
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། 
ཚགོས་དུས་བཅུ་པ། 

གྲོས་ཚགོས་ལས་རམི་གསར་ཤྲོག 
 

བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༩ ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ 

 

 

གསར་ཨང།  ༢   འདྲོན་ཨང། ༥༨   དྷརྨ་ཤཱལཱ 



  
 
 

རྩོམ་སྒྲིག་ཚགོས་ཆུང། 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 
བད་ེཆནེ་མཚ་ོམྩོ། 

 

གསར་འགྩོད་པ། 
དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། 

བསྟན་འཛིན། 

ཚ་ེརྒྲིང་སྒྲིད་ཆྩོས། 

དཔལ་ལྡན་སྩོན་མ། 

ཡྩོན་ཏན་དབང་ཕྱུག 

བྱམས་པ་བྩོ་བཟང་། 

དཔལ་ལྡན་སྩོལ་མ། 

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྩོད་འཇུག་པ། 
བསྟན་འཛིན་རྒྲིན་ཆེན། 
བྩོ་བཟང་མཚ་ོམྩོ། 
ཐུབ་བསྟན་དབང་འདུས། 
ཆྩོས་དབྱྒྲིངས་རང་གྩོལ། 
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                     དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། 

 
 

༡༌༌༌༥ 
༢ ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཁག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༦༌༌༌༨ 
༣ ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ཁག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༩༌༌༌༩ 
༤ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༡༠༌༌༌༡༠ 
༥ བོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༡༡༌༌༌༣༥ 
༦ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ༣༦༌༌༌༤༥ 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ ཐགོ་
བགྲ་ོགེང་། 

 
༤༦༌༌༌༧༨ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། 

 
༧༩༌༌༌༨༩ 

༩ གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༩༠༌༌༌༩༢ 

༡༠ མུ་མཐུད་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། ༩༣༌༌༌༩༥ 
༡༡ གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་བཟ་ོབཅསོ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༩༦༌༌༌༩༦ 
༡༢ གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་བཟ་ོབཅསོ་གྲོས་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། ༩༧༌༌༌༡༠༧ 
 
 

༡༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 

 
 

༡༡༠༌༌༌༡༣༨ 
 

༡༤ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

མུ་མཐུད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
 

༡༣༩༌༌༌༡༥༦ 
༡༥ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགངེ་དང་། གཏན་འབབེས། ༡༥༧༌༌༌༡༨༤ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོགླེང་དང་། དླེའྱི་ལན་འདླེབས་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་
གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ལས་ཁུངས་གོང་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་བག་ོགླེང་དང་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ 
༡ པོ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངླེས་ཅན་འགོ་གོན། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ནང་ནས་ངླེས་ཅན་འག་ོགོན་དླེར་
བསམོས་ ༨༩༦,༢༣༣ ཆགས་བསད་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངླེས་ཅན་འག་ོགོན་བསོམས་ ༨༩༦,༢༣༣ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ངླེས་ཅན་འག་ོགོན་གཉྱིས་པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ནང་ནས་ངླེས་ཅན་འག་ོགོན་དུ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉླེར་གནང་བ་བསམོས་ ༡,༧༩༠,༥༧༩ ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངླེས་ཅན་འག་ོགོན་བསམོས་ ༡,༧༩༠,༥༧༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ཡྱིན། སྙན་
སནོ་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་
ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བྱུང་
བ་བསོམས་ ༢༩,༤༦༣,༦༡༡ ཆགས་བསད་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༢༩,༤༦༣,༦༡༡ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་
སོན་གནང་རོགས་གནང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ 
༡,༠༩༠,༠༠༠ ཆགས་བསད་ཡདོ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནས་དླེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ ༡,༠༩༠,༠༠༠ གཏན་འབླེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
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ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གྱི་བསམོས་ 
༡༣,༧༩༠,༤༧༣ ཆགས་བསད་ཡདོ། ང་ཚསོ་དླེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༡༣,༧༩༠,༤༧༣ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཡྱིན། སྙན་སོན་
གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉླེར་བསམོས་ ༤,༥༠༢,༩༠༡ 
ཆགས་བསད་ཡདོ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དླེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་ ༤,༥༠༢,༩༠༡ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་
བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། སྙན་སོན་གནང་
མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གྱི་བསོམས་ 
༡,༢༥༦,༠༥༠ ཆགས་བསད་ཡདོ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༡,༢༥༦,༠༥༠ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། གསུང་རགོས་གནངོས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོདླེར་གཟུ་དཔང་གྱི་ལས་དོད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག ལས་དོད་དླེ་ད་བར་དུ་སུ་ལ་གནང་
ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པར་སུ་ལ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོན་མ་སུ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
གནང་སལོ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ངའྱི་དྱི་བ་དླེ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་དླེར་དངོས་གནས་བས་ན་ལན་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། གང་ཤླེས་པ་དླེ་བཤད་བཞག་ན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རླེད་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གནོ་ནང་དུ་འཁདོ་པ། ༡། གཟུ་དཔང་གྱི་ལས་དདོ། ༢། གོད་ཡ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐུན་རླེན་ཟླེར་རྒྱུ་
དླེ། ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རླེན་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་བར་དུ་
ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༡།༢༢ ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་། དླེ་ལ་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་འད། གང་ཡང་ཤླེས་རོགས་མླེད། ཡྱིན་
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ནའང་། གཟུ་དཔང་ཟླེར་རྒྱུ་དླེར་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཆ་རླེན་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བསོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
བསསོ་མླེད་དུས་འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཞག་བསད་པ་དླེར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གོང་མས་འགླེལ་བཤད་
གནང་དུས། ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག གང་ཤླེས་པ་དླེ་ཞུས་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ག་རང་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༡,༢༥༦,༠༥༠ གཏན་
འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བསོམས་ ༦,༡༠༧,༨༠༠ ཆགས་
བསད་ཡདོ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༦,༡༠༧,༨༠༠ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་
མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཡོད། དླེ་ནས་བང་ཕོགས་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་
གནང་རགོས་གནངོས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་
ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བང་ཕགོས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་
གཉླེར་བསམོས་ ༡,༡༨༥,༧༠༩ ཆགས་བསད་ཡདོ། ང་ཚསོ་དླེར་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་སོན་བསོམས་ ༡,༡༨༥,༧༠༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསོམས་ 
༣༨,༡༠༣ ཆགས་ཡོད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

བང་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༣༨,༡༠༣ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་རྒྱུན་གོན་ཡྱིན། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལ་ོཕགོས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་ ༨༣༨,༦༩༩ ཆགས་
བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅགོ་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
ལ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༨༣༨,༦༩༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
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དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལ་ོཕགོས་བདོ་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་
བསམོས་ ༢༩༣,༣༨༡ ཆགས་ཡོད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ལ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༢༩༣,༣༨༡ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་
འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉླེར་བསོམས་ ༨༩༦,༧༧༩ ཆགས་བསད་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་
མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ལ་དྭགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༨༩༦,༧༧༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སནོ་གནང་
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རོགས་གནོངས། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་
ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ 
༤༧༡,༩༨༨ ཆགས་བསད་ཡདོ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

སོར་སོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་ ༤༧༡,༩༨༨ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསམོས་འབོར་སྙན་
སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་ཀྱི་བསམོས་ ༡,༩༨༦,༣༥༧ 
ཆགས་ཡོད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༡,༩༨༦,༣༥༧ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་
སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་
ལགས།  



9 
 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་འཆར་
འབུལ་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་བ་དླེའྱི་བསོམས་ ༢,༩༥,༦༡༠ ཆགས་བསད་ཡོད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་
ནས་སྤར་གཅགོ་གང་ཡང་མླེད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༢,༩༥,༦༡༠ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན། སྱི་འཐུས་དགླེ་
བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱི་
ནས་མར་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འབླེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱིད་སོང་མཆོག་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མྱི་འདུག སོན་རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ལས་དོན་གནང་ཕོགས་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོདླེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འབླེལ་ཡོད་བཞུགས་མླེད་པར་སོང་གང་འད་
གནང་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གནས་སབས་ཕར་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་སོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་བ་བསོམས་ 
༡༨,༠༨༢,༩༡༩ ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༡༨,༠༨༢,༩༡༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གྱི་བསོམས་ 
༣༥༧,༣༩༠ ཆགས་འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༣༥༧,༣༩༠ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་
པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་འདྱི་ཡང་
ཕར་འགང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་ཐོག་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་
མྱི་འདུག སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དླེ་དག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས་ཕར་འགང་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་
ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསོམས་ 
༥,༣༠༡,༣༠༩ རླེད་འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༥,༣༠༡,༣༠༩ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༢༡༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ས་
གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་འབོར་སྙན་སོན་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་
དབང་ཐར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཚུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༡,༠༩༤,༣༦༠ རླེད་འདུག 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༡,༠༩༤,༣༦༠ གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ། ༡། ས་གནས་
རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གསར་འདླེམས་བྱུང་བ་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་འཕ་ོའགྱུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དླེ་ས་ལ་ོ ༣ མཚམས་ལ་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོ ༥ རླེད། འདྱི་ཡང་སླེ་འདླེམས་ཐོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་འབུལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེ་སའང་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། སནོ་མའྱི་གནས་བབ་ཁག་ཁག་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ངསོ་
སོར་ཆ་ཚང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་གནང་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། ལས་ཀ་བླེད་ཕགོས་དང་ག་རླེའྱི་ཐགོ་
ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ལའང་སྟབས་བདླེ་བ་དང་། དླེང་སང་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ཁག་ནང་ལ་མྱི་ཞྱིག་ལ་བཅོལ་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་
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འདའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པར་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བཞླེས་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་འདྱིའང་གཞྱིས་ལས་ཁང་ལ་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱིས་དངུལ་བསྱི་ཚགས་དང་། ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་ས་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ་འཚ་ོབ་དང་དླེ་འད་ཞྱིག་གསུང་གནང་གྱི་འདུག 
དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་སབས་དང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་གཟྱིགས་ཏླེ། ས་གནས་ཁག་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་ངླེས་པར་དུ་གཟྱིགས་
དགོས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སོན་མ་ང་ཚོའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཨུ་ཚུགས་མ་བརྒྱབ་པར་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་
ངལ་དང་བདླེ་སྡུག་ལ་བལྟས་ནས། འོས་ཤཤྱིང་འཚམ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག འདྱི་
རྱིགས་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ས་
གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སླེ་ཚན་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་སྟབས་བདླེ་བ་དང་། ཕག་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དྱི་བ་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པར། དྷ་
ས་རང་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ། དླེར་ག་རླེ་ཉམས་གས་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་ཞླེ་དག་རླེད་
མྱི་འདུག  

དླེ་ནས་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཡོད་པ་འད། དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་
དླེ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་དུས་ཚདོ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ནས། གཟའ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ལ་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དཔླེར་ན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ཚོས་དླེ་རྱིང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏླེ་སོ་བརྒྱབ་འདུག་དང་། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། གཟའ་སྤླེན་པ་དང་ཉྱི་མའམ། གཞུང་འབླེལ་གུང་
གསླེང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་གཏོགས། གཞན་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུ་རག་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། 
མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེར་བརླེན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་
ཡར་བཅར་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ས་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འད་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་དྱི་བ་འདྱི་བཏང་སོང་། དླེ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཟླེར་དུས། མྱི་མང་གྱིས་དང་བངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འགྱུར་བ་ཐླེབས་ཚར་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་རྣམ་པ་
ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་རླེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞླེ་དག་
ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིག་སདོ་དླེ་ཚའོང་ཡག་པ་ོཉར་ཚགས་བས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། འགའ་ཤས་ལ་ལ་ོབཅུ་དང་བཅ་ོལྔ་གོང་
གྱི་ཡྱིག་སོད་འཚོལ་དུ་འག་ོདུས། ཡྱིག་ཚང་ཡག་པ་ོམླེད་པ་དང་། ཆར་པ་བབས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་ཚར་
རླེད་ཟླེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོང་གྱི་ཕག་སླེལ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་
སོར་ས་ཡ་ ༥༌༠༠ ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་འདུག དླེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ འདུག ཁྱོན་བསོམས་སོར་ས་
ཡ་ ༦༌༠༠ ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་རླེད་འདུག དླེ་ས་གནས་གཞྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་
གཅྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཟའ་འཁོར་གཅྱིག་ནང་
ལ་ཐླེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ས་ོམ་ཕླེས་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་བཅར་ནས་རྒྱབ་གཉླེར་གཅྱིག་ཞུས། ཡང་
རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལོགས་སུ་ཕླེབས་དགོས་པ། མྱི་མང་ལ་བརྡབ་གསྱིག་ཐླེབས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ནང་དུའང་བདུན་
ཕྲག་གཅྱིག་ནང་དུ་དུས་ཁོམ་མྱི་འད་བ་རག་གྱི་ཡོད་དུས། དླེར་བསྟུན་དགོས་པ། དླེ་ནས་འག་ོསོང་བསྱི་ཚགས་རླེད། ལས་
དོན་ཚགས་ཚུད་རླེད། དླེར་བརླེན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ལས་ཁུངས་ཟླ་སྱིལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དགླེ་
སནོ་ནམ་ཕན་ཐགོས་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སར་མ་ ༥། 
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སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུར། དཔྱ་དངུལ་ (Online) ད་ཐོག་ནས་
འབུལ་རྒྱུ་གསུངས་པ་དླེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་དླེ་ལྟར་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། གལ་ཏླེ་ཆ་རླེན་
འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་
ཁུངས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཚར་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ས་ོའབླེད་ཀྱི་མླེད་པར་བརླེན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་
སོར་གསུངས་པ་དླེའང་སླེལ་འག་ོས་རླེད། ད་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་ཏླེ་
བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་དླེ་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤབདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག  

དང་པ་ོདླེར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་ལ་ཕ་གྱིར་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དླེབ་ལྗང་ཁུའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་ད་ལྟ་ཡང་སླེལ་མྱི་འདུག འསོ་
བསྡུའྱི་སབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞལ་པར་གནང་སོང་། གོང་དུ་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་དླེ་འད་བྱུང་སོང་། 
བསར་དུ་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ། དཔྱ་དངུལ་ད་ཐོག་
ནས་འབུལ་རྒྱུ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Pilot Project) བང་ཨ་རྱིར་སནོ་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མ་ག་སྱིག་
ཡོད་ཅླེས་ན་ནྱིང་བཀའ་གནང་སོང་སྟླེ། འདྱི་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཏན་ཁླེལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་
རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ 
༡ པ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་དུས་ཡུན་དླེ་ལ་ོ ༣ རླེད། ལ་ོ ༣ རླེ་མཚམས་ཚོགས་ཆུང་བརླེ་པ་ོ
ཐླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་དང་ཟླ་བ་ཁག་ཁག་རླེད། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཏླེ། 
ཟབ་སངོ་ཐླེངས་གཅྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་རླེན་བཞག་པ་རླེད།  

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་སྱིལ་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རླེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ། ང་
ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཉྱིན་མོའ་ིམྱི་དང་། མཚན་མོའ་ིཁྱྱི་ནང་བཞྱིན་ཕག་ལས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་དབུས་ཀྱི་ལན་ཁང་ཁག་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་འད་པ་ོབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་རྒྱུ། སབས་རླེ་འབླེལ་ཡདོ་
ཚོས་ཕག་ལས་བསྐུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ། ལས་འབོར་ས་མྱིན་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་ལངས་སོད་
མཁན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་ལག་དླེབ་སོན་པ་ོ (Blue Book) དླེའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ལོགས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ས་ཐླེངས་གཅྱིག་
དགངོས་པ་འཁརོ་འདུག དླེའང་གནས་སབས་རྱིང་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་གང་བསྡུས་པ་དླེ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལ་ཕུལ་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཅུག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཞྱིག་བཟསོ་པ་མ་གཏོགས། དླེ་ལས་འཕྲསོ་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་དཔྱ་
དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མླེད། དླེ་ལྟར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
གང་རླེད་ཅླེ་ན། རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་འག་ོསོང་འགའ་ཤས་བསྱི་ཚགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་
ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་དྲུང་གསར་པ་ཞྱིག་བས་ོགཞག་བ་རྒྱུ་དང་། དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སབས་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག  

 བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཚ་ོབ་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་
མ་རླེད། འག་ོཁྱིད་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན། མང་ཚོགས་ཁོད་དུ་ལས་འགུལ་བླེད་མཁན། ལས་འགུལ་བླེད་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། འགན་འཁུར་མཁན་དླེས་གང་ལ་གང་འཚམ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རང་དབང་བདླེན་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཡང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རླེད། མྱི་མང་གྱིས་འོས་འཕངས་ནས་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་བདམས། ཚོགས་གཙ་ོབསོ་
གཞག་བས་ནས་སྟངས་འཛིན་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ས་དང་མྱི་འད་བ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་
སབས་སུ་ཡྱིན་པ་འད། འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཟུར་འཛར་ཁོངས་སུ་
བཅུགས་ནས། ད་ལྟ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་དང་བླེད་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་ས་ལྟར་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་
འད་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་ལས་ཁུངས་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་རྱིགས་ཡོང་གྱི་
རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ས་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་
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འདུག་སྟླེ། གཡས་ལ་ཕོག གཡོན་ལ་འཐུས་ཤཤོར། དླེ་འད་ཡོང་བའྱི་ཉླེན་ཁ་མླེད་པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ལས་མང་ཐག་ཆདོ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ། དྷ་ས་རང་ཚོགས་ལས་ཁུངས་ཉམས་གས་ོལ་སོར་ ༤༤,༠༠༠ གསུངས་པ་
དླེ་རླེད། དྷ་སའྱི་བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ནྱི་མླེ་གྷན་ཟློས་གར་གྱི་ལམ་དུ། གཞོན་ནུའྱི་ལས་ཁུངས་
མ་སླེབས་གོང་དུ་ཤྱིང་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁང་པ་དླེའྱི་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ཏོག་ཙམ་
ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་སོར་ ༤༤,༠༠༠ བཞག་ནས། རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་འགའ་ཤཤས་ནང་དུ་སོར་ ༥༤,༠༠༠། 
༧༥,༠༠༠། ༥༤,༠༠༠། མཐའ་མ་དླེར་ ༤༤,༠༠༠ ལ་ངླེས་པ་རླེད་འདུག འགན་ཤོག་འབོར་ཁག་ནས་ཁླེ་ཤོས་དླེ་བཏང་བའྱི་
ཁུལ་རླེད།  

དླེ་བཞྱིན་དྷ་ས་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་སད། བརྒྱ་ཤོག་བགོ་བཤའ་
བརྒྱབ་ཡོད་པར་བརླེན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དུ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རླེད། ད་
ལྟ་འདྱིར་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟླེ། ལས་ཁུངས་ཁག་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངལ་ཞླེ་དག་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པས་ཟླ་བ་དྲུག་མཚམས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དུ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་ཁག་ཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ས་གནས་ཆླེ་ཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་ས་གནས་ཆླེ་བ་དང་འབྱིང་བ། 
ཆུང་བར་དབླེ་བ་ཕླེས་ཡོད་པ་རླེད། ལས་འབོར་ཆླེ་ཆུང་ངམ་མྱི་འབོར་ལ་དཔགས་པའྱི་དབླེ་བ་ཕླེས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་
དྷ་རམ་ས་ལ་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་སོ་འབླེད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྱིང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
སབས་མཚམས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རླེན་པས། ང་བརྒྱ་ཤོག་ང་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་རྱིང་བརྒྱ་ཤོག་ཅ་པ་མ་གཏོགས་བསྡུ་རྒྱུ་མྱིན་
གསུངས་ན། ཛ་དག་ཡྱིན་ན་ངླེས་པར་དུ་བསྡུ་དགོས་རླེད་ཅླེས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག དླེས་མང་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སསོ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་དླེས་ལས་ཁུངས་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་སརོ་ལ་གསུངས་པ་རླེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་འདྱི་
ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས་ད་ཐོག་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཆག་ཡང་སོར་ལ་གསུངས་པ་རླེད། 
སྱིར་བཏང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་འབླེལ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ཆག་ཡང་ཆླེན་པ་ོགཅྱིག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་ཆག་
ཡང་གཅྱིག་བཏང་ཡདོ་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུས། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་གནང་སྟླེ་བཏོན་པ་དླེ་
དམྱིགས་བསལ་ཆག་ཡང་ཞྱིག་རླེད། ངླེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉམ་ཐག་
ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་བླེད་སོད་བས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དླེར་དམྱིགས་
བསལ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ག་རླེ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཆག་ཡང་ཞུ་མཁན་མང་ཆླེ་བ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རླེད་
མ་གཏོགས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། གལ་ཏླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་སྙན་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། བོད་
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རྱིགས་ཚོགས་པས་ཆག་ཡང་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་བ་དླེ་འབླེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ། དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱབ་གཉླེར་
བས་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕུལ། བཀའ་ཤག་ལ་
སྙན་སླེང་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་སྟླེ། མཐའ་མ་དླེར་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་སོ་ཆླེན་པ་ོཕླེས་པའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཆག་ཡང་ཆླེན་པ་ོདླེའྱི་ག་ོསབས་རགོས་ཚར་བ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་ནས་ད་ཐོག་སོར་ལ་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ས་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་དླེ། སྱི་
འཐུས་སབས་བཅུ་ ༡༤ ཡྱིན་པ་ཡོད། སབས་དླེ་དུས་ང་སྱི་འཐུས་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ངས་དྱི་བ་འདྱི་མོང་། ལན་ཡང་
བསནོ་སངོ་། མཚམས་རླེ་ཕར་ནས་དྱི་བ་འདྱི་དུས་དང་། འདྱི་ནས་ལན་འདླེབས་བླེད་པའྱི་སབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་ཁྱད་པར་འདུག 
ང་ཚསོ་དགླེ་སནོ་དང་ཆ་ཚང་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། ས་ོས་ོའདྱིར་ལན་དགསོ་དུས་ཅ་ཟྱིང་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག འདྱི་ངས་ཉམས་
མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ན་ནྱིང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་གང་མགོགས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞུས་པ་དླེ་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རླེན་པས་ད་བར་ལག་པ་རླེད། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རྒྱ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཁྱད་ལས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཞུས། བརན་པ་ོབས། ཉླེན་སྲུང་བས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བས་པ་ཚོས་
དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དུས་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། གངས་མཛོད་ནང་དུ་བོད་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་དླེ་དག་གྱི་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཉླེན་སྲུང་ཡག་པ་ོམ་བས་ན། དཀའ་ངལ་ཆགས་ཉླེན་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེན་
སྲུང་གྱི་སྲུང་སབོ་དམ་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚརོ་ད་རྒྱའྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། མཚན་འབོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས། (Rafael) ལམ་ (Zero Point) གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་ནས། རྒྱ་གར་
མཉམ་དུ་སྱིལ་ནས་དཀའ་ངལ་ག་རླེ་སླེལ་དགོས་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ གནོད་སོན་མ་ཡོང་བའྱི་ཁས་ལླེན་སུས་ཀང་བླེད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་ཚགས་ཁས་བང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པའྱི་ཁུལ་རླེད། ང་ཚསོ་ལག་བསྟར་གང་
མགོགས་ཐུབ་པའྱི་རླེ་བ་ཡོད། སོ་འབླེད་གང་མགོགས་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ལག་ཐོག་ཁ་པར་གཉྱིས་ཀར་ 
(Android & iOS) བླེད་སོད་བ་རྒྱུའྱི་བརྙན་ཆས་ཚང་མ་བཟོས་ནས་ (Launch) བ་རྒྱུ་བས་ཡོད། ཨ་རྱི་ནས་དངུལ་
ཕུལ་བཅུག་ནས་ཚོད་ལྟ་འགའ་ཤས་བས་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་འབླེད་བ་རྒྱུ་རླེད། སང་ཉྱིན་སོ་
ཕླེས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ཁ་ཆག་འདུག ས་ཆག་འདུག དླེ་འད་མ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་བརན་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རླེད། གང་
ལྟར་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་གང་མགགོས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཆླེ་ཤཤོས་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་དླེ་རླེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕ་
གྱིར་ཡོད་པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཚོར་བཀའ་གནང་ནས། ད་ཐགོ་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་སྐྲུན་འདུག དཔྱ་དངུལ་འབུལ་སད་དུས་
ཚདོ་མླེད་གསུང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཡོལ་ཚར་བ་རླེད། མཉམ་ཞུགས་ངླེས་པར་དུ་གནང་དགསོ་རླེད། ས་ོས་ོདང་ནང་མྱིས་འབུལ་
རྒྱུ། གོགས་པོས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། དཔྱ་དངུལ་དང་ཟས་བཅད། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རླེད།  
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་དཔྱ་དངུལ་ད་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རླེད་དམ་
ཞླེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་མྱི་འད་བ་དུས་ཚདོ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ན། དླེང་སང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུའང་མྱི་ཚང་
མ་བླེལ་ཟྱིང་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱིས་དུས་ཚོད་ཡོད་དུས། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
བཅར་ནས་རྒྱབ་གཉླེར་རྱིགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཆར་
གཞྱི་གང་ཡང་མླེད། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་ཡག་པ་ོབྱུང་ན། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཡུ་རོབ་དང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བཅས་ལ་མཐུན་
རླེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རླེད། རྱིང་མྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལའང་མ་ཆགོ་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ལ་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་སོར་ལ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་པ་
ཡྱིན་ན་ངླེས་པར་དུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། སོ་
སོའ་ིའགན་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ས་ོས་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཚོན་བླེད་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ངླེས་པར་དུ་འབུལ་
དགསོ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

དླེ་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཐླེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཆག་ཡང་གནང་ཚར་བ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་
འཚོལ་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཆག་ཡང་མ་ཡྱིན་པར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་
ནས། ང་ཚོས་བུ་ལོན་ཞྱིག་བངས་ནའང་ (Installment)ཤནང་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་ཁ་ཤས་ལ་དཔལ་འབོར་
གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། ནང་མྱི་བཞྱི་ལྔའྱི་དཔྱ་དངུལ་སླེབ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ 
(Installment) ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་མླེད་དམ། གལ་སྱིད་ཆག་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་མཁན་ཚསོ་སླེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
ཆག་ཡང་མང་པ་ོགནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་བཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་དླེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུའང་ག་ལླེར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
དགླེ་མཚན་དང་ལླེགས་པའྱི་ཆ་ཡོང་ས་རླེད། ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤངས་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་
འབུལ་འབབ་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་པར་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་དང་། འག་ོལས་ཚང་མར་ཐུགས་
རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་འབུལ་འབབ་ཆ་ཚང་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སྤྲོད་
ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕུལ་ཟྱིན་པ་དླེ་ལག་དླེབ་ནང་དུ་འཁོད་དང་མ་འཁོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས། དླེར་
དགོངས་བཞླེས་འད་གང་ཡོད་ན། དཔླེར་ན། འོས་བསྡུ་ལ་སོགས་པའྱི་སབས་སུ་དཔྱ་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ར་སྤྲོད་
བླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་དགངོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞླེས་ཡོད་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་མྱིན་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་སོན་མ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་དངོས་གནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཟླ་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཐད་
འཛིན་སོང་ལ་དགོངས་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁྱིམས་
སྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་བ་རྒྱུར་
སྱི་འཐུས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དགངོས་གཞྱི་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རླེད་
བསད་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱིས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སྟནོ་དགོས་རླེད་མ་གཏགོས། འཛནི་སོང་ལ་ཡང་སླེ་བཤད་ནའང་ཕན་ཐགོས་ཞླེ་དག་
ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དངོས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག དླེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་ན་ཐག་ཉླེ་བ་ཡོད་རླེད་སྙམ། ངས་དན་པ་བཞྱིན་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས།ཤསར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོཤདཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་སརོ་ལ་ཡྱིན།ཤདཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་མཚནོ་ཆླེད་ཆ་
རླེན་ཡག་ཤོས་ཤཤྱིག་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབླེབས་གཞྱིར་བཟུང་དཔྱ་ཁལ་སྒྲུབ་འབུལ་བ་རྒྱུ་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་
བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།ཤདླེར་བརླེན་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་འདྱི་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་།ཤམཐོང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཇོག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང།ཤདངསོ་གནས་དང་གནས་ཉམ་ཐག་དང་དགསོ་ངླེས་
ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་མྱིན་ཡང་སླེ་ཆག་ཡང་བཏང་ནས། ལླེབ་བརྡུང་རང་བ་
རྒྱུ་འདྱི་ངའྱི་ངོས་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུགཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུགཤ 

དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་འདྱི་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནང་རྒྱུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་དགོས་ངླེས་ཅན་རླེད།ཤ
འཛམ་བུ་གྱིང་དུས་རབས་ཉླེར་གཅྱིག་ནང་དུ་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད།ཤདུས་རབས་ཉླེར་གཅྱིག་འདྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དུས་རབས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་འཕྲུལ་ཆས་
ཀྱི་རྒྱབ་ཏུ་མྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲུལ་ཆས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་བཟསོ་ནའང་མྱིས་འགུལ་སོད་རྒྱག་མ་ཐུབ་པར་བརླེན། 
ལག་ས་འདྱི་ནས་ལག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་སྐུ་ངལ་ཆླེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤ
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་
ནས་རླེད།ཤསྱི་འཐུས་ཚ་ོསོར་བསོད་ག་པར་ཕླེབས་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡང་
ག་ོབསོན་སོབ་གས་ོམ་འདང་བ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚསོ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཐགོ་ཏགོ་ཙམ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤླེས་མླེད་ན་
སྙམ།ཤ 

དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་དླེར། དཔྱ་ཁལ་ཡོད་པ་འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན།ཤབོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱི་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ར་
བ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེར་གཞྱིགས་པའྱི་ཁོ་ལ་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་
བཞུགས་མཁན་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འསོ་བསྡུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
གཞུང་ཞབས་བ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རླེད།ཤགཞུང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་པ་རླེད།ཤཐོབ་ཐང་ཚང་མ་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
ཡྱིན་ནའང་།ཤང་དླེ་ས་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ལ་འཚམས་འདྱི་གཟྱིགས་སོར་འགོ་དུས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུགཤ
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གནས་སོད་ཆོག་པའྱི་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་ (RC) མླེད་
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པ།ཤའདྱི་ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རླེན་པས་ཆགས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། བསམ་བཞྱིན་དུ་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་
འདུགཤགཞན་དག་ཕར་བཞག སྱིག་འཛུགས་དླེ་འདའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དགོངས་པར་འབབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད་གསུངས་པ་དང།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབླེལ་ཡོད་ནས་ཁྱླེད་
རང་ཚོའྱི་འཛནི་སངོ་ཐགོ་ནས་དགག་པ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་བ། དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོཡོང་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་། 
འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང།ཤས་གནས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུ་དང་འབླེལ་ཡོད་ཀྱི་འགླེལ་བཤད་ཡོང་སྟངས་གཉྱིས་དབར་ཁྱད་
པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞླེས་གནང་ནས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་དླེ་དག་རུབ་རུབ་བླེད་ཐུབ་པ་
གནང་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས།ཤཕར་བུད་རྒྱག་བཏང་ནས།ཤཆླེད་དུ་མངགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་། 
གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་དླེ་འད་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།ཤཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤརང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། ཁག་ཅྱིག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཕག་ལས་སྒྲུབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་
ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གཞུང་གྱིས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བོད་རང་དབང་བདླེན་
པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཚ་ོལ་དཀའ་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་དླེ་
དག་དབུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན་གཟྱིགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། སོན་མ་ང་གོས་ཚོགས་ལ་བསླེབས་
ཚར་བའྱི་རླེས་ལའང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ཐགོ་ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་
རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོལོ་དྲུག་བས་ནས་ཡར་སླེབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དཀའ་ངལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིར་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ཉུང་ཉུང་རླེད་འདུག དཔླེར་ན། ས་གནས་ཆླེ་ཤོས་མོན་གྷ་ོདང་། སླེལ་ཀོབ། དྷ་རམ་
ས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་བླེད་དླེ་ཚ་ོབདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ཁ་ོརང་ཚ་ོཡྱིན་ཤག་ཤག་འཛམོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིད་པ་རླེད། དབུས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་མོན་གྷ་ོས་
གནས་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བདུན་ཡོད་པ་རླེད། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཐླེངས་གཉྱིས་འཛོམས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་དབུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཕླེད་ཀ་ཕླེད་ཀ་མ་གཏོགས་
འཛོམས་ཆོག་གྱི་མླེད་པ་རླེད། གཟའ་ཕུར་བུ་ཉྱིན་ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་པའྱི་མྱི་གསུམ། གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཚོགས་གཙ་ོགཙོས་
པའྱི་མྱི་གསུམ་ཕླེབས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་འབོར་ཆླེན་པ་ོརླེད་དླེ་བདུན་ཕྲག་
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གཅྱིག་ལ་ས་ོཐླེངས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་འབླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སླེལ་ཀབོ་ལའང་དླེ་དླེ་བཞྱིན་རླེད། ལས་བླེད་སོར་བ་འཁོར་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་འབོར་ཡང་ཆླེན་པ་ོརླེད། དཔྱ་དླེབ་ནང་འཁོད་ལོ་རྒྱུས་ལ་ནོར་བཅོས་ཆླེད་འགླེངས་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་
འཇུག་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གསར་བཟ་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཙང་བཤུས་བླེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔྱ་
དངུལ་ལླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེར་དགོངས་བཞླེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ལས་ཁུངས་ཆུང་ཆུང་དང་ཁོར་ཡུག་དླེར་བལྟས་ནས་ང་ཚོས་སང་མླེད་བཏང་ནས་གཡུགས་བཞག་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ངས་ཚོར་
གྱི་འདུག དླེ་རྱིང་ཁོང་ཚོའྱི་ཚབ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེར་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་
དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་མ་སོང། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་ཚོར་ཉྱིན་ག་རླེད། 
སླེམས་ཤུགས་བས་ནས་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིངས་ཆར་བསླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། འབླེལ་
ཆགས་ལན་ཁང་ས་ོསོས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་འདྱི་ས་ོཔ་ོའད་ཞྱིག་ངས་ཚརོ་གྱི་འདུག རང་ཉྱིད་ལ་མོང་
ཚརོ་ཡདོ་པའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་དླེ་འད་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ། མྱི་གཅྱིག་དྷ་སར་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ལན་ཁང་ཁག་གྱི་
དྲུང་ཆླེ་སར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་མྱིང་འབོད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤདྲུང་ཆླེ་ཁག་ནས་ཡར་བཅར་བའྱི་སབས་སུ་ཡག་
ཤོས་ཅྱིག་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆླེ་རླེད་འདུག རྒན་པ་དང་ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས། བླེད་ཐུབ་ནའང་རླེད་མ་ཐུབ་ནའང་རླེད་ངསོ་ལླེན་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། མ་འངོས་པར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག ལན་ཁང་འགའ་ཤས་ཀྱི་དྲུང་ཆླེ་
ཚོར་བཅར་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་ོཚོར་སོན་འཛུགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག་དང་། ཟུར་ཟ་བླེད་མཁན་འད་པ་ོ
ཞྱིག་ལམ་སང་རྣམ་འགྱུར་ནས་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཁུར་མྱི་དགོས་པར་བརྡ་
ཞྱིག་འཕྲོད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དླེ་རྱིང་དཔླེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་ཁུངས་
ཚོགས་ཆུང་ཚ་ོལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ནོར་བཅོས་བླེད་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གཤམ་འོག་ལས་བླེད་ཀྱིས་ནོར་བཅོས་བླེད་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་བ་རླེད། དླེ་ལྟར་འཁོད་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་
པར་ཡདོ་པ་རླེད། ཁ་སང་ང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། གཤམ་འོག་ལས་བླེད་འདྱིས་ཏོག་ཙམ་མ་རུང་བའྱི་
རྣམ་འགྱུར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་རླེད་གསུངས་པ་རླེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་པར་ཡོད་ཟླེར་དུས། ར་
འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་ནོར་བཅོས་ཐླེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བླེད་མྱི་ཆོག་ཟླེར་བ་འདྱི་ནོར་བཅོས་བླེད་མྱི་ཆོག་ཟླེར་བ་འདྱི་
རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིས་ཁུངས་འཁྱོལ་གྱི་མ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད་གསུངས་སོང། དོན་
ཚན་ ༼ཅ་པ།༽ ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་གསར་བཟ་ོབས་ནས་ནརོ་འཁྲུལ་འཕར་མ་བླེད་མྱི་ཆགོ་ཟླེར་བ་འདྱི་ལུང་འདླེན་བས་པ་རླེད། 
ངས་དླེ་དུས་ལན་གང་བཏབ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། དགོངས་དག གཅྱིག་ནས་སྱིག་གཞྱིར་མཁྱླེན་རོགས་མྱི་འདུག་ལ། གཉྱིས་ནས་བོད་
ཡྱིག་གནས་ཚད་ས་ོཔ་ོརླེད་འདུག མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞླེས་རགོས་ལབ་བཞག་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ལན་ཁང་ཁག་ལ་
འདྱི་འདའང་འདུག ལྟ་བ་འདྱི་མཐ་ོསར་བསླེབས། གནས་ཚད་འདྱི་མར་བསླེབས། ཕར་ནས་མྱི་གཅྱིག་བསླེབས་ན་ང་ཚོར་
རྙོག་ག་འཆད་མཁན་རླེད་བསམ་མཁན་དླེ་འད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དླེ་རྱིང་ངས་ལས་བླེད་དླེའྱི་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྱིན། གལ་ཏླེ་



23 
 

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབླེལ་ནས་གནད་དནོ་འདྱི་བསླེབས་སངོ་ན་དླེ་དུས་ངས་རྱིམ་པས་འདནོ་གྱི་ཡྱིན་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སར་མ ༥། 
 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤདང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་སོར་ལ་ཚགོས་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིའྱི་སརོ་ལ་
ཞུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེར་འགྱུར་བ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འག་ོསོང་བསམས་པ་ཞྱིག་དན་མ་སོང། མཚམས་རླེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདླེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་གྱི་ཟམ་པ་འད་ཞྱིག བཀའ་ཤག་དང་མྱི་མང་
དབར་གྱི་ཟམ་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རླེད་ཟླེར་ནས་མྱི་མང་གྱིས་ཡྱིད་ཆླེས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཀང་དླེ་ག་རང་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོར་བ་འད་ཞྱིག་དང། མཚམས་རླེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་རླེད་ཅླེས་ངོས་ལླེན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
གང་ཞུས་པ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལག་ལླེན་བསྟར་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་འཆད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
བཤད་རླེད། བཤད་པ་དླེར་ལག་ལླེན་ཞྱིག་བསྟར་ཡོང་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་དོན་མླེད་རང་སང་གང་ཤར་བས་
ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཙང་། མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚོར་ཞུ་གཏུག་བས་ནས། བཤད་ས་ཞྱིག་
ཡོད་རླེད་བསམས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ངས་བཤད་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་གང་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་པའྱི་ནང་དུ་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་
རླེད། རབ་འབྱིང་མཐའ་གསུམ་རླེད། གནས་སྟངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ངས་བཤད་པ་ལྟར་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་མ་རླེད། ས་ོསོས་འཚ་ོབ་སླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཟའ་མྱི་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། བཟའ་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོ་ལོ་ ༦།༧ རྱིང་ལག་ནས་བསད་པ་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་རླེད། གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་སོ་
སོར་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན་གང་བླེད་ས་རླེད། ད་ག་སླེ་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཐབས་ཤླེས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་གཏོང་གྱི་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ངས་ང་རང་གྱི་ལས་དོན་དང་ཉམས་མོང་གྱི་རླེན་པས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད། ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མྱིང་གྱི་དག་ཆ་དང་། ལོ་ཚིག་ཏོག་ཙམ་ཡར་མར་འཁྲུགས་པ། དླེ་འདའྱི་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་འཕྲད་ཡདོ་པ་རླེད། ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ཕ་ཐུག་མ་ཐུབ་པ་དང་། མ་ཐུག་མ་ཐུབ་པ། བཟའ་ཚང་གཉྱིས་ལ་ོམང་
ཐུག་མ་ཐུབ་པ། ཁ་པར་རང་རང་ནང་དུ་ལ་ོ ༦།༧ འཁྱོལ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ལག་
པར་དུ་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ལ་བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་བའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདའང་ཆགས་འདུག དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུ་
ཕར་བཞག་ནས། འདྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་རླེད་ཟླེར་ནས་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་མྱིས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་
རླེད། ས་ོསོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རླེད། ལས་བླེད་ལ་བཤད་ན་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་བནོ་ལ་
བཤད་ན་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སུ་ལ་བཤད་ནའང་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནད་
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དནོ་འདྱི་རྱིགས་འཕྲད་པའྱི་སབས་སུ་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་པ་དླེ་འད་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་མྱི་
ཐུབ་པར་སོང་ཙང་ངུ་སད་ཤོར་བ་དླེ་འདའང་འདུག དླེ་རྱིང་ངས་གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་འཆད་དུས་མྱི་མང་པོས་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ཀྱི་རླེད། དཀའ་ངལ་མོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔྱ་
དངུལ་ལག་དླེབ་ལ་མཐོང་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད། མཐོང་ཟགས་འགོ་ས་རླེད། མཐོང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ (Embassy) ཡྱིས་མཐོང་ཞླེ་དག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བའྱི་མཐོང་འདྱི་རླེད། མཐོང་འདྱི་ཙམ་རླེད། 
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚསོ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་འསོ་འགན་ཞྱིག་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྤྲད་འདོད་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དག་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནོར་བ་ལ་བརླེན་ནས། སོ་སོའ་ིམྱི་
ཚེར་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ག་རླེ་བས་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སོག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་དླེ་འད་ཡོད་ན་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རླེད། དཀའ་ངལ་ཞླེ་དག་མོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཚོར་སོན་བརདོ་མྱིན། ཁ་ོརང་ཚའོང་ཁག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
དུས། དླེ་བཞྱིན་བསོ་ཤོག་ཟླེར་དུས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ལའང་ཁག་མྱི་འདུག མྱི་མང་ཚརོ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་འདུག བཟའ་ཚང་ཁ་འཐོར་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཕ་མས་བུ་ཕྲུག་ཐུག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཕྲུ་གུའྱི་ཐོབ་ཐང་ 
(Human Right, Child's Law) དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ (Embassy) དླེ་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་
ག་རང་བཀག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་གནས་སྟངས་དླེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཐུག་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་བསམ་
བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས། ད་ག་སླེ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་རླེད་ཟླེར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་འག་ོཡྱི་མ་
རླེད། བཟའ་ཚང་ཁ་འཐརོ་བ་དང་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ཕ་མ་མ་ཐུག་ན་ལས་འབས་དླེ་དླེ་བཞྱིན་འག་ོཡྱི་མ་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང། དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ནང་དུ་མྱིང་
དང་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཅྱིག་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག་ཟླེར་བ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རླེད། སོན་མ་དླེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་དཔལ་འབོར་ལས་
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ཁུངས་ལ་བཅར་དུས། སྱིར་བཏང་མྱི་འདྱི་མག་ོའཚསོ་པ་ོདང་ཡར་མར་འབླེལ་བ་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་མ་རླེད། ང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་ལ་བསླེབས་སོང། དླེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབླེལ་བ་བས་ནས་མཐའ་མར་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མདུན་སར་བཅར་བ་ཡྱིན། ལོ་གཉྱིས་གོང་གྱི་གནས་ཚུལ་རླེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་
ནས་བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ཁྱ་ོདླེར་ཕྱིན་ནས་ལ་ོ ༤།༥ ཕྱིན་འདུག སླེ་སན་དང་བུ་ཕྲུག་
འདྱིར་ལག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཕྲུ་གུའྱི་དཔྱ་དླེབ་ནང་འཁོད་ལ་ོརྒྱུས་འགྱིག་གྱི་འདུག སླེ་སན་དླེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནས་
ཁ་ོརང་གཉྱིས་ལ་འདམ་ཀ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། ཁྱ་ོགས་ཁྱླེད་རང་ག་རླེ་བས་ནའང་བོས། ཕྲུ་གུ་ཕར་ཐངོས་ཤོག ཐབས་ཤླེས་དླེ་མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱིས་རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རླེད་འདུག ཁོང་གཉྱིས་བཟའ་ཚང་ཁག་ཁག་བས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཕར་
བཏང་། ཨ་མ་ཡང་ན་འདྱིར་ལག་རྒྱུ་རླེད། ཡང་ན་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུ་རླེད། དླེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག འཚབ་ཆླེན་པོ་རླེད། 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་མདུན་ན་མྱིག་ཆུ་བཏང་སོང། ངའྱི་མདུན་ལའང་མྱིག་ཆུ་བཏང་སོང། ས་ོསོ་ཡྱིན་ནའང་སླེམས་
པ་ས་ོདགོས་རྒྱུ། ག་རླེ་བླེད་དགོས་ནའང་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་དན་བྱུང། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དླེར་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད། ར་འཛིན་ལམ་
སྟོན་དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཐབས་ཤླེས་ཤཤྱིག་བས་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དང། 
ལམ་ཁ་སྤྲད་རྒྱུ་དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ལ་རྱིན་ཐང་ཆླེན་
པོ་ཡོད་པ་དང། དླེའྱི་རྱིན་ཐང་བརླག་འགོ་ཉླེན་འདུག་ཟླེར་བ་དླེའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ལ་ཆ་འཇོག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལའང་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱིས་སོ་སོའ་ིམྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་དུས། འདྱིར་
བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་ནས་འདྱི་དང་འབླེལ་ནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཕོགས་བསོམས། ཨང་། ༦༢ པ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ། དླེ་ལ་དངུལ་འབོར་སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་རླེད་འདུག འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ལ་ལྟ་དུས་ཆ་ཚང་བང་ཨ་
རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་རླེད་འདུག འདྱི་འགྱིག་མ་འགྱིག་དང་དོགས་འདྱི་དླེ་འད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ས་
གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ལ་ལྟ་དུས། སྱིར་བཏང་ཡྱིག་ཆ་དང་། དཔར་གོན། ཉླེ་འཁོར་
ལམ་གོན་དླེ་འད་རླེད་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་དླེ་འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚགོས་པ་ཁག་ ༣༦ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་འདྱིར་འག་ོགོན་ག་
རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་གསལ་བཤད་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བང་ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་ཚུད་ཀྱི་མླེད་པར་སོང་ཙང་། ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་གཞན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཡོད་ན་
གང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱུན་གོན་མ་ཞུ་མཁན་དང་དླེ་འདའྱི་འག་ོགོན་
མླེད་པ། ཡང་ན་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ས་ོསོས་ཐབས་ཤླེས་འཚོལ་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཨ་རྱི་
ཙམ་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དླེ་འདའྱི་ཐབས་ཤླེས་གཏོང་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་ད་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་ཆག་ཡང་ཡང་སླེ་
གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དླེར། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཡྱི་ཆག་ཡང་མ་གཏོགས་སྱིར་
བཏང་ཆག་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དགངོས་དནོ་ལྟར་ཆག་ཡང་གྱི་ལམ་་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། ཁྱིམས་དླེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་བཏང་བར་དུ་ང་ཚོས་འགོག་ཐབས་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རླེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་གྱི་ཁྱིམས་དླེ་ལག་བསྟར་
གནང་ནས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་དགོངས་པ་ཡོད་པ་
བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རླེད། ཁག་ཅྱིག་ནས་ཡང་སླེ་ཆག་ཡང་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམླེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་རླེད། ཁྱིམས་སྱིག་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་དང་ལག་པར་དུ་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ལུང་འདླེན་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་
ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ། ཚང་མ་དཔྱ་དླེབ་རྙྱིང་པ་ཡོད་པ་རླེད། 
སབས་དླེ་དུས་ཨང་གངས་གཅྱིག་གྱུར་མ་རླེད། ས་གནས་སོ་སོར་ཨང་གངས་གཅྱིག་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣་་་༢༠༠༤ ལོར་སབས་དླེའྱི་ཚ་ེདླེའྱི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་
ཨང་གངས་བདུན་བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ། ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་རླེན་པས་
མཉམ་ཞུགས་བས་མྱི་འདུག དླེ་འད་བས་ནས་ལག་བསད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། རྱིམ་པས་དླེབ་ལྗང་ཁུ་རྙྱིང་པར་དངུལ་བསྡུ་
ཆོག་གྱི་རླེད་དང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། མཐའ་མ་དླེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔྱ་དླེབ་རྙྱིང་པའྱི་ཐོག་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ཆོག་གྱི་
མ་རླེད་ཅླེས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་གནང་འདུག ཕྱིས་སུ་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞླེས་
གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

 དླེ་བཞྱིན་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ལྟོས་མླེད། དླེང་སང་ཨང་
གངས་བདུན་ཅན་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོམཁན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད། སང་ཏོག་དང་རྡོར་རླེ་གྱིང་དུ་ལས་
བླེད་ཆླེད་མངགས་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་བ་དླེ་འདའང་བྱུང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་སུ་ལས་བླེད་གཏོང་བའྱི་
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སབས་སུ་མྱི་མང་བཅར་དང་མ་བཅར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ཉྱིན་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པར་མྱི་ཚང་མ་ཐང་ཐང་འད་
པ་ོབས། ཉྱིན་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པར་རགོས་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་རླེད་འདུག དླེ་འདའྱི་བརྒྱུད་
ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེང་སང་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་མླེད་ནའང་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དླེབ་ཡོད་ན་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་འཛུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལས་བླེད་འདླེམས་བས་ོལན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་
ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་མྱིན་ས་གནས་ཀྱིས་ག་རླེ་
ཞུས་པ་དང་ཁངོ་ཚོའྱི་དགངོས་པ་ག་རླེད་ཡྱིན་གསལ་པ་ོམླེད་དུས། ངས་འདྱིར་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁོང་ཚ་ོལ་
འདུན་པ་ཡོད་ན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་
འགོའ་ིཞྱིབ་འཇུག་སབས་སུ་བོད་མྱི་ཡྱིན་མྱིན་བལྟ་སྱིད་པ་རླེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་རྙྱིང་པ་ཡོད་ན་གཞན་གང་
ཡང་དགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱི་དང་ལ་ོགསལ་བའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
དང་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བོད་མྱི་དངོས་བདླེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་བས་ནས་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔྱ་དླེབ་མ་གནང་གོང་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དགོས་འདྱི་ཞུ་
མཁན་དང་། ལན་འདླེབས་མཁན་དབར་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པ་དླེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཀ་རྡོར་
སང་གསུམ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡོད་ཀྱི་རླེད། གཞུང་ཞབས་ནང་དུའང་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་་ཏན་ཏན་རླེད། ཐོག་མར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་བཟ་ོ
བའྱི་སབས་སུ་ཚང་མས་བཟསོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤་་་༢༠༠༥ ལ་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དླེབ་བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་གུ་ཡངས་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོར་དང་པ་ོམྱི་གངས་ ༥༠ ཡྱི་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་བཀྲམ་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ང་ཡྱིན། ངའྱི་ཨ་མའྱི་མྱིང་གྱི་དག་ཆ་ནརོ་འདུགཤ སབས་དླེ་དུས་ལ་ོ
རྒྱུས་ཆ་ཚང་ལག་པས་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། འགླེངས་ཤཤོག་ངས་བཀང་པ་རླེད། ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་
འདུག དླེ་ནས་རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་ཞུས་ནས་རླེས་སུ་ཕྱི་ལོ ༢༠༠༨ ལོར་ཚད་བཀག་ཅྱིག་བཟོས་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ 
གོང་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕོགས་སྱིག་བས་ཏླེ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་བཟོས་པ་རླེད། དླེ་ལའང་བཀའ་ཤག་
རླེྱིམ་པས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ས་ཡྱིན་ན་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ནང་དུ་མྱིང་དང་། སླེས་ལ་ོསླེས་ཚེས། 
ཕ་ཡུལ། གཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་། ཕ་མའྱི་མྱིང་། ཁ་བང་བཅས་འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་ཆ་ཚང་བྱིས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པར་སོང་ཙང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རླེད། ས་ོསོའ་ིལ་ོརྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཅྱིག་བཏང་། འགྱུར་བ་གཉྱིས་བཏང་། འགྱུར་བ་
གསུམ་བཏང་ན། དཀའ་ངལ་དླེ་འད་འཕྲད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ངའྱི་སར་བཅར་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ངས་རྣམ་པ་
ཚ་ོམཇལ་མངོ་། དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་སྱིད། དཀའ་ངལ་སླེལ་མ་ཐུབ་པའང་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། 
ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་འདྱི་རྡ་ོལ་བརོས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རླེད། འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་དླེའྱི་རླེན་པས་བདླེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག དླེ་འད་ཞྱིག་
མ་བལྟས་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ན། ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་དླེར་ཡང་སླེ་རྱིས་མླེད་
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ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། རྡ་ོལ་བརོས་པའྱི་རྱི་མ་ོདླེ་འད་གང་ཡང་མ་རླེད་དླེ། མྱི་མང་བ་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ། མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུ་ནྱི་སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་འགན་རླེད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་དཔྱ་དངུལ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དང་པ་ོདཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མླེད་ཟླེར་མཁན་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་རླེད། མཐའ་
མར་བསར་ཞྱིབ་བླེད་དུས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དང་ཐོག་ནས་བདླེན་པ་བཤད་ན། དཔྱ་དླེབ་ནང་གསལ་
ལ་ོརྒྱུས་ལ་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་རླེད། དང་པ་ོནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོམ་གཏགོས་གནོད་སླེལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཏན་
ཏན་རླེད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། བཟའ་ཚང་དང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དབར་བར་ཐག་རྱིང་པོ་ཆགས་སྱིད་པ་རླེད། 
དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་མ་རླེད་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ཕར་མཐར་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་དངུལ་ཞྱིག་སྤྲད། ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་སྒྲུང་ཞྱིག་བཤད། 
དང་པ་ོནས་དཔྱ་དླེབ་ནང་གསལ་ལ་ོརྒྱུས་ལྟར་སྒྲུང་བཤད་མ་ཐུབ། ལ་ོའགའ་ཤས་རླེས་སུ་དླེབ་ལྗང་ཁུར་བལྟས་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་རླེན་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༨ རླེས་སུ་ནོར་བཅོས་ཐླེངས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བླེད་ཆོག་གྱི་མླེད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ང་ཚོས་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་
འདུག  

 དླེ་བཞྱིན་དཔྱ་དླེབ་ནང་འཁདོ་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ནརོ་བཅོས་བླེད་པའྱི་སབས་སུ། དཔྱ་དླེབ་གསར་བཟ་ོབླེད་པའྱི་དུས་ཚོད་
རྙྱིང་པ་དླེ་མ་གཏོགས་འབྱི་ཡྱི་མྱི་འདུག དླེར་བསར་བཅསོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་མུས་ཡྱིན། ལ་ོརྒྱུས་རྙྱིང་བསྡུས་
ཡང་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས་ཆགས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེར་
བརླེན་རྒྱབ་ལྗོངས་གནས་སྟངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་མ་བས་པར་ལམ་སང་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཏན་ཏན་རླེད། མྱི་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་ལ་མུ་དང་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་རྱིང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སླེལ་ན་སང་ཉྱིན་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་
རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་མང་པ་ོབཤད་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་གནོད་ཀྱི་ཡོད། འདྱིར་ལྟ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཙང་ཏོག་ཙམ་གཡང་ང་
འད་པ་ོཟ་ཡྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་། མང་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུ་ནྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་རླེད། ལས་བླེད་ཀྱི་ལས་
འགན་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་སམ་ལས་བླེད་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་འགོ་དགོས་རླེད། དླེར་བརླེན་
རྱིང་མྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་གང་འད་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་ཆོག་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་གཅྱིག་སླེལ་
ནའང་དཀའ་ངལ་གཞན་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག འཇྱིག་རླེན་གྱི་ཆསོ་ཉྱིད་རླེད་འདུག  

དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆླེར་གཅྱིག་མཚུངས་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངའྱི་ལན་འདླེབས་དླེས་འཐུས་པ་
བས་ན་འགྱིག་པ་འད་པ་ོའདུག ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལག་སོང་བསམས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། བོད་རང་
དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 
བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་འབླེལ་སླེ་ཚན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ། དླེའྱི་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
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ལས་ལ་སྤྲད། སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ནས་ལ་ོགསུམ་མཚམས་ཕག་འཁྱླེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་འག་ོསྟངས་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། མཚམས་རླེ་ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་ཆླེ་ཆུང་དང་། འག་ོགོན་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་རླེན་པས་ས་གནས་
སུ་འཆར་འགོད་བླེད་པའྱི་སབས་སུ། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཆ་ཚང་ལས་བཅར་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། བཟའ་འཁོར་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་
གངས་གཉྱིས་དང་དླེའང་ཚོགས་མྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ནས་གནང་དགོས་པ་དླེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ཕྱིན་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་
ངལ་སླེལ་ཆླེད་ལས་ཁུངས་ག་ཚོད་སོ་ཕླེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་དག་ཚང་མའྱི་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས། སར་ཡང་སར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤདཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་སོར་ལ་ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུན་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤལན་རག་མ་སོང་། གང་ཟག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལག་འདུག་ཟླེར་གྱི་འདུག རླེས་སུ་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་རླེད། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་རྱིང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། 
ངས་བག་ོགླེང་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་དླེས་ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་
ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་ཆླེད་རླེད། ལག་པར་དུ་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱི་མྱི་ཚ་ེནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་
གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ལྟ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྱི་བའྱི་ང་ོགདོང་གྱི་ལན་མ་བསོན་པར། ལན་གཞན་དག་
ཅྱིག་བསོན་གནང་གྱི་འདུག་བསམས་སོང་། ངས་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ནང་དུ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་
ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ (R.C.) མླེད་པར་བརླེན། སྱིག་འཛུགས་བླེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་
ཡོད། སྱིག་འཛུགས་བླེ་བག་པའྱི་མྱིང་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་མ་བཏོན་སྱིད་པ་རླེད། མྱིང་གདོན་རྒྱུའྱི་འདོད་པའང་མླེད། 
གནད་འགག་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་ཤཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ག་ོབ་དླེ་ས་ོསོས་བཞླེས་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ཞྱིག་འདུག སྱིག་འཛུགས་དླེའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
བོད་རྱིགས་བཀྲུས་ནས་མ་དག་པ་ཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་དུས། དླེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། གོང་དུ་ལམ་སྟོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་གསུངས་སོང་། ལམ་སྟོན་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱིས་བཟསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འགྱུར་བ་གཅྱིག་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་དན་སོང་། ལར་ནས་ལན་
ཁང་ཁག་ས་ོས་ོནས་ཡྱིག་ལན་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ས་ོཔ་ོརླེད། ང་ཚསོ་སྱི་འཐུས་མྱིང་ཞྱིག་ཁྱླེར་ནས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ང་ཚའོྱི་
ཡྱི་གླེ་ལའང་ཡྱིག་ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཞན་དག་ལ་གང་འད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ངས་མག་ོམྱི་འཚོས། གནས་ཚུལ་
འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། བུད་མླེད་སངས་རྒྱས་ཟླེར་མཁན་ཞྱིག་རབ་བརན་ཟླེར་མཁན་མཉམ་དུ་ཆང་ས་
བརྒྱབ་ནས་ཧྥ་རན་སྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རབ་བརན་གྱི་མྱི་ཚང་མྱིང་དླེ་བཟའ་ཟླ་དླེའྱི་འཁྱླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ག་
རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། དཔྱ་དླེབ་ནང་ཁྱྱིམ་མྱིང་འགྱུར་བ་གཏངོ་དུས། ཁྱླེད་རང་ཕ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་མྱི་ཚང་གྱི་མྱིང་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ (Common Sense) རླེད། 
དླེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལས་བླེད་ཚོས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བཀའ་
ཤག་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་རྱིགས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གནང་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་ཆང་ས་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཚར་
བའྱི་རླེས་སུ་སླེ་སན་གྱི་མྱིང་མཉམ་དུ་ཁྱ་ོགའྱི་ཁྱྱིམ་མྱིང་འཁྱླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ཐུགས་སང་ཞྱིག་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་སྙམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོང་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་འབླེལ་ནས་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེར་ལན་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལག་པ་རླེད། གང་ཟག་ལ་བལྟས་པ་གང་ཡང་མྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མ་བཀུར་འོས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་དུས་ངས་གུས་བརྱི་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད། ལན་བསོན་རྒྱུ་ལག་པ་
རྱིགས་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེར་དགངོས་པ་མ་འཚམོས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གངས་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༩,༢༢,༠༠༠ ལག་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། 
བོད་རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་
ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་གཞན་ཇྱི་བྱུང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཉྱིས་འག་ོགོན་ཆླེད་དུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེར་བརླེན་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་རླེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ནས་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་ཚང་མས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་ཕོན་ཆླེན་པ་ོདླེ་འད་མ་རླེད། ཉུང་ཉུང་
ཞྱིག་གྱིས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གང་ལྟར་མང་པོས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་
བཞླེས་མཁན་རྱིགས་བྱུང་ན་བཀའ་འཁོལ་མླེད་པར་སངོ་ཙང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མླེད་པ་ཆགས་ཉླེན་ལ་བརླེན་བཞག་པ་རླེད། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གངས་ ༣༦ ཡོད་པ་ཚང་མས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བཞླེས་མཁན་
གཉྱིས་ཡོད། དླེའང་ས་གནས་ཆླེ་ཁག་གཉྱིས་ནས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། སུད་སྱི་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཁྱབ་ཁོངས་
ཆླེན་པ་ོརླེད། ཕ་གྱིར་ཚང་མས་དང་བངས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚུར་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕར་
ཡང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སླེལ་ཇམ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཁྱབ་ཁངོས་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧྥ་རན་སྱིའང་ཆ་ཚང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨྱིན་ལན་ལའང་ཆ་
ཚང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ང་ཚོས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ཡུ་རབོ་ལ་མ་
བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་འདྱི་རླེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལའང་ཆ་ཚང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་བཞག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དབླེ་བ་ཕླེས་པ་གང་ཡང་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
གཅྱིག་པུ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རླེད། དླེའང་ཚོགས་པ་གངས་ ༣༦ ནས་བཞླེས་མཁན་གཉྱིས་མ་གཏགོས་མླེད། 
ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཞུས་པ་དླེའང་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གོང་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་ལ་སྱིག་འཛུགས་
འདྱིའྱི་ཆ་རླེན་དང་བཅས་པར་ང་ཚ་ོལ་སྐུ་དབང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་འཛུལ་བར་བླེད་པ་ལ་སབས་
བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་དང་། དླེབ་ལྗང་ཁུ་དགོས་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེབ་ལྗང་ཁུ་བཟོ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་ཕར་ཕོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཞབས་སྐུལ་མ་ཞུས་པ་མ་རླེད། བཀའ་
ཤག་དང་། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་། འབླེལ་ཡོད་ཚོས་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རླེད། འགྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་
གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རླེད། ང་ཡང་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོད་མཁན་ཞྱིག་རླེད། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དྱི་བ་གནང་མཁན་དང་ང་གཉྱིས་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཁག་ནས་ཐོན་ཡདོ་ནའང་སངོ་བརྡར་གྱི་དུས་ཡུན་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་མང་བ་ལག་པ་རླེད། ང་འག་ོནས་
འཛུལ་ནས་འག་ོནས་དནོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བར་བས་པ་ལ་ཕར་ཕགོས་ནས་ཆ་རླེན་གང་ཡདོ་པ་དླེ་ལྟར་
ཡང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དླེབ་ལྗང་ཁུ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་ཕར་བཅུག་པ་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་དགོས་འདུག་གསུངས་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་འབླེལ་ཡོད་ལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་དག་བོད་པ་ང་ོམ་རླེད། གནས་སྟངས་འདྱི་འད་རླེད་འདུག དླེབ་ལྗང་ཁུ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
འཇུག་རོགས་ཞུ་རྒྱུར་གནད་འགག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དགོངས་པ་བཞླེས་དང་མ་བཞླེས་སྱིག་འཛུགས་དླེའྱི་དགོངས་པ་རླེད། 
དབུ་ལས་ཚོར་རག་ལས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤད་ལྟ་གནད་དོན་འཁྲུག་པ་ོཆགས་པ་དླེ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཐོག་ནས་རླེད་འདུག 
ར་འཛནི་ལམ་སྟནོ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་དང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་བཟ་ོ
ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་
བརྒྱ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་འདླེམས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་དླེ་
འད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཕར་ལབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སོ་སོར་བལྟས་ནས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཡྱིག་འཁྱམ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རླེད། ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སོའ་ིའཁྱིས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཡྱི་གླེ་བཏང་བ་དླེར་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ལ་གཞྱིར་བཞག་ན་ཡྱིག་
འཁྱམ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་རླེད། ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་ལ་ོ 
༢༠ བས་ཚར་པ་རླེད། ག་རླེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ག་པར་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་ལ་བཤད་རྒྱུ་
ལས་ས་པོ་རླེད། ཚུར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་བལྟས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་དླེབ་ཐླེར་ནང་དུ་འཁོད་པའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། སར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། མྱི་མང་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་
དང་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་འབུལ་རྒྱུ་དང་བཟ་ོབཅོས་གཏང་རྒྱུ། 
དམྱིགས་བསལ་ག་ོསབས་དླེ་འད་རག་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་སོན་མ་ནས་བྱུང་བསད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། དམྱིགས་བསལ་ད་ལ་ོཡྱིན་ནམ། ད་ལན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ཕལ་ཆླེར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་བླེད་
སོད་མླེད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ཕལ་ཆླེར་འདྱི་ཕར་གཡུགས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ཅྱི་གང་ལའང་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག 
ག་ོསབས་རག་དུས་བླེད་སོད་མྱི་འདུག བསར་དུ་སྱིད་སྡུག་ཞུ་བར་འག་ོདུས་ཁྱླེད་རང་སོན་མ་ག་པར་མགོ་འཐོམས་བསད་
པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཡདོ་པ་རླེད། ག་ོསབས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་དུས། དླེ་ཚརོ་འགླེལ་བཤད་དངསོ་གནས་བ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་འད་
པ་ོཞྱིག་འདུག དླེའྱི་སབས་ལ་དུས་ཚོད་མ་ཁོམ་པ་འད་པ་ོདང་། ཁ་ཤས་ལས་ཀ་ཤུགས་དགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལོད་གཡླེང་
ཕྱིན་པའྱི་རླེན་གྱིས་གོ་སབས་དླེ་འད་མ་རག་པ། མྱི་མང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་འཕྲད་བསད་པ་ཁ་གཅྱིག་གགས་རླེད་
འདུག གལ་སྱིད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སད་ཕྱིན་ཆད་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་ཐགོ་
དགངོས་པ་བཞླེས་ཕོགས་ག་རླེ་ཡོད་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གླེང་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། 
གནང་སྟངས་དང་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་གནད་དོན། འཛིན་སོང་གྱི་ར་ནས་རླེ་བར་དུ་ཡོད་མཁན་གྱིས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་
འཕྲལ་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་ར་
འཛིན་ལམ་སྟོན་བརྒྱ་ཐམ་པའྱི་དླེབ་གཅྱིག་ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད། བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག་ཟླེར་
ནས་ཧ་ལས་ཀྱི་འདུག བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་དླེ་ཚ་ོབཟ་ོབར་བས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞྱིག་འཕྲད། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་
ལན་ཚང་མ་སོར་བ་རང་རང་བསོར་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དླེ་མར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མྱི་མང་ལ་གནོད་
སླེལ་གྱི་རླེད་དན་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཨུ་ཚུགས་རང་རང་བས་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཧྤ་རན་
སྱི་ལ་འདྱི་ནས་གཞུང་གྱི་ལས་བླེད་གཅྱིག་སངོ་ན་ལས་བླེད་དླེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཤཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
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རླེད། ད་ལྟ་ནོར་བཅོས་བླེད་དགོས་རླེད་གསུང་མཁན་དླེ་ཚསོ་ས་ོས་ོརང་གྱི་སྐུ་ཟླ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་བཅར་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་
དླེ་འདྱིར་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བོད་ལ་ཡོད་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། 
དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརླེན་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡདོ་པ་རླེད། རང་ཉྱིད་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་མྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རོགས་བས་ཟླེར་ནས་ཞུས་པའང་བྱུང་ཡོད། ཕན་མ་ཐགོས་པའང་བྱུང་སོང་། དླེར་བརླེན་བཟའ་ཚང་ཁ་
བལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཏང་བ་མ་རླེད། ད་ོབདག་སོ་སོས་བཏང་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་པ་
བས་ནས། དླེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། 
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་རྱིམ་པས་བཏང་ནས་ནོར་བཅོས་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་
བསྡུས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ནས་བྱུང་བ་རླེད་མ་གཏགོས། མྱི་གཅྱིག་གྱི་
བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་པུ་འགྱིག་ས་མ་རླེད། དླེ་མ་རླེད། དླེའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཡྱི་གླེ་ག་རླེ་བཞག་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཁུངས་སླེལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོའདྱི་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤ
ཚང་མས་གང་གསུངས་པ་འདྱི་གསན་པ་རླེད།ཤར་འཛནི་ལམ་སྟནོ་སརོ་འདྱི་ཁ་ོརང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་རླེད།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་། མྱི་མང་གྱིས་བདླེ་སྡུག་ཞུས་པ་འདྱི་ད་ལྟ་གཅྱིག་པུ་མ་
རླེད།ཤདླེ་སོན་རྱིམ་པས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤་་་༢༠༠༥ ལོར་ནས་དླེབ་ལྗང་ཁུ་ཨང་གངས་བདུན་ཅན་ཡག་པོ་
བཟོས་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཡོད་པ་མླེད་རླེད།ཤསབས་དླེ་དུས་ཏན་ཏན་ཁག་ཅྱིག་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་དུས་ཚོད་འཁླེལ་
བར་སོང་། གལ་སྱིད་ངའྱི་བུའྱི་མྱིང་ལ་བསྟན་འཛནི་བཀྲ་ཤྱིས་ཡྱིན་ན། བསྟན་འཛིན་བཀྲ་ཤྱིས་ཚབ་ཏུ་བསྟན་འཛནི་ཟླེར་ནས་
མྱིང་ནོར་བ་ཡོད་ས་རླེད།ཤདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་དླེ་རྱིགས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོཡོད་ས་རླེད།ཤདླེ་འདའྱི་རླེན་བས་ནས་བྱུང་བ་རླེད་འདུགཤགང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཐབས་ཤླེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བས་ནས་བསད་ཡོད།ཤད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་མོལ་ཡག་
པ་ོགནང་དགོས་རླེད།ཤདཔླེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཚངོ་པས་ཁ་པར་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་ཁྱླེད་རང་ག་རླེ་དགོས་འདུག་ཅླེས་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར།ཤང་ཚོས་ཕར་དོན་དག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་བླེད་ཀྱི་ངོས་ནས་སད་ཆ་ཡག་པ་ོབཤད་རྒྱུ་
དང་། དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤ 
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 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ལན་གྱི་ཐོག་བཀའ་གནང་སོང་།ཤདཔླེར་ན། བུའྱི་མྱིང་ལ་ཕ་མའྱི་
ཁྱྱིམ་མྱིང་མ་བྱིས་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུགཤའདྱི་གང་འད་རླེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས། ངས་དླེབ་ལྗང་ཁུ་བཟ་ོ
རུ་ཕྱིན། འགླེངས་ཤོག་ནང་དུ་ངས་པཱ་ལགས་ཀྱི་མྱིང་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་བྱིས། དླེའྱི་མཉམ་དུ་པཱ་ལགས་བཀྲ་ཤཤྱིས་ཀྱི་དླེབ་ལྗང་ཁུའྱི་
ཨང་གངས་ཕུལ། པཱ་ལགས་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སོག་དུས་ངའྱི་མྱིང་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྲུ་གུ་གཞན་ཚོའྱི་མྱིང་འཁོད་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ངའྱི་མྱིང་ཕྲུ་གུའྱི་མྱིང་འབྱི་སར་བཀདོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་ངའྱི་པཱ་ལགས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་མཚམས་རླེ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། གོང་དུ་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་མང་པ་ོབཤད་དགས་ན་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་གནདོ་ཀྱི་ཡདོ། ངས་སླེམས་གཏྱིང་ནས་མྱི་མང་
རང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་འཕྲད་མཁན་གྱི་མྱི་འབོར་
དང་གནས་སྟངས་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ག་རླེ་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལམ་སང་ཡོང་དང་མ་ཡོང་གནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་རླེད་དླེ། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚོད་ལྟ་གཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་
པ་ཡྱིན། འབླེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་དང་འབླེལ་ཡོད་དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚདོ་ལྟ་ཡག་པ་ོབྱུང་ན་དླེབ་ལྗང་ཁུའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཕར་ཕོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཚང་མ་འདྱིར་བསྟན་
ན་བདླེ་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཐབས་ཤླེས་མ་བས་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་མྱི་གསུམ་གྱིས་ཚོད་ལྟ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཆ་ཚང་མར་བསྟན་ན་ཁྱད་མཚར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག ངས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་གང་
ཟག་ལ་གནོད་མ་སླེལ་བ་གཙ་ོའདོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་གནས་བས་ན་སྒྲུང་ཆ་ཚང་སོ་སོས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་རྱིང་
འདྱིར་མང་པ་ོབཤད་ན་ཁྱད་མཚར་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆླེ་
མཐོང་དང་། ཕར་ཕགོས་ཀྱི་ཆླེ་མཐངོ་། ད་ོབདག་གྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་གལ་
ཆླེ་ཤོས་རླེད། བསམ་བ་ོའདྱི་བཏང་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འདྱི་
རྱིགས་ས་གནས་ག་པར་ག་ཚོད་འདུག་བསམོས་ཤཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་བསད་ཡོད། 
ལས་བླེད་ཚོར་ཐ་ོཁྱླེར་ཤོག་ཟླེར་ནས་མངགས་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ཞུས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། 
སོན་མ་ནས་མངགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཐ་ོགཞུང་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ར་འཛིན་ལམ་
སྟོན་ལ་བལྟས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོང་བཀུར་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་བའྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ས་གནས་རང་བདླེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསམོས་ ༡,༠༩༤,༣༦༠ཤགཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་དགག་བ།ཤདགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ 



36 
 

དླེ་ནས་ཡར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཤོག་གངས་ཤ༥༢ཤལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་།ཤསྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་
ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས 
༤༨,༢༧༩,༤༦༨ཤརླེད་འདུགཤཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅགོ་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༤༨,༢༧༩,༤༦༨ཤའདྱིའྱི་ལས་དོན་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་དང་
དགག་བ་ཡོད་དམ་མླེད།ཤསྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤསོན་རྱིས་སོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།ཤཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད།ཤ
ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་
དབུ་འབླེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གསུངས་པ་རླེད།ཤཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟ་ངའྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱིན།ཤཕར་ཕོགས་མྱི་དླེས་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བ་བཏགས་
ཡོད་མླེད་མ་ཤླེས།ཤཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། སག་རྫུན་བཤད་པ་ཞྱིག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ "སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གྱི་དུས་
ནས་དུས་སུ་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཕླེབས་དོན་བཞྱིན། བོད་མྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་སྱི་དནོ་སད་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རྡགོ་ར་གཅྱིག་སྱིལ་སར་ལག་གནང་དགོས།ཤདླེ་མྱིན་སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་
བླེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ལ་གནོད་པའྱི་འཆལ་གཏམ་དང་། དཀྲུག་ཤཤྱིང་། འཐླེན་འཁྱླེར་སོགས་ཀྱི་
གཏམ་རྙོག་སྤླེལ་མཁན་རྱིགས་ཤླེས་རོགས་བྱུང་ཚེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ངན་པ་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་སོང་བ་ཐླེར་
འདོན་བ་རྒྱུ་དང་།ཤམྱི་མང་བྱིངས་ཀྱིས་ཀང་དླེ་འདའྱི་མག་ོསོར་འོག་ལ་མ་ཚུད་པར་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས།" གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། ང་མག་ོསརོ་འགོ་ལ་ཚུད་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུགཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ཤཚེས་ཤ༡༦ (Star Tibet) ནང་དུ་མྱི་ལ་རང་བཙན་ཟླེར་མཁན་དླེས་
བཤད་པ་དླེ་མར་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། "དླེ་ད་ལྟ། ད་ཉྱིས་སྟོང་ག་ཚོད་རླེད། བཅུ་དྲུག་དླེ་བ་ལ་རླེད་བ། ཨུའུ་འུའུ་་་ཟླ་སོན་་་ཨུའུ་
འུའུ་་་ཤར་གྱིང་ཡར་བཀའ་བོན་བསོས་པ་རླེད། ཨླེ་ནའྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ནས་གང་ལྟར་ལྡོག་ལྡོག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་མར་སྤུད་
བཏང་བ་རླེད། དླེ་བས་དུས་དབུས་གཙང་མྱི་མང་ཚོ་ག་རླེ་མཁྱླེན་དགོས་རླེད་ཟླེར་ན། དླེ་སྤུད་བཏང་མཁན་དླེ། དླེ་ག་ནང་
བཞྱིན་མ་ོརང་ཡྱིན་ན་ག་རླེ་མཁྱླེན་དགོས་རླེད་ཟླེར་ན། སྤུད་བཏང་མཁན་དླེ་སྤླེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མ་རླེད། ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་མ་རླེད། ཟླ་
བ་ཕུན་སྱིད་མ་རླེད། འདྱི་སྤུད་བཏང་མཁན་དླེ། ཨླེ་ནའྱི་ད་ལྟ་མད་ོསྟོད་ཀྱི་སྱི་འཐུས། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས། བོན་པའོ་ིསྱི་
འཐུས་ད་ལྟ། མྱིང་ལ་ཡ། སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ཟླེར། འ་ོ་་ཁ་ོརང་རླེད། ཁོས་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སད་ཆ། ད་མ་ོལ་ོ
ཚད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་སད་ཆ་དླེ་བསངས་ནས་མཐའ་མ་དླེར་གང་ལྟར་འོས་ཤོག་བླུག་སྟླེ་མར་སྤུད་བཏང་བ་རླེད། 
དླེ་ཡང་མཁྱླེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཟླ་སནོ་དང་ཟླ་སནོ་སྤུན་མཆླེད་དླེ་ཚོ། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སབས་རླེ་སབས་རླེ་དླེ་ཧ་མ་ག་ོ
བ་བས། ཡང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དླེ་ནརོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཡང་དླེ་འད་ཞྱིག་ངས་མཐངོ་བསད་ཀྱི་འདུག དླེ་བླེད་
དུས་དླེ་སྤུད་མཁན་དླེ་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་རླེད། སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་ཁམས་པ་རླེད། དླེ་
བླེད་དུས་ཁ་ནས། དླེ་ཤླེས་ཡ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད། ཨླེ་ནའྱི་སྱིར་བཏང་ནས་ འུ་འུའུ་འུ་་་འུ་་སྤུད་མཁན་གཅྱིག་དླེ་ད་བོ་
བཟང་སླེང་གླེ་ཁ་ོརང་རང་རླེད་པ། ལ་ོཚང་གྱི་མླེད་པ་ཧ་ག་ོག་ོག་ོགྱི་ཡར་བླུགས། དླེ་ནས་མར་སྤུད་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཁསོ་ཧ་ག་ོགྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཨླེ་ནའྱི་སྱི་འཐུས་རྐུབ་བཀག་ཁ་ོམླེད། བཀའ་བོན་རྐུབ་བཀགས་ཁོ་མླེད། མཐའ་མ་དླེ་ལ་ཡ། མ་ོརང་གྱི་སྱི་
འཐུས་རྐུབ་བཀག་དླེ་ཕ་གྱིར་ཁ་ོཚའོྱི་ག་རླེ་ཟླེར། བ་ོབཟང་སླེང་གླེའྱི་རྒྱུག་ཁྱྱི་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལ་འདུག་སླེ་སྤྲད་པ་
རླེད་པ། དླེ་འདའྱི་རླེད། འ་ོདླེ། ཤླེས་ཡ་དླེ་ཞྱིབ་བུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་བཞག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་དླེ་དབུས་གཙང་གྱི་
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་་་་རྡ་ོརླེ་ལ་ཡ། ཡང་ད་ལྟ་ལྡྱི་ལྱི་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་དང་དླེའྱི་མྱི་དླེ་ཚོས་ཞྱིབ་བུ་ཞྱིག་སྡུག་རུ་ངན་ཚད་བྱིས། 
དགག་པ་བརྒྱབ་ཡར་མར་བླེད་ཀྱི་འདུག་ག ཡང་བསར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལ་སྱི་འཐུས་བླུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད་ཟླེར་ལབ་ནས། 
ལབ་མཁན་དླེ་ཚ་ོལྡྱི་ལྱི་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་ད་ཁམས་པ་དླེ་ཚ་ོརླེད། དླེ་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དབུས་
གཙང་གྱི་སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ། ཨླེ་ནའྱི་ཟླ་སནོ་ཤར་གྱིང་གྱི་ཨ་ཞང་རླེད། འུང་་་དླེ་ཤླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད་པ།" ཞླེས་ཁ་ོརང་
གྱི་བཤད་བཞག་པ་འདྱི་རླེད། ངས་འདྱི་ལ་འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིས་ཟླ་སོན་ཤར་གྱིང་
བཀའ་བོན་ལ་དང་པ་ོགང་འད་བས་ནས་བསླེབས་ཡོད་པ། གཉྱིས་པ། གང་འད་བས་ནས་བསླེབས་ཡོད་པ། དགག་པ་གང་
འད་བས་ནས་བརྒྱབ་ཡོད་པ། ཆ་ཚང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་སག་རྫུན་སག་ནག་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་འདྱི་ཐླེར་འདནོ་བས་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་རྫུན་བཤད་པ་དང་འཆལ་གཏམ་བཤད་པ་ཚང་མ་ཐླེར་
འདོན་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག་སྟླེ་བས་མྱི་འདུག དླེའྱི་ནང་ལ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་དང་ང་རང་གཉྱིས་རླེན་ར་རླེད་ཟླེར་ནས་
བྱིས་འདུག ངས་ཟླ་སོན་ཤར་གྱིང་འབུད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ལ་ོཚང་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་མྱི་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པར་གསོ་ཚོགས་ར་བས་འདྱི་མཁྱླེན་དགོས་ཀྱི་འདུག  
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 དླེ་བཞྱིན་ཆལོ་ཁའྱི་ཐགོ་ལའང་ དཔལལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་གཙང་ལ་ཤ་ཞླེན་ཡདོ་ན་
འགྱིག་གྱི་རླེད་ལབ་འདུག མད་ོསད་ལ་ཤ་ཞླེན་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ལབ་ཀྱི་འདུག མད་ོསྟོད་ལ་ཤ་ཞླེན་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རླེད་ལབ་ཀྱི་འདུག མཐའ་མ་དླེར་ཁོང་གྱིས་བསོམས་བརྒྱབ་པར། "ལྡྱི་ལྱི་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་ཁམས་པ་དླེ་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་སྡུག་ཤོས་འདྱི་རླེད། དླེ་ལས་སྡུག་བ་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ལས་སྡུག་བ་གཅྱིག་
ཡདོ་རླེད་བས། སུ་རླེད་ཟླེར་ན་ཀད་སྟངོ་དླེ་རླེད། ད་ལྟ་ (Hitler) ལྟ་བུ་ང་ཚ་ོལ་དབང་ཆ་འདྱི་ཡོད་མ་རླེད་མ་གཏགོས། འདྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསོན་པ་ོཁ་ོརང་ས་འོག་ས་དོང་ནང་ལ་སས་རྒྱུ་རླེད། ཆ་ཚང་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བརྒྱ་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། སྟོང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཁྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འབུམ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཆ་ཚང་ས་ནང་སས་རྒྱུ་རླེད།" ཅླེས་ཟླེར་འདུག དླེ་
འད་ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་ཁམས་པའྱི་མྱི་དླེ་ཚ་ོརྒྱུན་ལས་ཡྱིན་མྱིན་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཚགོས་མྱི་རླེད་དང་
མ་རླེད་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ག་རླེ་ལྟའྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

མཐའ་མ་དླེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་མང་པ་ོམླེད་དུས་ཟླ་སོན་ཤར་གྱིང་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་
ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྱི་གླེ་འདྱི་ངས་ཆ་ཚང་འདྱིར་སྙན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ། 

    ཆླེད་ཞུ། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་
ཚགོས་ནས་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞླེས་གྲུབ་པའྱི་ཁངོས་སུ། 
ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ ནང་གསླེས་ ༢ ནང་གསལ་རང་ལོ་ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་
ཡོད་མླེད་གླེང་གགས་འབྱུང་བཞྱིན་འདུག་པས། དོ་བདག་གྱི་སླེས་ཚེས་ལག་ཁྱླེར་དང། དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ། སབས་
བཅོལ་ལག་དླེབ་བཅས་ཀྱི་ངོ་བཤུས་རླེ་སང་ས་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠ གོང་འདྱི་གར་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞླེས་ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ 
༢ ཉྱིན་ཛ་དག་ནང་གནས་ཕུལ་དོན་ལྟར་གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོབཤུས་རླེ་དང་། ད་ོབདག་ཁོང་ཉྱིད་གནས་སབས་བཀའ་
བོན་གྱི་ལས་གནས་ནས་ཕྱིར་འཐླེན་བ་རྒྱུ་ཞླེས་ ༢༠༡༦།༦།༣ འཁོད་པའྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཆབས་ཅྱིག་གནང་སོན་བྱུང་ཞྱིང་། 
ཡྱིག་ཆའྱི་ཁུངས་སླེལ་ལྟར་ན། ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ཀྱི་སླེས་ཚེས་ང་ོམ་ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཡྱིན་
པའྱི་ར་འཕྲོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༡ ནང་གསླེས་ ༢ ནང་གསལ་རང་ལ་ོ ༣༥ ཧྱིང་པ་ོལོན་དགོས་
པའྱི་ཆ་རླེན་ཚང་མྱི་འདུག་པར་བརླེན། ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བའྱི་མདུན་ད་ོབདག་ནས་བཀའ་བོན་གྱི་
ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞླེས་གནང་བ་དླེ་ཉྱིད་རྱིས་མླེད་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན། དླེ་དོན་ར་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་
དགངོས་འཇགས་ཞུ། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚས་ ༣ ལ་ 
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དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྱི་རླེད། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟླ་
སོན་ཤར་གྱིང་ལ་ོམ་ཚང་བཞྱིན་དུ་སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སླེང་གླེས་ཡར་བཅུག་རླེད་ཟླེར་ནས་བྱིས་འདུག དླེ་དངསོ་གནས་རླེད་
དམ། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་སྱིད་སངོ་ལ་འདྱི་བཞྱིན་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སནོ་རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་དང་འབླེལ་ནས་གནད་
དནོ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་འད་པ་ོཆགས་སོང་། གོང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགླེང་སབས་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རླེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་
ནས། ང་ཚོའྱི་རང་དབང་སླེར་ལངས་ཐླེངས་ ༦༢ པའྱི་ཐོག་མྱི་མང་ལངས་གླུ་བཏང་བ་དང་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་འདུག་
ཟླེར་ནས་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིང་སོང་མཆོག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་ཟུར་དུ་བསོན་པ་
ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་མར་ལམ་སྟོན་གནང་བར་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་མང་མོས་ཐོག་ནས་དླེར་
རྒྱབ་སོར་བྱུང་། རྒྱབ་སོར་བྱུང་བ་དླེར་སྱི་འཐུས་ས་རླེས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དླེར་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་བའྱི་སླེམས་ཚོར་དང་རུ་ངར་དླེ་ཚ་ོགནད་དོན་གཅྱིག་རླེད། དངོས་གནས་རང། ཡྱིན་
ནའང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཟླེར་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བརྡ་ལན། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚགོས་ལ་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་
གནང་གྱི་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་དང་རོགས་མགོན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང། མཐའ་མར་ང་ཚོས་
སད་ཆ་བཤད་ས་དླེ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དླེར་ང་ཚོས་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོ
ཡྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ས་ོསོའ་ིསླེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་དླེ་འད་ཞྱིག་སླེབས་སོང་།  

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙོའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཡྱིག་ནང་བཀགས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཞླེ་དག་བ་ོཕམ་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་
ཡོད་པ་དླེ་ལྗགས་ཀོག་གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྱི་གནམ་གཤྱིས་སྡུག་པའྱི་སོན་མྱི་འདུག ཞ་ལའྱི་སང་ལ་ཕྲུ་གུ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོསོད་
དགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་མྱི་འདུག ཆ་ཚང་ཞབས་བཀག་སང་ལ་འབལོ་ཤྱིག་ཤཤྱིག་བསད་ནས། དུས་ཚོད་ག་ཚདོ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཀོག་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་གཅྱིག་ལ་དླེ་ཀོག་གྱི་མྱིན། འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་བཀའ་ཕླེབས་
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སོང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་བའྱི་སབས་སུའང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡོད་པ་མ་
གཏོགས། མ་འོངས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆར་སང་ཞྱིག་ངས་ཁྱོན་ནས་མཐངོ་མ་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་བོད་ཡྱིག་དླེ་འཚལོ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་ཡྱིག་ཅྱིག་རག་ན་བསམས་སོང་སྟླེ། 
དླེ་ཡང་རག་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རད་གཅོད་བླེད་དུས་དླེའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དླེ་
གསལ་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག  དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ཤཤར་བསོད་
བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན། རྒྱ་དམར་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན། བོད་རྒྱལ་ལ་ོཟླེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་མླེད་
ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རྒྱལ་ལོ་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱི་ཤོར་དགོས་པ་རང་བཞྱིན་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད་དམ། ངའྱི་
རྨོངས་འཆར་རང་ཡྱིན། ང་མཁས་པ་དླེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། དླེ་བཞྱིན་གཞས་འདྱི་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་ཚོར་བ་ཏན་ཏན་
སླེབས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་དམར་བོད་ནས་མཐར་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེས་ང་ཚའོྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
ཐོག་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད་ཅླེས་ངས་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཐུག་སོང་། ང་རང་ཚ་ོམང་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་
པའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེའྱི་ཐགོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་སྙྱིང་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནམ་རྒྱུན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ནང་དུ་གསུང་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་པའྱི་ (Narrative) ཁྱབ་བསགས་བླེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག བོད་པའྱི་ (Narrative) རྒྱ་དམར་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད་དམ། (Narrative) འདྱི་
མྱིན་ཏླེ། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཚརོ་བ་དླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ག་པར་བཤད་དུ་འག་ོདགསོ་རླེད། ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤསོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
དོན་ནམ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚོར་སང་དང་འབླེལ་ནས་སད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འཆད་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདས་
པའྱི་ལ་ོ ༥ དང་ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་ལ་སྱིད་སོང་གྱིས་སླེ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་ལ་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོ
ཐོན་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་སབས་ས་རླེས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་སླེམས་གཏྱིང་ནས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དནོ་དག་གཉྱིས་པར་ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་ལངས་ཕགོས་
ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་རླེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་རང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རླེད། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་
ཚའོྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚང་མ་རྡ་ོལ་བརསོ་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཡང་མ་རླེད། ལག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སབས་ 
༡༣ པའྱི་ནང་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོབཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱིས། གོས་ཆོད་ཟླེར་བ་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་
སོ་སོས་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཆོད་དླེ་ལག་བསྟར་བླེད་དགོས་ངླེས་གང་ཡང་མ་རླེད། བླེད་ཐུབ་ན་
བླེད་ཀྱི་རླེད། བླེད་མ་ཐུབ་ན་མ་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཅླེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབླེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ཀང་བསགས་བརོད་ཞུ་མོང་། 
ག་རླེ་བས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་བདླེན་པ་རླེད། གོས་ཆོད་མང་པ་ོབཞག་གྱི་རླེད་དླེ། ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་བླེད་པའྱི་ངླེས་པ་
ཡོད་པ་མ་རླེད། བླེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་པ་རླེད། གལ་སྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁྱིམས་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡདོ་
པ་རླེད། ཁྱིམས་བཟོས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་འདྱི་ངླེས་པར་དུ་ལག་བསྟར་བླེད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གོས་
ཆདོ་ཡྱིན་ན་དླེ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་བཀའ་བནོ་ཁྱི་པས་ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་
ན། བོད་དོན་གྱི་སོར་ལ་མཉམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རླེད། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་བཞག་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་ད་རླེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མོས་མང་མོས་ག་
རླེས་ཐག་གཅདོ་བས་ནའང། བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྱིའྱི་མྱིན་ཞླེས་ཐག་བཅད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་གསོ་ཆདོ་འཁྱླེར་མཁན་ད་
ལྟའྱི་ཚགོས་གཙ་ོཟུར་པའམ། ད་ལྟའྱི་སནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོརླེད། ངས་འདྱི་གསལ་པ་ོ
མཐངོ་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་དན་གྱི་འདུག དླེ་དུས་ངས་ཀང་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚད་
གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཇོག་དགོས་མླེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཀ་བ་ལྟ་བུ། ང་ཚོ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་
ཚགོས་ཀྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་འདྱི་སལོ་གཏདོ་པ་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདའྱི་ར་འཛནི་གྱི་ཐོག་ནས་
ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དླེ་འདའྱི་བསམ་བོ་
གཏོང་གྱི་ཡོད། ག་ོབསད་ཡདོ། ངླེས་བསད་ཡདོ། ཕལ་ཆླེར་ད་ལྟ་མཐོང་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག   

དོན་དག་གཞན་ཞྱིག་ལ་དླེ་རྱིང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་འབླེལ་བའྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཁ་སང་ནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་ཕྱི་པ་ོདླེ་འད་ལ་གོ་
སྱིག་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་སབས་དླེ་དུས་ལདོ་ལདོ་རླེད་འདུག་ཟླེར་གྱི་འདུག་སྟླེ།  ལོད་ལོད་ཅྱིག་རླེད་མྱི་འདུག ག་རླེ་
བས་ནས་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་མཚནོ་པ་ན་མྱི་མང་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསྒུགས་བསད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོ
ནང་བཞྱིན་ལོད་ལོད་བས་ནས་རྐུབ་སྟླེགས་སང་དུ་བསད་པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག དླེ་དུས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་མཛད་
སོར་སྐུ་མགོན་དུ་ཕླེབས་དགོས་པ་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་མྱི་མང་ལ་བསམ་བོ་ཏོག་ཙམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
མ་འངོས་པར་ཕག་ཚདོ་ ༡༠:༠༠ ལ་ག་ོསྱིག་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ལ་རབ་བྱུང་ན་ཕག་ཚོད་ ༨:༠༠ པ། ཕྱིས་ན་ཕག་ཚོད་ ༩:༠༠ 
པ་ལ་བླེད་དགོས་འདུག མ་གཏོགས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་འདུག དངོས་སུ་ཡ་གྱིར་འག་ོདུས་མྱི་མང་ཚ་ོདངོས་སུ་ཉྱི་མ་ཚ་པ་ོ
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འདྱིའྱི་ཁོད་དུ་བསྒུགས་བསད་འདུག དླེ་ནས་གཞྱི་ནས་ཕག་ཚོད་ ༡༡:༠༠ ལ་འག་ོའཛུགས་དུས་གོམ་བགོད་ཕླེབས་མཁན་
ཚོར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཤཤྱིག་རླེད་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚོགས་ཁང་ནང་དུ་ལོད་ལོད་བས་ནས་སོད་ཆོག་གྱི་རླེད་དླེ། 
མྱི་མང་ཚ་ོརྡོའ་ིསྟླེང་དུ་བསད་འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ས་ཙམ་ལ་ག་ོསྱིག་ཞུ་དགོས་འདུག་ཅླེས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ངས་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལ་ོནང་བཞྱིན་སྟབས་མ་ལླེགས་པའྱི་རླེན་ངན་འདྱི་འད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་ནས་ང་ཚོར་སྟབས་མ་ལླེགས་པ་དང་། བཀྲ་མ་ཤྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཞླེས་ཟླེར་ན་
འགྱིག་གྱི་མླེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རླེད། འདྱི་འདའྱི་འབོད་ཚགི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླེབ་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་སྟབས་མ་
ལླེགས་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་རུང་གྱི་མླེད་ན་ "རྒྱ་རྒྱལ་ལོ་ལབ།" ཟླེར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྱིར་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་
ང་ཚོས་བརྡ་ལན་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་བོད་རྒྱལ་ལ་ོཟླེར་ན་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་འད་བསམ་བ་ོགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཁོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཁོར་གྱི་ཡོད་
ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་འད་བས་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་སླེམས་འཚབ་དང་། བ་ོཕམ་ཧ་
ཅང་གྱི་ཆླེན་པ་ོབྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་སོད་སའྱི་
ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ལགས་རླེད། ངས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་
བཀའ་བོན་ལན་རྒྱས་ལ་ཡྱི་གླེ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ལྗགས་ལན་འདྱི་ག་རང་ཕླེབས་སོང་། དླེར་བརླེན་ངས་ཡྱི་གླེ་བཏང་བའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེ་འད་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ་ོཆགས་པ་རླེད། ན་བ་ཙམ་མ་
རླེད། ཤྱི་བ་རླེད། ཤྱི་བའང་ག་ཚོད་བྱུང་བ་རླེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བསར་ཟླསོ་བ་རྒྱུ་མྱིན། སབས་དླེ་དུས་སྱི་འཐུས་
སམ་མྱི་མང་གྱི་བསོས་པའྱི་སྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་ལྗགས་ལན་གནང་སྟངས་དང་འགན་འཁུར་སྟངས་དླེར་བ་ོཕམ་བྱུང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ཕག་བྱིས་དང་པ་ོདླེ་བཏང་བ་རླེད། འབརོ་མ་བྱུང་ཟླེར་ནས་བསྒུགས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་གཏངོ་
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བའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བཞུགས་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ངས་སྱིད་སངོ་བཞུགས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་སྱིད་
ཚབ་ཡོད་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོལ་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་
ལ་མྱིན་ལ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ལས་བླེད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཅུག་པས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་
ཀ་མང་དགས་ནས་འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གནས་སྟངས་ཛ་དག་པའྱི་སབས་སུ་མྱིག་གྱི་མདུན་དུ་མྱི་ག་ཚདོ་འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་བ་རླེད། དཔལ་འབརོ་ཆླེན་པ་ོཡོད་མཁན་དླེ་འདའང་གོངས་སངོ་། ཕུང་པརོ་ལག་པ་འཆང་མཁན་དང་ཡ་བླེད་
མཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་མླེད་པས་རླེན་རླེད། ངས་འབོད་སྐུལ་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། གོང་ནས་བཀའ་
བཏང་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཁོ་རང་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་
ནས་གནང་གྱི་རླེད། ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བླེད་པ་ཚརོ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་
རླེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་སོག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་ལས་བླེད་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རླེད། ཕུང་པོར་ལག་པ་
འཆང་མཁན་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཤཤུགས་ཆླེ་འཕྲད་བྱུང་། གོང་ནས་ཛ་དག་དླེ་ཚོར་ཐུབ་ཡདོ་ས་མ་རླེད། གང་ལྟར་ཡར་བས་
མར་བས་ཆ་ཚང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ད་ལྟ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་བས་ན་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་གསུང་སྱིད་པ་རླེད། 
གོས་ཚོགས་ཆླེད་དུ་ལན་འདླེབས་ཙམ་ཡྱིན་ན་གང་ཤླེས། དླེ་མྱིན་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བླེད་མངོ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན། གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུ་མ་དགསོ་པ་གཙ་ོའདོན་བླེད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞུ་དགོས་སར་ཁར་ཐུག་ཞུ་མཁན་མྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་དོན་བསྒྲུབས་ན་ག་རླེ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་རླེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ར་ཆླེན་པ་ོའདྱི་འཕྲ་ོབརླག་ག་རླེ་
བས་ནས་གཏོང་དགོས་རླེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནས་ ༡༡།༡༢།༡།༢།༣ ཟླ་བ་དྲུག་འགོར་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་
འད་མ་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་ཛ་དག་ཏུ་བརྱིས་མ་སོང་། དླེ་ནས་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིག་ལན་
བཏང་སོང་སྟླེ་དུས་ཐགོ་ལག་བལྟར་གནང་རྒྱུ་འགོར་ནས་འགན་ཁུར་མ་སངོ་ཞླེས་གཅྱིག་དླེ་དང་།  

གཉྱིས་པ་དླེར་ཕ་གྱིར་ལྟ་རོག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་གོན་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགོ་གོན་བཏང་
གནང་མྱི་འདུག བཏང་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་མྱི་དང་མྱི་མང་ལ་འབོར་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་
བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་བཏང་བ་རླེད། ག་རླེའྱི་ཆླེད་དུ་བཏང་བ་རླེད། སུ་ལ་བཏང་བ་རླེད། འབོར་ས་དླེར་འབོར་ཡོད་པ་
རླེད་དམ། འབོར་ཡོད་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་མྱི་མང་གྱིས་
གཞུང་ལ་བརྱི་མཐོང་དང་། ཆ་འཇོག ཡྱིད་ཆླེས་བ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་འགོ་ཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་དླེ་རྱིང་
གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། བ་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དླེ་ཚར་ཚར་བ་རླེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་རླེད། མང་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
གོང་གྱི་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། སར་མ་ ༥། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤགོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་
འཕྲྱིན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། མྱི་དླེའྱི་མྱིང་
བསར་དུ་འབོད་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། མྱི་དླེའྱི་མྱིང་བོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་དུ་ཡར་སྤར་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེ་འད་ཞྱིག་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཐོས་མ་བྱུང་། གལ་སྱིད་ཐོས་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཡ་ལན་བླེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་རླེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འདྱིས་ཕྱི་ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡༡ ལ། ཁ་ོརང་གྱིས་ (YouTube) ད་རྒྱ་བླེད་སོད་བས་ནས། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས། འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་ལ་གཞྱི་མླེད་ཙམ་མ་རླེད། རྫུན་ག་རླེ་བཤད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། མྱི་
མང་ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་རྫུན་ག་
རླེ་བཤད་པ་རླེད་ཞུས་ན། སབས་དླེ་དུས་ང་སྱི་འཐུས་ཆགས་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོས་སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་
དབངས་ཀྱིས་དླེ་དུས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོལ་འོས་འཕངས་པ་རླེད་ཅླེས་གདླེང་ཚདོ་མཐ་ོཔའོ་ིངང་ནས་བཤད་པ་རླེད། ངས་ཚགོས་
གཙོའྱི་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ཁ་ོརང་གྱིས་རྫུན་བཤད་ན་ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ནང་དུ་རྫུན་
བཤད་ན་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཧང་སང་བྱུང་དགོས་པ་ལ། ཁོས་རྫུན་བཤད་པ་མ་ཟད། འདྱིའྱི་སང་ལ་
ཆལོ་ཁའྱི་འབག་ཅྱིག་གཡོགས་ནས། ཆོལ་ཁ་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་བླེད་ཀྱི་འདུག ཕྱིས་སུ་ཁ་ོརང་གྱིས་
དབུས་གཙང་མྱི་མང་ཚོར་རླེ་སྐུལ་ཞུས། དང་པོ་ཁོས་རྫུན་མ་བཤད་ནས་ངས་ཚོགས་གཙོ་འདྱིར་འོས་འཕངས་པ་རླེད་
གསུངས་པ་རླེད། ཚོགས་གཙ་ོའདྱི་ཆོལ་ཁ་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་རླེད། དབུས་གཙང་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དབུས་གཙང་མྱི་
མང་ཚོས་མྱི་དླེ་ལ། ཚགི་རྩུབ་དླེ་དག་ཕར་བཞག མྱི་དླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འསོ་འཕང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འད་ཞུས་ཡོད་པར་བརླེན་ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནང་བཅར་ནས། ངས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ འགོ་སྟོད་ལ་དམ་བཅའ་ག་རླེ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་འདྱིླེར་ཐབས་བང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དང་ཤླེས་རབ་སྟོང་ཉྱིད་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་
བླེད་སདོ་གཏང་གྱི་ཡྱིན། སབས་དླེ་དུས་ངས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ལ་ག་ོསབས་གཅྱིག་
སྤྲད་ནས་རྫུན་མ་བཤད་པ་དླེ་བརྙན་འཕྲྱིན་ནས་མར་བཏོན་ཞླེས་ཞུས་ཡོད། མྱི་དླེས་ལན་ག་རླེ་བཏབ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། 
བརྙན་འཕྲྱིན་ནས་མར་འཐླེན་རྒྱུ་ཕར་བཞག ཁ་ོརང་བསད་མ་ཚུགས་ན། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། འད་མྱི་འད་མང་པ་ོགདོན་རྒྱུ་ཡོད་ཅླེས་བཤད་འདུག ལན་འདླེབས་འདྱི་འབོར་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་རླེས་དུ་
དཔྱད་ཁ་མར་བཏང་བ་རླེད། མད་ོདནོ། ངས་སྙན་ཞུ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༢ ལ་བཏང་བ་རླེད། ཐག་གཅདོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ 
ལ་གཞྱི་ནས་སླེབས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཚོས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་རླེད། འདྱི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་གམ། ཡང་ན་སྡུག་
ཆགས་བྱུང་འདུག ས་ོསོས་གདམ་ཁ་བ་རྒྱུ་རླེད། ཀུན་སོང་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ང་ཚསོ་རྒྱ་མྱི་ལ་
གདོང་ལླེན་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་མྱིར་གདོང་ལླེན་བླེད་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་གོང་བུ་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་བར་བས་པ་ལ་དང་པོ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གཅྱིག་ཏུ་གང་འད་བསྱིལ་དགོས་
རླེད། འདྱི་ལྟ་བུར་ཆོལ་ཁ་ནང་ཁུལ་དཀྲུག་མཁན་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་ངས་གདོང་ལླེན་བས་པ་ཡྱིན། ཁོས་བརྙན་
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འཕྲྱིན་མར་འདོན་རྒྱུ་ཕར་བཞག སོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་མ་སླེབས་བར་དུ་བཞག་པ་རླེད། སོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་
གྲུབ་འབས་བཏོན་ནས་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་རླེས་སུ་བསུབས་པ་རླེད། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་བསུབས་པ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོས་ཧ་
ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ལ་གཏུགས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དཔྱད་ཁ་བཏང་ཚར་བ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་བསླེབས་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གཉྱིས་ནས་མྱི་དླེར་
འབུར་བཅམོ་བས་པ་རླེད་བསམ་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་གཙང་མ་བཟསོ་ཡདོ། ངས་བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་བསམས་སོང་
སྟླེ་བཟོས་མླེད། དླེ་རྱིང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་བཟོས་ཡོད། མྱི་འདྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འད་མྱི་འད་བཤད་ཀྱི་འདུག ཐ་ན་
གུས་པའྱི་ཨ་མ་ལགས་དང་། གཅླེན་པ་ོལ་སོགས་པར་འད་མྱིན་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་ཨ་མ་ལགས་ལ་སོབ་སོང་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། བུ་ཕྲུག་ ༥ གསོ་སོང་བས་ནས་ཧ་ཏག་ཏག་
བཟསོ་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་དླེས་ཁང་པ་དང་དླེ་འདའྱི་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སག་རྫུན་ལུང་པ་གང་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ོཚ་རྒྱུ་
རླེད། སག་རྫུན་བཤད་ནས་ག་རླེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོདངོས་གནས་ཐབས་ས་ོཔ་ོརླེད། དླེར་རྣམ་པ་ཚོས་བསམ་བོ་
ཞྱིག་ཐངོས་དང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་གང་འད་ཞྱིག་རླེད་ཤག ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་གནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལས་
ཉྱིན་གསུམ་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་
མུ་མཐུད་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་གྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐགོ་མ་དླེ་ལ་བོད་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བ་ོདང་དཔའ་
མོ། བོད་ཀྱི་ར་དོན་གྱི་ཆླེད་དུ་བོས་གཏོང་མཁན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་རོད་གནང་སོད་མཁན་ཡོངས་ལ་
གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ད་ལན་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གཉན་འཕྲང་གྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཐོག་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ཧ་ཅང་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཙ་ོབ་ོམདུན་སོད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཐབ་རོད་ཐགོ་འགོ་
རྒྱུ་དླེ། གཅྱིག་དླེ་སོན་ཕག་སླེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ངོས་ནས་ཀང་བོད་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་བཟོས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་། ཚོགས་པ་ཁག བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་། བཀའ་ཤག་དབུས་པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དླེ་བཞྱིན་
གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག མྱི་མང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་གནང་བའྱི་རླེན་གྱིས། ཡང་སོས་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་དྱིན་གྱིས་གྲུབ་འབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སོང་ཙང་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་དླེའྱི་དུས་ཚདོ་ཀྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ག་ོརོགས་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་བ་ཆླེན་ཞྱིག ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཐགོ་མ་ཞྱིག གསར་འགྱུར་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་བོད་དནོ་གྱི་གནད་དནོ། བོད་པའྱི་
རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས། བོད་པའྱི་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབ། བོད་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཀྱི་གནས་བབ། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་སོར། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ཉྱི་མ་ནས་ཉྱི་མ་གསལ་བསགས་དང་གོ་རོགས་སྤླེལ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། 
འཛིམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་རོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དླེར་ང་ཚོས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་དབུ་
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ཁྱིད་རླེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་རླེད། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་རླེད། གང་ཟག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེ་ཚོའྱི་གླེང་སྟླེགས་
ནང་དུ་ཕླེབས་ནས་བོད་པའྱི་གནད་དནོ་གསལ་བསགས་བས་པ་རླེད། ཁྱབ་བསགས་བས་པ་རླེད། རྒྱབ་སོར་བསྐྲུན་པ་དླེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། དླེའྱི་ཐོག་ས་ོས་ོཡང་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དགའ་སྤོབས་བྱུང་སོང། བཀའ་དྱིན་བ་ལག་ཏུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་གཙསོ་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་དང་། རྒྱ་གར་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཁག གསར་ལམ་ཁག་ཚང་མར་དཔླེ་
མྱི་སྱིད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་བོད་དནོ་ཁྱབ་བསགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་
སྤུན་ཟླ་ཁག་ཅྱིག རྒྱ་གར་གྱི་སྲུང་སོབ་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་སོད་མཁན་དླེ་ཚོའྱི་བས་རླེས་ལ་ཡང་ངོས་འཛིན་ཡག་པ་ོབྱུང་
བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ཚོ་སྤོབས་པ་བས་ནས་གནས་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།  དླེ་བཞྱིན་
ཚོགས་པ་ཁག་དང་། གཞུང་འབླེལ་ཐོག་ནས། དླེ་བཞྱིན་སླེར་ཁག་མང་པོས་དཀའ་ངལ་དླེ་འད་མང་པོའ་ིའོག་ནས་ལས་
འགུལ་སྤླེལ་བ་དླེས། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སླེམས་འགུལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། དླེ་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚསོ་གནད་དནོ་ཁག་ཅྱིག་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་ལ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ནམ་རྒྱུན་ས་ོ
སོའ་ིས་གནས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་དླེར་གཟབ་གཟབ་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་མཚམས་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞྱིག་དང་ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས། ལུང་པ་འད་མྱིན་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ལངས་ཕགོས་ཤྱིག་བཟུང་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་
དང་། འཐབ་རོད་ལ་གནོད་འགོ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆགས་མྱི་ཡོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་ཆབ་སྱིད་པའྱི་ལངས་ཕོགས་འཛིན་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཏང་སྙོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ། ཚང་མར་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུ། 
གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་འད་མྱིན་ནང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག  རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
རླབས་ཆླེན་རླེད། ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མ། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཁག་ཚང་མ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆླེན་པོ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དམྱིགས་བསལ་ང་རང་
ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་བའྱི་སབས་ལ། དཔོན་རྱིགས་ཁག་འད་མྱི་འད་ཚུར་འཁྱིད་ཡོང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་པ་
ཡྱིན་ན། དླེའྱི་མ་འོངས་པར་ལམ་ལུགས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ས་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་འོས་
བསྡུ་དླེ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། འོས་བསྡུའྱི་ནང་
དུ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་བཞླེངས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུ་དླེ། ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་ནས། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་བ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། སར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོས་འདྱིར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སོར་ལ་ཁ་སང་བསམ་བ་ོམང་ཆླེ་བ་ཁ་ཕར་རྒྱལ་སྱི་ལ་བསྟན་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ལ་ཕར་བསྟན་
ནས་གསུང་སོད་ཀྱི་འདུག ངའྱི་ངོས་ནས་ཁ་ཕར་བསྟན་པའྱི་བསམ་བོ་མླེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་བླེད་སྟངས་ལ་
བལྟས་ནས་ངས་ཁ་ཚུར་བསྟན་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཁ་ཚུར་སྟོན་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་
ཚརོ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཡདོ་ཟླེར་བའྱི་སྤབོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་བཀདོ་པ་ལྟར་སླེར་
གྱི་ཆ་ནས་སྤབོས་པ་ཡོད་ཟླེར་ནས་གདླེང་ཚོད་མཐ་ོཔོས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་སྟླེ། བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་གྱི་
སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གདླེང་ཚོད་སླེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་ས་དླེར་བསོམས་
ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བོད་དོན་ལས་
འགུལ་སྤླེལ་མཁན། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་རྱིས་མླེད་ཀྱི་དགོན་སླེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་ང་
ཚོས་ཁྱླེད་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་དག་འོག་ནས་ང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་
ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞླེ་དག་རླེད། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་། 
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་གགས་ཆླེན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆླེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་འདྱི་ལོ་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གནོད་ཤུགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྤྲད་སོང་། སབས་དླེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་སླེ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་
ཁོངས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་དཔའ་བ་ོཁོང་གནས་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདླེ་སྲུང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདླེ་ལག་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཁག་ལ་བརངས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁངོ་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་མཁན་དླེ་ཚརོ་དགོས་ཟནོ་གནང་རགོས་ཞླེས་སྙན་སླེང་ཞུས་ཡོད་
པ་རླེད་དམ། ཞུས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ཁ་སྟོང་པ་ཙམ་གྱི་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

གཉྱིས་པ་དླེ། བོད་ནང་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་སྤླེལ་མཁན་ཚོར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརླེད། བཙན་བལོ་ནང་ན་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་མཁན་ཁ་
ནཱ་ཌ་གནས་སདོ་སངས་རྒྱས་སབས་དང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་བ་ོབཟང་འབརོ་ལྡན་གཉྱིས་ཀྱིས་མཐའ་མ་དླེར་ང་ོདླེབ་ཐགོ་མྱིག་
ནས་མྱིག་ཆུ་བཏང་སྟླེ། བོད་རྱིགས་ནང་ཁུལ་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་སོང་འཆད་པའྱི་སབས་སུ། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་སྱི་
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འཐུས་དང་། དནོ་གཅོད། རང་གཞུང་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡདོ་པ་རླེད་དམ། འནོ་པ་ལྟ་བུ་དང་ལོང་བ་
ལྟ་བུའྱི་ངང་ཚུལ་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བདོ་ནང་དུ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་གང་འད་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

