོས་མ་ཤེས་
པ་འད་འདུག་སྟ།ེ ཡིན་ནའང་། དང་པ་ོདརེ་བདོ་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ག་ིགོས་ཆདོ་སྔནོ་གླེང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་
ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གཞག་པར་བས་
པ་ལ།  གོང་དུ་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཤིག་གསི་བདོ་ནང་ག་ིགནས་སྟངས་ཐགོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བདེ་སྟངས་ཀ་ིལམ་
སྟོན་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་གི་ཡག་པ་ོགསུངས་སོང་། དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་ཚོས་བོད་ནང་ག་ིཛ་
དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་པ་ལ། དང་པ་ོདེར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ངེས་པར་དུ་
ཤེས་དགོས་ཀ་ིའདུག ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚའོ་ིམངནོ་འདདོ་ད་ེང་ཚསོ་ཤེས་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེམ་ཤེས་པར་ས་ོ
སོ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ལྟ་ཕོགས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀ་ིཐགོ་ཧ་ཅང་རདོ་རེས་བས་ནས། ད་ེའདའ་ིའཐེན་འཁེར་བས་
ན་ཞ་ེདག་བླ་ོཕམ་ག་ིགནས་ཚུལ་ཞགི་རདེ་སྙམ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡོད་རདེ་ཟེར་
ན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སིའ་ིདཔའ་རོད་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ག་ིབཙོན་འོག་ནས། རྒྱ་ནག་གི་མནར་གཅོད་མྱོང་སྟངས་ཐོག་ངས་
རྣམ་པ་ཚོར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་གཏོང་སའ་ིབཙོན་ར་དེའ་ིནང་རྒྱལ་སིའ་ིདཔའ་རོད་ཅིག་
ལ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བའ་ིསྐབས་སུ། ཁོང་ག་ིསེམས་ནང་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐད་ལ་སེམས་ཤུགས་དང་། ལྷག་པར་
དུ་༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེལ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པའ་ིདབང་གིས། བཙནོ་ར་དའེ་ིནང་ཁངོ་གིས༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཚ་ེཁྲ་ིལོར་
བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངར་སྒྲ་ཞིག་སྒྲོག་པའ་ིསྐབས་སུ། ཁོང་གི་ལུས་སོག་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁྲག་ཟེར་
ནའང་རེད། གཟུགས་པོའ་ིསྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་གིས་མནར་གཅོད་ག་ཚོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། 
ཉསེ་རྡུང་ག་ཚོད་བཏང་ནའང་། ན་རྒྱུའ་ིཚརོ་བ་སེབ་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅེས་གསུང་ག་ིའདུག རྒྱ་ནག་ག་ིཉནེ་རྟགོ་པ་ད་ེཚསོ་གནའ་
དེང་ག་ིལག་ཆ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཉེས་རྡུང་ག་ཚོད་གཏང་རུང་། ལུས་ཀ་ིན་ཚ་ད་ེཚོར་གི་མ་ིའདུག་ཅེས་གསུང་ག་ིའདུག 



120 
 

ཉ་ིམ་ཉིན་གང་ཉེས་རྡུང་བཏང་ཚར་རེས་མར་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་ཉེས་རྡུང་གཏོང་མཁན་གི་ཉེན་རྟོག་པ་ད་ེཚོའ་ིགདོང་ལ་ས་ོ
ཉམས་ཤར་ནས་བསད་འདུག ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ང་བོད་མི་རིགས་ཤིག་ཁ་ོཚོས་ལུས་པ་ོད་ེབཙན་ཁྲིད་བས་ནས་
འདིར་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ངས་སྤོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་མ་ིརགིས་ལ་ཞབས་འདེན་ཞུས་མེད་བསམ་
པའ་ིཚོར་བ་དང་། ངའི་གདོང་པར་རྒྱལ་ཁ་འད་པ་ོཤར་ནས་སེབས་ཡོད་གསུང་གི་འདུག བས་ཙང་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་སིའི་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་ད་ལྟ་ ༡༥༥ ཟེར་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཤུར་མ་ོལགས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གནང་ནས་ལ་ོལྔ་ཕིན་ཚར་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་ད་ེརིང་
མ་གཏོགས་ག་ོཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡིན་ཙང་བོད་ནང་སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་གནང་མཁན་ང་ཚསོ་མཐངོ་བ་དང་ཐསོ་པ་གངས་ ༡༥༥ 
ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་ང་ཚསོ་མ་མཐངོ་བ་དང་མ་ཐསོ་པ་ད་ེལས་མང་བ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ།  

བོད་ནང་ག་ིསྐུ་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་དཔའ་རོད་ཚོའ་ིསྐུ་གཟུགས་ལ་མེ་དམར་ལྷང་ལྷང་འབར་བཞིན་པའ་ིསྐབས་སུ་
ཕག་གཉིས་ཐལ་མ་ོསར་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་ཚ་ེཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་སོན་ལམ་འདེབས་པའ་ིབརན་ཐུང་ང་
ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ལུས་ལ་མེས་དམར་རྟགས་ཙམ་རག་པ་ན། ཁ་ནས་ཨ་ཚ་དང་ཨ་ཚ་ཟེར་ནས་
སྐད་ཤོར་བ་མ་གཏོགས། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུ་དེ་འད་ག་པར་དན་གི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་
གཞིས་ལུས་དཔའ་བོ་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་ག་རེ་རེད། དམར་ལྷང་ལྷང་འབར་བའི་མེ་ལྕེའི་ནང་གི་འབོད་སྒྲ་དེ་ག་རེ་རེད། 
༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་ཕེབས་དགསོ་ཀ་ིའདུག ང་ཚ་ོབོད་ལ་རང་དབང་དགསོ་ཀ་ིའདུག་གསུང་བ་ད་ེརེད། ངས་སྔནོ་མ་
ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་མྱོང། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་འགྲུབ་ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་ཀི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་
ཆོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་དང་། ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་འཁེར་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་དེ། ད་དུང་མི་ཕན་ཚུན་དགའ་མིན་
དགའ་མདགོ་གསི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ནག་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཆབ་སདི་ཀ་ིརེད་མ་ོརེད་རྒྱུ་མཚམས་
བཞག་ནས། གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོའི་འབོད་སྒྲ། མངོན་འདོད། ༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དགོངས་འོག་ནས་ང་
ཚོས་ར་དོན་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་གཞིས་ལུས་བོད་མིའ་ིམངོན་འདོད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་ཤེས་པའ་ི
ཐགོ་ནས། སངས་རྒྱས་སན་རས་གཟགིས་ཕག་སྟོང་སན་སྟོང་གིས་མ་གཟགིས་པ་ཞགི་མིག་ཐང་ཐང་མེད་མཁན་ཞགི་གིས་
མཐངོ་ག་ིཡོད་མདགོ་མདགོ་ག་ིསྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ལྐུག་པས་ཨུ་ཚུགས་ང་ོམ་ད་ེརདེ།  

ད་ེཡིན་ཙང་ད་ེརིང་འདརི་འགན་ཡོད་མཁན་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེ
མ་ཡིན་པའ་ིབརན་ཐུང་འད་ིགཟགིས་མཁན་ནས་བོད་པའ་ིར་དནོ་ཐོག་ནུས་པ་འདནོ་འདོད་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡོད་ན། ང་ཚོའ་ི
གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚའོ་ིམ་ེལྕའེ་ིནང་ག་ིའབོད་སྒྲ་ད་ེལག་བསྟར་བས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རནི་པ་ོཆེའ་ིབཀའ་དགངོས་སྒྲུབ་དགསོ་
འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་གཞི་ནས་རོག་ར་གཅིག་
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སྒྲལི་ཆགས་ཀ་ིརདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཁེད་ཀ་ིབསམ་ཚུལ་དང་ངའ་ིའདདོ་པ་གཉསི་ཕར་ཚུར་འཐནེ་རསེ་བས་བསད་པ་ཡནི་ན། 
ང་ཚོར་རགོ་ར་གཅིག་སྒྲིལ་ག་བ་ནས་ཆགས་ཀ་ིརེད། ང་ཚ་ོརོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ལུས་བོད་མིའ་ི
མངནོ་འདདོ་གང་འད་བས་ནས་སྒྲུབ་ཀ་ིཡིན། རྒྱ་ནག་དམར་པརོ་ཁ་གཏད་གང་འད་གཅོག་ག་ིཡིན། ད་ེའད་ཡིན་ཙང་ང་ཚརོ་
རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་ཡོང་བར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་རེད། སྐབས་མཚམས་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་བཞིན་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་
དགོངས་ག་ར་ེཡིན་མིན་མཁེན་གིན་མཁེན་གིན་ལ། ད་དུང་སོད་པ་ཞིག་བསོགས་ནས་ ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆགོ་ནས། སྐར་མ་རགོས་སོང་།༽ འད་མ་ིའད་བས་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ག་ིབླ་ོཕམ་ག་ིགནས་ཚུལ་རདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྔོན་གླེང་དང་། གོས་
ཆོད་ཚང་མ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུའ་ིཡོད། ད་ེརིང་ངས་འདིར་དམིགས་བསལ་གོས་ཆོད་ནང་ནས་ཨང་ ༦ པའི་
ཐོག་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ལན་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་དོན་སིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ཁྲིམས་
འཆར་ཞིག་ཨ་རི་ནས་བཟོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེར་དམིགས་བསལ་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་
འཛམ་བུ་གླིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་འཐུས་ཚོགས། འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་། ད་ེབཞིན་ང་རང་ཚོའ་ིཆེད་དུ་
ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བས་ནས། ད་ེད་ེབཞིན་ང་ཚོར་རྒྱབ་
སོར་འཚོལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་འཆར་བཟ་ོཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ར་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའི་བོད་ཀི་ར་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་པའི་
ལས་འགུལ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དེའི་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་རདེ་སྙམ། 

ད་ེབཞིན་ད་རེས་ཨ་རིའ་ིཁྲིམས་འཆར་ཐོག་ལ་ོར་ེབཞིན། དེའ་ིགནས་སྟངས་ཀ་ིཐོག་ཞབི་འཇུག་བས་ནས། གནས་སྟངས་ད་ེ
ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཐོག་སྙན་ཐ་ོབཏོན། ད་ེའད་བ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མ་
འངོས་པར་ཁྲིམས་ཤིག་བཟསོ་པའ་ིརསེ་ཁ་བརྒྱབ་ནས་མ་བཞག་པར། འབྱུང་འགྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུའ་ིར་ེབ་དང་
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ལམ་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིའདུག ད་ེངས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་རེད་བསམ་ག་ིའདུག དམིགས་བསལ་ང་རང་ཚོའ་ི༸རྒྱལ་
བའ་ིཡང་སིད་ཀི་ཆེད་དུ། ཁོང་རྣམ་པས་ཁྲིམས་འཆར་བཟོས་པ་དེས་ད་ལྟ་ནས་རྒྱ་དམར་གི་སིད་ཇུས་ད་ེདག་ལ་ལམ་ཁ་
འགོག་རྒྱུའ་ིགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་དགེ་མཚན་
ཆནེ་པ་ོཡོད་པའ་ིར་ེབ་ཡོད། སིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་ར་དནོ་ག་ིཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་ག་ིཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚ་ོཚང་མའ་ི
དམིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་། བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་རེད་བསམ་གི་འདུག དམིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་
ཚང་མ་གཅགི་པ་རདེ། ཁད་པར་ག་ར་ེའདུག་ཟརེ་ན་ང་རང་ཚརོ་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཅགི་རག་ག་ིཡདོ་མདེ་དང་། ད་ེབཞིན་ང་
ཚོའི་བསམ་བློའ་ིནང་ག་ཚོད་ཤོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད། དཔེར་ན། དེའང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་། སི་ཚོགས་ད་
ལམ། དེབ་བཅས་ནས་གནས་ཚུལ་རག་གི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེཏག་ཏག་ཅིག་མ་རག་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་ལོག་པ་
དང་། ནོར་བ། འཁྲུལ་བ་ད་ེའདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་
རག་པ་དང་། དེབ་གང་འད་ཞིག་ཀློག་གི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོའ་ིཐོག་སོ་སོས་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། 
གནས་ཚུལ་བ་ེབག་པ་དའེ་ིརྒྱབ་ལངོས་ག་ར་ེཡིན་པ། སུས་བིས་འདུག དམགིས་ཡུལ་ག་ར་ེཡིན་པ་སོགས་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་ག་ིའདུག  

སརི་བཏང་དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས་ཚང་མ་ཡར་མར་བང་རིམ་འཁྲུག་འགོའ་ིའདུག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ེབཞིན་
གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སུ་བོད་ནང་རྒྱ་མིའི་སིད་ཇུས་ངན་པ་ཞིག་དང་ཐབས་མཁས་པ་ོཞིག་ག་ར་ེརེད་བསམ་གི་འདུག་
ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ཨིན་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ (Systematically) ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་དེ་ག་ལེར་ག་ལེར་བས་
ནས། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཐོག་ནས་ལོ་ ༣༠ དང་ ༤༠ ཙམ་གི་རེས་ལ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའི་སིད་བྱུས་ད་ེའད་ཡོད་དུས། ང་
རང་ཚོའ་ིབོད་པའ་ིསྐད་ཡིག་གམ་ཕ་སྐད་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། བོད་ནང་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། གནས་ཚད་ས་ོཔ་ོ
ཡོད་པའ་ིབོད་པ་དག་ེརན་ད་ེའད་ཡར་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དང་། ད་ེབཞནི་མཛད་ས་ོཁག་དང་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཚང་མས་
རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ། བོད་ཡགི་བེད་སདོ་ར་བ་ཉདི་ནས་མེད་པར་བཟ་ོབ། ད་ེབཞིན་བོད་ཡགི་དག་ེརན་
དངོས་གནས་ཚད་ལྡན་དང་ཕན་ཐོགས་མཁན་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ད་ེཚོར་ཆབ་སིད་ཀ་ིའབལེ་བ་བཏགས་ནས། ད་ེཚ་ོཡར་
བཙོན་བཅུག་བས་པ་ལ་སོགས་པའ་ིཇུས་ངན་མང་པ་ོསྤེལ་ནས། དཀའ་ངལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོཞགི་འཕད་ཀ་ིཡོད་ས་
རདེ། བོད་ནང་དུ་སོད་མཁན་ད་ེཚརོ་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཚསོ་བདོ་
ཡིག་ཐོག་དངོས་གནས་དང་གནས་ཤུགས་བསོན་ནས། བོད་ཡིག་སངས་ན་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་མདུན་ལམ་བཟ་ོཐུབ་པ། དེ་
འདའ་ིའཆར་གཞ་ིསྒྲགི ད་ེའད་བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚའོ་ིསྐད་ཡགི་འད་ིཉར་ཐུབ་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་ཀ་ིར་དནོ་
ད་ེགནས་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཐགོ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞགི་ཆགས་ཀ་ིརདེ་སྙམ།  
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ད་ེབཞིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། དབུ་མའི་ལམ་ནས་རོད་པ་ཡིན་ན་ལྐུག་པའི་ཨུ་
ཚུགས་རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡིན་ན་ཚགི་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཞགི་ཆགས་ཀ་ིཡོད་ན། ངའ་ིབསམ་པར་ལྐུག་པ་ཨུ་ཚུགས་ད་ེ
འད་ཞིག་ཡིན་གི་མ་རེད། ང་ཚོར་བདེན་པ་ཨུ་ཚུགས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་སོ་
སོས་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་དང་ལྟ་གྲུབ་རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་
གིས་གཅིག་བཤད། གཞན་ཞགི་གསི་ལྡགོ་ཕོགས་ཤིག་ནས་བཤད་ན། སུ་ཡིན་རུང་འཁྲུག་ག་ིརདེ། ས་ོས་ོཡིན་ནའང་འཁྲུག་
སིད་ཀ་ིརེད། ཡིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་བས། ཞིབ་འཇུག་བས། མག་ོའཚོས་པའ་ིཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་
པ་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ཟིན་སོང་།༽ མ་
འོངས་པར་ཡིན་ནའང་སོ་སོས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡིན་ནའང་། དེར་འགོད་པ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིརེད། བསོམས་
དེར་ང་རང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བ་རྒྱུ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆོག་ག་ིབཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་རེད། 
ད་ེཚ་ོའགྲུབ་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚའོ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
མར་སྐུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནོངས།༽ དེར་བརྟེན་དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བོད་ནང་ག་ིཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འད་ིས་ོཕ་ེནས་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་
གསལོ་ཇའ་ིབར་གསེང་ཡིན།  
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉནི་ག་ིཐུན་ ༢ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་དཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་
གསུང་བཤད་དང་། སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་མཐའོ་ིཐགོ་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་ཡིན། ཆ་
ཤས་བཞེས་མཁན་ད་ེཚསོ་ཕག་སངོ་རགོས་གནང། ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔོན་རིས་སི་ཡོངས་ཐོག་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི། ཐད་ཀར་ཞུ་ཆགོ་པ་གིས། ང་ཚའོ་ིསྔནོ་རིས་ནང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་ད་ལའོ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེ
ལ་ོརའེ་ིཡོང་འབབ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༡༠་༣༧ ཞསེ་བཀདོ་གནང་འདུག སྔ་ལོའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་བསྔུར་བ་ཡིན་ན་
སོར་ས་ཡ་ ༤༌༡༡ ལྷག་གཅིག་ག་ིའཕར་ཆག་བྱུང་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདས་པའ་ིལ་ོབཞིའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ི
གནས་སྟངས་ཤིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེའ་ིནང་དུ་ལ་ོལྟར་བཞནི་མར་ཉུང་དུ་འག་ོབཞིན་པ་འད་ིགསལ་པ་ོརདེ། གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལོ་རེའ་ིཡོང་འབབ་ད་ེ
ཉུང་དུ་འག་ོཡ་ིམེད། མང་དུ་འག་ོཡ་ིཡོད། ཚོགས་མ་ིཡང་འཕར་ག་ིཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཚོགས་མ་ིའཕར་བ་ད་ེཡག་
པ་ོརེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདཔལ་འབོར་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐོག་ད་ལ་ོསོར་ས་ཡ་ ༡༠་༣༧ ཙམ་
ཞགི་བྱུང་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེསྔ་ལ་ོབཞིའ་ིརངི་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལ་ོལྟར་ར་ེབཞིན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འག་ོཡ་ི
ཡོད་པ་འད།ི ད་ལའོ་ིསྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་དང་། སྔ་ལོའ་ིསྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན། སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ག་ིནང་དུ་ལ་ོརའེ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡོང་འབབ་ད་ེཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འག་ོཡ་ིཡོད་
པ་དེ་སྔ་ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འད་ིཕལ་ཆེར་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེབཞིན་ཁོན་བསོམས་
པའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧ ཞིག་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཡོད་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
འད་ིདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀ་ིརིས་འག་ོགང་དུ་ཡོད་པ་རེད། འད་ིདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ག་
པར་ཡོད་རེད། གལ་ཏ་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀ་ིརིས་འག་ོགང་ག་ིནང་
དུ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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ད་ེནས་ཧང་སང་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ད་ལོའ་ིཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ བཏོན་
གནང་འདུག འདས་པའི་ལོ་བཞིའི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡༌༠༠ ཡོད་ཅེས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་འདས་པའ་ིལོ་བཞིའ་ིསྔོན་རིས་གཏམ་
བཤད་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེརང་ཡོད་ཤག་བེད་ཀ་ིཡོད། འོན་ཀང་ད་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ནང་ལ་ག་
ར་ེགསུང་ག་ིཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠ ལས་མེད་ཅེས་གསུང་
ག་ིཡོད་པ་རདེ།  དའེ་ིའཕར་ཆག་ཧ་ེབག་གང་ལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༠ ཡས་མས་ཤིག་ཁད་པར་ཕནི་འདུག གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ད་ེཇ་ིལྟར་ཡར་མར་ཧ་ེབག་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་དུས་གཏན་དུ་སོད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡར་མར་ཧ་ེབག་ཕནི་པ་ཡིན་ན། གང་འད་ཆགས་ཀ་ིརེད། ལྷན་ཁང་གཞན་དག་ག་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེ
ཚ་ོཏག་ཏག་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེབཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ། ན་ནིང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་གི་སྙན་
མཐོའ་ིནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་
འདེས་བསད་འདུག བས་ཙང་ད་ལ་ོསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཚུང་ག་ིསྙན་མཐོའ་ིནང་དུའང་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བཀོད་འདུག་
ཀང་ཁ་གསལ་པ་ོརང་མ་ིའདུག དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ག་ིསྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གསུང་ག་ིརདེ་ཅསེ་བཀདོ་འདུག་
སྟ་ེདཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་གིས་ད་ེའད་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ང་
ཚོའི་སྔོན་རིས་ནང་གི་ཤོག་གངས་ ༣༢༦ འདིའི་ནང་དུ་བསོམས་འབོར་མང་པ་ོཞིག་འཁྲུགས་འདུག ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད། 
ཏག་ཏག་རདེ་དམ་མ་རདེ། ལས་འཆར་འག་ོགོན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༣༌༠༠ ཡོད་གསུངས་འདུག རང་ཐག་མ་དངུལ་ལ་སོར་
ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ གསུངས་འདུག གཤམ་གི་བསོམས་འབོར་འད་ིཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་ིའདུག འད་ིཚོར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་གང་འད་ཡིན་མིན་གསལ་པ་ོཞིག་གང་ལྟར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོངས། ལྷན་ཁང་
གཞན་ལའང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཞིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་པ་ོའདེས་འདུག 
ལྷན་ཁང་གཞན་རྣམས་ལའང་ད་ེལྟར་འདེས་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད། གསལ་བཤད་
གསལ་པོ་ཞིག་གནང་རོགས་གནོངས། དམིགས་བསལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༡༤༤༌༠༠ ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༠༌༠༠ མར་ཆག་འདུག འད་ིངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ད་ལོའ་ིབཀའ་ཤག་ག་ིཐབས་ཤེས་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠༌༠༠ གསུངས་འདུག ཁོན་བསམོས་པའ་ིད་ལོའ་ིསོང་ནས་
བྱུང་ད་ེའཐེན་པས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༥༠༠༌༠༠ གསུང་གི་ཡོད་རེད། སོར་ས་ཡ་ 
༥༠༠༌༠༠ འད་ིད་ལོའ་ིསྔོན་རིས་ནང་དངུལ་མ་འདང་པ་རེད། ད་ལོའ་ིདངུལ་རིས་ནང་ག་ིདངུལ་མ་འདང་པ་ད་ེརེད། དངུལ་
མ་འདང་བ་ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་གསུང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ར་བའ་ིའཛམ་གླིང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
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ནའང་སྔོན་རསི་ནང་དུ་དངུལ་མ་འདང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཧང་སང་དགོས་དནོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ག་ི
སྔོན་རིས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ལོ་ཁོ་རང་ཚོའི་ (Deficit) འདི་ (9.5% of GDP) བཤད་ཀི་ཡོད་རེད།  ཕི་ལོ་ 
༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ གི་ (Fiscal Deficit) འད་ིག་ཚོད་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། (6.8% of GDP) བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
དརེ་ཧང་སང་དགོས་དནོ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། (Deficit) ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོ་ིསྔནོ་རསི་ལ་བཀའ་ཤག་ག་ིཐབས་ཤེས་
འད་ིགང་ལྟར་ (Fiscal Deficit) ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ལུང་པ་ས་ོསོའ་ི (Fiscal Deficit) འད་ིཚ་ོཇ་ི
ལྟར་སྒྲུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་འགེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤེས་ཟེར་རྒྱུ་འདིར་
འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་
མ་ ༥ ཟནི་སོང།༽ ད་ེའད་ཡིན་དུས། འདརི་ངསེ་པར་དུ་འགེལ་བཤད་ཅགི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཞུགས་རོགས་གནང། ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས། སྐར་མ་ ༥། ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རིམ་
རྣམ་གཞག 

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུའ་ིའག་ོཕོགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ཀི་ལས་དོན་དང་སྒྲིག་གཞི། དོན་ཚན་ ༧༣ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ནང་གསེས་དང་པོའ་ིའོག་ནས། ད་ལྟ་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་འདུའ་ིག་ོརམི་དང་། སྟངས་འཛནི་བདེ་ཕགོས་འད་ིརྒྱུན་སལོ་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དགོས་པ་བྱུང་
ཚ་ེལས་རམི་རྣམ་གཞག་འདནོ་དགོས་པ་ཞིག་སྒྲིག་གཞིའ་ིནང་དུ་གསལ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་རྒྱུན་སོལ་བཞནི་བས་པ་
ཡིན་ན། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརེས་དན་གོས་ཆོད་ཀ་ིཐགོ་བག་ོགླེང་མུ་མཐུད་ད་ེའག་ོཡ་ིཡོད་དུས། ཡང་ད་ེབར་དུ་སྔོན་རིས་
འད་ིཡོང། ཡང་དེའ་ིརེས་ལ་འད་ིཡོང་དུས། གསོན་མཁན་ཡིན་ནའང་འད་འདུག འཛམ་བུ་གླིང་ག་ིས་ཕགོས་གང་སར་ཡིན་
ནའང་འད་འདུག ས་ིའཐུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་རྣམ་པས་བསམ་བླ་ོནང་ག་ིབང་སྒྲགི་སྟངས་ཀ་ིཐགོ་ཡིན་ནའང་། ཏགོ་ཙམ་
འཁྲུག་འག་ོརྒྱུ་དང་རགོ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་པ་སངོ་ཙང། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀ་ིརསེ་དན་གསོ་ཆདོ་ཉནི་
དགུང་བར་དུ་སངི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དརེ་བག་ོགླེང་ཞགི་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དའེ་ིརསེ་ལ་སྔོན་རསི་འད་ིའག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལགས། ལས་རམི་གཟགིས་རོགས་གནང། ད་ེརིང་ག་ིལས་རམི། ཕག་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ ནས་ལས་རམི་
གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིསྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སྒྲནོ་ཟིན་པར་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ལས་རམི་ཁ་སང་གཏན་འབེབས་ཟནི་པ་
གཞིར་བཟུང་འག་ོཡ་ིཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མ་ིའགྱུར་ར་ོར༌ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་ལེན་གི་མིན། ཁ་སང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ སྔོན་རིས་ཐོག་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་རེད། ད་རེས་གསུང་བཤད་དེའི་གོ་རིམ་དང། ད་ེབཞིན་
ནང་དོན་གི་བརོད་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བལྟ་བད་ེཔ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་ད་ོསྣང་བྱུང། གང་ལ་ཞ་ེན། རང་ཉིད་རིས་ཀི་སྐོར་ལ་གོ་
ཚོད་པ་ོད་ེའད་མིན། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུའ་ིགནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་དུས་ཁོན་
ཡོངས་ནས་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་དན་གི་འདུག ར་བའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བློན་མཆོག་ལ་དཔལ་འབོར་ག་ིགནས་སྟངས་དང་། དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའ་ིཕག་ལས་ཡིན་དུས། འགན་ཡང་
ལདི་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་ལ། སྐུ་ངལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞགི་ཡོད་པ་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོཡ་ིཡདོ། ད་ེའད་ཞགི་ག་ིནང་ནས་འད་ིལྟ་བུ་
ཞགི་སེབ་ཡོང་དུས་ཞ་ེདག་དགའ་པ་ོབྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་
གཙསོ་པའ་ིདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ག་ིལས་བདེ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ར་བའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ས་ོསོའ་ིཐགོ ལས་ཁུངས་སྐབས་མཚམས་ས་ོས་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའ་ིཐགོ་ནས་གང་དན་
པ་ད་ེཞུས་ན་བསམས་སོང། གང་ལྟར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་དེར། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་
མིའ་ིདཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ཟེར་དགསོ་སམ། དཔལ་འབརོ་ག་ིགནས་སྟངས་འད་ི (Foreign Remittance) རེད་ཅེས་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་གཞསི་ཆགས་ཁག་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཁྲ་ཁྲ་ཟིང་ཟངི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོ
མང་ཆ་ེབ་ཕྲུ་གུ་བུ་ཕྲུག་དང་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞགི་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་མཐུན་འགྱུར་སརོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་
རེད། གཉིས་པ་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སུད་ཚོང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་དང་ད་ལོ་ལ་སུད་ཚོང་འདི་
ཁོན་ནས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། མི་ཚང་ར་ེགཉིས་ཨུ་ཚུགས་ཀི་ཕིན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་སྐུ་ངལ་ཞེ་དག་འཕད་
ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ན་ནིང་འཚམས་འད་ིབལྟ་སྐོར་འག་ོས་ཁག་མང་པ་ོཞགི་ལ་བོད་མ་ིསུད་ཚངོ་པ་མང་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁངོ་ཚོའ་ིནང་ནས་ང་ལ་ཡར་ད་ིབ་དང་སྐད་ཆ་འད་ིམཁན་མང་པ་ོཞགི་ཡོང་ག་ིའདུག དེར་ངས་དམིགས་བསལ་ལན་ཐེབས་
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པ་འད་བྱུང་མ་སོང། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་འད་འདུག 
སུད་ཊར་ཚོང་པ་ད་ེཚོར་ན་ནིང་ཚོང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོ་ཚོང་གི་དོན་དུས་སོར་འབུམ་ ༥ ནས་སོར་འབུམ་ 
༢༠ བར་དུ་བུ་ལོན་ལེན་མཁན་ཡོད་ན། ཐ་ོབསྡུ་ཞེས་བཀའ་ད་ེའད་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་འད། བཀའ་ད་ེགནང་བའ་ིཉིན་འགའ་
ཤས་ནས་ཁོང་ཚོས་འདིའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་བས་པར། ཉིན་འགའ་ ཤས་རེས་ཡང་བསར་བཀའ་གསར་པ་ཞིག་གནང་ནས། 
སོར་འབུམ་ ༢༠ ནས་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ བར་དུ་ལེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཐ་ོཁེར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་འདུག སོར་འབུམ་ 
༡༠༠ ཟེར་དུས་མ་ིཚང་གཅིག་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། མི་ཚང་
གཅིག་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སུད་ཊར་ཚོང་པ་མང་པ་ོཞེ་དག་རེད། ད་ེགང་འད་བེད་ཀི་
ཡོད་ན་བསམས་ནས། ངས་སྐབས་དརེ་ཁོང་ཚོར་ལན་གང་ཡང་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང། འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིཆ་རེན་གང་ཡང་མ་ི
འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས། འདའི་ིསྐརོ་ད་ེརངི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་ཐངེས་འདའི་ིཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་གིས་གསལ་
བཤད་གསལ་པ་ོཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོར་མ་གིར་ལས་འཆར་བསྒྲིག་རྒྱུའ་ིཁད་པར་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་སོང། མང་
པ་ོཞགི་གསི་བསར་དུ་བཀའ་གསར་པ་ཞགི་ཕེབས་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ། སྔ་འཕསོ་རངི་ང་ཚསོ་མཐ་ོགཞུང་བླང་རྒྱུ་ད་ེམཚམས་
བཞག་ན་ཞེས་ད་ེའད་འཆད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་གི་འདུག འདི་མི་མང་གི་ཚོར་བ་དང་ཐད་ཀར་
འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ་ཞགི་ཆགས་དུས། འགན་ལདི་པ་ོའད་ཞགི་མཐངོ་སོང། ད་ེའད་ཞགི་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིེད་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 
ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ ༤༌༡། ཡོང་
འཆར། ག༽ སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ག་ིཡོང་དམིགས་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ཞིག་ན་ིདྭང་བླང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིཡིན་
པས། ཞེས་པ་དེ་རེད། འདིའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་རེད། ད་ེབཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། འདིར་
བཞུགས་པའ་ིབཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་མང་པ་ོཞགི་དང་ང་ཚ་ོཚང་མས་གང་ལྟར་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིགལ་
ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདིར་ཡིག་ཐོག་ནས་ཀང་འཁོད་འདུག  ངའི་
སེམས་འཚབ་འད་ིགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ཕེབས་ཚར་ཙམ་གི་མཇུག་ནས། དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཐོག་དེབ་ལང་ཁུ་མེད་པའ་ིརེན་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའ་ིཐོག་ནས། ས་གནས་མང་པ་ོཞིག་ལ་སྐོར་བསོད་
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གནང་ནས་མེད་པ་ཚོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་ཀ་ིནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ 
ཐམ་པ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འདི་ཆ་ཚང་བ་བཟོས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་བཀའ་ཞིག་གོས་ཚོགས་ཀི་དུས་དེབ་ནང་དུ་
མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའ་ིགནས་སྟངས་འདིར་ལྟ་དུས་ཁ་སང་ཉ་ེཆར་ག་ིདབེ་འདའི་ིནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། 
སྔོན་མ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཕ་ིལོ་ ༢༠༢༠ ནང་དུ་བོད་མ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༥༠ ཆགས་ཀ་ིརེད་ཅེས་གསུང་དུས་
ངའ་ིསེམས་ནང་དུ། ཨའོ། འད་ིཏོག་ཙམ་མ་གསུངས་ན་བསམས་སོང་། མི་ཚང་མ་འགོ་རྒྱུའི་དངངས་སྐྲག་སེ་མ་ིཡོང་ངམ་
ཞསེ་དན་བྱུང་སྟ།ེ ཡིན་ནའང་དངསོ་ཡདོ་ད་ེག་རང་ཆགས་འདུག དབེ་འདའི་ིནང་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་མ་ིའབོར་ག་ིགནས་
སྟངས་འད་ིད་ེའད་རང་ཆགས་འདུག  འད་ིང་ཚོ་ཚང་མས་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འོས་
བསྡུའི་དེབ་སེལ་བེད་དུས་ཉམས་ཞིབ་བས་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་
དང་། ས་གནས་སམ་ས་ིཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་ཆེ་ས་ད་ེཚོའ་ིནང་དུ། དེབ་ལང་ཁུ་མེད་མཁན་དང། དེབ་སེལ་མ་བས་པ་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་འདུག འད་ིངས་ཁ་སང་མར་འདནོ་དུས་ཞབི་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡནི། མད་ོདནོ་ཡག་ཉསེ་སྔོན་ད་ེའད་གནང་
ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཕསི་སུ་མང་པ་ོཕནི་པའ་ིཐོག་ནས་དབེ་ལང་ཁུ་བཟ་ོམ་ིཐུབ་པའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡིན་ག་ིརེད། གང་ལྟར་
བོད་མ་ིབཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པ་ནས་ཕེད་ཀ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ད་ེམིན་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་ཡོད་པའ་ིནང་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀ་ིདངུལ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངུལ་འབུལ་མཁན་འད་ིཆ་ཚང་བ་ཞིག་རེད་འདུག ཕ་ིལ་
ཡོད་པའམ་དཔལ་འབོར་ལྡན་པའ་ིལུང་པའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་བསངས་བ་མ་གཏོགས། དཔྱ་
ཁྲལ་ལག་དེབ་ལ་དངུལ་སོད་མཁན་ཉུང་བ། ཁ་སང་དེབ་སེལ་བས་པ་ད་ེནས་ར་འཕོད་ཐུབ་པ་འདུག ངས་ད་ེརངི་འདིར་ས་
གནས་ཀི་མིང་བཏོན་གི་མིན། ང་ཚོ་བློ་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མ་གནང་བའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་མ་རེད། སྔོན་མ་གནང་བ་རེད་ད།ེ ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་ཞགི་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡ་ིཡོད། ད་ེཡང་ཕ་ིལ་
ཕིན་པའ་ིཐོག་ནས། གང་ལྟར་འད་ིབོད་པ་མ་ིར་ེང་ོརེའ་ིཐོག་ནས། སོ་སོས་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པར་སོ་སོའ་ིལས་འགན་འད་ི
བསྒྲུབས་འདུག་གམ་མ་ིའདུག དརེ་དགོངས་པ་ངསེ་པར་དུ་བཞེས་དགསོ་ཀ་ིའདུག་ཅེས་གནད་དནོ་འད་ིདང་འབལེ་བའ་ིཐགོ་
ནས་ད་ིབ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། འོན་ཀང་ཆ་ཤས་འད་ིའད་ཞགི་ལནེ་འདདོ་བྱུང།  