གནད་དོན་གསུམ་པ་དླེར་བོད་ནང་དུ་རྱིས་མླེད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚོས་མྱི་ལོ་ ༦༠ རྱིང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པོ་
བརྒྱབ། དམྱིགས་བསལ་བདོ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐགོ་ལ། བོད་སད་ཡྱིག་ཐགོ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་གྱི་སོབ་སངོ་བླེད་མཁན་གྲྭ་
བཙུན་ཚ་ོརླེད། གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་གང་འད་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་འག་ོརུ་བཀདོ་
པ་ལྟར། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ར་མླེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤླེས་བླེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པ་མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་
དུ་ས་སླེར་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་དགླེ་འདུན་པ་ཚོར་ཡྱིད་ཆླེས་
བརླག་བཅུགཤ ཡྱིད་ཆླེས་བརླགས་སོང་ན། དླེས་ཉམས་ལླེན་བླེད་པའྱི་ཆོས་དླེར་ཡྱིད་ཆླེས་བརླག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འདྱི་བླེད་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་མགྱིན་ཚབ་བས་ནས་ཨ་རྱིར་གནས་སདོ་ཐུབ་བསྟན་ཐགོས་མླེད་ཀྱིས་གདན་ས་གྲྭ་
ཚང་ཁག་ལ་དམའ་འབླེབས་དང་། ཟུར་ཟ། གླེན་པ་ལུག་ཟླེར་ནས། རང་ཉྱིད་ཀྱི་འདོད་ཕོགས་ཀྱི་མྱི་དླེར་རྒྱབ་སོར་བས་དང་
མ་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གདན་ས་གསུམ་ལ་སནོ་བརདོ་ག་ཚདོ་བས་སོང་། གདན་ས་གསུམ་ནྱི་མག་ོནག་བོད་པ་ཚའོྱི་དད་པའྱི་
ཡུལ་རླེད། ལག་པར་དུ་རྱི་བོ་དགླེ་ལྡན་པའྱི་རླེས་འབང་གྱི་ས་སླེར་ཚོའྱི་ཕ་མླེས་ཡབ་མླེས་ནས་དད་བླེད་སའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་རླེད། 
བོད་གཞུང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་གཞུང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་ཞབས་རྱིམ་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་གཏོང་མཁན་ཙམ་མ་རླེད། དམའ་འབླེབས་དང་ཟུར་ཟ་བླེད་པའྱི་སབས་སུ་སབས་ཐོག་
འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མ་ཉླེས་ཁ་གཡོག་བླེད་ཀྱི་འདུག་དང་། དླེ་འད་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གསལ་བཤད་
བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཚིག་གཅྱིག་ཀང་བས་མ་སོང་། དླེར་ངླེས་པར་དུ་དགླེ་འདུན་པ་ཞྱིག་ཡར་ལངས་ནས་བླེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ལ་གཏམ་དཔླེ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། རང་དོན་གྲུབ་ན་ཆ་ལུགས་ངན་ནའང་ངན། ས་ོསོའ་ིརྒྱབ་སོར་བླེད་སའྱི་མྱི་དླེ་ཐོབ་ན། སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་
ནའང་ཡྱིན། ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིན། སུ་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་བརླགས་ནའང་བརླགས་འཁབ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་བོད་ནང་འཚར་
ལོངས་བྱུང་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་སོགས་ལ་འག་ོམོང་མླེད་དླེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བ་སོད་ག་ོ
མོང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ག་རླེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། མྱི་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ལ་དགོན་པ་གཏོར་ཡྱིན། བཙོན་ལ་བཅུག་
ཡྱིན། བ་ཆླེན་དང་མྱི་ཆླེན་བསད་ཡྱིན་ཏླེ། ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག མཐའ་མ་དླེར་བ་མ་རྫུན་མ་བཟསོ་ནས་འཐབ་འཇུག་དགོས་
རླེད། ས་སླེར་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་དགླེ་འདུན་པར་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་ན་
དད་པ་ཡོང་གྱི་མ་རླེད། དད་པ་མླེད་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོན་པ་དང་ཁོང་ཚོའྱི་དབར་སླེམས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་ཡྱི་རླེད་ཟླེར་
ནས་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་རླེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་ཀྱི་སླེ་མ་ོབས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བོད་
ནང་དུ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་གང་འད་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རྣམས་ལ་ག་ཚོད་བརྡུངས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ཆལོ་ཁ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་ས་ལས་དཔའ་བ་ོདླེ་
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ཚ་ོགལ་འགངས་ཆླེ་ཡྱི་རླེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ཆོལ་ཁ་ས་ོསོར་ལས་
ཤོག་ཡོད་ན་བླེད་སོད་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མད་ོསྟདོ་ཡྱིན་ནའང་འད། མད་ོསད་ཡྱིན་ནའང་འད། དབུས་གཙང་ཡྱིན་
ནའང་འད། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས།ཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ 
དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བླེད་པར་
ཁག་པ་ོའདུག 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ལ་བག་ོགླེང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་མླེད་ཙང་གནད་དནོ་ཐགོ་ཐད་ཀར་འག་ོཆགོ་པ་གྱིས། གོས་
འཆར་གྱི་དོན་ཚན་གསུམ་ ༣ པའྱི་མཐའ་མ་དླེར་ "བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་མྱུར་དུ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ།" 
ཞླེས་རླེ་སྐུལ་འད་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དྱི་བ་ལ་ "མྱུར་དུ་" ཟླེར་དུས། དུས་ཚོད་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ད་ལོར་ལ་ོ ༥ མཇུག་སྱིལ་
འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཡང་ཡང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། མྱི་མང་གྱིས་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་འདླེམས་སྒྲུག་བས་ནས། བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་ལ་ོ ༡༠ ཚང་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཨ་ལན་བརྡ་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་དུང་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་
རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱུར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱིས་ཞྱི་རྒོལ་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ནས་བོད་ནང་དུ་
བོད་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པསོ་ཚ་ེསོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོརྒལོ་བས། བོད་མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའ་ིཚ་ེསོག་ཤོར། དླེ་
འདའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སབས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་བསོངས་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་ཚོགས་ཆླེན་དླེར་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་བ་སོད་ངན་པ་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་མང་མོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་དླེ། དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ལླེན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
མོལ་ལམ་གོས་སྡུར་མཚམས་འཇོག་དང་། དླེ་བཞྱིན་བོད་རང་བཙན་དང་། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་
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ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ད་བར་དུ་ལ་ོ ༡༡ འཁརོ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་དུང་མྱུར་དུ་བསླེབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བསར་ཟློས་བླེད་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ་སོད་
རླེན་པས་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཇླེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། ལག་པར་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རླེན་པས་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་ལ་གོད་ཆག་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱིས་དླེ་ས་རྒྱ་ནག་ལ་གུ་ཡངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་བ་དླེ་ནོར་
ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ལག་སླེལ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཚབ་
ཏུ། རྒྱ་ནག་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མང་གཙ་ོདང་རང་དབང་ལ་ཉླེན་ཁ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་ལ་བསར་བཅོས་དང་གདོང་ལླེན་བ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༡ ལ་ཨྱིན་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ཐོག་བགོ་གླེང་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུས་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་
དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཐོག་བགོ་གླེང་གནང་བ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སུད་སྱི་གནས་བཞུགས་སལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་
གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིསོ་
ནས་ང་ཚོས་ངོས་ལླེན་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོ་ཁོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཁོང་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ཁངོ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོབཅུ་ལག་ཙམ་དླེའྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་ནས་གོས་མོལ་དང་འབླེལ་ནས་ཉམས་
མོང་ཆླེ་ཤོས་ཤཤྱིག་རླེད། གལ་ཏླེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མ་ཡོང་བའྱི་བར་དུ་རླེ་
བ་མྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་དགོས་ཀྱི་འདུག སོ་
སོས་དླེར་ཆ་ཤས་ལླེན་གྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་ལ་རླེ་བ་བཅོལ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་
ནག་གྱི་བ་སོད་ངན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡ་ལན་མ་བས་པར་ང་ཚོས་ང་ོརྒོལ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
དང་། གོས་མོལ་ལམ་ལོངས་མ་བྱུང་བ་དླེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་ཅླེས་ཟླེར་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེར་བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་ཡར་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་མླེད་པར་སོང་དླེ་ག་རང་
གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། སར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ པ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་བགོ་གླེང་འདྱིར་འཛུལ་ཞུགས་བླེད་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
སོན་གླེང་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ང་ོསྤྲོད་ཞྱིབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་དང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགནང་འདུག་པས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་སམ་དླེའྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚརོ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེའྱི་ནང་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གལ་ཆླེན་པ་ོམཐོང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་འདྱི་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཁ་གསལ་བཟོས་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ལ་དག་
པོའ་ིབཙན་འཛུལ་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་འདྱི་བཙན་འོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Occupied Country) ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་དཔལ་འབོར་དང་། དུས་ཚོད། ནུས་པ་བླེད་སོད་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་རྫུན་
གཏམ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟླེང་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆླེ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ (Propaganda) གྱིས་ཤུགས་
རླེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ལག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་སོབ་དླེབ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་
འཆད་དུས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་གནས་བབ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་
བོད་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་དླེའྱི་ཐགོ་དུས་ཚདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག དཔལ་འབརོ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཁྱབ་བསགས་བླེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱ། མྱི་དང་མྱི་ཐུག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་
དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
འདྱིའྱི་འགན་དླེའང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གང་ཟག་མྱི་རླེ་ང་ོརླེའམ་གངས་ཅན་པ་མྱི་རླེ་ང་ོརླེའྱི་འགན་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ལ་འགྱུར་ལྡགོ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་། ཁ་ོཚོའྱི་དག་གནོན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་མླེད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིན་ཁོང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་འོག་ལ་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ངོས་ལླེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སླེལ་ཞྱིག་གྱིས་གོང་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་
ཏང་གྱི་སྱིད་དབང་དླེར་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་གསུངས་པ་རླེད། དླེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེར་ངསོ་ལླེན་གནང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་གོས་ཆདོ་ལ་བསར་བཅསོ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག ངས་ཞུ་དགསོ་དནོ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། ང་
རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚ་ོགཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོར་
གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོའྱི་འབོད་ས་དླེ་དག་བདག་པོ་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་རང་ཉྱིད་ངོས་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག བོད་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་སྐུ་པར་ཁུར། 
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བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཁུར་ནས་མར་ཐོན་ཏླེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེ་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལོ་བརན་པར་ཤོག བོད་ལ་རང་དབང་རང་
བཙན་དགོས་ཡོད། བོད་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་དགོས་ཡོད། གང་ལྟར་འདྱི་འད་བའྱི་འབོད་ས་བཟུང་ནས་བོད་ནང་དུ་ཐོན་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་ང་རང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་ལྟར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་རླེས་འབས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཙོན་ཁང་གྱི་ནང་དུ་བཀྲོངས་བའྱི་གནས་བབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་དུང་ཁོང་རྣམ་པས་སྙྱིང་སྟོབས་
ཆླེན་པ་ོདང་། ལ་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་འབོད་ས་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ཁངོ་རང་ཚོའྱི་བསོ་བཏང་ལ་ཡྱི་རངས་ཡདོ་ཟླེར་ནས་ཁ་སམ་པ་ོཟླེར་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱི་ལ་མར་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག 
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་སྱིད་དབང་འདྱི་བོད་ནང་ཏུ་སླེབས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ལའང་དབང་ཤཤླེད་བ་རྒྱུའྱི་ཁར་སླེབས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལའང་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་དུ་ཁ་བཀག་བཞག་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚའོྱི་སྐུ་ཚབ་ང་ཚ་ོཡྱིན་
ན། དླེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་
སྤུངས་དགོས་འདུག་ཅླེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སྟླེ། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་སྤུངས་པར་ང་རང་ཚ་ོཚང་མའྱི་འགན་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ཞུས་པ་ལས། གཅྱིག་གྱུར་ཞུས་མླེད། དླེང་
དུས་ཚང་མས་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་བླེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བླེད་སོད་མ་གཏོང་མཁན་ཕལ་ཆླེར་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། སྱི་
ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ར་དནོ་ཁྱབ་བསགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་བླེད་སདོ་གནང་གྱི་ཡོད། མྱི་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད། མང་གཙ་ོཁ་ལ་ཁུར་ནས་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱ་བླེད་སདོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་རླེན་པས་ང་རང་ཚའོྱི་དབར་འཁྲུག་ཅྱིག་ཐླེབས་འག་ོདུས་ང་ཚོའྱི་མང་གཙ་ོདང་འཐབ་རདོ་ལ་གོང་གུད་དང་ད་ོ
ཕགོ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ཟླེར་ས་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོར་གངོ་གུད་ཕགོ་འག་ོཡྱི་འདུག 
བས་ཙང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་རང་དབང་གྱི་ཁང་པ་ (Freedom House) སོར་ལ་བཀའ་
མོལ་བྱུང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ནང་དུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ 
(Freedom House) གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་བོད་རང་སོང་ལྗོངས་སོར་ལ་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལོར་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ཆ་ཚང་གྱི་ལས་བསོམས་ཤཤྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཚོས་རྣམ་
འགྱུར་དླེ་འད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་དླེ་བས་ཀང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ཆ་ཕག་སླེལ་ཞྱིག་གྱི་
ངསོ་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བསམས་ནས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་འཆམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་འག་ོཁྱིད་ནས་འག་ོ
བཙུགས་ནས་མྱི་མང་གྱིས་དྲུག་ཅུ་རླེ་གངས་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེར་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རླེད། བསར་དུ་དམ་འབུལ་
ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཕག་སླེལ་རླེ་རླེའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་འདུག གོས་ཆོད་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་རྒྱབ་སོར་གནང་
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རོགས་ཞླེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཆོལ་ཁ་གསུམ་
སྱིད་ན་སྱིད་མཉམ། སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་ཞླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འཕྲོ་
བརླག་མ་གཏོང་རོགས་ཞླེས་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་
རྒྱལ་ལ།ོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་བ་བང་འཕགས་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། བསམ་
འཆར་ཐུང་ཐུང་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་གླེང་གྱི་ཤོག་གངས་དང་པོའ་ིཐྱིག་རང་དང་པོའ་ིནང་དུ་ " བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་
པ་ོནས་བཟུང་ ༡༩༥༩ ལོའ་ི" ཟླེར་འདུག གལ་སྱིད་གཞུང་འབླེལ་གཏན་འབླེབས་དླེ་འད་མྱིན་ན། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོནས་བཟུང་རྒྱ་མྱི་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བས་པའྱི་བར་དུ་ཞླེས་
བཀདོ་ན་ཅུང་ཙམ་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར་ཤཤོག་གངས་ལྔ་པའྱི་གོང་ནས་གཉྱིས་པ་དླེར། "ད་བར་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་ཐགོ་མྱི་སདོ་ལས་
འདས་པའྱི་བཙན་གནོན་དང་། གསོད་རྡུང་གཤྱིན་རླེའྱི་གོང་ཁྱླེར་ལྟ་བུ་བས་པའྱི་རླེན་གྱིས། དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལང་ཟྱིང་
འཁྲུག་" དླེར་ང་ཚོས་ ༡༩༨༧། ༡༩༨༨། ༡༩༨༩། ༡༩༦༢ བར་རབ་དང་རྱིམ་པས་ང་ོརྒོལ་བས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་
ཙང་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ ༡༩༨༧། ༡༩༨༨། ༡༩༨༩ ཡར་ལངས་ང་ོརྒལོ་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། ཡར་ལངས་ཞྱི་བའྱི་ང་ོ
རྒལོ་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། "ཡར་ལང་ཟྱིང་འཁྲུག་" ཚིག་འདྱི་ཅུང་ཙམ་བདླེ་པ་ོམྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཚང་མས་
བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  དླེ་ནས་ཁ་སོན་བས་ནས་ ༡༩༨༧། 
༡༩༨༨། ༡༩༨༩ ཞྱི་བའྱི་ང་ོརྒལོ་འད་ཞྱིག་བྱིས་ན་ཞླེས་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་
ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་དང་། དླེའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆདོ་ ༦ ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་གོས་ཆོད་ ༧ པ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ཆྱིག་སྱིལ་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དླེ་ལའང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སོན་གླེང་ནང་དུའང་འཁོད་འདུག བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བ་ོགཏད་ས་དང་། རླེ་བ་བཅོལ་ས་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ནྱི་གལ་འགངས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་
བརོད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་སུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆླེད་པའྱི་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རླེན་པས་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞླེས་ལ་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས། ད་བར་སྐུའྱི་བ་སན་
རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོགང་པ་ོའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བཟང་བཙནོ་ནང་བཞྱིན་བཞུགས་ནས་སྐུའྱི་འཕྲོད་བཞླེས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞླེས་སོང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བར་བསགས་བརོད་དང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག་དན་སོང་། དླེ་ནས་སྱིར་བཏང་སྱི་ནོར་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རབ་དང་རྱིམ་པས་
དགུང་ལ་ོ ༡༡༣ བར་དུ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སྐུའྱི་འཕྲདོ་བཞླེས་དང་། སྐུ་ཚ་ེལ་བར་ཆད་ཡོང་གྱི་རླེད་
བསམ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཐུགས་རླེ་དང་། རླེ་བ་བཅོལ་ས་ཡོད་ན་
མླེད་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ལར་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་ཆླེ་མཆོག་གྱིས་དགུང་ལ་ོ ༡༡༣ བར་དུ་
བཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ང་རང་ཚོས་རླེ་བ་དང་སནོ་ལམ་བཏབ་ནས་འབད་བརོན་ག་རླེ་གནང་དགོས་རླེད་
ཅླེ་ན། གྲུབ་ཐབོ་ཐང་སྟངོ་རྒྱལ་པ་ོནང་བཞྱིན་དགུང་ལ་ོ ༡༢༥ བར་དུ་བཞུགས་རྒྱུར་གསལོ་འདླེབས་ཞུ་དགོས་རླེད་ལ། རླེ་བ་
ཡང་རྒྱག་དགོས་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གླེགས་རླེན་བར་ཆད་མ་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་སོ་ཐ་དག་མ་ཆད་པ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོདང་། ཕྱི་རྒྱལ་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ལ་རླེ་བ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག 
དླེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག བས་ཙང་ང་འདྱིར་བསད་རྒྱུར་སླེམས་
ཤུགས་སླེས་ཀྱི་འདུག ཁྱོད་རང་ཚསོ་སནོ་ལམ་རྒྱག་ཤོག་ཟླེར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེ་རྱིགས་ལ་བར་ཆད་
མ་འཕྲད་པའྱི་ཆླེད་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། 
ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མ་ཆད་པའྱི་བར་དུ་མཇལ་ཁ་མ་གཏོང་རོགས་གྱིས་ཞླེས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་དང་། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་ཁ་མ་ཞུ་བའྱི་འབད་བརོན་ངླེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག 
ན་ཚ་འདྱིར་བརག་དཔྱད་བས་རླེས་ཕན་ཏླེ་ཐག་ཆདོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཉླེན་ཁ་མུ་མཐུད་ནས་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ག་ོ
སབས་མ་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མས་འབད་བརནོ་བས་ནས་མཇལ་ཁ་དང་། ཕགོས་བསོད། གང་ལྟར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཕྱི་
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ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་བ་དང་། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་འདླེབས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ནང་
བཞྱིན་ད་ཐོག་ནས་གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེའྱི་སོར་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་དགོས་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་གསོལ་འདླེབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་ན་གང་འད་ཡོད་ན། ངས་འདྱི་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་།  

དླེ་ནས་སོན་གླེང་ནང་དུའང་འདུག ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བདོ་མྱི་སླེར་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས། དླེ་བཞྱིན་
དམྱིགས་བསལ་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ཁངས་ (ICT) དང་། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་བཅས་
ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་གོས་འཆར་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་གཏན་འབླེབས་བྱུང་བ་རླེད། བོད་དནོ་
ཐགོ་ལ་ངོས་འཛིན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་ཕར་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕར་བཞུགས་ནས། གང་ལྟར་ཆླེ་མཐངོ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་
ནས་གདན་འདླེན་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་འདྱི་བོད་པ་ཚང་མས་སྤོབས་པ་སླེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་སྙམ། དླེ་འདའྱི་
ལམ་ལུགས་འདྱི་ཡང་། གཙ་ོཆླེ་ཤོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པ་བསམ་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། ད་ལྟ་མྱི་མང་གྱི་ཐད་ཀར་བདམས་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་ཆླེ་བསྟོད་དླེ་འད་གནང་བ་འདྱི་ཙམ་
མ་ཡྱིན་པར། སར་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་དུ་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛནི་རྱིམ་པས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས། ༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སླེང་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ནས་གྲུབ་འབས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་པ། ཡང་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་སནོ་མ་ཕར་ཕླེབས་མླེད་པ་དང། ཕླེབས་པ་དླེའང་བདོ་དང་བོད་མྱིའྱི་དནོ་དག་མྱིན་པའྱི་
བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དླེ་འདའང་འདུགཤ དླེ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཚང་ནོར་བ་རླེད་དོ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ཨ་རྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་སྱིད་འཛིན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མཇལ་བ་འདྱི་བདླེན་པ་བཞྱིའྱི་
སོར་ལ་གསུང་ཆསོ་གནང་དུ་ཕླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལམ་རྱིམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་གནང་དུ་ཕླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དཔལ་དུས་
འཁོར་དབང་ཆླེན་གནང་དུ་ཕླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་དོན་དག་ལ་ཕླེབས་པ་རླེད། བས་ཙང་དླེ་འདའྱི་སོལ་
བཟང་པ་ོའདྱིའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརླེན་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཐོབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། སར་མ་ 
༥། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལླེན་
མཁན་མང་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་བང་འདྱི་ཡག་པ་ོཤླེས་དགོས་ས་རླེད། ཁ་བང་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཀོག་
དགསོ་ས་རླེད། "བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་" ཞླེས་ལབ་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏགོས། བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་རང་དབང་མླེད་པ་དང་མ་སྤྲད་པ་དླེ་འད་མ་རླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་མ་བས་ན་ལ་མ་དག་པ་རླེད་ཅླེས་གསུང་མཁན་
བྱུང་སོང་། དླེ་འད་མ་རླེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རང་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། རང་དབང་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
རྱིང་འདྱིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞླེས་ཟླེར་དུས་མྱིག་ཆླེ་ཙམ་བགད་ནས་
བཀགས་ནས། གཙོ་བོ་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་གྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རླེས་དན་དང། 
འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སླེ་ལ་ཁླེལ་བ་འདྱིར་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། 
འདྱི་རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་བྱིས་པ་དླེ་འད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། སོན་གླེང་དང་གོས་ཆོད་ཚང་མ་བཀགས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག  

དླེ་ནས་ང་རང་གྱིས་དན་པ་མ་བརླེད་པའྱི་སོན་ནས་མར་ཞུས་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཕྲླེང་ ༢ པར་ "འོན་ཀང་དག་བོ་རྒྱ་
དམར་གཞུང་གྱིས་" ཞླེས་ང་ཚསོ་ "དག་བ་ོ" འདྱི་བཅུག་ཡོད། འཇུག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སབས་སནོ་མ་གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱི་ལ་དག་བོ་ཟླེར་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་སད་གསང་མཐོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འཆད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་དག་བ་ོའདྱི་བཅུག་དང་མྱི་བཅུག་གྱི་ཐོག་ལ་མང་མོས་ལས་སྱི་མོས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་
སང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཟླེར་རུང་གྱི་མ་རླེད། ང་ཚོས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་གཅྱིག་བས་ཡོད་
རླེད་ཅླེས་འཆད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང། མྱི་མང་ལངས་གླུ་འདྱི་རང་བཞྱིན་བརོད་པ་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། 
རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། འདྱི་ངླེས་པར་དུ་ཤླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་བོད་ནང་དུ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོརླེས་དན་དང་། མྱི་མང་གྱིས་ལབ་པ་ཞྱིག་
རླེད་མ་གཏོགས། རབ་བཏགས་ཀྱི་རྒྱན་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། གལ་སྱིད་ང་ཚསོ་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་བླེད་མྱི་ཆོག་ན་
རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། རྒྱ་མྱིར་བོད་ལ་བཞུགས་རོགས་བོས་ཟླེར་དགོས་ཀྱི་རླེད་དམ། དླེ་བཞྱིན་
བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་གཏོང་ཆོག་གྱི་མླེད་ཀང་ལབ་ས་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བོད་ཡྱིག་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཤམ་
དླེར། "ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག" ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། བས་ན་ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་
གཡུལ་ལས་ཕམ་གྱུར་ཅྱིག་ཅླེས་ཟླེར་དགོས་ཀྱི་རླེད་དམ། དླེ་འད་བཤད་ཕོད་མཁན་དང་། དླེ་འདའྱི་བོ་ཁོག་ཡོད་མཁན་
བསླེབས་ཡོད་པ་རླེད།  
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དླེ་བཞྱིན་བོད་འདྱི་རང་བཙན་དང་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་ཡདོ་པ་མ་རླེད་ཟླེར་མཁན་དླེ་འདའྱི་བ་ོཁགོ་ཆླེན་པ་ོ
དླེ་འད་ཡང་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་མཉམ་འབླེལ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་དམར་པ་ོལག་ལ་
ཁྱླེར་ནས་འག་ོཕོད་མཁན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་དམར་ལ་དག་བ་ོལབ་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་མཁན་
ཡོད་པ་རླེད། བོད་རྒྱལ་ལོ་ཟླེར་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ལབ་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚོ་ལྟས་ངན་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་བྱིས་པ་དླེ་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཕར་ལ་གཡུགས་ནས། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
ཚིག་བླེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ལ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོད། ཚགི་གཅྱིག་རང་ཟུར་ཟ་མྱིན། དང་པ་ོདང་གཞག་ཞུས་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆགོ་ནས། གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ལྟས་ངན་རླེད་ཅླེས་པ་དླེ་ཚ་ོགསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ སནོ་མ་ཡང་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང།  

དླེ་བཞྱིན་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་རླེ་ཟླེར་སོང་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
གསུང་བཤད་སབས་སུ་བོད་ཡྱིག་བཀགས་མ་སོང། ཨྱིན་ཇྱི་བཀགས་སོང། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ཚིག་
གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག་ཅླེས་སྤོབས་པ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བཤད་སོང། སྱི་ཚོགས་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་བཏང་སོང། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་ཨྱིན་ཇྱི་འདྱི་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཤོག་གངས་གསུམ་པའྱི་མཐའ་མ་
དླེར་ངས་རགས་བརྒྱབ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཨྱིན་ཇྱི་མར་ཀགོ་དགོས་པ་འད་དན་སོང་སྟླེ། འནོ་ཀང་ངའྱི་ས་གདངས་ཡག་པ་ོམླེད་
དུས་འདྱིར་གོ་བ་ལོག་པ་འགོ་སྱིད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཆ་ཚང་བྱིས་འདུག གཙོ་བོ་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚོགས་
རྣམས་ལ་ངས་མར་བསྟན་གྱི་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་བཤད་འདུག ཁ་སང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་མྱི་
འདུག་གསུང་མཁན་དླེ་ང་ལས་ཨྱིན་ཇྱི་མཁས་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་འདྱིར་མྱིག་ཤླེལ་ (Power) བརྒྱ་ཉྱི་
བརྒྱ་ཡོད་ནའང་མྱི་མཐངོ་མཁན་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

གང་ལྟར་འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་འདྱིའྱི་དབུགས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མ་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོཟླེར་རྒྱུ་དང་། བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་
པ་ལ་ོརྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་ཡོད་ཅླེས་ཟླེར་མཁན་གས་ཤཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་བླེད་མཁན་གས་ཤཤྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་ངླེས་པར་དུ་མཁྱླེན་དགོས་ཀྱི་རླེད། རྒྱ་ཆླེ་མང་
ཚགོས་ཀྱིས་མཁྱླེན་དགསོ་ཀྱི་འདུག དླེང་སང་ལྟས་ངན་ལབ་མྱི་ཆགོ་ཟླེར་སོང་། ཡང་ན་ཁོག་པ་ལ་གདནོ་འདླེ་ཞུགས་མཁན་
འད་མང་པ་ོསླེབས་ཀྱི་འདུག  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་གོས་ཆོད་ཨང་། ༤ དང་ ༥ པའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ཨང་ ༤ པ་དླེར་སྱིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་
ཆོས་དད་རང་དབང་ཚད་བཀག་དང་། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན། སད་ཡྱིག་སོར་བཤད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ངའྱི་
ངསོ་ནས་སད་ཡྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ད་ོསང་ཧ་ཅང་སྤྲོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་སླེམས་འཚབ་
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ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁརོ་ཡུག་ཏུ་བོད་སྟོད་སད་བར་གསུམ་ལ་གཏླེར་ཁ་བསོགས་ནས་ཁརོ་ཡུག་ཧ་ཅང་བཙོག་པ་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོལ་ལས་འགུལ་སྤླེལ་དགསོ་ཀྱི་འདུགཤསྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བནོ་
རྣམ་པ་དནོ་དགོས་འདུག ལས་འགུལ་སྤླེལ་རོགས་བསོ།  

 དླེ་བཞྱིན་སད་ཡྱིག་ལ་ཚད་བཀག་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རམོ་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱི་དགོས་ནའང། 
རང་དབང་ཞླེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་བླེད་སོད་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་དླེ་འད་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ལན་རྒྱས་ཀྱིས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་སད་ཡྱིག་ཧ་ཅང་གྱིས་ཉམས་ཆག་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག  ལྟག་པར་དུ་སད་འཕྲྱིན་
བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཚུར་འབྱི་དུས་མཚམས་རླེ་ "རང་" དང་ "དབང་" ཞླེས་པའྱི་ཚིག་མ་འབྱི་རོགས་ཟླེར་ནས། དླེ་འདའྱི་
དཀའ་ངལ་སླེབས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སྤླེལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་
རླེད་འདུག  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༦ 
འདུག ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། འདྱི་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  

ད་ལྟ་ངས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱླེན་གསལ་རླེད། 
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཕ་ོལོ་ ༡༩༧༤ ལོ་ནས་ད་བར་ཕླེབས་བསད་པ་ཞྱིག་རླེད། ང་
ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་འདུག་བསམས་ནས་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་བཟུང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་
སབས་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ལངས་ཕོགས་གཅྱིག་བཟུང་པ་དླེ་འད་མ་རླེད། ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་
མཁ་ོལ་བལྟས་ནས་བཟུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་བདླེན་པ་རང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརླེན། ད་ལྟའྱི་
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ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དང་རན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་རླེས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་
སབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབླེལ་མཛད་སོའ་ིཐོག་ལ་མྱི་མང་ལངས་གླུ་བཏང་བ་རླེད། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་
འབླེལ་མོལ་ལམ་ཞྱི་མོལ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དངོས་སུ་ལག་ལླེན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་
ཙང་འདྱི་གཉྱིས་ནང་འགལ་མ་རླེད་དམ། འདྱི་དང་འབླེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ལན་འདླེབས་ཤཤྱིག་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་ཆོས་ཤྱིག་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་
མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བོད་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་ལ་
སུས་ཀང་འགྱུར་བཅོས་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་གང་ཡྱིན་པ་རང་འཇགས་གནས་ཀྱི་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་ལ་འཁྱོག་བཤད་
བས་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོགང་འད་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་
འད་སངོ་ཙང་ང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱད་ཆསོ་གཅྱིག་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡར་མར་མང་པ་ོགསུང་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། ས་ོས་ོལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིས་བྱུས་ཐོག་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་རྙླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོམཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། མྱིས་གཅྱིག་བཤད་ཀྱི་
འདུག་དང་གཉྱིས་བཤད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་འག་ོདགསོ་རླེད། གཉྱིས་འག་ོདགསོ་རླེད་ཟླེར་ནས་འབང་འག་ོམཁན་ཞྱིག་མྱིན། དླེ་
འད་སོང་ཙང་དླེ་རྱིང་གྱི་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་
ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སྟླེ། ངས་གནས་
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ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞླེ་ན། ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོརོགས་སྤླེལ་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ངས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤཤས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོས་
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་མོང་ཞླེས་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་རླེད། བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོས་བོད་ནང་དུ་
དཀའ་ངལ་མངས་ནས་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དངོས་སུ་མཐངོ་མླེད་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཚརོ་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག དླེ་གང་འད་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་མངས་ནས་ཚུར་སླེབས་པའྱི་ཕ་མ་ཚོས་དུས་རག་པར་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོར་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་འདྱི་འད་བཏང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས། དླེ་དླེ་བཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དུའང་དགླེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་རག་པར་ཁྱླེད་ཚ་ོམ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་རླེད། ཁྱླེད་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བླེད་དགོས་རླེད། བོད་
ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་མོང་བཞྱིན་པ་རླེད། ལ་ོརྒྱུས་འདྱི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་བཤད་པར་བརླེན་ང་ཚསོ་འདྱི་ཚརོ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་ོས་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བླེད་དགོས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་འདྱི་རྒན་པའྱི་
ལམ་སྟོན་གནང་བ་བརླེན་ནས་རླེད། ཕ་མ་དང་དགླེ་རྒན་ཙམ་མ་རླེད། གཡས་གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒན་པ་ཚང་མས་སོབ་གས་ོ
གཅྱིག་མཚུངས་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་སྱི་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་རླེད། བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དུ་ལས་ཀ་བླེད་དགོས་རླེད་
ཅླེས་ལན་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ཆ་བོད་པ་གཞནོ་སླེས་ཚརོ་མ་འོངས་པར་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དྱིས་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ཕྱི་རྒྱལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་བ་མ་གཏོགས། བོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་ཚརོ་བ་སྤུ་ཙམ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་མཐངོ་གྱི་འདུགཤའདྱི་ངས་
མ་འོངས་པར་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤང་ཚོས་བརྒྱ་བཤད་ནའང་སྟོང་བཤད་ནའང་། དླེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་དཀའ་རྙོག་འདྱི་
སླེལ་མ་ཐུབ་ན། ང་ཚ་ོརྒས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་གཞོན་སླེས་ཚོས་འཐབ་རོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ག་ཚོད་ཅྱིག་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་སོང་ཟླེར་དུས། ཁོ་ཨ་མདོ་རླེད་དང་། ཁོ་དབུས་གཙང་རླེད། ཁོ་
ཁམས་པ་རླེད་ཅླེས་སོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྱླེད་རང་བོད་པ་ཞྱིག་རླེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་འདྱི་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ལངས་
ཕགོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རླེད། སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འཐབ་རདོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་སག་རྫུན་མྱིན་ཕྲུ་
གུ་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཕླེབས་མཁན་ཚོས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རླེད། ང་
ཚོས་གང་ཡང་བླེད་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་དླེ་དག་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་དགོས་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་རྙོག་ག་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་། དགོས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ང་ོམའྱི་ཐགོ་
ལ་སོབ་གས་ོབླེད་མཁན་མླེད། ཕ་མ་ང་ཚ་ོའད་པ་ོརླེད། ང་ཚོས་དངོས་སུ་མོང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་གང་ག་ོབ་མར་འཆད་
དུས་ཕྲུ་གུ་དླེ་དག་ལ་ཚོར་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེར་བརླེན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་གས་ོངླེས་པར་དུ་
སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  

 ཆབ་སྱིད་ཟླེར་དུས་ཆ་ཚང་སྡུག་ཆགས་མ་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ (Political Science) སོབ་སངོ་བླེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་སྡུག་ཆགས་གང་ཡང་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་འཛིན་སོང་བླེད་སྟངས་ལ་
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སོགས་པ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིལོ་རྒྱུས་གཟྱིགས་མོང་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་
གར་རང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་གསོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་འདྱིས་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་མོང་ཡོད་པ་རླེད། 
འཐབ་རདོ་གང་འད་བས་ཡོད་པ་རླེད། དང་པ་ོངས་ཤཤླེས་རྱིག་སབས་སུ་ཞུ་དགསོ་བསམས་སོང་སྟླེ། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ཤཤླེས་རྱིག་གཅྱིག་པུར་འགན་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་རླེད་འདུག ད་ལྟ་ང་
ཚོས་གནད་དོན་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རླེད་བསམས་ནས་སང་མླེད་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་ཏུ་གྱུར་
ཉླེན་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ད་ལ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་མཆླེད་པའྱི་ནད་ཡམས་འདྱིས་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འད་
ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དླེ་ས་བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཐོན་མ་ཐུབ་ས་ཚང་མར་བོད་པའྱི་གནད་དོན་ཤུགས་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གླེང་ཐུབ་པ། དླེ་ས་རྒྱབ་སོར་བླེད་མ་ཐུབ་པ་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་ཚ་ོདང་འབླེལ་བ་ཆགས་དུས་རྒྱབ་སོར་
བླེད་པའྱི་གནས་ཚུལ། ཡྱིན་ནའང་བ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་གོ་སབས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལླེན་ཐུབ་མ་སོང་བསམས་སོང། 
ཚང་མ་ནད་ཡམས་ལ་ཞླེད་ནས་འདྱིའྱི་སབས་སུ་ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་དླེ་ཙམ་སྤླེལ་ཐུབ་མ་སོང་སྙམ། ངས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་
ཟླེར་དུས་ཚང་མ་མར་ཕྱི་ལ་དོན་ནས་གནང་ཐབས་མླེད་ནའང་། དླེ་རྱིང་ཁ་སང་འསོ་བསྡུའྱི་སབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་
ལ་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མཚུངས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སྤླེལ་ཐུབ་ཡོད་ན་དངོས་གནས་ཡག་
པ་ོཆགས་ས་རླེད་བསམས་སོང་། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་འགན་ཁྱླེར་ནས་གོ་སབས་འདྱི་བངས་མ་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་
བྱུང་།  

འདྱི་དང་སགས་ནས་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ངས་མཇལ་བྱུང། 
བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་པ་དང་དླེ་འད་གསུང་དུས་སླེམས་འཚབ་བྱུང་། 
གང་འད་ཞྱིག་བླེད་གབས་ཡདོ་ན་བསམས་བྱུང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ང་ཚསོ་
མྱུར་དུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་དང་། ཛ་དག་ཚོགས་ཆླེན་ཚང་མ་ལ་རང་འཇགས་བས་པ་རླེད། 
མྱུར་དུ་དླེ་འད་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་མྱིན་གཞན་ཞྱིག་བླེད་ཆོག་ཟླེར་ནས། མྱུར་དུ་ཞླེས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཞག་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་སླེབས་ནས་ལ་ོ ༡༥ ཕྱིན་སོང། དླེ་ག་རང་རླེད་འདུག གལ་ཏླེ་མྱུར་དུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་རླེད། 
ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོར་བ་དླེ་ཙམ་མླེད་པ་དང་། ས་ོསོར་སྟབས་བདླེ་དང་བརན་པ་ོཡོང་ན་བསམས་པ། རྩྭ་
བཟང་ས་དང་ཆུ་བཟང་སར་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆླེ་བརྱིས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཆུང་ངུའྱི་ཐོག་ལ་ཆབ་སྱིད་
འད་རླེད་ནས་ཕན་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་གནོད་རྒྱུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་རླེད་སྙམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་མང་གཙོ་ཆགས་ནས་ལོ་ 
༥༠།༦༠ འཁོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྙོག་ག་འདྱི་འད་བྱུང་སོང་ངམ། གཅྱིག་བས་ན་དུས་འགྱུར་དང་ད་རྒྱའྱི་
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རླེན་པས་ཡྱིན་གྱི་རླེད། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་
སོང།༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སར་མ་ ༥། 
 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སླེམས་ལ་ཡདོ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆུ་ཚདོ་ཡདོ་པ་མ་
རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ལབ་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་ཚང་མ་ལ་ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་དང་འབླེལ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་
ནག་གྱིས་བོད་ཐགོ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་བོད་ཀྱི་ལས་དནོ་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པས་མཚནོ་ལ་ོརག་ཏུ་
འཚགོས་བཞྱིན་པའྱི་ཚགོས་འདུ་གཉྱིས་ཟླེར་བ་ཚགོས། བོད་རང་སངོ་ལྗངོས་དང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང། བོད་རང་སངོ་ཁུལ་
དང་རོང་ལ་སོགས་པ་ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་ཇུས་འཛིན་ཕོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཟླེར་ནའང་མྱི་
འདུག གང་ལྟར་ཞྱིབ་དག་ཐོན་པ་ང་ཚ་ོལས་ཀྱི་སླེ་ལ་སོད་མཁན་ཚོས་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་འདྱི་གུས་རང་ཚུད་པའྱི་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་དང་། གོས་ཚགོས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་གསལ་པ་ོརླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་། ཕགོས་ཙམ། ཕགོས་རླེ་བ་
དང་། རགས་པ་རླེ་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་རླེ་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་
ཇུས་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ། ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་ནས་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ནས་གོམ་པ་
སྤ་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སླེ་ཚན་འད་མྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོསང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། གོས་ཚགོས་ཀྱི་གནས་ཚད་དང་། འཐུས་མྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་འཚམ་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་
ཟླེར་བ་འདྱི་ཧ་ལམ་ས་རྱིས་ཐང་གསལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་ཐགོ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་
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ལ་ཤོད་དགོས་དུས། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་རྡོག་ཁླེས་ལྗྱིད་མོ་ཞྱིག གང་དན་པ་ཞྱིག་མར་གཡུགས་བཞག་ན་མ་
འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཧ་ཅང་གྱི་ཚརོ་བ་རྣ་ོཔ་ོཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

སབས་ ༡༦ པ་འདྱི་རགོས་ལ་ཉླེ་བ་རླེད། ཚགོས་དུས་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་གྱི་མཐའ་མ་འདྱིར་ང་ཚ་ོ
སྱི་འཐུས་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་གནས་ཚད་དང་འཚམ་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་རླེད་དླེ། རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རང་འཇགས་མ་
གཏོགས་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་མ་མཐོང་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་སྟླེ་དླེར་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་
ཙང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་བའྱི་ཁུལ་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་གྱིས་སླུ་ཁྱིད་འོག་ནས་ང་ཚའོྱི་ཞྱིང་འབགོ་མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་སམོ་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག མཐ་ོསང་བོད་ཀྱི་གདོད་མའྱི་བདག་པ་ོང་ོམ་བོད་ཀྱི་འབོག་པ་དླེ་ཚོ་མར་ཀོང་ལ་ཕབ་རྒྱུ་དང་། 
གོང་ཁྱླེར་གྱི་ཉླེ་འདབས་སུ་སླེབ་སྤུངས་བ་རྒྱུ་དང། ལོ་ཤས་ཀྱི་རྱིང་ལ་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་བ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་
སྟླེ། རྱིམ་བཞྱིན་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཆད་འགོ་དུས་མྱི་འབོར་སླེབ་སྤུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཚ་ོབར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས། རྱིགས་དང། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ལ་སོགས་པ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་དགོན་སླེ་ཚོའྱི་སོན་མའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ། དཔླེར་ན། ད་ལོར་
ཆོས་འཕྲུལ་སོན་ལམ་ཆླེན་མོ་ཚུན་ཆད་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནས་ཡག་པོ་འཚོགས་བཅུག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་
འདའྱི་གནས་སྟངས་མཚོན་པའྱི་ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་བླེད་ས་ོརྣམས་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་དམ་དག་ཤཤུགས་ཆླེན་
པ་ོཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རླེད།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སད་གགས་ཆླེན་པ་ོར་ཁྱིམས་ཀྱི་འོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐད། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་
བླེད་ས་འདྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་འདུས་སོད་བ་སའྱི་ས་ཁུལ་ལ་ལག་ལླེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ར་
ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོན་གླེང་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་བོད་རང་
སོང་ལྗོངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གཞན་མང་པ་ོཞྱིགཤམཐའ་ན་ང་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་ལྟ་བུ་རླེབ་གོང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ནའང་གོང་ཁྱླེར་ཅན་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་འག་ོབཙུགས་ཚར་དུས་གོང་ཁྱླེར་ཅན་ལ་འགྱུར་དུས་མྱི་རྱིགས་
ས་ཁངོས་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིད་བྱུས་དང་། ལྟ་གྲུབ་ལ་སོགས་པ་ལག་ལླེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་མླེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་
འདུག དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིད་
བྱུས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་ཅྱིག་ཆགས། དཔལ་འབོར་གྱི་སླུ་ཁྱིད་དང་མྱི་འབོར་སླེབ་སྤུངས་བས་ནས་མྱི་རྱིགས་
བསྒྱུར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། 
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༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་འདྱི་དངསོ་གནས་ཛ་དག་གྱི་ཉླེན་ཁ་ལས་བསབ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་རླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡླེ་ཤླེས་སོལ་མ་ལགས། སར་མ་ ༥། 

སྱི་འཐུས་ཡླེ་ཤླེས་སལོ་མ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ པ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱུན་ལས་རྣམས་པ་ཚོས་གོས་ཆོད་
དྲུག་ བསམས་འདུག ཆ་ཚང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསམས་འདུག་པས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཐགོ་མ་དླེར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་བསམས་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཐླེ་བྱུས་བླེད་མྱི་ཆགོ་པ་དང། ངསོ་ལླེན་ཞུ་ཡྱི་མླེད་ཅླེས་པ་འདྱི་རླེད། ང་
ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོའདྱི་འདའྱི་སབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ངམ་སྟབོས་ཆླེན་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སླེམས་ཀྱི་ནང་དུ་
བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་བཞག་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་དང་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནད་དོན་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚང་མས་མཁྱླེན་
གསལ་རླེད། ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཁོར་ཡུག མྱི་འབོར་སྤ་ོཤུགས། འབོག་པ་དླེ་ཚོ་མར་ས་ཐང་ལ་སྤ་ོརུ་བཅུག་རྒྱུ། ཁོ་རང་
ཚརོ་ས་ཆ་ཡང་ཚད་བརྒྱབ་ནས་སྤྲད། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སླེམས་ཅན་ཡྱིན་ནའང་ཚད་འད་བཟོས་ནས་དླེ་ལས་ལག་བཞག་ཆགོ་གྱི་
མླེད་པ་དང། ཕྲུ་གུ་སླེ་མྱི་ཆགོ་པ་བཅས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་སྤྲད་ཡདོ་པ་དླེ་ཚ་ོདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རླེད། ད་ལྟ་ཁངོ་ཚསོ་
ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ལབ་ན། རྒྱ་མྱིས་བདོ་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་མྱི་འབོར་སྤ་ོབཞུད། བོད་མྱིའྱི་ང་ོ
བ་ོར་བརླག་ཏུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་འཛམ་གྱིང་ཕོགས་ཡོངས་ཚང་མས་མཁྱླེན་གསལ་རླེད། 
ང་ཚ་ོཚང་མས་ཀང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

དླེ་ནས་ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་འདྱི་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག བཙན་བོལ་
ནང་དུའང་ཆྱིག་སྱིལ་མླེད་པ་ངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག འོན་ཏླེ་འསོ་བསྡུའྱི་སབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དོན་དག་ཆུང་ཙག་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་མླེད་པ་བཟོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་འད་པོ། དླེ་ཡང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རླེད་འདུག དླེ་འདའྱི་
བཀའ་མོལ་དང་ཕག་ལས་གནང་ནའང་རླེད། ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་ནས་རྒྱ་ཆླེ་སར་མཐངོ་ཐུབ་པ་དང་། ཆུང་ཆུང་
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ཞྱིག་ལ་དཀྲུགས་ནས་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་ཞླེ་དག་བླེད་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་
མྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པས། ས་མོ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བླེད་པའྱི་སབས་དླེར། རྒྱ་མྱིས་དབུས་
གཙང་དང་། མད་ོསྟདོ། མད་ོསད་ཟླེར་ནས་ཁོང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་ཤཤ་ཚ་བླེད་ས་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུས་པས། 
ག་བ་ག་བ་ཞླེས་ལབ་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ལ་སར་ཞྱི་རྒོལ་ཆླེན་མོའ་ིསབས་སུ་མྱི་ཚང་མ་ནང་ལ་བཅུག ཁང་པ་ཡག་ས་ནས་
མར་བཏོན་ནས་ས་ོསར་བཞག་པ། བ་ཕྱུགས་འཇོག་སའྱི་ནང་དུ་བཞག་པ། ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། སབས་དླེ་དུས་
སད་ཧ་ཅང་རྒྱག་གྱི་འདུག ཨ་ཀྲུག་མགོན་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་ཀྱི་དབུ་བཅད་ནས་ཁྱླེར་ཡདོ་ཅླེས་ཟླེར་ནས་བོད་མྱི་ཚང་མ་མག་ོསྒུར་
ཤོག་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། སབས་དླེར་བོད་མྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚ་ོཆྱིག་
སྱིལ་མླེད་པ་དང་སླེམས་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་འཁོན་འཛིན་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོམ་པ་དང་པ་ོའདྱི་
ཆྱིག་སྱིལ་རླེད། ཆྱིག་སྱིལ་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཁྱད་མཚར་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ཆྱིག་སྱིལ་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་
ལས་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དང་པ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་དང་། འཆམ་མཐུན། ཕག་
ལས་ག་རླེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚ་མས་མུ་མཐུད་ནས་ཕར་ཚུར་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས། ཚང་མ་སོ་སོའ་ིསླེམས་གཏྱིང་ནས་
ཤ་ཚ་བས་ནས། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་། བོད་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རླེད་བསམས་ནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག ངས་བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་ནས་མཚམས་རླེ་ས་ོསོའ་ིགནང་སྟངས་འདྱི་དླེ་འད་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དླེ་འད་
སོང་ཙང་བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཁངོ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཁ་ོཚརོ་དླེ་འད་ཞྱིག་འདུག་བསམས་
ནས་ཁངོ་ཚརོ་སྤབོས་པ་ཞྱིག་སླེས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ད་ལྟ་ (Olympic) འདྱི་བསླེབ་གབས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་སབས་ལ་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ སབས་ཀྱི་ (Olympic) 
ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བརམས་གནང་བ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གནང་རྒྱུ་དླེ་འདྱི་རླེད། སབས་དླེར་དྱིལ་བསགས་ཧ་ཅང་
ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ི (Olympic) གྱི་སབས་ལ་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
ཁ་སང་ལས་འགུལ་སྤླེལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་གནང་སོང།  ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་ (Senate) དང་ 
(Parliament) དང་ ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་
སོང།༽ ལགས་ས།ོ ལས་འགུལ་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱི་ནས་མར་ཆ་ཤས་གཉྱིས་པ་བཞླེས་མཁན་ཚ་ོཡྱིན། སར་མ་ ༣ འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབངས་
ལགས། སར་མ་ ༣། 



67 
 

སྱི་འཐུས༌བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་གྱི་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁྱོན་ཡངོས་ལ་བག་ོགླེང་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ནས་བརྱིས་པའྱི་
ལ་ོ ༡༠།༢༠།༣༠ འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་རླེད། དཔལ་འབོར་རླེད། མྱི་མང་གྱི་བདླེ་སྡུག་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱིས་ཁ་ལོ་གྱུར་གྱི་རླེད་ཅླེས་དཔྱད་ཞྱིབ་པ་མང་པོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་
གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་ (Paris) ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་གན་རྒྱ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་
རླེད། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཚ་དོད་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤླེལ་གྱི་ཡྱིན། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆླེས་ཤོས་ཤྱིག་ག་རླེ་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
དླེར་ཁ་གཡར་ནས་བསར་བཟོ་བླེད་ཐུབ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ (Renewable Energy) 

བླེད་སོད་གཏང་གྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བས་ནས་བོད་ནང་གྱི་རྒྱུག་ཆུ། དམྱིགས་བསལ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་ལ་ཆུ་མཛོད་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འཛམ་གྱིང་སྟླེང་ནས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག དླེའང་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་
མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་མླེ་ཏོག་ཅླེས་པ་ལ་རླེད། དླེར་ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མླེ་ཏོག་ས་ཆར་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རླེད། (Richter Scale) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག འདྱིའྱི་སང་ལ་ ༦༌༣ བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆུ་མཛོད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེ་ཛ་དག་ནང་ནས་ཛ་དག་རླེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སྤླེལ་དགོས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་ཀྱི་ས་ཆ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཡོམ་ཡང་སླེ་བརྒྱབ་སའྱི་ལྟླེ་གནས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༠༧ ལོར་ཟྱི་ཁོན་ཞྱིང་ཆླེན་ལ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་མྱི་གངས་ ༧༠,༠༠༠ ལག་ཙམ་ཞྱིག་འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་བྱུང་བའྱི་རླེས་ཚན་རྱིག་པ་དང་དབླེ་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་ཐག་ག་རླེ་
བཅད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཡོམ་བརྒྱབ་ས་ (Epicenter) ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག འདྱིའྱི་ (5 Kilometer) འཁྱིས་ལ་ (Zipungpu Dam) བརྒྱབ་འདུག འདྱི་བརྒྱབ་པ་ལ་བརླེན་ནས་ས་ཡོམ་
གྱིས་གོད་ཆག་ཆླེན་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པས། ང་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ (Correlation)ཤཆླེན་པོ་ཞྱིག་འདུག དླེར་ཁོ་རང་ཚོས་
རོག་ཞྱིབ་བླེད་ཡོང་དུས་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཧ་ཅང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གདངོ་ལླེན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས། དླེ་ས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་ཁ་ོརང་
ཚོས་ (Bejing) ནས་ལ་ས་བར་དུ་ (Railway) ལགས་ལམ་བརྒྱབ་པ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ ཆུ་མཛོད་དླེ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་ལ་ོཨླེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ད་ོཕོག་
འག་ོཡྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སར་མ་ ༣ ། 
 
སྱི་འཐུས་ཟབ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལག་བསམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བོའ་ིཐགོ་ནས་ལ་དཀར་བཟང་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག སར་མ་ 
༣ གྱི་ནང་ལ་ཚར་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསྡུས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དང་པ་ོདླེར་བོད་དང་བོད་མྱི། 
ལག་པར་དུ་སུད་སྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་པ་རྣམས་ལ་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩ དང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་སུད་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་བདོ་དནོ་གླེང་སོང་དང་སགས་ནས། བོད་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པ་ོཐོབ་པའྱི་གཏམ་བཟང་གྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རླེད། མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཇླེ་ནྱི་ཝར་ (Geneva) དོན་གཅོད་ནས་ 
(Tibet.net) ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བཅུག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་དང་འབླེལ་བའྱི་གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ། ན་ནྱིང་ལ་ོམཇུག་ལ་སུད་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་མཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
བཏྱིང་པའྱི་ལས་དོན་དླེ་འགྲུབ་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དོན་གཅོད་ཁང་དང་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བླེད། སུད་བོད་མཐུན་
གོགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་དླེའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་ ༩༥ ཡྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག བསར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དླེ་བཞྱིན་བརོད་གཞྱི་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ ༡༣༤ ཡྱིས་རྒྱབ་སོར་མོས་མཐུན་
གནང་ནས། བོད་དང་བོད་མྱི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་ཐབོ་ཡོད་པ་དླེར་དགའ་ཚོར་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཆསོ་དང་མ་འབླེལ་བ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས། མྱིག་མླེད། རྣ་བ་མླེད། ས་མླེད། ལླེ་མླེད། མྱི་རག་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གནད་དནོ་འདྱི་
ཆབ་སྱིད་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བ་ོལུས་སོག་མླེའྱི་མཆོད་འབུལ་གནང་མཁན་ཚང་མར་
ཁ་སང་དླེ་དག་ལ་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད་ཅླེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
དླེ་ངའྱི་རླེད། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་དླེ་ངའྱི་རླེད། བོད་མྱི་ཚ་ོངའྱི་སྤུན་མཆླེད་རླེད། ང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡོད། ང་ལ་སླེམས་ཤུགས་
དང་སྙྱིང་སྟབོས་ཡོད། ག་ོསབས་དླེ་བརླགས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། གོམ་པ་སྤ་ོདགོས་ཞླེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་
བོས་བཏང་ཆླེ་ཆླེར་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་

འཁལོ་དང་སགས་ནས། (नमन) ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དླེ་བཞྱིན་དུ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སབས་ཤྱིག་ལ། ཉྱིན་དླེ་དང་དླེའྱི་རླེས་སུ་བྱུང་བའྱི་རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་རྒོད་དུ་མར་རླེས་དན། རྒྱ་ནག་
གྱི་བཙན་དབང་འགོ་ཏུ་བསད་འདདོ་མླེད་པའྱི་བོད་རྒྱ་ཆླེ་མྱི་མང་གྱི་དཔའ་ངར་ལ་ཡྱི་རངས་རྒྱབ་སརོ་དང་། མྱི་རབས་རླེས་མ་



69 
 

ཚསོ་གནད་འགག་འདྱི་ཤླེས་ནས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པར་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐངོ་ཞླེས། རྒྱལ་
གཅླེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམ་ལ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་དང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། བཀའ་བནོ་རྣམ་
པས་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྟོད་བསགས་ཞུས་པ་བཞྱིན་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ནས་དླེ་དླེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན། དླེའང་སླེམས་ཤུགས་
སྤར་རྒྱུ་དང་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དླེ་འད་གནང་རོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་མ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་མོལ་འག་ོབཙུགས་ནས་ཕླེད་ཀར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སར་མ་ ༣།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཤད་པའྱི་ལག་མ་དླེ་ནས་འཆད་ཆོག་པ་གྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ལླེའུ་གཉྱིས་
པའྱི་ནང་དུ་ཡུལ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འསོ་འགན་སརོ་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། ལླེའུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གསླེས་ ༦ པའྱི་ནང་
དུ་ས་གནས་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་བླེད་སྟངས་ཀྱི་སོར་ལ་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། ཀྲུང་ཧ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ས་
གནས་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཅླེས་པར་ལླེའུ་བདུན་དང་། དོན་ཚན་ ༧༤ ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་ནང་ལ་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡྱིད་དབང་འཕྲོག་པ་དླེ་འད་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོས་བཟོས་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་དླེ་དག་
བོད་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལག་ལླེན་ཚུལ་བཞྱིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་མ་བསྟར་བས་རྒྱུ་རླེན་ལ་
བརླེན་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས། མཐའ་ན་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སླེམས་ཁམས་ལ་ད་ོཕོག་
བཏང་ནས། མཐའ་མར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཔའ་བ་ོ ༡༥༥ ཡྱིས་སྐུ་ལུས་མླེར་མཆོད་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་
ཆགས་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་དམངས་གཉྱིས་ནས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་འདྱི། རྒྱ་ནག་གྱིས་
བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་དླེ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་ངླེས་པར་དུ་ཧ་གོ་དགོས་འདུག བོད་ཀྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་
ཚསོ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་ནས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་བསར་ཟློས་མྱི་ཡོང་བ་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་བླེད་དགསོ་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ་འབོད་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡྱི་རླེད། བོད་
ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བ་རྒྱུ་དླེའང་དུས་ནམ་ཡང་མཚམས་ཆད་སྱིད་ཀྱི་མ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བ་ོརྒྱ་ཆུང་དགས་
རླེན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིཁླེ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུར་གཞྱི་གཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ལ་རྡགོ་རལོ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་ཐབས་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ར་བའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་
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གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་འཆད་དུས། བཤད་མ་ཚར་བ་དླེ་འད་རླེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་
ཚསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བསམ་ཆླེན་པ་ོབཞླེས་ནས། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་འཐབ་རོད་སོར་ལ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་
པ་ོརླེད་བསམ་ཀྱི་འདུག དླེ་མྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བསླེབས་ནས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཁ་གཏད་བ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། 
མྱི་གཅྱིག་ལ་ཁ་གཏད་བ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་སླེབས་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པོའ་ིཀུན་སོང་ཞྱིག་ཁྱླེར་ནས་ཆ་ོམླེད་གནད་དོན་རང་རང་
གླེང་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེས་དནོ་དག་གྲུབ་ཀྱི་མ་རླེད། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཞབས་འདླེན་
རླེད།ཤ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ བོད་རྒྱ་ཆླེ་མྱི་
མང་གྱིས་ང་ཚོར་བལྟས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད་
བསམ་ཀྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སར་མ་ ༣། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ངས་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཐགོ་ལ་སད་ཆ་བཤད་པ་དླེའྱི་མཚམས་
འད་བ་ོདླེ། བོད་ནང་གྱི་བོད་ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱིས་འཁྱིད་པའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་
ལག་བསད་ཡོད། སྱིར་བཏང་ལས་གཞྱི་དླེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༩ པ་
ནས་འགོ་བཙུགས། བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་གཞུང་མོལ་ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་བས་ཏླེ། འགླེལ་
བཤད་ལ་བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་དང་། བོད་ལ་རོགས་སོར་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་འཛིན་གྲྭ་ ༦ པ་ཐོན་གས་ནས་དག་
འདླེམས་བས་ནས། ཆ་རླེན་དང་པ་ོདླེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྙོག་ག་མླེད་པ། གཉྱིས་པ། འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ནས་གཟུགས་པ་ོཐང་
འཕླེལ་ཡྱིན་པ། གསུམ་པ། གཙ་ོབ་ོདླེ་སྐུལ་མ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆ་རླེན་འདྱི་གསུམ་གྱི་འགོ་ནས་དླེ་འག་ོབཞྱིན་པ་
རླེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དླེ་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་སྱིད། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཛ་དག་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ངན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ངས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཙལ་བ་ཡྱིན། ང་
ཚོས་དླེའྱི་སོར་ལ་གླེང་སོང་བས་མྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་གླེང་སོང་བས་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ནས་ཆབ་
སྱིད་ལ་ལྟ་མཁན། ལག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་དག་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དགླེ་ལགས་དླེ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་ལ་བརླེ་བ་
དང་། ལག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚརོ་བརླེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བྱིས་པའྱི་རམོ་ཡྱིག་དླེ་འདའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ཛ་དག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། འདྱི་
སོན་མ་ (Japan) གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོའྱི་ཀད་པ་བཀྲུ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་
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ཡྱིན་པ། རྒྱ་མྱི་དགླེ་རྒན་དླེ་ཚོས་བཤད་པ་རླེད། འཕྲལ་དུ་བོད་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་སོན་ར་དླེ་
ཚའོྱི་ཀད་པ་འཁྲུད་པ་དང་། ཕུགས་ལ་མྱི་རྱིགས་དང་སད་ཡྱིག་ར་མླེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་པ། དླེའྱི་ནང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ 
༦ པ་ཐོན་ནས་མར་ཁྱིད་ཕྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ལོར་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་བརྒྱབ་པ་རླེད། པླེ་ཅྱིང་དང་། ནན་ཅྱིང་། 
ཐླེན་ཅྱིང་། ཁྱིན་ཏུ་དླེའྱི་ནང་ཁྱིད། རྱིམ་པ་གཅྱིག་དླེ་ཁུན་མྱིང་ (Kunming) ལ་འཁྱིད་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་
ཐོན་མཁན་ཡག་ཤོས་དླེ་ཚོ་ཁུན་མྱིང་ལ་ཁྱིད་ཕྱིན། སོབ་གྲྭ་དླེ་དམག་གྱི་སོབ་གྲྭ་རླེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ལུའུ་ཅུན་ཞོའུ་ཡླེང་། སམ་
དམག་མཐའ་སྲུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཁྱིད་ཕྱིན་ནས། མཐའ་མར་དླེ་ནས་ཐོན་ཡོང་དུས་མཐའ་མཚམས་ལ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ དླེ་ཡྱིན་
དུས་ངས་མདརོ་བསྡུས་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངས་ཛ་དག་ཅྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སར་མ་ ༣། 
 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མདང་དགོང་
ངས་དང་པ་ོདླེ་མར་ཞུ་དུས་བླེལ་བ་བས་ནས་ཀྲུང་དབང་གྱི་བོད་ལྗོངས་ལས་དོན་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་ 
༥ ཟླེར་ནས་ཞུས་འདུག དླེ་ཐླེངས་ ༥ པ་མ་རླེད། ཐླེངས་ ༧ པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་རྣམ་པའྱི་ཚབ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞླེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་
འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོརྒྱབ་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་མཁན་དགུ་འགྲུབ་ལགས་ཀྱི་ཞལ་ཆླེམས་ཡྱི་གླེ་
དླེ་མར་ཀོག་འདོད་བྱུང་སོང་། འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། "ཚ་ེསོག་གྱི་རྡུང་བའྱི་རྒྱལ་རྔ། སྱིད་སྡུག་དང་ལས་
དབང་གཅྱིག་པའྱི་གངས་ཅན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། རང་བཙན་གཙང་མའྱི་ས་ོནས་༸གོང་ས་མཆགོ་བོད་དུ་གདན་འདླེན་ཞུ་
རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ཡྱིན། འོན་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་འཚ་ེམླེད་ཞྱི་བའྱི་ས་ོནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་
ལ་ཕབ་སྟླེ་རང་སྱིད་རང་སོང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་ལ། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ཁོང་གྱི་བཀའ་དགོངས་སྱི་བོར་
བཀུར་ཏླེ་ཡུན་རྱིང་རླེ་སྒུག་བས་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་དླེའྱི་ཕོགས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སོར་ཕུད། བོད་པའྱི་བདླེ་སྡུག་
གླེང་བ་ཙམ་གྱིས་འཛནི་བཟུང་དང་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་
བོད་འདྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོམླེད་ཚེ། ལོག་གསོད་གཏོང་སྟླེ་གང་སོང་ཆ་མླེད་དུ་འགོ་བ་ལས། 
བོད་མྱིའྱི་བདླེ་སྡུག་ལ་ད་ོསང་དང་དྱིལ་བསགས་ཅྱི་ཡང་མླེད་སྟབས། ང་ཚ་ོཞྱི་བའྱི་འཐབ་རདོ་འདྱི་རྣ་ོངར་ཆླེ་རུ་བཏང་སྟླེ། བོད་
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པའྱི་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དྱིལ་བསགས་དང་བདླེན་དཔང་གྱི་ཆླེད་དུ། རང་ལུས་མླེ་རུ་མཆོད་དླེ་བོད་རང་བཙན་
གྱི་འབོད་ས་སོག་དོན། ཀླེ་ནམ་མཁའྱི་ལ་ཆླེན་པོ་ཁྱླེད་ཀྱི་སན་ཟུང་བོད་ལ་གཟྱིགས་དང་། མ་ཡུམ་གྱི་ས་ཆླེན་པོ་ཁྱླེད་ཀྱི་
བམས་བརླེ་བོད་ལ་དགོངས་དང་། བར་གནས་ཀྱི་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱིས་དང་བདླེན་ལ་མཐོང་ཆླེན་གནང་རོགས། དྭངས་
གཙང་ཁ་བའྱི་ལྗོངས་འདྱིར་དམར་པ་ོཁག་ལ་འགྱུར་བ་མ་ཟད། དག་པ་ོདམག་གྱིས་ས་གཞྱི་བཀང་སྟླེ་བར་མྱི་ཆད་པའྱི་དག་
གནནོ་རྒདོ་ཀང་། དཔའ་ངར་ཞུམ་པ་མླེད་པའྱི་གངས་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་བ་ོགོས་ཀྱི་གཞུ་མ་ོབཀུག ཚ་ེསགོ་གྱི་མདའ་མ་ོའཕླེན་
ཏླེ། དང་བདླེན་གྱི་གཡུལ་ང་ོཟློག་རྒྱུ་ཡྱིན། མཇུག་ཏུ་ཁ་བ་རྱི་པའྱི་ཕུ་ནུ་མྱིང་སྱིང་ཚོས། འད་མཉམ་དང་རང་དབང་གྱི་ཐོབ་
ཐང་ལོངས་སུ་སདོ་ཕྱིར། གངས་ཅན་པའྱི་སྱི་དནོ་ལ་གཙ་ོབ་ོདང་། སླེར་དནོ་ལ་ཕལ་པ་བླེད་དླེ། རྡགོ་ར་གཅྱིག་སྱིལ་གྱི་མདུན་
དུ་སོད་རྒྱུ་ནྱི་ངའྱི་རླེ་བ་ཡྱིན། འབྱི་རུ་བ་དགུ་འགྲུབ་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤།" ཅླེས་བཀོད་ཡོད། གནས་
སྟངས་འདྱི་ཚ་ོལ་བལྟས་ན་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ཧ་གོ་ཡྱི་རླེད་དན་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་གཅྱིག་དླེ་མདང་
དགོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་ནས་བྱུང་བ་རླེད། མྱི་མང་ལངས་གླུའྱི་སོར་ལ། མྱི་མང་ལངས་གླུའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་
དམར་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དང་། གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་རྒྱ་དམར་འོག་ནས་སླེར་
ལངས་ཀྱིས། རྒྱ་དམར་བཙན་ཇག་བོད་ནས་མཐར་སོད་ཀྱིས། རྒྱལ་ཁའྱི་གླུ་དབངས་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གས་ོའབུལ་ཞླེས་པ། 
དླེ་གཉྱིས་དབར་ཁྱད་པར་ག་རླེ་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་འགླེལ་བཤད་སོན་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེར་རྨོངས་འཆར་རང་ཡྱིན། བོད་རྒྱལ་ལོ་དང་དླེ་ཚ་ོལབ་ཆོག་གྱི་མླེད་ན། དླེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁའྱི་གླུ་
དབངས་དང་། ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག་ལ་སགོས་པ། བོད་ཡྱིག་ལ་ག་ོབ་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་དུས། 
"རྒྱལ་" གཅྱིག་པུ་ལ་དོན་དག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མུ་མཐུད་ནས་སོབ་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱལ་དར་ལམ་ཁ་ལ་མང་པ་ོབྱིས་འདུག དླེ་ཚོ་ནས་གང་འད་བས་ཏླེ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་
འད་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སངོ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། སར་མ་ ༣། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ཞླེ་དག་མླེད་པར་སོང་གོང་དུ་ངས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ནམ་རྒྱུན་མང་པོ་
འཆད་ཡོང་དུས་ཆུ་ཚོད་ཕླེད་ཀ་ཉུང་མཐར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་འདོད་བ་ོལྟར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན་ད་རླེས་མཐའ་མ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་འད་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་སོང་།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གལ་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐགོ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་དང་། རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཐུག་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་
སབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག རྒྱ་མྱིས་བོད་ནང་ཆ་ཚང་འགྱིགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། 
བོད་རང་བཙན་མ་རླེད། བོད་རྒྱ་མྱིའྱི་ཁངོས་གཏོགས་རླེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཡན་ཆད་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་རླེད་ཟླེར་ནས། འཁྱོག་
བཤད་མང་དག་ཅྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བཏོན་པའྱི་བདླེན་པའྱི་དཔང་རགས་ཆ་ཚང་རྫུན་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ོསོའ་ིལོ་བཅུའྱི་ཉམས་མོང་ནང་ལ་སབས་རླེ་རྒྱ་མྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་
དཀར་པ་ོལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་དླེ་འདའྱི་མང་མ་ོཞྱིག་ཐོས་སོང་། དངོས་གནས་ཡ་མཚན་ཞླེ་དག་རླེད་འདུག 
ཕྱི་ལ་ཞུ་གཏུག་བླེད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སབས་རླེ་ཁ་ནོར་གྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ཚིག་ནོར་ཤཤོར་བ་དླེ་འད་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་མང་པ་ོམཐོང་སོང་། དླེ་འད་སོང་ཙང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་བླེད་པའྱི་སབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་
ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག རྒྱ་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོར་འཁྱོག་བཤད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ང་ཚོས་ནོར་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། རྨོངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞླེ་
དག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། རྒྱ་མྱིས་ང་ཚརོ་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་བདླེན་པ་རླེད། 
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཤོས་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཁུངས་སླེལ་ཡྱིག་ཆ་དླེ་འད་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕ་
མ་ཚོས་བོད་འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཅན་ཞྱིག་རླེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་
འདྱིར་གནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་
རླེད། གཞུང་གྱི་ཡན་ལག་གསུམ། མྱི་མང་དང་འཛིན་སོང་བས་ནས་གནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་
ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་འགྱིག་གྱི་རླེ་བ་ཞྱིག་བཅོལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟ་གང་ཡང་འགྱིགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དུས་ནས་དུས་སུ་འགན་འཁྱླེར་མཁན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་ནས། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གཅྱིག་
འགོ་བའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་རླེན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་བསྟུན་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་འགག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ང་
ཚོའམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཚར་ཚར་བ་ཞྱིག་རླེད། སོ་སོ་འད་པ་ོཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སད་ཆ་བཤད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་པ་ོ
ཐང་པ་ོམྱི་འདུག་ན་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མྱིད་པ་འགགས་ནས་སད་ཆ་བཤད་མ་
ཐུབ་པ་དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནྱི་ལོ་ ༢༠།༣༠ བོད་རྒྱལ་ལོ་ཞླེས་སད་འབོད་བས་ནས། སད་ཤུགས་མཐ་ོཔོའ་ིསད་འབོད་
བས་རླེན་པས་མྱིད་པ་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་སོང་། བོད་རྒྱལ་ལ།ོ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ནང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་ཚིག་མཐའ་དླེར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཟླེར་བ་དླེའྱི་སབས་སུ་འཇོག་
དགོས་ཁླེལ་སོང་། དླེ་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་འདྱིས་གཟབ་གཟབ་བླེད་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞླེ་ན། སོན་མ་ལུགས་སོལ་གང་འད་ཞྱིག་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དོལ་རྒྱལ་རྙགོ་གའྱི་སབས་སུ་ཉུང་ཤས་ཅྱིག་གྱི་རྙོག་ག་རླེད་བསམས་ནས། སྱི་ཚོགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་རྙོག་ག་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་ཉུང་ཤས་ཅྱིག་ཟླེར་ནས། ཕྱིས་སུ་ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་རླེད། ད་ལྟ་ཆོལ་ཁ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ད་ལྟའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
གནས་བབ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་དླེ་
ཚརོ་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་ཟླེར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཚ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ཕ་ོབ་ (Cancer) ལ་འགྱུར་སངོ་ན་སན་བཅོས་བ་རྒྱུ་ཁག་
པ་ོཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  

དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ངས་མཐའ་མ་དླེ། དོན་དམ་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོར་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བླེད་
མཁན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁག་པ་ོཞླེ་དག་རླེད་འདུག བཞུགས་སར་དྷ་རམ་སར་སླེབས་ནས་ལོ་གསུམ་ཕྱིན་
སོང་། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཐླེངས་གཅྱིག་ཆད་མླེད།  གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་སད་འབོད་སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཡུས་བཤད་ཀྱི་མླེད། གངས་ཀ་ཐླེབས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ངའྱི་རླེ་བ་བཅོལ་ས་འདྱི་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོ་དང་། རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་
ཚོགས་པའྱི་ནང་གྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚ་ོཡྱིན། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོལའང་འཐབ་རོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཆླེད་ཁྱླེད་རང་
ཚོས་ཁོང་ཚོར་རླེ་བ་བཅོལ་དགོས་རླེད་ཅླེས་སད་གསང་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་གཞོན་ནུ་
ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡན་ལག་དླེ་དག་དང་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚགོས་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་འཐབ་
རོད་བླེད་མཁན་ཁོང་ཚོ་རླེད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སུ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཞྱིས་
བཞུགས་བོད་མྱི་དང་། སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་ཆླེད་དུ་འཛམ་གྱིང་བསོར་བའྱི་རྒྱན་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་མ་ཚསོ་ས་ོ
སོའ་ིཕྲུ་གུར་ཕྱི་ལ་མ་དོན། ན་ཡྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་སོབ་གསོ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མས་ཐུགས་སང་ག་ཚོད་ཅྱིག་བླེད་ཀྱི་
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ཡོད། ད་དུང་ལླེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཡོད་དམ། བོང་བུ་བསོངས་པས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་མླེད་པར། རྔ་མ་ཆད་ནས་ཡ་ལ་
དཀྲྱི་མཁན་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ནང་དུའང་འདུག ཁ་ནང་ཕོགས་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གཉྱིས་ནས་སྱིར་བཏང་ངས་ལམ་དབུ་མའྱི་སོར་ལ་ཞུ་འདོད་མླེད། དླེར་རླེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆླེས་བླེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ལམ་དབུ་
མ་འདྱི་དད་པ་བླེད་སའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་མ་རླེད། ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རླེད། དད་པ་བླེད་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོས་
ཡྱིན། ལམ་དབུ་མ་ཟླེར་བ་འདྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་རླེད། མཐའ་གཉྱིས་ལ་བལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཐའ་གཅྱིག་འདྱི་བོད་
ནང་དུ་མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གདུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད། མྱི་གསོད་ཁག་སོར་བས་པ་དླེ་དག་མཚམས་
འཇགོ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བདག་དབང་ཡདོ་པ་མཚམས་འཇགོ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡང་བསར་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཨོ་ལླེམ་པྱིག་ (Olympic) གྱི་རླེད་འགན་གལ་ཆླེན་པོ་ཡྱིན་པ་
གསུངས་སོང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འག་ོཐུབ་མྱིན་ཐགོ་ལ་བ་ོའཚབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡུ་གུར་ (Uyghur) དང་། ཤྱིན་ཅང་། 
ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་
ཆླེན་མོ་སབས་སུ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཨོ་ལླེམ་པྱིག་རླེ་འགན་ལ་དམྱིགས་ཏླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སད་འབོད་
བརྒྱབ་ནས་ཚ་ེསགོ་བོས་བཏང་བས་པ་ཚང་མས་མཁྱླེན་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རླེད་འགན་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལོ 
༢༠༡༥ ལོར་ཡང་བསར་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཨ་ོལླེམ་པྱིག་རླེད་འགན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚགོས་རྒྱུར་
གཏན་ཁླེལ་བས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་བ་རླེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་གཞུང་འབླེལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ལྔ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལན་ཚོགས་དང་། བོད་ཀྱི་བུད་མླེད་ལན་ཚོགས། བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་
ཚགོས་པ། དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚགོས་པ། བོད་རང་བཙན་སབོ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་༼རྒྱ་གར་སླེ་ཚན།༽ བཅས་ཀྱིས་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བས་ནས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན། ལག་
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པར་དུ་ཡུ་གུར་དང་ཧོང་ཀོང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་པ་གངས་ ༡༦༠ ཡྱིས་ཨོ་ལླེམ་པྱིག་རླེད་འགན་
ཚོགས་ཆུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་པའྱི་སབས་སུ། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཁ་ོཚོས་ང་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས་ཁས་ལླེན་བས་པ་རླེད། ཚགོས་འདུ་དླེར་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་། རྒྱ་ནག་པླེ་ཅྱིང་ཨ་ོལླེམ་པྱིག་རླེད་འགན་གྱི་ག་ོསྱིག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་ལླེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་དུང་རྒྱ་ནག་
ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དླེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་བས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་ཁང་ནས་མར་བཏོན་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ལོའ་ིརླེད་འགན་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་མྱི་རྱིགས་ར་མླེད་གཏོང་མཁན་གྱི་རླེད་འགན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་། དླེར་
སད་འབོད་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་བསླེབ་ལ་ཉླེ་བའྱི་ལ་ོགཅྱིག་
ནང་དུ་ཚོགས་པ་གངས་ ༢༠༠ ལག་ནས་མཚན་རགས་ཞུས་ནས། ཨོ་ལླེམ་པྱིག་རླེད་འགན་ཚོགས་ཆུང་ལ་རླེ་བ་མླེད་པ་
དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གཞུང་དང་མྱི་མང་ལ་ཨ་ོལླེམ་པྱིག་རླེད་འགན་ཚགོས་ཆུང་ལ་ང་ོརྒོལ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། གང་ལྟར་ལས་
འགུལ་འགོ་དང་འགོ་མུས་རླེད། དླེ་རྱིང་ (Washington D.C.) ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི (White House) ཕྱི་ལ་
དཔའ་བ་ོདནོ་གྲུབ་དབང་ཆླེན་གྱིས་སླེ་ཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགདོ་གསལ་བསགས་བས་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ོརྒལོ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཙམ་མ་རླེད། ཤྱིན་ཅང་
དང་ཧངོ་ཀོང་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བག་ོགླེང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཨ་ོལླེམ་པྱིག་
རླེད་འགན་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཚུར་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ད་རླེས་ཞུ་དགསོ་དནོ་གཙ་ོབ་འདྱི། མྱི་མང་ཚསོ་
གསན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་
གླེང་སོང་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རོགས་གནོངས། ལ་རབ་བྱུང་ན་ལས་འགུལ་སྤླེལ་
མཁན་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས། དླེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་གུ་ཡངས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རླེད་འགན་རླེད་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་
ཅླེས་རྣམ་འགྱུར་དླེ་འད་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ལས་འགུལ་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་ཚང་མས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་
དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 
སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་འགོད་མཁན་ས་ོས་ོཡྱིན་ཙང་། གསལ་བཤད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ར་བའྱི་
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སནོ་འཕྲྱི་སྤར་གཅོག་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། བསགས་བརོད་དང་སནོ་
བརོད་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པར་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

ད་ལྟ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ས་ཤོར་བའྱི་དུས་ཚོད་དླེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཡྱིན་ཙང་། "བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པོ་ནས་
བཟུང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོའ་ིབར་བོད་འདྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་" ཞླེས་བཀོད་ཡོད། སོན་འཕྲྱི་སྤོར་
གཅགོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ངསོ་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་" ཅླེས་པའྱི་དགུ་དང་པ་ོ ༡༩༥༩ དང་། དགུ་གཉྱིས་པ་ ༡༩༦༩ ལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༩ ལོའ་ིསབས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་ཤྱི་ནས་ཁྱྱིམ་སྟོང་ཆགས། དཔའ་བ་ོམང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་དག་དམག་ལ་འཛིང་ནས་ཕར་གསོད་ཚུར་གསོད་བས་ནས་གཤྱིན་རླེའྱི་གོང་ཁྱླེར་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་
སོང་ཙང་དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་ཅླེས་བཀདོ་ཡོད་པ་རླེད།  

ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕླེབས་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་
འཛནི་མཁན་ཡྱིན་ན་བོད་རྒྱལ་ལ་ོཙམ་ཡང་ལབ་མྱི་ཆོག་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སངོ་། དླེ་ག་ོབ་དང་སླེམས་པ་མ་སྱིད་པ་འད་ཞྱིག་
བྱུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཤར་བསོད་བླེད་མཁན་གྱི་མྱི་ས་ཞྱིག་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གུས་བརྱི་བས་ནས་
གཞུང་འབླེལ་ཕོགས་བསོད་ག་པར་ཕྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པའྱི་དྱིལ་བསགས་བླེད་
མཁན་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱལ་ལ་ོཙམ་ཡང་ལབ་མྱི་ཆགོ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དླེར་
མྱི་འགོ་བའྱི་དམ་བཅའ་འཇོག་འདོད་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞླེ་ན། བོད་ནང་དུ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའབུམ་ཕྲག་
མང་པོས་ཚེ་སོག་བཏང་བ་དླེ། བོད་རྒྱལ་ལོ་ཙམ་ཡང་ལབ་མྱི་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཚེ་སོག་བཏང་ཡོད་མ་རླེད་
བསམ་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཆུང་རུ་ཆུང་རུ་འག་ོཡྱི་སྙམ། ན་ནྱིང་དག་བ་ོརྒྱ་
དམར་ལ་དག་བོ་ཞླེས་ལབ་མྱི་ཆོག་ཟླེར་བ་རླེད། ད་ལོ་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཙམ་ལབ་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། མ་འོངས་པར་ཧ་ལམ་རྒྱལ་གླུའང་གཏང་མྱི་ཆགོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ས་རླེད་སྙམ། དླེར་བརླེན་ཕྱི་འཇམ་ནང་རྩུབ་
གོད་སྤུ་ལྟ་བུ་ལམ་དབུ་མ་ཁ་ལ་འཁྱླེར་མཁན་རྒྱ་དམར་གྱི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་མཁན། ཕྱི་ནང་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངོ་
རྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་རླེན་འབླེལ་གྱི་ཆླེད་དུ་བོད་རྒྱལ་ལ་ོདང་
བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ལ་ོཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཟོད་གསོལ་དང་སགས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གསལ་མྱི་
འདུག་ཞུས་པ་དླེ་ངས་མཐོང་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུས་པ་དང་སགས། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་དླེས་ནརོ་བར་
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ངོ་ཚ་ཡྱི་མླེད། མ་ཤླེས་པ་ཞྱིག་སང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལའང་ངོ་ཚ་མཁན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞླེས་ངས་
གསལ་པ་ོཞུ་འདོད་བྱུང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོཡང་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ང་འད་པ་ོརབ་བླེ་རྱིབ་བླེ་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་
ཟླེར་ནའང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད། ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནའང་ཞླེ་དག་མ་ཤླེས་མཁན་དླེ་འད་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རླེད། 
ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་གང་ཟག་གཅྱིག དླེའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པ། མྱི་མང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ས་ོསོས་མ་ཤླེས་པ་འདྱིར་དོགས་སོང་བས་པ་རླེད། དགོས་སོང་བས་པ་
དླེས། བོད་རྒྱལ་ལོ་ལབ་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས། དླེ་ལ་ས་ོབཏགས་ནས། འདྱིར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་
དབང་རྱིས་སྤྲོད་གནང་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འཁྲུལ་ཐག་ཆོད་པའྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞླེས་སོ་སོས་མ་
ཤླེས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། མཁྱླེན་པའྱི་བདག་པ་ོཚོས་འདྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་ངླེས་པ་རྙླེད་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་
ངླེས་པ་རྙླེད་ཡོད་པ་མ་རླེད། བཀའ་ལན་གང་འད་ཞྱིག་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངླེས་པ་རྙླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤཤར་བསོད་བ་རྒྱུར་
ཐླེ་ཚོམ་མླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གནད་དོན་གང་ཡང་མ་ཤླེས་པ་ཞྱིག་གླེང་སོང་ཡང་བླེད་མྱི་ཆོག་པའྱི་
གནས་བབ་ཤཤྱིག་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ག་པར་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། དོགས་སོང་བླེད་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་
མྱི་ལ་ཉླེ་བའྱི་བཟ་ོའད། དགོས་སོང་བླེད་མཁན་ཚང་མ་ཧ་ལམ་མ་སོང་ན། བོད་བོས་བཏང་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག ཁྱླེད་རང་བོད་
མྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞླེས་པའྱི་མཚམས་ལ་སླེབས་པའྱི་བཟ་ོའད་བས་ན། ཏག་ཏག་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ། ང་ལ་ཁྱད་པར་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། མྱིང་ག་རླེ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སོ་སོའ་ིསླེམས་ནང་དུ་བོད་དང་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཉླེ་པ་ོཡོད་མླེད་དླེ། 
རང་བ་ོརང་ལ་ལོག་ཏུ་མ་འགྱུར་བ་རླེད། གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་བཤད་རྒྱུ་ལ་
འབད་བརོན་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་བས་པ་ལ་སོ་སོར་ངླེས་པ་རྙླེད་དགོས་ཙང་དོགས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོགས་སོང་
ཞུས་པ་དླེར་ངས་དགོངས་སླེལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མླེད། ཁྱླེད་རང་སོང་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། སང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་
ཡོད། འདྱིར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རླེ་རླེ་བས་ནས་མར་སང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་ཡོད། གཞན་ལའང་སྐུལ་
མ་བས་ནས་སོང་རོགས་བོས་ཞླེས་ཞུས་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས། སོང་དགོས་པའྱི་སྐུལ་མ་བླེད་མཁན་དང་། ངས་ནོར་བ་དླེར་
ནརོ་འདུག་གསུང་མཁན་དླེ་དག་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆླེ། དགླེ་བའྱི་བཤླེས་གཉླེན་དུ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རླེ་ཆླེ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡: ༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སར་མ་ ༣།  

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤབསར་དུ་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བ་དང་། ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་བླེད་པའྱི་སབས་སུ། ང་རང་ཚོ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་ཚོར་བ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མང་ཆླེ་བས་ཤླེས་ཀྱི་རླེད། ཡྱིག་ཐོག་ལའང་གསལ་
པ་ོཡོད་ཙང་འདྱིའྱི་སརོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  

དླེ་ནས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཤད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་གདླེང་ཚོད་དང་རླེ་བ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མླེད་ཅླེས་མང་པ་ོའཆད་མོང་། འདྱི་ཞུ་བའྱི་
སབས་སུ་སྱི་ཚོགས་དང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ོབ་ལླེན་སྟངས་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ལ་འག་ོབ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ངས་འདྱི་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ང་རང་ཚོའྱི་བ་ན་མླེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡྱིན་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་དླེ་འདའྱི་
ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་བཞྱིན་མླེད་ལ། ང་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་
འདའྱི་མྱི་ས་བླེ་བག་པ་ལ་བལྟས་ནས་ངས་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་ཀྱི་མླེད། དན་གྱི་ཡང་མླེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་དག་པའོ་ིགཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་འཛནི་པའྱི་སྱིད་ཇུས་དང་། ལས་དནོ་བླེད་སྟངས་ཕགོས་གང་ཐད་
ནས་བལྟས་ནའང་། ངས་དླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གདླེང་ཚདོ་དང་ཡྱིད་ཆླེས་སླེབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསལ་བཤད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་ནས་དོན་དག་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ཞླེས་གསུང་གྱི་རླེད། 
དཔླེར་ན། མཆདོ་མླེ་འམ་མར་མླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མར་མླེ་འབར་བའྱི་སབས་སུ་འདོ་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་ཁྱབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མཆོད་མླེའྱི་འོག་དླེར་གསལ་པ་ོཁྱོན་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་རྡོག་ར་
གཅྱིག་སྱིལ་དང་ཆྱིག་སྱིལ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཆྱིག་སྱིལ་ཟླེར་བའྱི་སབས་སུ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མླེད། 
རང་རོགས་བར་གསུམ་ཚང་མར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རླེད། ང་ལ་ཆྱིག་སྱིལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་དགོས་རླེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྤོབས་པ་
མླེད། ཡྱིན་ནའང་མང་གཙའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་ཟླེར་དུས། ངས་སབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཐླེངས་
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མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་ ༡༦ པའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་དང་པ་ོཡྱིན། བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཆྱིག་སྱིལ་བླེད་པའྱི་སབས་སུ་
ཁྱོད་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ནའང་རླེད། ལངས་ཕོགས་ཡོད་ནའང་རླེད། དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་ནའང་རླེད། ཡོངས་རོགས་
གཡུགས་ནས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོང་ན་ང་ཚོས་ཆྱིག་སྱིལ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་མྱི་སུས་
གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དླེ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤླེས་མ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག སོ་སོའ་ི
བསམ་བ་ོཡོད་པ་དླེ་གཞྱི་རར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ག་ོསབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆླེ། དླེ་རྱིང་ཞུ་འཕྲསོ་ཤྱིག་ལག་སོང་། བོད་ནང་གྱི་
ཛ་དགས་གནས་སྟངས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སྱིད་བྱུས་དླེར་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ནས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་སྒྱུར་ཐུབ་པ་དླེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་ལན་རྒྱས་དང་། དླེ་བཞྱིན་
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པ། ཚོགས་པ་སྱི་སླེར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སྱིངས་
ཆ་འདྱི་ནས་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐུགས་འགན་བཞླེས་མཁན་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཞླེན་ཡོད་མཁན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་
བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་གོམ་བགོད་གནང་མཁན་དང་། དྷ་ས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བར་དུ་གོམ་བགོད་གནང་མཁན། ཁྱད་པར་དུ་
ཕྱི་རྒྱལ་ཧྤ་རན་སྱི་དང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་ལས་འགུལ་སྤླེལ་མཁན། དླེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
དང་། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བདོ་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་ལ་ོརྒྱུས་ང་ོསྤྲདོ་གནང་མཁན་ཡངོས་སུ་
རགོས་པ་ལ། དླེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཞླེན་ཁོག་ཞླེ་དག་
སླེབ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་མང་པ་ོབཤད་སོང་། ངས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཤཤོད་མོང་། བཙན་བོལ་དུ་བསླེབས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་
དུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་གསལ་
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བཤད་དགོས་ངླེས་ཤྱིག་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕླེབས་མ་སོང་། ངས་ཕླེབས་པའྱི་རླེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཙན་
བལོ་སྱི་ཚགོས་ལ་བསླེབས་ནས་ཆོལ་ཁའྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་མ་གཏོགས། ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རླེད། མླེད་པ་མ་ཟད་དླེང་སང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་
ཁའྱི་མྱི་ས་ཁག་ཅྱིག ཆོས་བརྒྱུད་ནང་འཛུལ་ནས། ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་འསོ་འཕླེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་
བ་དླེ་འད་གོ་རྒྱུ་འདུག མ་ཟད་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ནང་
འཛུལ་ནས། ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་འཕླེན་དགོས་རླེད། འདྱི་དང་འདྱི་ལ་འཕླེན་དགོས་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། གོས་
བསྡུར་བས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ཚོ་ཆོལ་ཁའྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་རླེད་མ་གཏོགས། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐླེན་
འཁྱླེར་མ་རླེད། འདྱི་ངླེས་པར་དུ་ཤླེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རླེད། ས་དགླེ་བཀའ་རྙྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་རླེད། དླེའྱི་གཤམ་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་མཁན་ལས་ཟུར་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་ག་པར་འདུག ཡོད་ན་ལབ་རོགས་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ནས་གོམས་
གཤྱིས་ཐླེབས་ནས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཟླེར་རྒྱུ་རྱིགས་མ་འོངས་པར་མ་ལབ་ན་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་འདུག  དླེ་ཡྱིན་དུས་
ངླེས་པར་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དླེའྱི་ཐད་ལ་བཙན་བོལ་དུ་བསླེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་ལ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་
མླེད་པ་ཞྱིག་ར་སྤྲོད་བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁའྱི་འཐླེན་འཁྱླེར་རང་རང་ལབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བླེད་ཀྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་མྱིང་སྟོན་དགོས་བྱུང་
ནའང་སྟོན་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ནས། ཆསོ་
བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་འདྱི་ལ་འོས་འཕང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་ནང་དུ་འཛུལ་ཡོང་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་ནང་དུ་
ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་ཡོད་པར་སོང་། དླེ་ཚོའྱི་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་སོང་། ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ར་སྤྲོད་
བ་རྒྱུ་ཡོད། བས་ཙང་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་ས་དླེ་ཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་འཛུལ་ནས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་
བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤྱིང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། ས་དགླེ་བཀའ་རྙྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལ་ོལླེགས་ཡོད་མ་གཏགོས་འཐླེན་འཁྱླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ རགོས་སོང།༽ ད་ལ་ོདླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་
དླེའྱི་ཐད་ལ་ངླེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས། བོད་རྒྱལ་ལ།ོ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། སར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབླེལ་ནས། ད་
ནང་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་གསུངས་པ་དླེར། ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་མཇལ་ཡོང་དུས་འདྱི་གནད་འགག་རླེད་འདུག དླེར་བརླེན་དླེར་རྒྱབ་སོར་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པར་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེར་བཟ་ོ
བཅསོ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ། ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཞླེ་དག་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་རླེད། "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཞླེས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དླེ་ལབ་
པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཕམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་བ་རླེད། དླེ་རྱིང་
ཞོགས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དླེས་ཕག་བརངས་སོང་། ངས་བསམས་པར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་ནས། ཁ་སང་ཁོང་
གྱིས་བཀའ་མོལ་དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་གནང་གྱི་རླེད་བསམས་སངོ་སྟླེ། དླེ་རླེད་མྱི་འདུག དླེ་རང་འཇགས་གནས་བསད་འདུག དླེ་འད་
སོང་ཙང་བདླེ་པ་ོརང་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྱིར་ད་ལམ་བཞུགས་
སདོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚང་མ་ཧ་ཅང་འུར་ལངས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རང་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཁ་རླེ་ཁ་ཐུག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་
ནརོ་འཁྲུལ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ནང་
དུ་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ལབ་ན། གང་འད་ཡོད་ན་ཟླེར་དུས་མ་བདླེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད་མ་གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱི། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས། བྱུང་རྱིམ་བརྒྱུད་རྱིམ། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངླེས་པ་རྙླེད་སངོ་བའྱི་གང་ཟག་དླེ་འད་གང་
ཡང་མྱིན་ཏླེ། དབུ་མའྱི་ལམ་ཟླེར་བ་འདྱི་ཕར་བཤད་ནའང་རླེད། ཚུར་བཤད་ནའང་རླེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ལབ་ཚར་དུས། དླེའྱི་འགོ་ལ་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ལབ་ས་མླེད་པ་གསལ་
པ་ོརླེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་ས་མླེད་པ་གསལ་པ་ོརླེད། དག་བོ་རྒྱ་ནག་ཟླེར་ནས་ལབ་ས་མླེད་པ་གསལ་པ་ོརླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཟུར་གཅྱིག་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རླེད་སྙམ།  

 ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངླེས་པ་རྙླེད་མཁན་ཡང་མྱིན། ཡྱིད་ཆླེས་ཡོད་མཁན་ཡང་མྱིན། དླེར་
བརླེན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་བས་ནས་ལྟ་སྟངས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱིག་ཤླེལ་དླེའྱི་ནང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
གྱི་འགླེལ་བཤད་དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་རླེད་བསམ་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཧ་ལས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 



83 
 

ལག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚ་ོལུང་པ་མླེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་དླེ་
དག་བོ་རྒྱ་དམར་གྱིས་འཕྲོག་སོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་"བོད་རྒྱལ་ལོ།" ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐླེ་ཚོམ་སླེ་རྒྱུ་དླེའང་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཐབས་སོ་པོ་དང་། 
དངོས་གནས་ལྟས་ངན་མ་རུང་བ་ང་ོམ་ཤར་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དངོས་
གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། "བོད་རྒྱལ་ལ།ོ" ལབ་ཆོག་མྱིན་ཐོག་ལ་དགོས་པ་སང་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དླེ་འད་ལབ་ན་
འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསུང་འོས་པ་ཞྱིག་རླེད་དླེ་གསུངས་མ་སོང་ལ། ད་རླེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ "བོད་
རྒྱལ་ལོ།" ལབ་ན་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ལྟས་ངན་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སྟངས་
འཛིན་ཞྱིག་གནང་སོང་། དླེ་ཡང་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་འགླེལ་བཤད་བསནོ་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས། སར་མ་ ༣། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤད་རང་ཞོགས་པ་ཚོགས་ཐླེངས་ ༡ པ་ོདབུ་འཛུགས་གནང་བའྱི་རླེས་ལ་ཚགོས་གཙ་ོཞབས་
བཀག་ལ་བཞུགས་པ་རླེད། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙསོ་ཐ་ོབཀདོ་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སྟླེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ོསབས་གནང་མ་སོང་བས་བ་ོཕམ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་མ་ ༣ མ་གཏགོས་མླེད་དུས་ས་ོསོའ་ིངསོ་
ནས་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་པ་རླེད།  

གོང་དུ་གླེང་སོང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་ཚར་བ་རླེད། ཁ་སང་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོཞླེས། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་སད་ཆ་དླེ་ག་ོབ་དང་སླེམས་པ་མ་སྱིད་པ་ཞླེ་དག་ཆགས་སོང་། དགོང་མ་ོ
མཚན་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཉྱིད་ཡག་པ་ོམ་ཁུག་པ། བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། དླེའྱི་སང་ལ་སད་ཆ་ཞྱིག་ཤཤོད་དགསོ་བསམས་པ་
ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོའཁོར་མ་ཐུབ་པ། དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་བསད་ཡོད། ང་གཅྱིག་པུ་
རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་དང་ང་འད་བའྱི་བོད་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསླེམས་ཁམས་ལ་རྨ་ཁ་བཟོས་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་དླེ་རྱིང་ཞགོས་པ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ང་ལ་ག་ོསབས་སྤྲད་ཡདོ་ན། ཕག་སླེལ་
སྱི་འཐུས་ལ་དགོངས་བཞླེས་གནང་ནས། འདྱི་ཕྱིར་འཐླེན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུའྱི་
སོ་སོར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད། ཁ་སང་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་བཀའ་འདྱི་དང་རྨོངས་འཆར་ཡྱིན་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་
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སར་ཡང་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་དོགས་སོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་ག་རླེ་ཤཤོད་ཀྱི་ཡོད་མླེད་
ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དླེ་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་ནས། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གླེང་སོང་ཧ་ལས་པའྱི་ཆླེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
རླེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་
ལངས་ནས་གལ་སྱིད་ཕག་སླེལ་གྱི་ངོས་ནས་སར་ཡང་དགོངས་བཞླེས་གནང་ནས། ཁ་སང་བོད་རྒྱལ་ལོ་དང་འབླེལ་བའྱི་
བཀའ་མོལ་དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱི་གནང་
ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ང་རང་ཚོས་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། དླེ་ས་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ཟླེར་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། གནས་སྟངས་ག་
པར་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མླེད་སོ་སོས་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསྟུན་མཁས་བས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲླེལ་ལད་
འཆད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་སང་ཉྱིན་ག་རླེ་བཤད་ཀྱི་རླེད། བོད་
ཀྱི་རྒྱལ་དར་དླེ་ཕར་སས་ཤོག་བཤད་ཀྱི་རླེད། གནངས་ཉྱིན་ག་རླེ་བཤད་ཀྱི་རླེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་སྐུ་པར་དླེ་མར་ཕབ་
ཤོག་བཤད་ཀྱི་རླེད། དླེ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འཆྱི་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། གནས་སྟངས་
ག་པར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སགོ་རྱིན་ཆླེན་འཆྱི་ལ་ཐུག་ཀང་། མགོན་བ་མ་སྐུར་འདླེབས་མྱི་
བ་ཞྱིང་། ལྟོགས་མུ་གླེས་ཚ་ེསོག་འཕྲགོ་ནའང་། བོད་རྒྱལ་ལ་ོམྱི་འཚོང་དམ་བཅའ་ཡྱིན་ཞླེས། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ད་རླེས་སད་
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བོད་རྒྱལ་ལོ། བོད་རྒྱལ་ལ།ོ བོད་རྒྱལ་ལོ། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་འདྱིའང་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
དླེབ་ཐླེར་ནང་འཁདོ་པའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། མཐོང་བའྱི་མཚམས་ལ་འདྱིར་མཚན་བཀོད་པ་ཡྱིན། 
བཀདོ་པ་ནང་བཞྱིན་འབོད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་ག་ོསབས་མ་སྤྲད་པའྱི་བཟ་ོ
འད་པ་ོཞྱིག་ཟླེར་གྱི་འདུག དླེ་འད་མ་རླེད། སྱི་མཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 
སྱི་འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤག་ོསབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཁ་སང་གྱི་འཕྲོས་ནས་ངས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདླེ་ང་རང་ཚོའྱི་ཐབས་རོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སོར་ལ་རླེད་འདུག གོས་ཚོགས་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་
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སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཁ་གཅྱིག་གགས་དླེ་གང་རླེད་འདུག་ཅླེ་ན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་ངསོ་ལླེན་
ཞུ་བཞྱིན་འདུག བསམ་བ་ོམང་པ་ོབཏང་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་དགག་པ་ཡདོ་པ་དང་། དགག་པ་མླེད་པ་འད་པའོ་ིབཀའ་མོལ་
གསུང་མཁན་མང་པ་ོའདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབས་ག་རླེ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་ཡང་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་སར་མ་ ༣ ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་འདངས་ངླེས་ཀང་ཡདོ་
པ་མ་རླེད། ངས་དཔླེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉླེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བྱུང་དགོས་ཀྱི་རླེད་
ཟླེར་ནས་ཁྱིམས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་འདྱི་བཟ་ོཐུབ་པར་བས་པ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་། དླེ་བཞྱིན་མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་པའྱི་འབས་བུ་རླེད། ལོ་གཅྱིག་མ་རླེད། གཉྱིས་མ་རླེད། བཅུ་མ་རླེད། ལོ་མང་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ལས་འགུལ་དླེ་འད་སྤླེལ་མཁན་ཚ་ོལ་ང་ཚསོ་གྲུབ་འབས་ག་རླེ་ཐནོ་ཡདོ་པ་རླེད་
ཟླེར་ན། ཁངོ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དླེར་ང་ཚོས་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནང་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སླེར་ཨྱིན་ལན་ལྟ་བུ། 
དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལའང་དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་ལས་འཆར་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་
རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དང་མླེད་འདྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་
རྒྱབ་སོར་ག་ཚདོ་མང་པ་ོརག་གྱི་འདུག དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་རླེ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པ་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་མར་གཡུགས་ནས་ག་པར་འབབ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ལའང་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་
རླེད། ང་ཚོས་འདྱི་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་སད་ཆ་ཁག་ཁག་རླེད། གཅྱིག་གྱི་རླེས་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་རླེ་ཡོད། གོམ་པ་
ག་པར་སྤ་ོཡྱི་ཡྱིན། དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རླེད། སོ་སོའ་ིརྒྱབ་ལྗོངས་དང་མདུན་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་པའྱི་
སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཤཤོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་སྱི་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་
པར་དུ་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་སོར་ཐུག་རྒྱུ་འད་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་། གཙ་ོབ་ོལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུག་གྱི་འདུག དླེར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་ཕན་ཐོགས་པ་ོའད་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་ཤླེས་ཡོན་ཅན་རླེད། དླེབ་ཀོག ཉམས་
ཞྱིབ་བས། རྒྱུ་མཚན་བལྟས་ནས་དོན་དག་མགོ་འཚོས་ཀྱི་རླེད། དླེར་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ག་རླེ་འདུག སོ་སོས་རྱིག་པ་
བསྱིམས་ནས་མག་ོའཚོས་ཀྱི་རླེད། རང་བཙུགས་ནས་དླེ་ག་རང་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ལབ་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཤླེས་ཀང་ཤླེས་ཀྱི་རླེད། མག་ོའཚསོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་ག་རླེ་ཡྱིན་པ་དླེབ་གཅྱིག་
གཉྱིས་བཀགས་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། ད་ལྟ་མགོ་མ་འཚོས་མཁན་དང་། ངླེས་པ་མ་རྙླེད་མཁན། དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་འགྱིག་
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འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་མཁན་དླེ་ཚོས་ ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ 
ཟྱིན་སོང་།༽ ག་ལླེར་ག་ལླེར་མག་ོའཚསོ་པའྱི་རླེ་བ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དངསོ་གནས་བས་ན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མ་ལླེན་དགསོ་བསམས་སོང་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཆོད་དནོ་མཚན་ ༣ པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཟླེར་བ་དླེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་ནས། གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་དགོངས་གཞྱི་རླེད། 
དགངོས་གཞྱི་དླེར་རྒྱ་ཆླེ་མང་ཚོགས་ནས་ངསོ་ལླེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་
རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལ་བརླེན་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དླེང་སང་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དླེ་ཚད་མཐ་ོ
པོའ་ིསང་སླེབས་ཡོད་པ་དླེ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ངླེས་པ་མ་རྙླེད་པ་དང་། ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་པ་དླེ་
འད་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། འདྱི་ཁྱླེད་རང་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཏན་ཏན་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། གང་
ཟག་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་སྱི་འཐུས་བས་ནས་ལོ་བཞྱི་ལག་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། གཞུང་
ཞབས་བས་ནས་ཡོང་བ་རླེད། གཞུང་ཞབས་དླེའང་གནད་དོན་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་ནས་འགོ་མཁན་གྱི་གཞུང་
ཞབས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ག་ཚོད་འགོ་ཡྱི་འདུག ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ས་འདུག ཆུ་འད་མ་སོང་ན་བརྒལ་གྱིན་
བརྒལ་གྱིན། ཆུ་གཏྱིང་རྱིང་ཐུང་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་ཤླེས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ལ་ངླེས་པ་རྙླེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  

 ང་ཚོའྱི་དབར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཐ་དད་རླེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་གྱི་
ཐོག་ནས་འཆད་ཆོག་གྱི་རླེད། བཤད་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་སུ་བབས་པར་ག་རླེ་ཤླེས་ཀྱི་
འདུག་ཅླེ་ན། དླེ་འདའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ལ་ཐ་སྙད་མྱི་འད་བ་གཉྱིས་རླེན་བས་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ། གོང་དུ་ཕག་
སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདའྱི་རླེན་ར་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་སྐུ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཆགས་
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ཀྱི་རླེད། ལར་ནས་དླེ་ཕལ་ཆླེར་༸སྐུ་མདུན་ནས་ཐླེངས་འགའ་ཤས་གསུངས་ཡོད། ང་རང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་སྱིད་སོང་
གཙོས་པའྱི་ཚང་མས་དླེ་ག་རང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ད་ག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཟླེར་ན། ང་ཚ་ོརང་
བཙན་རདོ་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་ལག་པར་དུ་ལ་ོཆུང་བ་ནང་ལ་ཁག་གར་པ་ོཡོད་མཁན། ཁག་ཚ་པ་ོཡོད་མཁན་ཏན་ཏན་ཡདོ་
པ་རླེད། འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་འཆར་ཞྱིག་བསམ་ཕླེབས་ཤོག་དང་། བང་རྱིམ་ཞྱིག་སྱིག་གནང་ཤོག བང་རྱིམ་
ཞྱིག་སྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་ཕླེབས་ནས། ང་ཚོའྱི་བང་རྱིམ་འདྱི་འད་ཡྱིན། འདྱི་འད་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། འདྱི་
འད་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་མ་གཏགོས་ཚགི་སྙན་པ་ོགཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ལ་བླེད་སོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཚོར་བའྱི་རླེས་འབང་མ་གཏོགས། ཀད་པའྱི་བསམ་བ་ོནང་ལ་ཏག་ཏག་མ་འག་ོབ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་
ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོར་བ་རྣོན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་
ཚོས་ཚོར་བ་དླེ་ཕར་བཞག ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ 
རགོས་སོང་།༽ སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བླེད་དུས་ཀད་པ་བླེད་སདོ་བླེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམླེད་དམ་སྙམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༠ 
པའྱི་དགོངས་དོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་གནང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་འདྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་ལ་
ངས་ངོས་འཛིན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ོསབས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
ཡོད་པར་སླེམས་མཁན་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་བླེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་ནས་བརྙས་རོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་རྱིག་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་སུས་ཀང་
གསུངས་མ་སོང་། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ལག་པར་དུ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དླེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྱིད་ལ་དོགས་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཞྱིག་རླེད། བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་མཐར་སདོ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ། ད་ལྟ་དངསོ་གནས་དང་
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གནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བདོ་རྱིགས་ཡོངས་
ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་སྤྲད་པ་དླེའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོཚོས་ག་རླེ་སོན་འཛུགས་
བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། བཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ཁ་བལ་ཡྱིན་པ་དླེ་ཁངོ་ཚསོ་ག་རླེ་འཕར་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ལབ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཐའ་མཚམས་ལ་བཙུགས་པའྱི་དམག་མྱི་གཙོས་པའྱི་རྒྱ་མྱི་ཚང་མ་བོད་ནས་
མཐར་སོད་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཁ་བལ་རླེད་ཅླེས་ལོག་བཤད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ལོག་བཤད་
བླེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་
འཆར་གྱི་འགླེལ་བརོད་ཀྱི་ནང་དུ། ཁྱླེད་རང་ཚོའྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་ "ཕོགས་མྱི་ད་ོདམ་བླེད་ཕོགས་" ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
དླེའྱི་དགོངས་དོན་གྱི་འོག་ནས་མ་འོངས་པར་རང་སྱིད་རང་སོང་བྱུང་སོང་ན། རྒྱ་མྱི་དླེ་ཚ་ོབོད་ནང་དུ་སོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་མ་གཏགོས། རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་མཐར་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ནམ་ཡང་ལབ་ཡོད་པ་
མ་རླེད། ཁུངས་ལུང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དོན་མླེད་ཚོར་བའྱི་རླེས་སུ་འབངས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་
འད་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ། ཁག་ཅྱིག་ནས་བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་མྱི་བོད་ནས་
མཐར་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ། ཁག་ཅྱིག་ནས་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདའྱི་ནང་ལ་བྱིས་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་གྱི་འགླེལ་བརོད་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་བྱིས་ཡོད་ཙང་། འགལ་བ་འགོ་ཡྱི་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་ལབ་ན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་གནས་ཚད་ཚང་བའྱི་
བཀའ་མོལ་མ་རླེད་དམ།  

དླེ་འད་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་བདོ་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་རྨང་གཞྱིའྱི་ས་བོན་དླེ་ཚོར་བ་ཁ་ོནའྱི་རླེས་སུ་འབང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་རླེ་
བླེད་དགོས་ལབ་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་ཟླེར་བ་དླེའྱི་འོག་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཚད་ལྡན་ཡོང་གྱི་རླེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Reality) ཟླེར་བ་དང་ (Analysis) དླེ་གཉྱིས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས། བོད་དོན་འཐབ་རོད་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་གཞྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ལ། གཞྱིས་ལུས་
རྒྱ་ཆླེའྱི་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོ་
ཚང་མ་བོད་པ་རླེད། ང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཡོད། ང་ལ་ཞླེན་ཁོག་ཡོད་ཟླེར་ནས་མནའ་སླེལ་དགོས་པ་རླེད་དམ། 
༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ ཁང་པའྱི་ཐགོ་ཁ་
ནས་མཆངོ་དགསོ་པ་རླེད་དམ། སན་ཁང་ལ་བརག་དཔྱད་བླེད་དུ་འག་ོདགསོ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཐགོ་ལ་བཀའ་མལོ་གནང་
མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤམང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད།ཤདབུ་མ་དང་རང་བཙན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་དང་།ཤབསམ་
ཚུལ་མ་མཐུན་པ་ཟླེར་དགོས་རླེད་དམ།ཤའགལ་ཟླ་ཡོད་པ་དླེ་འད་མང་པ་ོགསུངས་སངོ་།ཤདླེ་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ
ང་ཚོ་མྱི་མང་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་རླེད།ཤམྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་རླེད།ཤདླེ་མྱི་མང་གྱི་མཚོན་དོན་གཅྱིག་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུགཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གསལ་ཁ་མླེད་རྱིགས་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པ་དང་།ཤདླེའང་ང་ཚོས་
ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མླེད་ཧ་མྱི་གོ་སྟླེ།ཤསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་
ནས། མྱི་མང་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ཏླེ་ཕླེབས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། 
སྱིད་བྱུས་དང་དགོངས་གཞྱི་འདྱི་སྲུང་སོབས་བླེད་མཁན་སུ་རླེད། གོས་ཚོགས་ནང་ཚོགས་རླེད་དམ། ང་དང་ཁྱོད་ཟླེར་ནས་
བཤད་རླེས་རླེད་རྒྱུ་རླེད་དམ། བས་ཙང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ལྟད་མ་ོབལྟས་ནས་མ་བཞུགས་པར། བར་མཚམས་ལ་དླེ་འད་མ་རླེད་ཅླེས་གསུང་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་
འདུགཤཏགོ་ཙམ་འགངས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤགནད་དནོ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན།ཤ 

གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་དླེ། དབུ་མ་རདོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད།ཤརང་བཙན་རདོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད།ཤབོད་ཀྱི་བདླེན་མཐའ་རདོ་རྒྱུའམ་
བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སླེལ་གཅྱིག་ག་རླེ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དླེ་རླེད།ཤང་ཚསོ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་
འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་འཁྱླེར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ལུང་པ་མང་པོའ་ིནང་ལ་འདྱི་
འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་སྤོབས་པ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ཉླེ་ཆར་སྱིད་སོང་ཀ་སྦུག་ལ་ཕླེབས་དུས་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ནང་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་རླེད།ཤནོར་བུ་མླེ་འབར་དང་སླེངླེ་ཡོད་མ་རླེད།ཤངས་འདྱི་སུས་བས་པ་
རླེད་བསམས་སོང་།ཤཁ་ཤཤས་ཀྱིས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་བཏནོ་སོང།ཤམྱིང་བཏནོ་སའྱི་མྱི་དླེ་མྱི་ཚད་ལྡན་དླེ་འད་རླེད། སནོ་
མ་དགླེ་རྒན་རླེད།ཤཡྱིན་གྱི་མ་རླེད་བསམས་ནས་རད་གཅདོ་གཏངོ་དུས་རླེས་ལ་ང་ལ་ག་རླེ་ལབ་སོང་ཟླེར་ན། འདྱི་བཟ་ོམཁན་
ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་ལས་དྲུང་རླེད་ཅླེས་ལབ་སོང་།ཤངས་གནས་ཚུལ་འདྱི་བདླེན་པ་མྱིན་པའྱི་སོན་ལམ་འདླེབས་
ཀྱི་ཡོད།ཤགནས་ཚུལ་འདྱི་བདླེན་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད།ཤསྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་ས་གནས་ལ་ཕླེབས་ཙང་མཁྱླེན་གྱི་རླེད།ཤདླེ་འད་
བླེད་མཁན་སུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་མཁྱླེན་མདགོ་ཁ་པ་ོརླེད།ཤདླེ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ང་ོབ་ོའཕྲ་ོབརླག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ག་ོབསོན་
སོབ་གས་ོསྤྲད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་བྱུང་མ་སོང་ཞླེས་དྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་
ར་བའྱི་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ཕག་བརངས་སོང་།ཤཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་གསུངས་གྲུབ་པའྱི་རླེས་
ལ་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདླེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་ཡདོ།ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༡༩ཤཔ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་། ཚོར་བ་རྣོ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞླེ་དག་གསུངས་
སོང་།ཤབོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ངླེས་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་དླེ་དག་ཡྱིད་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤའབད་བརནོ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་གོས་ཆོད་ནང་དུ་བོད་འདྱི་དླེ་ས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་དང་།ཤ
མྱི་སླེར་སྤླེལ་ཡུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་འོག་ལ་ཡོད་པ།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་དམ་དག་ཡོད་པ།ཤརྱིག་གཞུང་ར་མླེད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ།ཤཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ།ཤདཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་དབླེ་འབླེད།ཤསྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་དབླེ་
འབླེད་བཅས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འཁོད་འདུགཤའདྱི་ཚ་ོདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རླེད།ཤབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་གདུག་
རྩུབ་མནར་གཅོད་འདྱི་ཁྱླེར་མ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་ལ་བརླེན། བོད་ནང་དུ་སླེར་ལངས་ཆླེ་འབྱིང་ཆུང་
གསུམ་ལངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལུས་སོག་བོས་བཏང་ནས་འགོ་དང་འག་ོམུས་རླེད།ཤགྲྭ་
བཀྲ་བྷླེ་ནས་བས་ཏླེ་རང་ལུས་མླེ་བསླེགས་གཏངོ་མཁན་ཤ༡༥༥ཤདང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཤ༡༣༣ཤབྱུང་འདུགཤདམྱིགས་
བསལ་འབྱི་རུ་ཁུལ་དུ་དམ་དག་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་དང་།ཤལས་འགུལ་སྤླེལ་ཡདོ་སརོ་ཆ་ཚང་འཁདོ་འདུགཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་གོས་
ཆདོ་འདྱི་དནོ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིར་ཁུར་བ་དླེར་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་ཉླེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་སྱིད་སོང་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་རྒྱུ་རག་པ་དླེར་ངོས་ལླེན་གནང་
འདུགཤདླེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་བོད་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་བཞག་པ་དང་།ཤདླེ་ཁྱིམས་ཆགས་པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་བཀོད་
འདུགཤབཀའ་ཤཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡདོ་དུས། དླེའྱི་སབས་སུ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།ཤ 

དླེ་ནས་བོད་ནང་བོས་བཏང་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དཔླེ་འགའ་བཞག་སོང་།ཤདཔླེར་
ན། འབོག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཙན་དབང་ཐོག་ནས་འབོག་སླེ་ནས་མར་ཕུད་ནས་གོང་ཁྱླེར་ལ་སྤ་ོབཅུག་གྱི་ཡོད་པར་བརླེན། 
དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་།ཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
གསུང་འཕྲྱིན་རྱིམ་པ་རླེད།ཤདླེ་བཞྱིན་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་བརམས་པའྱི་རོམ་རྱིགས་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༣ ལོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགོས་པ་ཤ(Human Right Watch) ནས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་
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ཡོད་པ་རླེད།ཤསྙན་ཐ་ོདླེའྱི་ནང་ག་རླེ་བཀོད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་ནང་གྱི་འབགོ་པ་ས་ཡ་ཤ༢༌༠༠ཤལ་བཙན་དབང་རང་གྱི་ཐགོ་
ནས་འབོག་ས་ནས་གོང་ཁྱླེར་ཁག་ལ་ཁྱིད་ཀྱི་འདུགཤསོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་མླེད་པ་བཟ་ོཡྱི་འདུགཤདམྱིགས་ཡུལ་དླེའང་
རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ར་མླེད་གཏང་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ཤནས་བྱུང་བ་དླེ་དག་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་རྱིམ་པ་
ལའང་བཀདོ་ཡདོ།  ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
བཀོད་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤངས་འདྱི་སོན་མའང་བཏོན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Tibet 

was never a part of china but middle way approach remains a viable Solution.) "ལོ ་རྒྱུས ་ཐོག ་
ནས་བོད་དླེ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན།ཤའོན་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནྱི་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སླེལ་པར་འོས་
ཤྱིང་འཚམ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན།"ཤཞླེས་པའྱི་དླེབ་འདྱི་བཏོན་གྲུབ་པ་རླེད།ཤབཏོན་པ་མ་ཟད་ད་ལྟའྱི་ཆར་སད་ཡྱིག་ཁག་ 
༡༢ ལ་སྒྱུར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤབསྒྱུྒྱུུར་ཚར་བའྱི་ནང་ལ་ (Czech) སད་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་ཡྱིན། (Latin) སད་ལ་བསྒྲུར་ཚར་
ཡྱིན། (Japanese) སད་ལ་བསྒྱུར་ཚར་བ་ཡྱིན།ཤཨྱིན་སད་ནང་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། ཧྱིན་དྷྱི་ནང་
ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། རྒྱ་སད་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་། དླེ་ནས་ (Germany) དང་ (Spanish) སོགས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་
དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དཔླེ་མཛོད་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ལ་བཏང་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་ནང་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འབགོ་སླེ་དང་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ར་མླེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལླེའུ་བཟསོ་ནས་ཆ་ཚང་བཀདོ་
ཡོད།ཤ(Latin) དང་ (Czech) སད་ཡྱིག་ཐོག་སྒྱུར་མཁན་ཚོས་ཀོག་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་གཉྱིད་སད་པ་མ་ཟད་མྱིག་
ཆུ་ཡང་ཤཤོར་ཡོང་གྱི་འདུགཤབོད་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད་འདུགཤབོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉྱིན་
མཚན་བཀགས་ནས་མྱིག་ཆུ་ཤོར་ཏླེ་དླེབ་འདྱི་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་།ཤབོད་ཀྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད་འདུག་
ཟླེར་གྱི་འདུགཤབོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད་འདུགཤཤླེས་ཡོན་ཅན་རླེད། 
ཁངོ་རང་ཚ་ོལ་ཡང་དླེབ་དླེ་འཕྲོད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད།ཤབདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཞྱི་རའྱི་པར་སྐྲུན་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་དླེབ་འདྱི་ཡོངས་གགས་ཁྱབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་བཀྲམ་དང་འགླེམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སོང་།ཤད་རང་བགོ་གླེང་འགོ་དུས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་།ཤགཞུང་འབླེལ་གདུང་
སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སང་ལ་རླེད་འདུགཤབཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཡྱིན་མག་ོའཚོས་མ་སོང་།ཤད་
ལྟ་འདྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འགོ་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕྲལ་དུ་ཆ་ཤས་བཞླེས་མ་སོང་
གསུངས་སོང་།ཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་གོས་ཚོགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་འཁོལ་མ་གནང་བར་དུ་ཆ་
ཤས་བཞླེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤགཉྱིས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་སབས་སུ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་འདྱི་བཀའ་
ཤག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་བཏང་ན། དླེ་དུས་ངས་ལན་འདླེབས་ཆགོ་གྱི་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་རླེས་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།ཤའདྱིར་ཆ་ཚང་བཀདོ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

གཉྱིས་ནས་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་མླེད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་ (Human Right 