ད་ེནས་དོན་ཚན་གཉསི་པ་ད།ེ ད་ེརིང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིནང་དུ་རྒྱུན་ལས་མ་ིབཞ་ིབསྐ་ོགཞག་གནང་བ་
འད་ིགང་མ་ིཚད་ཀ་ིཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམས་པ་དན་ག་ིའདུག གཞུང་ག་ིའཆར་སྒྲོན་ལ་ཕན་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་གནད་
འགག་མང་པོའ་ིཐོག་ནས་དགེ་ཚན་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག བསི་ཚགས་ཞེས་བསམ་བློ་འདི་འད་གཏོང་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། བས་ིཚགས་ཟརེ་ན་གླ་ོབུར་དུ་རིག་པ་གསར་པ་ཞགི་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མིག་ག་ིམཐངོ་ས་
ལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གི་འདུག འད་ིཡང་གནང་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་འདུག 
ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག འབལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འད་ིཡིན།  
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ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཐོང་ཚུལ་ཨང་ ༤ པའི་ནང་དུ། ཏོག་དབིབས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ཛ་དག་གི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ བཞག་འདུག དེ་མིན་ལས་འཆར་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་འདི་འད་ཞིག་
འདུག ན་ཚའ་ིགནས་སྟངས་འད་ིད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པ་རེད། ལས་འཆར་འད་ིམེད་པའ་ིགནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་
མིན་ག་ིཐགོ་ ཤེས་འདདོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 
ས་ིའཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརངི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིརིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ཀ་ིགཏམ་བཤད་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་
མར་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ། རྒྱལ་ས་ིམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་རང་བཙན་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གངས་ 
༡༩༧ ཞིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་། རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའ་ིཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། ད་ེརངི་ང་རང་ཚའོ་ི
གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞིག་མར་ལྟ་དུས། ཞེ་དག་ཅིག་དགའ་སྤོབས་སེ་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚོ་བོད་མི་བཙན་བོལ་བ་
ཞགི་རདེ་ད།ེ རང་བཙན་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ག་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ག་ིསང་ལ་དཔུང་པ་འད་མཉམ་བས་ནས་འག་ོཐུབ་
ཀ་ིཡོད་པའ་ིཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚང་
མར་སྙངི་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

གནད་དོན་འད་ིདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་ལ་ལྟ་བའ་ིསྐབས་ལ། ང་ཚོའ་ིའཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་པ་ོ
འད་ིའད་ཡོད་པ་མཐོང་བའ་ིསྐབས་ལ་ཉནི་མོའ་ིལས་ཐབེས་དང་མཚན་མོའ་ིགཉདི་ཐབེས་བཅག་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་
གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའི་ཕོགས་གཅིག་ནས་དགའ་ཚོར་བྱུང་ལ། ཕོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོའི་སྤོབས་པ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞགི་བྱུང་། སོང་ཙང་དརེ་སྐུ་ངལ་འཛམེ་མེད་ཀ་ིཕག་ལས་གནང་ག་ིཡོད་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེ
ནས་གཏམ་བཤད་ཀི་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་གི་འབུལ་འབབ་དེ་མང་དུ་འགོ་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེང་ཚོའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡོང་ས་གཙ་ོབ་ོཞིག་ཆགས་ཀ་ིཡོད་དུས་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཡིན། 
མ་ིམང་ངསོ་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་གནང་ག་ིཡོད་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་། མ་འོངས་པར་གནང་དགོས་ཀ་ིརེད་ཅེས་གསུངས་
འདུག དརེ་གུས་པ་རང་ཉིད་ཀ་ིབསམ་ཚུལ་ཡང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ད་རེས་ཀ་ིག་ོསྐབས་འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའ་ིབར་
དུ་དང་བླངས་དཔྱ་ཁྲལ་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་མ་ཕུལ་ནས་བསད་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ངེས་པར་དུ་འབུལ་རོགས་
གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  



131 
 

ད་ེནས་རིས་ཁོང་རང་ག་ིཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ལ་ོལྟར་
འཕར་འབབ། མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་བར་ལོ་ལྟར་འག་ོབཞིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཚོར་དགའ་སྤོབས་སེས་འོས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དཔལ་འབོར་བསི་ཚགས་དང་། དཔལ་འབོར་བེད་སོད་ཡང་དག་པ་གཏོང་བའི་ཐོག་ནས། ད་ེའད་
ཞིག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་ཡིན་དུས་དེར་དགའ་སྤོབས་འོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་བཀའ་འད་ིཞུ་འདོད་བྱུང་
བ་གཅིག་ལ། འཕདོ་བསྟེན་ལྟ་སོང་ག་ིཐགོ་ཡིན་ནའང་རདེ། ཡང་ན་ཤེས་ཡནོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ།ི ད་ེགཉསི་དང་འབལེ་
བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག ཡར་མར་བསམ་བླ་ོགཏོང་བའི་སྐབས་ལ། ད་ེརིང་ཁ་སང་ཏོག་དབིབས་ན་ཚ་དང་འབེལ་ནས་བོད་
རགིས་མང་པ་ོཞགི་ནང་དུ་བསད་ད་ེདུས་ཚདོ་སྟངོ་པ་མང་པ་ོཡོད་ཙང་ས་ིཚགོས་ད་རྒྱ་འད་ིབེད་སདོ་མང་པ་ོགནང་ག་ིཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་བེད་སོད་བས་པའ་ིཁ་ེཕན་དང་སོན་ག་ར་ེཡོང་གི་རེད། དེར་བརྟེན་སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་
སོན་ག་ར་ེཡོང་ག་ིརེད། དེར་བརྟེན་ལུས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོང་ག་ིརེད། ང་ཚོའ་ིསི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་རྒྱ་ཡང་དག་པ་
བེད་སདོ་མ་བས་ན། དག་ེསནོ་ག་ར་ེཡོང་ག་ིརདེ་ཅསེ་པའ་ིལས་གཞའི་ིཐགོ་སྔནོ་རསི་བཞག་པ་ཞིག་མཐོང་སྣང་བྱུང་མ་སོང་། 
སོང་ཙང་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

དམིགས་བསལ་ (Social media) གནས་སྟངས་འད་ིཤེས་རིག་དང་འབེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་འད་ིལ་ཕོགས་གཅིག་ནས་
རན་པ་ོདང་། འཚམ་པ་ོཞིག་མཐོང་སོང་། ཤེས་རིག་ག་ིཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའ་ིལས་གཞ་ིདོན་ཚན་ ༣ པ་དེའ་ིནང་དུ་དེང་
དུས་དང་མཐུན་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་སོབ་ཁྲིད་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ད་ེའད་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག སི་
ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་ཡང་དག་པ་བེད་སོད་མ་བས་པའི་དགེ་སོན་གི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་དིལ་བསྒྲགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཞིག་གཏན་
འབེབས་དགོས་ཀ་ིཡོད་པའ་ིཚོར་སྣང་བྱུང་། འདིའ་ིཐགོ་དགོངས་པ་བཞསེ་ཡོད་མེད་བཀའ་ལན་ཞགི་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅིག ང་ཚ་ོཁ་སང་འབོར་བ་དང་། ལུས་སེམས་གསོ་བེད་ཀི་སན་ཞིག་གནང་སོང་། དེ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ིཚོགས་ཀ་ིད་རྒྱ་ཡག་པ་ོབེད་སོད་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀར་བད་ེབ་མེད་པའ་ི
གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་དའེ་ིཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་མེད་དང་། དའེ་ིཐགོ་རིས་འག་ོབསྟན་ཡོད་
མེད་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིགསུང་བཤད་འཕོས་དེར་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་
རྒྱུ་ཞིག་འདུག མ་གཞི་ལོ་སྔོན་མའ་ིསྐབས་ལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་ད་ེའད་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་། དཔེར་ན། ད་ལོ་ཡིན་ན་ནང་གསེས་ ༤་༢། དགོས་དངུལ་འགོ་འཆར། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ 
༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ས་ཡ་ 
༢,༦༩༩་༠༡ དརེ་ཆ་བཞག་པ་ཡནི་ན། ང་རང་ཚའོ་ིརིས་གཞ་ིདེའ་ིསང་ནས་ཡནི་ནའང་། ས་ཡ་ད་ེརསི་གཞིའ་ིསང་ནས་རིས་
བཞིན་འདུག ལ་ོསྔོན་མ་ཡིན་ནའང་འདིའ་ིཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚ་ོཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ི
སང་ལ་ཡང་བསམ་འཆར་ཞིག་ཕུལ་ནས། ང་ཚོས་ས་ཡ་ཟེར་བ་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས། བོད་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའ་ིསོལ་རྒྱུན་གི་རིས་རིག་གི་སང་ནས་མར་ཞིག་ཕིན་ན་གང་འད་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་
བསམ་ཚུལ་ཞིག་འདོན་པའི་སྐབས་ལ། ཕག་རོགས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོས་འདི་ནས་
བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ག་ིགསུང་བཤད་ཀ་ིནང་ལ་ད་ེག་རང་ཡོང་ག་ིརེད། ས་ཡ་ཟེར་
ནས་རིས་གཞ་ིད་ེཡོང་ག་ིརེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བཅོས་ད་ེགཏངོ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེབཞནི་ངས་
གོས་ཚོགས་ཀ་ིནང་ལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདནོ་པའ་ིསྐབས་ལ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་གིས་མདུན་ཕགོས་ལ་དབུ་ཐངེས་
མ་གསུམ་གཡུགས་སོང་། ངས་ར་ེབ་ཞིག་ཡོད་རྒྱུར་བསམས་སོང་། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའང་ད་ེག་རང་འཇགས་མར་འགོ་
བཞིན་འདུག བོད་རང་ག་ིརགི་གཞུང་དུ་སྒྱུར་པའ་ིརསི་རགི་ག་ིརྣམ་གཞག་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན། གཏིང་ཟབ་ལ། རྒྱ་
ཆེ་བ། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཁུངས་ལུང་ཡོད་པའི་གཞུང་ད་ེསོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ལས་མང་པོ་ཞིག་བསོན་ནས་གཅིག བཅུ། 
བརྒྱ། སྟོང་། ཁྲི། འབུམ། ས་ཡ་བ་ེབ། དུང་ཕྱུར། ཐེར་འབུམ། ཐརེ་འབུམ་ཆནེ་པོ། ཁྲག་ཁྲིག ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་པ་ོལ་སོགས་པ་
ནས་གངས་མེད་ཀ་ིབར་དུ་བོད་ཀི་རིས་རིག་རང་ག་ིསང་ནས་གངས་གནས་དྲུག་ཅུའ་ིབར་དུ་ར་ིརྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ེརངི་ངས་ད་ེག་རང་ར་ིབཞིན་བསད་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་ཆགས་འག་ོཡ་ིའདུག དངསོ་གནས་ང་རང་ཚ་ོ
ཡིན་ནའང་རེད། ས་ིཚོགས་གང་འད་ཞགི་ཡིན་ནའང་མ་ིརགིས་ཤིག་ག་ིརིག་གཞུང་ར་མེད་འག་ོརྒྱུར་རྒྱུ་རེན་གཉིས་ཡོད་པ་
རདེ། གཅགི་ད་ེམ་ིརགིས་ཀ་ིརྒྱལ་གཅེས་རངི་ལུགས་པས་བཙན་འཛུལ་ག་ིསང་ནས་མ་ིརགིས་ཀ་ིརགི་གཞུང་ར་མེད་གཏང་
རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། དེའ་ིདཔ་ེམཚོན་འད་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་གདུག་རྩུབ་ཀ་ིསདི་ཇུས་ཐོག་ནས་
བོད་ཀ་ིརགི་གཞུང་ར་མེད་གཏངོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་སྐད་རྒྱག་བཞིན་ཡདོ་པ་རདེ།  

དཔེར་མཚོན་གཉིས་པ་དེ། ས་ོསོས་ས་ོསོའ་ིརིག་གཞུང་ལ་སྣང་མེད་བས་ནས། བསམ་བླ་ོམ་བཏང་ནས། མ་ིརིགས་གཞན་
པར་གཡམ་རྒྱུགས་བས་ནས་རགི་གཞུང་ཞགི་ར་མདེ་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚརོ་དཔ་ེཞགི་ཡོད་པ་
རེད། རིག་གཞུང་ད་ེརྒྱ་ནག་གིས་ར་མེད་བཏང་ནའང་འད། ད་ེབཞིན་ཨིན་ཇ་ིལ་སོགས་ཀི་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ནས་ང་ཚོའི་
རགི་གཞུང་ར་མེད་བཏང་ནའང་འད་གཅིག་མཚུངས་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོས་ཡ་ལ་སོགས་རསི་གཞ་ིབས་པ་ད་ེཨནི་ཇའི་ིཤུགས་
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རེན་གི་སང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གིས་སྐྲ་སེར་སེའུ་རིགས་ལ་དོགས་གཟབ་བོས་
གསུངས་འདུག མདོར་ན། མག་ོགསེར་སྐུའ་ིབཅག་དང་ར་ོལུས་བཅགས། ཆོས་བིན་རླབས་མེད་ན་འད་འད་རེད།། ཟེར་རྒྱུ་
ཞགི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འད་ིང་ཚའོ་ིབོད་ཀ་ིརསི་རིག་འད་ིཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཞགི་བྱུང་ན་དངསོ་གནས་
སེམས་ལ་བབ་པ། བླ་ོལ་ངསེ་ས་བ།ོ དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ། དཔརེ་ན། ཁ་སང་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༩༌༠༡ ད་ེརདེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འདིའི་ཐོག་བསམ་བླ་ོཞིག་བཏང་ན། སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༩༌༠༡ དོན་དངོས་སུ་ག་ཚོད་ཅིག་འབབ་ཀི་
ཡོད་པ་རདེ། བསམ་བླ་ོགཞན་ཞགི་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབསམ་བླ་ོགཞ་ིནས་གཅིག་གཏངོ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། བོད་
ཀ་ིརིག་གཞུང་ག་ིཐོག་ནས་འད་ིམར་ཕབ་པ་ཡིན་ན། ཐེར་འབུམ་གཉིས་དང་དུང་ཕྱུར་དྲུག བ་ེབ་དགུ། ས་ཡ་དགུ། འབུམ་
མེད་ཆིག་ཁྲ་ིཐམ་པ། ད་ེག་རང་རིས་བཞག་ན་བླ་ོལ་བབ་བད་ེམོ། ལམ་སང་བླ་ོལ་ལྷང་ང་ེབབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་མ་
རདེ། ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ཉསི་བརྒྱ་རིས་གཞ་ིགཅགི་རདེ།  

ད་ེབཞིན་དངེ་སང་རྒྱ་ནག་ག་ིཤུགས་རེན་འོག་ན་རིས་རགི་པ་དེའ་ིསང་ལ་བོད་ནང་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་འཕད་ཀ་ི
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། བོད་ནང་དུ་ཁྲ་ིཉིས་བརྒྱ་དང་། ཁྲ་ིསུམ་བརྒྱ། ཁྲི་བཞི་བརྒྱ། ཁྲི་དེའ་ིརིས་གཞི་སང་ནས་འགོ་བཞིན་
འདུག ད་ེརིང་དའེ་ིཐོག་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་མ་བཏང་ན་ང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིརིག་གཞུང་ཐགོ་གཅིག་བཤད་ཀ་ིཡིན་ཟརེ་ནས་དོན་
དངོས་པའོ་ིཐོག་ནས། རིག་གཞུང་དེར་ས་ོསོས་སྣང་མེད་བཏང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་ན་ང་ཚོར་འགོད་པ་རྟས་མ་ིསེབ་
པའ་ིདཔེ་ཞིག་ཡོད་པ། ད་ེཡོང་ཐག་ཆོད་རེད་འདུག དེའ་ིཐོག་གཞན་སུས་ལས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞུང་འཛིན་ཟེར་ནའང་
རདེ། བཀའ་ཤག་རང་གིས་ཐུགས་འགན་ཞིག་བཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ལས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བསྒྱུར་བཅོས་
ཤིག་བཏང་བཞག་ན་ཉིན་གཅིག་གི་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ད་ེཡང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ང་ོམ་ཡིན། གང་
ཟག་མ་ིརྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན། ད་ེཚ་ོདཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་མཐོང་གི་འདུག ལེགས་བཤད་མཁས་པའ་ིཁ་ནས་ཀང་ལེན་ཟེར་རྒྱུ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚ་ོས་ིའཐུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརྣམ་པས་སྐད་འགག་འགག་བར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་
ནའང་དེར་འགྱུར་བ་ཞིག་དང་། བཟང་ཕོགས་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་མ་ཐོན་པ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དང་མ་ཚོགས་ལ་ཁད་
པར་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་འཛིན་སོང་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། 
དའེ་ིསང་ལ་སོབ་གས་ོདང་། ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་
ཉ་ིམ་ཕ་ིཉིན་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་རེད་བསམ་ག་ིའདུག དེའ་ིསང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་ན་བཞེས་རོགས་
གནང། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་འགྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
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ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའ་ིད་ིབ་འད་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་བའ་ིཐོག་
ནས་ཡིན། ད་ིབ་འད་ིདཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་རང་ལ་ཡིན་པས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་མིན། ད་ེ
ཡིན་དུས་དང་པ་ོའད།ི ཤོག་གངས་ ༣ པའ་ིནང་དུ། མ་དངུལ་འཕར་ཆག་ག་ིསྐརོ་ཞུས་འདུག སིར་བཏང་འདིའ་ིཐགོ་བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཞིབ་འཇུག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་བས་པར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ངས་
ཚོར་སོང། སིར་བཏང་འདིའི་རྒྱབ་ཏུ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་དངུལ་རིས་ཀི་སྙན་ཐོ་ཚང་མ་
བཏོན་འདུག འདིའི་ནང་དུ་སིར་བཏང་འཕར་ཆག་ཅེས་བིས་འདུག ངས་འཕར་ཆག་ཟེར་བའི་ཚིག་འད་ིཏག་ཏག་ཅིག་མི་
འདུག་དན་ག་ིའདུག འཕར་ཆག་ཆགས་མ་ིའདུག འདརི་འཕར་ཚད་འད་པ་ོཞགི་འབ་ིདགསོ་ཀ་ིའདུག འད་ིགཞ་ིརའ་ིཆ་ནས་
ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་འཕར་ཆག་འག་ོབ་མ་གཏོགས་གཞ་ིརའ་ིམ་དངུལ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆག་མི་
འདུག ཡར་འཕར་འདུག དོ་བདག་སི་འཐུས་དེས་མིག་ཆེ་ཙམ་ཕེས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། 
འདིར་སྔོན་མ་དངུལ་གི་རིས་གཞི་སྙན་ཐོ་ཡོད་ཀིན་ཡོད་ཀིན་མར་མར་ཆག་འདུག་ཟེར་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། བཀའ་
ཤག་ལ་སོན་འཛུགས་བས་ནས་ས་ིཚོགས་ནང་དུ་བརབ་གསིག་འག་ོརྒྱུའ་ིབཀའ་མོལ་རང་རང་གནང་ན་ཡག་པ་ོར་བ་ཉིད་
མི་འདུག འདི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་དུས། ད་ེརིང་མ་
དངུལ་འད་ིར་བ་ཉདི་ནས་འཕར་ཆག་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་། ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་འཕར་ཆག་འག་ོཡོད་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། འདའི་ིནང་སརི་བཏང་འཕར་ཆག་བསི་འདུག ཚགི་འད་ིཞ་ེདག་སྣང་བར་འག་ོཡ་ིམ་ིའདུག འཕར་ཆག་ཟརེ་
ནས་ཆག་མི་འདུག འཕར་ཚད་ད་ེརིས་གཏང་རྒྱུ་ཞིག་ད་ེའདའ་ིལབ་དགོས་མེད་འག་ོབསམ་གི་འདུག ད་ེཡིན་དུས་འད་ིལ་
ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ས་རདེ། འདའི་ིནང་དུ་ས་ོསོའ་ིསེར་ག་ིགནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཐོག་ནས་བཤད་
པ་དང་། མ་འོངས་པའི་འོས་ཤོག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོམི་འདུག དམིགས་ཡུལ་དེ་འད་ཁེར་
ནས་བཤད་ན་ཡག་པ་ོམ་ིའདུག མ་དངུལ་ལ་འཕར་ཆག་འག་ོམ་ིའདུག  

ཤོག་གངས་ ༣ པའ་ིཀ་པ་ནང་གི་འོག་འདིར། གཞན་ཕལ་ཆེར་ལག་ལེན་དོན་འཁེལ་བྱུང་འདུག ཕལ་ཆེར་ཞེས་པའ་ིཚིག་
འད་ིབེད་སོད་བཏང་ན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡ་ིག་ེབིས་པ་ནང་བཞིན་རདེ་དམ་ཞེས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བློན་ལ་འད་ིརྒྱུ་ཡིན། "ཕལ་ཆེར་" ཟེར་བ་འདི། ཡང་ན་འདིར་ "བ་" ཆད་ཡོད་ན། "ཕལ་ཆེ་བར་" ཟེར་བ་
ཡིན་ན། མང་ཆ་ེབ་དནོ་ཐོག་འཁོལ་འདུག་ཟརེ་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་ཟེར་དུས་ཧ་ལམ་ཟེར་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་
ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ག་ིལས་ཀ་ད་ེཚ་ོཧ་ལམ་ཧ་ལམ་དོན་ལ་འཁོལ་བ་མ་གཏོགས། ད་ེདང་འད་ིའཁོལ་འདུག་ཅེས་ཚིག་ཐག་
ཆདོ་པ་ོབཤད་མདེ་པ་ཡིན་དུས། སྙན་ཐ་ོནང་དུ་འཁདོ་པ་བཞིར་བཟུང་རདེ་དམ། ད་ིབ་གཅིག་འད་ིཡིན།  
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ད་ིབ་གཉིས་པ་འདི། ཤོག་གངས་ ༤ རྒྱབ་ཀི་༼ཁ་པ།༽ ནང་དུ། འགོ་གོན་ཆ་ཚང་གཏོང་དམིགས་ད་དུང་ཡང་མེད་པར་
བརྟེན་ཞེས་ལབ་འདུག ཚིག་འད་ིའག་ོགོན་གཏང་ས་ཆ་ཚང་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀ་ིཡོད་པ་
རེད་དམ། ཡང་ན་ག་ར་ེལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་སོང་གཏང་ས་འད་ིཏག་ཏག་མི་འདུག་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེཡིན་
དུས། འདའི་ིནང་དུ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསི་པ་བཞིན་དུ་ད་དུང། བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག 
འད་ིཏག་ཏག་རེད་དམ། ཚིག་འད་ིཚོ། འགོ་གོན་ཆ་ཚང་གཏང་མོས་ད་དུང་ཡང་མེད་པར་བརྟེན། ཞེས་བིས་གཞག་འདུག 
འད་ིཚ་ོག་ར་ེརེད། འད་ིཚ་ོངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་དགོས་ས་རེད་མ་གཏགོས། ཚིག་འད་ིའདའ་ིརེན་བས་ནས་ས་ིཚོགས་
ནང་བརབ་གསིག་འག་ོས་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ལས་ཀ་ར་བ་ཉིད་ནས་ལས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབསྟན་བསད་
ཀ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདརི་བསྟན་པ་བཞནི་རདེ་དམ།  

ཤོག་གངས་ ༥ ནང་གི་སེ་ཚན་ ༥ "ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་" ཟེར་བ་འདིའི་ནང་ཡིན། འདིའ་ིནང་གི་
ཡིག་ཕངེ་ ༢ པ་ནང་དུ་ "ད་བར་ལག་ལེན་འཁལེ་བ་བྱུང་མ་ིའདུག་" ཅེས་བིས་འདུག ད་ེཡིན་དུས། "ད་བར་" ཟརེ་བ་འད་ི
མཚམས་གང་འད་གཅོད་དགོས་ཀ་ིཡོད་མེད་ངས་ཤེས་མ་སོང། བཀའ་ཤག་ལ་ོ ༡༠ ཡ་ིད་བར་ཟརེ་བ་འད་ིལ་ག་ོདགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟའ་ིལ་ོ ༥ སྐབས་ལ་ག་ོདགོས་ཀ་ིརེད་དམ། ད་བར་ཞེས་དུས་ཚོད་ཅིག་བསྟན་ཡོད་དུས་ལག་
ལེན་འཁོལ་མ་ིའདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག འད་ིཏག་ཏག་ལག་ལེན་འཁོལ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་
མཆགོ་ལ་ད་ིབ་རདེ། འད་ིནང་དུ་བསི་པ་བཞནི་ཏག་ཏག་འཁལོ་མདེ་པ་རདེ་དམ།  

ད་ེབཞིན་ཡིག་ཕེང་ ༢ པའི་ནང་དུ་ "སི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་མིན་བཤད་ཁག་ཚུལ།" སི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་བས་མེད་པ་འད་ཞིག་གསུངས་འདུག ད་ེག་ར་ེརདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་དང་ད་ལྟའ་ིསྐབས་
སུ་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཀ་བས་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། གཉིས་པ་དེར་མཇུག་དེར་ "སི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁ་ོངེས་
ཅན་ཡིན་པ་ཞུ་གཞ་ིབལ་སྐོར་གསལ་འདུག" ཅེས་ས་ིཚོགས་ལ་ཕན་པའ་ིདགོས་ངེས་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་ིའདུག་ཟེར་ག་ིཡོད་
པ་རེད་དམ། གཞ་ིབལ་ཟེར་འདུག གཞ་ིད་ེར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་གསལ་འདུག གཞ་ིར་བ་ནས་མེད་པ་རེད་དམ། འད་ིཚ་ོ
ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་དགོས་ས་རདེ། ང་རང་ཡང་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད།  

ཤོག་གངས་ ༧ དོན་ཚན་ ༡༣ ནང་དུ། འད་ིབཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འད། གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། ཚང་མར་ངའ་ིད་ིབ་
ཡིན། "འད་ིལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སི་འཐུས་འཚམས་གཟིགས་སམ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུ་རིགས་དང་།  
བཀའ་བླནོ་ཞགི་ཕེབས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུ་རགིས།" འད་ིས་གནས་ལ་བཀའ་བླནོ་ཞགི་ཕེབས་ཀ་ིཡོད་ནའང་རདེ། སདི་སངོ་
ཕབེས་ཀ་ིཡོད་ནའང་རདེ། ས་ིའཐུས་ད་ེཚ་ོཕབེས་ཡོང་དུས་ས་གནས་དའེ་ིབད་ེསྡུག་ཞུ་དུས། ད་ེཚརོ་སྐརོ་བསདོ་འག་ོམཁན་
ཚང་མར་ལན་སདོ་པའ་ིདབང་ཆ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རདེ། དརེ་དབང་ཆ་ཡོད་ཀ་ིཡོད་ན། དངེ་སང་ས་ིཚགོས་ཀ་ིནང་དུ་
ད་ིབ་འད་ིདུས། ད་ིབ་ད་ེཡང་ཁ་གཞན་ལ་གཡོགས་ནས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་འཆད་མཁན་ད་ེའད་འདུག ད་ེཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་
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སེབ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞིན་སྔནོ་མར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིནང་དུ་ཡོད། ས་ིའཐུས་ཁག་ཅིག་ཕོགས་བསོད་འག།ོ ད་ིབ་
འད།ི ད་ིབ་ད་ེལ་ལན་འདབེས་སེབ་དུས་འད་ིའགིག་ག་ིམ་ིའདུག་ཟརེ་ནས་བཀའ་བཀོན་ཕབེས་ཡོད། ད་ེཚརོ་ཉེས་བརའ་ིཡ་ིག་ེ
བསེབས་ཡོད་པ་རེད། ས་ིའཐུས་ད་ེཚོར་མ་ིམང་གི་ད་ིབ་སེབ་ཡོང་དུས་ད་ེགསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་ལན་འདེབས་ཀི་དབང་ཆ་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེདང་རིགས་མཚུངས་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཙོས་པའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ལྷན་
རྒྱས་ལ་མ་ིམང་གིས་ད་ིབ་འད་ིདུས་ལན་འདབེས་བ་རྒྱུའ་ིདབང་ཆ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། འད་ིགནད་འགག་ཆེན་པ་ོ
ཞགི་རདེ་འདུག  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང། ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དེའི་སྐོར་དོན་ཚན་ག་པ་དེ། ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའ་ིལས་
གཞ་ིར་བའ་ིཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གོང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཞགི་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། རྣམ་པ་
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་འད་ིརྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་སྐད་དང་ཡ་ིག་ེད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། སོག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ཀ་ིམ་འོངས་སོན་ར་དེའང་
བོད་ཀ་ིམ་འོངས་པའ་ིགཞོན་སསེ་རྣམ་པ་ཚ་ོཆགས་ཡོད་དུས་སབོ་གྲྭ་ཁག་ཐམས་ཅད་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། སོབ་གྲྭ་ནང་ག་ིསོབ་
མ་ད་ེཚོ་གསོ་སོང་བེད་དགོས་པ་ལ་དགེ་རན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་
བས་ཏ་ེབལྟས་བསད་པ་ཡིན་ན། སམ་བྷ་ོཊས་གཙསོ་པའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ིནང་ལ་དག་ེརན་ད་ེཚ་ོརམི་བཞིན་དགངོས་པ་ཞུས་
ནས་འག་ོདགོས་པའི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་ས་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག 
རྒྱུ་མཚན་དེའང་སམ་བྷ་ོཊ་གཙོས་པའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དག་ེརན་དེང་སང་ན་གཞོན་མང་པ་ོཐོན་ཡོང་དུས་མཐུན་རེན་གི་ང་ོ
བོའ་ིཐོག་ནས། དེའང་ཉིན་གླའི་ཚུལ་དང་ཉིན་གླ་ཡི་བཟ་ོའད་པོ་འཇོག་དགོས་དུས། རང་བཞིན་གི་གུང་སེང་ཟླ་བ་གཅིག་
གཉིས་ཡིན་ན་གླ་ཆ་མེད་པའ་ིབཟ་ོའད་པོ། ལས་ཀ་མ་བས་ན་གླ་ཆ་མེད་པའ་ིབཟ་ོའད་པོ། ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབ་དང་མ་འོངས་པའ་ི
ཕུགས་བསམ་ལ་འགན་ལེན་དང་གཏན་འཇགས་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་ག་ིཐོག་མ་ིསུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་སོད་
མ་ིཐུབ་པ་ཞིག་དང་དེའ་ིསྐོར་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འག་ོཡ་ིརེད། ས་ོསོའ་ིའཚ་ོབ་བསེལ་དགོས་རེད། བུ་
རྒྱུད་སདེ་སངི་བདེ་དགོས་རདེ། བཟའ་ཚང་ལྟ་རྟགོ་བདེ་དགོས་རདེ། ཕ་མ་ཡོད་ན་ཕ་མར་ལྟ་རྟགོ་བདེ་དགོས་རདེ། ད་ེལྟ་བུར་
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ལྟ་རྟགོ་བདེ་དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་འགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་དའེང་བརྟན་པ་ོམེད་པ་དང་། གླ་ཆའང་ངསེ་པ་མེད་པ། ད་ེའདའ་ི
གནས་སྟངས་ཤིག་ག་ིའགོ་བསད་དགོས་ན་ཁག་པ་ོཆགས་ཀ་ིརེད། ད་ེཡིན་དུས། རེས་སུ་ཤེས་རགི་ལྷན་ཁང་སྐབས་སུ་ཡནི་
ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངེས་པར་དུ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ཐུགས་བསམ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དགོས་འདུག ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
གསུངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིསི་ཚོགས་ནང་ལ་སོད་མཁན་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འག་ོཡ་ིའདུག ལྷག་པར་དུ་
གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞིག་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིསི་ཚོགས་འད་ིརན་
གསོ་ཁང་བཟ་ོའད་ཆགས་ས་རེད། བུ་བཅོལ་ཁང་བཟ་ོའད་ཆགས་ས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ེལྟ་བུ་ཞིག་མ་ཡོང་པར་ང་
ཚོས་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན་ག་ིམ་ིསྣ། དག་ེརན་གཙོས་པའ་ིད་ེདག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་དགོས་འདུག 
འདས་ཟནི་པའ་ིབཙན་བལོ་བོད་མིའ་ིསྒྲགི་འཛུགས་ཀ་ིལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ཤེས་འཇོན་གཉསི་ལྡན་མང་པ་ོཞིག་བདག་པ་ོརྒྱག་མ་
ཐུབ་ནས་ཕམ་ཁ་རག་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྐད་ཤོར་དགོས་པ་འད་ིལས་ཀ་ིསྣ་ེམང་པ་ོཞིག་ནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
སྐབས་ད་ེདུས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འོངས་པ་ཡནི་ནའང་སབོ་སངོ་ཡདོ་མཁན། ཤེས་ཡནོ་ཡདོ་མཁན་དག་ེ
རན་གཞོན་སེས་རྣམ་པ་རིམ་པས་ཕབེས་ཕནི་པ་ཡིན་ན་སུ་ཡོང་ག་ིརདེ། མ་འངོས་པར་གཞོན་སེས་སདེ་སིང་བཟ་ོམཁན་སུ་
ཡོང་དགོས་ཀ་ིརེད། ཐེབས་ཆག་ད་ེའད་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡིག་ཙམ་མ་ིཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་སོབ་ཁྲིད་བེད་དུ་བཅུག་ག་ིཡིན་ནམ། 
མ་འོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ཀ་ིརདེ། ང་ཚོས་བདོ་མ་ིརགིས་དང་ར་དནོ་ཟརེ་ནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་བཤད་ན་ག་ར་ེབདེ་ཀ་ི
རདེ། གང་འད་ཆགས་ས་རདེ། ས་ིནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ག་ིབཀའ་དགངོས་སྒྲུབ་དགོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་
ད་ེགང་འད་སྒྲུབ་ཐུབ་ས་རེད། དེའི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ནས་ང་ཚོའི་དགེ་རན་རྣམ་པ་ཚོར་བདག་པོ་
བརྒྱབ་ཏེ། ཡིག་ཚད་གཏོང་དགོས་ཡོད་ན། ངག་རྒྱུགས་ལེན་དགོས་ཡོད་ནའང་། ག་ར་ེབེད་དགོས་ཡོད་ན་གང་ལྟར་ཁོང་
ཚོའ་ིའཚ་ོབ་ལ་གཏན་འཇགས་དང་འགན་ལེན་ཡོད་རེད་བསམ་པའ་ིཁ་ོརང་ཚ་ོབབ་བརླིང་བརྟན་གསུམ་ཆགས་ཐུབ་པའི་
མཐུན་རེན་སྐྲུན་དགོས་འདུག དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྲུན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དངོས་གནས་དགེ་རན་
ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མང་པ་ོབཞུགས་ཐུབ་ཀ་ིརེད། ད་ེབཞུགས་པའ་ིརེས་འབས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀ་ིསོན་ར་རྣམ་
པ་ཡིན་ནའང་ཤེས་ལྡན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཆགས་ནས་ཐོན་
ཡོང་གི་རེད། ད་ེལྟ་བུའི་རེས་འབས་ལ་ང་ཚ་ོབོད་ཀི་འཐབ་རོད་ད་ེཡང་ཇ་ིསིད་བར་དུ་གནས་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉསི་པ་དའེ་ིསང་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དེའ་ིསྐོར་ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གཙོས་པའ་ིརྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་ལྷག་པར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གཙོས་པའ་ིའཛམ་གླིང་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕབེས་ཏ།ེ ཆག་ཡང་བདེ་དགསོ་ན་བས། ག་ར་ེབདེ་དགོས་ན་བས། ཞ་ེདག་བཀའ་ལས་བསནོ་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡིན་ནའང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ལ་རིག་པོ་རང་རང་
བཤད་ད་ེའད་ིམ་རེད་ད་ེམ་རེད་ཅེས་དཀྲུག་ཤིང་ལུང་པ་གང་བརྒྱབ། ཆོལ་ཁའ་ིའཐེན་ཁེར་ལུང་པ་གང་བཤད། ད་ེཚ་ོའཆད་
མཁན་ཚང་མ་ད་ེརིང་གོས་ཚགོས་འདིར་གཟགིས་མཁན་ཚ་ོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་ོསོས་ས་ོསོར་ད་ིབ་གཅིག་ཐོངས། ཁོད་ཚོས་
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དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཕུལ་ཡོད་དམ། ད་ེལྟ་བུའ་ིདང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཞིག་འབུལ་མ་ཐུབ་ན་ཁེད་ཚོས་བཤད་
རྒྱུའི་དབང་ཆ་ག་རེ་ཡོད། ཐོབ་ཐང་ག་རེ་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་
ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང་།༽ ང་ོཚ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེངེས་པར་དུ་འབུལ་
ཐུབ་ན། ཁེད་རང་གིས་བདོ་མའི་ིའསོ་འགན་ད་ེབསྒྲུབས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ངས་་་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། ལས་རམི་རྣམ་གཞག 