Watch) ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༠ཤལ་སྙན་ཐ་ོམཐུག་ཐག་ཆོད་གཅྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་རང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ནས་ག་རླེ་བས་ནས་འདོན་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་གསུང་གྱི་འདུགཤང་རང་ཚོས་འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ལས་ཡག་པ་
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རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་སྙན་གགས་ཆླེ་བའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་དླེ་ཚོས་འདོན་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ང་
ཚསོ་མཁ་ོསྤྲདོ་བས་ནས་འདནོ་རོགས་བས་ན། ཁུངས་བདླེན་ཡྱིན་པ་དང་ཁྱབ་ཆླེ་བ། རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆླེ་བ།ཤརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱིད་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དླེར་རྱིས་འཇོག་དང་ཡྱིད་ཆླེས་བ་རྒྱུའྱི་དླེབ་ཞྱིག་རླེད་ཟླེར་ནས་ཡོང་གྱི་རླེད།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དླེབ་འདྱི་བཏོན་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ནང་ལ་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་དླེ་འད་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱིད་ནས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་
ཀད་པ་བཀྲུས་ནས་བསམ་བ་ོབརླེ་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤབསམ་བ་ོབརླེ་པ་ོ
བརྒྱབ་རྒྱུ་གསུངས་པ་དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གསུང་སྟངས་འདྱི། བོད་ནས་ཡྱིན་མཁན་ཚོས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ད་ོསང་བྱུང་ཡོད་མདོག་མ་རླེད།ཤབཙན་བོལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཧ་ལམ་ཧ་ཡང་ག་ོཡྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤདླེ་
འད་མ་གསུང་རོགས་གནང་།ཤབཙན་བོལ་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
བཙན་བོལ་ལ་འབོར་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ག་རླེ་ཡོད་མླེད་གཞྱི་ནས་ཧ་གོ་སོང་ཞླེས་འཆད་
མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད།ཤང་རང་གྱི་ནང་མྱི་སྤུན་མཆླེད་མང་པ་ོསླེབས་ཡོད།ཤཁོང་ཚོས་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་རང་ཡྱིན་ན་ལོ་ཤ༢༠ཤསོན་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་སང་ལ་རོམ་འབྱི་མོང་། ལོ་ཤ༢༠ཤསོན་ནས་རོམ་བྱིས་ནས་
བཀྲམ་ཚར་བ་དླེ་འད་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདླེ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་།ཤབོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ལ་མར་ཁྱིད་ནས་
སོབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ཤནས་འགོ་བཙུགས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤའདྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ལྔ་གངས་ནས་གུང་ཁན་ཏང་བཙུགས་ནས་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྱིད་ནས་རྒྱ་མྱིས་
ཀད་པ་བཀྲུས་ནས། གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ལྟ་བ་དང་སད་བསབས་ནས་རླེས་སུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱི་སླེབ་དུས་སད་སྒྱུར་བླེད་མཁན། 
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གསུང་སྒྱུར་གནང་མཁན་ནས་བཅས་པ། དླེ་ཚ་ོརྒྱ་མྱིས་མར་ཁྱིད་བཞག་པ་དླེ་དག་རླེད།ཤད་དུང་ཕར་དླེད་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གོང་མའྱི་སབས་ནས་ལམ་ལུགས་འདྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤམངའ་སླེ་ཁག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་རྒྱལ་ས་ལ་
ཁྱིད་ཡངོ་།ཤཕ་ོབང་ནང་ཉར།ཤཀད་པ་བཀྲུས། འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་བསབས། འདྱི་ལ་ོབརྒྱ་ཕྲག་སྟངོ་ཕྲག་གྱི་སྱིད་ཇུས་རླེད།ཤ
ངས་མ་བཤད་ན་བསམས་བྱུང་སྟླེ།ཤའདྱི་ཚོའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བས་ནས། བཙན་བོལ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་
བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ནང་གོམས་པ་རྒྱག་མོང་མླེད་དླེ།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས། བོད་ནང་ལ་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མླེད་
བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་མྱི་མང་པསོ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་ཞར་དང་ཞརོ་ལ་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།ཤ 

དླེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པའྱི་སང་ལ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་སབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལན་ཞུ་མ་དགསོ་པ་གྱིས།ཤ 

མཐའ་མ་དླེར་རྱིང་པ་ོམ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས།ཤགོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་
དླེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཐུགས་རླེ་ཆླེ།ཤ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱིར་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་སབས་སུ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་།ཤ"བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བས་བར་" "ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩"ཤ
ཟླེར་བ་དླེ་བསུབས། དླེ་ནས་ཁ་སང་དགོངས་འཆར་ཕླེབས་པའྱི་ནང་དུ། ཤོག་གངས་ ༢ པར་ "བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་
ཆླེད་ཁྱིད་" ཟླེར་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ "རྒྱ་ནག་ཏུ་བཙན་ཁྱིད་" འབྱི་དགོས་རླེད་གསུངས་སོང་།ཤའདྱིར་ "ཆླེད་" ཚབ་ལ་ "བཙན་" 
བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆླེད་ཁྱིད་འཁདོ་འདུགཤཆླེད་ཁྱིད་ལབ་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདླེའྱི་
ཚབ་དུ་ "བསླུ་ཁྱིད་" བཀདོ་ན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཆླེད་མངགས་ཀྱི་ཁྱིད་ཕྱིན་པར་སོང་། ཆླེད་ཁྱིད་འབྱི་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསླུ་
ནས་ཁྱིད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་གསུངས་པ་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་ "ཆླེད་" རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་
ཕག་རོང་རོགས་གནང་།ཤ"ཆླེད་" རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་གངས་ ༢༦།ཤ"ཆླེད་" རང་འཇགས་
གཞག་རྒྱུ་བས།ཤ 

དླེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ "༡༩༨༩ཤལོའ་ིཡར་ལངས་ང་ོརྒོལ་" ཟླེར་བའྱི་ཚབ་ཏུ། "ཕྱི་ལ་ོཤ
༡༩༨༧, ༡༩༨༨,ཤ༡༩༨༩ ལོའ་ིཡར་ལངས་ང་ོརྒལོ་" ཞླེས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སངོ་། འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།ཤའགྱིག་པ་བས།ཤ 

དླེ་ནས་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ཁ་སང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ནང་ནས་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན།ཤ"ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༠༩ཤཟླ་ཤ༢ཤཚེས་ཤ༢༧ཤཉྱིན་རྔ་བ་ཀྱིརྱི་དགོན་གྱི་གྲྭ་"ཤདླེའྱི་འོག་དླེར་ "ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁྱོན་དཔའ་བོ་" ཞླེས་
དཔའ་བོའ་ིསང་ལ་ "བོད་མྱི་" འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། "ར་འཕྲོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཁྱོན་བོད་མྱི་དཔའ་བ་ོ" 
ཞླེས་དཔའ་བོའ་ིསང་ལ་བོད་མྱི་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།ཤབོད་མྱི་བཅུག་རྒྱུ་བས།ཤདླེ་ནས་འོག་དླེར་ "མངོན་འདོད་
བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་" ཚབ་ཏུ་ "མངོན་འདོད་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་" ཞླེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
གམ།ཤལགས་ས།ོཤ 
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འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་གཅྱིག་ཡོད།ཤ 

དླེ་ནས་ཁ་སང་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ནང་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ཤལོར་དགུན་དུས་ཤ
(Olympic) འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་རོམ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅླེས་ དགོངས་འཆར་གནང་སོང་།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཡདོ།ཤགོས་ཆདོ་དོན་ཚན་ ༦ 
པ་བར་དུ་ཡདོ་པ་རླེད།ཤགོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༧ པ་དླེ་ལ། "ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤལོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་དུས་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རླེད་འགན་
གྱི་རྒྱས་འཛམོས་དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ཤ༢ཤཚསེ་ཤ༤ཤནས་ཤ༢༠ཤབར་རྒྱ་ནག་པླེ་ཅྱིང་དུ་བ་གཏན་ཁླེལ་བ་དླེ་དང་།ཤ
ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཞྱི་བས་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོང་ོཤ༧༠ཤའཁརོ་ཡོད་ཟླེར་བའྱི་ཚགོས་ཆླེན་ཞྱིག་ཕྱི་
ལོ་ཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༥ཤཚེས་ཤ༢༣ཤཉྱིན་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་གདོང་ལླེན་དང་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་
འགྱུར་འདོན་ཕྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
སླེ་ཁག་བཅས་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་ང་ོརྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆླེ་ཞྱིག་སྤླེལ་གལ།" དླེ་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། དླེ་
འཇུག་རྒྱུ་བས།ཤསྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ"བོད་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁོར་ཡོད་ཟླེར་བའྱི་དུས་དན་" ཟླེར་རྒྱུ་
དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་གླེང་སོང་བླེད་དུས། ཁ་ནས་ "ཚོགས་ཆླེན་" ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་དོན་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། དླེ་ཉྱིན་
ཚགོས་ཆླེན་འཚོགས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ། ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སོང་།ཤ"དུས་དན་" ཟླེར་ན་ཁངོ་ཚོས་བདོ་
ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁརོ་བའྱི་དུས་དན་ཟླེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་རླེད། "དུས་དན་" ཟླེར་ན་ཡག་པ་ོམླེད་
འག་ོསྙམ། ཚགི་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད་དན་གྱི་འདུགཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

"ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁརོ་ཡོད་ཟླེར་བའྱི་ཚགོས་ཆླེན་" ཚབ་ཏུ།ཤ"ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁརོ་ཡོད་ཟླེར་བའྱི་དུས་དན་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ
༥ཤཚསེ་ཤ༢༣ཤཉྱིན་འཚགོས་འཆར་ཡདོ་པ།" འདྱི་རླེད།ཤའདྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ།ཤའགྱིག་པ་བས།ཤ 

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༨ པ་དླེར། "ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༩ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཤ
༡༩ཤའཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་སོང་སྟླེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིམྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་བཟོས་པ་མ་ཟད།ཤམང་པ་ོཞྱིག་དུས་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་མོང་བཞྱིན་ཡོད།ཤཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དླེ་ཉྱིད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་རང་གྱི་དབང་འགོ་ཏུ་བསྡུ་ཐབས་སད་ཆླེད་མངགས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
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འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་ངོས་འཛིན་བླེད་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དླེར་ངོས་ལླེན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད།ཤརྒྱལ་
སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལན་ཁང་གྱི་ཆླེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དང་མཐྱིལ་
ཕྱིན་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ངླེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གནོན་
ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།" འདྱི་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། བཅུག་ན་འགྱིགས་པ་བས།ཤ 

ད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་རླེད།ཤསྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤའདྱིའྱི་སང་ལ་ཁ་སོན་གཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་འདྱི་
རྒྱལ་སྱི་ནང་ལ་ཆླེད་མངགས་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་བཟོས་པ་དླེ། གོས་ཆོད་ནང་ལ་འཁོད་འདུགཤདླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ངསོ་ནས་ངླེས་པར་དུ་ལན་འདླེབས་དགསོ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོཞྱིག་འགདོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

"མཉམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚགོས་ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དགསོ་" ཟླེར་བ་རླེད། དླེར་ལན་འདླེབས་གང་འད་བླེད་ཀྱི་རླེད།ཤ 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས།ཤབཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འདནོ་རགོས་གནང་།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༥ པའྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་ཀོག་དགོས་རླེད་དམ།ཤ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ་ཀོག་མྱི་དགསོ་པ་བས།ཤགསར་པ་དླེ་ཀོག་རགོས་གནང་།༽ཤ 
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༥ 

གཞུང་འབླེལ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༡༩ཤཔའྱི་གསོ་ཆདོ་དནོ་ཚན་ཤ༣ཤཔར་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརདོ། 
༣། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་

དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་
དནོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བར་མ་ཆད་
པར་གནང་བཞྱིན་པ་ལྟར།ཤརྒྱ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་
རྣམས་གུ་དོག་མཁླེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་དོར་ནས།ཤ
གཉྱིས་ཕན་མཉམ་གནས་གུ་ཡངས་བཅས་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་ལ་བརླེན་ནས།ཤབོད་རྒྱའྱི་འབླེལ་མོལ་
མྱུར་དུ་འག་ོའཛུགས་གནང་ཐབས་དགསོ་རྒྱུ། 

སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་ས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་
ནའང་།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་
བདོ་ནང་དམ་དག་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལངོ་མ་བྱུང་བ་
དླེའྱི་འགན་ཡངོས་རགོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡདོ་པ་མ་ཟད།ཤང་ོརྒལོ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།ཤརྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་
ཚསོ་འཐབ་རོད་མ་བས་ཚ།ེཤད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚ་ོ
མཉམ་དུ་གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་
ཆླེས་ར་བ་ནས་མླེད། 

 

ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དླེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤརྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ "འགོ་འཁྱིད་ཚོ་མཉམ་" ཟླེར་བ་དླེ་ "འགོ་འཁྱིད་ཚོའྱི་མཉམ་" ཡྱིན་གྱི་རླེད།ཤའདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།ཤཚུད་པ་ལ་
དགག་བ་ཡོད་ཙང་།ཤདགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།ཤསྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེ
བརན་ལགས།ཤ 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤད་ལྟའྱི་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་དླེར་དགག་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་ནང་གྱི་
གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་དབར་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རོད་གླེང་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཙ་
གླེ་ཙགོ་གླེ་འདྱི་མ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟླེར་ནས། ཁ་སང་ཆ་ཤས་བངས་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདླེ་བཞྱིན་དླེ་འདའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ག་རླེ་ཡོད་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་དླེ་འདའྱི་ག་ོསབས་ལྟ་བུ་འཚོལ་ཡོང་བ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམཐངོ་མ་སངོ་།ཤགཉྱིས་ནས་དགག་པ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི། གཞྱི་རའྱི་ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པའྱི་ནང་
དུ་བབ་བརླྱིང་བརན་གསུམ་གྱི་ཚགི་གཅྱིག་བཀདོ་འདུག་བསམས་བྱུང་།ཤཚིག་བརདོ་གསར་པ་བསན་རྒྱུ་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་ཧར་
དགས་འདུགཤགལ་ཏླེ་ང་ཚསོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤདླེའང་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་
སྟངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་བླེད་དགསོ་ཀྱི་རླེད་མ་གཏགོས། དླེ་འདའྱི་ཚིག་ཧར་པ་ོཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བཅུག་ནས་
འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་འདྱིས་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་།ཤད་ལྟ་གནས་བབ་དླེ་འད་ཞྱིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ།ཤ
ངས་དླེ་འད་ཞྱིག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མླེད།ཤད་རླེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ལ་
ཚརོ་བ་ཧ་ཅང་རྣ་ོཔ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་།ཤཁ་བཙུམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་ངས་དུས་ནམ་ཡང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་
ཡྱིད་ཆླེས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས། གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་དབར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
བྱུས་བཟང་ཤོས་དང་། ཡག་ཤོས་རླེད་ཅླེས་སྤབོས་པ་ཆླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད།ཤདླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་
དླེ་ཚོ་ལའང་གུས་བརྱི་ཆླེན་པོ་ཡོད།ཤསབས་སོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལའང་མྱིང་འབད་ཞུ་མོང་།ཤལག་བསམ་རྣམ་དག་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་།ཤདླེའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ།ཤ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་དགོངས་དང་འགལ་མླེད་པ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དླེ།ཤང་ཚོས་གཞུང་འབླེལ་གྱི་གཏན་འབླེབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཙ་གླེ་ཙོག་གླེ་གནང་ན་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་ལླེན་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་རླེད།ཤདངོས་གནས་བས་ན་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་དླེའྱི་སབས་སུ་
གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་སབས་དླེ་དུས་གསལ་བཤད་གནང་མ་སོང་།ཤད་ལྟ་ངས་ཚུད་དང་མ་
ཚུད་ཟླེར་དུས།ཤཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་བ་རླེད།ཤདླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་རླེད།ཤསྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས།ཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་།ཤལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཡོད་པ་རླེད།ཤགོས་འཆར་ཞྱིག་བཏནོ་པ་ཡྱིན་ན།ཤདགག་བ་གནང་མཁན་གྱིས་འགླེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ།ཤཡྱིག་ཆ་འདནོ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤརྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤདླེ་ལ་
གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་ཅླེས་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་།ཤལས་
དནོ་བླེད་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གང་གྱི་ནང་ལ་འདུགཤཤངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་མླེད་བསམས་སོང་།ཤགཅྱིག་ལྟ་དགོས།ཤལས་
རྱིམ་གཅྱིག་ཐག་གཅོད་བ་བསད་ཡྱིན།ཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟླེར་དུས།ཤལས་རྱིམ་གཅྱིག་ཐག་གཅདོ་བས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་
འག་ོནས་ལས་རྱིམ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་འག་ོདུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་རླེད།ཤ 

༼སྱི་འཐུས་དགླེ་འཤླེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བས་ཚར་བ་དླེ་ག་རང་བརྱི་སྲུང་བས་ནས་འག་ོདགོས་རླེད་མ་གཏོགས།ཤཡང་
བསར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད།༽ཤ 

དནོ་ཚན་དནོ་གསུམ་པ།ཤ"ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར།ཤསྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ལས་དནོ་ག་ོརྱིམ་
དང་སྟངས་འཛིན་བླེད་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་།ཤསྱིག་གཞྱི་ཁག་ཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་དང་འགལ་བའམ།ཤ
འགལ་བ་དགོས་པ་བྱུང་ཚ་ེལས་རྱིམ་གང་ཡྱིན་དླེ་འག་ོའཛུགས་བ་ཉླེའམ་བས་མ་ཐག་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་འདོན་ཆོག" ཅླེས་པ་དླེ་དང་པ་ོརླེད།ཤགཉྱིས་པ་དླེར།ཤ"ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ལ་
སོན་བརྡ་མ་དགོས་ཤྱིང་།ཤཐད་ཀར་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་བསམ་འཆར་འདོན་འཐུས།"ཤདླེའང་མ་ཡྱིན་པ་
བས།ཤདླེ་ནས་གསུམ་པ་དླེར།ཤ"ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ནང་ཚོགས་གཙོས་གཏན་འབླེབས་བས་པའྱི་ལས་
རྱིམ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་སམ།ཤསྱིག་གཞྱི།ཤཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་འགལ་བའམ།ཤའགལ་བར་དོགས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་དང་།ཤདླེའྱི་ཚབ་ཏུ་ལས་རྱིམ་ཇྱི་འད་དགོས་པའྱི་འཐར་གཞྱི་གསལ་པ་ོབསམ་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་མདོར་
བསྡུས་སུ་བརོད་དགོས།"ཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་དླེས་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ལབ་དགོས་རླེད།ཤབཞྱི་པ།ཤ"བཅའ་
ཁྱིམས་སམ།ཤསྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་བའམ་འགལ་བར་དོགས་པ།ཤཡང་ན་རྒྱུན་གོམས་སོལ་ལུགས་གང་དང་
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འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་གསལ་མླེད་པ་དང་།ཤམྱི་འགལ་བའྱི་བླེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་ཡྱིན་གསལ་པ་ོམླེད་རྱིགས་ལ་
ངོས་ལླེན་མྱི་དགོས་ཤྱིང་།ཤགསལ་པ་ོཡོད་ན་བསམ་འཆར་ངོས་ལླེན་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་དགོངས་དཔྱད་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གཤམ་གསལ་གང་རུང་གནང་རྒྱུ།  

ཀ༽ བསམ་འཆར་ངསོ་ལླེན་མྱི་འསོ་པས་ལས་རྱིམ་སནོ་མ་རང་འཇགས་བ་རྒྱུ།ཤ 

ཁ༽ཤབསམ་འཆར་ངོས་ལླེན་གྱིས་མཛད་རྱིམ་བསར་བཅོས་བསམ་འཆར་བཞྱིན་བ་རྒྱུའམ།ཤཡང་ན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
གང་རུང་ཚགོས་ཐླེངས་དླེར་རྱིས་མླེད་བ་རྒྱུ།ཤ 

ག༽ཤབསམ་འཆར་ངསོ་ལླེན་འསོ་མྱིན་རགོ་ཞྱིབ་ཆླེད་འབླེལ་ཡོད་ལས་རྱིམ་གནས་སབས་ཕར་འགངས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་འོག་
མ་འགོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ།ཤལྔ་པ།ཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བསམ་འཆར་ཐོག་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གང་གནང་ལ་ཆ་
འཇོག་བ་རྒྱུ་ལས་བགོ་གླེང་མྱི་ཆོག་"ཤཟླེར་བ་དླེ་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དླེས་བཏོན་པ་རླེད།ཤརྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་གྱིས་གནང་བ་རླེད།ཤགོས་འཆར་དླེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་དགག་བ་ཡོད་མླེད་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤསབས་དླེ་དུས་ཚུད་
པ་ལ་དགག་བ་གནང་བ་རླེད།ཤཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་ཡོད་དུས།ཤདླེར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་སླེབས་པ་རླེད།ཤའདྱིར་
རྒྱབ་སརོ་བླེད་མཁན་གྱིས་བསར་དུ་གསུང་དགསོ་རླེད་ཅླེས་གང་དུའང་གསལ་མྱི་འདུགཤ༼སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་
ལགས་ནས།ཤདླེ་ཡྱིན་ན་སནོ་ལ་གསུངས་པ་དླེ་བདླེན་པ་མ་རླེད།༽ཤདླེར་ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་།ཤདགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་
གནང་།ཤཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ཤ༡༧ཤདང་།ཤཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ཤ༡༩  ཡྱིན་
དུས།ཤཚུད་པ་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན།ཤ 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།ཤལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནག་པ་ོབས་ནས་བསད་འདོད་མླེད།ཤངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་དླེ་
ཁྱིམས་འཆར་དང་གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དླེས་སད་ཆ་འཆད་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་།ཤལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཤ༥༩ཤཔ།ཤཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་
ཟྱིན་བཀག་འགོགཤདང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ལ་དླེ་ནང་བཞྱིན་དགོས་ཀྱི་རླེད་དན་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤའདྱིའྱི་དོན་
ཚན་དང་པོ།ཤ"ཁྱིམས་ཡྱིག་གམ་སྱིག་གཞྱིའྱི་འཆར་ཟྱིན་ཞྱིག་གོས་གཞྱིར་འཇུག་རྒྱུར་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་བཀག་འགོག་
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བ་རྒྱུའྱི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་དགག་བའྱི་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་།ཤ
ཁྱིམས་ཡྱིག་འཆར་ཟྱིན་འདནོ་མྱི་ས་ོསོས་དནོ་གནད་སོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རླེ་བས་རླེས་བག་ོགླེང་མ་དགོས་པར་
འསོ་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།"ཤཞླེས་གསལ་བ་ལྟར།ཤརྒྱུ་མཚན་དླེ་འདླེན་གྱི་ཡོད།ཤགལ་ཏླེ་འགྱིག་གྱི་མླེད་པ་
ཡྱིན་ན།ཤའགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་རླེད།ཤདནོ་དག་དང་། རྒྱུ་མཚན།ཤགཞྱི་ར་ཡོད་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏགོས།ཤར་
བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་གཙོས་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད།ཤདངོས་གནས་བས་ན། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གོས་འཆར་བཏནོ་པ་དང་འབླེལ་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ།ཤགནང་མ་སོང་།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་བལྟས་པ་ཡྱིན།ཤདླེ་
ནས་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་།ཤདླེ་གསལ་པ་ོཞུས་ཚར་ཡྱིན།ཤད་དུང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་
མཁན་ཡོད་དམ།ཤགོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས།ཤསར་མ་ཤ༥།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ།ཤད་ལྟ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་འདླེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་དགག་པ་གནང་བ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཚད་ལྡན་དང་དང་བདླེན་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤད་ལྟ་ངའྱི་གོས་འཆར་གྱི་ཚིག་བརདོ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགླེང་བྱུང་སོང་།ཤཡག་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་དླེའང་།ཤད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་
དུ་འགོ་བསད་པ་དླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རོད་པ་ལས་ལག་པ་དོན་དམ་པར་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་
ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ངོས་ནས་རླེད།ཤདླེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་བར་དུ་གོས་མོལ་
ཡོང་ཐབས་སུ་འབད་བརོན་བས་པ་རླེད།ཤསབས་ཤ༡༦ཤཔའྱི་གོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་ནས་བཟུང་སྟླེ་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ང་ཚོས་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་དླེར་རྣམ་འགྱུར་སྤུ་ཙམ་མ་བསྟན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བ་སོད་ངན་པ་འདྱིར།ཤང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་དླེ་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་རླེ་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་ལས་ལག་པ།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོར་བ་
ཞྱིག་སྟནོ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤཚརོ་བ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་ད་ལྟ་ཁོང་རང་ཚོས་གསུང་རྒྱུ་དླེ་མ་རླེད་།ཤདཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤརྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ན།ཤཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤང་ཚོའྱི་
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འཐབ་རདོ་ཀྱི་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུ་དང་།ཤདླེའྱི་གོས་ཆདོ་ཀྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས།ཤདང་པ་ོཞུས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་བརྱིས་
མླེད་གཏོང་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་
འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དླེ་འད་བླེད་ཀྱི་འདུགཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སོན་འཛུགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་མཚན་སདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།ཤང་ོརྒོལ་ཡདོ་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ལྟར་གསུང་གྱི་ཡོད་ན།ཤ
ང་ཚོས་ལག་ལླེན་བསྟར་རྒྱུར་གཞྱི་རའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རླེད།ཤདླེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་གྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་དག་པོའ་ི
སྱིད་གཞུང་འདྱི་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་དླེ་འད་ཞྱིག་སྟོན་
པའྱི་ཐོག་ནས།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བླེད་པའྱི་
སབས་སུ།ཤགནད་དོན་དླེ་ག་པར་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག་ནས་མགོ་འཚོས་དང་མ་འཚོས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་།ཤ
གནད་དོན་འདྱི་དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤདླེ་བཞྱིན་སབས་དླེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བཞུགས་ཡོད་
མླེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགང་ལྟར་ངས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།ཤསུད་སྱི་ལ་གནས་བཞུགས་བས་པའྱི་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སལ་བཟང་རྒྱ་མཚན་ལགས་ཀྱི་ངོས་ནས།ཤད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱིའྱི་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་དག་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་དླེ་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་ཡོང་བར་དཀའ་ངལ་འདུགཤཡོང་གྱི་མྱི་འདུགཤ
ཅླེས་ངསོ་འཛིན་བླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས།ཤརྒྱ་ནག་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤདླེར་ང་ཚསོ་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་འདུགཤདླེ་ཡོང་ཐབས་སུ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་རྒྱུ་དང་།ཤགང་ལྟར་ག་རླེ་བླེད་དགོས་མྱིན།ཤརྣམ་འགྱུར་གང་འད་
སྟོན་དགོས་མྱིན།ཤགང་ལྟར་ངས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད་དླེ།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདླེ་འད་ཞྱིག་ད་ོསང་བླེད་པའྱི་
སབས་སུ་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལོ་ཤ༡༠ཤརྱིང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད།ཤང་ཚོས་ཞུ་འབོད་ཤུགས་ཆླེ་རུང་
བཏང་བ་རླེད།ཤང་ོརྒོལ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་བཏང་བ་རླེད།ཤད་དུང་མྱི་མང་ལངས་གླུ་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤག་རླེ་བས་ནས་ལླེན་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན།ཤརྒྱ་ནག་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ།ཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤགསོ་ཚོགས་དང་འཛནི་སོང་
དབར་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རླེད།ཤགོས་ཚོགས་ལ་རང་དབང་ཧ་ཅང་ཆླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད།ཤཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ལྟ་བུ་མཚོན་ན།ཤ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེར་མཚན་རགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས།ཤའཛིན་སོང་གྱི་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་གྱི་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའོན་ཏླེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁྱོན་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལླེན་བས་ནས།ཤརྒྱ་ནག་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའྱི་སབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས། ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་འཁོད་ནས།ཤགཞྱི་རའྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤའཐབ་རོད་དླེ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་དང་།ཤརྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤའདྱིའྱི་
དབང་ཚད་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད།ཤའཛིན་སོང་ལས་ལག་པ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་བཟུང་
ནས་ངའྱི་རླེ་བ་ལ་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིངང་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་རླེད་བསམས་སོང་སྟླེ།ཤདླེར་དགག་པ་རྒྱག་པའྱི་སབས་སུ།ཤདབུ་མའྱི་
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ལམ་དང་རང་བཙན་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དགོས་ཀྱི་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་པ་ཁ་གཅྱིག་གགས་རླེད།ཤ
འདྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟནོ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཐུགས་རླེ་ཆླེ།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།ཤསར་མ་ཤ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་གྱི་ཚགི་བརོད་དླེར་ཏགོ་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ས་རླེད་སྙམ།ཤདང་པ་ོདླེར་ཚགི་བརདོ་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ཤ"བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སན་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་ས་ཡོངས་ལ་"ཤཚབ་ཏུ་ "བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་" བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཁྱབ་ཆླེ་བ་
ཡོད་པ་རླེད།ཤས་ཆ་གཅྱིག་པུར་ག་ོཡྱི་མ་རླེད།ཤཕྱི་སོད་ཀྱི་འཇྱིག་རླེན་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་སླེམས་ཅན་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བསད་
པ་ཞྱིགཤ"བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་" དླེ་བཟོས།ཤདླེ་ནས་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་འོག་དླེར།ཤ"རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་བོད་ནང་དམ་དག་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལོངས་མ་བྱུང་བ་དླེའྱི་
འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་" ཟླེར་བ་དླེར།ཤ"རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་" ཟླེར་ནས།ཤང་ཚོས་
གཞུང་དླེ་རལ་དུ་བསྟན་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤདླེ་ནས་མར་ "ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་" ཟླེར།ཤདླེའྱི་མཇུག་ཏུ་ "རྒྱ་ནག་
ནང་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚསོ་འཐབ་རདོ་མ་བས་ཚ་ེ" ཟླེར་བ་དླེར།ཤདླེའྱི་འགོ་ཆ་ཚང་མར་བསུབས་ནས་ "རྒྱ་
ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚསོ་འཐབ་རོད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སར་ལས་ཆླེ་བ་ཡོང་ཐབས།ཤགཞུང་མང་གཉྱིས་
ཀས་འགན་འཁུར་དགོས།"ཤཚིག་དླེ་བསན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའོག་གྱི་ཚིག་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཁ་
ཕགོས་ཁྱད་མཚར་འད་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུགཤངསོ་ལླེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ལབ་པ་འད་པ།ོཤདླེ་བླེད་དུས་དླེའྱི་མཇུག་ཏུ་འཐབ་
རདོ་ཀྱི་ནུས་པ་དླེ་སར་ལས་ཆླེ་བ་ཡངོ་ཐབས་སུ།ཤགཞུང་མང་གཉྱིས་ཀས་འགན་འཁུར་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིགཤགོས་ཆདོ་ཀྱི་
ཚགི་དླེ་འད་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚགི་ཉུང་བ་དང་དནོ་དག་ཁྱབ་ཆླེ་བ་ཡངོ་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤསྱིར་བཏང་གོང་དུ་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།ཤའདྱིའྱི་ཚིག་བརོད་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ཞུ་ཡྱི་མྱི་འདུགཤང་ཚསོ་འཐབ་རདོ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་དནོ་དག་འདྱི་རླེད།ཤད་ལྟ་
བར་དུ་བོད་གཞྱིས་ཀྱིས་འཐབ་རདོ་མ་བས་པ་རླེད་དམ།ཤབོད་བླེས་ཀྱིས་འཐབ་རདོ་མ་བས་པ་རླེད།ཤབོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་
ཀྱིས་འཐབ་རོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགོས་འཆར་འདནོ་མཁན་གྱིས་ཤཤོད་འདོད་ཡོད་པ་དླེ།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་
ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤརྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤཚིག་བརོད་ཀྱི་
ནང་ལ་ག་རླེ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན།ཤང་ཚོས་འཐབ་རོད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།ཤ
བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀས་འཐབ་རོད་བས་དང་བླེད་བཞྱིན་པ་རླེད།ཤད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་རོད་
ལླེན་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤརང་བཙན་རོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤལས་འགུལ་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
ལས་འགུལ་སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤསྤླེལ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད།ཤའདྱི་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤ 

གཉྱིས་པ་དླེ།ཤཚགི་བརོད་ནང་དུའང་དླེ་ག་རང་རླེད།ཤ"རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་བོད་ནང་དམ་
དག་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལོངས་མ་བྱུང་བ་དླེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།ཤང་ོརྒོལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" ཟླེར་བ་དླེ་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤསུ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཅླེས་པ་དླེ་ག་
པར་རླེད། སོན་མའྱི་གོས་ཆོད་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་ཤ༣ཤཔ་དང་།ཤཕར་ཕོགས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཤ༣ཤཔ་དླེ་ཧ་ཅང་ས་རུ་ཆགས་ནས།ཤ
ཁ་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་གྱི་འདུགཤདླེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་འོག་ན་ཤ"རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རོད་མ་
བས་ཚེ།"ཤངས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་འོག་གྱི་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་ས་བོ་ཆགས་ནས།ཤཕྱི་ནས་ཁ་ནང་དུ་ལོག་
ནས། དོན་དག་དླེ་ཙམ་ག་ོརྒྱུ་མླེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུགཤདླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཤ"རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་
ར་བ་ནས་མླེད་"ཤཟླེར་བ་དླེ།ཤའགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤངའྱི་བསམ་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་བླེད་དགོས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤའདྱིར་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རླེད།ཤགོས་ཆོད་འདྱི་ལྟ་
བུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤསྱིར་བཏང་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་རླེད།ཤགནད་དགག་
ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤདངསོ་གནས་བས་ན་ངས་དླེའྱི་སནོ་ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་སྟླེ།ཤཁ་སནོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དླེ་ཚོ།ཤ
སོན་མ་གང་ཡོད་པ་དླེ་ཡག་ཤོས་རླེད།ཤགཙང་ཤོས་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་
གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་འཆར་ཡྱིན་དུས་འཚེར་པ་ོའད་བྱུང་སོང་།ཤདླེར་བརླེན་གང་ཡང་ཞུས་མླེད། འདྱི་མར་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན།ཤའདྱིར་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པར་སངོ་།ཤདླེར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་དང་།ཤའདྱིས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་མཇུག་འབས་ག་རླེ་འབྱུང་གྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་
ཞྱིག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོཤད་ལྟ་ཞུ་དགོས་བསམས་པ་དླེ་ཞུས་སོང་།ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕག་བརངས་
སོང་།ཤད་ལྟ་རང་ག་ོསབས་གནང་རགོས་གནངོས།ཤབག་ོགླེང་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོཤ 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤགོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་བརདོ་གསར་པའྱི་ནང་དུ།ཤམཐའ་མ་དླེར་ཤ"ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོ
ཁྱིད་ཚ་ོམཉམ་དུ་གསོ་མལོ་དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆླེས་ར་བ་ནས་མླེད།" ཅླེས་པ་དླེ་མར་འཐླེན་པ་ཡྱིན་
ན་ལླེགས།ཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན།ཤའདྱིའྱི་ག་ོབ་ག་རླེ་འག་ོཉླེན་འདུག་ཟླེར་ན།ཤང་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་འདདོ་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོ
ག་ོབས་ཉླེན་ཁ་འདུགཤདླེ་ལ་ "ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆླེས་ར་བ་ནས་མླེད་" ཟླེར་བ་རླེད།ཤང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་བཙན་བཟུང་བས་པ་
རླེད།ཤབོད་མྱིར་དག་གནནོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་མྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དང་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆགོ་
གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོབཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆླེས་ར་བ་ནས་མླེད་ལབ་ན།ཤཕྱིའྱི་ལྟ་སང་ལ་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིསོ་བརྒྱབ་ནས་སད་ཆ་
བཤད་དུ་འག་ོཡྱི་མྱིན་ཟླེར་བའྱི་ག་ོནརོ་ཐླེབས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུགཤའདྱི་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞན་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསྤླེལ་རྒྱུ་
དླེ།ཤཏན་ཏན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལགས་སོ།ཤ"ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་ཚོ་མཉམ་དུ་གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་
ཡྱིད་ཆླེས་ར་བ་ནས་མླེད།" ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།ཤ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

"རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚསོ་འཐབ་རོད་མ་བས་ཚ།ེ"ཤཟླེར་དུས་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད།ཤདླེ་མྱི་འདུགཤ 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དླེ་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་།ཤརྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་
ཚིག་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་ག་རླེ་བཅུག་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུགཤརྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ།ཤ
བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤརྒྱ་ནག་འག་ོཁྱིད་ཀྱི་
དགོངས་པ་གསར་པ་རོགས་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སྤླེལ་དགོས་འདུགཤག་ོརོགས་སྤླེལ་དགོས་འདུགཤའདྱི་ཟླེར་བ་
ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།ཤསར་མ་ཤ༥། 

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༢༥ཤཔ་དླེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་ཚོས་དོན་དག་
འགའ་ཤས་ཡར་འཐླེན་དང་མར་འཐླེན་བླེད་དུས།ཤའགྱིག་བྱི་རྱིལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདནོ་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་ཚིག་འདྱི་
མར་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན།ཤ"རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་བོད་ལ་དམ་དག་ཆླེ་རུ་བཏང་ནས་གོས་
མོལ་ལམ་ལོངས་མ་བྱུང་བ་དླེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།"ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སད་ཞུས་པ་དླེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཡྱིན་པ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ངོས་འཛནི་བླེད་ཀྱི་རླེད།ཤབོད་ནང་ལ་དམ་དག་ཧ་ཅང་
ཆླེན་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་རླེད།ཤདླེ་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལོངས་མ་བྱུང་བའྱི་འགན་རྒྱ་ནག་ལ་
ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོ་དོན་དངོས་རླེད།ཤང་ཚོས་དླེ་ཚོ་ཡོངས་རོགས་
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མཚམས་བཞག་ནས།ཤརང་བཙན་གཙང་མའྱི་ལམ་དུ་བསདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་ཡདོ་པ་མ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་དནོ་
དངསོ་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུགཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱབ་སརོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད།ཤ 

དླེ་བཞྱིན་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཟླེར་བ་དླེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད།ཤངའྱི་ངོས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ཚིག་
དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་ཡོད།ཤརྒྱབ་སོར་བླེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མང་པ་ོ
ཡོད།ཤདླེར་ལྟ་ཡོང་དུས་གནད་འགག་རླེད་འདུག དནོ་དངསོ་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཡུག་དགསོ་འདུག་
ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤགལ་ཏླེ་ང་ཚསོ་ལྡོག་ཕོགས་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་མཚན་སདོ་ཞུ་ཡྱི་
མྱི་འདུགཤབདོ་ནང་ལ་དམ་དག་བླེད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤབདོ་རྒྱ་གོས་མལོ་ཡོང་མ་སངོ་།ཤདླེའྱི་འགན་ང་ཚོར་ཡདོ།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་མླེད།ཤགང་ལྟར་ང་ཚསོ་གང་ཡང་མ་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འད་ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདླེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དླེ་རྱིང་འདྱི་འག་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་རླེད།ཤའགོ་ཡྱི་མླེད་ནའང་རླེད།ཤགང་ལྟར་ངའྱི་
ངསོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས།ཤསར་མ་ཤ༥།ཤ 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤབཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དླེར་གོང་དུ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གས་ཡྱིན།ཤདགག་པ་རྒྱག་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མླེད།ཤངའྱི་རླེ་བ་ལ་འདྱི་བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་འགོ་
རྒྱུའྱི་བརོད་ཚགི་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤདླེ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གང་འད་ཞྱིག་དགངོས་པ་བཞླེས་ཀྱི་འདུགཤབཀའ་
ཤག་གྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་དམ་མླེད།ཤའདྱི་གཅྱིག་བྱུང་ན་བསམས་སོང་།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་གྲུབ་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤར་བའྱི་འགན་ཚང་མ་རྒྱ་
ནག་ལ་ཡོད་པ།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརྒལོ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།ཤདླེ་ཚ་ོངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤལས་འགུལ་ཡང་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུགཤརང་བཙན་རོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤང་ཚོའྱི་གཞྱི་རའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བོད་ཀྱི་བདླེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དང་།ཤབོད་མྱི་མང་ལ་བདླེ་སྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད།ཤའདྱི་ཚ་ོཐབས་ལམ་མྱི་
འད་བ་ཆགས་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་" ཞླེས་ཐག་ཆོད་པོ་ཞྱིག་
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གསུངས་ཡོད་པ་རླེད།ཤ"ང་ཚོས་འཐབ་རོད་མ་བས་ཚེ།"ཤདླེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་སོར་གང་འད་འདུགཤའགྱུར་བ་དླེ་བཟང་ཕོགས་
སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ།ཤཡང་ན་ངན་ཕགོས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ།ཤད་ལ་ོནས་བཟུང་ནད་ཡམས་ཀྱི་རླེན་པས་ཤ(Positive) དང་ཤ
(Negative) གཉྱིས་ནས་མྱི་ཚང་མ་ཤ(Negative) ལ་དགའ་པ་ོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
མྱིན་ཐགོ་འགླེལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཚགི་འདྱི་སྦུག་སྦུག་ཞླེ་དག་
རླེད།ཤགོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཀྱི་བརོད་བ་ཞྱིག་བསོན་གནང་སོང་།ཤངས་བསམས་པར་དླེ་
ལན་པོ་ཞླེ་དག་འདུག་བསམས་སོང་།ཤཚིག་དླེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་དན་སོང་།ཤདླེ་མ་
གཏོགས་ད་ལྟ་འཐབ་རོད་ར་བ་ནས་མ་བས་པ་དང་།ཤགྲུབ་འབས་ཁྱོན་ནས་མ་ཐོན་པ།ཤདླེ་འདའྱི་ང་ོབོ་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤགོང་དུ་དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རླེ་ཆླེ།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚགིས་བར་གསླེང་ཡྱིན། 

  



108 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལས་
རྱིམ་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགླེང་དང་གཏན་འབླེབས། ཁ་སང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད།ཤབས་ཙང་ཁ་སང་ཕག་བརངས་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་ཡོད། དུས་ཚོད་དླེ་རང་འཇགས་ཡྱིན། སར་མ་ ༥ ཡྱི་ནང་དུ་ཚང་མས་མཇུག་སྱིལ་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་བཞྱིན་ཁ་སང་དང་ཁ་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་དངོས་སུ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་རླེད།ཤ
བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་རླེད།ཤཐ་སྙད་བླེད་སོད་གནང་སྟངས་རླེད།ཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་
གནང་།ཤནམ་རྒྱུན་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟླེང་ལ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཚིག་ནང་བཞྱིན་ལོངས་སུ་སོད་མྱི་ཆོག་ཅླེས་ཡོངས་
གགས་རླེད།ཤདླེ་ལ་ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ (Unparliamentary Language) ཟླེར་ནས། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞལ་ནས་མར་ཤོར་བ་མ་གཏོགས་རང་
བཙུགས་ནས་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། མ་རུང་བའྱི་ཚིག་ཟླེར་དགོས་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་
གནངོས། ཐ་སྙད་དླེ་དང་འདྱི་ཟླེར་ནས་ངས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས།  

དླེ་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་སབས་སུ་བགོ་གླེང་གྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་ནང་དུ་གནད་དོན་སྱི་སླེར་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་ཚགོས་
བརྡབ་གསྱིག་ཐླེབས་རྒྱུ་དང་། དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཁ་སང་འདྱིར་གླེང་སོང་བྱུང་ཚར་བ་དླེ་ཚར་བ་རླེད། ད་
ལྟ་འདྱི་ནས་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་བརྡབ་འཁྲུག་ཐླེབས་རྒྱུ་དང་། 
དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་རྱིགས་དླེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་རྒྱུ་དང་གསུང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་མ་བཞླེས་རོགས་
གནང། འདྱི་བསམས་ན་བསམ་ཚདོ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་བབ་གཟྱིགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན། སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། 
སར་མ་ ༥། 
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སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་ཀྱི་བག་ོགླེང་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད། 
ངས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ཤནས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་བྱུང་པའྱི་རྒྱ་ནད་ ༡༩ དླེ་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་།ཤང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རླེན་ངན་གོགས་ཤཤར་དུ་
འགྱུར་བའྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་ཏླེ།ཤངས་ད་ོསང་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་གཞུང་འདྱིར་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད།ཤལག་པར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་འདྱི་འཐབ་རོད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པརླེད།ཤབས་ཙང་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ི
ནང་དུ་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བསད་པའམ། ཞླེད་སང་བས་ནས་ཚུད་པར་རླེན་བོད་དོན་ཐོག་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
མ་ཐུབ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ོསང་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་
དནོ་ཁྱབ་བསགས་ཐོག་ལ་ལག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ད་ལམ། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་
བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ངས་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སབས་རླེ་ང་རང་ཚའོྱི་འབུམ་མང་པ་ོ
བཏང་ནས་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་བླེད་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (National Television) ང་ཚོའྱི་འགམ་ལ་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྐུ་མཁྱླེན་ཤོག་ལབ་ནས་
སླེར་གྱི་འབླེལ་བ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚུར་བསླེབས་ནས་གང་ལྟར་བདོ་དནོ་ཁྱབ་བསགས་དླེ། 
ང་ལས་འགུལ་བའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ལྟ་དུས་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་དླེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་སོང་། ག་ོསབས་འཛིན་
ཐུབ་སོང་། དླེ་ལས་ལག་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་གང་གནང་ཐུབ་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  

གཉྱིས་པ། རྒྱ་ནག་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕྲད་ཡོད་པ་རླེད། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་རླེ་འཕྲད་པ་
འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ོསང་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟའྱི་སབས་སུ་བབ་པར་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལླེན་འགྱིག་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་
རླེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་
བསམ་པར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཐགོ་མ་འག་ོའཛུགས་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཞྱིག་མྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རླེན་པས་བ་ོབུར་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། ང་
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རང་ཚོར་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་སམ་མངའ་སླེ་ཕྱི་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལག་
བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚ་ོསོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་སུ་སླེབ་ཐུབ་རྒྱུ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་ཞྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། ཁངོ་རང་ཚརོ་སོད་ས་ག་པར་ཡདོ་པ་རླེད། སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བཞུགས་ས་ག་སྱིག་ཡོད་པ་རླེད་
དམ། དླེ་ལྟ་བུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལའང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེར་བརླེན་ངས་བསམ་པར་ཏོག་དབྱིབས་
ནད་ཡམས་འགོ་བཙུགས་པའྱི་སབས་སུ་ག་སྱིག་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་གནང་
བཞྱིན་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གཉྱིད་སད་རྒྱུ་ཏགོ་ཙམ་ཕྱི་པ་ོཆགས་སོང་ཞླེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ད་
ལྟའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་དླེ་འད་བྱུང་མ་སྱིད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་དླེ་འདའྱི་སབས་སུ་
འཆར་གཞྱི་དླེ་འད་འདྱིང་དགསོ་འདུག ག་སྱིག་དླེ་འད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ངླེས་པར་དུ་ལམ་སྟནོ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་
འདུག ར་འཛནི་ཞུ་ས་དང་ལམ་སྟོན་གནང་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། རྒྱ་ནག་ཏོག་དབྱིབས་
ནད་ཡམས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རྱིང་གནས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མ་རླེད། ཟླ་བ་གཉྱིས་ནང་
བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཞྱིག་ཕླེབས་ཀྱི་རླེད། ལས་བླེད་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་བརླེ་དུས། དླེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྐུ་ངལ་སྤྲད་མ་སྱིད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་ཡྱིག་ཆ་དླེ་
འད་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་འཇགོ་དགོས་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤསནོ་རྱིས་རང་གྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད།ཤཁ་སང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
གྱི་སོན་རྱིས་སབས་སུ་ལས་དོན་དང་འབླེལ་ནས་བག་ོགླེང་གནང་བའྱི་སབས། ཆ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་ས་
མ་རླེད་བསམས་བྱུང་།ཤར་བའྱི་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གཞུང་འབླེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སབས་ལ་བག་ོགླེང་ཤུགས་
ཆླེན་པོ་བྱུང་སོང་།ཤདླེ་དུས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྟླེ།ཤགཞུང་འབླེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དླེར་འདོད་ཕོགས་དང་
དགག་ཕོགས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ཞླེ་དག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་པ་ལྟ་བུ།ཤལག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
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དགངོས་པ་མཐྱིལ་ཕྱིན་བཞླེས་ནས་གསོ་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡར་བསམས་ཡོང་བ་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད།ཤ 

ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སབས་ལ་བགོ་གླེང་དླེ་གནང་སོང་།ཤཁ་སང་བཀའ་
དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་སབས་སུའང་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་དང་འབླེལ་ནས་བག་ོགླེང་དླེ་གནང་སོང་།ཤདླེ་དང་འབླེལ་ནས་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།ཤད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངསོ་ལླེན་ཡདོ་དང་མླེད། ཡྱིད་ཆླེས་ཡོད་དང་
མླེད། དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། འདྱི་ཕྱི་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་བཟ་ོའད་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱིའྱི་བླེད་ཕོགས་ལ་བརླེན་
ནས་ང་ཚོ་འདོད་པ་ཁླེངས་དང་མ་ཁླེངས་ཟླེར་བ་འདྱི་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རླེད་ལ་ཡོང་གྱི་ཡང་རླེད།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༩༦ཤལོར་རྒྱ་མྱིས་ཡ་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕགོས་འདྱི་ག་རླེ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ
དླེའྱི་སང་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤམང་མོས་ཐག་གཅོད་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་འགོ་ཞྱིག་བཙུགས།ཤམང་མོས་ཐག་
གཅདོ་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་དུས་མྱི་མང་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིངང་དླེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་འད་བས་ནས་མྱི་
མང་གྱི་བསམ་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་པའྱི་ཐགོ་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་དུས་
ནས་དུས་སུ་ཡླེ་ཤླེས་དབྱིངས་དཔྱད་ཐགོ་ནས་ག་རླེ་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་མང་མོས་ཐག་
གཅོད་འོས་བསྡུ་བས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ངོས་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་གོས་ཆོད་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ཤཟླ་ཤ༩ཤཚེས་ཤ༡༨ཤ
ཉྱིན་བཞག་པ། ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པསོ་གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཚན་རགས་བཀདོ་
པ་ནས་བཟུང་སྟླེ། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་ལ་གཏན་འབླེབས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་
གོས་ཆོད་གཞན་དང་མྱི་འད་བ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་མཚན་རགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད།ཤརྱིགས་གཅྱིག་མཚན་རགས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབས་ཙང་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེས་མཚན་རགས་
གནང་བཞག་པ།ཤདླེ་ནས་དླེའྱི་རླེས་ལོ་དླེར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཐགོ "ད་ནས་བཟུང་སྟླེ། མྱི་མང་ངོས་ནས་ད་ག་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ག་
རང་མུ་མཐུད་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།" གསུངས་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིར་སད་བརྒྱབ་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་མླེད་དུས། ཏན་ཏན་ཡྱིད་ཆླེས་མླེད་
པ། བོས་ཁླེལ་གྱི་མླེད་པ་དླེ་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་གྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུགཤགོས་
ཚོགས་རང་ནས་བསམ་གྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུགཤདླེ་ལ་མང་མོས་འསོ་བསྡུ་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུགཤགོས་
འཆར་གཅྱིག་བསམས་ཕླེབས། དླེ་ནས་མྱི་མང་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ག་པར་བབ་ཀྱི་འདུག་ནའང་འག་ོརྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་མ་
གཏོགས། གཞན་འདྱིའྱི་ནང་གསུང་བསོན་ཞུགས་པ་དང་།ཤལག་པར་དུ་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་སྱིར་བཏང་གཞུང་འབླེལ་མ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་དླེ་འད་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤམྱི་སླེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུགཤག་རླེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཕལ་ཆླེར་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

 གཞུང་འབླེལ་གྱི་མཛད་ས་ོགཅྱིག གཞུང་འབླེལ་གྱི་གསུང་བཤད་གཅྱིགཤདླེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ད་ལྟའྱི་ཆར་
སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁོང་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་མྱི་མང་ལངས་གླུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་།ཤལངས་གླུ་འདྱི་ཡྱི་
འགླེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོགསུང་ཡོང་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྣམ་འགྱུར་ག་རླེ་ཐོན་གྱི་རླེད།ཤབོད་ནང་རྣམ་
འགྱུར་ག་རླེ་ཐོན་གྱི་རླེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རྣམ་འགྱུར་ག་རླེ་ཐོན་གྱི་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་གལ་སྱིད་དླེ་ལ་འགྱུར་བ་
གཏང་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་དླེ་འད་ཡོད་ན། སོན་ལ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་བསམ་ཕླེབས།ཤདླེ་ནས་མང་མོས་
འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་།ཤདླེ་ནས་བབ་ས་ག་བར་བབ་ཀྱི་འདུགཤདླེ་འད་བས་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་།ཤདླེ་འད་
བྱུང་ན་ཡག་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདླེ་མ་གཏོགས་ང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་སད་གཅྱིག་བསོན་ནས་ཞུགས། རྣམ་འགྱུར་
འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེ་ནས་གཞུང་འབླེལ་གྱི་མཛད་ས་ོགལ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདའྱི་སབས་ལ་རྣམ་འགྱུར་མཚོན་རྒྱུའྱི་
གསུང་བཤད་དླེ་འད་གནང་། དླེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤལག་པར་
དུ་ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། ཆོས་ཅན་འདྱི་ག་རླེ་རླེད་འདུགཤའདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཆོས་
ཅན་དང་མ་འགལ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་བས་ན་ཡག་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

 ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མ་མཁྱླེན་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོཤ་སྟག་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་མཚམས་རླེ་ "པཎ་ཊྱི་ཏ་མཉམ་པར་
མ་བཞག་པའྱི་གཏམ།" ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤང་ཚ་ོམཚམས་རླེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡ་འད་
པ་ོགང་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུགཤགང་ལྟར་རྣམ་འགྱུར་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་བླེད་ཕོགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་རླེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ རགོས་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤམཚམས་
འཇགོ་རོགས་གནང་།༽ ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕགོསལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
བཞག་པ་ལ། ང་ཚོས་ཕར་འཐླེན་ཚུར་འཐླེན་འད་པ་ོགནང་སོང་།ཤདླེ་འད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡ་ལན་ག་རླེ་
འག་ོཡྱི་རླེད།ཤདླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞླེས་དགསོ་འདུག་སྙམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས།ཤ 
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སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༧ པ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཨང་ཤ༢ཤཔ་
དླེ་ཡྱིན།ཤལས་བླེད་གསར་བས་ོདང་། གནས་སྤར། གནས་སྤོ། ཆོད་གན། བར་བརྒལ་བཀོད་སྱིག་བཅས་བར་མའྱི་དུས་ཡྱིན་
གྱི་ག་ཕོགས། སྱིར་བཏང་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད།ཤལས་ཀ་བླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་།ཤལས་བླེད་ལ་བང་དརོ་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤལས་བླེད་གནས་སྤོས་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤབས་ོགཞག་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤདླེར་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤལས་བླེད་གནས་སྤོས་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དླེའང་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༢ཤཟླ་ 
༥ཤཚེས་ཤ༡ཤནས་འགོ་བཙུགས་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་ནང་དུ་གནས་སྤོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བླེད་གཅྱིག་ས་ཆ་དླེར་ལ་ོ ༤ སོད་
དགསོ་པ་དང་། དླེ་ནས་ཡང་བསར་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱབ་གཉླེར་ཡོད་ན་ལ་ོ ༡།ཤགལ་ཏླེ་
གནས་རྱིམ་མཐ་ོབ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༢ དླེ་འད་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསལ་འདུགཤཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་ང་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་གངས་
སྱིད་ལ་སོད་དུས་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསྟར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་མླེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོསོང་།ཤལས་བླེད་ཁ་
ཤས་ལོ་ ༥།༦།༧ དླེ་འད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་བསད་པ་དང་།ཤཁ་ཤས་ལོ་ ༡།༢ ནང་གནས་སྤོས་མང་པ་ོབཏང་བ་དླེ་འད། 
ཁ་ཤས་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་གཅྱིག་ཀང་འགོ་མ་མོང་བ། གནས་རྱིམ་ཡང་དྷ་རམ་ས་ལར་བསད་ནས་འཕར་བ་དླེ་འད་
ཆགས་འདུགཤད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་འགོ་ཁ་ཤས་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་གཞྱིག་ཆགས་ཁག་སུ་གནས་
སྤོས་བཏང་བ་དླེ་འད་འདུག་སྟླེ།ཤཁ་ཤས་ཤྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཁུལ་ལ་གནས་སྤོས་བཏང་བ་མ་
གཏོགས་དྷ་རམ་ས་ལར་གནས་སྤ་ོརྱིགས་བྱུང་མླེད་པ།ཤངའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་དང་པ་ོམཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤལས་བླེད་ཚ་ོཐོག་མ་བས་ོགཞག་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་ག་པར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤསླེར་གྱི་ལས་ཀ་བོས་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས།ཤས་ཆ་གཅྱིག་ལ་
བཏང་ནའང་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུགཤཕར་ཕོགས་དླེར་བཏང་ནའང་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དླེ་འད་ཞྱིག་ཨ་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུགཤཁ་
ཤས་གནས་སྤསོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད།ཤསྱིར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཆ་བཞག་ན། བུ་ཕྲུག་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཨ་མ་ཞྱིག་རླེད།ཤ
བུ་ཕྲུག་ཚོ་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད།ཤཁོ་མོར་མཎ་ཌྱི་ལ་གནས་སྤོས་བཏང་འདུག མཎ་ཌྱི་ལ་བུ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭ་
གཏོང་ས་མླེད་པར་བརླེན་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་ཡོད་ས་རླེད།ཤདཀའ་ངལ་ཡར་ཞུས་འདུག་སྟླེ་བསམ་ཤླེས་གནང་མྱི་འདུག 
དླེ་ནས་ས་ཊོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བུད་མླེད་གཅྱིག་ལ་བུ་ཕྲུག་སླེས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤ(Maternity 

Leave) ཟླ་བ་ ༣ ཐགོ་ལ་སྤསོ་བཏང་ནས། ཌལ་ཧརོ་ས་གནས་སུ་བཏང་འདུགཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ལས་བླེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་
གདངོ་ལ་བལྟས་ནས་གནས་སྤ་ོགཏོང་གྱི་མྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བསླེབས་བྱུང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོ
མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགལ་སྱིད་བུ་ཕྲུག་དླེ་ཚའོྱི་ཕ་མ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་གཏང་ས་མླེད་པའྱི་ས་གནས་སུ་
གནས་སྤོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཀྱི་རླེད།ཤགང་ལྟར་བུད་མླེད་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགནས་སྤ་ོགཏོང་བའྱི་སབས་སུ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་མླེད་བལྟ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུགཤགཞན་ཧང་ཧང་
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ཡྱིན་ན་ག་པར་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་པར་དླེ་ཙམ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕླེབས་ན་ཉམས་མོང་མང་པོ་
བསགས་ཀྱི་རླེད།ཤབུད་མླེད་སུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་བླེད་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མླེད་པ་རླེད།ཤག་པར་བཏང་ནའང་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

 ཁ་སང་གསུམ་པའྱི་བཅུ་གཉྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། 
ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སྤོབས་པ་བྱུང་།ཤབུད་མླེད་ཀྱིས་འགན་འཁྱིད་པའྱི་ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དླེར་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་སོར་གསུངས་སོང་། དཔླེར་ན། རྒྱ་ནད་སབས་སུ་ (Taiwan, 

Germany, Iceland, Denmark, New Zealand, Norway) རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཚོར་བུད་མླེད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡོད་པའྱི་
རླེན་གྱིས་ན་ཚ་ཁྱབ་གདལ་ཉུང་བ་དང་ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་།ཤང་རང་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་
རང་དན་གྱི་ཡོད།ཤབུད་མླེད་ཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁྱླེར་བ་ཡྱིན་ན་འགན་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཁྱླེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ངོས་འཛིན་བླེད་
ཀྱི་ཡོད།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་བ་ོབུར་དུ་ག་རླེ་དན་སོང་ཞུས་ན།ཤགལ་སྱིད་དླེ་འད་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བུད་
མླེད་བཀའ་བོན་ག་རླེ་བས་ནས་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་མླེད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་གཅྱིག་སླེབས་བྱུང་།ཤབུད་མླེད་ཀྱི་འཇནོ་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རླེད་དམ།ཤག་རླེ་རླེད།ཤསྱིར་བཏང་ང་རང་བུད་མླེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ཡག་པོ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ཤཐུགས་
རླེ་ཆླེ།ཤ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤཁ་སང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཕླེབས་སོང་།ཤདླེ་ཚོར་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས།ཤགང་ཟག་གཅྱིག་ནས་
བཀའ་བོན་འསོ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིདགུང་ལ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དགུང་ལ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་མཁྱླེན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འོས་མྱི་བདམས་པ་དང་།ཤགང་ཟག་དླེ་ཡྱིན་ནའང་། དགུང་ལ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་པ་མཁྱླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་མྱིའྱི་ནང་དུ་
འཛུལ་ཞུགས་བས་ནས་དབུ་སོར་བཏང་བ་དང་། བདླེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བཤད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེར་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་
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ནས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤགཞྱི་རའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དླེ་སའང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤགང་ཟག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིས་སུ་གསལ་
པ་ོཞླེ་དག་ཆགས་པ་རླེད།ཤལ་ོ ༣༥ ཧྱིལ་པ་ོཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད།ཤསབས་དླེ་དུས་སྱིད་སོང་ནས་ལ་ོཤ༣༥ཤའཁོར་ཡདོ་པ་དང་།ཤགང་
ཟག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཁོར་ཡོད་པ་བརྱིས།ཤདླེ་ནས་འསོ་མྱི་བསླེབས་པ་རླེད།ཤའསོ་འཕངས་པ་རླེད།ཤརླེས་སུ་ཧྱིལ་པ་ོཟླེར་དུས་ལ་ོཤ
༣༥ཤཆ་ཚང་ཚར་ནས། གང་ལྟར་ལ་ོཤ༣༥ཤདང་ཉྱིན་མ་ ༡ ཆགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་
ལོ་ཤ༣༦ཤཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འད།ཤདླེར་བརླེན་ཕྱིས་སུ་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཏླེ་ཕྱིར་འཐླེན་བས་པའྱི་གནས་
སྟངས་རླེད་མ་གཏགོས།ཤགང་ཟག་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད།ཤསྱིད་སངོ་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚོགས་ལ་དབུ་སོར་བཏང་བཞག་པ་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་དང་མཉམ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་སང་གླེང་ཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱི་
མླེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་དླེ་ཚོར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་ལན་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་བཤད་འདུག་སྟླེ།ཤ
ཡྱིན་ནའང་དླེར་ལན་འདླེབས་གནང་མ་སོང་ཞླེས་གསུངས་སོང་།ཤདླེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། དང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་སྱི་
ཚགོས་ད་རྒྱ་ཞླེ་དག་ལྟ་ཡྱི་མླེད།ཤདླེ་ས་ངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤབོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་དང་།ཤབོད་པའྱི་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག ཚགས་པར་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞླེ་དག་ཀགོ་གྱི་མླེད།ཤལྟ་ཡྱི་མླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདླེ་དངསོ་ཡདོ་
ཡྱིན། ངས་ཕོག་ཐུག་འགོ་རྒྱུ་དླེ་འད་གང་ཡང་མྱིན། དླེ་བཞྱིན་ (wechat) དང་། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ད་རྒྱ་འདྱི་ང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལྟ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་གཞན་ཞླེ་
དག་ལྟ་ཡྱི་མླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་མྱི་འདུགཤག་ོམྱི་དུགཤཡྱིན་ནའང་བདླེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དླེ་གསལ་པ་ོ
ཞླེ་དག་རླེད། ངས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ལྟ་ཡྱི་མླེད་དླེ།ཤཡྱིན་ནའང་ང་ལ་སྟོན་མཁན་དླེ་འད་བྱུང་སོང་།ཤཁོས་དླེ་འད་བཤད་ཡོད་པ་
རླེད་ཟླེར་ནས་སྟོན་མཁན་འགའ་བྱུང་།ཤདླེ་མཐོང་ཡོང་དུས་ ཨ་ཙི། ཁྱད་མཚར་རླེད་བསམས་སོང་།ཤགང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཁ་ོརང་
གྱིས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ཡང་མཚན་སད་ཞུས་འདུགཤནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ ཨོྃ་ཏཱ་རླེ་
ཏུ་ཏྟཱ་རླེ་ཏུ་རླེ་སྭཱཧཱ། བགངས་དགསོ་རླེད་གསུངས་པ་དླེར།ཤགཞྱི་རའྱི་ངས་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱ་བསགོས་ནས་མྱི་གཞན་གྱིས་ག་རླེ་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏླེ།ཤདླེ་མཐོང་ཡོང་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་སྱིར་ས་ག་རླེ་བས་ནས་
གགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ།ཤ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་ཡོད་ན། དངོས་གནས་བས་ན་སྱིར་ས་གགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད།ཤག་རླེ་བས་ནས་གགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་བསམས་བྱུང་།ཤདླེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་མཚན་སད་ཞུས་
འདུགཤདགུང་ལ་ོཤ༢༥༠༠ཤསོན་ལ་རླབས་ཆླེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་གནང་ནས། ད་ལྟ་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ངམོས་སུ་ཆོག་པ་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དླེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཐུབ་པ་དླེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད།ཤཁོང་ལ་
ཡང་མཚན་སད་ཞུས་འདུགཤཨ་ཙི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་མཚན་སད་ཞུས་ན། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་དྷ་རམ་ས་ལ་ལ་ལས་
ཤོག་རྱིག་པ་ོདང་དམ་ཕྲུག་རྱིག་པ་ོཡོད་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་པ་རླེད།ཤལམ་སང་མཚན་སད་ཞུས་འདུག་ཟླེར་མཁན་དླེ་འད།ཤདླེ་
ཚོས་ཅྱི་ཡང་ལབ་ཡོད་ས་མ་རླེད།ཤགཅྱིག་བས་ན་ང་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆླེར་མ་
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གསན་པ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རླེད།ཤབ་ཆླེན་ཁག་ལའང་མཚན་སད་ཞུས་འདུགཤསྱིར་བཏང་ང་ཞླེ་དག་ལྟ་མཁན་དླེ་འད་མྱིན།ཤཡྱིན་
ནའང་བསྟན་སོང་།ཤཕལ་ཆླེར་ང་ནང་བཞྱིན་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་མ་གསན་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལན་ངས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན།ཤནམ་རྒྱུན་༸སྐུ་མདུན་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ལ་ལམ་སང་ང་ོརྒོལ་ཡོད་ཟླེར་ནས། མ་སྐུལ་དང་བང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་
མང་པ་ོཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤད་རླེས་ཉྱིན་གངས་ཤ༡༥ཤགོས་ཚོགས་ཡྱིན་དུས། ང་འདྱིར་སྒུག་སོད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་
༸སྐུ་མདུན་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་
པོ་རླེད་འདུགཤད་ལན་སྱིར་ས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ལླེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རླེད་
བསམས་བྱུང་།ཤཁ་སང་དང་དླེ་རྱིང་བར་ལ་ཚོར་བ་འདྱི་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱི་རའྱི་བཅོམ་ལྡན་
འདས་དང་༸གོང་ས་མཆོགཤབ་ཆླེན་ཁག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན།ཤགཞྱི་མླེད་སོན་བརོད་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ལག་པ་འཆང་
བ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་དུ་ཆ་ོགང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བསངས་ཚར་བར་སོང་ཙང་། ང་
ཚ་ོཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་དླེབ་ཐླེར་ནང་དུ་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ལངས་ཕོགས་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་
གྱི་འདུགཤདླེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རླེ་བ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས།ཤའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕལ་ཆླེར་ད་རང་ཞགོས་པ་དང་།ཤཁ་སང་བག་ོགླེང་མང་པ་ོབྱུང་ཡྱིན་
པ་འད།ཤདླེའང་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྱིར་ས་གགས་ཚར་འདུགཤ"བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད།ཤདང་པོ། བོད་རྒྱལ་ལོ་
ཟླེར་རྒྱུ་དང་མྱི་མང་ལངས་གླུ་བཏང་བ་དླེ་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤདླེར་
ངས་འགླེལ་བཤད་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་སྱིད་བྱུས་རླེད།ཤད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གོང་གྱིས་གསུངས་སོང་།ཤཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ཤལོར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མཚན་
རགས་འགོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤཤྱིག་རླེད།ཤའདྱི་མྱི་མང་གྱི་ལངས་གླུ་རླེད།ཤའདྱི་གླུ་རླེད།ཤགསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་རླེད།ཤའདྱི་ཚང་མ་
གཞས་རླེད།ཤགཞས་དང་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་དབར་དབླེ་བ་འབླེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགླུའྱི་ནང་མྱི་མང་གྱིས་ཚརོ་བ་སྟོན་གྱི་
རླེད།ཤསྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དླེ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས།ཤགལ་ཏླེ་མྱི་མང་ལངས་གླུའྱི་ནང་ལ་ "དག་བོས་བཙན་གནོན་
བཏང་བྱུང་"ཞླེས་པའྱི་ཚིག་འདྱི་འཁོད་ཤགཤམཐའ་མ་དླེར་"བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་བོད་ནས་མཐར་སོད་གཏོང་གྱི་ཡྱིན།" 
ཞླེས་འཁོད་པ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རླེད།ཤགལ་ཏླེ་འདྱི་ཡྱིན་
ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་འདྱི་སད་ཤུགས་ཆླེན་པོའ་ིཐགོ་ནས། ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རླེད།ཤང་ཡང་མྱི་
མང་ལ་ལྟ་མཁན་དླེ་འད་ཡྱིན། ཁ་བཀག་ཡོད་པར་སོང་། སད་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟླེ།ཤདབུགས་གཏོང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་དླེ་ཡག་ཐག་ཆོད་བཏང་སོང་།ཤནམ་རྒྱུན་དུ་བཏང་གྱི་འདུགཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་ག་རླེ་འཁོད་
འདུག་ཟླེར་ན་ "བོད་མྱི་རྒྱ་དམར་འོག་ནས་རྒྱལ་ལངས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་བཙན་ཇག་བོད་ནས་མཐར་སོད་ཀྱིས།"ཤཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ(To drive out the Repressive or Violent Red 

Chinese bandits from Tibet) དླེ་འད་སོང་ཙང་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་གཏོང་བཞྱིན་པ་རླེད།ཤམྱི་མང་
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རྒྱལ་གླུའྱི་ཚིག་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུ་གཉྱིས་དབར་ཁྱད་པར་ཞླེ་དག་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། 
འདྱི་གླུ་ཡྱིན་ཙང་དན་གླུ་བཏང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་དླེ་བཞྱིན་མྱི་མང་ལངས་གླུ་དླེའང་གླུ་ཡྱིན་ཙང་གཏོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤདླེས་མྱི་མང་གྱི་ཚོར་བ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡང་ཁ་སང་འདྱི་གསུངས་སོང་།ཤསྱིད་སོང་གྱིས་མྱི་མང་རྒྱལ་གླུ་
བགངས་ནས་གཏམ་བཤད་བཤད་སངོ་གསུངས་སངོ་།ཤའདྱིར་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་རླེད།ཤངས་མར་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་
ཚིག་དླེ་མར་བཀོག་ནས། འདྱིའྱི་སོར་ལ་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་མླེད།ཤག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། མྱི་མང་ལངས་གླུའྱི་ནང་ལ་
ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་འདུགཤམྱི་མང་ལོངས་ཤོགཤའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་མང་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལོངས་ཤོག་ཟླེར་གྱི་འདུག 
འདྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དང་།ཤདྲུག་བཅུ་རླེ་གངས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་ཚརོ་བ་རླེད།ཤལངས་ས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕགོས་ལ་ལངས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཚོར་བ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས།ཤམཐའ་མའྱི་ཚིག་འདྱི་འཇུས་ནས་འགོ་དགོས་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་།ཤ 

 དླེ་བཞྱིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་གླུའྱི་མཐའ་མ་དླེར་ "ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག" ཟླེར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་
འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།ཤབདོ་རྒྱལ་ལ་ོདླེའང་ཚརོ་བ་རླེད།ཤམྱི་མང་གྱི་འབོད་ས་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ནག་
ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག" ཟླེར་བ་དླེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། (May we 

gain Victory) རྒྱལ་ཁ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། (Over the war of darkness) ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ནས་
རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཞླེས་པ་དླེ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུའྱི་ནང་
དུའང་ "རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག " ཡོད་པ་རླེད།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོཞླེས་ཟླེར་དུས་བདོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་དང་།ཤགཞན་ལ་ཕམ་པ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
དླེ་འད་ཡྱིན་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་ཆགས་ཀྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་ང་ཚོས་ "གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་" ཞླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགཉྱིས་སན་ཟླེར་དུས་གཉྱིས་ཀར་སན་པ་དང་གཉྱིས་
ཀར་ལ་ཕན་པ། གཉྱིས་ཀར་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་གསུང་དུས་བོད་ལ་རྒྱལ་བ་བས།ཤང་ཚ་ོ
ཚང་མས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་སོང་།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་
པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁྱླེད་ཚ་ོལའང་ཕན་གྱི་རླེད།ཤརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱླེད་ཚ་ོལ་ཆླེ་མཐོང་རག་གྱི་རླེད།ཤརྒྱ་
ནག་གྱི་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་ལའང་ཕན་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་སན་པ་དང་།ཤརྒྱ་ནག་ལ་ཕན་པ། རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁ་
འཐོབ་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡོད་ནའང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་བགང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་གཉྱིས་སན་ཟླེར་དུས། གཉྱིས་
ཀར་རྒྱལ་ཁ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་བོད་རྒྱལ་ལོ་ཟླེར་ཆོག་གྱི་རླེད།ཤདླེ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་དབར་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་མ་
རླེད་ཅླེས་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།ཤདླེ་མ་གཏོགས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ལབ་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
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ཆླེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་དླེའང་འགོག་དགོས་རླེད།ཤགསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུའྱི་ཚིག་དླེའང་འགོག་དགོས་རླེད།ཤད་དུང་ 
"བོད་རྒྱལ་ཁབ།" ཅླེས་ཟླེར་ཆོག་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་ནས་རྱིམ་པས་རྒྱལ་དར་དང་བཅས་བསླེབ་ཡོང་གྱི་རླེད།ཤདླེར་
བརླེན་གླུ་དང་སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་དབར་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཚོར་བ་དང་ཁྱིམས་དབར་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤ 

དླེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་ཞླེ་དག་ཕྱིན་སོང་།ཤབཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤདླེ་ས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཡང་བསར་ང་ཚོའྱི་དླེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ (Tibet was never a 

part of China) བོད་དླེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་རླེད། ད་ལྟ་བཙན་བཟུང་འོག་ལ་གནས་ཡོད་པ་རླེད།ཤགདུག་
རྩུབ་མནར་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ཁྱླེད་རང་ཚོར་ཕན་པའྱི་ཆླེད་དུ། ང་རང་ཚོར་ཕན་པའྱི་ཆླེད་དུ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་གནང་ན།ཤདླེ་ནས་ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱི་ར་
ཁྱིམས་འོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་དླེར་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་
ཁྱིམས་འོག་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རག་ན་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་རག་གོང་ནས་འག་ོརྒྱུ་མ་རླེད།ཤ
འདྱིར་ག་ོནརོ་ཐླེབས་ཀྱི་འདུག མ་རག་གོང་ནས་རྒྱལ་དར་འཁྱླེར་དགོས་མ་རླེད།ཤརྒྱ་གླུ་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད།ཤསད་འབོད་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤད་ལྟ་ནས་རྒྱ་མྱིའྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁྱླེད་ཚ་ོམ་སྐུལ་
དང་བངས་ཀྱིས་ཕྱིན་སོང་།ཤང་ཚོས་ཁྱླེད་རང་ཚོ་ལ་གང་ཡང་སྤྲད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་རླེད།ཤང་ཚོས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད་ཟླེར་ན། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཞྱིག་སྤྲདོ་ཤོགཤསྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་ར་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་བ་འདྱི་
རླེད།ཤང་ཚོར་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་མ་རག་པའྱི་གོང་ནས་པུས་མ་ོབཙུགས།ཤཐལ་མ་ོསར།ཤཕག་འཚལ། 
ཚང་མས་མག་ོབཏགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྤྲདོ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་རླེད།ཤ 

དླེ་འད་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་དབར་བགོ་གླེང་སབས་སུ། རྒྱལ་རབས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐ་ོགནས་རང་
བཙན་རླེད།ཤང་ཚརོ་རང་བཙན་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། ཡོད་པ་རླེད།ཤརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡོད་པ་རླེད།ཤརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཐག་རང་གཅོད་ནས་རང་བཙན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
པ་རླེད།ཤདླེ་རདོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རོད་ཀྱི་ཡོད་ན་རདོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རླེད།ཤང་རང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟླེ།ཤ
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཤར་སོད་བླེད་མཁན་རླེད་གསུངས་
ཡོད་དུས།ཤདླེ་ལས་ལག་པ་ངས་དར་སྤླེལ་དང་གསལ་བཤད་བླེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུགཤདླེ་ག་རང་ཡྱིན།ཤཡྱིན་པ་མ་
ཟད། ང་ཚོའྱི་སྙན་གགས་ཆླེ་བ་དང་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ཁྱིམས་ནང་དུ་
འཁོད་པ་བཟོས་ཡོད།ཤཁྱིམས་ནང་དུ་ག་རླེ་བཅུག་དང་མ་བཅུག་ཐ་ན་ཟྱིན་བྱིས་ཡན་ཆད་ལྟ་མཁན་དླེ་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་
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བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སབས་སུ་ཞུ་ཆོགཤཤདླེ་ཆླེད་དུ་མངགས་ནས་བསླེབས་པ་རླེད།ཤཕ་གྱིར་གཅྱིག་གྱིས་བཅུག་པ་
རླེད་མ་གཏོགས། གང་ཡང་མ་བས་པར་བསླེབས་པ་མ་རླེད། ཨུ་ཚུགས་འགའ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སབས་སུ་ཞུ་ཆོགཤདླེར་བརླེན་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ཁྱིམས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤད་ལན་ངའྱི་
ལས་ཡུན་མཐའ་མ་དང་།ཤགོས་ཚོགས་མཐའ་མ་དླེ་རླེད། ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ 
ལོར་སྱིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་ (Obama) དང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ཕོ་བང་དཀར་པོ་ནས་
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གཉྱིས་བཏང་ཡོད་པ་རླེད།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིགསར་འགོད་གསལ་བསགས་ནང་དུ་དབུ་
མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤལོའ་ིནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད།ཤད་ལན་ངས་
གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་མ་གནང་གོང་ལ།ཤཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་སོན་ལ་སྱིད་སོང་ 
(Washington D.C.) ལ་ཕྱིན་ནས་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིལས་བླེད་ཐུག་ནས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་ག་ོསྱིག་བས་པ་ཡྱིན།ཤད་ལན་
ཐླེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤདླེར་མ་ཟད་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོནས་ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདླེ་ས་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིསྱིད་འཛིན་གྱིས་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་མང་
པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ དང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་བསླེབས་པར་སྱིད་སོང་
རང་གྱིས་འབད་བརོན་བས་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤསབས་དླེ་དུས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་
རླེད།ཤའདྱི་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུགཤདླེར་བརླེན་འདྱི་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བསླེབས་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤདླེའྱི་རླེས་སུ་༸གོང་
ས་མཆགོ་ལ་སྙན་སླེང་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་འགྱིག་འདུགཤད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་ལ་ང་གཅྱིག་པུ་
ཡྱིན།ཤད་རླེས་ང་ལ་རགོས་པ་བླེད་མཁན་མྱི་གཅྱིག་རག་པ་རླེད།ཤཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅླེས་གསུང་མོང།ཤརྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་ལ་
བརླེན་ནས་སྱིད་སོང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཤར་སོད་བླེད་མཁན་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤལར་ནས་ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༤ཤཡྱིན་པ་འད། བོད་ཁྱྱིམ་ལ་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབླེལ་ནས་གསར་འགོད་
ལན་ཚགོས་བསོངས་པ་རླེད།ཤ༸གོང་ས་མཆགོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རླེད།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དླེབ་བསྡུས་པ་ཞྱིགཤདླེའྱི་
ནང་དུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཡོད་པ་ཞྱིག་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཕག་ཏུ་ཕུལ།ཤགསར་འགདོ་ལན་ཚགོས་བསོངས་ནས་ཕལ་ཆླེར་དབུ་
མའྱི་ལམ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཆླེ་ཤོས། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ བཏང་ནའང་རག་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་ཁྱབ་
བསགས་འདྱི་སབས་དླེ་དུས་བྱུང་བ་རླེད།ཤདླེའང་ཆླེད་དུ་མངགས་ནས་འབད་བརོན་བས་ནས། དླེབ་གསར་པ་ཞྱིག ག་ོབདླེ་
པ་ོབཟོས་ཏླེ།ཤགསར་འགོད་ལན་ཚོགས་བསོངས་ནས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རླེད།ཤ 

དླེ་ནས་ད་ལོར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཡང་ན་ ༦ པ་ཡྱིན་པ་འད། ཁླེ་ཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རླེད།ཤ
དླེར་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབླེལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རླེད།ཤདླེར་ནད་ཡམས་ཀྱི་
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རླེན་པས་དླེར་སྱིད་སོང་སྐུ་མགོན་ཐླེངས་དང་པ་ོཡྱིན།ཤཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་ཐད་ལ་ཤཤོད་དགོས་འདུག་ཟླེར་བྱུང་།ཤ
ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དླེ་ཞོགས་པའྱི་ཕག་ཚོད་ ༢ པ་དང་ ༣ པ་རླེད་འདུག་གསུངས་པ་རླེད།ཤངས་དུས་ཚོད་ཁྱད་པར་གང་
ཡང་མྱི་འདུགཤགཞུང་འབླེལ་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་རླེད། དླེར་བོད་དོན་ཐོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
ཟླེར་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན།ཤབཅར་ནས་བོད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་བཤད་པ་ཡྱིན།ཤབཤད་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། 
དླེའྱི་སོན་ལ་ (Garnett Genius) ཁ་ོརང་ (Conservative) ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པའྱི་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་རླེད། ང་ཚ་ོདླེ་
ས་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རླེད། ག་རླེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འཇོག་རོགས་གནང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ (Garnett Genius) ཡྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཏོན།ཤརྒྱ་ནག་ཐོག་ (All Party 

Committee) ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མཐའ་མ་དླེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་
རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་དགོས་འདུག་ཅླེས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བ་མ་ཟད། ཁླེ་ཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
གོས་ཆདོ་དླེ་བསླེབས་ཡོད་པ་རླེད།ཤད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཁྱིམས་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ཕ་ོབང་
དཀར་པོའ་ིགསར་འགོད་གསལ་བསགས་རླེད།ཤདླེ་ནས་གོས་ཆོད། གོས་ཆོད་དླེ་ཕྱིས་སུ་ཁྱིམས་ལ་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད།ཤདླེར་བརླེན་ཚགོས་ཆུང་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བ་རླེད།ཤཁླེ་ཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་
ཐགོ་ནས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་དགསོ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་འཁདོ་བསད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 དླེ་བཞྱིན་ཉྱི་འོང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆྱིབས་བསྒྱུར་ཡང་སླེ་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརླེན་ནས། སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ནའང་ཡང་སླེ་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆླེ་ཤོས།ཤ
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་ཤོས།ཤསབས་དླེ་དུས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ཤ༩༢ཤཡོད་པ་རླེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་གཅོད་
གསར་པ་ཕླེབས་ནས་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་གངས་ཤ༩༨ཤནས་ཤ༩༩ཤཆགས་བསད་ཡོད།ཤངས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཐླེངས་གསུམ་བཞྱི་
ཙམ་མཇལ་ཚར་བ་རླེད།ཤམཐའ་མ་དླེར་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་ཁྱླེད་རང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་
བླེད་དགསོ་ཀྱི་འདུགཤདླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིག་ཆ་འཇགོ་དགོས་འདུགཤདླེའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆླེར་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་ཕུད་དླེ་མྱིན་ཆབ་
སྱིད་ཚོགས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ནང་མོལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད།ཤནང་
མོལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་དགོས་རླེད།ཤབོད་རྒྱ་
འབླེལ་མོལ་དགོས་རླེད།ཤདླེའང་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདླེ་བཞྱིན་ཕལ་ཆླེར་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ཤ༡༤ཤནང་ལ་དབུ་
མའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བག་ོགླེང་གནང་བ་དང་།ཤགསར་འགོད་གསལ་བསགས་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད།ཤད་
ལན་ནད་ཡམས་རླེན་པས་འག་ོཐུབ་མ་སོང་མ་གཏོགས། ཕར་ཕྱིན་ནས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ།ཤདླེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་གཏང་རྒྱུ།ཤདླེ་ནས་གསར་འགོད་ལན་ཚོགས་བསོང་རྒྱུ།ཤགོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ།ཤབགོ་གླེང་བ་རྒྱུ།ཤདླེ་
ནས་ཁྱིམས་སོགས་རྱིམ་པས་འག་ོདགོས་བསམས་སོང་སྟླེ།ཤནད་ཡམས་རླེན་པས་ཕྱི་ལ་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་།ཤཡུ་རབོ་རྒྱལ་
ཁབ་མང་ཆླེ་བ་ས་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་མྱིན་བཀའ་ཤག་སབས་ཤ༡༤ཤདང་སབས་ཤ༡༥ཤལོར་གདླེང་སྤོབས་མཐ་ོཔོའ་ིངང་
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ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཆླེ་ཤོས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིནང་དུ་བག་ོགླེང་
གནང་ཐུབ་པ།ཤཁྱིམས་ནང་དུའང་དབུ་མའྱི་ལམ་འགོད་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་ཅླེས་གསལ་པ་ོཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་།ཤ
ཡྱིན་ནའང་ངས་དླེ་ས་བཀའ་ཤག་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་བསྡུར་བ་དླེ་འད་གང་ཡང་མྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ལ་དླེ་སའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆླེན་འཚགོས་
པའྱི་སབས་སུའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པར་བརླེན་ནས། རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་མྱིང་སྨྲ་
མོང་། (Vijay Kranti) ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་གྱིས་ང་རང་བཙན་རདོ་མཁན་ཡྱིན།ཤད་རླེས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐགོ་ལ་
ག་ོརོགས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་།ཤདླེས་ངའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ལའང་ཕན་སོང་།ཤདླེ་ས་ཡྱིན་ན་ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་ང་ོརྒོལ་བླེད་ཀྱི་ཡོད།ཤད་ནས་བཟུང་ང་ོརྒོལ་བླེད་ཀྱི་མྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ལངས་ཕོགས་རང་བཙན་ཡྱིན།ཤདླེ་བཞྱིན་རྒྱ་
གར་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་ཟླེར་བ་འདྱི།ཤབཀའ་ཤག་
ནས་འབད་བརནོ་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་སྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤའདྱི་ཡང་ངས་གདླེང་སྤོབས་མཐ་ོཔའོ་ིངང་ནས་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་།ཤཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་བ་དང་།ཤཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ 
"དག་བོ་རྒྱ་ནག་" ཟླེར་བ རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱལ་དར་འཁྱླེར་རྒྱུ་རླེད།ཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་ཐད་ངས་རྒྱལ་སྱིའམ་རྒྱ་གར་
མཁས་པ་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤཁངོ་ཚ་ོང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་གནང་མཁན་རླེད། ར་ཆླེན་པ་ོཞླེ་
དག་རླེད།ཤཁོང་རང་ཚོས་ག་རླེ་གསུང་གྱི་འདུགཤགཅྱིག་ (Michael Van Walt) རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
མཁས་པ་རླེད།ཤབོད་དོན་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་དང་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ།ཤདླེབ་འབྱི་མཁན་དང་
ཤོས།ཤཕལ་ཆླེར་རྒྱབ་སརོ་བླེད་མཁན་རྙྱིང་ཤོས།ཤབོད་དོན་སོར་ལ་མག་ོའཚོས་མཁན་རྙྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤཉླེ་
བའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་གྱི་དླེབ་ཁག་གཉྱིས་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་གཅྱིག་བླེད་སོད་བཏང་
གནང་སོང་ (Narrative) ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད།ཤབོད་པའྱི་ (Narrative) ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རླེད།ཤཁ་ཕོགས་དང་། བཤད་ཕགོས་ཟླེར་
བ་དླེ་རླེད།ཤཁོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་བྱུང་ནས། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐབས་བྱུས་འོག་ལ་ཚུད་ནས།ཤབླེད་སོད་འོག་ཏུ་ཚུད་འདུག་ཟླེར་ནའང་རླེད།ཤབླེད་སོད་ལོག་པ་
གཏོང་ཐུབ་འདུག་ཟླེར་ནའང་རླེད།ཤདླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུགཤདླེ་ནས་ (Narrative) གང་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ང་
ཚསོ་ག་རླེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན།ཤང་ཚོས་རང་བཙན་རོད་ཀྱི་མྱིན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན།ཤམྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་
དགོས་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་རང་བཙན་རདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་བར་
ལ་ (Narrative) ཟླེར་དུས་ལ་ོ ༡༥།༢༠ བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ག་རླེ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་
ན། བོད་འདྱི་དླེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཚོས་རང་བཙན་རདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤང་ཚོས་རང་བཙན་
རོད་ཀྱི་མླེད།ཤང་ཚོས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་རོད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས།ཤརྒྱལ་སྱི་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
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ནས་ཁ་ཕགོས་དླེ་ག་པར་འགྱུར་འདུག་ཟླེར་ན།ཤབོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག (Narrative) དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
འདུགཤལུང་པ་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སད་ཆ་འདྱི་དུས་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་བོད་པར་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད། དགོས་དང་མྱི་དགོས་སོར་ལ་ 
(Narrative) འགྱུར་འདུགཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ (Michael Van Walt) ཡྱིས་ (Narrative)ཤཁ་ཕོགས་སྒྱུར་རྒྱུ་ལ་བོད་
རང་བཙན་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབཟོ་དགོས་ཀྱི་རླེད་མ་གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གོང་རག་གྱི་འདུགཤགང་
ལ་ཟླེར་ན། བོད་འདྱི་དླེ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་རླེད།ཤང་ཚོས་རང་བཙན་རོད་ཀྱི་མླེད།ཤམྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་
དགོས་ཟླེར་དུས།ཤདླེ་འད་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་ཐོབ་ཆ་ཞྱིག་གསོལ་རས་སྤྲད་དང་མ་སྤྲོད་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་
སླེབས་ཀྱི་འདུགཤལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤརང་བཙན་གྱི་ཐོབ་ཐང་འདུག་སྟླེ།ཤ
ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཚོས་གཉྱིས་སན་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་རང་བཙན་རོད་ཀྱི་མྱི་འདུགཤདླེ་འད་སོང་ཙང་མྱིང་དོན་མཚུངས་
པའྱི་རང་སངོ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས།ཤཁ་ཕགོས་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་རང་
བཙན་ཡྱིན་པ།ཤལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ།ཤཁོང་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་དླེབ་གཉྱིས་བཏོན་
ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་དླེབ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་། བོད་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་རླེད། རང་བཙན་གྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཉྱིས་སན་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་
ཡོད་ཟླེར་ན།ཤདླེབ་འདྱི་ཀོག་མཁན་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རླེད་འདུགཤདབུ་མའྱི་ལམ་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་
སྱིད་བྱུས་རླེད་འདུགཤདབུ་མའྱི་ལམ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རླེད་འདུག་ཟླེར་རྒྱུའྱི་ (Narrative) འདྱི་ནས་སླེབ་ཐུབ་
ཀྱི་རླེད།ཤདླེབ་འདྱི་དླེ་འད་བས་ནས་བསླེབས་པ་ཞྱིག་རླེད། ང་ཚའོྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་སྟངས་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ལ་
ཁྱད་པར་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་འག་ོཡྱི་རླེད།ཤ 

གཉྱིས་པ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཡོད་ན་མླེད་ན་ (Shivshankar Menon) ཁོ་རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཚང་མས་མཁྱླེན་གྱི་རླེད།ཤཆུང་དུས་སུ་བོད་ལའང་ལོ་འགའ་ཤས་བཞུགས་མོང་མཁན་ཞྱིག་རླེད།ཤཁ་ོརང་གྱི་ཡབ་
བོད་ནང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཟླེར་ནའང་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་བཞུགས་པ་རླེད།ཤཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱ་གར་གྱི་
གཞུང་ཚབ་ཀང་གནང་བ་རླེད།ཤརྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་ནང་མྱི་ཨ་ཅང་ཅང་། ཁ་ོརང་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་
མཁས་པ་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤརྒྱ་གར་ཙམ་མ་རླེད། (South Asia) ཡོངས་ནང་ལ་ཁོང་ལས་ལག་པའྱི་མཁས་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤ
ང་ཚོས་ཁོང་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུས་ནས་གདན་འདླེན་ཞུས་པ་རླེད།ཤགཞྱི་རའྱི་ང་དང་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་
འབླེལ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མའྱི་མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པ་བས།ཤཁ་ོརང་གྱིས་སབས་དླེ་དུས་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན།ཤབོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་རླེད།ཤཁ་ོརང་དགུང་ལ་ོམཐ་ོཔ་ོཡྱིན་ཙང་སད་ཆ་འཇམ་པོའ་ིངང་ནས་ག་ོརྒྱུ་
ཞྱིག ་བཏང་བ ་རླེད།ཤཁོ ་རང ་གྱིས ་བོད ་པ ་ཚོས ་ག ་རླེ ་བ ་རྒྱུ ་མྱི ་འདུག ་ཟླེར ་ན། (Anticipatory Compliance, 

Anticipatory Concession) བ་རྒྱུ་མྱི་འདུགཤག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་ན། རླེ་བ་ཞྱིག་བས་ནས་གུ་ཡངས་བས་
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ནའང་རླེད། ཕར་སྤྲད་ཚུར་ལླེན་རླེད། ཚུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་བས་ནས་ཕར་སྤྲད་ཀང་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་འདྱི་
བཤད་ན་དག་ཡོང་།ཤའདྱི་བས་ན་དག་ཡོང་།ཤའདྱི་ལབ་ན་དག་ཡོང་།ཤའདྱི་གནང་ན་དག་ཡོང་།ཤཕར་ཕོགས་ནས་གཅྱིག་རག་
གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། རག་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཤཤོད་སྟངས་ནོར་ནས་ཡྱིན་གྱི་རླེད། དླེར་བརླེན་རླེ་བ་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་སྤྲད་ཀང་བས་པ་ཡྱིན་ན།ཤམཐའ་མ་དླེར་རླེ་བ་ཕུང་།ཤརག་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ཕར་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
ཆ་ཚང་སྤྲོད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རླེད།ཤདླེ་ལ་ (Anticipatory Compliance) ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ལ་བཀའ་མལོ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ཡྱིན།ཤརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགསོ་དནོ་འདྱི་
ཡྱིན།ཤས་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་འདྱི་ཡྱིན་བཅས་སླེལ་དགོས་རླེད།ཤདླེ་ནས་ཚུར་ག་རླེ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་། ཕར་ག་རླེ་སྤྲོད་
དགསོ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད་མ་གཏོགས། རླེ་བ་བས་ནས་ང་ཚོས་ས་ཆ་དླེ་འད་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
ཕར་ཕགོས་ནས་དླེ་འད་ཞྱིག་རག་ཡོང་།ཤང་ཚསོ་འདྱི་ལྟར་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕགོས་ནས་དླེ་འད་ཞྱིག་ཟླེར་ཡངོ་བསམས་པ་
དླེ་འད་འག་ོཡྱི་མ་རླེད།ཤངས་མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། "བོད་རྒྱལ་ལ།ོ" ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤ"དག་བ་ོརྒྱ་ནག" 
ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་ཆ་ཚང་ (Anticipatory Compliance) རླེད།ཤརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཁྱླེར་
རང་ཚོས་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" མ་ལབ་ན་འདྱི་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ན།ཤརག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤརག་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་པ་
ཞྱིག་ལ་ས་ོསོས་ཚོད་དཔག་བས་ནས་བཤད།ཤསྱི་ཚགོས་ནང་ག་ོནོར་ཐླེབས།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་འབར་རླེ་འབུར་རླེ་ཆགས། 
དླེ་ནས་ས་ོསོས་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཕླེབས་ན།ཤངས་མྱི་དླེ་འད་ཐུག་མོང་། ཁ་ོརང་ཚོས་ག་རླེ་གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རྒྱ་ནག་དཔོན་པ་ོབསླེབས་ན་ང་ཚོས་ཁ་བཏགས་ཁྱླེར་ནས་ཕླེབས་བསུ་ཞུ་རུ་བཅར་ན། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་
པ་ོདགའ་ནས་ང་ཚ་ོལ་གུ་ཡངས་བླེད་མྱི་ཡོང་ངམ་ཟླེར་གྱི་འདུགཤག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱིའྱི་
ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་པ་ོསླེབ་དུས་ང་ཚོས་ཁ་བཏགས་ཁྱླེར་ནས་ཕྱིན་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་དཔོན་པོས་ཁ་བཏགས་མ་ཁྱླེར་
གོང་ནས་ང་ཚ་ོལ་རྡུང་རྡླེག་རག་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་ཤ(Shivshankar Menon) སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མས་
མཁྱླེན་གྱི་རླེད།ཤཁོང་རང་ནང་བཞྱིན་བོད་དོན་དང་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་དང་ལ་ོཨླེ་ཤྱི་ཡ་ཡོངས་ལ་ཁག་པ་ོ
རླེད།ཤཁོང་རང་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག (Anticipatory Compliance) དླེ་མ་བོས།ཤཚུར་རག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་
བླེད་དགོས་རླེད་མ་གཏགོས། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་བག་ོགླེང་བས། མཐའ་མ་དླེར་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་ཚ་ོཚང་
མ་ང་ཚོའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རླེད་ཟླེར་མཁན་བཟ་ོའད་པོ། ང་ཚོའྱི་བླེད་སྟངས་མ་འགྱིགཤའཆད་སྟངས་མ་འགྱིག་པའྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་
བརླེན་ནས་རླེད། དླེར་མ་ཟད་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་དུ་རྒྱ་མྱི་ལས་བླེད་བསོས་ཡོད་པ་རླེད། (VISA) ཞུ་དུས་ཁ་ོཚོས་
ཚུར་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁྱླེད་རང་ལ་ (VISA) དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཅྱིག་བླེད་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད།ཤགཉྱིས་བླེད་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད།ཤ
གསུམ་བླེད་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་མ་གཏོགས་ (VISA)ཤརག་གྱི་མ་རླེད།ཤཁྱླེད་ཚོའྱི་བླེད་སྟངས་མ་འགྱིགས་ཙང་བོད་རྒྱ་འབླེལ་
མོལ་ཡོང་མླེད་པ། ཕར་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སརོ་ལ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། ཁ་ོཚ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ་དང་རྒྱ་
མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱྱིའྱི་ལན་སླེལ་མཁན་བཟ་ོའད་པ་ོཆགས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡང་འདུགཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བ་
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རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་ཏན་ཏན་གཉྱིས་སན་རླེད།ཤགཉྱིས་སན་ཟླེར་
དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ (win win proposition) ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་ཟླེར་དུས་ཚུར་ཕོགས་ནས་ (win) ཞྱིག་
བླེད་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས། ཕར་ཕོགས་ལ་ (win win)ཤཕར་ཕོགས་ལ་རྒྱལ་ཁ་སྤྲད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རག་རྒྱུ་
མླེད་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་མོལ་གཞན་གཉྱིས་གནང་བ་དླེ་གནད་དནོ་ཆུང་ཆུང་རླེད།ཤག་རླེ་གསུངས་སོང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན།ཤད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུང་འཕྲྱིན་བོད་ཡྱིག་ནས་ཀོག་གྱི་མྱིན།ཤཚོགས་གཙོས་ལྗགས་ཀོག་གནང་ཚར་བ་
ཡྱིན་ཙང་ངས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཀོག་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་པ་རླེད།ཤགཉྱིས་པ་དླེར་དབུ་མའྱི་ལམ་སོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབོད་མ་
སོང་ཟླེར་བ་དླེར་དགངོས་སླེལ་ཞུས་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འག་ོའཛུགས་སྟངས་ནས་མཇུག་བར་དུ་
ཕལ་ཆླེར་ཆ་ཚང་ནརོ་སངོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་ས་རླེད།ཤངས་ཡར་ལངས་ནས་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། ཚགོས་གཙསོ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀགས་ཚར་བ་རླེད།ཤདླེ་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ངས་བོད་ཡྱིག་གྱི་གསུང་
འཕྲྱིན་འདྱི་རླེས་ལ་ངག་ཐོག་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་བཀགས་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་གསུང་
བཤད་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་གཉྱིས་པ་ོའད་པ་ོཡོད་ཙང་། ངས་དང་པ་ོཨྱིན་ཇྱི་ནས་ཤཤོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་ཡྱིན་མ་
གཏགོས།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་གསུང་བཤད་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཀོག་གྱི་མྱིན་དང་། ཨྱིན་ཇྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཤཤོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་
ཞུས་མླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་འདྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་སོང་། དླེའང་ཕྱིར་
འཐླེན་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤརླེས་སུ་བོད་སད་ཐོག་འགླེལ་བཤད་སོན་དུས་སྱིད་སོང་གྱིས་གཏམ་
བཤད་སྙྱིང་བསྡུས་ཆ་ཚང་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཆད་སྱིད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་
ནའང་ངའྱི་འགླེལ་སྟངས་འདྱི་མྱི་མང་རྒྱལ་གླུ་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏླེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གསུང་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས་བས་
ནས་ཕལ་ཆླེར་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགསུང་བཤད་གཉྱིས་ཀ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལྗགས་ཀོག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རླེད།ཤདླེར་ཚང་མས་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་འཆར་སང་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད།ཤགསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་ཟླེར་དུས་གསུམ་པའྱི་བཅུའྱི་དུས་དླེ་དན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤནམ་རྒྱུན་འག་ོསྟངས་ལྟར་ན་གཏམ་བཤད་
དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་འགག་ཆླེ་བ་ག་རླེ་བྱུང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དླེའྱི་
ནང་དུ་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གསུང་བཤད་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སངོ་གྱི་འཆར་སང་དགོད་རྒྱུ་མ་
རླེད།ཤའཆར་སང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ ༥།༥༠ ཡྱི་འཆར་སང་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་
པ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་འཆར་སང་མྱི་འདུག་ཟླེར་དུས། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་ལ་འཆར་སང་འཇུག་



125 
 

དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ལན་གོ་བ་དང་པོ་ཡྱིན།ཤདླེ་ནས་ (Narrative) སོར་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།ཤའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་ཙམ་གྱིས་
འཐུས་པ་བས་ན་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཧྱིནྱི་ལའང་མཁས་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་གླུ་དང་སྱིད་བྱུས་ལ་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་
རླེད།ཤང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ (जन-गण-मन) གཏོང་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་

ཡོད་པ་རླེད།ཤ(पंजाब-स ंधु-गुजरात-मराठा-बंग) ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུང་ནང་དུ་ (पंजाब) འདྱི་རྒྱ་
གར་ལ་ཡོད་པའྱི་ (पंजाब) དང་ (Pakistan) ལ་ཡོད་པའྱི་ (पंजाब) གཉྱིས་ཀར་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ(स ंधु) འདྱི་ 
(Pakistan) ལ་ཡོད་པའྱི་ (स ंधु)ཤལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤརྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ནང་དུ་ཤ(स ंधु) དང་ 
(पंजाब) འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་གླུ་ཡྱིན་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་ཡྱིན་ཙང་བཏང་ནས་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རླེད།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་ (बंग)ཤཡང་ཟླེར་ཡོད་པ་རླེད།ཤ(Bangladesh) དང་ (West Bengal) གཉྱིས་དབླེ་བ་འབླེད་
ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་གླུ་གཅྱིག་རླེད།ཤསྱིད་བྱུས་གཅྱིག་རླེད།ཤངས་དཔླེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་འད་ཞྱིག་རླེད།ཤ
དླེའང་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་ནོར་ཞྱིག་ཐླེབས་ཀྱི་འདུགཤཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རླེད་ཟླེར་
བ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༠༥ཤཡྱི་ལོར་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟླེར་ནའང་རླེད།ཤལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁོར་ཡུག་
སྐྲུན་དགོས་པར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད་དང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད།ཤམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གོ་ནོར་ཐླེབས་ཀྱི་
འདུགཤདླེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ཤལོར་བཀའ་ཤག་ནས་ཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རླེད་ཟླེར་བའྱི་ལམ་སྟནོ་དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཚར་བ་
རླེད།ཤཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ཡོད་མ་རླེད།ཤད་ལྟའང་མྱི་མང་ནས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དུས། སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བླེད་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་དླེའྱི་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་
རླེད་ཟླེར་ནས།ཤའགླེལ་བཤད་མང་པ་ོཞླེ་དག་སནོ་གྱི་འདུགཤ ཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་ཟླེར་བ་དླེ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༨ཤལོར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཚར་བ་རླེད།ཤཕྱིར་འཐླེན་བས་ནས་ལོ་ཤ༡༢།༡༣ཤའགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་
དགསོ་ཟླེར་བ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་པའྱི་འགོ་ལ་གཅྱིག་འཆད་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད།ཤགཉྱིས་ཆགོ་གྱི་
མ་རླེད།ཤམང་པ་ོཞླེ་དག་སླེབ་ཀྱི་འདུགཤག་ོནོར་ཐླེབས་ནས་མཚམས་རླེ་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འདྱིས་ཕན་རྒྱུ་ལས་གནོད་མང་བ་
སླེལ་བཞག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཀང་སླེབ་ཀྱི་འདུགཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ཤལོར་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཚར་བ་རླེད།ཤང་ཚོས་བོད་རྒྱ་
འབླེལ་མོལ་ཡོང་བ་ལ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་མག་ོབཀགས་ནས། སྤབོས་པ་མཐ་ོཔོའ་ིཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་སྐུ་ཚབ་
དང་། བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རླེད།ཤའདྱི་འཆད་ཆོག་གྱི་རླེད་དང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེར་
ངས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།ཤབདླེན་པ་འཐབ་རོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ན་སད་ཆ་དང་པོ་ཤོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་དླེ་བཙན་
བཟུང་འོག་ལ་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁརོ་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤརྱིག་གཞུང་ར་མླེད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་
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གནས་ཚུལ་རླེད།ཤདླེ་འད་བས་པ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་གཉྱིས་སན་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་བདླེན་པ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་
ཟླེར་དུས་བདླེན་པ་ཟུར་ལ་བཞགཤཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་མང་བ་འག་ོཡྱི་འདུགཤལར་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རླེད་
ཟླེར་བ་འདྱི་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཚར་བ་རླེད།ཤརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་དང་ལྡན་དང་བདླེན་པ། དཔང་རགས་བཅས་ལ་གཞྱི་བཞག་
པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རླེད། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མགོ་བཀགས་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་
མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ལ་དྭགས་དང་། ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་
སོང་།ཤའདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་སནོ་རྱིས་སབས་སུ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུང་གྱི་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ག་ོནརོ་ཐླེབས་མླེད་ན། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་དང་རླེ་བ་བརླགས་སོང་ཟླེར་བ་བཟ་ོ
འད་དང་།ཤདླེ་བཞྱིན་མྱི་མང་པ་ོཤཤྱི་ཚར་བ་རླེད།ཤཚར་བ་དླེ་ཚར་བ་རླེད།ཤདླེ་འད་གསུངས་སོང་།ཤམྱི་མང་གྱིས་ཧོབ་དླེ་ཁ་ལ་གོ་
ཡོང་དུས། ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒན་གས་ོཁང་དུ་འདས་གོངས་སོང་བ་འདྱི་ཧ་ལམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཁྱླེར་བ་
ལ་བརླེན་ནས་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་གོ་གབས་བླེད་ཀྱི་འདུགཤནད་ཡམས་རླེན་པས་ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་མྱི་གངས་འབུམ་ ༥ ཙམ་
འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ལའང་འབུམ་འགའ་ཤས་བརྒལ་ཚར་བ་རླེད།ཤབ་ོཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་
རླེན་པས་མྱི་མང་པ་ོཞླེ་དག་འདས་གོངས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤན་ཚ་འགོས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་མྱིའྱི་ནུས་པ་དང་། ལུས་ལ་
དཔགས་པའྱི་འདས་གོངས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རོགས་ཞུས་པས་བཙུགས་
མ་སོང་གསུངས་སོང་།ཤཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ན་ནས་སན་ཁང་ཁྱིད་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་སོ་སོའ་ི
གཟུགས་པོའ་ིགནས་བབ་དཔགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་རོགས་མཁན་རོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་སད་ཕྱིན་ཆད་དླེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་གདོང་ལླེན་བ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཚགས་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་རླེད་ཅླེས་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟོན་དང་། 
སྱིད་སོང་ནས་ལན་ཐད་ཀར་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁོང་རང་ལའང་འགླེལ་
བཤད་བསནོ་རྒྱུ་འདུགཤཚགོས་ཆུང་ཡོད་ཟླེར་གྱི་འདུགཤའཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་དང་སན་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་ཆུང་ཡོད།ཤང་ཚོར་འགྱིག་གྱི་ཡོད།ཤཚོགས་པ་གཞན་ཚང་མའྱི་ཚོགས་ཆུང་དླེ་འད་དགོས་མྱི་འདུགཤཁོང་རང་གྱིས་
དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་བགངས་ནས་ཡར་མར་འགོ་བསད་པ་རླེད།ཤཚོགས་ཆུང་མླེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད།ཤས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁ་སང་རང་བུད་མླེད་ནུས་
སྟབོས་གོང་འཕླེལ་ཉྱིན་མ་ོདླེར་བུད་མླེད་སླེར་ལངས་ཉྱིན་མ་ོཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༡༢ཤལ་ང་ཚོའྱི་ནད་ཡམས་སབས་སུ་བུད་མླེད་འག་ོ
ཁྱིད་ཚོས་འགན་ག་ཚོད་བཞླེས་ཡོད་དམ་མླེད་སོར་ནས་བརྙན་ཐུང་འགའ་ཤཤས་ཤཤྱིག་བཏང་བ་རླེད།ཤདླེའྱི་ནང་དུ་ལ་དྭགས་ཀྱི་
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སན་པ། ཁོང་རང་ལ་ོགསུམ་རྱིང་ལ་དྭགས་ལ་བཞུགས་འདུགཤབུད་མླེད་ཅྱིག་རླེད། བོད་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤཁོང་རང་གྱིས་གསལ་
པ་ོཞླེ་དག་གསུངས་སོང།ཤལ་དྭགས་ལ་ཛ་དག་པའྱི་སབས་སུ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
རོགས་རམ་ཆ་ཚང་གནང་སོང་།ཤལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོགནང་སོང་།ཤདླེ་ལ་བརླེན་ནས་གཞྱི་རའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རླེད་དླེ།ཤ
དླེའྱི་རླེས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོའཕྲད་མ་སོང་ཞླེས་ས་གནས་ཀྱི་སན་པ་རང་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ག་ོནོར་
ཐླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་མྱི་འསོ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། གཞྱི་རའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ནས་ཞྱིབ་ཕྲ་གསལ་བཤད་གནང་
རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ལ་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཀ་སྦུག་ལ་རྒྱལ་དར་ལ་པར་འདུག་ཟླེར་བ་དླེར། ངས་མཐངོ་བ་དན་གྱི་མྱི་
འདུག ངས་རད་གཅོད་བླེད་ཆོག་པ་གྱིས། ཕལ་ཆླེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་གནས་ལས་དྲུང་གྱིས་གནང་ཡོད་ན་
བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་གྱི་ཚོར་བ་འདྱི་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་སྡུག་འད་མྱིན་ས་ཚོགས་ཞླེ་དག་
སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དཀྱིལ་ལ་སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡོད་པ་དླེ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཕྱིན་སོང་། 
དླེའྱི་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་འགན་འཁུར་བཞླེས་ནས་གོ་སབས་དླེ་སྐྲུན་ཐུབ་སོང་ཞླེས་
བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཉླེ་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ (Survey) ཞྱིག་བས་པ་རླེད། དླེའྱི་
ནང་དུ་ག་རླེ་གསལ་པ་ོའདུག་ཞུས་ན། བོད་ལ་རྒྱབ་སརོ་བས་དང་མ་བླེད་སརོ་ནས། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབླེལ་བ་
དླེར་གནོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་དགོས་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་དུས། རྒྱ་གར་མྱི་མང་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༢ 
ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐོན་འདུག ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར་ང་ཚསོ་བཤད་བསད་
པ་དླེ་རླེད། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་དཀའ་རྙོག་འདྱི་སླེལ་བར། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སླེལ་དགོས་རླེད། བོད་འདྱི་ 
(Buffer Zone) ཡང་ན་ (Zone of Peace) ཞྱི་བདླེའྱི་གྱིང་ཆླེན་ནམ་ཞྱི་བདླེའྱི་ས་གནས་གཅྱིག་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཟླེར་བ་དླེ། དླེ་ས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་པ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རླེད། འདྱི་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གམ་ཞླེས་རྒྱ་གར་མྱི་ལ་
འདྱི་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དོན་གངས་ཀྱིས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅླེས་ཐོན་འདུག དླེ་བཞྱིན་
༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ནཱ་ལནྡཱའྱི་ལྟ་གྲུབ་ (Ancient Indian Wisdom) འདྱི་དར་སྤླེལ་གཏང་རྒྱུ་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་
གནང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ཕལ་ཆླེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རླེ་གངས་སམ་ ༧༠ ཙམ་གྱིས་དཔླེ་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་
པ་དང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟླེངས་རགས་འབུལ་དགོས་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འགྱུར་བ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་རླེད་འདུག དླེ་ས་
ཡྱིན་ན་བདོ་ཟླེར་དུས་བོད་སརོ་ནས་ཧ་ག་ོམཁན་ཡོད་པ་རླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཚན་སྙན་གགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་པ་
རླེད། མཁྱླེན་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན། ནཱ་ལནྡཱའྱི་ལྟ་གྲུབ་རླེད། དླེ་ཚ་ོབསར་
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གསོ་ཆླེད་དུ་སྐུ་ལས་སོན་གྱི་ཡོད་པ། བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ (Zone of Peace) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། བོད་པ་
ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་འབླེལ་བར་གནདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སོར་
བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞླེ་དག་བྱུང་འདུག དླེས་ག་རླེ་སྟོན་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ས་མཚམས་
ཀྱི་རྙོག་ག་ལ་བརླེན་ནས་རླེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོ་རོགས་ཆླེ་རུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གཅྱིག་འདུག བཙན་བོལ་གཞུང་འདྱི་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཞླེས་འདྱི་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡང་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ཡང་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཡང་མླེད་པ་འད། ང་ཚ་ོའདྱིར་
གོས་ཚོགས་ར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་
དོན་དང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རླེད་དླེ། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་བསད་ནས་ལོ་ ༦༢ ཕྱིན་པ་རླེད་དླེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་
ཡོད་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཡོད་པ། དླེ་ཧ་ག་ོམཁན་ཉུང་ཉུང་རླེད་འདུག དླེར་བརླེན་སླེར་ལངས་སམ་ལོངས་ཤོག་ཟླེར་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ལ་གོ་རོགས་སྤླེལ་རྒྱུ་ལའང་ལང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལླེན་བ་རྒྱུ་ལའང་ལང་
དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ལའང་ལང་དགོས་ཀྱི་འདུག ནང་ཁུལ་རང་རང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟ་ང་ཚ་ོལ་ོ ༦༢ ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། རྒྱ་གར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡདོ་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚན་རྱིག་དང་ལྡན་པ་རླེད། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་བསམ་ཚུལ་བཏོན་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། ང་ཚསོ་ཕག་ལས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ག་ཚདོ་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ནང་ཁུལ་འཁརོ་བསད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅླེས་ངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་
ལ་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་རླེད། ལོངས་ཤོག་ལོངས་ཤོག་ཟླེར་བ་དླེ། བོད་མྱི་དླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཅླེས་མྱི་མང་
སླེར་ལངས་ནང་དུ་བྱིས་འདུག འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ནས། ད་ལོངས་ཤོག་བདླེན་པའྱི་དཔང་རགས་ལོངས་ཤོག འཛམ་གྱིང་མྱི་
མང་ཚང་མ་ལོངས་ཤོག་ཟླེར་གྱི་འདུགཤཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་ལང་གྱི་འདུག ཡུ་རོབ་ལ་རོང་དཔོན་
དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག ཚོགས་པ་ཁག སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཁོངས་གཏོགས་གཅྱིག་པུ་ནས་ ༡༤༠༠ ལག་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་
བསླེངས་འདུག ཡུ་རོབ་ཡོངས་ལ་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལན་ ༢༠༠༠ དང་ ༣༠༠༠ བརྒལ་བ་ཡྱིན་ས་རླེད། ད་ལན་བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་དར་ཞླེ་དག་བསླེངས་འདུག དླེ་མྱི་སླེར་གྱིས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཚོགས་པ་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ། (Mayor) རོང་
དཔནོ། ལང་གྱི་འདུགཤ ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟ་ོཡྱི་འདུག ང་ཚ་ོཡང་ལང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ག་ོརགོས་
སྤླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ག་ོརགོས་ཆླེ་རུ་འག་ོཡྱི་འདུག དླེའང་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་ལ་བརླེན་ནས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་འཇགས་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། འགོ་
འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ་ཏན་ཏན་རླེད། ག་སྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ག་སྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འཕྲདོ་
བསྟླེན་ལས་བླེད་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རླེད། ཚ་བ་ལྟ་ཆས་དླེའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སན་ཁང་གངས་ 
༡༨ ལ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞན་ཚང་མར་ཁ་ལ་བཅུག་
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ནས་ལྟ་ཆས་དླེ་རླེད་འདུག ཁ་ལ་བཅུག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཚ་སྐུད་མཁན་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་མླེད་
པ་དླེ། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ག་སྱིག་མླེད་པ་རླེད། ཨ་རྱི་ནས་ཡུ་རོབ། དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ནས་བས་པའྱི་ག་ོབུར་དུ་ས་ོརྒྱག་དུས། 
ག་སྱིག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་འགྱུར་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ག་སྱིག་ས་ས་ནས་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། 
དཔླེར་ན། (Bill Gates) ཀྱིས་ལ་ོབདུན་ཙམ་སནོ་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། (Biological) ནད་ཡམས་དླེ་འད་བསླེབས་
པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དམག་དང་དླེ་ཚ་ོལས་མྱི་མང་བ་གོངས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
འཕྲདོ་བསྟླེན་མཁས་པ་མང་པོས་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ག་སྱིག་མླེད་པ་ཆགས་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་ཟླ་ ༤ 
དང་ ༥ ཙམ་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ས་ོའབླེད་དུས་ང་ཚསོ་ག་སྱིག་ཧ་ལམ་ཡག་ཐག་ཆོད་བས་ནས། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ཕལ་ཆླེར་བཤད་ན་ལན་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་མ་གཏགོས། རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་འགའ་ཤས་ལས་ག་སྱིག་ཡག་པ་
བཟ་ོའད་བླེད་ཐུབ་སོང་། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་རླེད། རྱིས་འགོ་ཟླེར་ནའང་རླེད། ལས་བླེད་བས་ོརྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་
རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་དུ་ལོ་ ༡༠ བསད་ཙང་ཉམས་མོང་རླེད། སོན་མ་ (Lal Qila) ཡྱིན་ན་ག་པར་ཡྱིན་ན། 
སུད་ཚོང་གྱི་ཁོམ་ས་ཞྱིག་མླེ་ཤོར་བ་རླེད། (Lal Qila) ཡང་རླེད། དླེའྱི་སོན་ལ་གཞན་ཞྱིག་ལ་མླེ་ཤོར་སོང་བསམས་སོང་། 
དླེ་འད་ལམ་སང་ག་སྱིག་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཛ་དག་གྱི་དངུལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་སོན་
རྱིས་ནང་དུ་སརོ་འབུམ་ ༡༠༠ ཞྱིག་བཞག་པ་རླེད། ལ་ོ ༡ བཞག ལ་ོ ༢ བཞག ལ་ོ ༣ བཞག ཡྱིན་ནའང་ཁོམ་སར་མླེ་ཤོར་
བ་དླེ་འད་དོན་རླེན་མ་བྱུང་ཙང་། དངུལ་དླེ་བླེད་མླེད་བཟ་ོའད་ལག་ནས། སོན་རྱིས་ལ་དངུལ་བཞག་ཚར་ན་མུ་མཐུད་ནས་
འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ལག་ཡོང་དུས་རྱིས་འག་ོདླེ་བསྡུ་གསོག་རྒྱག་དགོས་པའང་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་
ཤག་ཕླེབས་མཁན་གྱིས་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་ག་
སྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བླེད་གནས་སྤོའ་ིསོར་ལ་གསུངས་སོང་། འཛིན་སོང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་དླེ་
ག་རང་རླེད། གནས་སྤ་ོསུ་འག་ོཡྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། གཏོང་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་
ཚདོ་མང་པ་ོཞླེ་དག་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་རླེད། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་རླེད། ར་འཛནི་བཀདོ་ཁྱབ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ལས་བླེད་ཁ་ཤས་ས་གནས་ལ་འག་ོརང་དང་། ཁ་ཤས་དབུས་ལ་སོད་
རང་བླེད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འད་རང་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་
འད་རང་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འག་ོཡྱི་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་དང་པ་ོཡོད་མླེད་སོར་ལ་
གསུངས་སོང་། དླེ་འད་མ་རླེད། ངའྱི་ལས་ཡུན་ལོ་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ཚུད་ལ་གདླེང་སྤོབས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་
བླེད་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྤོས་བཏང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཤོག་བུ་སླེར་པ་ོཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངའྱི་ལས་ཡུན་
ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་ཤོག་བུ་སླེར་པ་ོཐནོ་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ལས་བླེད་གངས་ ༡ ཀང་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ངས་འདྱི་འད་
བཤད་ན་ལླེན་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟླེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་
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པ་རླེད། ཁ་ཤས་སླེབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ནས་ཡྱིན། ཚོགས་པ་གཉྱིས་ནས་ཡྱིན། ངའྱི་ཚ་བ་ོརླེད། ངའྱི་ཚ་མ་ོརླེད། 
ཕར་བཏང་འདུག ཚུར་བཏང་འདུག འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་མདགོ་མདགོ་འཆད་མཁན་ཡང་འདུག ངས་ཁ་ོརང་ཚོར་ལབ་ཡྱིན། 
ཁྱླེད་རང་ཚའོྱི་ཚ་བ་ོབུ་དང་བུ་མ་ོམ་བཏང་ན། གཞན་པ་སུའྱི་ཚ་བ་ོབུ་དང་བུ་མ་ོགཏོང་དགོས་རླེད། ཤོག་བུ་སླེར་པ་ོཐནོ་ཚར་
བ་རླེད། འག་ོདགསོ་རླེད་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་དུས། གནནོ་ཤུགས་སླེབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་
ལ་གནས་སྤའོ་ིཤོག་བུ་སླེར་པ་ོབཏང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། བཀའ་བནོ་དང་དྲུང་ཆླེ། གནད་ཡོད་མྱི་ས་སུ་འད་ཞྱིག་གྱི་སྤུན་མཆླེད་
ཡྱིན་ཟླེར་ནའང་རླེད། མྱིན་ཟླེར་ནའང་ཕྱིར་འཐླེན་གཅྱིག་ཀང་བས་མླེད། དླེའྱི་ག་རླེ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དང་པ་ོཡྱིན་པ་
ཞྱིག བཀུར་འོས་སྱི་མཐུས་ཀྱིས་དཔླེ་ག་རླེ་བཞག་གནང་སོང་ཟླེར་ན། བུད་མླེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གཉྱིས་སོར་ནས་
གསུངས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་སང་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ལ་ཕླེབས་འདུག ཕླེབས་ནས་བུད་མླེད་འག་ོཁྱིད་ཀྱིས་
ད་ལོར་ནད་ཡམས་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རླེད། (Germany) དང་ (Iceland) ངས་ཞུས་པ་ཚང་མ་
བགང་གནང་སོང་། དངོས་གནས་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལོ་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ལ་སྱིད་སོང་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་རླེ་ཐུབ་མ་སོང་ཞུས་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བུད་མླེད་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཐུབ་མ་སོང་། བཀའ་ཤག་
ནས་འབད་བརོན་མ་བས་པ་མྱིན། ཨུ་ཚུགས་མ་བརྒྱབ་པ་མྱིན། ཐབས་ལམ་མ་བཙལ་བ་མྱིན། འགོ་མཁན་མྱི་འདུག གཞྱི་
རའྱི་བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། བསགས་བརོད་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟའང་ངས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འག་ོམཁན་མྱི་འདུག ང་དང་
པ་ོསླེབ་དུས་བུད་མླེད་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ ༩ བསླེབས་སོང་། དླེ་ནས་ ༡༠ 
དང་ ༡༥ བས་ནས་འཕར་གྱི་རླེད་བསམས་སོང་། ཉླེ་ཆར་སད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། གངས་ ༧ རང་འཇགས་རླེད་འདུག དླེ་
ཡྱིན་དུས་ལོ་ ༡༠ ནང་ལ་སྤར་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བུད་མླེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དཔླེ་མཚོན་བགངས་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཙང་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ། ནང་སྱིད་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་གྱིས་གསུང་མདོག་ཁ་པ་ོརླེད། གནས་སྤ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀར་པ་ོདང་
ནག་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་སྙམ། ཐལ་མདགོ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱ་ོག་གཅྱིག་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ལ་སྐུ་ཟླ་ཡོད་ན། ས་གནས་ཐག་ཉླེ་ས་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ ལ་བཟོས་པ་
རླེད། ནང་མྱི་ལ་ད་ོཕགོ་མ་འག་ོབའྱི་དནོ་དུ་རླེད།  