 

ས་ིའཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སདི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ལན་
འདབེས་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏགོས། བཞེངས་མཁན་བང་བསྒྲིགས་ནས་དའེ་ིབར་ལ་སུ་ལ་ལན་སོན་དགོས་ཡོད། སུ་
ཡིན་ཧ་མ་གོ་བ་དང་བར་ལ་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་པ་དེ་སུ་ལ་ཡིན་མིན་ཧ་མ་གོ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག བས་ཙང་ད་ེགསལ་པ་ོ
ཞགི་ཡོང་བའ་ིཆདེ་དུ་བཀའ་ལན་ཡོད་པ་ཞགི་སབས་འཇུག་གནང་རགོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ིབ་གང་བསབེས་པ་དརེ་ལན་སོན་རགོས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་སི་
ཡོངས་བགོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ར་ེར་ེབཞིན་ཕེབས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེའ་ིཐོག་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོར་གནང་བ་དང་སྙན་ཐོ་སྟོན་པ། ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའི་ཚང་མར་ཐོག་མ་དེ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་དང་པ་ོདསེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བར་ཁད་སྐརོ་ལ་གསུངས་པ་
རདེ། སིར་བཏང་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདའི་ིནང་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ཕལ་ཆེར་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་མང་ཤོས་ང་
ཡིན་གི་རེད། ང་གོས་ཚོགས་ཕར་ཕོགས་ལ་སོད་པའི་སྐབས་སུ་དི་བ་དིས་ཡོད། ད་ལྟ་ཚུར་ཕོགས་ནས་ལན་འདེབས་པའི་
སྐབས་སུའང་། གནས་སྟངས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ིཐོག་ནས་ལན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སི་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ངས་གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཡོད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གནང་བར་བས་པར། ཨནི་ཇིའ་ིཚགི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Corpus Fund) གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གནང་བར་བས་པར། གང་ཟག་དང་སྒྲིག་
འཛུགས་སུ་ཡིན་ནའང་། དངུལ་ད་ེགནང་བའ་ིསྐབས་སུ་འགེངས་ཤོག་བཀང་སྟེ། ས་ོསོའ་ིཁྲལ་ག་ིཡ་ིག་ེསད། མང་པ་ོཞིག་
བས་ནས་དངུལ་ད་ེཕུལ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ས་ོསོའ་ིཚོགས་པ་དང་ག་ར་ེཡིན་རུང་ཁྲལ་ག་ིཆག་ཡང་ཐོབ་ཀ་ིཡོད་
མ་རེད། ད་ེའདའ་ིདངུལ་རག་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་རིམ་པས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་
གཟགིས་པ་ཡིན་ན། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༡ གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་འདུག རིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་གང་འད་འདུག ད་ལྟའ་ི
གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག ད་ེདག་ཚང་མ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་བཀོད་ཡདོ། ད་ེདག་ག་ིསང་ལ་བཅོས་བཞག་པ་དང་བཟསོ་བཞག་
པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠།༠༣།༣༠ ཉིན་གང་བིས་པ་དེར་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀིས་
རིས་ཞིབ་གཟིགས་ནས་དག་མཆན་བཀོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་མ་གཏོགས། ད་ེལ་ཕར་སས་པ་དང་ཚུར་སས་ས་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རདེ། ཚང་མས་ད་ེམཁནེ་དགོས་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེམིན་ས་ོསོས་མ་རྟོགས་པར་ད་ིབ་དསི་པ་ཡནི་ན། ངས་ཏགོ་ཙམ་
ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དཔེར་ན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ད་ལོར་ཏོག་ཙམ་འཕར་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིད་མིག་དེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༠༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༠༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༠༣། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༣ པ་
བཅས་ཆ་ཚང་ཡར་འཕར་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཕར་ཡོད་པ་རི་མོའ་ིནང་དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་གསལ་བསད་ཡོད་རེད། ཡིན་
ནའང་། ལ་ོར་ེརང་བཀག་ལ་འཕར་རྒྱུའ་ིཚད་དེར་འགྱུར་བ་ཡོང་སདི་པ་རདེ། དཔརེ་ན། བཀའ་འད་ིགནང་མཁན་བཀུར་འོས་
སི་འཐུས་ཀིས་ཚོང་བསོན་གི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་ནང་མི་ཚོ་ཡང་ཚོང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་ནང་མིས་ཚོང་རྒྱག་པའི་
སྐབས་སུ་ར་ེབ་ལ་ད་ལོ་སོར་འབུམ་ ༧ བྱུང་ན་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མཚམས་རེར་སོར་འབུམ་ ༡༠ རག་གི་འདུག 
མཚམས་རེ་སོར་འབུམ ༤ རག་གི་ཡོད་པ་་རེད། མཚམས་ར་ེང་ལ་སོར་འབུམ་ ༣ མ་གཏོགས་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེར་རྒྱུ་དང་རེན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གཤིས་གང་མ་གང་དང་། མི་འཁོར་མ་འཁོར་བཅས་མང་པ་ོཞིག་ལ་རག་
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ལས་ཀི་ཡོད་དུས། རྟག་པར་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། དེར་སྐུ་ལས་མ་བསོན་པ་དང་
ལས་དནོ་མ་བས་པ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་འཕར་བ་འད་ིརང་བཞནི་ག་ིར་ིམ་ོནང་དུ་གསལ་
ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོགཅིག་ལ་འཕར་ཚད་ཡར་མར་ཡོང་སིད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཚོང་རྒྱག་དུས་མ་ར་བཙུགས། ད་ལོར་ཁ་ེ
བཟང་ཆནེ་པ་ོཞགི་བྱུང་ན་བསམ་ག་ིཡོད་པ་རདེ་དེ། ཁ་ེབཟང་བ་དང་མ་བྱུང་། ཚདོ་དཔག་ཐབེས་ཀ་ིམ་ིའདུག ངས་ཆབོ་དང་
སགས་ནས་མང་པ་ོབཤད་གི་ཡོད། འཛམ་གླིང་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོར་གཏེར་ཁ་
བསྔགོ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཁྲལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ། དངུལ་ཡར་མར་བ་རྒྱུ་མེད་པ། ལུང་པ་གཞན་པ་ཡིན་ན་དངུལ་དཀའ་ངལ་
འཕད་ན་སྣུམ་རནི་སྤར་ཆགོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ང་ཚརོ་ད་ེའད་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཤོག་གངས་ ༢ པ་དརེ་གཟགིས་
པ་ཡིན་ན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེ་བིན་རླབས་དང་། འཛིན་སོང་གི་འགོ་ལས་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་གནང་སྟེ་ཡག་ཐག་ཆོད་ཆགས་ཡོད་ཅེས་དཔེ་གསལ་པོ་བིས་ཡོད། ད་ེདག་ཚང་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ར་བ་ཉིད་ནས་ཆག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི། འཕར་བའ་ིགནས་སྟངས་ད།ེ ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉནི་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༢༌༨༩ དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༌༡༩། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉིན་ས་ཡ་ ༢༧༨༌༣༤། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༣༡ ཉིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤༌༦༠། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤༌༩༧ བཅས་ལ་ོལྟར་ཡར་
ཕར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། མར་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆག་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕར་ཚད་ཡར་མར་ཡོང་སིད་པ་རེད། ད་ེཡིན་
དུས་ཁོན་ཡངོས་ནས་འཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 ད་ེབཞིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེའོག་དེར་ཁག་ཁག་བིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་གཉསི་ལ་ཕན་བུ་འཕར་ཡོད་པ་རེད། འཕར་བའ་ིགནས་བབ་ད་ེབཏོན་ཡོད། ད་ེཁ་
གསལ་གཏིང་གསལ་ཡིན། དེའང་རིས་ཞིབ་ཀིས་དག་མཆན་བཀོད་ནས་བིས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ག་ས་ེབིས་བཞག་པ་
དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་འདི་རང་དབང་ཅན་གི་ལས་ཁུངས་རེད། རིས་ཞིབ་ཀིས་དག་མཆན་
བཀོད་ནས་ང་ཚསོ་འགོད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠།༠༣།༣༠ ཉནི་ག་ིགནས་བབ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེར་དགོངས་པ་
བཞེས་རགོས་གནང་། དེར་འཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལ་ོཡ་ིའཕར་ཚད་ཡར་མར་ཡངོ་སདི་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ལས་ཁུངས་ཕུད་པའི་སི་ཡོངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༡་༠༠ ག་པར་ཡདོ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འད་ིཕབེས་སོང་། ངས་གོས་ཚོགས་འདའི་ིནང་མང་པ་ོ
ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྲིམས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའི་སྔོན་རིས་སྒྲིག་གཞི་ལ་གཅིག་བསྟུན་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རོགས་ཚོགས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མར་བསྟུན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིདངུལ་ཁང་ནང་
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བཞིན་འཇོག་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡོད་མ་རེད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་སི་ཡོངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེདཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིད་ཆེས་དགེ་ར་དང་། བོད་མིའི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་བཅུག་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ཟུར་
འགེལ་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་འད་ིབོད་མའི་ིབད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིདངུལ་
ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ལ་ ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། (Bond) བརྒྱུད་ནས་བཞག་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད། 
དརེ་གཟགིས་འདདོ་ཡདོ་ན་ག་དུས་གཟགིས་གཟགིས་རདེ། གལ་ཏ་ེངས་འཕར་མེད་ནའང་འཕར་ཡོད་ཟརེ་ན། སང་ཉནི་རསི་
ཞབི་ཀིས་གཟགིས་ཀ་ིརདེ། ད་ེཡིན་དུས་དརེ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ།  ད་ེནས་ལུང་འདེན་བས་ནས་ ཤེས་རིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ 
༣༠༌༠༠ འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ མ་གཏོགས་མ་ིའདུག ན་ནིང་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ འདུག ད་ལ་ོ
སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ འདུག སོར་ས་ཡ་ ༡༡༠་༠༠ ཆག་སོང་བ་ད་ེརིས་ནང་བརལ་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གིས་བཀའ་འད་ིགནང་བའ་ིསྐབས་སུ། ངས་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་ཐནོ་ག་ིརེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
བསི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིམ་དངུལ་འདེས་
འདུག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེདབ་ེབ་ཕེས་མི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་བཀའ་
འད་ིགནང་མཁན་འད་ིས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙ་ོགནང་ཡོད་དུས་སྔོན་རིས་སང་ལ་ཡག་པ་ོཤེས་ཀི་ཡོད་ཀི་
རེད། སྔོན་རིས་རིས་ཤོག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ནང་ན་ནིང་དང་། གཞེས་ནིང་། དགུ་ནིང་ལ་ཤེས་རིག་ལ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་དང་། ལས་འཆར་མ་དངུལ། སིར་བཏང་མ་དངུལ་ཟེར་ནས་དབ་ེབ་ཕེས་ས་ཡོད་མ་རེད། དེའ་ིནང་ལས་ཁུངས་སོ་
སོའ་ིལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་སིར་བཏང་མ་དངུལ་བསོམས་ནས་བི་རྒྱུ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གང་ཡིན་གསུངས་པ་དེར་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལས་འཕོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ན་ནིང་
བཀའ་འད་ིགནང་བར་དབ་ེབ་ཕེས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དབ་ེབ་ཕསེ་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྔོན་རསི་ཁ་ཤོག་ནང་དུ་གང་ཡོད་
པ་བཞིན་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་རང་བདག་མ་དངུལ་ཏག་ཏག་བསི་ཡོད། ན་ནངི་བཀའ་འད་ིཕབེས་པར་ད་ེརངི་ལན་འད་ི
ཕུལ་བ་རེད། ན་ནིང་ཉ་ིམ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཚོགས་མེད་དུས་ལན་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོར་ཡིག་ཐོག་ནས་
ལན་ཕུལ་ཏེ། དེའི་ནང་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ད་ེལྟར་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་རེད། ན་ནིང་
ཤེས་རིག་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ ཡོད་གསུངས་བའ་ིསྐབས་སུ། ཤེས་རིག་ག་ིས་ིཡོངས་ཀ་ིམ་
དངུལ་ས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ད་ལོར་ཤེས་རིག་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ ཡོད་གསུངས་ཀི་
ཡོད་ནའང་། ས་ིཡོངས་ཀ་ིམ་དངུལ་ད་ེས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་གཅགི་པ་གཅགི་རང་རདེ། སྔནོ་རསི་ཁ་ཤོག་ལ་གཟགིས་
དང་། ད་ེལ་ཁད་པར་ར་བ་ཉདི་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དངུལ་ད་ེག་པར་བཞག་མ་བཞག་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་
པའི་དངུལ་ད་ེག་རེད་ཅེ་ན། དེ་སྔ་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཏོག་ཙམ་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། འདིའི་ཐོག་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ནས་ང་ཚོས་
ཞབི་འཇུག་བ་རྒྱུའ་ིའབད་བརནོ་བས་པ་རདེ།  བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟ།ེ ད་ེསྔ་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་
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ལས་གནང་མྱོང་མཁན་འབེལ་ཡོད་དེ་འད་དང་། འབེལ་ཡོད་སྔོན་རིས་ ཤེས་མཁན་གི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་སྙན་ཐ་ོབཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ། ད་ེགཞིར་བཟུང་ ཤེས་རིག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གང་གནང་བ་ནང་བཞིན་འདིར་ཕུལ་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་ད་ེསྔ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ ཡོད་གསུང་ག་ིཡོད་ནའང་འད། ད་ལྟ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ གསུང་ག་ིཡོད་ནའང་འད། སྐབས་ད་ེདུས་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་
རེད། ད་ལྟའང་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ངས་ ༧༠་༠༠ ཏག་ཏག་ཞུས་ན་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅིག་
བསད་ས་མ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་བར་ཁད་གང་ཡང་མེད། ག་ར་ེབཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འད་ི
གཏན་འཇགས་ང་ོབོར་བཞག་ནས་དེའ་ིསེད་ཀ་མ་གཏོགས་བེད་སོད་བེད་ཀི་མིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་ཚང་མར་དེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་
འཆར་མ་དངུལ་ཟེར་དུས་ལ་ོགཅིག་ནང་ལས་འཆར་ཆདེ་དུ་རགོས་དངུལ་ཡོང་བ་ད་ེཡར་མར་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། རགོས་
ཚོགས་ནས་དངུལ་བསེབས། ད་ལ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིཁྲལ་ག་ིཁྲིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས། དངུལ་ཡོང་རྒྱུར་དུས་བཀག་
ཡདོ་དུས། ད་དུང་རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོཡིན་དུས་ཕ་ིཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ད་དུང་དངུལ་ལེན་ཆོག་ག་ིཡོད་
པ་རདེ། དངུལ་ཁང་ཚང་མ་ས་ོཕེས་མེད་ནའང་ལེན་ཆགོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་ཕར་འགང་བས་མ་བདེ་གནས་སྟངས་ཁག་
ཁག་རེད། ད་ེའད་རེན་པས་ཡར་མར་ཡོང་སདི་པ་རེད་ད་ེཤེས་རགི་ག་ིཟུར་བཀོལ་ལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་སིར་བཏང་
མ་དངུལ་གཉསི། སརི་བཏང་མ་དངུལ་ད་ེཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ལ་དག་པའ་ིམ་དངུལ་རེད། ཤེས་རགི་གིས་ལས་འཆར་ཀ་
དང་། ཁ། ག ང་། ཅ། ཆ། ༡༥། ༢༠། ༣༠། ༤༠། ༥༠། བསྒྲིགས་ཡོད་ཀ་ིརེད། ལས་འཆར་གི་དངུལ་ད་ེག་པར་བཏང་དང་
མ་བཏང་རོགས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རིག་རང་གི་སྐུ་དབང་རེད། དེར་བརྟེན་ན་ནིང་
བཀའ་ཤག་ག་ིསྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པའ་ིནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ ཡོད་གསུང་པའི་སྐབས་སུ། ཤེས་རིག་གི་སི་ཡོངས་ཀི་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཡོད། ད་ལོ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ གསུང་པའི་སྐབས་སུའང་། ཤེས་རིག་སི་ཡོངས་ཀི་མ་དངུལ་
སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠་༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅགི་མཚུངས་ཡིན། དངུལ་ག་པར་བཞག་མ་བཞག་ཅིག་རདེ།  

ཤེས་རིག་མ་དངུལ་འད་ིའད་ག་ར་ེབས་ནས་ཆག་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་ཤེས་རིག་གི་འོག་ལ་ཤེས་རིག་ཐད་འཛིན་སོབ་གྲྭ་
ཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་དེའ་ིནང་དུ་ངས་དག་ེརན་བདེ་མྱོང་། ང་ཤེས་རགི་ནས་ཕོགས་ལེན་མཁན་གས་མ་རདེ། ང་རྒྱ་གར་གཞུང་
ག་ིབོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཕོགས་ལེན་མཁན་ཞིག་རེད། ལས་ཀ་བེད་ས་གཅིག་པ་རེད། ད་ེནས་ག་ལེར་སཾ་བྷ་ོཊ་བོད་
སོབ་ཚོགས་པ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་རདེ། ད་ེསྔ་ཤེས་རགི་ག་ིཐད་འཛནི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའ་ིའག་ོསངོ་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀསི་
གཏོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོད་པར་བརྟནེ་ ཤེས་རིག་ནས་མ་དངུལ་གནང་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། རྣམ་
པ་ཚོས་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་མཚམས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠་༠༠ དང་། སོར་ས་ཡ་ ༦༠་༠༠། སོར་ས་ཡ་ ༧༠་༠༠ ད་ེའད་
གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོལྟར་གནང་སྟ་ེམ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཆག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་ད་
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ལོར་བཀའ་ཤག་གིས་ ཤེས་རགི་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ རརེ་ཐངེས་གསུམ་གནང་ནས་རགོས་སརོ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོ
འད་ིམཐའ་མ་རེད། དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསྔ་སཾ་བྷོ་ཊ་ལོགས་སུ་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་དེར་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ཆེད་དུ་རེད། 
ཤེས་རིག་གི་མ་དངུལ་མ་ཟགས་པ་དང་། སཾ་བྷ་ོཊའ་ིལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པའི་དོན་དུ་ཤེས་རིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ 
༥༠༌༠༠། གནང་རྒྱུའ་ིལས་རིམ་བཟོས་པ་རདེ། གང་ལྟར་བང་མཛདོ་ཀ་ིངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་ཤེས་
རགི་ག་ིམ་དངུལ་མ་ཟགས་པ་ཆ་ཚང་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་བས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེབཞིན་བཀའ་ཤག་འདིས་འགན་ཁེར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གསུམ་བཞ་ིལས་ཕིན་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེསྔོན་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་
ལ་འབལེ་ཡོད་ཆསོ་རགི་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༢་༠༠ དང་ཕེད་ཀ་མ་དངུལ་རང་ཕུལ་བ་ཡིན། ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ལ་དིས་པ་རེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དུས་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀིས་མཁེན་ཀི་རེད། ཤེས་རིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧་༠༠ 
དང་ཕེད་ཀ་ཕུལ་བ་ཡིན། འཕོད་བསྟེན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་འདའི་འབད་བརོན་བས་ཡོད་པ་རེད། 
ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཕ་ིལོ་ ༢༠༡༦༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིསི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བར་
བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་འདིའི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་གི་མ་དངུལ་མ་ཆག་པ་དང་། ཚང་མར་
མཐུན་འགྱུར་དང་མཉམ་རུབ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུའ་ིའགན་ཁེར་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། 

ད་ེནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིམ་དངུལ་འདེས་མ་ཆགས་པ་དེ། ན་ནིང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐ་ོ
བཏོན་ཙང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ལན་ཕུལ་བ་རེད། ན་ནིང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ དང་། ད་ལོར་
སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ བིས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་གསལ་པ་ོབིས་ཡོད། ད་ེལས་འཕོས་བཀའ་ཤག་གིས་བསྐོ་འཛུགས་བས་པའི་
སྙན་ཐའོ་ིཀ ཁ། ག ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་མཁན་ག་ིགནང་། ཐག་གཅདོ་བདེ་མཁན་ག་ིབས་པ་རདེ། དརེ་ཡིད་ཆསེ་
གནང་དགོས་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་འདིར་དབུ་སྐོར་ཞུས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེབཞིན་དེབ་
སལེ་ཡོད་པའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ཆོས་རགི་ལྷན་ཚོགས་དང་། ནང་སདི་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ། ཤེས་རིག་ག་ིཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚགོས། འཕདོ་བསྟེན་ག་ིསན་བཅོས་ལྟ་སོང་བཅས་ཚང་མའ་ིདངུལ་ད་ེདག་ཚང་མ་ད་ལྟའ་ིསྔོན་རསི་ནང་གང་འཁདོ་པ། 
ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠།༠༣།༣༠ བར་ག་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་
ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིན་བསི་པ་ད་ེརསི་ཞིབ་ཟིན་པ་དང་དག་མཆན་འཁོད་པའ་ིདངུལ་རེད། ད་ེལ་འདེས་བསད་པ་གང་
ཡང་ཡདོ་པ་མ་རེད། དརེ་དགོས་པ་དང་རྣམ་རྟགོ་ར་བ་ཉདི་ནས་མ་གནང་རོགས་གནངོས། བཀའ་ཤག་འདརི་སྐུ་ང་ོསིད་སངོ་
ན་ིརྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀིས་བདམས་པའི་མི་རེད། བཀའ་བློན་ཚ་ོརྣམ་པ་ཚོས་མང་མོས་ཀི་འོས་བསྡུ་བས་ནས་ཐོན་པའི་མི་
ཞགི་ཡིན་དུས། ངས་ཐངེས་གཅིག་འཆད་མྱོང་། ང་འཆ་ིདགོས་མཁན་ག་ིམ་ིཞིག་ཡིན། དབུ་སྐོར་བཏང་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་
རེད། དབུ་སྐོར་བཏང་ནས་ད་ེརིང་ཁུངས་འཁོལ་ནའང་སང་ཉིན་འཁོལ་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀ་ིའདུག  
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 གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐརོ་ལ་དཔ་ེམཚནོ་ཞགི་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀསི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཐུགས་
འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ངའི་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་
ཞགི་གིས་ན་ནངི་ངའ་ིཨ་མ་གཤེགས་པ་རདེ། ད་ལ་ོཨ་མའ་ིལ་ོམཆདོ་འཁེལ་ཡོད། ངས་ད་ལ་ོཚོགས་གཏང་རྒྱུ་མིན། དངུལ་
སོར་འབུམ་ ༡ དང་ཕེད་ཀ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་
གསུངས་སོང་། མིང་ཞུ་དགོས་པ་མ་ིའདུག་ལ་འདོད་པའང་གནང་གི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡོང་གི་འདུག ད་ེལྟ་བུ་ཚང་མས་ཁུར་
བཞེས་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་ིའདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་ཚང་མས་ཁུར་བཞེས་དགོས་འདུག དཔེར་ན། ཁོང་གིས་མཆོད་འབུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བཏང་བ་ཡིན། ཚོགས་གཏང་
རྒྱུའི་དངུལ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀ་ིམ་དངུལ་ཐེབས་རར་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་དང་། ས་ིཚོགས་བཅས་པར་
ཕན་པ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངའི་མཉམ་དུ་རྒྱུན་རིང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཨ་མའི་ལོ་མཆོད་ད་ེལྟར་གནང་
སོང་། ངས་མཆོད་འབུལ་མ་བེད་ཟེར་གི་མེད། ཡིན་ནའང་། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མི་ད་ེལྟ་བུའང་ཡོང་གི་འདུག ངས་
དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། ས་ོསོར་ད་ིབ་བཏང་ནས་རང་ཉདི་ཀ་ིའགན་འཁེར་ས་དང་། ལས་ཀ་བདེ་སའ་ིཚགོས་པ་ག་བ་
ཡིན་ནའང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཙམ་འབུལ་ཐུབ་ཡོད། གང་ཡང་མ་བས་པར་ད་ེལྟར་བཤད་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་
སདོ་ཀ་ིམ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ཏགོ་ཙམ་ཚརོ་བ་རྣ་ོཔ་ོཆགས་སོང་
བས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེབཞིན་ད་ལོར་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠་༠༠ བིས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཤོག་བུ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་བིས་ཡོད། སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་རི་ལོ་ 
༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠་༠༠ 
འཁོད་པ་དེ། ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པའ་ིགནས་བབ་ཡོད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོའ་ིངང་ནས་འཆད་ཀི་ཡོད། བཀའ་ཤག་འདིས་
ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡོད། ཐུབ་པ་མ་ཟད་ཁ་ཤོག་དེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ད་ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༥༠་༠༠ ལྷག་འཆར་ཡོད། 
སོར་ས་ཡ་ ༥༠་༠༠ ད་ེམ་འོངས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་གཞིའི་དོན་དུ་བཞག་ཡོད། ད་ེརིང་གཅིག་པུ་མ་རེད། ད་ེང་ཚོས་
ཕར་ཚུར་འད་ིལྟར་འཁྲིད་རྒྱུ་མ་ིའདུག ང་ཚོས་བྱུང་ཉུང་བ་དང་སོང་མང་བའ་ིསྐད་ཆ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལྟར་
ཁྲིད་པ་ཡནི་ན་ད་ེསྔ་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞགི་ཆགས་སངོ་། ད་ེལྟར་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་བར་ག་ི
སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཆ་ཚང་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་ཡོད་
ཞུས་པ་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༧༨ ཚད་འཛནི་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སིར་གཏང་སྔོན་རསི་ཚོགས་ཆུང་གསུང་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད། 
སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གསལ་ཡོད་པ་རེད། བྱུང་སོང་ཆ་ཚང་ཚོད་དཔག་རེད། 
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐིག་དགོས་པའ་ིཁབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་བཙན་ཡོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སོ་སོས་དངུལ་པར་
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སྐྲུན་བས། ས་ོསོའ་ིདངུལ་ག་ིའཛའ་ཐང་ལ་ས་ོསོར་དབང་ཆ་ཡོད་མཁན་ཞིག་གིས་དངུལ་ཏག་ཏག་རིས་ཐུབ་ཀ་ིམེད་ན། ང་
ཚ་ོསབས་བཅོལ་བའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཤིག ཁྲིམས་མང་པ་ོཞིག་ལ་བསྟུན་དགོས་མཁན་ཞིག་གིས་ད་ེའད་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠་༠༠ གསུངས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་
པའི་གནས་བབ་ཡོད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོའ་ིངང་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མ་ཟད་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ ལྷག་རྒྱུ་ཡང་བཞག་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དརེ་ཐུགས་ཁྲལ་ར་བ་ཉིད་ནས་གནང་དགོས་ཀ་ིམ་རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་བཀའ་ཤག་འདིའ་ིསྐབས་སུ་
སང་ཉིན་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏ་ེཨ་རིའི་རོགས་དངུལ་ལོ་ ༥ ཡི་རིང་གཏན་འཇགས་ཡོང་གི་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐུ་
ལས་བསོན་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གསར་པ་ལ་རོགས་
དངུལ་ག་ིལས་འཆར་ད་ེགཏན་འཇགས་ཡོང་ག་ིརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། གོང་དུ་རྣམ་པ་ཚསོ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོགནང་སངོ་། 
ཨ་རིའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ སིད་བྱུས་འོག་ལ་འཁོད་ཡོད་དུས། ད་ེདག་ཚང་མའི་ཐོག་སྐུ་ལས་སོན་ཏེ། སྒྲིག་འཛུགས་བརྟན་པོ་
ཆགས་རྒྱུའི་སད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་དེར་ར་བ་ཉིད་ནས་ཐུགས་
དགོས་མ་གནང་རགོས་གནངོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འད་ིབཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཉིས་པས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་བར་གཙ་ོབོ་སྐོུ་སིད་སོང་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་དང་། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། འདིར་ལངས་སོད་མཁན་
གཅགི་པུས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་འདའིང་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་ཡར་ཕུལ་ནས་ཕོགས་
སྒྲགི་བས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་བིས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཚང་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་
འདི་ཐོན་པ་རེད། འདི་ལ་དགེ་དང་སོན། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་སྐུ་ལས་སོན་པར་
བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་འཕོས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ན་ིབཀའ་ཤག་འདིའ་ིདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་གཞ་ིགལ་
ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ལྟར། ཐབས་ཤེས་བས་ནས་འག་ོརྒྱུའ་ིའབད་བརནོ་ཞུས་པ་རདེ། ཁྲིམས་དང་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོའགྱུར་བ་འག་ོབཞནི་ཡོད་པ་རདེ། ཡནི་ནའང་། དང་པོ། ས་ིཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའ་ིལས་གཞིའ་ིང་ོབོར་ཕིན་པ་རེད། 
ད་ལྟ་ཚགོས་པ་དེབ་སལེ་བས་ནས་སྔནོ་རིས་ཟུར་དུ་འབུལ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིདངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བུན་
གཏོང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡང་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་བཀའ་འད་ིགནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་ལ་བཞུགས་པའ་ིསྐབས་སུའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའ་ིབུན་གཏོང་ལས་གཞ་ིསྐབས་སུ་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་ལས་
གཞ་ིཟརེ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བུན་གཏོང་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀ་ིམ་ིའདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨིན་ཇིའ་ི
སྐད་དུ། (Livelihood Support Program) འཚ་ོརྟནེ་རོགས་སོར་ལས་གཞ་ིགཏང་རྒྱུ་འད་ིས་ིཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་
རའི་ལས་གཞི་ལ་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་མ་གནོད་པའ་ིཆེད་དུ་ལས་གཞ་ིད་ེའད་ཞིག་སྤེལ་བ་རེད། དབར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དང་། 
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དགུན་ཚོང་རྒྱག་མཁན། ཙ་གེ་ཙིག་གེ་ཚོང་རྒྱག་མཁན། རྟ་དེལ་བེད་མཁན་ཚང་མ་ལ་བཏང་ནས་སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་
ལའང་ཕན། ང་ཚ་ོལའང་ཕན། ད་ེལྟར་ཕིན་ནས་རོགས་དངུལ་དང་སགས་མཐའ་མ་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་
སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་མཐའ་མ་དེར་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ད་ེའད་ཞིག་གསོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཧུར་ཐག་
གནང་ནས་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེའད་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མགནོ་ཁང་གསུམ་ག་ིམ་
ར་བཙུགས་ནས། སོར་ས་ཡ་ ༢༥་༠༠ ཐོག་འབེལ་ཡོད་གཉིས་ཕི་རྒྱལ་ལ་སྐོར་བསོད་ཕེབས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠་༠༠ 
བསོམས་པའ་ིསོར་ས་ཡ་ ༧༥༌༠༠ ཞིག་ཡོད་པ་རདེ།  སོར་ས་ཡ་ ༧༥༌༠༠ འད་ིགངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གི་དངུལ་རེད། གཞན་པ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་ད་ེགནས་བབ་གཞན་ལ་བཞག་ནས། འད་ིབཙུགས་ཚར་དུས་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་འཚ་ོརྟེན་རོགས་སོར་མ་ཡིན་པར་བུན་གཏོང་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཚོང་གི་
འཆར་གཞ།ི དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨནི་ཇའི་ིསྐད་དུ་ཞུས་ན། (Commercial Loan) ཚོང་ལ་བུན་གཏངོ་གཏང་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདི། སྐུ་ང་ོསིད་སོང་དང་། ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། ང་ཚོས་གསར་འགོད་ལྷན་
ཚགོས་ཚོགས་ནས། ཚངོ་ག་ིབུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་ཞསེ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་བས་པ་རེད། ད་ེབས་མ་ཐག་ཏུ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བོད་སྐད་ད་རྒྱ་ (bod.asia) ནང་དུའང་ཡོངས་ཁབ་གསལ་
བསྒྲགས་ ཤིག་བས་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་ ཤིག་བས་པ་རེད། སོར་
འབུམ་ ༡༠་༠༠ བར་དུ་དང་། སོར་འབུམ་ ༢༠་༠༠ བར་དུ། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ ཀི་དབ་ེཕེས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
གར་གི་དངུལ་ཁང་ལ་བུ་ལོན་གཡར་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་འད་ིལས་ཏོག་ཙམ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁྲིམས་གཅིག་
མཚུངས་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་དངུལ་ཁང་རེད་ཟེར་ནས།  དེར་ཁྲིམས་གུ་ཡངས་པ་ོདང་
ཁྲལ་སད་མ་ིདགོས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིཁྲིམས་ཀ་ིའོག་ཏུ་གཅིག་མཚུངས་འགོ་
དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིལས་གཞ་ིགཅིག་ཕིན་པ་རེད། གསལ་བསྒྲགས་ཕིན་པའ་ིརེས་སུ་སྙན་ཞུ་སེབས་པ་ཧ་ཅང་
ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ད་ེསྔ་ང་ཚོས་གཞན་བརྟེན་གི་བསམ་བླ་ོདོར་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་རེད། ད་ེསྔ་སུད་ཚོང་གི་བུ་ལོན་དུ་
བརྒྱ་ཆ་ ༣ རེད། འད་ིསེད་ཀའང་མ་རེད། འཛིན་སོང་གི་དོད་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མེད་
དུས། (Ludhiana) ཡོད་པའ་ིསུད་ཚངོ་དབུས་ཀ་ིསདི་སྡུག་ནང་ལ་འབལེ་ཡདོ་ལས་བེད་ཀིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རདེ། ས་ི
ཡོངས་ལ་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ཞིག་རེད། འད་ིའད་ཞིག་ཡོད་རེད། དེར་མཉམ་ཞུགས་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེ
ཡོད་ན་ཐ་ོཞགི་བསྡུས་ནས། དརེ་དཔག་པའ་ིའཆར་གཞ་ིབང་སྒྲགི་དགོས་ཀ་ིཡོད་དུས། ད་ེའད་ཞགི་གནང་བ་རདེ།  