དླེ་ནས་མླེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་དུ་ཕྲུ་གུ་གཞག་རྒྱུ་དང་སོབ་གྲྭའྱི་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་བུད་མླེད་དང་འབླེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་རླེད། དླེ་ནས་ཞྱི་བདླེ་ཁང་ཡོད་པ་རླེད། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་འཁྱིས་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ངོས་སུ་ཡོད་པ་རླེད། 
བུད་མླེད་ལས་བླེད་གསར་པ་སུ་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། ལ་ོདང་པ་ོདླེར་སླེབ་མ་ཐག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བཅར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ལམ་སང་རྒྱ་གར་གོང་གསླེབ་ནང་དུ་ཁང་པ་གསར་པ་བཙལ་ནས་འཛུལ་ན་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེར་བརླེན་
ལ་ོ ༡ རྱིང། གལ་ཏླེ་བུད་མླེད་ཧླེང་ཧླེང་ཡྱིན་ན། ཞྱི་བདླེ་ཁང་ལ་བཞུགས་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་མ་ཚསོ་ང་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆླེས་
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བས་ནས། བོད་གཞུང་ལ་ལས་ཀ་བླེད་དུ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་བསླེབས་པ་དང་། བསད་ས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ག་
སྱིག་གཅྱིག་ཀང་མླེད་ནས་གོང་གསླེབ་དཀྱིལ་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མླེད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཡོད་
ཙང། དླེ་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཕ་མས་ང་ཚོར་ཡྱིད་ཆླེས་བོས་འགླེལ་བས་ནས་བཅོལ་བ་
རླེད། དླེར་ད་ོཕགོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། ལ་ོ ༡ རྱིང་ཞྱི་བདླེ་ཁང་ལ་བཞུགས་རྒྱུ། དླེ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་
རྒྱུས་ཡོད་ཆགས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ས་ོསོས་ཁང་པ་བཙལ་རྒྱུ། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོས་བུད་མླེད་གཙ་ོབ་ོབས་པའྱི་མཐུན་རླེན་
སར་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། དླེ་ནས་ (Maternity Leave) ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྲུ་གུ་འཁརོ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་
ཡོད་ཐོག་ནས་གུང་སླེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་འདྱི་ཟླ་བ་ ༣ བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༤ དང་
སབས་ ༡༥ ལ་བུད་མླེད་ལས་བླེད་མང་དུ་ཡོང་རྒྱུ་དང་བུད་མླེད་ལས་བླེད་གས་ོསོང་བ་རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་སྱིད་བྱུས་ཟླེར་
ནའང་རླེད། ལངས་ཕོགས་འདྱི་ལག་བསྟར་བས་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དླེ་འད་ཡྱིན་ན། བུད་མླེད་བཀའ་བོན་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རླེད། འབད་བརོན་བས་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ནྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་
ཆགས་ཡོད་དམ་མླེད་མཁྱླེན་གསལ་རླེད། དླེར་བརླེན་ངས་ཁས་བངས་པ་འདྱི་བུད་མླེད་བཀའ་བོན་གཉྱིས་བྱུང་ན་བསམས་
སོང་། དླེ་སའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཐུབ་མ་སོང་། འབད་བརོན་མ་བས་པ་མྱིན། དླེ་
ཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཟླེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་ནང་ལའང་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱིས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེ་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་བྱུང་ཡོད་
པ་རླེད། ཚང་མས་དགའ་དགོས་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་དང་རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། བོད་པ་དང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བ་སུ་ཡྱིན་
ནའང་དགའ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། འགླེལ་བཤད་སནོ་སྟངས་དང་དླེ་འདའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཐླེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད། ང་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མཐོང་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་བས་ན་
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འདྱི་དནོ་བཟང་ཞྱིག་རླེད། དངསོ་གནས་བས་ན་ཚང་མས་དགའ་དགསོ་པ་ཞྱིག་རླེད། སྱི་ཚགོས་ནང་འཁྲུགས་ཐླེབས་དགསོ་
པའྱི་རྒྱུ་རླེན་དང་། དླེའྱི་སང་ལ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་སད་ཆ་ཤཤོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལྟ་བུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་མྱིག་གྱི་ལྟ་ས་དང་རྣ་ཅོག་གྱི་ཉན་ས་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བདོ་དོན་ཐགོལ་དླེ་
འད་ཞྱིག་བས་པ་ཧ་ལས་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་སུ་གླེང་སོང་བྱུང་བ་དང་། བོད་པ་ཚོར་འདདོ་པ་ཁླེངས་དང་མ་ཁླེངས་ག་རླེ་བས་
ནས་བྱུང་བ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་འགླེལ་བཤད་སོན་སྟངས་ཐགོ་ནས། སོན་མ་དླེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་
མ་རླེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེ་ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བང་དཀར་པོར་ཕླེབས་པ་དླེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་ནས་མ་རླེད། དླེ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་འདའང་བླེད་སོད་བཏང་བ་རླེད། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཆླེན་པ་ོག་རླེ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་དང་ང་ཚོ་དླེར་
ཕླེབས་ཐུབ་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་འདྱི་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བཟ་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་དླེར་ཕླེབས་པ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་མྱིན་པ་དང་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོམྱིན་པ་གང་འད་བས་ནས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན་དླེར་ཚོར་བ་ཆླེན་པོ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་
ངོས་མ་ཟྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་མཚམས་རླེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། བསམ་བ་ོཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་མང་ནས་དགའ་དགསོ་པ་དང་། བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀའྱི་སྤབོས་པ་ཞྱིག་རླེད། རླེས་ལ་དླེ་འད་ཞྱིག་སངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཚིག་དླེར་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད། མྱི་མང་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་
ལ་ང་ོརྒོལ་བླེད་དུས་སད་འབོད་ཀྱི་འབོད་ཚིག་ནང་ལ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ལ་ོནས་མྱི་མང་
གྱིས་ང་ོརྒོལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བས་ནས་ཡོང་བ་དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ཡོང་བ་རླེད། འབོད་ཚིག་ནང་དུ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་གྱི་
མངོན་འདོད་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། གསུང་ཕོགས་ག་རླེ་བས་ནས་ཡོང་བ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་གངས་ 
༡༥༥ ཡྱིས་རང་ལུས་མླེར་སླེག་བཏང་བ་རླེད། ཁངོ་ཚའོྱི་འབོད་ཚགི་ག་རླེ་རླེད། ཁངོ་ཚསོ་ག་རླེ་གསུང་གྱི་འདུག དླེར་བལྟས་
ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དླེར་ཕོག་ཐུག་གཏོང་མྱི་ཉླེན་པ་དང་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་གང་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཤླེས་ཀྱི་
འདུག ངས་གཞན་པ་ཞུ་ཡྱི་མླེད། མྱི་མང་གྱི་མངནོ་འདདོ་ལ་ཕགོ་ཐུག་མ་སངོ་བ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་རླེད། ཚང་མས་དགའ་བཞྱིན་
སྤྲ་ོབཞྱིན་བསགས་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། འགླེལ་བཤད་གཞན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

གཉྱིས་པ། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༥ འཁྱུར་རྒྱུ་ལ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་
ལས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ཀ་སྦུག་གཡས་གཡོན་དུ་ཕླེབས་དུས་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལའང་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་གླེང་སོང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལས་ཡུན་འཁྱུར་ལ་ཉླེ་བ་རླེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་གསལ་བསགས་ནང་ཁྱིམས་
སྱིག་གཞྱི་ག་རླེ་ཡོད་མླེད་དང་། ས་མཚམས་ག་རླེ་ཡོད་མླེད་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གླེང་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་



133 
 

སོང་། སྱིད་སངོ་གྱིས་འོས་མྱིར་ལང་མཁན་དླེ་འད་ལ་རྒྱབ་སརོ་གྱི་སད་ཆ་དླེ་འད་བྱུང་ནས། གཅྱིག་བས་ན་མྱི་མང་གྱིས་དྱི་བ་
བཏང་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། དྱི་བ་བཟོས་པ་དླེ་འདའང་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངསོ་ནས་ཧ་
གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་མཚམས་ག་རླེ་ཡྱིན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཧ་གོ་མཁན་ཞྱིག་རླེད། འགླེལ་བཤད་མ་བསོན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འགོ་
བསད་ཡདོ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱི་གླེ་དླེ་འད་ང་ཚའོྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་བསླེབས་སོང་། སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་འཁུར་བ་
ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ལས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་དླེ་འད་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་འཁྲུགས་སོད་པའྱི་
སབས་འདྱིར་དླེ་འད་མ་བྱུང་བ་གནང་རོགས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་ལག་པར་དུ་འསོ་བསྡུའྱི་སབས་མཚམས་ལ་འདྱི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་།  

མཐའ་མ་དླེར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མ་ོདླེར་མྱི་མང་ལངས་གླུ་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གྱིས་ "བོད་རྒྱལ་
ལོ།" ཟླེར་བ་དླེ་འགྱིག་མ་སོང་ཞླེས་གསུངས་མ་སོང་། དླེ་གསལ་པོ་མཁྱླེན་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
འཁྲུགས་ཐླེབས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་རང་བཙུགས་ནས་འཁྲུགས་ཐླེབས་པའྱི་སང་
ལ་བཟོས་ནས། "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་བ་དླེ་འགྱིག་མ་སོང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་བ་དང་ "རྒྱ་
དམར་བོད་ནས་མཐའ་སོད་གཏོང་།" ཟླེར་བ་དླེ་དག་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་རྱིང་དླེར་འགླེལ་བཤད་སོན་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རླེད་གསུངས་པ་རླེད། དླེར་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་དང་མྱི་མང་གྱི་ཚོར་བ་
ཟླེར་ནས་འགླེལ་བཤད་ལོགས་སུ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་
འགླེལ་བཤད་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཆོག་གྱི་རླེད་དླེ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་མར་བཀའ་
གནང་ནས་དླེ་གཏོང་རགོས་གསུངས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འགོ་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་གོ་སབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་
ཁྱིམས་འཆར་ལ་སོགས་པའྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ལས་དོན་དག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་
བསལ་ད་རླེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ག་རླེ་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད། ང་ཚོས་ག་རླེ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། 
དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔླེ་མ་སྱིད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དླེ་འད་བའྱི་གསལ་བཤད་འདྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཏག་
ཏག་དགོས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཡྱིད་ཆླེས་
རྙླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་འད་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་རྒྱ་དཀའ་རྙོག་སླེལ་བའྱི་
ཐབས་བྱུས་བ་ན་མླེད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་པ་སན་སྟོང་སན་གྱི་གཟྱིགས་ནས། ང་ཚ་ོལ་ལམ་སྟོན་གནང་། ག་ོབརྡ་སྤྲོད། ང་
ཚོས་ར་འཕྲོད་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པའང་
མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། བསམ་པ་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སབས་
དང་དུས་ལ་ཕུལ་བྱུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཐུབ་པའྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརླེན། དླེ་རྱིང་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཁ་ཧྱིག་ཧྱིག་
ཚགོས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་གཏོགས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མླེད་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཆགས་དང་མ་ཆགས་ཁ་སང་གསུངས་སོང་། དླེ་འད་ཞྱིག་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་
དླེས་སབས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོའདྱིར་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་མཁྱླེན་དགོས་ཀྱི་རླེད། སོང་ཙང་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའྱི་
ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟླེར་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གུ་ཡངས་པ་ོཞྱིག་རླེད། དག་བོ་རྒྱ་དམར་དང་མཉམ་དུ་ལག་པ་
བཏང་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་ཙང་། ངས་དླེ་རྱིང་ཚུར་ནང་སོར་ནས་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་སད་ཆ་ཤོད་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་འབོད་སྐུལ་ཟླེར་ནའང་འད། ནན་པ་ོཞྱིག་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་
ཟླེར་ན། འདྱི་འདའྱི་གུ་ཡངས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གུ་དོག་པ་ོཞྱིག་ར་ཉྱིད་ནས་མ་བཟོས་རོགས་གནང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་རླེད། དླེ་ལ་ཞླེ་དག་གྱི་དགའ་ཞླེན་དང་དད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་མདོག་མདོག་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་དླེ་གུ་དགོ་
པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས། དླེ་སའང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་མོང་། མཐའ་མ་དླེར་སླེར་བདག་བཟོ་འད་བས་ནས། འདྱི་ངའྱི་ཡྱིན་
མདགོ་མདགོ་བས་ནས་བདོ་པའྱི་ནང་ཁུལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་མཐངོ་ཚུལ་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོབཟསོ་སངོ་།  

དླེ་བཞྱིན་དླེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལམ་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟླེར་
ཆགོ་གྱི་མ་རླེད་མདགོ་མདགོ་གྱི་རྣམ་པ་དླེ་རླེད། གང་ལྟར་མཁས་པ་ོདང་སྙན་པ་ོག་རླེ་བཤད་ནའང་མ་བཤད་ནའང་། ག་ཚོད་
མྱི་དགོས་ག་ཚོད་བསྐུམས་ནའང་། ངས་ཟླེར་གྱི་ཡོད། དབུ་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ང་ཚོར་སབས་
ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་རླེ་བ་ནང་བཞྱིན་ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་བྱུང་བ་དླེ་འགག་ར་གཙ་ོབ་ོདླེ་རྒྱ་ནག་རླེད། རྒྱ་ནག་ཏུ་ལྟ་བ་མཁླེགས་
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བཟུང་ཅན་གྱི་དཔནོ་ངན་དླེ་ཚསོ་ཡྱིད་ལུགས་རྣམ་འབླེད་ཀྱི་བ་ོརྱིག་གྱི་མ་འདངས་ནས་ལག་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། སནོ་གཞན་
ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚ་ོལག་པར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཡྱིན་མདོག་མདོག་ཤཤོད་མཁན་དླེ་འདས་གུ་དོག་པ་ོབཟོས་
ནས། གཅྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ "བོད་རྒྱལ་ལོ" ཟླེར་མྱི་ཆོག་པ་ག་པར་ཡོད་པ་
རླེད། རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱལ་དར་འཁྱླེར་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ག་པར་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བ་ན་མླེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་མྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད། དླེ་ཁ་ལ་ཁྱླེར་ནས་གུ་དགོ་པ་ོབཟསོ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་མཐོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གཅོག་རོགས་གྱིས། འདྱི་འད་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡང་
དག་པའྱི་ལམ་ཁ་ལ་བཞག ལག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གང་འད་
ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དླེ་འད་ཞྱིག་ཉན་ཡོང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གུ་ཡངས་པ་ོདང་། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་བླེད་ཆོག་
པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་རླེད། དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ལ་ལག་པ་བཏང་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་
ཐུབ་སར། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། ང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འག་ོདུས་རང་
བཙན་ལྟ་གྲུབ་པ་ས་གནས་གསོ་ཚགོས་ནང་དུ་ཡངོ་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་མདགོ་མདགོ་དླེ་འདའྱི་དྱི་བ་གཏངོ་མཁན་འདུག དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་དགངོས་དནོ་ཡྱིན་མདགོ་མདོག་བས་ནས། ང་རྒྱལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་བསླེད་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག ངས་དླེ་
འད་ཞྱིག་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་དནོ་ག་པར་འདུག་ལབ་ཡྱིན། བས་ཙང་དླེ་དང་དླེས་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་
དབུ་མ་དང་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འད་པ་ོཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་བརད་ནས། གཉྱིས་ཀས་བརད་ན་རྒྱ་ལ་རོད་དགོས་
རླེད། བོད་པའྱི་ནང་ཁུལ་བརད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རླེད། ལག་པར་དུ་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གུ་ཡངས་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཙམ་ཡང་ཟླེར་མྱི་ཆོག་པ་དླེ་འདའྱི་གུ་དོག་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རླེད། དླེ་འད་གསུངས་བསད་ན་བ་ན་མླེད་པའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཛད་རླེས་དང་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རྱིས་མླེད་བཏང་
བཞག་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདླེ་རྱིང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབླེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། རྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད།  
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དང་པ་ོདླེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་རླབས་ཆླེན་གྱི་ཕག་ལས་གཅྱིག་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་
ནས་རླེས་འབོར་བའྱི་རྱིགས་ལ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆླེན་གྱི་ཕག་ལས་
ཤྱིག་རླེད། བོད་ནས་རླེས་འབོར་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་བདླེ་སྡུག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་འབླེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་རླེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ལག་པར་དུ་དླེང་
སང་བོད་ནས་ཡངོ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོད་དུས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་ནས་ཡངོ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མླེད་པ་ཆགས་
སོང་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མླེད་དུས། འདྱིར་བསླེབས་པ་དླེ་ཚོར་མཐུན་རླེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། 
ཚང་མ་དང་མཐུན་བསད་པ་དང་། བླེད་འོས་པ་ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་དླེར་བསགས་བརོད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འགན་འདྱི་བཀའ་ཤག་
ལན་རྒྱས་ཀྱིས་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུས་ན་དམྱིགས་བསལ་ཡག་པ་ོའད་ཞྱིག་མཐོང་སོང།  

 དླེ་ནས་བོད་ནས་རླེས་འབོར་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་བས་པའྱི་ཁར་ཐུག་ལ། ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་
བཙུན་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དླེ་ཚ་ོབོད་ནས་འབོར་བསད་པ་
དངོས་ཡོད་རླེད། བོད་པ་གཙང་མ་ཡྱིན་པ་དངོས་ཡོད་རླེད། ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་དླེ་ཚ་ོཁ་ོརང་ཚོའྱི་བླེད་སྟངས་མ་འགྱིག་
ནས་ཁ་ཐོར་སོང་བ་དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མ་རླེད། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་མང་ཆླེ་བ་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོསྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། འཛིན་གྲྭ་དང་བསབ་པ་སོབ་གཉླེར་མཐར་ཕྱིན་ཚར་དུས། གནས་སྟངས་ལོགས་ཀར་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས་རྱིགས་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕླེབས་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་བོད་ལ་ཕླེབས་པ། དླེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ཁག་ཅྱིག་མུ་མཐུད་དཔླེ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ཁག་ཅྱིག་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཁོངས་
གཏོགས་སུ་མླེད་པར་བརླེན་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ། ཐ་ན་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་ (R.C.) དླེ་འད་ཞུ་དགོས་
བསམས་ནའང་རྒྱབ་གཉླེར་ཞུ་ས་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་དཔླེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
མཚོ་པདྨར་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་དླེ་ཚོའྱི་ཁང་པ་དང་མཐུན་འགྱུར་འགོ་མུས་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ཁོངས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཁ་
འཐོར་རྱིགས་ཁ་ཤས་རང་བཙུགས་ནས་ཕྱིར་འཐླེན་གནང་བ་དླེ་འད་གོ་རྒྱུ་འདུག ཁོང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་གནང་གྱི་
འདུག དླེ་ཚ་ོདངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རླེད། བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་བོད་ནས་བསླེབས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། སོད་ཁང་མླེད་པ་
གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས་དབླེ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབླེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་
དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་དང་འབླེལ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མྱི་ལ་རང་བཙན་
ཟླེར་བ་དླེས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སད་དངོས་སུ་བས་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དང་པ་ོ
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གསུང་ཡོང་དུས་ཁོང་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་མླེད་གསུངས་སོང་། གཟྱིགས་ཀྱི་མླེད་ན་གནས་ཚུལ་ལོགས་ཀར་རླེད། མ་ཤླེས་མ་
རྱིག་མ་གོ་གསུམ། དླེ་གསུམ་རྒྱལ་པོའ་ིབཀའ་ལ་མླེད།། གསུངས་པ་རླེད། རླེས་སུ་གསུང་ཡོང་དུས་དངོས་སུ་མྱིས་ཁོང་གྱི་
མདུན་ལ་བསྟན་སོང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་དངོས་སུ་མཚན་སོད་བླེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་དངོས་སུ་མཚན་སོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་དླེར་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ོརྒོལ་དང་
ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ག་རླེ་བས་ནས་མ་གནང་བ་རླེད། བཀའ་ཤག་གཙོས་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་
ཚགོས་པ་སྱིག་འཛུགས། ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་དླེ་ཚསོ་འགའ་ཤས་གཅྱིག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་
ཟུར་ཟ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར། ཟུར་ཟ་རླེད་ཟླེར་ནས་ལས་ཤོག་སང་ལ་ཡྱི་གླེ་ཆར་པ་འབབ་འབབ་བླེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་
འད་པསོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཚན་དངསོ་སུ་བཏོན་ནས་མཚན་སད་བས་པ། མཚན་སད་དླེའང་ཚད་ལས་བརྒལ་
བ་དླེ་འད་བས་ཡོད་པ་རླེད། ལས་ཤོག་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཡྱི་གླེ་ན་གཅྱིག་ཀང་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཚརོ་གུ་ཡངས་ག་
རླེ་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་མཚན་སད་བླེད་མཁན་མྱི་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་རླེད་དམ། 
དླེ་འད་ཡྱིན་ན་མྱི་སུས་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སུས་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་སོར་ལ་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གསུམ་པ། མྱི་མང་ལངས་གླུ་དང་འབླེལ་ནས་ཡྱིན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སརོ་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་བསྟདོ་བསགས་ཕུལ་
ཚར་བ་རླེད། དླེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ལངས་གླུ་གལ་སྱིད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁྱླེར་ནས་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རླེད་མ་གཏོགས། ད་ག་སླེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་གནང་
ནས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་
ལངས་གླུ་མཚམས་བཞག་པ་དླེ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རླེད་དམ། དླེ་མ་རླེད། 
སབས་དླེ་དང་དླེའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་ཟླེར་ནས་གཏང་རྒྱུ་མླེད་པ་བཟསོ་
བཞག་པ་རླེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་མྱི་མང་ལངས་གླུ་གཏང་རྒྱུ་མླེད་པ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་
རླེད། སོང་ཙང་བཀའ་མོལ་དླེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

དླེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
འགླེལ་བཤད་སྙྱིང་རླེ་མ་ོབསོན་མ་བསོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་ཚར་བ་རླེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་
གསལ་ཡོད་པ་དླེ་ག་རང་རླེད་མ་གཏོགས། ཡ་ཡར་ཁྱིད། མ་མར་ཁྱིད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གུ་ཡངས་པ་ོརླེད་ཟླེར་
ནས་འགླེལ་བཤད་སོན་ས་རག་གྱི་མ་རླེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལག་པར་སྤྲད་ཚར་བ་རླེད། 
དླེ་བས་ཚར་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ནང་དུ་ང་ཚོར་གུ་ཡངས་པ་ོཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་གུ་ཡངས་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དམ། ང་བོད་ནང་འཚར་ལོངས་འབྱུང་མཁན་ཞྱིག་
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ཡྱིན། ང་ལ་ཉམས་མོང་ཡོད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་གུ་ཡངས་མླེད་
ཙང་ང་མྱི་ཡུལ་ས་མཐའ་ལ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ དླེར་བརླེན་ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་
དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་གུ་ཡངས་པ་ོམླེད་ཙང་ང་ཚ་ོགནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚདོ་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་ ༥ དང་། བསར་དུ་ག་ོསབས་ལླེན་མཁན་ ༡། དླེའྱི་རླེས་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། བཀའ་ཤག་
གྱི་སྱི་ཡོངས་ཐགོ་བག་ོགླེང་དང། གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་གཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་འག་ོགབས་བླེད་ཀྱི་འདུག གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་ཐོག་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བངས་ཚར་བ་རླེད། ལྡབ་སོར་བས་ན། དླེ་རྱིང་དང་སང་ཉྱིན་དབར་སོན་རྱིས་ཐོག་ཏོག་
ཙམ་འག་ོཡྱི་རླེད་བསམས་སོང་སྟླེ། རླེ་བ་བརླག་གབས་བླེད་ཀྱི་འདུག  

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཁ་སང་ཆ་ཤས་བངས་ཚར་བ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སར་མ་ ༣ གྱི་ག་ོསབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། སྱིར་བཏང་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མདང་དགོང་གྱི་གནད་དོན་
ཞྱིག་ལ་འཕྲོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་དུ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་མདང་
དགོང་ཞུས་པ་དླེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནག་པ་ོབཟསོ་པའྱི་རྫུན་དླེར་ཐླེར་འདོན་བ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ལ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིབ་ཕྲ་འབརོ་སངོ་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་མྱི་
མང་ལངས་གླུ་དང་གསུམ་བཅུའྱི་དན་གླུའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་འགླེལ་བཤད་བསོན་སོང། ཡྱིན་ནའང་སབས་དླེ་དུས་མྱི་
མང་ལངས་གླུ་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་བཟོ་མཁན་གྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ 
ནས་བཟུང་སྟླེ། སྱི་འཐུས་ལན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ནས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དླེ་ཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ར་འཛིན་ཡྱིན་པ་དང། དླེ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་ར་འཛནི་བླེད་ས་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་བཞག་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་
དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་དན་གྱི་འདུག དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོའདུག ཁ་ཤས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་མ་བསོད་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་ལ་མ་རྱིས་མཁན་
དང་། ཁ་ཤས་ལ་གུ་ཡངས་པོ། ཁ་ཤས་ལ་གུ་དོག་པ་ོདླེ་འད་མང་པ་ོའདུགཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དླེ་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་སོན་ནས་ཁོར་ཡུག་
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བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆ་རླེན་འདྱི་ཚང་མ་མླེད་པ་བས་ཚར་བ་རླེད་དམ། ཡོད་རླེད་དམ་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། མྱི་མང་ལངས་གླུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
འགླེལ་བཤད་སོན་གྱི་ཡོད་དུས། དླེ་རྱིང་ཁྱད་པར་མླེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་གོལ་སོན་ལ་མྱི་མང་ལངས་གླུ་གཏང་རྒྱུའྱི་
མཚམས་འདྱི་ག་དུས་བཞག་འདུག ཆ་རླེན་ག་རླེའྱི་འགོ་ནས་འཇོག་དགོས་ཐུག་འདུག དླེ་ཚ་ོངླེས་པར་དུ་གོས་ཚགོས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོབས་ནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་རྒྱ་ནག་ལ་སྤྲད་ནས་བཟུང་སྟླེ་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྡུག་ཏུ་བཏང་བ་མ་རླེད་
དམ། དླེ་ཡང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། དླེའྱི་སནོ་ལ་ང་ཚོས་ཡར་མར་འབླེལ་བ་ཏོག་ཙམ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕར་འག་ོཚུར་འོང་
མང་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བསམ་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་འདྱིའྱི་འགླེལ་
བརོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྤྲད་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་ལ་འབླེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་མླེད་པ་ཆགས་དུས། རྒྱ་མྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་རླེད་འདུག་དན་ནས་མཚམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལའང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ༌མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཕལ་ཆླེར་ཕ་ོབང་དཀར་པོར་ཕྱིན་པ་འདྱི་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ས་
རླེད། སྱིད་སོང་གྱི་འགླེལ་བཤད་སོན་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བརླེན་ནས་ག་ོནོར་ཐླེབས་སོང་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། དླེ་ནས་འོས་བསྡུ་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་སོར་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕླེབས་སོང། ཕ་ོབང་
དཀར་པོར་ཕྱིན་ཡོད་དང་མླེད་ཀྱི་སོར་ནས་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་གང་འད་ཕྱིན་ཡོད་མླེད། ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིགནད་ཡོད་མྱི་སས་ངོས་འཛིན་
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གང་འད་གནང་ཡོད་མླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཞུ་ཆོག དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་སབས་དླེ་དུས་བག་ོགླེང་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། སྱིད་
བྱུས་ཐགོ་ལའང་སབས་དླེ་དུས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

འསོ་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསངས་པ་རླེད། བསངས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བཀའ་ཤག་དང་
སྱིད་སོང་གྱིས་འགླེལ་བཤད་མ་བསནོ་ཀ་མླེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕགོས་འདྱི་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ད་
ལན་སྱིད་སངོ་གྱི་སོར་བསདོ་ས་ཆ། ཉྱིན་ ༡༤ ནང་ས་ཆ་ ༡༣ ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བས་པ་རླེད་དླེ། མཐའ་མར་གནམ་
གཤྱིས་ཡག་པོ་མླེད་པར་རླེན་གནམ་གྲུ་འཕུར་མ་ཐུབ་པར་བརླེན། ས་ཆ་ ༡༠ ལ་མ་གཏོགས་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ནས་ས་ཆ་ ༢།༣ ལ་དྱི་བ་ཕླེབས་པ་རླེད། ས་ཆ་ ༧ ལ་དྱི་བ་དླེ་འད་གང་ཡང་ཕླེབས་མ་སོང། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
དྱི་བ་འདྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དྱི་བ་འདྱི་ཐད་ཀར་སྱིད་སངོ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདླེབས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་ནག་པ་ོ
ཆགས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་ཙང་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རླེད། འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་རང་བསྐུར་མ་སོང། འོས་
བསྡུ་ཡང་ཟླེར་མ་སོང་། དྱི་བ་གང་བསྐུར་བ་རླེད་ཅླེ་ན། བཀའ་ཤག་ལ་སོན་བརོད་གཅྱིག་ག་རླེ་འདུག་ཟླེར་ན། ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཁང་ལ་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་མར་ཕབ། སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡར་བཞག་པ་རླེད། སྱིད་སོང་སོ་སོ་རླེད། ངས་འདྱིར་ལན་
རྒྱག་གྱི་མྱིན་ལབ་ན་མྱི་མང་གྱིས་ག་རླེ་དགངོས་ཀྱི་རླེད། སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་རྒྱག་མ་ཕོད་པ་ཆགས་འདུག ཏན་ཏན་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད་ཟླེར་ནས་བདླེན་པ་མྱིན་ནའང་དཀྲགོ་གཏམ་སྤླེལ་མཁན་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རླེད། སྱིད་སོང་གྱིས་ལན་མ་
བསོན་ན་དཀྲོག་གཏམ་འག་ོངླེས་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་མར་ཕབ་པ་དང་། སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡར་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རླེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུའང་དྱི་བ་བསླེབས་པ་དླེ་འདྱི་འད་ར་བ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་
འགླེལ་བཤད་བསོན་པ་རླེད། དླེ་ས་ང་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་འོས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུའང་འོས་བསྡུ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་
ཡོད་པ་རླེད། བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་སོན་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཕྱིན་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་སབས་དླེ་དུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་དྱི་བ་འདྱི་བཏོན་པ་རླེད། འདྱི་འོས་བསྡུ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་
ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་ལན་མ་བསོན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། བོ་བཟང་སླེང་གླེ་རྒྱ་ནག་ལ་
ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པ་རླེད། ཐླེངས་གཅྱིག་མ་རླེད། ཕྱིན་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་བོན་ཁྱི་
པས་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཕྱིན་པ་རླེད། མ་འགོ་བའྱི་སོན་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ལ་སྙན་སླེང་ཆ་ཚང་ཞུས་སོང་། འགོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རླེད་དམ། དླེ་རྱིང་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། མ་འག་ོགོང་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས། ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་ཏླེ། དླེ་ནས་རླེས་སུ་ཚུར་ལོག་ནས་ག་རླེ་ག་རླེ་བྱུང་བ་ཆ་ཚང་
སྙན་སླེང་ཞུས། སབས་དླེ་དུས་ངས་ཞུ་མོང། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་དྱི་བ་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་རླེ་གཟྱིགས། བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འག་ོརྒྱུ་འདྱི་སླེར་གྱི་ཐོག་ནས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ནང་དོན་ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ལ་བརྱི་མཁན་ཞྱིག་དང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བརྱི་



142 
 

མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་། ཆ་ཚང་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སབས་སུ་
འོས་མྱི་ལ་སོན་བརོད་བླེད་པའྱི་སབས་སུ། གང་ཟག་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་ཙང་། བཀའ་ཤག་
གྱིས་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད་དམ་མ་མཁྱླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་དྱི་བ་ཕླེབས་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་
མཁྱླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལན་སྐུ་པར་དབབ་པའྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ལའང་སྱིད་སངོ་ངམ་
བཀའ་ཤག་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ནམ་ཡང་ཕབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
སྱིད་སོང་གྱི་པར་ཡར་བཞག་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་བདླེན་པ་མ་རླེད། ངས་གསལ་བཤད་འདྱི་ཞུས་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་གསལ་
བཤད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིས་ས་ོབཏགས་ཡངོ་གྱི་རླེད། ནག་པ་ོཆགས་ཉླེན་ཡདོ་པ་རླེད།  

གཉྱིས་པ། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ སོར་ལ་རླེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བས་ཚར་བ་རླེད། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ 
འདྱིར་ལོག་ཟ་རུལ་སྲུངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རླེད། ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་ཉསོ་ཡོད་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ།ོ རླེས་སུ་འསོ་མྱི་ནས་ཀང་ལོག་
ཟ་རུལ་སྲུངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ ཡྱིས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ཉོས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་
གསལ་བཤད་བས་པ་རླེད། སབས་དླེ་དུས་བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་ལ་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྱི་བ་ཕླེབས་ཡོད་དུས་
ལན་མ་བསོན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འོས་
བསྡུ་དང་འབླེལ་བ་ཟླེར་དུས་འོས་མྱི་བཞླེངས་མཁན་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་བླེད་ཕོགས། མ་འོངས་འཆར་སང་འཆར་གཞྱི། 
འསོ་མྱི་འདྱི་འསོ་དང་མྱི་འོས་ལ་སོགས་པའྱི་ཐགོ་དྱི་བ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་རང་ལན་བསོན་གྱི་མ་
རླེད། ལན་བསོན་པ་དླེའང་མྱི་མང་ནས་དྱི་བ་དྱིས་པར་བརླེན་བཤད་པ་རླེད་མ་གཏོགས་དང་དུ་བངས་ནས་བཤད་ཡོད་པ་མ་
རླེད། མྱི་མང་གྱི་དྱི་བར་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རླེད།  

དླེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་གསལ་བཤད་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞླེས་སགས་བརོད་གནང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་
གནང་། ཁ་སང་སོན་མ་ཐླེངས་གཅྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགླེལ་བཤད་འདྱི་གང་
བྱུང་མང་བྱུང་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་འདྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་
དགསོ་དནོ་འདྱི། སྱིག་འཛུགས་ཤཤྱིག་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་རྒྱབ་རླེན་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་མཁྱླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་བསནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དང། གཙང་མ། ལངས་ཕོགས་ལ་
ཕན་གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ལངས་ཕོགས་དླེ་ག་རང་ཡྱིན། མྱི་རླེ་རླེས་འགླེལ་བཤད་བསནོ་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོནརོ་ཐླེབས་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ར་ཆླེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལ་ག་ོནརོ་ཐླེབས་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་པ་དླེའང་
མླེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག  
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་མང་ལངས་གླུའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འསོ་གཞན་
ཞྱིག་ནས་ལན་བསོན་སོང་སྟླེ། མྱི་མང་ལངས་གླུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད། གལ་ཏླེ་དླེར་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་གོས་ཆདོ་ཁུར་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༧ 
ལོར་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་
རང་འཇགས་བཞག་ན། གོས་ཆོད་འཁུར་ཤོག འཁུར་ཤོག་ཟླེར་ནས། དངོས་གནས་གོས་ཆོད་ཁུར་ན། ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་མོས་མ་ཆགས་ཚ་ེག་རླེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགན་འཁྱླེར་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཤོར་
ན་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། མང་ཉུང་ཤོར་ན་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་རླེད། སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་རླེད་ཟླེར་དུས་འདྱི་ལ་གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རང་འཇགས་བཞག་ན། ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་གོས་
ཆོད་ཁུར་ན་ཞླེས་གསུངས་སོང་། ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཁུར་ཤོག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེར་བརླེན་བཀའ་མོལ་
མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་མ་གནང་རགོས། མཐའ་དོན་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་མཁན་ཚོར་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བས་པར་བསགས་
བརོད་གནང་སོང། གཞྱི་རའྱི་ནང་སྱིད་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་ཙང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུང་གྱི་རླེད། བོད་
ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚསོ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཞལ་ལ་གཟྱིགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་རླེ་བ་ཞྱིག་བས་ནས། མནར་སདོ་
གདུག་རྩུབ་ཀྱི་འོག་ནས་ཚུར་ཕླེབས་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་བདླེན་པའྱི་དཔང་རགས་འདྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་མཁན་ཚོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོས་ཆ་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་དུས། དླེ་དག་ལ་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆླེན་པ་ོརླེད། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་འདྱི་ཕ་མ་ལྟ་བུ་རླེད། འཇོན་ནའང་མ་འཇོན་ནའང་མཐུན་
རླེན་སར་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་འགན་རླེད་ཅླེས་ཞུས་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་མཐུན་རླེན་གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་སོད་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཟླེར་ནས། སྱིར་དང་། བདླེ་སྱིད་གྱིང་། སླེལ་ཀོབ་སོགས་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རླེན་སོར་གྱི་
ཡདོ་པ་རླེད། འདྱི་ལ་གྲྭ་བཙུན་ཚུད་དང་མ་ཚུད། མཚ་ོཔདྨ་དཔླེ་མཚནོ་ཞྱིག་བགངས་སངོ། ང་ཚོར་ར་འཛནི་བཀདོ་ཁྱབ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཟྱིན་པའྱི་རླེས་སུ་ཚུད་དང་མྱི་ཚུད། སོན་ལ་སུ་བཏང་དང་རླེས་ལ་སུ་བཏང་། དླེ་འད་རྱིམ་
པས་ཡོང་གྱི་རླེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོས་ཉམ་ཐག་དང་། གཞོན་སླེས། མ་འོངས་སོན་ར། རྒས་འཁོགས། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ལྟ་རོག་
གནང་རྒྱུ་འདྱི་དབླེ་འབླེད་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མཚ་ོཔདྨ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། དླེ་སོན་ང་ཕར་ཕྱིན་པའྱི་སབས་སུ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་ (RC) མླེད་མཁན་དླེ་
འདའང་འདུག དཔླེར་ན། ཨ་ཞང་ན་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ནས་བོད་ནས་ཐད་ཀར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་དླེ་འད་འདུག 



144 
 

དཀའ་ངལ་དླེ་རྱིགས་སླེལ་བའྱི་ཆླེད་དུ་ཐླེངས་གཅྱིག་ང་ཚསོ་མྱི་གངས་ ༩༠༠ ལག་ཙམ་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་ (RC) 
བཟསོ་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཉླེ་ཆར་མྱི་གངས་ ༣༠༠ མྱིན་ཙམ་ལ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་རླེད། མང་བ་འདྱི་བོད་ནས་ག་ོབུར་དུ་ཕླེབས་ནས་
ལག་པ་དླེ་དག་རླེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དླེ་ཚརོ་ང་ཚསོ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སབས་རླེ་ཐ་ོགཞུང་ནང་མྱི་གངས་ 
༩༠༠ ཙམ་འཁོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ (RC) གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དུས་མྱི་གངས་ ༤༠༠ ནས་མྱི་གངས་ ༥༠༠། 
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་མླེད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞླེ་དག་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ཁྱླེད་ཚོས་མྱི་འདྱི་ཙམ་ཡོད་ཟླེར་གྱི་འདུག འཁྱིད་ཤོག་ཟླེར་དུས་འཁྱིད་རྒྱུ་མླེད། དླེ་ནས་ག་པར་ཕྱིན་
སོང་ཟླེར་དུས་བཤད་རྒྱུ་མླེད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དྱི་བ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཛནི་སོང་གྱི་ཕག་ལས་ཟླེར་དུས་མག་ོ
རྙགོ་པ་ོཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་བས་དང་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚན་སད་ཞུས་པ་འདྱི་མཁྱླེན་པ་རླེད་གསུངས་
སོང། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རླེད། དླེ་ཚོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ད་ོསང་བླེད་ཀྱི་མླེད། ཁ་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་སླེབ་དུས་དླེ་འད་
མཐོང་དུས། ང་ལ་ཚརོ་བ་འདྱི་སླེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཚོར་ལན་འདླེབས་བས་དང་མ་བས་ཀྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་
བསྡུར་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཤོད་མཁན་དླེས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ལ་མཚན་སད་ཞུ་དུས་སྱིར་ས་ག་རླེ་བས་ནས་གགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཚོར་བ་འདྱི་བསླེབས་སོང་། དངསོ་གནས་
བས་ན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེར་སོན་བརོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱླེད་རང་གྱིས་ནོར་འདུག་ཟླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
དླེ། ཟླེར་མཁན་རྱིགས་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་བསམས་སོང། ངས་ཞླེ་དག་ལྟ་ཡྱི་མླེད་ཙང། ད་ལྟ་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ ལག་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེར་ལངས་ཕོགས་
གཅྱིག་བསྟན་ན་ཡག་པ་ོའད་མླེད་ན་བསམས་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི། མྱི་མང་ལངས་གླུ་ག་དུས་མཚམས་བཞག་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་
རླེད། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་མཚམས་བཞག་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་
འདྱི་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སང་གནངས་ཤྱིག་ལ་ལན་ཡོད་པ་བླེད་ཆོག་པ་གྱིས། ཚོགས་གཙ་ོལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཕག་སླེལ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བ་ོའཚབ་བ་རྒྱུར། ཉླེ་ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་མྱི་མང་ལངས་གླུ་
བཏང་བ་ལ་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་འགོ་ཡྱི་རླེད་ཅླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྱི་དང་སླེམས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། གང་
ལྟར་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་འགྱུར་བཟང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད། བརྡ་ལན་ཡོག་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད། བོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ལ་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་ལའང་ལོ་མང་འདྱིར། ལག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་
བཟུང་སྟླེ། དླེ་བཞྱིན་གོས་མོལ་མཚམས་ཆད། ཡར་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བས་པ་འདྱིར། ང་རང་ཚསོ་འཐབ་རོད་ཀྱི་གོམ་པ་
སྤོས་ནས་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རླེད་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ག་རླེ་བས་ནས་གནང་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐོག་འགླེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་བསནོ་ཟྱིན་པར་སངོ་། འདྱིའྱི་
ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངོས་ལླེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་ "བོད་རྒྱལ་ལོ" གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ (Narrative) ལབ་ཀྱི་འདུག མྱིས་གོ་བ་ལླེན་སྟངས་ནོར་ནས་
འཐབ་རོད་ཀྱི་ནུས་པ་འདྱི་མར་ཉམས་ནས་ག་ོབ་འདྱི་ལོག་ནས། འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་འག་ོཡྱི་མླེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ར་
བའྱི་ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་བླེད་ཀྱི་མླེད་དླེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་པ་ལྟ་བུ་རླེད་
འདུག་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་འདྱིས་གནདོ་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཨྱིན་སད་ཀྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། (Anticipatory Compliance) ཁོར་
ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དླེ་རྱིང་ཐླེངས་དང་པ་ོཕན་པ་ལས་གནོད་ཡོད་ས་རླེད་
ཅླེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གནད་དགག་ཅྱིག་རླེད་འདུག ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུར། ང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཆགས་ནས་ལོ་ 
༥ འཁོར་ཟྱིན་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ལས་ཉྱིན་དང་པོར་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་དླེ་ས་
ནས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེར་དཀའ་མོལ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མླེད་པ་དང་། ཆོག་གྱི་མ་རླེད་མདོག་མདོག་
གསུངས་སོང། སབས་དླེ་དུས་ཀང་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡྱིན། མྱི་མང་གྱིས་འདླེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་། 
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ག་རླེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་ང་རང་ཚོས་གོས་བསྡུར་གང་འད་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུགཤང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རླེད། འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བངས་ནས། དླེ་རྱིང་ཕག་སླེལ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དླེར་གོས་བསྡུར་བླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕླེབས་བསུ་ཞུས་
སོང། དགའ་བསུ་ཞུས་སོང། དུས་ཚདོ་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག འགྱུར་བ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་
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གནས་སྟངས་ཀྱི་རླེན་པས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གུ་
ཡངས་ཆགས་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་རླེད་མྱི་འདུག  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དླེ་ནས་ངས་མཚམས་འཇོག་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་སྱིད་སོང་བདམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་རླེས་སུ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༨ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ (Council of 

Foreign Relation) ལ་བག་ོགླེང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསུང་རྒྱུར། མང་གཙ་ོའདྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་
རླེད། བོད་ནང་དུ་མང་གཙ་ོདགོས་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལན་སོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་འདྱི་མང་གཙོ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག་པས། འདྱིར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ངས་
འགྱུར་བ་འདྱི་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དླེ་ས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ི
ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེ་སའང་དགག་པ་བས་པ་ཡྱིན། ཁུངས་གཏུག་ས་འདྱི་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་
རང་སྱིད་རང་སོང་འདྱི་ལ་གཏུགས་ནས་འགླེལ་བ་བསོན་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སྤྲད་ནས་ཧ་ལམ་ལ་ོ ༡༢ ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཨ་ལན་བརྡ་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། གང་
ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང། ལག་པར་དུ་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་ཡར་ལན་བ་རྒྱུ་ལ་རླེ་བ་ཡདོ་དམ་མླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་ནས་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད། འདྱི་རླེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སནོ་ལ་བག་ོགླེང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གྱི་བསྡུས་
བསྡུས་དླེ་འད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཁ་སང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སོན་མའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་
འཕྲྱིན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པོས་ཐག་
གཅོད་གནང་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་ལ་ཁྱླེར་ཡོང་
ན་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་བརྡ་ལན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མླེད་པའྱི་འབོད་སྐུལ་བས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་
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པ་ོཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བླེད་ཀྱི་མྱིན། མྱིན་ཏླེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེར་
མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དླེ་ཚོ་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་གོས་སྡུར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པར་སོང་ཙང་། གནམ་འོག་གྱི་
གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཟླེར་བ་ཞྱིག་གྱིས་གསར་འགོད་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨ་རྱི་ཁང་པ་དཀར་
པོར་བཅར་བའྱི་སབས་ལ་ལས་ཤོག་གྱི་སང་ལ་བརོད་ཚིག་རླེས་ཟློས་བླེད་མྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་ང་
ཚརོ་བཤད་བསད་པ་ "བོད་རྙྱིང་པ་ནྱི་བཀས་བཀདོ་རྒྱུད་འཛནི་ཞྱིང་བན་ལམ་ལུགས།" ཟླེར་བ་དླེ་འདའྱི་བརོད་ཚགི་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་བཀོད་པའྱི་ཡྱིག་ཉོག་ཅྱིག་བཀྲམས། དླེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ལས་ཀང་གནད་འགག་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཟུར་ཞྱིག་གྱིས་
རླེས་ཟློས་བླེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་མཚན་སད་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། ལག་པར་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས་
དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མླེད་ཐོག་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱིས་མག་ོསྨྲོས་ཙམ་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་
དང། རྒྱབ་སོར་ཐོབ་པར་སླེམས་གཏྱིང་ནས་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་དཀྲུགས་འགོ་ཡྱི་
འདུག དཔླེར་ན། ཁ་སང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་དང། ན་ནྱིང་ངས་ཞུས་པ་དླེ་ཡང་དཀྲུགས་འག་ོཡྱི་འདུག 
ངས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དག་བ་ོཟླེར་བ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
རླེད། རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་འད། དབུ་མ་ཡྱིན་ནའང་འད་འཚ་ེམླེད་ཞྱི་བ་འདྱི་ང་ཚསོ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དག་བ་ོལབ་དུས་
འཚ་ེབའྱི་ངག་ཅྱིག་རླེད། ཕར་ཕགོས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཞླེ་འཁནོ་ཁངོ་ཁ་ོབསྐྲུན་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་། འཚ་ེམླེད་ཞྱི་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་
དང་འགལ་གྱི་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་ན་ནྱིང་ངས་ཞུས་པ་རླེད། ལག་པར་དུ་ཆོས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་གྱི་སྟོན་པའྱི་ན་བཟའ་མཆོད་
མཁན་དགླེ་འདུན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གང་ཟག་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་དང་། ཕ་རོལ་པ་ོལ་དག་བོ་ལབ་ན་སབས་འགོའ་ིབསབ་བ་
དང་འགལ་གྱི་མ་རླེད་དམ། ཆོས་བླེད་དགླེ་འདུན་གྱི་སམོས་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་མ་རླེད་དམ། ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་
པ་རླེད་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཡར་སར་མར་སར་དླེ་འད་བླེད་ཀྱི་འདུག ལག་
པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཀང་ད་ལྟ་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཟླེར་ན། རྒྱལ་དར་འཕར་རླེད་ཅླེས་དླེ་འད་གསུངས་
སོང། ལས་འགུལ་དླེ་དབུ་མའྱི་ལམ་རླེད་ཟླེར་གྱི་མྱི་འདུགཤརང་བཙན་གཙང་མའྱི་ལས་འགུལ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག ངས་རྒྱ་
བོད་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཕར་བས་ནས་འད་མཉམ་གྱི་ཐགོ་ནས། སབས་དླེ་དུས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གྱི་མྱིང་ལ་མྱི་རྱིགས་
འད་མཉམ་དང་། དངསོ་ཐགོ་བདླེན་འཚོལ་ཟླེར་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སྟླེང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་
ལ་སྤླེལ་ཚར་རླེད། ལན་གནང་རགོས་ཞླེས་ཞུས་ཚར་བ་རླེད། བས་ཙང་ངས་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱལ་དར་གཅྱིག་པུ་འཕར་མླེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞལ་རྫུན་གསུང་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། མྱི་ཉམས་ཆུང་གྱི་མགོ་གནོན་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སབས་སུ་བབ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐད། ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནང་ལ་ང་ཚ་ོ
བོད་ལ་དགའ་འསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་མག་ོའདོམས་སྱིད་སོང་ཕྱི་སྱིད་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་པ་དང། ཨ་རྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་པ། བོད་དོན་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་
འབླེབས་བླེད་ཐུབ་པ་བཅས་རླེད། དླེ་དག་དངསོ་གནས་རྒྱ་ནག་བསད་བཟདོ་མ་བདླེ་བ་བཟསོ་སངོ་། འདྱིའྱི་ཐགོ་སྐུ་ལས་སནོ་
མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་སྙྱིང་ཁུངས་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིླེད་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་ཆ་ཞྱིག་ག་རླེ་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ལ་
འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (VOA) གྱི་གསར་འགོད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག པདྨ་རྡ་ོརླེས་དྱི་བ་འདྱི་དུས་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལན་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་དླེ་ས་ནས་ཕ་ོབང་དཀར་
པོའ་ིནང་དུ་ཕླེབས་པ་དླེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་བས་ཏླེ་ནམ་ཡང་ཕླེབས་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་རླེད། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་བས་ཏླེ་ཕླེབས་ཡོད་ན་དཔླེ་ཆུང་ཆུང་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་རླེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའྱི་སབས་ལ་འཛམ་གྱིང་
ཡོངས་ཀྱི་ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རླབས་ཆླེན་ཞྱིག ན་ོསླེལ་ཞྱི་བདླེའྱི་གཟླེངས་རགས་བཞླེས་མཁན་ཞྱིག ས་ཡ་དྲུག་གྱི་དབུ་
ཁྱིད། ནང་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་བས་ཏླེ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་བཙན་བལོ་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བས་ཏླེ་
༸གོང་ས་མཆགོ་ནམ་ཡང་ཕླེབས་ཡདོ་པ་མ་རླེད། འདྱི་གསལ་པ་ོརླེད། ང་རང་ཉྱིད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤། ༡༦ ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་
ཁང་པ་དཀར་པ་ོལ་གདན་འདླེན་ཞུ་བར་ག་སྱིག་བླེད་པའྱི་སབས་ལ་ཁང་པ་དཀར་པོའ་ིལས་བླེད་ཀྱིས་ག་རླེ་ཟླེར་བ་རླེད་ཟླེར་
ན། (His holiness the 14th Dalai Lama of Tibet) ད་ག་རང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་རླེས་སྱིད་སངོ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་འགོ་ཁྱིད་ལོ་ ༦༠ ནང་ལ་ཐླེངས་དང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བདམས་བཞག་
པའྱི་སྱིད་སོང་ཐླེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་ལ་ངོས་ལླེན། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལླེན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུགཤ ༼ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས།༽ བས་ཙང་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དླེ་འད་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྦད་དླེ་སྱི་ཚགོས་ལ་མ་ཕན་པ། ང་ཚ་ོལ་ཡང་མྱི་ཕན་པ། སར་མ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བརྒྱང་རྒྱུ་ཡོད་པས། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བརྒྱང་རྒྱུ་མླེད། འདྱི་
བརྒྱངས་ན་ཚང་མ་ལ་བརྒྱང་དགོས་བླེད་ཀྱི་རླེད།༽ དོན་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ད་ལྟ། ༼ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། 
བཞུགས་རགོས་གནང།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་མ་ ༡། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་
ནས། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱས་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། སནོ་ནས་ལྗགས་ཤོག་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་
རླེད། ལགས་སོ། སར་མ་ཕླེད་ཀའྱི་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།༽ ལགས་སོ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང། ངས་སྙྱིང་བསྡུས་བས་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བས་ཏླེ་ཕླེབས་མླེད་པ་དང། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་
ཁྱིད་བས་ནས་ཕླེབས་མླེད་པའྱི་དཔང་རགས་ཤྱིག་ཡོད་དམ། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་
གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ། དླེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་བས་ནས་ངོས་ལླེན་གནང་ཡོད་མླེད། ང་ཚོའྱི་སྱིད་སངོ་བོད་
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མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་པ་ངོས་ལླེན་བླེད་སྟངས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁ་གསལ་ཁུངས་དག སོ་
སོའ་ིངོས་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཡྱིག་ཐགོ་གྱི་རང་བཞྱིན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ལླེན་བྱུང་ཡོད་སོར་བཅས་གསལ་བའྱི་ལན་དགསོ་པ་དང་། ལག་པར་
དུ་ "ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐླེངས་དང་པ་ོ" ཟླེར་བའྱི་ཚགི་འདྱི་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འད་གསུངས་པ་ལ་བརླེན་
ནས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གླེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་འདྱི། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་
གཏན་འབླེབས་ཞླེས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཁ་སང་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཁ་
སང་ཕག་སླེལ་ཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ལས་འཕྲོས་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བཀའ་མོལ་ག་རླེ་གསུངས་
པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངསོ་ནས། ངས་འདྱི་ཕགོས་བསམོས་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་དླེ་དག་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འབུལ་མཁན་དང་། ཕྱི་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རྙོག་ག་བསངས་པ་མ་གཏོགས་དཔྱ་ཁལ་
ལག་དླེབ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། དླེར་བརླེན་དླེ་རྱིང་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སངོ་སྙམ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དཔྱ་
དངུལ་འབུལ་མཁན་ཉུང་བ་ཡོད་པ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐགོ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཡོད་མཁན་ཚསོ་འཁུར་བངས་ནས་འགན་འཁྱླེར་དགོས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་བནོ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་བསོན་རྒྱུའྱི་
ལས་རྱིམ་མ་རླེད། ཞུ་ས་དླེས་ཞུས་པ་རླེད། ལན་སོན་མཁན་དླེས་བསོན་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སབས་ཡདོ་མ་རླེད་ད།ོ ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད་ད།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་འདོན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་རྱིང་
འདྱིར་བཞླེང་པའྱི་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། ང་ཚ་ོའདྱིར་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་དང་ཁ་གཏད་ཚགོས་པ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་གྱི་དངོས་ཡོད་གནད་དོན་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་མ་ཆོག་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། གང་ལྟར་འབླེལ་ཡོད་བཀའ་
བནོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས་བཀའ་བནོ་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱི་རླེད་ལ། གནང་གྱིའང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རགོས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་རྱིང་པ་ོདང་ལྡབ་སརོ་མླེད་པ་གསུང་རགོས་གནང་།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ང་ལ་ོབང་ཨ་རྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་གྱི་
ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསླེབས་ཡོད། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཕྱི་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་འདྱི་
གསུངས་པ་རླེད། འདྱི་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བདླེན་པ་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་
རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤམང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མླེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
འགླེལ་བཤད་བསོན་པ་དླེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
དང་། ལག་པར་དུ་དླེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་སང་གནང་བ་དང། དླེ་འད་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་རླེད་བསམས་སོང། བཀའ་
ཤག་ནང་དུ་གནད་དནོ་དླེའྱི་ཐགོ་མཁྱླེན་མཁན་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱི་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སབས་སུ་སནོ་མ་
ནས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་སོང། བོད་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ལ་ཁྱིད་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ལོར་མ་རླེད། དླེའྱི་སོན་ནས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་གཉྱིས་འད་ཡྱི་མ་རླེད་ཅླེས་
གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏླེ་འདྱིའྱི་སོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མཁྱླེན་གྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་བཏང་ནས་སོབ་སོང་བས་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོའ་ིསྱིད་ཇུས་
འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ [nei 

di xi zang ban (内地西藏班)] ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེའྱི་སོན་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དླེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་འགོ་བསད་པ་དླེ་
རླེད། ངའང་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆླེན་མོའ་ིནང་ལ་འག་ོམོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་གཉྱིས་འད་ཡྱི་མ་རླེད། མདོར་བསྡུས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལ་ཐག་གཅོད་བས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་ལ་ལོ་ ༣༥ འཁོར་ཡོད་པ། 
བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་ཆླེན་དང་གོང་ཁྱླེར་གངས་ ༢༡ ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༧༥ ལ་འཛིན་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་
རླེད། [nei di xi zang ban (内地西藏班)] ཟླེར་དུས་ནང་སའྱི་བོད་ལྗངོས་འཛནི་གྲྭ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རང་སངོ་
ལྗངོས་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་ཁླེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དང་པ་ོའཛནི་གྲྭ་ ༦ པ་ནས་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ལམ་ལོངས་
བྱུང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ ནས་འཁྱིད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། ད་ལྟ་ངའྱི་ག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྱིན་ཅང་ཡུ་གུར་སོགས་
ལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་འདུག དླེར་མ་ཟད་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་འཁྱིད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་
འདུག དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གྱི་འཚབ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་འད་སང་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རླེད། འདྱིར་ཚོར་བ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རླེ་བྱུང་
སོང་ཞུས་ན། ན་ནྱིང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྱིམས་འག་ོའཛུགས་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ལ་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་གངས་ ༨༠༠ ཙམ་འདུག་ཟླེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བསླེབས་སོང། དླེར་ཚང་མར་ཚརོ་བ་བྱུང་སོང་
ངམ། ནང་མྱི་ཕར་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྲུ་གུ་ཚུར་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཤཤར་
ཕོགས་ཝུ་ཧན་གོང་ཁྱླེར་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༨༠༠ ཡོད་པ་རླེད། ཧང་སང་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ཚི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭ་མ་རླེད། མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་མ་རླེད། རྒྱ་ནག་པླེ་ཅྱིང་དང་ཐའླེ་ཅྱིང་ལ་མྱི་རྱིགས་སོབ་གྲྭ་ཆླེན་མ་ོཡོད་པ་རླེད། འདྱི་མྱི་
རྱིགས་སོབ་གྲྭ་མ་རླེད། རྒྱ་ནག་རང་གྱི་སོབ་གྲྭ་རྦད་དླེ་ཕྲུ་གུ་སྟོང་ཁག་མང་པ་ོཡོད་སའྱི་ནང་དུ་བོད་ལྗངོས་འཛིན་གྲྭ་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས། འཛནི་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་སངོ་བས་ནས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ད་ལྟ་ག་ོསྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོཁ་
འགླེམས་ནས་མྱི་ཚང་ནང་དུ་གཏོང་གྱིན་འདུག་ཟླེར་སོང་། མྱི་ཚང་ལ་བཏང་ནས་དླེ་ནས་སླེད་སྱིང་བས་ནས། དླེ་ནས་རྒྱ་མྱི་
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མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ན་དླེར་གཟླེངས་རགས་སྤྲད། འག་ོསོང་བཏང་། ནང་མྱི་ལ་དངུལ་སྤྲད། དླེ་འད་བླེད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་
འདུག དླེ་འད་ག་ོཐསོ་བྱུང་། འདྱི་ཧ་ཅང་འཚབ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་འགླེལ་བཤད་
སནོ་སྟངས་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དླེ་ས་སྱིད་སོང་ནས་ (Washington D.C.) ལ་ 
(Council on Foreign Relation) ནང་དུ་མང་གཙ་ོའདྱི་བོད་ནང་དུ་དགོས་ཡོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་བའྱི་ཐོག་
ལ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་ནྱི་མང་གཙ་ོརླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་ས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དྱི་བ་
འདྱིར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ཚོས་བོད་ནང་དུ་མང་གཙ་ོདགོས་ཡོད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་རླེད། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གྱི་འགོ་ལ་མང་གཙ་ོདགོས་ཡོད་ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དླེར་བརླེན་མ་རླེད་ཞུས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིན་ནའང་མང་གཙ་ོཡོང་བར་ཤོག 
བོད་ལའང་མང་གཙ་ོཡོང་བར་ཤོག་ ཟླེར་ནས་མངོན་འདོད་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ལ་དྱི་བ་ག་རླེ་བཏོན་པ་རླེད་ཞུས་
ན། (Demand) དགོས་ཡོད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། མངནོ་འདོད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་དགོས་ཡོད་ཟླེར་ནས་
ཆ་རླེན་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ༸གོང་ས་མཆོག་
གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བའྱི་མང་གཙ།ོ བཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ལ་མང་གཙ་ོཡང་དག་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟླེང་དུ་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་ཞྱིག ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གདླེང་སྤོབས་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འཆད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བཙན་བལོ་ལ་ཡོད་པའྱི་མང་གཙ་ོལ་བསགས་བརོད་གནང་། ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་བ་ཆ་ཚང་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ངས་དབླེ་བ་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཕླེ་བ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རླེ་བ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། རླེ་བ་
ནམ་ཡང་བརླག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚསོ་རླེ་བ་བླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརོན་གནང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འབད་བརནོ་གནང་རྒྱུ་དླེའང་རླེ་བ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རླེད། ལངས་ཕོགས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། 
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མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོང་གྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་སུས་ཀང་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གཉྱིས་ཀར་རླེ་བ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས། ལངས་ཕགོས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། རླེ་བ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརནོ་བས། ལས་འགུལ་སྤླེལ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་རླེ་བ་བླེད་དགོས་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རླེ་བ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་གསུངས་སོང། ཁ་སང་སོན་མ་ "དག་བོ་" ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་
དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབླེལ་བ་བཏགས་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། (Anticipatory 