སརི་བཏང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འད་ིཁ་ེཡོད་ཀ་ིཚོགས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞགི་ལ། སྒྲིག་གཞ་ིཚང་
མ་ང་ཚོས་ཟིན་བིས་བཟོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གཏན་འབེབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁྲིམས་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས་ (Ministry of Cooperate) དེའི་འོག་ལ་དེབ་སེལ་བས་པ་ཞིག་རེད། ད་ེབཞིན་
རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ཕ་གིར་བསྟུན་ནས་འག་ོདགོས་དུས། ཕ་གིར་ང་ཚོའི་
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འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རདེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚོགས་གཙོའ་ིའགན་ད་ེངས་འཁེར་ག་ིཡོད་པ་རེད། དའེ་ི
ནང་དུ་ང་ཚའོ་ིས་ིཁབ་འཆར་འགོད་པ་དང་། དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཆེ། དཔལ་འབོར་སྔནོ་རསི་ས་ེཚན་ག་ིའགན་འཛིན། རྒྱ་གར་
བ་གཅིག་བཅས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མས་གོས་བསྡུར་བས་ནས་སྔོན་རིས་སྒྲིག་གཞ་ིདང་མཐུན་པ། གངས་ལོངས་དཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིས་ཚངོ་དནོ་ག་ིཁྲིམས་དང་མ་འགལ་བ། བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིསྒྲིག་གཞ་ིདང་མ་འགལ་བ་བས་
ནས། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་འག་ོདུས། མཚམས་ར་ེམཁས་པ་ོབས་ནས་འག་ོརྒྱུ་གནད་འགག་རདེ་འདུག 
ད་ེལྟ་བུ་བས་ནས་བུན་གཏོང་གི་ལས་གཞིར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོང་གི་འདུག སོར་འབུམ་ ༡༠ ནས་སོར་འབུམ 
༢༠ དང་། ཚངོ་པ་ཆ་ེབ་ཡནི་ན་སོར་འབུམ་ ༥༠ འབུལ་རྒྱུའ་ིབཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། འདའི་ིཐགོ་ང་ཚསོ་གངས་ལངོས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ཚོང་གི་བུན་གཏོང་སོར་འབུམ་ ༥༠ 
བཏང་། ཡིན་ནའང་། དེར་གཏའ་མ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྐབས་སུ་གལ་ཏ་ེཚུར་མ་ལོག་ན་
ག་ར་ེབ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེར་ང་ཚོས་ས་ཁང་ག་ིགཏའ་མ་གང་འད་བས་ནས་ལེན་དགོས་ཀི་འདུག ཚོང་ག་ིགཏའ་མ་
གང་འད་ལེན་དགསོ་ཀ་ིའདུག མ་རའ་ིགཏའ་མ་གང་འད་ལེན་དགོས་འདུག ད་ེམ་ལོན་ན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་
ཞུ་ཁང་འད་ིརྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིདངུལ་ཁང་ཆེན་མོར་དེབ་སེལ་བས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། དངུལ་ཁང་དང་འབེལ་བའ་ི
དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ཚོགས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དེས་ལོ་ལྟར་དཔྱད་པ་བས་ནས་ང་ཚོར་སྙན་ཐ་ོའབོར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
ཚསོ་འདདེ་ཀ་ིརདེ། གལ་ཏ་ེང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིབརྒྱུད་ཁྲིམས་ཐགོ་ནས་དངུལ་ཚུར་རག་
རྒྱུའ་ིལམ་ཆ་ཚང་བཟོས་ཡོད། ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་བརྟན་པ་ོབས་ནས་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ད་ེལྟར་ཡང་སྔོན་མ་ངས་ཞུས་པ་
ཡིན། ད་ལྟ་བསར་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དྷ་རམ་ས་ལའ་ིཨ་མ་རས་འཁགོས་གཅགི་གསི་ང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞུས་ན། བོད་
པ་འད་ིཚ་ོསྔོན་མ་ནང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ཕྱུག་པ་ོརེད། ཉམ་ཐག་ཡིན་ཟེར་གི་
རེད་ད་ེགཡོག་པ་ོའཁྲིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་དངུལ་ཞ་ེདག་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་། སྐད་ཆ་ད་ེསེམས་
ལ་ཧ་ཅང་འཇུག་པོ་བྱུང་། ངས་ཚོར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་ཡོད་ན་གཡར་རྒྱུ་རེད། ཚོང་
རྒྱག་པའ་ིསྐབས་སུ་གང་ཟག་ལ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡིག་ཆར་བལྟས་ནས་སོད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་ཚང་དགོས་
པ་དེར། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པ། རྒྱ་གར་ནང་གཏན་སོད་
ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀིན་བེད་ཀིན། དངུལ་གི་བུན་
གཏོང་ཆེ་བ་སོར་འབུམ་ ༡༠ ཡན་ཆད་ཀིས་སྙན་ཞུ་བསེབས་པ་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་
འདེགས་ཀ་ིལས་བེད་གཅིག ས་ིཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབས་རེའ་ིལས་བེད་གཅིག གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ག་ིལས་བེད་གཅིག་གིས་སྔོན་འགོའ་ིཞིབ་འཇུག་བས་ནས། སྙན་ཐ་ོལས་ཁུངས་གོང་ལ་སེལ། ད་ེནས་ང་ཚོའ་ིའགན་འཛིན་
ལྷན་ཚགོས་ཀསི་བཀའ་འཁྲོལ་སད་ནས་འག་ོབཞནི་པ་རདེ།  



148 
 

 ད་ེའད་ཡིན་དུས་གལ་ཏ་ེགཡར་རྒྱུའ་ིའདོད་པ་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན། ཉ་ེཆར་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ལ་བོད་མིའ་ིསྒྲིགས་
འཛུགས་ཀ་ིབོད་སྐད་ད་རྒྱའ་ིནང་དུ་ཁབ་བསྒྲགས་ཤགི་བས་ཡདོ། དའེ་ིརསེ་སུ་ཕལ་ཆརེ་ཕ་ིཟླ་ ༣ པའ་ིཟླ་འག་ོལ་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཚང་མར་ང་ོསོད་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡིན། སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སིད་བཀའ་བློན་དང་། ང་ཡང་ཡོད། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ནང་སིད་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ཡིན་ཙང་། ལས་གཞི་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་མཉམ་རུབ་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་
བསམས་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མར་ལས་གཞི་ང་ོསོད་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡིན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཐུགས་
འགན་ག་ར་ེབཞེས་དགོས་རེད། སོ་སོར་འགན་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ཚོང་པའི་སིད་སྡུག་ལ་འགན་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཅེས་ལམ་
སྟོན་ཆ་ཚང་བས་ཡོད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ཡོད། སྐབས་རེ་དེང་སང་ད་ཚོགས་འད་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Whatsapp) བརྒྱུད་ཚོང་པའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀི་ (Group) ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་རྣམས་པས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་སོད་རྒྱུ། ཡི་གེ་འབ་ིརྒྱུ་དེ་ཚོ་ཁག་པོ་འདུག 
བཀླག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག ད་ེལྟ་བུའ་ིསྐད་ཆ་ཕར་སྐརོ་ཚུར་སྐརོ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིཡོད་ས་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་འད་ིཚགོས་
པ་གཉིས་ལ་གསུངས་བཞག་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་ད་ེལས་འཕོས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་བརྟེན་གལ་ཏ་ེབུ་ལོན་ལེན་
མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། སོར་འབུམ་ ༡༠ ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་། སོར་འབུམ་ ༢༠ བརལ་བ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ སོགས་ཀ་ི
འཆར་གཞ་ིབཟསོ་ནས་བུན་གཏོང་ག་ིལས་གཞ་ིའག་ོབཞནི་པ་རདེ། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀ་ིབཀའ་འད་ིགནང་བ་དརེ་བཀའ་
ལན་འབུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པའ་ིར་ེབ་ཡདོ།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གསུམ་པས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་གཞན་པ་ཞགི་ནས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འད་ིབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་དང་འབངས་མ་ིསེར་
དབར་འབེལ་ལམ་གཞག་རྒྱུའ་ིཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའང་བཅའ་ཁྲིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་
ལས་འགན་རདེ། བཅའ་ཁྲིམས་དནོ་ཚན་ ༡༣ ནང་དུ་བོད་མ་ིཡོངས་ལ་འཁྲ་ིབའ་ིལས་འགན་ཞགི་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
བོད་མ་ིཞིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་ལས་འགན་ད་ེདག་སྒྲུབ་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚ་ོཕར་བཅར་དགོས་ཀ་ི
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བཤད་ས་ཞགི་དང་ཞུ་ས་ཞིག་ཡོད་དུས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་པ་རེད། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ག་ི
གནས་སྟངས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། དེ་བདེན་པ་རེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་
མཁན་ཚ་ོཡིན་ན། བཀའ་ཤག་འདིར་སེབས་པ་དང་ངས་རྨ་ིལམ་ཞིག་བཏང་ནས། ཕི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཧ་
ལམ་ཆ་ཚང་ལ་དབེ་ལང་ཁུ་ཡོད་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ཕ་གིར་སེས་པའ་ིཕྲུ་གུ་དང་བོད་ནས་ཐད་ཀར་སེབ་མཁན་ཡིན་ན་མ་
གཏོགས་ཆ་ཚང་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་ནས་
ཡར་མར་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེའ་ིཐོག་ང་ཚོས་ཞིབ་ཕ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཕན་ག་ིམ་རེད། སི་སེར་ཆ་ཚང་ལ་ཕན་གི་མ་རེད། ད་ེ
འད་ཡནི་དུས་ཞབི་ཕ་འག་ོརྒྱུ་མིན། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐགོ་འབུལ་རྒྱུ་ན་ིང་ཚའོ་ིའགན་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། དརེ་
བརྟེན་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བཟ་ོདགོས་བསམ་པའ་ིརྨ་ིལམ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། རྨ་ིལམ་བཏང་བ་ལྟར་འབད་བརོན་ཡང་བས་
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པ་ཡནི། དཀའ་ལས་ཡང་བརྒྱབ་པ་ཡནི། ས་ཆ་ཆུང་བ་འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ནས་འབུལ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཆགས་སོང་། 
ས་ཆ་ཆེ་སར་གྲུབ་མ་སོང་། ངས་ཁ་གསལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་ཆུང་བ་འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠། ༩༥%། ༧༠%། 
༨༠% ནས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མ་ིའབོར་ཆ་ེསར་ དཔེར་ན་ཨ་ར་ིཆ་བཞག་ན། ད་ེརིང་ང་འདིར་སོད་ཀི་ཡོད་ན། རེས་
སུ་ས་ཆ་གཞན་དུ་གནས་སྤ་ོབས་ན་ཨ་རའི་ིཁྲིམས་ཀ་ིཆ་ནས་ཡར་མ་ཞུས་ཀ་མེད་རེད། ང་ཚ་ོའདརི་གནས་སྤ་ོབས་པ་ཡིན་
ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཧ་གོ་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། མད་ོདོན་ཡང་སྙིང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་། དཔྱ་དངུལ་དུས་
ཐགོ་འབུལ་རྒྱུ་ན་ིབཅའ་ཁྲམིས་ཀསི་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་རདེ། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་
བཞུགས་མཁན་ཚོར་ཁ་ེཕན་འགའ་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་ཁ་ེཕན་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ གདམ་བ་འདམེ་བདེ་ཀ་ིཐབོ་ཐང་བླང་རྒྱུར་ཁ་ེཕན་ཞགི་ཡོད་རདེ།  

 དེ་ནས་ངས་དེ་སྔའང་ཞུས་པ་ཡིན། ཆག་ཡང་ཞུ་ཆེད་ཡང་སེ་མ་ཡོང་བའི་སད་ཆག་ཡང་གི་ཐེལ་རེ་ཞིག་བཟོ་
དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། དཔྱ་དངུལ་དབེ་ར་ཆེན་པ་ོདེར་ཆག་ཡང་ག་ིཐེལ་ར་ེབསོན་ན་མདོག་ངན་པ་འདུག་བསམས་ནས་
བཟོས་མེད། གང་ལྟར་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མ་ིཚོའ་ིདཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་འཁོད་ལ་ོརྒྱུས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
ན། ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའ་ིཐོག་ནས་ནོར་བཅོས་དང་། མིང་བསྒྱུར་བཅས་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ག་ིར་འཛིན་
ལམ་སྟོན་དང་ཁོན་ནས་མ་མཐུན་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་བསྟན་ནས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ལམ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་ཡིག་ཆ་མིག་སྟོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ག་ིགསུམ་བཅུའ་ིདུས་
དན་ག་ིགཏམ་བཤད་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རདེ། དཔྱ་དབེ་ནང་དུ་འསོ་བསྡུ་དབེ་སལེ་ཡདོ་མཁན་ཚང་མས་འསོ་འཕནེ་དགོས་པ་
དང་། དེབ་སེལ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ། ད་ེརིང་ད་ེནས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞིན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། ཚང་
མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་ནས། ཏགོ་དབིབས་ཀ་ིགཉན་རིམས་ཐགོ་སོར་ས་ཡ ༡་༠༠ 
བཞག་ཡོད་པ་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠ སྤམོ་དངུལ་རེད། སྤོམ་དངུལ་ཡིན་ཙང་འཆར་གཞ་ིཞིབ་ཕ་ཞིག་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མ་
རེད། འཆར་གཞི་མེད་ཙང་སྤོམ་དངུལ་བིས་པ་རེད། འཆར་གཞ་ིཡོད་ན་སྤོམ་དངུལ་བིས་ཀ་ིམ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྣམ་པ་
ཚསོ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ན་ནིང་ང་ཚའོ་ིསྔནོ་རསི་ནང་དུ་ཏགོ་དབིབས་སྐརོ་ལ་འག་ོསོང་ཧྥངི་གཅིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་སྔོན་རིས་སྒྲིག་གཞ་ིགཞིར་བཟུང་སྟ་ེཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀ་ིཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྐུ་ལས་བསོན་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་གིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས། ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀསི་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་བཏང་ནས་ལས་གཞ་ིད་ེདག་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕགོས་
ཀསི་ཡག་ཐག་ཆདོ་འག་ོཡོད་བསམ་ག་ིཡོད། ད་ེབཞིན་ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་ལ་འཆར་གཞ་ིཞ་ེདག་མེད་རུང་། འག་ོསྟངས་འག་ོ
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ལུགས་ཀི་ཐོག་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་མ་རེད། མཚམས་ར་ེའཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་བེད་པའི་སྐབས་སུ་དབུས་ཀི་
ཁྲིམས་དང་། མངའ་སེའ་ིཁྲིམས། གཞུང་ག་ིགནས་སྟངས། ས་གནས་ཀ་ིགནས་སྟངས། ཚང་མ་ལྟ་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་ད་ེརངི་འདརི་ཞབི་ཕ་འགོད་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགོས་མ་རདེ་སྙམ།  

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀིས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་གསུངས་པ་རདེ། ངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་དང་གཅགི་མཚུངས་ཡནི།  

བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ད་ེག་རང་གིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་འཕོད་བསྟེན་དང་ཤེས་ཡོན། སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་སོབ་ཁྲིད། ཁ་
སང་ཕ་ིཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ལ་བཀའ་ཤག་གསི་བུད་མདེ་ཉནི་མ་ོསྲུང་བར་ིཞུས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའ་ིརན་
ལགས་ཀིས་གཅིག་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་འདིར་ཞུས་ན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀི་ད་ིབར་ལན་ཐེབས་ས་རེད་དན་སོང་། 
རན་ལགས་དེས་ག་ར་ེབཤད་སོང་ཞུས་ན། མ་ོརང་དག་ེརན་ཞིག་རེད། ཕྲུ་གུར་སོབ་ཁྲིད་བེད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔ་ 
(Computer) དང་ད་རྒྱ་སོགས་བེད་སོད་བེད་མ་མྱོང་སྟེ། ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་རེན་པས་དེ་དག་བེད་སོད་བེད་
དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཙམ་ཡོད་པར་སོང་། ཕྲུ་གུ་ལྟ་རྟོག་དང་འཛིན་གྲྭ་འཁྲིད་དགོས་པའི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། མཐའ་མའ་ིདུས་སུ་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག ཡིན་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རནི་པ་ོཆེས་དབུས་
པའི་བླ་ཆེན་རྣམ་པའ་ིབཀའ་སོབ་དེས་མོའ་ིསེམས་ལ་ཧ་ཅང་བད་ེབ་ཐོབ་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡིན་ན་
ངའ་ིམིག་ལ་མཆལི་མ་འཁོར་སོང་། ཚགི་སོར་ད་ེཚ་ོདཔ་ེཡག་པ་ོགསུངས་སོང་། དངསོ་གནས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའ་ིདག་ེརན་
ད་ེཚ་ོའད་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམས་སོང་། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་སེབ་སོར་ད་ེཚ་ོདཔེ་མི་སིད་པའ་ིཡག་པ་ོའདུག ངས་
སེམས་ནང་ལྷང་ལྷང་ཤར་སོང་། ད་ེརངི་ངས་ཞོར་འཕོས་ཞུས་ཡིན། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་ལ་ས་ིཚོགས་ད་རྒྱ་
དང་བརྒྱུད་ལམ་སོགས་གཡལོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འཛམ་གླིང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའང་འག་ོདགསོ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རན་
ལགས་དེས་ཕ་མ་ལའང་བསབ་བ་བསནོ་སོང་། བེད་སདོ་བས། ཡིན་ནའང་། དེར་ཚད་བཀག་བཟོས། ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་བལྟ་མ་
ཐུབ། ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་འཛུལ་ན་ཡོང་གི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ཚད་བཀག་བཟོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
དཔེར་ན། དེང་སང་མཚམས་ར་ེཞལ་ལག་མཉམ་དུ་མཆོད་པའ་ིསྐབས་སུ། མ་ིགསུམ་བཞི་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ོསོའ་ི
ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐོག་འབེལ་བ་བས་པ་མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡོང་གི་འདུག ད་ོབདག་
རང་ཉིད་དང་། ཕ་མ། དགེ་རན་ཚང་མས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྲིད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཚད་དང་མཚམས། 
དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་བཟོས་ན་ཕྲུ་གུ་འཕ་ོབརླག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ། ཕ་མར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ། ལྟ་དགོས་
རྒྱུའ་ིསོབ་ཚན་མ་ིལྟ། བལྟ་མ་ིདགོས་པ་བལྟས་ནས། ཤེས་དགསོ་རྒྱུ་མ་ཤེས། ཤེས་མ་ིདགོས་པ་ ཤེས། རང་མ་སདི། གཞན་
ཡང་མ་སིད། ས་ིཚོགས་མ་སིད་པ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་། ས་ིཚོགས་
ད་རྒྱའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས། ང་ཚོ་བཞུགས་ས་རྒྱ་གར་ཡིན་དུས་ (Cyber law) ད་རྒྱའི་ཁྲིམས་འདི་རྒྱ་གར་གི་
ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་འདིར་ཁྲིམས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་འབེལ་
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ཡོད་ཀ་ིལས་ཁུངས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་འད་བའ་ིདཀའ་ངལ་ག་ིཐོག་འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀསི་སེམས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་སྐོར་དང་། ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀསི་སོབ་ཁྲདི་བ་རྒྱུའ་ིསད་འཕྲུལ་ཆས་སགོས་ལ་
འག་ོསོང་མ་འད་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ིསྔོན་རིས་འདིའ་ིསྐབས་སུ་མ་འད་བ་མང་པ་ོཞགི་བས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རིས་
གསར་པའི་ནང་དུའང་ཐོན་ཡོང་གི་རེད། ངས་ད་ལྟ་འདིར་ཞིབ་ཕ་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག ར་བའི་བེད་སོད་བེད་སྟངས་བེད་
ལུགས་རེན་པས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་འད་ིརེད་ཟེར་ནས་སྔོན་རིས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། དེར་སག་རྫུན་
བཤད་ན་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་སྔནོ་རིས་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇགོ་ག་ིཐོག་ནས་སྔོན་རིས་ཀ་ིཁ་ཕར་
ཁྲིད་ན་འཁྲིད་རྒྱུའ་ིལམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྲིད་ན་ཁྲིད་མ་ཐུབ་པའ་ིདཀའ་ངལ་ཡོད་
རདེ་བསམ་ག་ིམ་ིའདུག  

ད་ེནས་སྔ་ལོའ་ིཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཚོགས་གཙོ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ད།ེ ན་
ནིང་ཁོང་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ངས་མགོ་ཞེ་དག་གཡུགས་པ་རེད། ངས་མོས་མཐུན་བས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་ེ
རིང་སྔོན་རིས་འབུལ་དུས་འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཏང་མི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། སྔོན་རིས་ནང་དུ་
འགྱུར་བ་ར་བ་ཉདི་ནས་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ག་ིསྔོན་རསི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༢༢་
༥༠ ད་ེའད་བིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབརོད་བད་ེདང་། སྟབས་བད་ེབ། ག་ོབད་ེབ། ཕར་མིའ་ིསེམས་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ་དགོས་
ཀ་ིཡོད་པ་རེད། སྔནོ་རིས་རང་ལ་གཟིགས་པ་ཡནི་ན། ས་ཡ་དང། བ་ེབ། ཐེར་འབུམ་ཚང་མ་ཐནོ་ཡོང་ག་ིརདེ། ད་ེལ་ཚེགས་
ད་ེའད་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་སོར་གཅིག་གཉིས་ཡན་ཆས་ནས་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༢༦༥༩་༠༠ དང་
གང་ཡདོ་པ་ཆ་ཚང་འཐོན་ཡོང་ག་ིརདེ། ད་ེལྟར་བསི་ཡོད་པ་རདེ། གཏམ་བཤད་ནང་དུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོདང་བརདོ་བད་ེཔ་ོཡོང་
བའི་དོན་དུ་ས་ཡ་ཞེས་བིས་པ་རེད། ད་ེསྔ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སྟོང་རིས་ཕིན་པ་རེད། སྟོང་རིས་སྟབས་བད་ེཔོ་
འདུག་དང་འག་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་གསི་ཞུས། ས་ིའཐུས་ཀིས་གསུངས། བཀའ་ཤག་གསི་གསན་ནས་ཕནི་པ་རདེ་
ད།ེ ལ་ོརསེ་མར་ལྟག་ལགོ་བརྒྱབ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་སྙན་སྒྲནོ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་འ་ོབརྒྱལ་བྱུང་སོང། ངས་
ད་ེབཞིན་བཀླགས་པ་ཡནི་ན་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀ་ིརདེ་བསམས་སོང། ཐེར་འབུམ་དང་བ་ེབ་ཞསེ་མང་པ་ོབཀླགས་ན་
ཀློག་མ་ིབད་ེབས་བར་དུ་འཁྲུགས་ནས། དངུལ་གངས་ཀློག་སྐབས་སུ་ཅ་ཟིང་པ་ོརེད་འདུག ཨང་གངས་ད་ེགཅིག་འཁྲུགས་
པ་ཡིན་ན། དེང་སང་གཅིག་འཁྲུགས་པ་ཡིན་ན་སྒྲ་ད་ེབཏུབ་ནས་ལམ་སང་ད་རྒྱའི་ཐོག་བཏང་ཡོང་གི་འདུག ད་ེའདའ་ིརེན་
པས་ས་ཡ་ཞེས་སྟབས་བད་ེདང་བརོད་བད།ེ ག་ོབད་ེཔ་ོཡོང་རྒྱུའ་ིཆདེ་དུ་བཀལོ་སོད་བས་པ་རདེ། ས་ིཡོངས་ནས་སྔནོ་རསི་
དརེ་ཐརེ་འབུམ་བསེབས་ནའང་འད། ཁྲག་ཁྲིག་སེབས་ཀ་ིཡོད་ནའང་འད། ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་མཆོག འདརི་མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚགིས་
བར་གསངེ་ཡིན།  
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ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉནི་ག་ིཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརངི་ག་ིལས་རིམ་གསུམ་པ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིསྔོན་རིས་གསུང་བཤད་
དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་འག་ོབཞནི་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གིན་འཕོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚསོ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༩༩༌༠༡ བཀོད་པ་ད་ེབརོད་བད་ེབར་
བརྟེན་ནས་ཡིན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིས་ཀི་སྒྱུ་རལ། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་
འགྱུར་ནང་དུ་ཡོད་པའ་ིཁྲག་ཁྲིག་དང་འབུམ་ཁྲག་ལ་གུས་བརི་མ་ཞུས་པའ་ིཀུན་སོང་གང་ཡང་མེད། བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་
འབེབས་བས་ཚར་བའ་ིརེས་སུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྔོན་རིས་འབུལ་ཕོགས་ཀ་ིའག་ོསྟངས་གང་ཡོད་པ་ཇ་ིམ་ཇ་ིབཞིན་ཕིན་
ཡོད། བཅའ་ཁྲིམས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གང་ཟག་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་འད། དེའི་རེས་ཀི་
བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འད། སྔོན་རིས་འབུལ་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཕིན་མེད། ས་ཡའ་ིའག་ོསྟངས་ལྟར་ཕིན་པ་
ཡིན་ན། བརདོ་པ་བད་ེབ་དང་སྟབས་བདའེ་ིཆེད་དུ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་ག་ིཀུན་སོང་། ལངས་སདོ་མཁན་གང་ཟག་
ག་ིཀུན་སོང་ལ་སྐད་ཡིག་ལ་ཁད་གསོད་ད་ེའད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་སྟབས་བད་ེཔ་ོདང་། འགོ་བད་ེཔ་ོ
ཡོང་བའ་ིཆདེ་དུ་བཟསོ་པ་རེད་མ་གཏགོས། ད་ེལས་འཕསོ་པའ་ིགང་ཡང་མེད། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀ་ིསྐད་ཡགི་དང་རསི་
ཀ་ིའག་ོསྟངས་ལ་གུས་བར་ིཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་དེས་སྔོན་རིས་འབུལ་རྒྱུ་མཐའ་མ་ད་ེརེད། 
ད་ེརངི་འད་ིའད་ཞགི་ཕུལ་ཡོད། མ་འོངས་པར་གཟགིས་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། 
ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ཐོག་གཅིག་གསུངས་སོང་། ར་བའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལན་སོན་
མཁན་ཡིན་ནའང་། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀིས་ཤོག་གངས་ ༣ པར་འཕར་ཆག་སྐོར་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་ལྷང་ཙམ་ཞུས་
པ་ཡནི། དངསོ་གནས་བས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉདི་ནས་ཆག་ཡོད་པ་མ་རདེ། འཕར་ཚད་དརེ་མང་ཉུང་ཡོད་པ་ངས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་འཕར་ཚད་མང་བ་ཡདོ་ན། རིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལ་ཉུང་བ་ཡངོ་སདི་པ་རདེ། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ་ངས་སོར་འབུམ་ ༡༠ ར་ེབ་བེད་ཀ་ིརེད། ཡིན་ནའང་། སོར་
འབུམ་ ༡༠ རག་ག་ིཡོད་དམ། འབུམ་ ༡༦ རག་ག་ིཡོད། འབུམ་ ༥ རག་ག་ིཡོད་ངས་ཤེས་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ། གནམ་གཤིས་
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དང་། རྒྱུ་རེན་མང་པོར་བསྟུན་དགོས་དུས་འཕར་ཚད་ལ་ཡར་མར་ཡོང་སིད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་སི་ཡོངས་བསོམས་
འཕར་ཡོད་པ་ལས་ར་བ་ཉདི་ནས་ཆག་མེད་ཅེས་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངསོ་གནས་བས་པ་ཡིན་ན་འཕར་ཆག་ག་ི
ཚབ་ཏུ་འཕར་ཚད་འད་ིལོ་རང་བཀག་ལ་བརྟན་པོ་མི་འདུག་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་
འདུག འདའི་ིཐགོ་ངས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ག་ར་ེཞུ་ཕོད།  

ད་ེནས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིཤོག་གངས་ ༣ པའ་ིནང་དནོ་ཚན་ ༣ པའ་ིནང་གསསེ་ ༼ཁ།༽ པར་བཀའ་
ཞགི་གནང་སོང་། འདའི་ིནང་དུ་ "ས་ཾབྷ་ོཊའ་ིམ་དངུལ་གནས་བབ་ལ་ལྟོས་ན་ལ་ོརའེ་ིའག་ོགོན་ཆ་ཚང་གཏོང་དམིགས་ད་དུང་
ཡང་མེད་པར་བརྟནེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ནས་སྔར་སོལ་ལྟར་འག་ོགོན་དངུལ་འབབ་
ཁ་སྣོན་གནང་བཞིན་འདུག་པ།" གསུངས་པ་ད་ེརེད། ར་བའ་ིས་ཾབྷ་ོཊའ་ིམ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་། ས་ཾབྷ་ོཊ་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཤེས་རགི་ལྷན་ཁང་ནས་སྔོན་རསི་འཆར་འབུལ་ཞིག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེ
སྔ་འཆར་འབུལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞིག་ཞུས་པ་རེད། སྔོན་རསི་ཚོད་དཔག་གང་ཉུང་བཟ་ོརྒྱུའ་ིཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་གོང་མར་ང་
ཚསོ་ཏོག་ཙམ་མར་བཅག་པ་རདེ། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་བཅག་པ་རེད་ཅ་ེན། ཕྲུ་གུའ་ིགངས་འབོར་མེད་ན་དངུལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ང་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀ་ིདག་ེརན་ལ་ོབཞ་ིདང་ཕདེ་ཀ་བས་པ་ཡནི། ད་ེའདའ་ིགནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་
ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཕྲུ་གུའ་ིགངས་འབོར་ལ་དཔགས་པའ་ིའཆར་རསི་ཤིག་འགོད་དུས། གངས་འབོར་ད་ེལོན་ག་ིཡོད་པ་
མ་རདེ། ད་ེསྔ་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་སྐབས་སུའ་ིགངས་འབརོ་དང་། ཕསི་སུ་ཕྲུ་གུའ་ིས་ེའཕལེ་ཉུང་དུ་ཕནི་པའ་ིརནེ་ག་ིརདེ། 
ཡིན་ནའང་། སཾ་བྷ་ོཊར་ད་དུང་ཡང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པར་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་ག་ིངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་
ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལ་ོལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ རེར་ལ་ོ ༣ རིང་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞནི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
སྐབས་མཚམས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༌༠༠ དང་། སོར་ས་ཡ་ ༡༠༌༠༠། སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། མ་དངུལ་ག་ིགནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཆགས་རྒྱུའ་ིར་ེབ་བས་ནས་འག་ོསོད་ཀ་ིཡོད། གནས་སྟངས་
ཡག་ཏུ་འགོ་བར་བེད་པར། སཾ་བྷ་ོཊའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། སོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་གཞན་དག་ཅིག་ལ་ལག་པ་
ཕིས་ས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཛིན་སོང་བེད་ཀི་ཡོད་དུས་ལག་པ་ཕིས་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུའི་
གངས་ཚད་དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། གཞིས་ཆགས་སུ་ཡདོ་པའ་ིཕྲུ་གུ་ཚ་ོས་ཾབྷ་ོཊའ་ིསོབ་གྲྭར་བཏང་བ་ཡནི་ན། ཕྲུ་གུའ་ིགངས་
འབོར་ཕར་ན་གཞུང་ནས་དངུལ་འབབ་རྒྱུ་རང་བཞིན་གི་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཕར་ཚུར་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུའི་
གངས་འབོར་ལ་གཞིགས་པའ་ིདངུལ་རག་གི་རེད། དེའ་ིཐད་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིར་ཡོད་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། གཞསི་ཆགས་ས་བརྟན་དང་། སོབ་གྲྭའ་ིནང་དུ་ཕྲུ་གུའ་ིགངས་ཚད་མང་དུ་
འགོ་རྒྱུའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རག་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར་ཆེ་རུ་འག་ོཡི་རེད། 
དསེ་མ་དངུལ་ལ་ཕན་ག་ིརེད། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭ་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༦༠༠ ཡོད་པའ་ིསྐབས་སུ་འཛནི་སངོ་ག་ིའག་ོགོན་
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དང་། སོབ་གྲྭ་གཅིག་ལ་ཕིས་སུ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༥༠ ཡོད་པའ་ིའཛནི་སོང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ཧ་ལམ་གཅགི་མཚུངས་རདེ། ད་ེཡིན་
དུས་ཕྲུ་གུའ་ིགངས་ལ་དཔགས་པའ་ིདངུལ་རག་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དེའ་ིཐད་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་ན། ར་བའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བིས་པ་འད་ིའད་རེད་འདུག ད་ེཡིན་དུས་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོ
ཡོད། ད་དུང་ཡང་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་པར་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ག་ིངསོ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ དང་། ཤེས་རགི་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་ད་ལོར་སརོ་ས་ཡ་ ༢༠༌༠༠ འཆར་འབུལ་བས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་དང་ལས་གཞིའ་ིཐོག་གསུངས་སོང་། སིར་བཏང་འད་པ་ོརེད་འདུག ས་ིཡོངས་ཀ་ིསྔོན་རིས་དང་འབེལ་བ་
མ་ིའདུག་སྟེ། ཤེས་ཡོན་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྔ་ཕ་ིགཉིས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་ཆེན་
པའོ་ིནང་ནས་གལ་ཆ་ེབ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཚོས་སྔོན་རསི་གཏམ་བཤད་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་
བའ་ིལས་གཞ་ིཤོག་གངས་ VIII པའ་ི ༼ག་པ།༽ ནང་དུ་ "རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན། མི་རིགས་གས་ོསོང་དང་དེའ་ིང་ོ
བ་ོམ་བརླག་པར་རྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུ་ཤེས་ཡོན་ལ་རག་ལས་པས།" ཞསེ་བསི་ནས། ཤེས་ཡནོ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པའ་ིརྒྱབ་
ལངོས་ཤིག་བཤད་ཡདོ། དརེ་བརྟནེ་མཐུན་འགྱུར་སོར་མཁན་གིས་མཐུན་འགྱུར་སརོ་ག་ིརདེ། ཤེས་ཡོན་ལ་མཉམ་ཞུགས་
བདེ་མཁན་ཚསོ་སོབ་སོང་བེད་དགསོ་རྒྱུ། ཕ་མས་ཕར་བ་ཟུར་བཞ་ིནས་བཀག་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུའ་ི
གནས་བབ་ཅགི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་དང་པསོ་བཀའ་འད་ིགནང་བ་ཞགི་ལ་ལན་འདབེས་བ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག དའེ་ིཐགོ་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུར། སྔནོ་
རསི་དེབ་ཀ་ིཤོག་གངས་ ༣༢༥ ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཨང་། ༡༌༤ བཙན་བོལ་བོད་མིའ་ིཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི། 
ནང་གསེས་ཀ་ནས་ཉ་བར་གི་བསོམས་དེ། དེབ་ནང་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཕུལ་བའི་
དབར་ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་འདུག་པས། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དརེ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ གཉསི་ཀ་ིབསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༤༌༩༣ ལྷག་
ཙམ་འདུག དངསོ་བྱུང་ད་ེས་ཡ་ ༤༡༨༌༧༠ ལྷག་ཙམ་འདུག འད་ིགཉསི་ནས་དང་པ་ོསོར་ས་ཡ་ ༡༥༤༌༩༣ ལྷག་ཙམ་ནས་
སོར་ས་ཡ་ ༤༡༨༌༧༠ མར་འཐནེ་པ་ཡིན་ན། གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀ་ིའདུག རིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ཡ་ིལྷག་བསད་
དང་། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་དངུལ་བྱུང་འད་ིསོར་ས་ཡ་ ༤༡༨༌༧༠ འད་ིབསོམས་ནས། བསམོས་འབོར་གང་ཡིན་པ་
ད་ེནས་དངསོ་སངོ་མར་འཐནེ་པ་ཡནི་ན་སརོ་ས་ཡ་ ༡༩༣༌༠༠ ཆགས་ཀ་ིམ་ིའདུག ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀ་ིའདུག་ཟརེ་ན། འབལེ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེབ་ཕོགས་སྒྲིག་བས་ནས་ཡིག་ཆ་གནང་བ་དང་། དེབ་འདིར་དངོས་སུ་ཡོད་པ་གཉིས་དབར་ཏོག་
ཙམ་འཁྲུག་བསད་འདུག སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ངའ་ིསར་དེའ་ིང་ོ
བཤུས་ཡོད། ད་ེའད་ཆག་པ་ཡིན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༨༌༩༤ ཆགས་ཀ་ིའདུག ད་ེཡིན་དུས་འགོ་ཏུ་རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་
ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ འད་ིསྔནོ་རསི་ཀ་ིཁ་ཤོག་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འབ་ིས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་
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སིར་བཏང་མ་དངུལ་མ་གཏོགས་འབི་ས་མེད་པར་སོང་ཙང་། རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ འདི་གཉིས་
བསོམས་པ་ཡིནན་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༨༌༠༠ ཆགས་ཀ་ིཡོད། འདརི་ནརོ་བ་ད་ེབཅོས་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༣༢༦ ཐོག་
རིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ནང་དུ་རི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠ བསོམས་རང་འཇགས་དང་། མཐའ་མ་དེར་ལྷག་བསད་སོར་ས་ཡ་ 
༡༩༣༌༠༠ བིས་པ་ད་ེའཁྲུག་འདུག ལྷག་བསད་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༨༌༩༤ ༼༡༤༨,༩༤༨,༠༢༤༽ རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས་བཅོས་ཆགོ་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་སོམ་སྟངས་འཁྲུག་པ་འད་པ་ོ
འདུག རིས་ཀི་ནང་དུ་བརན་ཆས་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ཡར་བསོམ་རྒྱུ་དང་། འཕེད་ལ་བསོམ་རྒྱུའི་དབར་ལ་འཁྲུག་བསད་
འདུག དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེཞུས་པ་དང་སགས་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་འད་ིགནང་བར་གསལ་བཤད་
ལྷག་མེད་པའ་ིར་ེབ་ཡདོ། ལྷག་ཡོད་ན་སྙན་སེང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརངི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་གིས་སྔོན་རསི་ཀ་ིགསུང་བཤད་དང་འབལེ་ནས། 
དམིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་དང་། ད་ིབ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀ་ིའདུག དང་པོ། ད་རེས་ཀི་སྔོན་
རསི་ནང་དུ་མཇལ་ཡོང་དུས་སིར་བཏང་ག་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེཡར་འཕར་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་འདུག་པས། 
དརེ་རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་རྣམས་ཐུགས་བླ་ོབད་ེཔ་ོགནང་ཆོག་པ་ཞིག་དང་། དགའ་སྤོབས་ས་ེའོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། 
ད་ལྟའ་ིབཀའ་ཤག་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

གཉསི་པ། ད་ེརིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ད་ལན་ཨ་རིའ་ིསདི་གཞུང་གིས་ང་ཚརོ་
ཨ་སོར་ས་ཡ་མང་པ་ོཞིག་གསོལ་བསྩལ་གནང་ནས། ད་རེས་ཀི་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཟད་མ་འོངས་པའ་ིབཀའ་ཤག་སྐབས་
སུའང་དཔལ་འབརོ་ག་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པ། ད་ེའདའ་ིམཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་གནང་ཡོད་པ་དེར། སྐབས་
འདིའི་ཨ་རིའ་ིསིད་མཛིན་ (Donald Trump) གཙོས་པའ་ིའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
ཞགི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀ་ིསྐོར་ལ་ཡིན། དང་པ་ོད་ེད་ིབ་འད་པ་ོཞིག་ཆགས་འག་ོཡ་ིའདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ོལྔའ་ིརིང་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའ་ིནང་ལ། དང་བླངས་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་ཞིག་བསགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་སྐོར་ལ་དི་བ་
འབུལ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀ་ིའདུག དང་པ་ོདརེ་སྔོན་མ་གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་བསམ་འཆར་ད་ེཕུལ་བ་ཡིན། དཔྱ་དངུལ་ལག་
དེབ་དེ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་མི་མང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་དངུལ་འབོར་དེ་ཡར་སྤར་རྒྱུ་ལ་
དགོངས་པ་ད་ེའད་བཞེས་ཀ་ིཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གི་དངུལ་ག་ིའཛའ་ཐང་དང་། རིན་ཐང་ལ་བལྟས་ན་ཉུང་ཉུང་འད་
པ་ོཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་དཔྱ་དངུལ་གི་དངུལ་ད་ེཡར་སྤར་
རྒྱུའ་ིའཆར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད། གཉིས་པ་ད་ེསི་ཡོངས་ཀི་ང་རང་ཚོའི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འདིའི་ཐོག་མི་མང་གི་ཆ་ཤས་
མང་ཙམ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་གི་ངོས་ནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀི་གངས་འབོར་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། 
གང་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་འབུལ་མཁན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ། བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་བོད་མ་ིཡོད་ད་ོཅོག་གསི་དཔྱ་
དངུལ་ལག་དེབ་ཀ་ིཆ་ཤས་ད་ེབཞེས་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀ་ིའདུག དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀ་ིཡོད་དམ་མེད། མ་ི
མང་གི་ངོས་ནས་གང་ཞིག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་ཀ་ིའདུག གཞུང་གི་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསོར་དགོས་ཀི་འདུག 
དའེ་ིཐགོ་ས་ིཡོངས་ཀ་ིཉམས་མྱོང་རང་བཞནི་ལྡན་པའ་ིབཀའ་སོབ་ཅིག་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ག་ིའདུག་
ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་ནང་ག་ིས་ིཐབ་ད་ེཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལ་ོསྔོན་མ་ནས་ནད་ཡམས་ཀ་ིརེན་པས་སི་ཐབ་ནང་ཞལ་
ལག་མཆོད་རྒྱུ་མེད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེལྟར་ཆགས་ནས་གང་ལྟར་ལ་ོགཅིག་ཕིན་པ་རདེ། ལ་ོགཅིག་
ཕིན་པའ་ིརེས་ལ་ཡིན་ནའང་ནད་ཡམས་ཀ་ིགནས་སྟངས་རང་འཇགས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར་སི་
ཐབ་དེའང་འགོ་ནས་མཇུག་བར་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུའི་ཨར་ལས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་
དུས། ད་དུང་ཡང་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤིག་ག་ིརངི་ས་ིཐབ་ནང་དུ་ས་ིཞུ་བ་རྣམ་པས་ཞལ་ལག་བཞསེ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའ་ིཐད་ལ་ང་རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་། ནད་ཡམས་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕིན་ན་
ཞལ་ལག་བཞེས་རྒྱུའ་ིམཐུན་འགྱུར་དམིགས་བསལ་ཞིག་གཞན་ནས་ཡོང་ག་ིཡོད་དམ་མེད། དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉིན་གུང་གི་ཞལ་ལག་ད་ེནམ་རྒྱུན་ལྟར་སི་ཐབ་ནས་མ་བཞེས་པའི་
རནེ་བས་ནས། གཞུང་ག་ིལས་ཁུངས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡ་ིཡདོ་པ་ཞགི་མཐངོ་ག་ིའདུག དའེང་རང་ཉདི་
གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་སུ་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཞལ་ལག་རང་ཉིད་སོ་སོས་བཟ་ོདགོས་ཀི་ཡོད་པ་ལས་
གཞན་ཐབས་ལམ་མེད་དུས། གཞུང་ག་ིལས་ཀར་རང་བཞནི་གིས་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡ་ིཡོད་དུས། ད་ེའདའ་ིཐོག་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་འདུག་གམ་མི་འདུག གཉིས་ནས་ཁ་སྔོན་ནད་ཡམས་ཀི་རེན་པས་སི་ཐབ་ནས་ཞལ་ལག་མཆོད་རྒྱུ་མེད་པ་
ཆགས་ནས། ནད་ཡམས་ཀ་ིདཀའ་ངལ་དའེ་ིནང་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དམིགས་བསལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞགི་
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ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ས་ིཐབ་ཀི་ལས་བེད་རྣམ་པས་བཟའ་ཆའ་ིརིགས་ཀ་ིཚོང་ཁང་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། དེས་ཧ་ཅང་
ག་ིཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོཞིག་གསོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚང་མས་ར་འཕོད་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གནས་
སྟངས་ད་ེདང་ཉམས་མྱོང་ད་ེདག་ལ་གཞིར་བཞག་ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་ཀི་སི་ཞུ་བ་
རྣམ་པའ་ིཆེད་དུ་བཟའ་ཆའ་ིཚོང་ཁང་ཞིག་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའ་ི
ཆར་ཁང་ཁིམ་ག་ིདཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་ཞལ་ལག་ད་ེཐད་ཀར་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ིམེད་པའ་ིརེན་ཐོག བཟའ་ཆ་
ཚོང་ཁང་དེའང་མེད་པ་ཡིན་ན། ཅ་ལག་ཉ་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞིག་གི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་ལས་ཀར་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡི་
འདུག འདིའ་ིཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་མེད་ཐད་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ག་ིགསུང་བཤད་དང་འབེལ་བའ་ིདོན་ཚན་གཉིས་ཐད་
བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཙམ་འབུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དེ་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་སྔོན་རིས་གཏན་
འབེབས་ཀ་ིདངུལ་ས་ཡ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞགི་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། དེའ་ིནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་འད་ིདགསོ་མཁ་ོག་ར་ེཆདེ་
དུ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདས་ལོའ་ིནང་དུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། བོད་ཕྲུག་ལ་སོབ་སོང་སད་རྒྱུ། བོད་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། བོད་ཡིག་དང་བདོ་སྐད་སང་རྒྱུ་མེད་པར་བརྟནེ། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པ་ལ་ཡོད་པའ་ིཆ་ནས་ད་ལྟའ་ི
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བས། ལག་བསྟར་བེད་པའི་ཐོག་ནས་བར་ཆད་ཀིས་ན་ནིང་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་མ་
ཐུབ་པར་ད་རྒྱའ་ིལམ་ནས་འཚོགས་དགསོ་པའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། འདའི་ིཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་པའ་ིཐགོ་ནས་ལས་
དནོ་མང་པ་ོཞིག་ག་ིའཆར་གཞ་ིབཀྲམ་འདུག ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་ལ། ས་གནས་ཐག་རིང་པ་ོ
ད་ེཚོ། དཔརེ་ན། མེའ་ོདང་། ཏ་ིཛུ། ཀྲུ་ཀྲིང་། སན་ད་ར། བང་ཐང་ས་ཁུལ། མན་སྤར་སོགས་ལ་ད་རྒྱ་མེད་དུས། ལ་ོགང་པོར་
སོབ་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་ཾབྷ་ོཊའ་ིསོབ་ཕྲུག་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ཁིམ་སོབ་ཕྲུག་ཡིན་ནའང་རེད། ཤེས་རིག་ཁོངས་
ཡིན་ནའང་རདེ། སོབ་སོང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཁ་ོཚའོ་ིའཛིན་གྲྭ་མ་འཕར་བ་ད་ེའདའང་མ་རེད། འཛནི་གྲྭ་ཡར་འཕར་ཡོད་
པ་རདེ། འནོ་ཀང་སེམས་ཀ་ིའཚར་ལོངས་དང་སོབ་སོང་ཏག་ཏག་ཅིག་རག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ར་ེབ་བཟང་ས་ནས་རྒྱོབས། ག་
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སྒྲགི་སྡུག་ས་ནས་བོས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཆར་ལོའ་ི༼ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༡༽ ནང་དུ་ནད་ཡམས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་མ་ིཡོང་
བའ་ིསོན་ལམ་དང་ར་ེབ་རདེ། གལ་སདི་སྔོན་མ་ནང་བཞནི་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གལ་ཆེན་པའོ་ིནང་ནས་ཆ་ེཤོས་བརསི་པའ་ིཐོག་
ནས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཐག་རིང་ས་ཆ་དང་། མཐུན་རེན་མེད་སར་འད་ིནས་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེསོབ་
དབེ་ཆགས་ཀ་ིའདུག་བསམ་ག་ིའདུག (Smart Phone) ལ་སོགས་པའ་ིམཐུན་རནེ་སོར་ཐུབ་རྒྱུའ་ིགནས་སྟངས་ཡོད་པ་
མ་རེད། སར་བ་ཡིན་ནའང་ད་རྒྱ་མེད་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་ག་ིམ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་འག་ོསོང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་
པ་ོཞགི ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀ་ིསོབ་དབེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འབརོ་ཐུབ་པ་ཡནི་ན། ལྷན་ཁང་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་
ཐག་རངི་སར་འབརོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕ་མ་ལ་འགན་བསྐུར་བའ་ིཐོག་ནས། ལ་ོའདརི་སབོ་ཕྲུག་ཚོའ་ིསོབ་སོང་ལ་འཐུས་ཤོར་
མ་ཡོང་བའི་ཐོག་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་པ་འདུག་སྙམ། དེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདིའི་ནང་དུ་དམིགས་
བསལ་འཁོད་མི་འདུག་སྟེ། དེའི་ཐད་དགོངས་པ་ཡོད་ཀི་རེད། བསམ་བླ་ོའཁོར་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དོན་དག་གཉིས་པ་དེར་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིལས་དོན་སྐོར་ལ་ཡིན། འདིར་ང་ཚོའ་ིསྔོན་རིས་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གི་
ས་ཡ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞགི་བཞག་འདུག འདའི་ིནང་ནས་དམགིས་བསལ་བདོ་དནོ་དལི་བསྒྲགས་བ་རྒྱུའ་ིསྐརོ་ད་ེརདེ། རྒྱ་
གར་བང་ཕོགས་དང་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་དབུས་པའི་རྒྱལ་ས་དང། བོད་པ་ཡོད་ས་ཚང་མར་བོད་དང་བཙན་བོལ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་སྟངས་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཚང་མས་མཁེན་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་ང་ཚ་ོས་ིའཐུས་རམི་པས་ས་བགོས་ལྟར་སྐོར་བསདོ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་ཐག་རངི་ལྷ་ོཕགོས་བོད་པ་ཡོད་
ས་ཕུད། དེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ (Telangana) དང་། (Hyderabad, Vijaywada, Andhra) བཅས་
སུ་འག་ོདུས། བོད་པའ་ིམིང་ཙམ་མ་ཤེས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ།ོ བོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་སྐོར་ཤེས་རྒྱུ་ག་བ་ག་བ། ཐ་ན་ཁག་
ཅིག་གིས་༸སབས་མགོན་རིན་པ་ོཆེའི་མཚན་ཡང་ཐོས་མ་མྱོང་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེའདའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་དིལ་
བསྒྲགས། དངུལ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག དིལ་བསྒྲགས་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་དིལ་
བསྒྲགས་མེད་ས་ལ་དིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞིག་འདུག་སྙམ། དེའི་སྐོར་ལ་ཡིན་
ནའང་། གཙ་ོབ་ོདེར་ལ་ོགཅིག་ག་ིའགན་འཁུར་དགོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ལྷ་ོས་ིལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཕག་ལས་ཡོད་
པ་རེད། ཡིན་ནའང་། འོག་ག་ིས་གནས་གཞིས་ཆགས་ལྔའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་གིས་འགན་འཁུར་ག་ིཡོད་དུས། ཏོག་ཙམ་
ཡངས་པ་ོཡོད་པ་རེད། གལ་ཆ་ེདོན་ཆ་ེབརིས་པའ་ིཐོག་ནས། གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ (Pamphlet) ཆུང་ཆུང་ད་ེའད། 
བོད་སྐད་དང་ཨནི་སྐད། ཧནི་སྐད་ནང་ཡོད་པ་ད་ེལུང་པའ་ིསྐད་ཡགི་ཐགོ་ནས་འགེམ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སུས་ཚངོ་བ་ད་ེཚ་ོཡང་
དང་བླང་ག་ིཐགོ་ནས་ལས་ས་པའོ་ིངང་ནས་འགམེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ག་ིསན་རསི་ཁང་གིས་དའེ་ིཐགོ་
དངསོ་གནས་ཞབས་འདེགས་དང་རམ་འདེམས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞུ་བཞིན་འདུག དིལ་བསྒྲགས་ཀ་ིངོས་ནས་བཀདོ་མངགས་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་བེད་ཀི་ཡིན་གསུང་མཁན་ད་ེའད་ཡང་འདུག དེར་བརྟེན་དིལ་བསྒྲགས་
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ཀ་ིཐགོ་ད་ེའད་ཞགི་བདེ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཤོག་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པ་བཞིན་སྔར་མེད་ས་ལ་དལི་བསྒྲགས་བ་རྒྱུའ་ིར་ེབ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པའི་དོན་
ཚན་ ༡༣ པའ་ིནང་དུ། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་འོག་ནས་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའ་ིཚོགས་ཆུང་གིས་ད་ིབ་གནང་ཡོད་
པ་རེད། "བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སི་འཐུས་འཚམས་གཟིགས་སམ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་སྐབས་བད་ེསྡུག་
ཞུས་རིགས་དང་། བཀའ་བློན་ཞིག་ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུ་རིགས་གཉིས་ལ་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་ཁད་པར་ཤོར་དོན་གང་ཡིན་སྐོར་བཅས།" ཞེས་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བཀའ་ལན་དུ་ "འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་
གལ་ཆ་ེཆུང་དབ་ེའབེད་ཀ་ིལག་བསྟར་གནང་རིགས་བྱུང་མེད་" གསུངས་འདུག རང་ཉིད་ཀ་ིབསམ་ཚུལ་དང་མྱོང་ཚརོ་ག་ི
ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་གང་སར་ལས་འགན་ག་ིཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། བཅར་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་
རདེ། གོས་ཚོགས་ར་བའ་ིནང་དུའང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་ིམང་ག་ིབད་ེསྡུག་དང་འབེལ་བའ་ིགནས་ཚུལ་
འདརི་སྤུངས་ཡོང་དུས། ལས་འགན་མ་གྲུབ་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དརེ་བརྟནེ་འད་ིབདནེ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། 
དཔ་ེམཚོན་མང་པ་ོཡོད་ད།ེ གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་རེས་ནད་ཡམས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་ཐོག་ལ༌ ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 

 

ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ིབ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིསྔོན་རིས་གཏམ་
བཤད་ཀི་ནང་དུ་ ༤༌༣། ནང་གསེས་ ཀ་པ། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། ༡༽ ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་། བོད་བསྟན་སིད་ཞབས་
རིམ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༨ དང་། གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་དང་།" དེའ་ིསྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ར་བའི་དེའི་ནང་ལ་དགའ་འོས་པ་
ཞིག་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་རི་རྒྱུད་ཀི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་བཅས་ལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༩༡ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་
འཁོད་འདུག ད་ེཧ་ཅང་ག་ིཡག་པ་ོརེད་དན་ག་ིའདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
བཀའ་ཡ་ིཆ་ཤས་ཤིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའ་ིཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཀང་མ་འངོས་པར་ང་ཚ་ོབོད་བརྒྱུད་ནང་
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བསྟན་དེ། ང་རང་ཚའོ་ིཆསོ་དང་རིག་གཞུང་གཅགི་པའ་ིགྲྭ་བཙུན་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་འགན་འཁྲ་ིཡོད་པ་རདེ་གསུངས་པ་
བཞིན། དགོན་ས་ེཁག་མང་ཆེའ་ིནང་དུ་རིམ་པས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་དེའ་ིཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་དཀའ་
ངལ་གཅིག་དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་མི་ལོ་ ༦༠ རིང་དུ་གྲྭ་ཚང་དུ་འཛུལ་ནས་སོབ་སོང་གཅིག་
མཚུངས་ཀ་ིཐགོ་ནས། བོད་པའ་ིམ་ིརགིས་ཀ་ིཤ་ཞེན་གཅགི་མཚུངས་ཀ་ིཐགོ་ནས་འག་ོསོད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞིན་ང་རང་
ཚོའ་ིགཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། ར་བའ་ིསབས་བཅོལ་གཞུང་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་
མཁན་ཚརོ་ཕར་ང་རང་ཚསོ་ཐུགས་ར་ེལེགས་གསལོ་ལྟ་བུ་ཞགི་འབུལ་ཐུབ་པ་ད་ེབསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞིན་ཡདོ།  

ད་ེདང་འབལེ་ནས་རང་ཉདི་ལ་ཚརོ་བ་སབེས་པ་ཞིག དཔརེ་ན། སརི་བཏང་རསི་སུ་མ་ཆད་པའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་ལ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་ང་གནས་ས་ད་ེར་ིབོ་དགའ་ལྡན་པའ་ིཁབ་ཁོངས་ལ་ཡིན་དུས། ར་ིབ་ོདགའ་ལྡན་པའ་ིགདན་ས་ཁག་ག་ིནང་དུ་
དཔལ་ལྡན་འབྲུག་བརྒྱུད་ནས་དག་ེའདུན་པ་ཚོས་ང་ཚ་ོདང་གཅིག་མཚུངས་ཀ་ིཐོག་ནས་སོབ་སོང་བས། དག་ེབཤེས་ཐནོ། 
ད་ལྟ་དག་ེབཤེས་ཐོན་ལ་ཉ་ེབ་ད་ེའད་ཡང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཡིན་ནའང། གཅིག་ནས་རང་ཉིད་ཀ་ིདག་ེརན་
ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་རེད། དགེ་རན་བོད་པ་ཡིན་དུས། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ི
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོག་དུས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ལག་པ་འཆང་ས་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། ཡིན་
ནའང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་དགེ་འདུན་པ་ཚོ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ཚོགས་ཡོད་མཁན་ཡིན་
ནའང་རདེ། སེར་ག་ིའག་ོམཁན་ཡནི་ནའང་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་པ་དང་གཅགི་མཚུངས་ཀ་ིཐོག་ནས་ཆསོ་ཕགོས་དང་། ཆབ་སིད། 
ལས་འགུལ་ཡོད་ད་ོཅོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེབེད་དུས་ང་རང་ཚོས་རང་འབྱུང་ག་ིངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་། 
ཧ་ིམ་ལ་ཡའ་ིམ་ིརིགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འབྲུག་གི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་སོབ་སོང་གནང་མཁན་གི་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོལའང་སྟོང་
མིན་ཙམ་ཞིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྟག་ཏུ་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་ཟེར་བ་བཞིན། དེ་ཚོར་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་
བསམས་ནས་ངས་ད་ེརངི་ད་ེདང་འབལེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་པ་ོཞིག་ཕུལ་ཡོད་དུས། བོད་པའ་ིགཏམ་དཔ་ེཞིག་ཡོད་པ་རེད། ར་
བ་བཞག་ནས་ཡལ་གར་མཆོངས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཡང་མ་མཁེན་པ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་ཡོང་བསད་པ་
ཞིག་རེད། གདན་ས་ཁག་ལ་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་ཚོར་སོབ་ཡོན་ལོ་ ༡༥ མ་གཏོགས་འབུལ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། སིར་
བཏང་ཞེ་དག་ཡོད་པ་མ་རེད། ལོ་ ༡༥ མ་གཏོགས་འབུལ་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གདན་ས་ཁག་ལ་སོབ་སོང་བེད་མཁན་དེ་
ཚོས་གྲྭ་ཚང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ཐོན་རྒྱུར་ལོ་ ༡༧ ཞུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པར་ལོ་ ༦ ཡིན་དུས། 
ཁོན་བསོམས་ལོ་ ༢༣ འགོར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའི་ཆོས་རིག་ལྷན་ཁང་ངམ་རང་གཞུང་གི་ངོས་ནས་
དགོས་མཁ་ོཡོད་ཀིན་ཡོད་ཀིན་ལ། ད་དུང་འཕལ་སེལ་ཞགི་ལ་ོ ༡༥ མ་གཏོགས་འབུལ་ག་ིམིན་ཟེར་ནས། མཁྲེགས་འཛིན་
བ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། མཁྲེགས་འཛིན་བེད་དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། བང་མཛདོ་ཀ་ིདཀའ་ངལ་
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ཡིན་ན། ང་ཚོས་རྐང་པ་ལག་པ་ཆ་ཚང་རོང་ས་ང་ཚོས་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་དེ་ཚོའི་ལས་གཞི་འདི་ར་བ་
བཞག་ནས་ཡལ་གར་མཆངོ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞགི་རང་ཉདི་ཀསི་ཚོར་ག་ིའདུག འད་ིང་རང་པའ་ིགནས་སྟངས་མ་རདེ། ང་གདན་ས་
ཁག་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་རེད། སོབ་སོང་ཤེས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལ་ོ ༢༣ རིང་ཡིག་ཚད་ཀ་ིལམ་ནས་
ཡོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས། ཚང་མ་ད་ེད་ེབཞིན་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། རང་གཞུང་ཆོས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིཁབ་ཁངོས་ནས་
ལ་ོ ༡༥ མ་གཏོགས་སོད་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། གདན་ས་ཁག་ལ་སོད་དུས་སྔོན་མ་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་མྱོང་། ཡིན་ནའང་། དེར་
ཡ་ལན་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། བང་མཛདོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་མ་ིའདུག ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་མཐོང་གསལ་རདེ། 
ད་ེབེད་དུས་ང་ཚོའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ (B.A.) དང་ (PhD) ཟེར་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརི་རྒྱུ་འདུག ད་ེཚོར་
ཕུལ་བ་ནང་བཞིན་གདན་ས་ཁག་ལའང་སོབ་སོང་བེད་མཁན་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ། རང་གཞུང་ཆོས་རིག་ཡིན་ནའང་རེད། 
དཔལ་འབོར་ཡིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀ་ིཐོག་ནས་མིག་རྒྱང་ཡངས་པའ་ིཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག དརེ་ལམ་ལུགས་སལོ་ལྟ་བུ་བདེ་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚསོ་འདརི་ཁད་མཚར་ཞགི་མཐོང་ག་ིའདུག  

གཉིས་པ་ད་ེདང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་ནས་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་ཕག་དངུལ་
གཏོང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐོག་མ་ཡར་ལང་བའི་སྐབས་སུ་རྨི་ལམ་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ས་གནས་ཆུང་ཁག་
འགའ་ ཤས་ལ་མ་གཏོགས་ལག་བསྟར་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེསེར་གི་རྨ་ིལམ་ལ་བར་
ཆད་བྱུང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན། ས་གནས་ཆེ་ཁག་ཚོས་མཉམ་རུབ་མ་བས་པ་རེད་དམ། མཉམ་དུ་མཐུན་རེན་མ་སར་བ་
རདེ་དམ། འད་ིགང་འད་བས་ནས་ལྷག་པ་རེད། ཕ་ིརྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་གཟིགས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། 
བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚ་ོལ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀིས་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་རེད་ཞུས་ན། ད་ེཙམ་ག་ིའག་ོཐུབ་ཀ་ི
མ་རདེ། 

  