Compliance) ཟླེར་སངོ་བ། རླེ་བ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་རླེན་སར་རྒྱུ་དང་། ཕར་སྤྲད་རྒྱུ་ལ། ངས་ཁརོ་ཡུག་སྐྲུན་
ཟླེར་བ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འད་པ་ོའདུག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་དག་བ་ོལབ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རླེད། ཕར་ཕགོས་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་
རླེད། ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་རླེད། ནང་ཆོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དླེ་ས་ཕག་དཔླེ་གཟྱིགས་མོང་ཡོད་
ཙང་། གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཞླེ་དག་གསུངས་སོང། ང་ནང་ཆསོ་ཤླེས་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་གསུང་ཆསོ་ལ་ཡང་སླེ་བཅར་
གྱི་ཡོད། གསུང་ཆོས་སུ་བཅར་བའྱི་སབས་ཤྱིག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་བསོན་གནང་སོང། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པ་
མླེད་པ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ། མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ལ་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཞུས་སངོ་། ༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་འཇྱིགས་སྐུལ་
རྱིང་ལུགས་པ་མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཉུང་དུ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚང་མས་འབད་བརོན་
བླེད་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས། འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་པ་རླེད། མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ག་རླེ་བཏོན་སོང་ཞུས་ན། འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་ལ་ང་
ཚོས་ང་ོརྒོལ་བླེད་དགོས་མ་རླེད་དམ། སྡུག་ཆགས་ཤོད་དགོས་མ་རླེད་དམ། ༸་གོང་ས་མཆོག་ནས་གང་ཟག་ (Person) 
དང་བ་སོད་ (Action) དླེར་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་རླེད། གང་ཟག་ཟླེར་དུས་ཚང་མར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འད་སོང་ཙང་གང་ཟག་ལ་བམས་སྙྱིང་རླེའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་དླེ་དངོས་གནས་རང་བདུད་ཀླུ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མྱི་དླེར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བམས་སྙྱིང་རླེའྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་དགོས་རླེད། བ་སོད་དླེར་བླེད་
སྟངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པའྱི་གང་
ཟག་ལ་ང་ཚོས་ང་ོརྒོལ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། བླེད་སྟངས་དླེར་གདོང་ལླེན་བས་ནས་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་རླེད། དླེ་འད་སོང་
ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་དླེ་དག་བོའ་ིབླེད་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། སྱིད་ཇུས་དང་མནར་གཅོད་བཏང་
བཞག་པ་དླེ། དག་བོའ་ིབླེད་སྟངས་རང་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་དག་བོ་ལ་གདོང་ལླེན་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་པ་དླེ་
འཆད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་སུ་ཡྱིན་ནའང་། འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ག་ོ
འཕང་འཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ཟག་དླེར་བམས་སྙྱིང་རླེའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས། མྱི་དླེ་ཏན་ཏན་འགྱུར་བ་
འག་ོཡྱི་རླེད། ང་ཚོས་རླེ་བ་བས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་དགླེ་བཤླེས་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞུགས་ཡོད་དུས་
ངས་ཆསོ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལླེན་པ་ོའད་མྱི་འདུག་སྟླེ། (Person) དང་ (Action) ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཟག་
དང་བ་བ་ལ་དབླེ་བ་ཕླེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བ་བ་འདྱི་དག་བ་ོརླེད། དག་བོར་དག་བ་ོཟླེར་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།  
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དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས། བང་ཨ་རྱིའྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་མྱི་མང་གྱི་གངས་འབོར་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆླེར་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ལག་ནས་དཔྱ་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དངུལ་འབོར་གྱི་ཐགོ་ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་
བོད་མྱི་ཚོས་ཨ་སོར་དང་ཡུ་ར་ོགནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དངུལ་འབོར་ཐོག་ནས་མང་བ་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་མ་ཟད་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་མཁན་ཡང་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱི་ངས་ངོས་ལླེན་ཞུས་ན་མ་གཏགོས། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་འགན་འཁུར་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་དང་། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ལ་ོལྟར་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་སྤྲོད་མཁན་
མང་དུ་བཟ་ོཐབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དངུལ་འབོར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྦད་དླེ་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཧ་ལས་
པའྱི་དངུལ་འབོར་མཐ་ོཔ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་གཞྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་སབས་སུ་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས། དོན་གཅོད་ཁང་། སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་ངོས་
འཛནི་བླེད་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་ནས་ཁ་ཤུགས་ཆླེ་ཤོས་དང་སནོ་བརོད་བླེད་མཁན་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནས་མྱི་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་བླེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་སླེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སངོ་ཕ་གྱིར་སླེབ་པའྱི་སབས་སུ། དླེ་ཚོའྱི་གས་
གདོང་དང་གདོང་ཐུག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སླེབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐླེངས་གཅྱིག་སླེབས་སོང་། དྱི་བ་བཏོན་སོང་། ལན་བསོན་པ་
ཡྱིན། ཕྱིན་ཚར་བ་དང་ཡང་དོན་ནས་སད་རྒྱག་གྱི་འདུག དླེར་བརླེན་མཚམས་རླེ་བསམ་བོ་གཏོང་དུས། (Discovery 

Channel) དང་ (Animal Planet) ལ་ཡོད་པ་རླེད། སླེང་གླེ་དོན་དུས་སང་ཀྱི་ཡྱིབ། སླེང་གླེ་ཕྱིན་ཚར་བ་དང་སང་ཀྱི་
དོན་ཡོང་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཡང་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་སྱིར་ས་ཆླེན་པ་ོགགས་ནས་ཤཤོད་སོད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་མྱི་
མང་གྱིས་མཁྱླེན་དགོས་རྒྱུར། དླེ་ཚོས་རླེ་མོས་བས་ནས་སྱིད་སངོ་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་སུ་ལ་ཤཤོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། སོ་ས་ོསླེབ་པའྱི་སབས་སུ་མདུན་དུ་དོན་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རླེས་
སུ་འབར་རྱི་འབུར་རྱི་འཆད་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་ལན་བཏབ་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ཆླེ་སར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཕྱིན་ན་ཡག་
ཤོས་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་སབོ་ཕྲུག་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་སརོ་ནས། ཀད་པ་བཀྲུ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་ཡྱིན་
པ་དླེའྱི་སོར་ནས་གསུངས་སངོ་། ངས་ཆ་ཚང་ངོས་ལླེན་བས་པ་ཡྱིན། སྱིད་ཇུས་ངན་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་ངོས་ལླེན་ཆ་ཚང་བས་
པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ལོར་སྱིད་ཇུས་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་ལའང་ངསོ་ལླེན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། 
ངས་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཟླེར་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིད་ཇུས་སོར་ལ་བཙན་
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བལོ་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཕལ་ཆླེར་ཧ་ཡང་གའོ་ིཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་འད་རང་མ་གསུང་རགོས་གནང་། 
ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། སྱིད་ཇུས་དླེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༥ ལོར་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ལམ་ལུགས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ང་གངས་མ་ཟད། གོང་
མའྱི་སབས་སུ་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༢༠ སབས་སུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རོམ་ཞྱིག་
པར་སྐྲུན་བས་ཡོད། དླེའྱི་ནང་དུའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་བའྱི་གངས་ཀ་དླེ་ཐླེབས་ཡོད། དླེར་ངས་ལན་
འདླེབས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ཛ་དག་པ་ོཡྱིན་པ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཚང་མས་
མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ (Shanghai) འགོ་བའྱི་སབས་སུ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡྱིན། 
བོད་ཕྲུག་ཐུག་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་ཡྱིན་པ་ངས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། དླེར་མ་ཟད་སོབ་གྲྭ་དླེ་དང་པོ་ (Yi) 
གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་རླེད་འདུག (Yi)ཤགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚོའྱི་ཀད་པ་བཀྲུས་ཚར་རླེས། སོབ་གྲྭ་སྟོང་པ་
ཆགས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་འཁྱིད་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་འདུག དླེ་ངས་ཧ་ག་ོབ་མ་ཟད་དངསོ་སུ་མཐངོ་མོང་། ཐུག་
མོང་། དླེ་བཞྱིན་ (BBC) ཡྱི་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ (Documentary) ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སོབ་གྲྭ་དླེ་ཚོའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་བས་པ་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་མཐངོ་མོང་། ཐསོ་མངོ་། ར་བ་ནས་ཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེར་གསལ་བཤད་བས་པ་ཡྱིན་
མ་གཏོགས། སྱིད་ཇུས་དླེ་གནག་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཡྱིན་པ། ཐབས་ཇུས་ངན་པ་ཡྱིན་པ་ཏན་ཏན་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སང་གྲུང་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཁ་སང་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པའྱི་མཚན་གཞུང་མཐའ་མ་དླེར། སྐུ་ོཚགོས་གཙསོ་ང་ལ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་གནང་མ་སངོ་། གལ་
ཏླེ་ཁ་སང་མཚན་གཞུང་ཕུལ་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཚན་གཞུང་
བཞླེས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ག་ོསབས་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ག་ོསབས་
འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དླེ་ཚརོ་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སནོ་རྱིས་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ངའྱི་དྱི་བ་གསུམ་ལ་ལན་གནང་མ་སོང་། མ་གནང་ནའང་སོན་མྱི་
འདུག་སྟླེ། གནང་མླེད་པ་དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཟསོ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕལ་ཆླེར་བཀའ་ལན་ཆ་ཚང་གནང་སོང་བསམས་སོང་། ཕལ་ཆླེར་ལག་མླེད་བསམས་སོང་། གལ་ཏླེ་གནང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། 
སྐུ་ོསྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཕྱིས་སུ་བཀའ་ལན་མ་ལག་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདྱིར་ག་ོསབས་བཞླེས་མཁན་ཉྱིས་ཟླསོ་ཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་
གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༢,༣༥༣,༦༢༥ སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མླེད། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་པའྱི་སོར་ 
༧༠,༠༠༠,༠༠༠ ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་ ༧༠,༠༠༠,༠༠༠ ཐམ་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་
དགག་བ་ཡདོ་དམ་མླེད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༥༩ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ ༣༥,༨༤༢,༨༣༦ 
ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་བསམོས་ ༣༥,༨༤༢,༨༣༦ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡདོ་
དམ་མླེད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སནོ་གནང་
མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཕྱི་དྱིལ་ལས ་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གྱི་བསོམས་ 
༧,༩༥༣,༢༡༢ ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༧,༩༥༣,༢༡༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་
ཡོད་དམ་མླེད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༦༦ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསམོས་ ༥༠,༦༦༨,༠༣༤ 
ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༥༠,༦༦༨,༠༣༤ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པར་སངོ་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༧༢ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ 
༧,༡༩༠,༨༢༥ ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བསམོས་ ༧,༡༩༠,༨༢༥ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མླེད། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གྱི་བསམོས་ 
༣,༢༢༣,༨༠༠ ཆགས་བསད་ཡདོ། དླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༣,༢༢༣,༨༠༠ སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པར་སོང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།  

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་གྱི་ཡོད་པ་འད། ཕག་རྡླེབ་
སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཕག་དང་པ་ོརོང་མཁན་དང་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། སར་མ་ 
༥།  
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སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ལས་དོན་བླེད་
ཕོགས་དང་འབླེལ་ནས་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ན་བསམས་སོང་། ཁོར་ཡུག་ཚན་
པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཚོས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་ག་ཚོད་
གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་དང་དྱིལ་བསགས་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱ་ནག་
གྱིས་གཏརོ་བཤྱིག་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དྱིལ་བསགས་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་བསམ་ཚུལ་ག་རླེ་འབུལ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། ང་ཚསོ་ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་དྱིལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། བོད་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དླེ་བོད་པ་ཚོ་ལའང་ཉླེ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་དན་སོང་། དཔླེར་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རླེད། 
དམྱིགས་བསལ་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭའམ་མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ཚ་ོལ་བོད་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ག་ཚདོ་གལ་འགངས་ཆླེན་
པོ་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཆླེད་དུ་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ། སླེར་ཡྱིན་ནའང་རླེད། 
ཚགོས་པ་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སླེར་ཟླེར་དུས། དཔླེ་མཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཨ་ཉག་སྱིང་བཀྲ་ལགས། ཁངོ་འབགོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། འབོག་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཆླེད་དུ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ལོ་ ༧ བཞུགས་པ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་
ཁོང་རྣམ་པའྱི་བས་རླེས་གོ་རོགས་སྤླེལ་ཐུབ་ན་དགླེ་མཚན་ཆླེན་པ་ོཡོད་རླེད་སྙམ། ཚོགས་པ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་
མྱིང་དླེ་ཧ་གོ་ཡྱི་མླེད་དླེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ (Wild Yak Brigade Group) གསུང་གྱི་འདུག དླེའྱི་འགོ་འཁྱིད་མཁན་
བསདོ་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་རླེད་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཡུལ་ཤུལ་རངོ་དང་། ཡུལ་ལུ་རངོ་། དླེ་དག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
སླེམས་ཅན་གཙོད་དླེ་གང་འད་བས་ནས་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསྤླེལ་ཡོད་
དུས། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ང་ོསྤྲོད་བླེད་ཐུབ་པ། དླེ་བཞྱིན་ཁམས་གོ་འཇ་ོནས་ཡྱིན་པ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་
ལགས་དང་། ཁོང་གྱི་སྤུན་མཆླེད་རྱིན་ཆླེན་བསམ་གྲུབ་ལགས་རླེད། ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ཆ་ཚང་ང་ོསྤྲོད་བླེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དླེ་ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཚོ་ལའང་ཐག་ཉླེ་བོ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ། ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་མྱི་
རྱིགས་ལ་ཁྱབ་བསགས་བླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ངླེས་པ་རྙླེད་ཐུབ་པ་འདུག་ཅླེས་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟླེར་ནའང་འད། མ་ཞུ་བའྱི་གོང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་
གྱིས་ཡག་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་གཟྱིགས་མ་སོང་། དླེ་འད་སོང་ཙང་ལག་པ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོརྡླེབ་དགོས་ཆགས་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལག་པ་རྱིང་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་བརངས་བསད་ཡྱིན་ཏླེ་གཟྱིགས་མ་སངོ་།  

དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོ ༡། ཟབ་སོང་དང་། སོང་བརྡར། བག་ོ
གླེང་ཚོགས་འདུ། དླེའྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་བག་ོགླེང་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར། ༼མཉམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཁརོ་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཆླེན་མོ།༽ དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ནས། ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས། བགོ་གླེང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཚུགས་འདུག དླེའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་མཇལ་ཐུབ་པ་དང་། གྲུབ་འབས་ཆླེ་ཤོས་ཐོན་པ་དླེ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་
བག་ོགླེང་བ་རྒྱུ་དླེ་ལ། ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱི་བརྱིད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེར་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བར་སབས་ནས་བཟུང་སྟླེ། བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མཐུན་རླེན་སར་
ནས། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། དླེར་
ཕླེབས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་བླེད་ཐུབ་པ། དླེའྱི་སོན་ལ་
བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆླེན་ཟླེར་དུས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབླེལ་བ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་
ཐོག་ལ་གླེང་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་ཕྱིན་ནས་བར་ཐག་དླེ་ནས་བརླག་འགོ་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སབས་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་
ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དུས་དླེབ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབས། དཔླེར་ན། ཉླེ་ཆར་དླེབ་གཅྱིག་གྱི་
སོར་ལ་ "བོད་མདུན་ཕགོས་སུ་བཞག་པ།" ཟླེར་བ་དང་། དླེ་ཚའོྱི་སོར་ལ་བག་ོགླེང་གནང་ཕགོས་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་དུང་ཡང་མླེ་འཁོར་ལགས་ལམ་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གང་ནས། གང་འད་
བས་ནས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ས་བས་ཚར་བ་དླེ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤྱིག་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། 
དཔླེར་ན། གོར་མ་ོནས་ལ་ས་བར་དུ་མླེ་འཁོར་ལགས་ལམ་བཟོས་ནས་ལོ་མང་པ་ོཕྱིན་པ་རླེད་དླེ། དླེ་བཟོས་པའྱི་གནས་བབ་
ཀྱི་ནང་ལ་གཏླེར་ཁའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད། ཚུར་འགོ་སོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ཕར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཡང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག 
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དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་འབུམ་རམས་པ་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་གདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། 
དླེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉླེ་བའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་
འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འད། དླེ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ངས་ཐད་ཀར་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གངས་ཅན་
སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་འབུམ་རམས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་སོན་མ་དང་མ་འད་བ་འབུམ་རམས་པའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་བཅས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ཐོག་མ་དླེར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དངོས་གནས་ཤླེས་ཡོན་ལྡན་པ་
དང་། ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་དླེར་གུས་བཀུར་ཡྱི་
རངས་དང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དླེ་ལུགས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་
འདུག  

ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དུ་སླེ་ཚན་མ་འད་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་དླེ་
ས་ལས་ལག་པ་ག་ོརོགས་སྤླེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་
སོང་། ངས་ག་རླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆླེ་བའྱི་ལས་ཁུངས་
ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དླེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱལ་ཁབ་དླེའྱི་མ་འངོས་
པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མདུན་ལམ་གྱི་བྱུས་འགོད་པ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཐབ་རོད་ཀྱི་ (Strategy) དང་དླེ་ལུགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་པ་དང་། ལམ་སྟོན་པ། དླེ་འདའྱི་
གནས་བབ་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས། དླེ་ས་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རྱིག་པ་བ་དང་། དླེའྱི་སོབ་ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོ
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་ཞུ་དུས། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་བོད་པའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཅན། ལག་པར་དུ་ཁྱིམས་ཐོན་མཁན། དླེ་ཚོས་ཧོང་ཀོང་དང་ཐའླེ་ཝན། རྒྱ་ནག་དླེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་
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རོགས་པའྱི་ར་ཁྱིམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏླེ། དླེས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ལྷུང་མྱིན་ཧ་གོའ་ིམ་
རླེད། གནས་བབ་དླེར་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ད་ལྟ་ནས་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་དགོངས་ཚུལ་ལམ་
ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས། ངས་བསམས་པར་ལས་ཀ་དླེ་བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འོས་ཤྱིང་
འཚམ་པ་ཞྱིག་རླེད་སྙམ། འགོ་གོན་གཏོང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཤླེས་ཡོན་མྱི་ས་བསོང་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱིག་
འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོང་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་སླེ་ཚན་གསར་པ་འཛུགས་དགོས་ནའང་རླེད། ཤླེས་ཡོན་
ཅན་དང་། ཁྱིམས་ཐོན་མཁན། ལག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ལ་འཆར་བྱུས་ཡོད་མཁན་ལ་སོགས་པ་ཚུར་རུབ་ནས། མ་
འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས། ད་བར་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ར་
ཁྱིམས་ཀྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་ལ་གང་འད་ཞྱིག་འདུག དླེ་དག་ལག་བསྟར་གང་འད་ཞྱིག་བས་འདུག དླེ་ལ་དཔགས་པའྱི་ང་ཚསོ་
གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ནམ་ཞྱིག་གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གྲུབ་དནོ་དླེ་འགྲུབ་ནས། ང་ཚརོ་
མྱིང་དོན་མཚུང་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ཞྱིག་རག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། སབས་དླེ་དུས་ང་ཚ་ོཁྱིམས་ལུགས་གང་འད་ཞྱིག་
གྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་ཏུ་འག་ོདགོས་མྱིན། ད་ལྟ་ནས་ང་ཚསོ་སྟ་གོན་བླེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོད་དུས། 
ཧ་ཅང་གྱི་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་བའྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་རླེད། གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་རླེད། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རླེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་ཐུབ་ན་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
ཡག་པ་ོརླེད། གནང་མ་ཐུབ་ནའང་མ་འངོས་པར་ངླེས་པར་དུ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སླེ་ཚན་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཆླེད་ལས་པ་རང་བས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གནང་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གོ་རོགས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོསྤླེལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་མཐ་ོསོབ་ཁག་ཏུ་ཁོང་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཕླེབས་པ་དང་། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་
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ནས་ག་ོརགོས་སྤླེལ་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆླེན་པ་ོབརྱིས་
པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཚན་བཅུག་ནས། སོབ་གྲྭར་ཡོད་
པའྱི་དུས་ནས་ག་ོརགོས་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་འབུམ་
རམས་པ་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ཡོངས་ལ་བོད་མྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་དུ་ཕླེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་སོ་ཕླེ་བཞག་
ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞབས་བཀག་ཡོད། རྣམ་པ་ཚ་ོཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བས་ོགཞག་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ང་ཚའོྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་མ་ཞུས་པ་དང་། འབད་བརོན་མ་བས་པ། མཚམས་རླེ་མ་ག་ོབ་དང་མ་ཐོས་པ་བྱུང་ན་མ་
གཏོགས། དླེ་འད་ཨླེ་ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕླེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་
ཞབས་བཀག་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་དླེ་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་འད་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཅླེས་གསུང་རོགས་
གནང། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་
དཔགས་པའྱི་ཆླེ་མཐངོ་ཡང་ཡདོ་པ་རླེད།  

དླེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་མཁན། དླེ་བཞྱིན་ (M.Phil) དང་ 
(M.A.) བླེད་མཁན། བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་རླེད། གཞན་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་རླེད། དླེ་དླེ་བཞྱིན་
གནད་དོན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་དླེ། ངས་བཤད་པ་ཙམ་མ་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་རོམ་པར་སྐྲུན་བས་པ་དང་། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་ཐོན་པ། མ་ཟད་ཉླེ་བའྱི་ཆར་སྙན་གགས་ཆླེ་བའྱི་ཕལ་ཆླེར་ (CNN) ཡྱིན་པ་འད། དླེ་ཚའོྱི་ནང་དུའང་
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གོག་ཀད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་འཁདོ་པ་དླེ་ཏན་ཏན་རང་། ལ་ོ 
༩ ཙམ་གྱི་སནོ་ལ་འག་ོའཛུགས་དུས། ཆུང་ཆུང་བས་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཁག་ལ་
ཕླེབས་ཐུབ་མཁན། ལྟླེ་གནས་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་གནང་ཐུབ་མཁན། མཐ་ོསོབ་ཁག་དང་། ལྟླེ་གནས་ཁང་དབར་
གན་རྒྱ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན། 
རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་ཡར་བསོངས་ཏླེ། ཚོགས་འདུ་ལོགས་སུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན་ཚོའྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་དག ང་ཚོའྱི་ལྟླེ་གནས་ཁང་འདྱི་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ། དམྱིགས་བསལ་དླེ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་སྙོབ་ཐུབ་པའྱི་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་པ་འདྱི། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དང་། དཔྱད་རོམ་
སྤླེལ་བར་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད།  
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དླེ་ནས་དླེ་སའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟླེར་ནའང་རླེད། མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་ཡོངས་ལ་གཞོན་སླེས་འབུམ་
རམས་པ་སོབ་སོང་བླེད་མཁན་ཞྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དླེ་འད་ལ་ཕླེབས་འདོད་ཡོད་ན། འག་ོསོང་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་ལམ་གོན་
རླེད། གནམ་ག་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་གོན་གྱི་མཐུན་རླེན་སོར་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་གསལ་བསགས་བས་ཡོད་པ་རླེད། གང་
ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་ཚོའྱི་མཐོང་ཆ་དླེ་གལ་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་སུ་འད་ཞྱིག་གྱིས་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་
བཞླེས་རྒྱུའྱི་སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ཐླེངས་གཅྱིག་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་མཐུན་
རླེན་སརོ་གྱི་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་རག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཁས་ལླེན་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནམ་གྲུའྱི་ག་ཆ་ཚང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། དླེ་ས་ང་རང་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་འདུ་
ཁག་ལ་འག་ོམོང་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཡྱིན་ན་སླེར་གྱི་ཐགོ་ནས་བཅར་མངོ་། ཁངོ་ཚསོ་དླེ་
ཚ་ོརྒྱ་ནག་ནས་སླེབས་པའྱི་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ས་ོཔ་རླེད། འདྱི་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཉུང་ཤས་དླེ་
ཚ་ོབོད་གཞུང་གྱི་སོ་པ་རླེད་ཅླེས་མཐོང་ཆུང་བླེད་ཀྱི་རླེད། དངོས་གནས་བས་ན་ཁོང་རང་ཚོ་གཅྱིག་མཚུངས་ལག་འཁྱླེར་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། བཤད་སལོ་དླེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་རྒྱ་ནག་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཐངོ་
མོང་། ང་ཚོ་ཉུང་ཤས་ལས་མླེད་པ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སླེམས་ས་ོསང་དླེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྱིད་སོང་ཆགས་ཚར་བའྱི་
རླེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས། དླེ་ནས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཕླེབས་
མཁན་ཡོད་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་རག་གྱི་ཡོད་ན་མཐུན་རླེན་སར་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། དངོས་གནས་ང་
ཚོས་མྱི་གངས་ ༡༠ དང་ ༡༥། ༢༠། དླེ་འད་ཕལ་ཆླེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོ་རྒྱ་ནག་
ནས་ཁྱིད་པ་མཉམ་དུ་འད་མཉམ་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་མང་བ་ཡོད་ཙང་། བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ཉྱིན་
གུང་དང་། དགོང་མོ། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། དླེའྱི་ནང་དུའང་བག་ོགླེང་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། འགོ་
སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་དླེར་ཐླེངས་གཉྱིས་ཕླེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། གང་ཟག་འདྱི་གཏན་འཇགས་ཚགོས་མྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱིས་སུ་མགནོ་ཤོག་མླེད་ནའང་ཚགོས་
འདུར་ཕླེབས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་ཐླེངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གནམ་གྲུའྱི་ག་བཏང་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་པ་
བཟསོ་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་རང་ཚ་ོགཏན་འཇགས་ཆགས་ཡོད་དུས། བོད་རྱིག་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་འདུ་ག་དུས་ཚགོས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ག་པར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏླེ་གསར་པ་ཡྱིན་ན་མགོན་ཤོག་མླེད་པར་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཁོང་ཚོ་གཏན་འཇགས་ཚོགས་མྱི་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཅར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་མཁས་པ་གངས་ ༤༠༠ དང་ ༥༠༠ མཚམས་རླེ་
གངས་ ༦༠༠ ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་
མྱིས་བདོ་ཀྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་བསྟན་འགྱུར་བཀགས་ནས། བོད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་གཙསོ་པའྱི་གནད་དནོ་སརོ་གསུང་དུས་རང་
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བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་རྒྱ་ཆླེ་རུ་དང་། འབླེལ་བ་ཆླེ་རུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་
བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རླེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མས་ཕག་ལས་
གནང་བ་དླེར་རྣམ་པ་ཚང་མས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མླེ་འཁོར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་མདོ་གོར་མོ་ནས་ལ་ས། དླེ་ནས་གཞྱིས་ཀ་རླེ། རླེས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་
མཚམས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་བར་དུ་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དླེ་དག་ག་པར་འག་ོབཞྱིན་འདུག ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་འདུག ཁོར་
ཡུག་དང་འབླེལ་བའྱི་གཏླེར་ཁ་བསོག་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་བདླེ་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་དག་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
རླེད། ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁུངས་སླེལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དཔླེར་ན། མླེ་འཁརོ་ལགས་ལམ་ཡྱིན་ནའང་། ཟྱི་ཁོན་
ནས་ལ་ས་བར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི། དངསོ་གནས་བས་ན་ལགས་ལམ་ཁ་ཐུག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཀོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཀགོ་ས་ག་པར་རླེད་འདུག་ཟླེར་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཏླེར་ཡོད་ས་ས་ཆ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
ལ་ཀོག་སྟླེ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དླེ། མླེ་འཁོར་ལགས་ལམ་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས་གསལ་པ་ོཞླེ་དག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཉླེ་ཆར་རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། རྒྱ་ནག་ནས་ལ་ས་བརྒྱུད་
གཞྱིས་ཀ་རླེའྱི་བར་དུ་ལགས་ལམ་ཐོག་ལ་གདྱིང་རྒྱུའྱི་ལགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དླེ་གང་འད་རླེད་འདུག་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ (Military Grade) དམག་མྱིའྱི་བདླེ་སོད་གཏང་རྒྱུ་རླེད་འདུག་ཟླེར་
དུས། མླེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ནས་བཟུང་སྟླེ། ཅ་ལག་ལྗྱིད་ཁོག་ཅན་ཚང་མ་འཁུར་ཐུབ་རྒྱུ། ནམ་རྒྱུན་མྱི་འགོ་རྒྱུ་དང་ཅ་
ལག་དབོར་འདླེན་བ་རྒྱུའྱི་ལགས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དླེ་མ་ཡྱིན་པར། དམག་མྱིས་ལག་ཆ་དབོར་འདླེན་བ་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཚད་ཡྱིན་པ། 
ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས་ཐནོ་གྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་བླེད་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚོས་དླེ་ས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་མླེ་འཁོར་ལགས་ལམ་བསླེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གཏླེར་བསོག་གྱི་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་བདླེ་འཇགས་
སྲུང་སོབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་དུས། དླེ་ག་འད་
ཡྱིན་ན། རྒྱ་མྱིས་མྱི་འབོར་དབོར་ནས་བོད་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས་གཞན་གནོད་ཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། རླེས་སུ་ལྟ་དུས། གཏླེར་བསོག་ཏུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། གཏླེར་ནང་ནས་རྡུལ་ཕྲན་
མཚོན་ཆ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གཏླེར། རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་བར་དུ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཉླེ་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་
དམག་མྱི་ཡན་ཆད་ལ་བོད་དནོ་སོར་ཤླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་སརོ་ཤླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཡངོས་ཁྱབ་ལམ་སྟནོ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་འདྱི། གཞྱི་རའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། བོད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་རླེད། དླེ་ས་ལམ་
གཅྱིག་དླེ། ད་ལྟ་ལམ་བརྒྱ་ཕྲག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། མང་ཆླེ་བ་གཏླེར་གྱི་ཕོགས་སུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞླེ་དག་
རླེད། ང་ཚརོ་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་པར་བརླེན་ཁུངས་སླེལ་བླེད་ཐུབ་པ་་དླེ་འདའང་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་ཧངོ་ཀོང་དང་ཐའླེ་ཝན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལའང་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
ཅླེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་པ་དང་། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་
འཁྱླེར་ཞུ་མཁན་དླེ་འད་ཡོད་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཕླེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་ཞབས་བཀག་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། 
འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་རླེད། འབོད་སྐུལ་དང་སགས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་མཆགོ་ནས་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ཡདོ་པར་བརླེན། སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་
དཀར་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ལ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། 
ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་དླེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་བུད་མླེད་དང་འབླེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན། གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཨླེ་ཡོད་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གལ་ཏླེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁོང་རང་ཚོས་ཕག་ལས་ག་རླེ་གནང་ཡོད་ན། ཁོང་རང་ཚོས་ལས་བསོམས་ག་རླེ་པར་
སྐྲུན་གནང་ཡོད་ན། ཁངོ་རང་ཚའོྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་དཔྱད་རམོ་ཁག་ག་རླེ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡདོ་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་
སོང་། གལ་ཏླེ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ལས་བླེད་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་དགླེ་མཚན་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཨླེ་ཡོད་ན། དླེའྱི་རླེན་པས་
བོད་ནང་གྱི་གནས་བབ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་
བུད་མླེད་ཀྱི་གནས་བབ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་གནས་སྟངས། སྱི་ཚོགས་
ནང་གྱི་ཆགས་སྟངས། གང་ལྟར་བརདོ་གཞྱི་འད་མྱིན་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འད་སོང་ཙང་
དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་འད་གནང་ཡོད་པ་ཨླེ་ཡོད་ན་ཟླེར་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་བཞྱིན་གཉྱིས་པ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཕོགས་གཞན་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་ཁང་ཚང་མ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་འད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ། འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་མ། རྒྱ་གར་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་འབླེལ་བ་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འབླེལ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 



167 
 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Network) གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཐོག་ལ། ཁོང་རང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཅ་ལག དངོས་པོ། (Material) མང་པ་ོཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་དུས། 
དླེར་བརླེན་འདྱི་ངས་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་གནད་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཉླེ་ཆར་པན་ཇབ་ (Punjab) 

ནས་ཕླེབས་པའྱི་བུད་མླེད་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་མཇལ་སོང་། ཁངོ་གྱིས་ག་རླེ་ཟླེར་སོང་ཞུས་ན། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་མ་ོརང་གྱི་བསམ་འཆར་རང་ཡྱིན་སྱིད། མ་ོརང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་རང་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག མ་ོརང་ (Gender based) ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་དླེའྱི་ཆླེད་དུ་བསླེབས་འདུག མ་ོརང་གྱི་
ཚརོ་སང་ག་རླེ་བྱུང་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིམདགོ་དང་ཚནོ་ཁ་ལ་བལྟས་ནས་དབླེ་འབླེད་
བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་སད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་འདུག ངས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་ཡོད། ཕལ་ཆླེར་ཁྱླེད་རང་ཚོའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་འད། མ་ོརང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ཕལ་ཆླེར་ང་གདོང་ནག་ཙམ་ཡོད་པར་བརླེན་ནས་མྱིན་
འགོ། ཡང་ན་གོས་ཡག་པ་ོགོན་རྒྱུ་མླེད་ཙང་མྱིན་འགོ། སླེ་ལླེན་ཡག་པ་ོབླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡ་ལན་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅླེས་གསུངས་སོང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡང་ན་མ་ོརང་ཚརོ་བ་རྣ་ོབོའ་ིརླེན་གྱིས་ཡྱིན་འག།ོ ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་
དླེ་འད་བའྱི་གནས་བབ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བ་ོཕམ་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལན་ཁང་ག་པར་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། ང་རང་ཚའོྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། རྒྱ་གར་མྱི་མང་དང་གཞུང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་
རླེ་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡང་དླེ་འད་བའྱི་གནས་བབ་ཆགས་དུས་དངསོ་གནས་བ་ོཕམ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་
ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལག་པར་དུ་ཁོང་རང་ཚོ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། བོད་པའྱི་སོར་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་
མཁན་ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ད་ོསང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་སར་སླེབ་དུས། 
བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོབརྱིས་ནས་སླེབ་དུས། ཁོང་རང་ཚོར་རྣམ་འགྱུར་དླེ་འད་ཞྱིག་
དང་། བག་ཆགས་དླེ་འད་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚརོ་གོང་གུད་རང་མ་གཏགོས་ཁླེ་ཕན་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག དླེའྱི་
ཐད་ལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ལན་ཁང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་འཚབ་གནང་རགོས་ཞླེས་ངའྱི་ངསོ་
ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཁོར་ཡུག་
ཚན་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སོར་ལ། སོན་མ་ཚར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཁ་ོརང་ཚོས་གནང་བའྱི་ཟབ་སོང་ཚོགས་འདུ་ལ་
བཅར་བའྱི་སབས་སུ་གསལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཡག་པ་ོཞླེ་དག་གསུང་གྱི་འདུག དླེར་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་། གོང་དུ་སྡུག་རུས་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ལ་ོ ༡༠ སྡུག་རུས་བརྒྱབ་ཡྱིན་ལབ་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེབ་ཐླེར་དུ་འཁདོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
རྦད་དླེ་བཤད་རང་བས་ནས་སྱི་ཚགོས་དང་ས་ོསོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་མྱི་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་
དམྱིགས་ནས། ས་རླེས་བར་གསུམ་ཤཤོད་དུས། ཁ་རགོས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ལན་ཡག་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་ས་མ་
རླེད།  

ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ངས་དན་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་ཕལ་ཆླེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཤཤོད་སོད་མཁན་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མར་འདླེད་ས་འད་པ་ོརླེད། དམྱིགས་གསལ་གཟྱིགས་པ་ཡོད་ས་དླེ་འད་ལ་དླེད་
ནས་ལ་ོ ༡༠ རྱིང་བཤད་སོང་། ངས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུར། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཟླེར་བ་དླེ་
བོད་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དླེ་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདླེགས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧༌༌༌༢༠༠༨ ལོར་ནས་འགོ་
བཙུགས་ནས། ལག་བསམ་རྣམ་དག་མ་སྐུལ་དང་བང་བས་ནས། སོ་སོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་པ་རླེད། ཕན་ཐགོས་མླེད་ནའང་གནོད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསླེལ་མླེད་པ་དླེ་མཆོག་གསུམ་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་
གདླེང་ཚོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ལག་དོན་དུ་དླེའྱི་གདླེང་ཚོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཆགས་ཡོད་ཅླེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ 
ལོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོར་དམྱིགས་སུ་ཆླེད་
བསངོ་དང་ (Hotel Tibet) ནང་ཞལ་ལག་བཀགས། ཁྱླེད་རང་ཚ་ོཕླེབས་རགོས་ཟླེར་ནས། ང་ཚསོ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ག་ོརགོས་སྤླེལ་སྟངས་སོར་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས་གོ་རོགས་འཕླེལ་རྒྱུ་དླེ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཕླེབས་ནས་ང་ཚོར་གོ་རོགས་འཕླེལ་སོང་ཞླེས་གསུངས་བྱུང་། དླེར་བརླེན་ཁྱླེད་
རང་ཚོས་གོ་རོགས་སྤླེལ་རྒྱུ་དླེའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ལས་ཀ་ག་རླེ་བས་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་
འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་དང་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
ཚསོ་ཏན་ཏན་མཁྱླེན་པ་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དླེས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོརླེད། དཔླེར་ན། 
དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སངོ་། ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གསུངས་སོང་། འགའ་ཤས་ཀྱིས་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ། 
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འགླེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ། སླེར་བདག་དང་བདག་དབང་ང་ཚ་ོལ་ཡོད་པ། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བདག་དབང་བོད་
མྱི་མང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། སུ་ལའང་བཀའ་འདྱི་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་སུ་ལ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་
ན། བོད་མྱི་མང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སླེར་པ་ལའང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཚོགས་པ་ལའང་ཡོད་པ་མ་རླེད། སླེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་ཡདོ་པ་
མ་རླེད། སུ་ལ་ཡདོ་པ་རླེད་ཞུས་ན། བོད་མྱི་མང་ལ་ཡོད་པ་རླེད།  

 དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར། ཞུ་མྱི་དགོས་ན་བསམས་སོང་། ཞབས་འདླེན་ཞུ་རླེས་བས་ན་ཆོ་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་
བསམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་རོག་བསད་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆླེ་ཚ་ོདབུ་མའྱི་
ལམ་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་ཏུ་ས་གནས་སུ་བཏང་སོང་། དླེའྱི་རླེས་སུ་ང་ཚོ་མར་ས་གནས་ལ་འགོ་དུས་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་
བོན་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག མག་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆླེ་དླེས་
ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལབ་རོགས་གྱིས། སྐུ་མཁྱླེན་ཁྱླེད་རང་ཚོས་སོན་འཛུགས་རོགས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
མ་བྱུང་། མྱི་མང་གྱིས་ཚུར་ཟླེར་སངོ་། དླེ་ཟླེར་མཁན་དླེ་རྱིང་མ་གྱིར་གསནོ་མཁན་མྱི་མང་ནང་ཡོད་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ནང་ལ་སོན་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། དླེ་མ་ཡྱིན་པ་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་གྱི་ནང་དུའང་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་ཤླེས་དང་མ་ཤླེས་པ། ཚིག་མཐ་ོདང་དམའ་བ་བྱུང་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆླེས་བརྒྱབ་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་མྱི་མང་ནས་བཤད་སོང་། བཤད་མྱི་
དགོས་ན་ཆ་ོཡོད་པ་མ་རླེད། སླེར་བདག་དང་བར་བདག་དླེ་འད་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་བཤད་ནས། དླེ་འདས་དངངས་སག་ཞླེ་
དག་ཐགོ་ཧ་ལམ་གཅྱིག་གྱིས་ཧབ་ཐོབ་བརྒྱབ་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་རྒྱབ་ལ་ཁྱླེར་ནས་བསོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད། རྒྱ་མྱི་
ལ་རྱིས་སྤྲདོ་ཆླེད་དུ་འཁྱླེར་འགོའ་ིཡོད་པ་ལྟ་བུ། དླེ་འདའྱི་དངངས་སག་ཞླེ་དག་གནང་གྱི་འདུག ལ་ོ ༡༠ རྱིང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་བཤད་རྒྱུ། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ག་རང་རླེད། འདྱིར་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་གྱིས་དླེ་རང་
ཤོད་ཀྱི་འདུག དླེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ལས་རྒྱུ་འབས་བརྱི་དགོས་རླེད། སད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད། 
དླེའང་གནས་ཚུལ་ཐུང་གས་ཡྱིན། ང་ལ་ད་དུང་ཡང་འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད། དླེ་འད་ཞྱིག་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ང་ཚ་ོག་རླེ་བས་ནས་ལངས་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་བས་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་བུ་གསོ་ཁང་ལ་ཞླེ་དག་ཅྱིག་བས་པ་རླེད་གསུངས་སོང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༤ བར་དུ་ག་རླེ་བས་ནས་བཞུགས་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་དླེའྱི་བར་དུ་འགླེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
རླེད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༡།༢༠༡༢།༢༠༡༣ བར་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད། གང་ཡང་གསུང་མྱི་
དགསོ་པས་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ (Punjab Hindustan) དང་ (Punjab Sindh) ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་
སོང་། རྒྱལ་གླུ་དླེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོའ་ིསོན་ལ་བརམས་པ་ཞྱིག་རླེད་དམ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ རླེས་སུ་བརམས་པ་ཞྱིག་རླེད། 
དླེར་ལན་གཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་
འགའ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོདླེར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ཕོགས་སུ་ཡོད་
པའྱི་དགོན་སླེ་རྙྱིང་པ་དླེ་ཚའོྱི་བྱུང་རྱིམ་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལླེ་ཚན་གཅྱིག་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་ནས་
གནང་གྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ལྟ་ཐུབ་མ་སོང་སྟླེ། མཚམས་རླེ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཛུལ་ནས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་གནས་བབ་རླེད། 
དགོན་པ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤོད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་དོ་སང་བས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་བར་
སབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། ང་རང་སླེར་གྱི་ངསོ་ནས་མཐངོ་ཚུལ་བྱུང་། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་དླེ་ཡག་པ་ོཞླེ་དག་འདུག་ཟླེར་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་འག་ོགླེང་བས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་
གྱི་ས་འཇུག་ཡོད་དམ་མླེད། གལ་ཏླེ་ས་འཇུག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཐོག་འབླེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཏན་
ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དླེ་ནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེར། དླེ་ས་ཡྱིན་ན་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ལ་བོད་གནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟླེར་ནས་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མཁན། བོད་
ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ལག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་དང་། ཚོགས་འདུ་རྱིམ་པ་སོང་སྟངས་ཐོག་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་དླེ་འད་ཚུར་བོད་སྒྱུར་བས་ནས། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཆ་ཚང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བར་
སབས་ཤྱིག་ནས་དླེ་མླེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ས་དླེ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་དང་
འབླེལ་བ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་དག་ཤླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་རྒྱལ་སྱི་ནང་གྱི་གནས་
ཚུལ་གང་འཚམ་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་ནང་དང་། ལག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞླེ་དག་གསལ་པ་ོམླེད་པ། གསལ་པ་ོ
རོག་མ་ཐུབ་པ། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དོན་དླེ་ཚོ་ཡྱིད་ཆླེས་འཕླེར་བ་ཞྱིག་མ་རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་འཕྲད་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་བས་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་ཏན་ཏན་
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ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་བོད་སྒྱུར་བླེད་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་
གསོ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་མཉམ་དུ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་ ༧ བར་དུ་ཚོགས་ཚར་བ་རླེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་ ༡ ནས་ ༧ པའྱི་བར་གྱི་བྱུང་རྱིམ་
རླེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་རླེད། ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་སྟངས་རླེད། སོབ་གསོ་ཡྱི་རྱིམ་པ་སྤྲོད་སྟངས་རླེད། མང་བ་ཞྱིག་དླེ་ཚ་ོ
ནས་ཡོང་དུས། དཔླེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབླེལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ནང་ཡོད་པ་རླེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞླེས་པ། དང་པོ། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་ཐླེངས་གང་རུང་ནས་གཏན་འབླེབས་བས་ནས། ཐླེངས་ ༧ པའྱི་སབས་སུའང་བསར་དུ་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱིས་
གལ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཞུགས་མོལ་
ཚགོས་འདུ་ཐླེངས་ ༧ པའྱི་བར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འདནོ་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ས་རླེད་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དོན་ཚན་གསུམ་པ། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་
གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་
བའྱི་ལས་འགན་ཤཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ལས་འགན་བསྐུར་བ་དང་པ་ོདླེ་བོད་དོན་བདླེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་། གཉྱིས་པ་དླེ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདླེ་སྡུག་གཟྱིགས་རྒྱུ། དླེའྱི་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ད་ོསང་གནང་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་བཅས་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། ལག་པར་
དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསླེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས། གཅྱིག་དླེ་བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོ་བོད་དང་ཉླེ་སའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་དང་
འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱྱིམ་མཚེས་ཀྱི་ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྙོབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་
འདུག ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཞུ་བར་ལུང་པ་ས་ོསོར་ཕར་བཅར་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ གཅྱིག་བས་ན་ཁག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རླེད། དཔླེར་ན། ལྡྱི་ལྱི་
ལྟ་བུར་ལ་ོཤར་ཨླེ་ཤྱི་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་གནད་ཡོད་མྱི་ས་དླེ་ཚ་ོཚུར་ཆླེད་མངགས་བསོངས་ནས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འགླེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚསོ་ལུང་པ་དླེའྱི་གནད་དནོ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡདོ་
དུས། ཁ་ོཚོའྱི་སླེམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆླེན་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་སོད་བཅུད་ལུང་པ་དླེར་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དླེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཤུགས་ཆླེ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཆླེན་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས།ཤ 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བོད་ནང་གྱི་བུད་མླེད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་དང་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང།ཤངས་ཧ་གོ་བ་བས་ན།ཤཉླེ་ཆར་བར་དུ་མླེད་
བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བུད་མླེད་ནུས་སྟོབས་སླེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་དང་བུད་མླེད་ལན་
ཚགོས་མཉམ་འབླེལ་ཐོག་ནས་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་བུད་མླེད་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཆགས་འདུགཤ
ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་རླེད། དླེ་འདའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་མཁན་དང་།ཤབླེད་མོང་མཁན། འབུམ་རམས་པའྱི་
ལག་འཁྱླེར་ཡོད་པ། ཡང་ན་ལག་འཁྱླེར་ལླེན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕླེབས་རོགས་
གནང་།ཤགོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁྱླེར་ཡོད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ང་ཚོས་མཐུན་རླེན་སར་གྱི་
ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ལ་ོལྟར་ང་ཚསོ་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤརྒྱ་གར་ནང་དུ་རྒྱ་གར་སབོ་ཕྲུག་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་
མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་ནའང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚོགས་འདུ་སོང་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཧ་ལམ་འདྱིར་ཕླེབས་ན་ང་
ཚསོ་བཞུགས་ས་དང་ཞལ་ལག་གྱི་མཐུན་རླེན་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་སོབ་ཕྲུག་དང་།ཤརྒྱ་གར་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གདན་འདླེན་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཔན་ཇབ་ (Punjab) ནས་ཕླེབས་པའྱི་བུད་མླེད་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ལ་དབླེ་འབླེད་བྱུང་བའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་བ་འདྱི་ནརོ་བ་རླེད།ཤསད་ཕྱིན་འདྱི་འད་མ་ཡོང་བར་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤསུ་འད་ཞྱིག་ཕླེབས་ནའང་ལམ་སང་ས་ོནས་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འབླེལ་བ་བླེད་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡངོ་གྱི་
འདུག དང་པ་ོཕླེབས་དུས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་ (E-mail) དང་།ཤབརྒྱུད་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འབླེལ་བ་གནང་སྟླེ། ས་སང་སང་མཁྱླེན་པ་ཡྱིན་ན།ཤངས་བསམས་པར་གཞུང་འབླེལ་དང་མཐུན་པའྱི་སླེ་ལླེན། ཆླེ་
མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གོ་བུར་དུ་ཕླེབས་དུས་ཡུལ་སོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་ཡྱིན། སུ་ཡྱིན་
མྱིན་མ་མཁྱླེན་ནས་དླེ་འད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རླེད།ཤངའྱི་རླེད་ཟླེར་གྱི་མླེད།ཤབུད་མླེད་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དླེར་བ་ོཕམ་བྱུང་བ་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ཡདོ་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་རླེད། ད་ལྟ་བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་འག་ོབཞྱིན་པར་སངོ་ག་ོབུར་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གང་འད་བསླེབས་ཡྱིན་ན་བསམས་སངོ་།ཤབཀའ་
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ཤག་ནས་ཟུར་ཟ་དང་དམྱིགས་ས་བས་ཡོད་པ་དླེ་འད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་།ཤའདྱི་འད་མྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབཀའ་
ཤག་ནས་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཟླེར་དུས། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རླེད།ཤཁ་ོརང་ཚསོ་ག་རླེ་
གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབཀའ་ཤག་ནས་གནང་དགོས་པ་དླེ་དག་གནང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདབླེ་
འབླེད་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན།ཤང་ཚར་གཅྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཟབ་སོང་སྤྲོད་དུ་ཤོག་ཟླེར་
ནས་ངས་བཅར་མོང་། འདྱི་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་།ཤད་ལྟ་ངས་ག་ོབར་བས་ན།ཤདབླེ་འབླེད་ཞླེ་དག་བས་ནས་ཡ་ལན་
དང་བརྡ་ལན་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའད་གཅྱིག་ག་ོབ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་དླེ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆླེ་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕླེབས་དུས་མྱི་མང་རང་གྱི་ཟླེར་གྱི་འདུགཤདབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སོང་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤདླེ་འདའྱི་ཚིག་ཐ་ོརྒྱག་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་
ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་ཀང་ག་རླེ་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད་མྱིན་མྱི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ
སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བར་མྱི་མང་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་དླེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག སོང་ཙང་དབུ་མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་
གྱིས་གནང་སྟངས་ཚང་མ་འདྱི་རླེད་ཅླེས་ལབ་ནས་སོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་ཀང་
དང་པ་ོབྱུང་མ་སོང་དགོངས་ངླེས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་མྱི་མང་གྱིས་གསུང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཚ་ོཡང་
དླེར་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོནརོ་ཐླེབས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ བར་དུ་ག་རླེ་བས་ནས་སྒུག་བསད་པ་རླེད།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡།ཤ༢༠༡༢།ཤ༢༠༡༣ ལ་ག་རླེ་བས་ནས་བས་ཡོད་པ་
མ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགོད་ལན་ཚོགས་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༤ བསོང་པ་རླེད།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་བསད་ཡོད་པ་རླེད།ཤདབུ་
མའྱི་ལམ་ལག་བསྟར་བས་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་པ་རླེད།ཤསྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་དླེ་དུས་སབས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢།༠༦ བར་དུ་
དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་འག་ོབསད་
ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གྱིས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།ཤ༢༠༡༢།ཤ
༢༠༡༣།ཤ༢༠༡༤ ཆ་ཚང་ལ་ཚོགས་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་གནང་
ཡོད་པ་རླེད།ཤཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ གསར་འགདོ་ལན་ཚོགས་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་སང་ལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་
ཕགོས་སྱིག་གནང་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ག་ོབདླེ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་འདུག དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཡོད་པ་བས་ནས། དྱི་བ་ ༡༠ ལ་ལན་ 
༡༠ བས་ནས།ཤག་ོབདླེ་པ་ོདང་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག ཨྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ དླེ་ཕོགས་སྱིག་
བ་རྒྱུར་དླེ་ས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སང་ལ་དླེབ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏླེ། སྙྱིང་བསྡུས་
དང་ག་ོབདླེ་པ་ོབཟོས་ནས་གསར་འགོད་ལན་ཚོགས་བསོངས་བ་རླེད།ཤདླེ་མ་གཏོགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡།ཤ༢