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟནི་སོང་། ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིསྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚགོས་ཆུང་ག་ིལས་བསམོས་ཐགོ་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་ཙང་སྙངི་བསྡུས་བས་ནས་
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ཞུ་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེད་ལྟ་སྔནོ་རསི་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐའོ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པའ་ིནང་དུ་
ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་གི་དོན་ཚན་ ༤ པ་དེར། "ད་ལྟའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏོག་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞི་འཇམ་དུ་ཕིན་མེད་ནའང་། ད་ེའབེལ་གི་འགོ་གོན་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ་གཅིག་
ཙམ་ལས་ཛ་དག་ག་ིགདོང་ལེན་བ་ཕོགས་ལས་འཆར་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་།" ཞེས་འཁོད་འདུག དེའ་ིལན་འདེབས་ལ་
སྤོམ་དངུལ་ཡིན་ཚུལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ངས་ད་ེདང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་
ཚའོ་ིས་ིཚོགས་ལ་བོད་ཆོས་ལྡན་ག་ིཞིང་ཁམས། ད་ལྟ་དན་སྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ན་ནངི་ཐོག་མར་ན་ཚ་འད་ིཁབ་ཡོང་
དུས་ས་ིའཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ཐའ་ེཝན་ནས་ཚུར་ཡོང་ག་ིཡོད་པའ་ིདུས་ཤིག་འཁེལ་ཡོད། གནམ་ཐང་ལ་ང་ཚ་ོ
དངངས་སྐྲག་ཞ་ེདག་ཅིག་ག་ིངང་ཡོང་དགོས་པར་སོང་ཙང་། དུས་ཚོད་ད་ེདན་པ་མ་བརེད་པ་ཞིག་རེད་འདུག ད་ེནས་ཚུར་
རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ནས་ཧ་ཅང་མ་འགོར་བར་ས་ིནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས། སིར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་
དང་ཡང་སོས་སུ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ལ་དགོངས་ནས་ལམ་སྟོན་སྒྲོལ་མ་དང་གཟུངས་སྔགས་ཏཱ་ར་ེགསོག་དགོས་པ་ལ་
སོགས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་། ད་ེབཞིན་བོད་ནང་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ནང་ནས་ང་རང་གི་ཤེས་ཚོད་
བས་པ་ཡིན་ན། གོང་གསེབ་ད་ེའད་ནས་མ་ིཚང་ར་ེར་ེནས་ཛ་དག་ཐགོ་ཆེད་མངགས་ཟུར་དུ་ཆུ་ཚོད་བཏང་ནས། མ་ིར་ེརེས་
སྒྲལོ་མ་འབུམ་ཐརེ་བསགས་བཞག་པ་ད་ེའད་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོདང་ཁུངས་དག་པ་ོག་ོརྒྱུ་འདུག  

ད་ེབཞིན་བཙན་བལོ་ནང་ག་ིབོད་མའི་ིསོད་གནས་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡནི་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་
ཞགི་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། ནམ་རྒྱུན་གསུང་སལོ་ཡོད་པ་རདེ། བང་ཆུབ་སེམས་པ་གང་དུ་བཞུགས་པའ་ིགནས་ད་ེལ་
ནད་ཡམས་ཀིས་མི་ཚུགས་པ་ཞིག་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་སོ་སོའ་ིདད་པ་དང་ནམ་རྒྱུན་གི་དམ་ཚིག་ལ་རག་
ལས་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་གླངི་ས་ིཡོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་གཞསི་བསེ་གཉསི་ཀ་ིནང་ལ་ནད་ཡམས་ཀ་ིགོད་ཆག་
ད་ེཚབ་ཆེན་མ་བྱུང་བ་ད་ེསི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ག་ིབཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ཡིན་པ། ང་ཚོས་ཤེས་
དགསོ་ཀ་ིརདེ་ལ་བཀའ་དིན་ཆ་ེཞསེ། གཞིས་བེས་གཉསི་ཀ་ིཐགོ་ནས་ད་ལྟ་འདརི་ས་ིའཐུས་ཤིག་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། ཚབ་
བས་ནས་ས་ིནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ། ད་དུང་ཡང་ཐུགས་རསེ་
སབས་ཀི་རྭ་གུར་ནས་ནམ་ཡང་མི་འདོར་བ་མཁེན། མཁེན། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞིན་ན་ནིང་གི་དུས་ཚོད་འད་ིལ་ད་ལྟ་
ཡར་ལངས་སོད་མཁན་ག་ིགང་ཟག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ན་ནངི་ལོ་གསར་ག་ིཚེས་པ་བཅུ་ལ་ང་
རང་ཚོའ་ིགཞུང་བསྟེན་དག་ལྷའི་རྒྱལ་པ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའ་ིགཟིམ་ཆུང་སན་འདེན་ག་ིསྐབས་ལའང་། སིར་ན་
ཚ་འད་ིའག་ོབ་མ་ིལ་ཡག་པ་ོམ་ིའདུག མ་ིསུ་ལ་ཡིན་ནའང་ཆག་ཆ་ེཉམ་ང་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། རེན་
ངན་འད་ིལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་གནས་ཚུལ་ག་ིཐགོ་ན་ངན་གོགས་ཤར་ཆགས་ཀ་ིརདེ་ཟེར་ནས་གཟིམ་ཆུང་ག་ི
སན་འདནེ་སྐབས་སུ་བཀའ་ལུང་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་བ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ལ་ོགཅགི་ག་ིགནས་ཚུལ་ཕོགས་བསམོས་
བརྒྱབ་ཡོང་དུས། བཀའ་ལུང་དེ་དེ་བཞིན་ཚད་མར་གྲུབ་པའོ།། བསམས་ཏེ་སོ་སོ་ལ་ངེས་ཤེས་ཀིས་དད་པ་ཡིད་ཆེས་
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འདངོས་ཡངོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་ག་ིའདུག ད་ེབས་ནས་གཞུང་བསྟནེ་ག་ིསྲུང་མ་ད་ེཚའོ་ིབཀའ་དནི་ཡང་དན་ག་ིཡོད་ཅསེ་སངིས་ཆ་
འདིའ་ིཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ད་ལ་ོང་
ཚོར་དགའ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ཆབ་སིད་ཀ་ིཐོག་རྒྱབ་སོར་ག་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་དུས། དེའ་ིམཉམ་དུ་ང་ཚོའ་ིའཐབ་
རོད་ལྷ་མི་ཟུང་འབེལ་གི་འཐབ་རོད་ཅིག་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ལུང་གི་རིགས་མི་མང་ལ་ཞུས་ན་
བསམས་པ་ད་ེའད་དན་སོང་སྟེ། ས་ོསོའ་ིའདོད་པ་ཚིམས་པ་ད་ེའད་གསུངས་མ་སོང་། དེར་བརྟེན་ད་ེརིང་ག་ིག་ོསྐབས་འདིའ་ི
བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་གསལ་དོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འབུམ་ ༨ བས་པ། དེ་ད་ལྟ་
སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞིའི་དབར་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞིག་ཞུས་འདུག ཡིན་ནའང་ཚོད་དཔག་
ཚགོས་ཆུང་ག་ིཐགོ་ནས་བཅག་མ་ིའདུག ཡིན་ནའང་དགསོ་གལ་མ་མཐངོ་ཞསེ་གསུངས་འདུག ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོས་གལ་ཞིག་མཐངོ་ག་ིམ་ིའདུག  ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུའ་ིའགན་འཛནི་ག་ིཁྲིམས་སྒྲིག་དང་འབལེ་བའ་ི
བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་འགའ་ཤས་ཤིག་མཐ་ོདམའ་མང་པ་ོཞིག་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་གསལ་པ་ོཤེས་ཀ་ིཡོད། དེའང་མཉམ་དུ་
ཞུས་བཞག་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་ཀ་ིམ་རདེ་སྙམ།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདིར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གི་གཏམ་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འདིར་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ད་ེང་ཚོའ་ིབང་མཛོད་ནང་ག་ིདངུལ་ད་ེལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། འགུལ་བསོད་རྒྱག་མ་ིདགོས་པ་ད་ེལ་ཟེར་
དགསོ་རདེ། ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞིན་དངསོ་གནས་དང་གནས་དའེ་ིཐགོ་ཐུགས་བརནོ་མ་གནང་བ་དང་། ཕག་ལས་མ་གནང་
བ་ཡིན་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་འཕར་
ཚད་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༌༠༠ དང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༌༠༠། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༩༌༠༠། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ 
ལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༌༠༠། ད་ལོ་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༌༠༠ བས་ཏེ། ཕ་ིལོ་ ༢༠༡༦ ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
ག་ིའཕར་ཚད་གནས་སྟངས་ད་ེམར་ཆགས་བསད་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ལགས སྐར་མ་ ༥ ཟིན་སོང་།༽ གང་ལྟར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་ཐོག་ ཤུགས་སོན་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ལ་
མངནོ་པར་གཟངེས་བསྟདོ་འསོ་པའ་ིབས་རསེ་གཅིག་ད་ལྟ་འཇགོ་ཐུབ་མ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་ག་ོསྐབས་ཐངེས་གཉསི་པ་བཞེས་མཁན་ད་ེཚ་ོཡིན། སྐར་མ་ ༣ མ་གཏོགས་མདེ། ས་ིམཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་
ལགས། སྐར་མ་ ༣།  
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ས་ིའཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབརོ་བཀའ་བློན་ག་ིབཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞགི་ལ། ད་ལྟ་ཤོག་
གངས་ ༣༢༦ ལ་གཟགིས་པ་ཡིན་ན། དེའ་ིནང་དུ་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་ཀ་ིལས་འཆར་མ་དངུལ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༨༌༠༠ 
གསུངས་གནང་སོང་། རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠། ཁོན་བསོམས་པའི་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༨༌༠༠ ཅེས་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རདེ། དེའ་ིནང་ག་ིརང་བདག་མ་དངུལ་ཟེར་བ་དེར་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ལབ་ནའང་རེད། རང་བདག་མ་དངུལ་ལབ་ནའང་རེད། སིར་བཏང་མ་དངུལ་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༣༠༌༠༠ དང་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༨༌༠༠ དེ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་རེད་མ་གཏོགས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་མ་རེད།  རང་
བདག་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠  མ་གཏོགས་གསུངས་མ་སོང་། ན་ནིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་སྔོན་རིས་
གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣ གསུངས་འདུག གལ་སིད་དེ་ལྟར་མེད་པ་ཡིན་ན། 
སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡༌༠༣ མེད་པ་ཞིག་གང་འད་བས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་བསད་པ་རདེ། འད་ིགང་འད་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འད་ིཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་དཔྱ་ཁྲལ་གི་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སོར་ས་ཡ་ ༡༥༠༌༠༠ ནས་སོར་ས་ཡ་ 
༡༦༠༌༠༠ ར་ེགངས་བར་ལ་རེད། ད་ལྟའི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བེད་ཚོའ་ིགླ་ཕོགས་ཀང་འདང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དཔྱ་ཁྲལ་ད་ེལས་བེད་གླ་ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ལ་བགོས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དཔྱ་ཁྲལ་ག་ིཐགོ་ནས་ལས་བདེ་ཀ་ིགླ་ཕོགས་ཤིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀ་ིའདུག་སྙམ། ད་ེའད་ཡིན་
དུས་མ་འོངས་པར་དཔྱ་ཁྲལ་རང་གི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་རྣམས་ཀི་གླ་ཕོགས་ཆ་ཚང་ཞིག་སོད་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་ག་ིའདུག  

ད་ལོ་སྔོན་རིས་ནང་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་དམིགས་བསལ་སྤར་ཆ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། 
སྤར་ཆ་གང་ཡང་མི་འདུག སྤར་ཆ་བཞག་ནས་མར་ཆག་བསད་འདུག རིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་༌༢༠༢༡ ནང་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༤༡༌༠༠ དང་། ད་ལོར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༥༌༠༠ རེད་
འདུག དངོས་གནས་བས་ན་ཡར་འཕར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མར་ཆག་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཏོག་
དབིབས་ནད་ཡམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ནད་ཡམས་དེས་སོབ་གསོ་ཞིག་སད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡིན་དུས་དངོས་གནས་བས་ན་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་སྤར་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྔོན་རིས་འདིའི་ནང་ལ་བསེབ་ཀི་རེད་
བསམས་སོང་སྟ་ེར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག འཕར་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ཆག་བསད་འདུག ནད་ཡམས་འདིས་ང་ཚོར་ཉམས་
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མྱོང་ཆེན་པ་ོཞིག་སད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་གོ་བར་འཕོད་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་ཐགོ་སྔོན་འགོག་
རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༣ ཚར་སོང་།༽ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་སར་ཡང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ རྒྱ་ཆའེ་ིམང་ཚགོས་ལ་མཁེན་རྟགོས་ཡོང་བའ་ི
ཆདེ་དུ་བཀའ་ཤག་ག་ིལ་ོལྔའ་ིནང་ལ་དངུལ་ག་ིའཕར་རསི་ད་ེམར་ཀློག་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་མ་དངུལ་སརོ་
ས་ཡ་ ༢༥༢༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རདེ་འདུག ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རདེ་འདུག ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་
སོར་ས་ཡ་ ༢༧༨༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད་འདུག ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རདེ་འདུག ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤༌༠༠ རེད་འདུག མ་དངུལ་གཏན་འཇགས་འཕར་འདུག་མ་གཏོགས་ཆག་མི་
འདུག དའེ་ིའོག་ག་ིཨང་གངས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ལ་ོར་ེརའེ་ིབརྒྱ་ཆའ་ིའཕར་ཆག་འག་ོཆགོ་ག་ིཡོད་པ་རེད། མ་རའ་ིགཏན་
འཇགས་འཕར་བ་མ་གཏོགས་ཆག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོར་ེརརེ་ཡར་མར་འཕར་ཆག་འག་ོཡོད་པ་རདེ།  ད་ེལ་འཕར་ཚད་ཟརེ་
བ་རདེ་མ་གཏོགས་འཕར་ཆག་ཟེར་ག་ིཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ཀིས་གཟགིས་ན་ཚང་མ་འདིར་འདུག དེའ་ིཐོག་
ཨུ་ཚུགས་མཐར་སལེ་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་འཆད་དགསོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ་།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་ད་རེས་ཏོག་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ད།ེ ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིམཐངོ་ཚུལ་
ནང་དུ། ༡། "ནང་སདི་དང་འཕདོ་བསྟནེ། ཤེས་རགི་བཅས་ཀ་ིརྒྱབ་ལངོས་རྣམས་སུ་ཡིག་ནོར་མང་པ་ོཞགི་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག" 
ཅེས་འཁདོ་འདུག ད་ེཧ་ཅང་ག་ིཐབས་ས་ོཔ་ོརདེ། མ་ིསེར་གཅིག་དང་བ་ེབག་པའ་ིསྙན་ཐརོ་ཡགི་ནརོ་ཡདོ་ན་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རདེ། ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ། ལྷན་ཁང་ཚང་མའ་ིནང་ནས་གལ་ཆ་ེབའ་ིལྷན་ཁང་གསུམ་ཡིན་དུས། དའེ་ིནང་དུ་ཡིག་ནརོ་
ཡོད་པ་ད་ེཧ་ཅང་ག་ིབླ་ོཕམ་པའ་ིརང་བཞིན་རདེ། མ་འོངས་པར་འད་ིལྟ་བུ་མ་ཡོང་བའ་ིར་ེབ་ཞུ་བཞནི་ཡདོ། ༢། "རསི་འག་ོཁ་
ཤས་ཀ་ིརྒྱབ་ལངོས་མང་པ་ོཞགི་ནང་འདས་ལ་ོརམི་བརྒྱུད་ཀ་ིའགེལ་བརདོ་པར་བཤུས་བས་པ་ལྟ་བུ་ལས་" ཞསེ་གསུངས་
འདུག སྔནོ་མ་ང་རང་སྔནོ་རསི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། མ་འངོས་
པར་འད་ིལྟ་བུའ་ིཔར་བཤུས་ཀ་ིརྣམ་པ་མ་ཡོང་བའ་ིར་ེབ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ༣ པ་དང་ ༤ པ་གཉསི་འགལ་བ་ལྟག་སོད་ཀ་ིཆ་
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ནས་ངས་ད་རེས་མཐོང་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གི་བཀའ་མོལ་ག་ིའཕོས་ནས་བཀའ་ལན་གསུངས་
ཚར་དུས་ངས་བསར་ཟླསོ་བདེ་ཀ་ིམིན།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཤོག་གངས་ (VII) པའི་ནང་དུ། ཀ ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། གྲྭ་བཙུན་སོབ་
ཡོན་སྐོར་ལ་ཡིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞུས་སོང་། དུས་ཚོད་མེད་པར་སོང་ཁར་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲྭ་
བཙུན་སབོ་ཡནོ་ཟེར་བ་དརེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ལ་ོ ༡༥ ཡ་ིཚད་བཀག་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མ་གྲྭ་ཚང་གཅགི་ག་ི
ནང་དུ་མ་ིཚ་ེགཅགི་བསད་ན། ལ་ོ ༡༥ ཡ་ིནང་སོབ་ཡནོ་དའེ་ིདུས་ཚདོ་ད་ེཧ་ཅང་ཐུང་དགས་པ་ཡནི་དུས་སོབ་ཡནོ་ཏགོ་ཙམ་
སྤར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེནས་གསུམ་པ། རསི་མེད་བག་ོགླེང་ཆདེ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༢༢ བཞག་འདུག ད་ེ
སྔའ་ིབར་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པར་གདན་ས་ཁག་ནང་དུ་བག་ོགླེང་འད་ིདང་འད་ིཟེར་ནས་ཞ་ེདག་གོ་མྱོང་མེད། དེར་
བརྟེན་མ་འོངས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ་ཆོས་
བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིགདན་སར་ག་ོསྒྲགི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  
 

ས་ིའཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤསི་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སི་འཐུས་འཚམས་གཟིགས་སམ་ཕོགས་
བསདོ་ཕབེས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུས་རགིས་དང་། བཀའ་བླནོ་ཞགི་ས་གནས་སུ་ཕབེས་སྐབས་བད་ེསྡུག་ཞུ་རགིས་གཉསི་ལ་
དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཁད་པར་གང་འད་བྱུང་བ་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེར་འཛིན་སོང་ག་ིངསོ་ནས་ཁད་པར་ར་
བ་ཉིད་ནས་ཕིན་མེད་ཅེས་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་འདུག ངས་ད་ེབདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེར་ངས་མཚམས་
འཇགོ་བ་དགོས་ཁལེ་སངོ་། དནོ་དག་ང་ོམ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པས་འགན་ཞགི་བཞསེ་ནས་ས་གནས་གང་སར་ཕབེས་ཀ་ིཡོད་པ་
རདེ། ཉིན་ལྟར་ང་ཚསོ་གོས་བསྡུར་ཞགི་ཡོང་བསད་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེས་ིའཐུས་གང་
ཟག་ཅིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་མང་པོར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་ཤོས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འཛམ་བུ་གླིང་
གིས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། གནས་བབ་ཀི་ཆ་ནས་ཐོག་མར་ནད་ཡམས་ཀི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཤོས། ང་སོད་སའི་ས་
གནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཕིས་སུའང་ཆགས་པ་རེད། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་མ་ིགངས་ ༡༧ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པའ་ི
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞགི་འཕད་པ་རདེ། ས་གནས་དརེ་བཀའ་ཤག་ག་ིངསོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་
གཅིག་ཀང་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་རེད། འབོད་སྐུལ་རིམ་པས་ཞུས་པ་རེད། འགོ་གོན་སྟངས་རབ། 
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ནད་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་དང་མེད་གངས་ཀ་རྒྱག་དགསོ་མ་རདེ། མ་ིགངས་ ༡༧ འདས་གོངས་སུ་ཕནི་པ་རདེ། ད་ེནས་མང་ཆ་ེབ་
ཞགི་ (COVID-19) རནེ་པས་གོངས་པ་རདེ། ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དུས་མར་བཀའ་ལན་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་ས་ིམ་ིདང་། 
ས་གནས་འཐུས་མི། མང་པོས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་ལན་གང་ཡང་མེད་དུས་སི་འཐུས་ཤིག་
ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་ང་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ངས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་ིཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་ཀ་ིམཚན་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡིན། སིད་སོང་བཞུགས་མེད་གསུངས་སོང་། སིད་སོང་མེད་ན་སིད་ཚབ་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་བློན་ཡོད་པ་རདེ། དྲུང་ཆ་ེདང་ལས་བདེ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདས་ཨ་ལན་བར་ལན་ཞགི་སོད་དགོས་རེད་དམ་མ་
རེད། བར་ལན་མ་སད་པའ་ིཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའཕད་སོང་། ཞ་ེདག་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གོངས་
མཁན་ནི་གོངས་ཚར་བ་རེད། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ༔ ལབ་རྒྱུ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་ཚོར་ཕད་ཚར་བ་རེད། ཡར་སྐུ་
མཁནེ་གཅགི་བདེ་དགསོ་འདུག་ཞུས་པས། བས་ཡོད། འབུམ་འད་ིདང་འད་ིབཏང་ཡོད་ཟེར་ག་ིཡོད་པ་རེད། མ་ིམང་ལ་རག་
མ་ིའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའ་ིསར་ས་ིམ་ིམང་ཆ་ེབ་སེབས་སོང་། བཏང་ཡོད་ན་ག་པར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་བཏང་ཡོད་
པ་རེད། གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེམིན་མི་མང་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཆུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་
དང་། ང་རང་འད་པ་ོཞིག་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ་ོབེད་ཀ་ིཡོད། སི་འཐུས་ཀ་ིལས་འགན་ (Check and 

Balance) བ་རྒྱུ་རེད། འད་ིང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་དུས་ངས་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་
བརོད་ཞུས་ཡོད། ད་རསེ་བླ་ོཕམ་པའ་ིགནས་ཚུལ་ད་ེའད་གནང་སོང་། མ་ིམང་གིས་བླ་ོཕམ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རགོས་གསུངས་ཀ་ི
འདུག གསུངས་པ་ལྟར་ངས་ཞུ་བཞནི་ཡདོ། འད་ིའཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད། དའེ་ིམཉམ་དུ་ཕུལ་ཡོད་ན་མ་ི
མང་ལ་ཧ་གོ་བ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཚོས་བས་འདུག་བསམས་པ་ཞིག ད་ེམིན་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེར་སབས་
མེད་མགནོ་མདེ་ལྷག་པ་ཞགི བོད་གཞུང་ལ་བླ་ོསྙངི་བང་གསུམ་གཏད་མཁན་རང་རང་ཞགི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞིན་ས་གནས་
ཁག་མང་པ་ོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་སི་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་འད་ིལྟ་བུའི་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་པར་ཨ་ལན་བར་ལན་མེད་ན། མ་ིམང་དཀྱུས་མ་ལ་བྱུང་མེད་འག་ོབསམས་པའ་ིཚརོ་སྣང་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། སྐར་མ་ ༣།  
 
ས་ིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀིས་ལས་འགན་བསྐུར་བ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གི་འགིག་ག་ིམ་རེད་
ཅེས་ཞུས་པའ་ིམཚམས་ལ་འཇོག་དགོས་ཆགས་སོང་བས། དའེ་ིས་ིཚགོས་ནང་དུ་མཐོང་སྟངས་བད་ེཔ་ོའད་ཞིག་ཡོང་ག་ིམ་
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རེད་བསམས་ནས་བསར་དུ་དུས་ཚོད་བླངས་པ་ཡིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཡས་མས་དང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༠ ཡས་མས། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཡས་མས་ལ་ཨ་རི་དང་། སུད་སི། ཁེ་ན་ཌར་བཏང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མི་
བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ཞིག་ཐབས་ལམ་གང་གི་བརྒྱུད་ནས་བསོད་ཀི་ཡོད་མེད་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཐགོ་མར་ཕབེས་པའ་ིསྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་མ་རག་པའ་ིདཀའ་ངལ་དང་། ལས་ཀ་མ་རག་པའ་ིདཀའ་ངལ་འགོ་ལ། 
ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་དུ་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་མི་གཅིག་གི་རང་བཙན་ལག་དེབ་གི་དངུལ་གི་ཡོང་འབབ་འད་ིལོ་གཅིག་ལ་ཧིན་
སོར་ ༤༥ རེད། ཕ་ག་ིལས་ཀ་བེད་མཁན་མི་གཅིག་ག་ིལ་ོགཅིག་ལ་སོར་མ་ོ ༡༠༠ འབུལ་དགོས་པའ་ིགནས་སྟངས་ ཤིག་
ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་འདའི་ིའགོ་ལ་ལ་ོམང་པ་ོགཅིག་བཞུགས་དགསོ་དུས། ཁངོ་ཚརོ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
མ་འོངས་པར་རིམ་བཞིན་ཁོང་ཚོ་ཚུར་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའ་ིགོ་སྐབས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད་བསམས་པས་སྔོན་མ་ནས་ར་ེབ་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་། ངའ་ིར་ེབ་ནང་བཞིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་རྨི་ལམ་ཞིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། རྨི་ལམ་འད་ིསྒྲུབ་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་འངོས་པར་རྨ་ིལམ་ཤར་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཡངོ་བའ་ིར་ེབ་དང་སོན་འདུན་ཡོད།  

ད་ེནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ངས་འད་ིགཅིག་ཞུ་དགོས་དན་བྱུང་། དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའ་ིདབུ་མ་འཇུག་པའ་ིནང་ལ། ཡ་ིདྭགས་རྣམས་ལ་ཆུ་ཕོར་སྣག་ཁྲག་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་མ་ིཡི་
དྭགས་གསུམ་གིས་ཆུ་ཕོར་པ་གང་ལ་བལྟ་དུས་ལྷ་ཡིས་བདུད་རི་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་ཡིས་ཆུ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་མ་དག་པས་སྣག་ཁྲག་མཐངོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡནི་དུས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་གོས་ཚགོས་འདའི་ིནང་དུ་
མཐོང་སྣང་མ་ིའད་བ་དང་། མཐོང་སྣང་མ་ིའད་བའ་ིརྒྱབ་ལོངས་བཙལ་ཡོང་དུས་ཆབ་སིད་ཀ་ིཁ་ེཕན་གི་རྒྱབ་ལོངས་ཀ་ིཐོག་
སེབ་ཡོང་ག་ིའདུག དེར་བླ་ོཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀ་ིགོས་ཆོད་ཐོག་ཞ་ེདག་འཆད་ཀ་ི
འདུག ཡིན་ནའང་། ཕར་ཁ་སྐོར་ཚུར་ཁ་སྐོར་ནས་འོས་ཀི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་སུ་ལའང་ཟུར་ཟ་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་བས་
ནས། ཁ་ེཕན་བཙལ་ཡོང་ག་ིའདུག དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའ་ིདབུ་མ་འཇུག་པའ་ིལུང་འདི་ཏག་ཏག་ང་ཚོའ་ིགོས་ཚོགས་
ལ་ལག་བསྟར་བདེ་ཡངོ་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 
 

ས་ིའཐུས་བླ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་གི་འཕོས་ནས་ད་ལྟ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བའ་ིཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སི་
འཐུས་གཅིག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ་མ་
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རདེ། སིར་བཏང་ན་ནིང་ང་ཚོའ་ིཚགོས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་མཉམ་བསེས་བས་བཞག་པ་དབ་ེབ་འབེད་དགོས་ཀ་ིའདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་
གིས་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ད་ེརོགས་དངུལ་ནང་བཞིན་རོགས་ཚོགས་ལ་རིས་རྒྱག་ལན་འདབེས་
བདེ་དགོས་ཀ་ིམ་ིའདུག་ཅེས་གསུངས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེགསུངས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་ད་ེང་ཚོའ་ིག་ར་ེཟེར་ག་ིཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ལ་ཕག་འཆང་མ་དགོས་པ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟེར་དུས་
རོགས་ཚོགས་ལ་རིས་རྒྱག་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་ཀི་མེད་ཀང་ག་དུས་གཏོང་དགོས་པ་ངེས་པ་མེད་དུས། ད་ེགཉིས་
ལོགས་སུ་འབེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ན་ནིང་ཡིན་ནའང་དེ་ག་རང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འབེལ་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་ལྟའ་ིཆར་ང་ཚོའ་ིསཾ་བྷ་ོཊའ་ིཁབ་ཁོངས་དང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཚང་མ་ལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རདེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེདང་ས་ཾབྷ་ོཊའ་ིལ་ོགཅིག་ག་ིའག་ོསོང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རོགས་ཚོགས་ཆད་པ་ཡིན་ན་
ས་ཾབྷ་ོཊ་ལ་ོགཅིག་འཁོལ་ག་ིམ་ིའདུག ན་ནིང་སྙན་ཐོའ་ིནང་ང་ཚོས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ིབ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའང་གནས་
སྟངས་རང་འཇགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག  དའེ་ིསང་ལ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚགོས་རསི་སདོ་རསི་ལེན་བས་ཚར་
བའ་ིརེས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ིཐོག་ནས་ལ་ོརེར་གནང་རྒྱུའ་ིརོགས་དངུལ་ག་ིགངས་ཀ་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེདང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ། "ད་རེས་ཀི་སྔོན་རིས་འདི་བཞིན་
བཀའ་ཤག་འདིའ་ིསྔོན་རིས་འབུལ་ཐེངས་མཐའ་མ་ད་ེཡིན་པར་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའ་ིབཀའ་ཤག་
ག་ིལས་གཞིའ་ིཆེད་དུ་ཧིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཟུར་བཅད་བཞག་ཡོད་" ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལྟ་བུའ་ིལམ་སོལ་འད་ི
སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའཇོག་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། དེར་ག་ོབ་ལེན་མ་ིཤེས་མཁན་ཞགི་
གིས་མ་འོངས་པའི་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དགོངས་མི་་སིད་པ་མ་
རདེ། གང་ལྟར་ད་ེལྟ་བུའ་ིདནོ་ཚན་གཅགི་འགོད་དགསོ་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ལྟ་བུ་ག་པར་ཐུག་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིནང་གསེས་ ༡ དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་ཀི་ལས་གཞི་ད་ེཧ་ཅང་
འཐུས་ཤོར་ཕནི་པ། ང་རང་ཉདི་ཀ་ིཐོག་ནས་ཨ་ར་ིཁུལ་ལ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་ནག་ག་ིརོམ་པ་པ་ོའགའ་ ཤས་ལ་སྔནོ་མ་ལས་དནོ་ག་ི
ཐགོ་ནས། དབུ་མའ་ིལམ་དང་ད་ེའདའ་ིལས་དནོ་ག་ིཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར། ད་ེརངི་སང་ཉིན་ག་ིརྒྱ་རིགས་འབེལ་
མཐུད་ཀ་ིལས་གཞ་ིགང་འད་འདུག་ཅེས་ (Email) ལ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་འབལེ་བ་བས་པས། ཨ་ར་ིཁུལ་དུ་སྔོན་མ་ལས་
ཉམས་ཆག་ཕིན་པ་གསལ་པ་ོབྱུང་འདུག ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་ོསི་ཊ་ོལི་ཡ་
ཁུལ་ལ་ཡོད་པའ་ིརྒྱ་རགིས་འབལེ་མཐུད་པ་རངི་མིན་དནོ་གཅོད་ལ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། བས་ཙང་ང་ཚའོ་ིགལ་གནད་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་
རགིས་མ་ིདམངས་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་འད་ིདབུ་མའ་ིལམ་ག་ིསདི་བྱུས་ཀ་ིའགོ་ནས། རྒྱ་རགིས་འག་ོཁྲིད་ཚ་ོལ་ཡདི་ཆསེ་སབ་
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ཏུ་འགོ་བཞིན་འདུག ར་ེབ་བེད་ས་རྒྱ་རིགས་མི་དམངས་ཡིན་ཟེར་ནས། བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་འདིའི་འོག་ནས་ལས་གཞི་
བརམས་བཞག་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། དངསོ་སུ་ས་ཐོག་བསེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཧ་
ཅང་ཉུང་དུ་ཕནི་པའ་ིགནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ནས། ས་ིའཐུས་ལགས། སྐར་
མ་ ༣ རོགས་སོང་།༽ རྒྱ་རགིས་འབལེ་མཐུད་ཀ་ིཐགོ་ ཤུགས་གནནོ་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགསོ་ཀ་ིའདུག གཏང་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞ་ི
ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའ་ིཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་འད་ིརྒྱ་གར་ནང་ལ། གཙ་ོབ་ོ (Maharashtra) རེད། ང་
རང་ཚོ་ (Himachal) ཡི་ཁིམ་མཚེས་ (Punjab) ལ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་བཞིན་འདུག མཚན་དུ་འགྲུལ་སོད་མི་
ཆགོ་པ་དང་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའ་ིགནས་བབ་ད་ེའད་ཆགས་ཀ་ིའདུག ང་ཚསོ་སྔོན་རསི་གཏན་འབེབས་གནང་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་སི་ཡོངས་བགོ་གླེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་བེ་བག་
པའ་ིཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀ་ིཐོག་གསུང་ག་ིའདུག ལས་ཁུངས་བ་ེབག་པའ་ིཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀ་ིཐོག་ཟུར་དུ་ལས་
ཁུངས་ར་ེར་ེབས་ནས་སེབས་ཀ་ིརེད། དེའ་ིསྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ག་ིསྔོན་རིས་གསུངས་བཤད་ནང་དུ་ག་ར་ེའདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
ག་ིསྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ག་ར་ེའདུག དའེ་ིཐགོ་ག་ོབསྡུར་གནང་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེརིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། སྔོན་རིས་སི་ཡོངས་ཐོག་བག་ོགླེང་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་
དང་ཚདོ་དཔག་འཆར་རིས་ཆགོས་ཆུང་ས་ོསོས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན། དང་པ་ོདརེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་གིན་འཕསོ་ནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཀིས་
བཀའ་གནང་བ་ལ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་བཞག་གསུང་རྒྱུ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངསོ་གནས་བས་
ན་འད་ིལས་མང་བ་འཕར་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཡནི་ནའང་། མ་འགགི་པ་མེད་པ་ཞགི་འཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ད་ེནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་ནས། ས་ིཡོངས་ཀ་ིདངུལ་ལ་སྤར་ཆ་གནང་རྒྱུའ་ིསྐརོ་ལ་བཀའ་
གནང་སོང་། ན་ནིང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྤར་དགོས་ཀི་འདུག་
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གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པའ་ིནང་དུ་བོད་མི་ཡོད་ད་ོཅོག་གིས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་
ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ལས། དངུལ་སྤར་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ད་ེཙམ་རེད་མི་འདུག་ཅེས་ཞུས་བསད་པ་རེད། 
ངས་འད་ིཞརོ་འཕསོ་སུ་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མ་ིཚའོ་ིབསི་པ་
རང་ལ་ོ ༦ ནས་ལ་ོ ༡༧ བར་དུ་ལ་ོརེར་ཨ་སོར་ ༡༢ ༼ཟླ་བ་གཅགི་ལ་ཨ་སོར་ ༡ རདེ།༽ འབུལ་ག་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་
རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་ནས་ལོ་རེར་དཔྱ་དངུལ་ཨ་སོར་ ༣༦ ༼ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ཨ་སོར་ ༣ རེད།༽ ཐོག་ཟས་བཅད་ཨ་སོར་ 
༡༠ རིས་ནས། དཔྱ་དངུལ་བསོམས་ཨ་སོར་ ༤༦ འབུལ་དགོས་པ་རེད། དེ་ནས་ཕག་ལས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ལོ་རེར་ཨ་
སོར་ ༥༠ ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའ་ིབར་དུ་སི་ཞུ་ལས་བེད་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་བཅས་པར་ཕོགས་ཡོད་
མཁན་ཚོའ་ིའབབ་ད།ེ མཚམས་ར་ེཕར་ཕགོས་ཨ་སོར་འབུལ་མཁན་ལས་མང་བ་ཆགས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ཨ་ར་ིལ་ངས་འད་ི
ལྟ་བུའ་ིདཔ་ེམཚནོ་ཞུས་དུས། མང་པ་ོཞིག་ཧ་ལས་ནས་འབུལ་མཁན་ཡག་ཏུ་འག་ོབཞནི་འདུག འད་ིངས་དན་གས་ོཞུས་ན་
བསམས་སོང་། གང་ལྟར་ས་ིཡོངས་ནས་ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་ལ་དཔྱ་དངུལ་སྤར་རྒྱུའ་ིདགངོས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞེས་མེད། 
འད་ིསྤར་བ་ལ་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ག་ིཁྲིམས་ཡགི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་གོས་ཚགོས་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་འག་ོདགསོ་
ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྤར་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་བོད་མ་ིཡོངས་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་ནས་ཆ་ཚང་བསྡུ་རྒྱུར་གལ་ཆ་ེབ་བརིས་
ཀ་ིཡོད།  

དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀ་ིགནས་སྟངས་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་ཆེད་དུ། བཀའ་ཤག་གོང་མའ་ིགོང་མ་ནས་
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའ་ིདགོངས་པ་འཁོར་འདུག ཉམས་ཞིབ་ཀང་བེད་འདུག དཔྱད་པ་བས་འདུག 
ད་ེའད་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་སུའང་དགོངས་པ་བཞེས་འདུག ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་
དགངོས་པ་བཞེས་ནས་རངི་མིན་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་གབས་ཡོད། ད་རྒྱའ་ིཐོག་ནས་འབུལ་
བར་དགེ་དང་སོན་ཇ་ིཡོད་ཆ་ཚང་ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའ་ིནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། ད་ེརིང་འདིར་དག་ེདང་
སནོ་གཉིས་བསར་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། རྣམ་པ་ཚོའ་ིདན་ལམ་ལ་ཡོད་ ཤག་ཤག་རིས་ཀ་ིཡིན། ཕ་ིརྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་
མ་ིཚོས་དུས་ཚོད་ཁོམ་དང་མ་ཁོམ་བས་ནས་ད་རྒྱའ་ིཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའ་ིལས་གཞ་ིའད་ིབརམས་པ་རེད། ལས་གཞ་ིའད་ི
སྟབས་བད་ེཔ་ོགང་ཡང་མ་ིའདུག ང་ཚ་ོབོད་མིའ་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིད་རྒྱ་དང་། གློག་འཕིན་ཁ་བང་ལ་ང་ཚོའ་ིརོགས་པས་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་གནོད་སོན་དང་གནོད་སེལ་ཆོག་ཆོག་ཡོད་དུས། དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའི་ཐོག་དེ་བས་ཀང་གཟབ་གཟབ་བེད་
དགསོ་ཀ་ིའདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཁད་ལས་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། རྒྱ་གར་ག་ིགགས་ཅན་ཞགི མིང་
འབོད་མི་དགོས་པ་བོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཁས་པ་ད་ེའདས་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་། ད་རྒྱའི་
བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའ་ིཐགོ་དཔྱད་པ་དང་པ་ོདང་གཉསི་པ། གསུམ་པ་བས་ནས། ད་ེནས་ང་ཚོར་རོགས་དངུལ་ཐབས་
འཚལོ་གསར་པ་ཞགི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ར་ིནང་ག་ིཆབ་སདི་འབལེ་བའ་ི (DRL) རོགས་དངུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རདེ། འདའི་ིནང་
དུ་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་ད་རྒྱའ་ིཐགོ་ཁད་ལས་པ་ (Zero Point) ཞསེ་པའ་ིཚོགས་པ་ཞགི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚའོ་ིབརྒྱུད་ནས་
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འདའི་ིཐགོ་དམགིས་བསལ་སྲུང་སབོ་བ་རྒྱུ། དངུལ་སདོ་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞགི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདས་དཔྱད་ཞབི་
བས་ནས་མཐའ་མར་རྒྱ་གར་གི་མཐུན་འགྱུར་སང་དཔྱད་པ་བེད་མཁན་གིས་ད་ིབ་དིས་ནས་ས་ོག་ར་ེདགག་དགོས་འདུག་
ཆ་ཚང་བཟོས་ནས། ཧ་ཅང་དམ་པ་ོབས་ནས་རངི་མིན་ས་ོའབེད་བ་གབས་ཡོད། དེའང་ས་ོའབེད་ཚར་བའ་ིཉིན་མ་ོནས་ནུབ་
ཕོགས་སུ་བཞུགས་མཁན་བོད་མ་ིཚང་མས་ཆ་ཤས་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ད་རྒྱ་བཟ་ོཐུབ་ཙམ་ཞིག་རེད། དེའ་ིནང་དུ་
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད་ཚོའི་ཕོགས་ཡང་རོགས་དངུལ་ནས་རག་པ་བ་རྒྱུ་རེད། ད་
རྒྱའི་འགོ་སོང་ཡང་ཐོན་པ་བེད་དགོས་རེད། ད་ེསྔ་ཡིན་ན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གི་ལས་བེད་ཚོའི་ཕོགས་གཞུང་གི་བང་
མཛོད་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའི་འབད་བརོན་བས་ནས་རོགས་དངུལ་གི་བརྒྱུད་ནས་ཕོགས་དང་ཚང་མ་ཐོན་
རྒྱུའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའ་ིལས་གཞ་ིཞགི་འག་ོབཞིན་པ་རདེ།  

འད་ིཕནི་པའ་ིདབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ེརངི་ཁ་སང་ང་ཚ་ོཚང་མས་གློག་རནི་དང་ར་ོཞུན་རླང་རས་རིན་པ་ཆ་ཚང་ད་རྒྱའ་ི
བརྒྱུད་སོད་པའི་སྐབས་སུ། གློག་འཕིན་བརྟན་ཤོས་ (Gmail) ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་ཨ་རིའི་དོན་
ཁང་ཁབ་ཁོངས་ལ་ད་རྒྱའ་ིབརྒྱུད་ནས་འག་ོརྒྱུའ་ིའབད་བརོན་བེད་ཀ་ིཡོད། གལ་སིད་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡིན་ན། ནུབ་ཕོགས་
སུ་འག་ོརྒྱུའ་ིདགོངས་པ་ཡོད་པ་རེད། འདའི་ིབརྒྱུད་ནས་ས་ོས་ོལའང་གློག་འཕིན་ཁ་བང་བསེབ་རྒྱུ། ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ནང་དུ་ 
(Android) དང་ (iOS) བེད་སོད་ག་ར་ེབེད་ཀ་ིཡོད་ནའང་། གཉསི་ཀར་བེད་སོད་བ་རྒྱུའ་ིམཉེན་ཆས་་བཟོས་ཚར་ཡིན། 
ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་སད་རྒྱུ་བཟོས་ཡོད། སོད་པའ་ིསྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིམིང་དང་སེས་ལོ་སེས་ཚེས། དཔྱ་དེབ་ཨང་གངས་
བཀོད་ན་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེའི་ནང་དུ་འདས་པའ་ིལ་ོག་ཚོད་སད་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་སོད་པའ་ིསྐབས་སུ་དཔྱ་དངུལ་དང་། 
ཟས་བཅད་དོད། ཁོན་བསོམས། ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་སད་རྒྱུ་ཡིན་དང་མིན། ཕོགས་བརྒྱ་ཆ་སད་ན་ཕར་འབུལ་སོད་ཀི་ཡིན་
ནམ་མིན། ད་ེལྟར་ཆ་ཚང་བཟསོ་ཡདོ་པ་རེད། དརེ་མཉམ་ཞུགས་བས་ན་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། མཉམ་ཞུགས་མ་བས་ན་རང་
འཇགས་རེད། ད་ལྟའ་ིགནས་བབ་ཏུ་བང་ཨ་རིའ་ིཁུལ་དུ་ད་རྒྱ་དང་། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའི་ལམ་གཉིས་ཀ་
བསྐྲུན་ཡོད།  

 ད་ེབཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་ནག་ཤོག་ (Carbon Copy) ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕི་རྒྱལ་དུ་
ཡོད་པའ་ིབོད་རིགས་ས་ིམཐུན་ཚོགས་པ་དང་བོད་རིགས་ཚོགས་པར་དམིགས་ཏེ་ཉ་ེཆར་བྱུང་འཛནི་ཆ་ཚང་ནག་ཤོག་རང་
འགིག་བས་ནས་བཀྲམ་ཡོད། འགོ་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཏང་ཡོད། མཐུན་རེན་སར་ནས་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་ན་ིམང་
ཚོགས་ཀི་ལས་འགན་རེད། ཆུ་བཞག་ནས་རྟས་འཐུང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། རྟ་ཁྲིད་ནས་ཆུ་འཐུང་དུ་འཇུག་དགོས་ན། 
ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་ག་ིའདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་ད་རྒྱའ་ིབརྒྱུད་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མང་དུ་འག་ོབའ་ིར་ེབ་ཡདོ།  

 ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་ད་རྒྱའི་ཐོག་ཚོད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཅིག་བས་ཡིན། ལས་བེད་ཁ་ཤས་ནས་ད་ཐོག་དཔྱ་དངུལ་སོད་
ཐུབ་ཀ་ིཡོད་མེད་བལྟས་པ་རེད། ཚོད་ལྟ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། དཔེར་ན། ངའ་ིསེས་ལ་ོསེས་ཚེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ལ་ོ (།) ཟླ་བ་ 
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(།) ཚེས་གངས་བིས་ཀི་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ལོ་ (-) ཟླ་བ་ (-) བིས་ནས། ད་རྒྱའི་ཐོག་འགེངས་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲུལ་
ཆས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཏོག ་ཙམ་འཕད་ཀི་འདུག  མཉེན་ཆས་ལ་མི་ནང་བཞིན་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
(Computer) ནང་ (Programme) ག་ར་ེབས་པ་གཞིར་བཟུང་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ཏོག་ཙམ་འགག་བསད་
ཡོད། དཀའ་ངལ་འད་ིསེལ་བ་དང་ང་ཚོས་གང་མགོགས་ས་ོའབེད་བ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེརིང་སིངས་ཆ་འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
དང་པ་ོབང་ཨ་ར་ིཁུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚང་མས་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བླངས་
ནས། མ་ིགཅགི་གིས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བ་ཡནི་ན། དའེ་ིནང་དུ་སྤུན་མཆདེ་དང་གོགས་པ།ོ ཕ་མའ་ིདཔྱ་དངུལ་ཡང་
འབུལ་རྒྱུའ་ིལམ་ཡོད་པ་རེད། མ་ིགཞན་པས་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་མ་ིདེའ་ིམིང་དང་དཔྱ་དེབ་ཨང་གངས་བཀོད་ནས་འབུལ་
ཆགོ་ག་ིརདེ། མ་ིབཞ་ིལྔས་འབུལ་རྒྱུ་བཟོས་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེམཉམ་ཞུགས་མ་བས་ན། ཆུ་ལ་ར་ོགཡུག་པ་འད་
པ་ོཆགས་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་མང་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ལ། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་དའེ་ིགོང་མ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གོང་མས་
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་ལ་ོརྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ལ་སོགས་པ། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞིག་བཟོས་ནས་ཕ་ིརྒྱལ་དུ་ཡོད་
པའི་བོད་མི་ཚོར་ཕན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆ་རེན་གསར་པ་མང་པ་ོབསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ངས་འདིར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
མཚམས་ར་ེལས་བདེ་ཀསི་བཤད་དགས་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཁད་མཚར་ཆགས་རྒྱུའ་ིཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་
བཤད་ན་ཡག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ེབཞིན་དཔྱ་དེབ་ནང་འཁོད་སོ་སོའ་ིལོ་རྒྱུས་ལ་ནོར་བཅོས་དང་། ལོ་རྒྱུས་སྙིང་
བསྡུས། ཕི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མི་ཚོའི་དཔྱ་དེབ་ནང་དུ་མིང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
དམིགས་བསལ་བས་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབཟསོ་པ་དེའང་མང་ཚོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་བ་རྒྱུའ་ིཆེད་
དུ་རདེ། ཕོགས་གཅིག་ནས་བོད་རགིས་ས་ིམཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རིགས་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་མ་ིམང་ས་ོསོའ་ིའག་ོ
འཁྲིད་མཁན་རྒྱུན་ལས་ལའང་རག་ལས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་པས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་
བརྟེན་མ་ིར་ེང་ོརེའ་ིའགན་འཁུར་སྟངས་ལའང་རག་ལས་ཀ་ིའདུག ཁ་ཤས་གཅིག་གིས་འགན་ཁེར་ནས། ས་ོསོས་དུས་ཚོད་
བཏང་། ས་ོསོས་མ་ོཏྲ་བཏང་། ང་ཚ་ོཡར་གདན་འདེན་ཞུས། ས་ོསོའ་ིཁང་པའ་ིནང་དུ་ང་ཚ་ོབཞག་པ་ད་ེའདས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། མི་ཚང་མ་གཅིག་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོག་ཚང་
མས་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  

 ནོར་བཅོས་དང་ད་ེའད་ལ་ཆ་རེན་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་བ་ད་ེའད་ཡོང་
སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཐབས་ལམ་བསྟན་ནས་གང་འད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག སྐབས་དུས་སོ་སོར་ལམ་སྟོན་
ཞུས་ནས་འག་ོབཞནི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོའོས་བསྡུའ་ིདབེ་སེལ་སྐབས་སུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ག་ིའགན་འཛིན་གསུམ་
ཀར་ཆེད་མངགས་ངའི་སར་ཕེབས་ནས་བཀའ་ད་ེའད་གནང་སོང་། དཔྱ་དེབ་གང་མགོགས་འགེམས་སྤེལ་སད་གང་བེད་
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དགོས་འདུག ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་འགེངས་ཤོག་དང་ཡིག་ཆ་ཁག་འདིར་འབོར་མཚམས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའ་ིལས་བེད་ཚོས་དགོང་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༧:༠༠ དང་ ༨:༠༠ པ་བར་དུ་རྟག་པར་
ཕག་ལས་གནང་ག་ིཡོད་པ་རེད། མི་མང་གང་མང་ནས་འོས་བསྡུར་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུའ་ིཐོག་འབད་བརོན་བེད་བཞིན་པ་རེད། 
སྔནོ་ལ་ལ་ོ ༡༨ ཡན་ཚརོ་གང་མགོགས་དཔྱ་དེབ་འབུལ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྔགས་བརོད་ཀ་ི
ཡི་གེ་ད་ེའདའང་སོར་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞུ་དགོས་མེད་འདུག གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ད་ེ
ནས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤིག་སོ་སོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེངས་གཅིག་བཏང་། ཐེངས་གཉིས་བཏང་། ཐེངས་གསུམ་ཞེས་
ཡང་ས་ེབཏང་བ་ཡིན་ན། གང་མཚམས་ཤིག་ནས་འདིའ་ིགནས་ཚད་དང་མཐོང་འད་ིགང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀ་ིའདུག དཔེར་ན། ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུའ་ིནང་དུ་ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིམིང་དང་། སེས་ལ་ོསེས་ཚེས། ཕ་ཡུལ་མ་
གཏོགས་ལ་ོརྒྱུས་གཞན་གང་ཡང་འབ་ིདགོས་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདའ་ིསྟབས་བད་ེཔ་ོཞ་ེདག་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། འདའིང་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་ཆདེ་དུ་རདེ།  

ད་ེལས་གལ་ཆ་ེཤོས་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ག་ིའབུལ་འབབ་ན་ིབཅའ་ཁྲིམས་ནས་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་རེད། གོང་དུ་སི་
འཐུས་ཤིག་གི་བཀའ་གནང་སོང་། བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་བལ་ཡུལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་
རེད། ཕ་ིརྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མ་ིཚོར་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཞེ་དག་ཅིག་གཟིགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་
རདེ། ཡིན་ནའང་། དཔརེ་ན། ང་ཨ་རརི་འག་ོབའ་ིསྐབས་སུ་ནའིུ་ཡགོ་དང་ནའིུ་འཇར་སིའ་ིབོད་རགིས་ས་ིམཐུན་ཚགོས་པའ་ི
འོག་གི་གཟའ་མཇུག་འཛིན་གྲྭར་བུ་ཕྲུག་གངས་ ༤༠༠ འདུག ངས་བུ་ཕྲུག་ད་ེདག་ལ་དེབ་ལང་ཁུ་བསྟན་ནས་ད་ེའད་ཡོད་
དམ་ཟེར་དུས། མེད་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོའདུག འད་ིངེས་པར་དུ་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་དུས་སང་ཉིན་རང་ལ་བུ་ཕྲུག་གངས་ 
༡༥།༡༦ བསེབས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་འཆད་སྟངས་བཤད་ལུགས་ལ་རག་ལས་ཀ་ིའདུག ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐང་
གནང་བ་ཡིན་ན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའ་ིགནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་རེད་འདུག དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་མང་པ་ོ
བྱུང་ནས་ལས་ཁུངས་ཀ་ིམ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ག་ིསེད་ཀའ་ིབརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཡང་ན། 
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཆགས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ང་རང་ཚོའ་ིདངུལ་ནས་གཏོང་ཐུབ་ན། རོགས་དངུལ་ལ་ཞེ་
དག་བརྟེན་དགོས་མ་རེད། ད་ེའདས་གཞན་བརྟནེ་མ་བས་ནས་ཡར་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་བརྟནེ་ནས་གླ་ོབུར་
དུ་ཆགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ནང་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། སྐབས་ར་ེཕ་མ་ལའང་རག་ལས་ཀ་ིའདུག གང་ཟག་ལའང་རག་ལས་ཀ་ིའདུག ཁ་ཤས་ལ་ོ ༡༠ དང་ ལ་ོ ༡༥ རངི་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཆད་ནས་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ དང་ཨ་སོར་ ༣༠༠༠ འབུལ་ཆད་ནས་ཆག་ཡང་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མ་ིའདུག 
ཁ་ཤས་ལོ་གཞོན་པ་དང་གཟུགས་པ་ོཐང་པོ་དེ་འདས་ཆག་ཡང་ཞུ་བཞིན་འདུག དེ་འདའི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག ཡིན་
ནའང་། སྐབས་དང་དུས་ལ་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་རེད་འདུག འདིའི་ཐོག་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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 ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བརྒྱུད་དངུལ་ཕུལ་བ་འདི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་དུ་
འཇུག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་ཁྲིམས་ཀ་ིཐོག་ནས་འད་ིནས་ཕར་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་
རེད། ཕ་གིར་བང་མཛོད་དུ་དངུལ་བསགས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་མུས་རེད། དེའ་ིཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་
ཆནེ་པ་ོཡོང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། འད་ིཡང་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་སི་ཐབ་གསར་བཞེངས་ཀ་ིལས་གཞ་ིའད་ིསྔོན་མའ་ིསྔོན་རིས་ནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོའ་ིསྔོན་རིས་ནང་དུའང་ལྷག་མ་
འདི་འཆར་འབུལ་བས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞི་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ཡོང་བསད་རིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ི
མཐའ་མའ་ིཟླ་བ་གཅགི་གཉསི་གསུམ་མ་གཏོགས་ཞལ་ལག་བཟ་ོརྒྱུའ་ིའཆར་གཞ་ིའད་གང་ཡང་བཏིང་མེད། བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཁག་
པ་ོརདེ། སེམས་ཀ་ིབསམས་ནའང་བཟ་ོས་དང་མཐུན་རེན་ག་ིཐགོ་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག ད་ལྟའ་ིགནས་སྐབས་ལ་ཞལ་
ལག་བཟ་ོས་འད་ིས་ིཐབ་ཀིས་འགན་འཁེར་ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ཞལ་ལག་གི་དོད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལས་བེད་ལ་
འབུལ་ཐུབ་ཀ་ིརེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འད་ིགནང་སོང་། འདིའ་ིཐོག་སྔོན་རིས་ནང་འཆར་འབུལ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། འད་ིཡོང་
ས་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཡིན་ནའང་འབུལ་ཐུབ་པ་མ་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི།  

བར་སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་སི་ཐབ་གཏོར་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འབདོ་སྐུལ་གནང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གསི་བཀའ་གནང་བར་བརྟནེ། ང་ཚའོ་ིབཟའ་བཅའ་ིཚངོ་ཁང་ཞགི་ག་སྒྲགི་
ཞུས་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་། མ་བན་ད་ེདག་ནས་གཅགི་ཡར་བད་ེསྲུང་ལ་བཏང་། གཅགི་ཕར་བཏང་ནས་ལས་འགོད་བརྒྱབ་པ་
རེད་མ་གཏོགས་བེད་མེད་བཞག་མེད། གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བེད་སོད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་བར་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཐབ་གསར་པ་མ་བརྒྱབ་སྔོན་ལ་ཚོང་ཁང་ཆེན་པ་ོཡོང་གི་ཡོད་དམ་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། ང་ཚོའི་
ལས་ཁུངས་མདུན་ལ་ཁང་པ་ཐགོ་རགེས་གཉིས་ལྡན་ཞགི་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། གོང་དེར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀ་ིའཛནི་
ཆས་ད་ོདམ་པ། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འཛིན་ཆས་ཆ་ཚང་ད་ེནས་དགམ་རྒྱུ་རེད། འོག་དེར་ཚོང་ཁང་ཞིག་བསམ་བླ་ོབཏང་
བསད་ཡོད། ལས་གཞ་ིགཅིག་བང་བསྒྲིགས་ནས་འག་ོབཞིན་པ་ཡིན། ས་ིཐབ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ན་ཡོང་ག་ིམ་རེད། ན་ནིང་
ས་ིཐབ་ལ་ཁ་ལག་བཟ་ོརྒྱུ་མདེ་ཙང་བས་པ་རདེ། ཚངོ་ཁང་སྟབས་བད་ེཞགི་ག་ིཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་བསད་ཡདོ། ད་ེལྟར་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་གོང་ཚད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ནས། དྷ་ཤོད་ལས་གོང་ཚད་ཉུང་བ་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་
བསད་ཡོད། ཤོད་ལ་ཕིན་དང་མ་ཕིན་གོང་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ོལའང་ཁ་ེཕན་ཏོག་ཙམ་
དགསོ་དུས་ད་ེའདའ་ིབསམ་བླ་ོཞགི་བང་སྒྲགི་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། སྔནོ་རསི་ས་ིཡོངས་ཀ་ིསྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་བ་ེབག་པས་
ལས་དོན་བེད་ཕགོས་ཀ་ིཐགོ་བཀའ་འད་ིགནང་ཡོང་དུས། ལན་བཏབ་ནའང་མ་འགིག་མ་བཏབ་ནའང་མ་འགིག ད་ེའད་སོང་
ཙང་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་ག་ིཐགོ་ངས་ལན་ཞུ་མ་ིདགསོ་པའ་ིགཙ་ོའདནོ་བ་རྒྱུ་ཡནི་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

གོང་དུ་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞིའ་ིཐགོ་བཀའ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ། བང་ཤར་ཁུལ་ལ་
ད་རྒྱ་ས་ོཔ་ོཡོད་པ་དང་། སོབ་དེབ་གཏོང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའ་ིཐགོ་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ཕག་སལེ་ཤེས་རིག་བཀའ་
བློན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པས། བང་ཤར་ཁུལ་དུ་སོབ་དེབ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་འདུག བས་ཙང་སོབ་
དེབ་ཆ་ཚང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ད་རྒྱ་འཁྲིད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་རྒྱའི་
ཤུགས་ཚད་ཡག་སྡུག་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལུང་པ་དེའི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་རྒྱུ་
རདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་རྒྱ་འཁྲིད་ཐུབ་པ་འདུག་སྟ།ེ མ་ིམང་པ་ོམཉམ་ཞུགས་བས་ན་ཁོག་མ་ཐུབ་པ་ཡངོ་སདི་པ་རདེ།  

བོད་མའི་ིསྒྲིག་འཛུགས་ཀ་ིབོད་ཀ་ིབརན་འཕནི་ལ་གཟགིས་པ་ཡནི་ན། དག་ེརན་ཆ་ེའབིང་ཆུང་གསུམ་གསི་གང་བསབས་པ་
ད་རྒྱའི་ནང་དུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའད་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཟིགས་འདོད་ཡོད་ན་གཟིགས་ས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ེཞརོ་དུ་ཞུས་ན་དན་བྱུང་།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་གིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༧ པ་དང་འབེལ་
ནས། བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོའཚམས་གཟགིས་ཕབེས་པའ་ིསྐབས་སུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉསི་
ཀིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འདིའི་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བོས་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་དུས། བཀའ་འད་ིནང་བ་
དེར་ངས་ལན་འད་ིཕུལ་བ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ཕག་སེལ་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་
བའ་ིསྐབས་སུ་སྒྲགི་གཞ་ིལག་བསྟར་བདེ་ཕགོས་ལ་དབ་ེའབདེ་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ངས་དརེ་དབ་ེའབདེ་མདེ་ཞུས་པ་
ད་ེབདེན་པ་བདེན་རང་ཞུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཕེབས་ནས་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་
ལག་བསྟར་བྱུང་ཡོད་སིད་པ་རེད། ཁ་ཤས་བྱུང་མེད་སིད་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཁ་ཤས་ཕེབས་ནས་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་སིད་པ་རེད། བྱུང་མེད་པ་ད་ེའདའ་ིདཔ་ེམཚོན་ང་ལའང་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚ་ོཕག་སེལ་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། 
ཚང་མ་གྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བ་དང་། སྔོན་རིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་ས་མེད་པའི་རེན་གིས་སྔོན་རིས་གསར་པའི་ནང་དུ་ཕུལ་བ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཕེབས་པའི་སྐབས་
སུའང་ལས་གཞ་ིམ་གྲུབ་པ་ད་ེའད་ཡོང་སིད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོཕེབས་དུས་ཀང་ཡོང་སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། གཅིག་ཀང་
བས་མེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་བྱུང་སིད་ཀི་མ་རེད། ད་ེངས་ཁས་
ལེན་ཡོད། སྐུ་ང་ོབཀའ་བློན་ཚ་ོཕེབས་དུས་འད་ིའད་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག་ཅེས་ལན་ཞུས་པའི་ཁུལ་རེད། ད་ེའད་ཡིན་དུས་ཆ་
སྙོམས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བློན་ཕེབས་དུས་སྒྲུབ་པ་དང་། ས་ིའཐུས་ཕེབས་དུས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་ད་ེའདའི་



178 
 

དགོངས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཤོག་གངས་ (II) པའི་ནང་དུ་ཞུས་པ་
བཞིན། ད་རེས་ཡག་པ་ོཆགས་པ་འད་ི༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་
ལས་ཚང་མ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་དབུས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་སྐབས་དུས་ལམ་སྟོན་
ལས་བྱུང་བ་ཞགི་རདེ་ཅེས་བསི་ཡདོ། འདིར་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཞ་ིལག་བསྟར་བྱུང་
དང་མ་བྱུང་བ་ན་ིསྐབས་དེའ་ིཚ་ེདེའ་ིདུས་སུ་བང་མཛོད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་ཆ་ཚང་ལ་རག་ལས་ཀི་འདུག ལན་འདེབས་
ཞུས་པ་འད་ིབདནེ་པ་ཡནི་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའ་ིསྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་བས་ན་འདིའང་ལས་གཞ་ིདང་འབེལ་བའ་ིསྐོར་ཆགས་དུས། 
རསེ་སུ་བཀའ་ལན་གནང་ན་མ་འགགི་པ་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་ག་ིའདུག  ཡིན་ནའང་། ད་ལརོ་ནད་ཡམས་ཀ་ིགནས་སྟངས་
ལ་དཔགས་པའ་ིཆབ་སིད་ཐོག་ལས་འགུལ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་ག་ིའདུག བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་
མང་པ་ོཞགི་གསི་བཀའ་གནང་སངོ་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞནི་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་གསེས་དང་པོ་དེར། ད་ལོར་
དམགིས་བསལ་ནང་དུ་ཧ་ིམ་ལ་ཡ་དང་། བཙན་བལོ་དུ་སེས་པའ་ིབོད་མ་ིགཞནོ་སསེ། གྲྭ་བཙུན་ཚརོ་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའ་ི
ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་གསུངས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཆ་ཚང་ལ་འབུལ་
དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོལྟར་ཏགོ་ཙམ་ཏོག་ཙམ་སྤར་གིན་སྤར་གནི་འག་ོརྒྱུ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཆོས་སེ་ཁག་རིས་སུ་མ་ཆད་པའ་ིསོབ་ཡོན་གི་དུས་ཚོད་ལོ་ ༡༥ དང་ཕེད་ཀ་ཟེར་བ་ད་ེཉུང་དགས་འདུག 
ད་ེམང་དུ་གཏང་དགོས་འདུག་གསུངས་པར་ད་ེརིང་ངས་འདིར་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ིའདུག ཕ་ིཟླ་ ༥ པའ་ིཟླ་
མཇུག་ནས་ང་ཚོ་འཁྱུར་འགོ་མཁན་རེད། ད་ེརིང་གང་གསུངས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྙན་སེང་ཞུ་
ཆོག་གི་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཆ་སྙོམས་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུར་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
བརིས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐུགས་བླ་ོཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཡོང་གི་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་
གཟགིས་ཡོད་ན། ངས་གཏམ་བཤད་འགའ་ཤས་ནང་དུ་བཤད་ཡོད། ཨ་ར་ིསྟོབས་ཆནེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མ་ིམང་ཚང་མའ་ིབད་ེ
བ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལྟ་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོའདིས་ཀང་མི་མང་ཚང་མའ་ིབད་ེབ་སྡུང་
བསྔལ་ལྟ་ཐུབ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚོའ་ིབཙན་བལོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་མ་ིཚང་མའ་ིབད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
གཟིགས་ཐུབ་ཀ་ིརེད་དམ། གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་ག་ིཐོག་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོཡ་ིཡོད་
པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཡོང་གི་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་། ཡག་པོ་ཆགས་ན་ཏན་ཏན་སྤར་ཆོག་གི་རེད། སྤར་བ་ལས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཡི་རེད། རྒྱུན་རིང་པོ་
གནས་རྒྱུའ་ིཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རདེ། ད་ེཡིན་དུས་ད་ལྟ་ལ་ོ ༡༥ རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
གཟགིས་རྒྱུ་རདེ།  
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འད་ིདང་འབལེ་ནས་ང་ཚའོ་ིཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཅགི་ག་ིམཚན་བོས་ནས་གསུངས་སངོ་། ང་ཚསོ་དརེ་འདདོ་པ་ཡོད་ནའང་
ཕག་ལས་ཞུ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་ད་ེལུང་པ་ཆནེ་པ་ོགཉསི་ཀ་ིབར་དུ་བསད་ནས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞགི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའ་ིམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོཕེབས་དུས་ཀང་འོབ་བརྒྱལ་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཡང་ལུང་པ་དེར་ཐངེས་གཉསི་
འག་ོམྱོང་། ད་ེསྔ་ས་ིའཐུས་བདེ་པའ་ིསྐབས་སུ་དང་། ཚོགས་པ་ཞིག་ག་ིནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཕིན་པ་ཡིན། ས་ི
འཐུས་བེད་པའ་ིསྐབས་སུ་ཕིན་པས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབྱུང་། ལུང་པ་དའེ་ིམིང་འབོད་མ་ིདགོས་པ་གིས། ལུང་པ་དེར་རོགས་པ་
ཡོད་དམ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་འབེལ་བ་བདེ་ཆོག་ག་ིམ་རདེ། དམ་དག་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོ
རདེ། ཁ་ོརང་ཚོའ་ིམ་ིའདིར་སོབ་སོང་བེད་ཀ་ིཡོད་ན་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རདེ། ད་ེམ་གཏགོས་ཁོང་ཚོའ་ིལུང་པའ་ིནང་དུ་
ང་ཚསོ་རགོས་པ་བདེ་ཐུབ་ཀ་ིམ་རེད། ཕ་གིའ་ིཡུལ་མ་ིཚ་ོཕར་བཞག་ནས་བདོ་རགིས་ལའང་རགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་
པ་ོཡོད་པ་རེད། དམ་དག་དང་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གི་ཚབ་ཏུ་འབེལ་མཐུད་པ་ཞེས་མིང་
བཏགས་ནས། རྦད་ད་ེནང་དང་ལས་ཁུངས་འདེས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་
དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་བསམས་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེངས་མཁེན་རྟོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་
ཡིན།  
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བློན་གིས་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ག་ིབརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བཟ་ོརྒྱུའ་ིདགོངས་པ་དང་། 
ས་གནས་ཆུང་བ་མང་པ་ོཞགི་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ས་གནས་ཆ་ེབ་འགའ་ཤས་ལ་བྱུང་མ་སངོ་ཟརེ་བ་དརེ། ང་
ཚསོ་འབད་བརནོ་ཡག་པ་ོཞགི་བྱུང་ཡདོ་སདི་པ་མ་རདེ། མང་ཚགོས་ནས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཉམ་ཞུགས་བྱུང་ཡདོ་ཀ་ིམ་
རེད། ཕོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཆགས་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཁ་ོནར་བརོད་ན་ལ་དག་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་ད་ེ
མུར་ལུས་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ཕིན་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་རྒྱ་བཟོ་བཞིན་པ་རེད། ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་
དངུལ་ཕུལ་ནས་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་འད་གསུང་མཁན་མང་པོ་འདུག བོད་རིགས་སི་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ལ་ང་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོབས་ནས་བསེབས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ད་རྒྱ་བཟ་ོདགོས་
འདུག་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་རྒྱ་བཟོས་ཚར་བ་ཡིན། ད་རྒྱ་བཟོས་པ་དང་མཉམ་དུ་འག་ོསྟངས་འགོ་ལུགས་ཆ་ཚང་། 
མཉེན་ཆས་ནང་དུ་བོད་ཡིག་དང་ཨིན་ཇི་ཤན་སར་ཡོད་པ་རེད། བེད་སོད་གང་འད་བེད་དགོས་མིན་ལམ་སྟོན་བཅས། 
མཚམས་ར་ེསྐད་ཡིག་འད་ིཅ་ཟིང་པ་ོཞིག་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་དངུལ་གི་ལས་ཀ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་འབད་བརོན་བེད་བཞིན་ཡོད། ད་ིབ་ཁག་གཅིག་དང་། གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག བདུན་བཅས་ལ་ལན་གཅིག་
དང་། གཉིས། གསུམ། ལྔ། དྲུག བདུན་ཞེས་ཆ་ཚང་ཨིན་བོད་ཤན་སར་བས་ནས་བཟོས་ཚར་བ་ཡིན། མཛུབ་མོ་བསྣན་
ནས་ས་ོལྕགས་འབདེ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་མེད། འད་ིའབདེ་པ་ཡིན་ན་མང་དུ་འག་ོབའ་ིར་ེབ་བ་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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 དེའི་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ཏོག་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། ཚོད་
དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་ནས་བཀའ་ཞགི་གནང་སོང་། ངས་ལན་འདབེས་ཞུས་ཟནི་པ་ཡནི། ཁངོ་
ག་ིདགོངས་པ་ད་ེད་ེབཞིན་ན་ོཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
 ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ིའཕར་ཚད་དརེ་ཡར་མར་ཡོད་པ་རདེ། 
སིར་བཏང་འཕར་ག་ིཡོད་པ་དེར་ངོས་ལེན་གནང་དགོས་རེད་བསམ་ག་ིའདུག ལ་ོལྟར་འཕར་ནས་མང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། 
འཕར་ཚད་ཡར་མར་འག་ོབཞིན་ཡདོ་པ་རེད། ངས་ཞུས་པ་ལྟར་ངའ་ིནང་ག་ིའཚ་ོབ་ལའང་ལ་ོརརེ་གཅིག་མཚུངས་ཡོང་ག་ིམ་ི
འདུག ངས་ལ་ོལྟར་སརོ་འབུམ་ ༡༥ ཡོང་ན་བསམ་ག་ིའདུག་སྟ།ེ ངས་དགུན་ཁ་ཚངོ་རྒྱག་དུས་མཚམས་ར་ེསོར་འབུམ་ ༥། 
ད་ལོར་སོར་འབུམ་ ༡ ཀང་བྱུང་མ་སོང་། ཚོང་ལ་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལོར་འག་ོསོང་རང་རང་རེད། ད་ེའད་ཡོང་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་ིའདུག  དེར་བརྟེན་རྒྱུ་དང་རེན་མང་པ་ོཞིག་ལ་རག་ལས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ན་ནིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་བཀའ་ཤག་ག་ིགསུང་བཤད་ནང་དུ་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡༌༠༠ འདུག ད་ལྟ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༌༠༠ འདུག་གསུངས་པ་རེད། གོང་དུ་ལན་
ཞུས་པ་ཡིན། ལན་ད་ེཡར་བསྐོར་ནའང་རེད། མར་བསྐོར་ནའང་རེད། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག 
སྦྲུལ་བཙིར་ནས་སུག་ལག་འཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་པ་ད་ེཡིན་པ་རེད། འད་མི་འད་ཞུས་ནས་ལ་དག་གི་མ་རེད། 
ན་ནིང་ག་ིསྔོན་རིས་དང་། གཞེས་ནིང་ག་ིསྔོན་རིས། དགུ་ནིང་ག་ིསྔོན་རིས། ཤེས་རིག་ག་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་
ཡ་ ༡༤༡་༠༠ ཡོད་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། ཤེས་རིག་ཁོན་ཡོངས་ཀི་མ་དངུལ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༡༧༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། 
ད་ལའོ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ མ་གཏགོས་མེད་གསུངས་པ་ད།ེ ཚདོ་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
ག་ིསྙན་ཐོར་གཞ་ིབཅོལ་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དབ་ེབསལ་ཡག་པ་ོབས་པའི་ཁུལ་
རདེ། དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚསོ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༠ བསི་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འད་ི
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་འགོ་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག ད་ེརིང་ངས་གསལ་ཙམ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ས་ཾབྷ་ོཊ་ཟུར་དུ་བཙུགས་པའ་ིསྐབས་སུ་དངུལ་གནང་བའ་ིསྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་བཅག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་
རདེ། ད་ེརང་འཇགས་བཞག སྐབས་ད་ེདུས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོའདུག  ད་ེའད་བས་ནས་ཆགས་པ་ཞིག་རདེ། ད་ལྟ་གླ་ོབུར་
དུ་ཆགས་པ་ཞགི་མ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
ན་ནིང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༡༤༡༌༠༠ བིས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རིག་གི་མ་དངུལ་དེའང་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ད་རེས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་བཀའ་ཤག་ག་ིསྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ 
རེད་དེ། ཤེས་རིག་ག་ིམ་དངུལ་དེའང་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རང་འཇགས་ཡིན། ད་ེལས་འཕར་བ་གང་ཡང་མེད། 



181 
 

ངས་གོང་དུ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཟུར་བཀོལ་ལ་མ་དངུལ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་
དངུལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟེར་ན་རོགས་སོར་ནས་རྟག་པར་དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། ཟུར་བཀོལ་སརི་བཏང་མ་དངུལ་ད་ེཤེས་རགི་རང་ལ་དག་བསད་པ་ད་ེརེད། སྔོན་རསི་གསུང་བཤད་གཟགིས་པ་ཡནི་
ན། ཤོག་གངས་ (II) པར། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ བར་དུ་ད་མིག་གཅགི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོདུས་དང་། སྔནོ་རསི་
མ་དངུལ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཞེས་ཡོད་པ་
རདེ། ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་མ་དངུལ་འད་ིལས་ཁུངས་རང་ག་ིདངུལ་རདེ། ད་ེསྔ་རོགས་ཚགོས་གཅིག་གིས་དངུལ་གནང་
ནས་ལྷག་པ་ཞིག་རདེ། དའེ་ིཐགོ་རགོས་ཚགོས་ལ་བཀའ་འད་ིཞུ་དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་མ་རདེ། ཤེས་རགི་ག་ིདངུལ་ཕལ་ཆ་ེབ་ད་ེ
འད་ཞིག་རེད། དེར་རང་བདག་མ་དངུལ་ཟེར་ནའང་འད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་ནའང་འད། ཟུར་བཀོལ་ཟེར་ནའང་
འད། མིང་ག་རེ་བཏགས་མ་བཏགས་འདི་རིས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་དོན་དག་རང་
འཇགས་རེད། ན་ནངི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡༌༠༠ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡོད་གསུངས་པའ་ིསྐབས་
སུ་ཤེས་རིག་གི་ཁོན་ཡོངས་ཀི་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་རེད། ད་རེས་ཤེས་རིག་གི་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༣༠༌༠༠ མ་གཏགོས་མེད་གསུངས་པའ་ིསྐབས་སུ་ཤེས་རིག་ག་ིཁོན་ཡོངས་ཀ་ིམ་དངུལ་དའེང་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༠༌༠༠ ལྷག་
རང་འཇགས་ཡིན། དརེ་འཕར་ཆག་གང་ཡང་མེད། ཟུར་བཀལོ་དང་མ་དངུལ་དབ་ེབ་གཉསི་ཡོད་པ་རདེ། ཟུར་བཀོལ་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་དང་། ཟུར་བཀལོ་སརི་བཏང་མ་དངུལ། མང་བ་ད་ེཟུར་བཀལོ་སིར་བཏང་མ་དངུལ་རེད། ཤེས་རིག་ལ་སྐུ་
དབང་ཡོད་པའ་ིདངུལ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི། ད་ེའད་ཡིན་དུས་དརེ་རསི་ཀ་ིཐགོ་ནས་ཁད་པར་གང་ཡང་མདེ། ད་ེལས་ལྷག་པ་
དམགིས་བསལ་ཞུ་མ་ིདགསོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་ད་ེག་རང་གིས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། དཔྱ་དངུལ་བྱུང་སྟངས་དེར་
ཏོག་ཙམ་འཁྲུག་པ་རེད། ཤོག་གངས་ (VI) པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡོང་དམིགས་གལ་
འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འད་ིཡིན་པས། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་། ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་རིས་ལོའ་ིནང་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༢༌༠༦ རེད་མ་གཏོགས། སོར་ས་ཡ་ 
༡༤༠་༠༠ མ་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༤༢ འཕར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། མཚམས་ར་ེཡར་འཕར་བ་ད་ེའད་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་རེད། 
ད་ལ་ོཏོག་ཙམ་འཕར་བ་དེའ་ིརྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་ག་ིརེད། ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མ་ིདགོས་པ་གིས། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ཚོད་དཔག་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༢༌༠༦ ཞུས་ཡོད། འདིའ་ིབརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་ས་ིའཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་
གཙ་ོབ་ོནི། གཞུང་ག་ིརྒྱུན་གོན་ནས་ཕགོས་ཆ་ཚང་གཏངོ་དགོས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། རྒྱུན་གོན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། དེབ་
སལེ་ཡདོ་པའ་ིལས་ཁུངས་ཁག་ག་ིརྒྱུན་གནོ་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀལོ་ནས་གཏོང་གནང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། དབེ་
སལེ་མདེ་པའ་ིལས་ཁུངས་དང་མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ། རང་དབང་ཅན་ག་ིལས་ཁུངས། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཆ་ཚང། ང་ཚསོ་
འགན་འཁེར་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའ་ིབར་དུ་བཀའ་ཤག་གམ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་སུ། རོགས་དངུལ་
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ཡོད་པའ་ིསྐབས་སུ་ལས་བདེ་ཀ་ིཕགོས་མང་ཆ་ེབ་ཞགི་ལས་འཆར་ག་ིའགོ་ཏུ་བཏང་ནས་ཕགོས་ཀ་ིདངུལ་གསོག་ཐུབ་རྒྱུའ་ི
འབད་བརོན་ཞུས་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ལས་གཞི་དེར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོར་རིས་པའི་མིང་
བཏགས། མིང་ཀ་བཏགས། མིང་ཁ་བཏགས་བས་ནས། ལས་བེད་ཀི་ཕོགས་ཟུར་བཀོལ་ཚབ་ཏུ་ལས་འཆར་ནས་གཏང་
རྒྱུའ་ིའབད་བརནོ་བདེ་ཀ་ིཡོད། ཕོགས་འད་ིབང་མཛདོ་ནས་བཏང་མ་ིདགསོ་པའ་ིའབད་བརོན་བདེ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། ད་ེའབད་
བརོན་བས་ནས། དེང་སང་རོགས་ཚོགས་ཚང་མ་སང་པོར་སོང་ཙང་། རོགས་ཚོགས་འདིའ་ིབརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་བེད་ཀི་ཡོད། 
ད་ེའདའི་དབེ་བ་འབེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཡར་མར་བས་ནས་བང་མཛོད་ནས་དངུལ་འགོ་སོང་གང་ཉུང་ཞིག་
གཏང་རྒྱུ་དང་། ལས་འཆར་ནས་ཕོགས་འཐོན་རྒྱུའ་ིའབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕ་ིརྒྱལ་ལ་དངུལ་གཏོང་ཐུབ་ཀ་ིམ་རདེ། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཆ་ཚང་ག་ིའག་ོསོང་གང་འད་བས་ནས་
གཏོང་ག་ིཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོདང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནས་རེད། དངུལ་ཕར་བསགས་པ་ད་ེནས་བསྐོར་བ་བརྒྱབ་
ནས་གཏངོ་ག་ིཡོད་པ་རེད། དེས་ད་ལྟའ་ིབར་དུ་ཧ་ཅང་ག་ིཕན་ཐགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་
བརྒྱུད་རྒྱུན་གནོ་ཆ་ཚང་འཐནོ་ཐུབ་པ་གསུང་རྒྱུ་འད།ི བཀའ་ཤག་གངོ་མའ་ིགོང་མས་དམགིས་ཡུལ་ད་ེའད་ཞིག་བཟུང་ཡདོ་
ས་རེད། དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་བས་པ་ལ་སོར་ས་ཡ་ཁྲི་འགའ་ཤས་བྱུང་ན། སེད་ཀ་དེར་སོར་ས་ཡ་སྟོང་ཕག་གཉིས་གསུམ་
ཆགས་ན། གཞི་ནས་རྒྱུན་གོན་གཏང་རྒྱུ་རེད་འདུག  ད་ེའད་ཞིག་ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་
ཆར་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་སྤར་རྒྱུའ་ིའཆར་གཞ་ིགང་ཡང་མེད། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གིས་གཞུང་ག་ིབང་མཛདོ་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀ་ིནང་ལའང་བིས་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆེ་བའི་རྒྱུན་གོན་འད་ིསྔོན་
རསི་མ་དངུལ་ནས་གཏངོ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཆ་ཚང་སྔོན་རསི་མ་དངུལ་ནང་དུ་འཛུལ་ག་ིཡོད་པ་རདེ། 
རྒྱུན་གོན་གཏོང་ག་ིཡོད་ཞུས་པའ་ིསྐབས་སུ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གིས་རྒྱུན་གོན་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་ག་ིཡོད་པ་
རདེ། དབེ་སལེ་མདེ་པའ་ིལས་ཁུངས་ཀ་ིརྒྱུན་གནོ་ཆ་ཚང་འད་ིནས་གཏོང་བཞིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
 བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་འཕོད་བསྟེན་ལ་སྔོན་རིས་མར་ཆག་འདུག་གསུངས་སོང་། བསོམས་
གཟགིས་པ་ཡིན་ན་ཆག་ཡོད་སིད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཨ་ར་ིནས་རགོས་དངུལ་སྣ་ཁ་གསུམ་ཚུར་ཡོང་ག་ིཡོད་པ་
རེད། (USAID, PRM, DRL) རེད། (DRL) འད་ིགསར་པ་རེད། གསར་པ་རག་པ་དེར་རག་འདུག་ཟེར་ནས་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཆད་པ་དེར་དི་བ་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གི་རིས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཆ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༣༠ ལ་དངུལ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཟུར་བཀོལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ནི། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ང་ཚོས་ལས་གཞ་ིམང་པ་ོཞིག་ལ་དངུལ་བཏང་ཚར་བ་རེད། ཕ་ིདངུལ་ལེན་མཁན་ཚོས་ཕ་ིདངུལ་
ལེན་ཆགོ་ག་ིམེད་ཟརེ་བའ་ིཁྲིམས་གསར་པ་ད་ེའད་སེབས་ཡོད་པ་རེད་དེ། རོགས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འད་ིཞུས་ནས་དངུལ་སྔ་
འདོན་བཏང་ནས། དངུལ་ཚུར་འབོར་མཚམས་དངུལ་འཕར་འགོ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་གསར་པར་དངུལ་ལྷག་རྒྱུའ་ིར་ེབ་
ཡོད། དེ་སྔ་ཡིན་ན་བསར་བཅོས་སྔོན་རིས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་



183 
 

ཚགོས་ཆུང་ལ་བཀའ་གནང་སྟ་ེཡོང་གཏན་ཁེལ་དང་མ་ཁལེ། སྔནོ་རསི་འདའི་ིནང་དུ་གང་ཞུས་པ་ཡོངས་རོགས་གཏན་ཁལེ་
བ་ཤ་སྟག་ཅགི་རདེ། ཡོང་གཏན་མ་ཁེལ་བ་ད་ེཚ་ོཡོང་གཏན་ཁལེ་རམི་བཞིན་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་འཕར་ནས། ཕིས་སུ་
འཕདོ་བསྟེན་ག་ིདངུལ་རང་བཞནི་ག་ིའཕར་འག་ོཡ་ིརདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཉནི་མ་བཞིའ་ི
གོང་ལ་ལྡ་ིལིར་ཡདོ་པའ་ི (USAID) རགོས་དངུལ་ལྷག་མ་ཕ་ིཟླ་ ༩ པའ་ིནང་དུ་རགོས་ཀ་ིརདེ། འད་ིརགོས་པར་དཔྱད་པ་
བས་ནས་སྔོན་རིས་ཀི་རིས་སོ་ཁག་ ༡༡ ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཁ་སྣོན་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག རོགས་ཚོགས་དང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོས་ད་རྒྱའ་ིཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་ཚུགས་ནས་ཁ་སྣོན་མང་པ་ོཞིག་
བ་རྒྱུའ་ིཐོག་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ཡིག་ཐགོ་མ་རག་བར་དུ་ཏགོ་ཙམ་ཞུ་ཕདོ་པ་མ་ིའདུག གལ་ཏ་ེའད་ིཚར་བ་
ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་དངུལ་འཕར་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཟུར་བཀོལ་ཡོང་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ག་དུས་
ཞུས་ནའང་འགིག་ག་ིརདེ། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༣༡ བར་དུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ག་ཚདོ་ཞུས་ཞུས་རདེ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་དངུལ་འཕར་འག་ོརྒྱུ་རདེ། དརེ་ཐུགས་འཕལ་གནང་དགོས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་དངུལ་འཕར་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དངུལ་འཕར་ཡོད་པ་བདེན་པ་
རདེ།  
ད་ེནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་འབེལ་ནས་དུས་ཡུན་སྐོར་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཅིག་གྱུར་
གིས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
 ད་ེནས་ས་ིའཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ས་ིའཐུས་དང་བཀའ་བློན་ལ་མ་ིམང་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུས་རིགས་ལ་འཛིན་སོང་
གི་ངོས་ནས་དེར་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཁད་པར་ཤོར་དོན་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དེར་ལན་འདེབས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ལྟར། གལ་ཆ་ེཆུང་དབ་ེའབེད་ཀིས་ལག་བསྟར་གནང་རིགས་བྱུང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ད་ེརང་འཇགས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཡིན་ནའང་། དོན་དག་འདིའི་སང་ལ་ད་ིབ་ཕེབས་པ་ད་ེགནད་དོན་ཁག་ཁག་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། 
དརེ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་དཔྱ་དངུལ་སྐོར་ལ་བཀའ་འད་ིཕེབས་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་དེའི་འཐུས་པ་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
མཐའ་མ་དེར་ཟུར་བཀོལ་ལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་སིར་བཏང་མ་དངུལ་ཡོད་ཙང་། ད་ལོར་ཤེས་རགི་ལས་ཁུངས་འད་ི
དབེ་བ་ཕེས་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོབཟོས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སཾ་བྷ་ོཊའི་ཆེད་དུ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་འད་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ནང་
འཁོད་ཡོད། ད་ེསྔ་ཡིན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༤༨༠༌༠༠ ཡོད་པ་རེད། སྔོན་རིས་འདིའི་གོང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༌༠༠ མ་གཏོགས་
འཆར་འབུལ་བས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གང་སབེས་པ་དརེ་ཚོད་དཔག་བས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༌༠༠ ཡས་མས་ཤིག་རྟག་པར་
སེབས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཡོང་བཞིན་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་མང་དུ་ཕིན་པ་རེད། བོད་སོབ་འཛནོ་ཚོགས་ཀ་ིདག་ེརན་ཚའོ་ིགསོལ་
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ཕགོས་ཏགོ་ཙམ་མ་འད་བ་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་དཔག་པའ་ིའབུལ་དགསོ་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ། དའེ་ིནང་དུ་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀ་ི
དག་ེརན་ཟུར་པ་ཚོའ་ིབགེས་ཕོགས་ཀང་ཚུད་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀ་ིཡོད་པ་
རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༌༠༠ ཡས་མས་ཤིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཡར་མར་འཕར་ཆག་ཡོང་སིད་པ་
རདེ། ཕྲུ་གུའ་ིགངས་འབརོ་ལའང་རག་ལས་ཀ་ིཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
ད་རེས་ཀ་ིསྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ག་ིཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ བཞག་ཡོད་གསུངས་
པ་འད་ིཐེངས་དང་པ་ོམ་རདེ། ལངས་སོད་མཁན་འད་ིདཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་བས་པའ་ིསྐབས་སུ། གོང་ག་ིབཀའ་ཤག་གིས་
སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་རེད། ཟླ་བ་གཉིས་བཀའ་ཤག་གོང་མས་བསོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༡༠ ང་ཚོས་འགན་ཁུར་བ་
རེད། ད་རེས་ཀི་སྔོན་རིས་འདིའི་ནང་དུའང་ཟླ་བ་གཉིས་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་གི་རེད། ཟླ་བ་བཅུ་བཀའ་ཤག་གསར་པས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀི་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ད་ེའད་ཞིག་བཞག་འདུག དེ་བཞིན་ཁ་སང་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༩༌༠༡ འདུག 
སྔོན་རིས་ཏོག་ཙམ་མར་ཆག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བོས་ཟེར་བ་དེ། སོར་ས་ཡ་ 
༥༠་༠༠ སྤར་བཞག་ན་སྔནོ་རིས་འཕར་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ ཤག་གསར་པར་ལས་གཞ་ིགསར་པ་
ཡོད་ན། དགོངས་པ་གསར་པ་འཁོར་ན། ད་ེམ་གཏོགས་སྔོན་རིས་གཅིག་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ལས་གཞ་ིཨ་མ་བང་བསྒྲིགས་
ཚར་བ་རེད། སིར་བཏང་སྔོན་རིས་ནང་དུ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བཅའ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་སི་ཚོགས་ཀི་བད་ེར་
དང་། ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི། འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའི་
ལས་གཞ།ི སྐད་ཡགི་དང་འབལེ་བའ་ིལས་གཞ།ི ཚང་མ་གཅགི་པ་གཅིག་མཚུངས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་འཕསོ་
པའ་ིང་ཚརོ་ཆབ་སདི་ཚགོས་པའ་ིལྟ་བ་གང་ཡང་མེད་པ། དརེ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ བཀའ་ཤག་གསར་པ་
ལ་ཐུགས་དགོངས་པ་གསར་པ་དང་། ལས་གཞ་ིགསར་པ་ཡོད་ན་དེའ་ིདམིགས་རྟེན་ག་ིཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ བཞག་
པ་རེད། སྔནོ་རསི་གཏམ་བཤད་ཀ་ིཤོག་བུ་རེས་དརེ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ག་ིཐབས་ཤེས་ལྷག་འཆར་ལ་སོར་ས་
ཡ་ ༥༠༌༠༠ ལྷག་གི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ེལྟར་ལྷག་མ་གཞག་སོལ་སྔོན་མའང་འདུག  དེའི་སྔོན་
ལའང་འདུག ད་ེའད་ཡིན་དུས་འགོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་བིས་པ་རེད། མ་བིས་ནས་བསོམས་བཞག་ན། སྔོན་མ་བཞག་
འདུག ད་རེས་བཞག་མི་འདུག་གསུང་གི་རེད་བསམས་ནས་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ད་ེལྟར་གཞག་རྒྱུའི་ལམ་
ལུགས་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞགི་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་མཐའ་མ་དེར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའ་ིགནས་སྐབས་ལ། དངུལ་
གངས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་མིན། སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་འཕར་ཡོད་མེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་ཚདོ་འཕར་ཡོད་མེད། ཟུར་
བཀོལ་མ་དངུལ་ག་ཚོད་འཕར་ཡོད་མེད། ལས་ཁུངས་ད་ེདག་ལ་གཅིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། འདས་པའ་ིལ་ོའགའ་ཤས་ཀི་
རངི་ལ། ཚོགས་ཁང་དང་། ལས་ཁུངས་རྒྱ་སེད། ལས་ཁུངས་གསར་པ། གོས་ཚོགས་ར་བ། ཟློས་གར་ཚོགས་ཁང་། ལས་
ཤག རིས་ཞིབ་སྙན་ཐ་ོརམི་པས་ནང་དུ། ང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་དང་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའ་ིཚོགས་ཆུང་ནང་
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དུ་སོད་མྱོང་། ལས་ཤག་སྒྲུན་དགོས་ཀ་ིའདུག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་བང་མཛོད་ཀ་ིདངུལ་འག་ོསོང་བཏང་སྟེ། ཚང་
མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་ལས་ཤག་བསྐྲུན་ནས་ལས་བེད་ཀ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་དང་། ལས་བེད་ཚོར་ཁང་དོད་སད་
མི་དགོས་པ། དེ་འདའི་འགོ་སོང་མང་པོ་བཏང་ནས་ད་དུང་དངུལ་ལྷག་བསད་ཡོད། འགོ་སོང་རིས་པ་ཡིན་ན། རིས་ལོ་ 
༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོར་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ནས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་འགོ་གོན་ཕིན་པ་འད་ིསོར་ས་ཡ་ 
༡༠༡༨་༠༠ རདེ་འདུག རསི་ཞབི་ཀང་ཟནི་པ་རདེ། རསི་ལ་ོ ༢༠༡༦་༌༌༢༠༡༧ ལོའ་ིསྔནོ་རསི་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀལོ་ཚང་
མ་བསོམས་ནས་འག་ོསོང་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༡༦༌༠༠ རེད་འདུག རིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང་ཟུར་
བཀོལ་ཚང་མ་བསོམས་ནས་འག་ོསོང་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༧༡་༠༠ རེད་འདུག ད་ེདག་ཆ་ཚང་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ད་དུང་ལྷག་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་མཐུན་རནེ་ད་ེདག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད། བསྐྲུན་རྒྱུ་དེའང་རྣམ་པ་ཚོའ་ིལམ་སྟོན་དང་། རིས་ཞབི་ཀ་ིལམ་
སྟནོ། ལས་བདེ་ཚོར་སྟབས་བད་ེཔ།ོ ལས་ཤག་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོབསྐྲུན། ལས་ཁུངས་ཚང་མར་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པའ་ི
ཚོགས་ཁང་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འག་ོསོང་བཏང་ནས་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གསར་པའི་ཆེད་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་དངུལ་ལྷག་འཆར་འད་ིབཞག་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ སར་ཡང་བཀའ་དནི་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ག་ིསྔནོ་རསི་ཀ་ིགསུང་བཤད་དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིསྙན་
ཐ་ོབཅས་ལ་བག་ོགླེང་ཟིན་ནས། ད་ལྟ་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འད་ིཕབེས་པ་ད་ེཚརོ་བཀའ་ལན་གནང་
རོགས་གནོངས་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
ལགས།  

 

ས་ིའཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྔནོ་རིས་ས་ིཡོངས་བག་ོགླེང་དང་འབེལ་བའ་ིཐགོ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ཕལ་ཆེར་དནོ་ཚན་གསུམ་འད་པ་ོཞིག་ཐ་ོབཀོད་ཡོད། ངས་འདིར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གལ་ཏེ་དེའི་མ་འཐུས་པ་བྱུང་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་གནང་རྒྱུའ་ིག་ོསྐབས་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  
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དང་པོ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གི་སྐོར་ལ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིདོན་ཚན་ ༣ པའི་ནང་གསེས་ ༣ པའི་༼ཆ༽ "ནང་གསལ་ཤེས་རིག་གི་ལས་འཆར་མ་
དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གཉིས་མ་འདེས་པར་ས་ོསོར་དགོས་སྐོར་གསལ་བའ་ིཐད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་སྙན་ཐོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བ་ལྟར་དབེ་གསེས་བས་། གནས་སྟངས་དེ་འབེལ་སྐོར་ཞིབ་ཕ་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བླནོ་ག་ིསྔནོ་རསི་གསུང་བཤད་དུ་གསལ་རྒྱུ་ཡནི་སྐརོ་གསུངས་སོང་།" ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། འདའི་ིཐགོ་ཕལ་ཆརེ་ད་ིབ་སྔ་
རསེ་གཉིས་ཙམ་གནང་སོང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕ་གནང་སོང་། ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆ་ེདང་། རིས་པ་ཚར་གཉསི་ཙམ་ཞིག་ཆེད་འབོད་
ཞུས་པ་ཡིན། མཐའ་མ་དེར་དྲུང་ཆ་ེདང་རིས་པ་ཚོས་གནས་སྟངས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་བས་ན། རིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་
༌༢༠༢༢ ཀི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞིན། དེར་ཆ་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསད་པའི་བཟ་ོའད་པ་ོཞིག་
མཐོང་སོང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ད་ེའད་ཞིག་མཐོང་སོང་། ལྷན་ཁང་ཁག་ག་ིདྲུང་ཆེ་དང་རིས་
པས་ལན་འདེབས་གནང་བ་ནང་བཞིན། ཕིས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་ཞོར་དུ་བཀའ་འད་ིཞུས་
པས། སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་གནད་དོན་འད་ིའད་ཞིག་འཁོད་པ་ཡིན་ན་འགིག་ས་རེད་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་ད་ེ
རངི་འདིར་ཕུལ་བ་རེད། དེར་ར་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་འགིག་པའ་ིབཟ་ོའད་ཞགི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ག་ིངསོ་
ནས་ད་ེམཐངོ་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

དོན་ཚན་གཉིས་པ། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ནང་དུ་རིས་འགོ་ཨང་ ༢༡ ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཨང་ ༡༦ 
པ། ཛ་དག་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའ་ིལས་གཞི། དེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེའ་ིརྒྱབ་ལོངས་ལ་ལྟ་དུས་
སྤོམ་དངུལ་ཟེར་བའ་ིབཀའ་མོལ་མ་ིའདུག ཕལ་ཆེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་གིས་དགོངས་
པར་ད་ེཡོད་ནའང་། ཡིག་ཐོག་ཏུ་སྤོམ་དངུལ་ཞེས་བཀོད་མི་འདུག ལས་གཞི་དེར་ལྟ་དུས་སན་ཁབ་གསར་ཉ་ོཞེས་བཀོད་
འདུག སན་ཁབ་རང་གི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ མ་གཏོགས། གཞན་འགོ་གོན་གཏང་རྒྱུའི་དམིགས་སོའམ་ལས་འཆར་
གཞན་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདས་པའ་ིལོར་སོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༠༠ ཙམ་ཞིག་ཞུས་འདུག་དན་སོང་། ད་ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ ག་ི
གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་འདིའ་ིཐགོ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་མ་ིའདུག་ཞུ་དགོས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་འད་ིཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡནི།  

དོན་ཚན་གསུམ་པ། ད་ེསྔའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཟོས་འདུག ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བཟ་ོདགོས་པ་
གང་ཡང་མ་ིའདུག སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་གསལ་ག་ིཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པས་མཁེན་རྟགོས་ཡོང་
བའ་ིཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་ཀ་བ་དང་གདུང་མ། བག་ལེབ། དའེང་ཚནོ་ཁྲ་ཡོད་པ། རངི་ཐུང་ཡོད་པ། ཨང་གངས་ལ་སོགས་པ་འཁདོ་
ཡོད། དེའ་ིཐོག་ནས་ལམ་སང་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དེའ་ིཐོག་ནས་ལག་རལ་ག་ིའདང་མ་འདང་ཡོང་
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གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དང་པ་ོད་ེགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ཨང་གངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཡོད་པ་རེད། ཀ་བ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཀ་བ་ད་ེམཐ་ོརུ་མཐ་ོརུ་འག་ོཡ་ིཡོད་པ་རེད། འཕར་
ཆག་ག་ིགནས་སྟངས་ད་ེགོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ་གིས་གསུངས་སངོ་། བཀུར་འསོ་ས་ིའཐུས་རྣམ་པ་ཁག་ཅགི་གིས་
གསུངས་སོང་། "འཕར་ཚད།" བིས་ན་འགིག་གི་འདུག་ཟེར་སོང་། འདི་བཟོ་དུས་ང་ཚོའི་དབར་བགོ་གླེང་བྱུང་བ་རེད། 
"འཕར་ཚད།" བཟ་ོདགོས་ཀི་འདུག "འཕར་ཆག" བཟ་ོདགོས་ཀི་འདུག "འཕར་འབབ་" བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག མཐའ་
མར་འད་ིཆགས་པ་རེད། ད་ེཡིན་དུས་ད་ེའདའ་ིཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་འཕར་འབབ་བཟོས་ནའང་འགིག འཕར་ཚད་བཟོས་
ནའང་འགིག ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཨུ་ཚུགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། མང་
ཚོགས་ལ་གོ་བར་གསལ་པོ་འཕོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་
དགོས་འད་ིལན་འདབེས་སུ་ངས་ངསེ་པ་འད་ིགསུམ་ཡནི་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིདོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པར། འདས་ལོ་ལྔའི་རིང་གི་
སྔོན་རིས་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། 
འདིའི་ཁ་ཤོག་ཏུ་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ།༼སོར་ས་ཡ།༽ཟེར་འདུག འད་ིཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་
གཉིས་ཀ་ིབསོམས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བློན་ག་ིསྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་ཏག་ཏག་
མཐུན་ཡདོ་པ་རདེ། ཡིན་ནའང་། ཕ་ིལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ག་ིམཐའ་བསམོས་དརེ། ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་དང་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་གི་བསོམས་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༤༧༌༤༦ དེ་འད་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་འདིར་སོར་ས་ཡ་ 
༢༠༤༧༌༤༧ བསི་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རསི་ཚོགས་ཆུང་ག་ིངསོ་ནས་བསར་ཞབི་ཞུས་འབས་སུ། 
རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ནོར་འདུག་བསམ་བསམ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་དརེ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟརེ་ནས་བསི་པ་ཡནི་ན། མ་འོངས་པར་ཡིག་ཆ་ཉར་མཁན་ཚརོ་ཕན་
ཐགོས་ཀ་ིརདེ་བསམ་ག་ིའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡནི།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའ་ིབར་གསངེ་ཡིན།  

 


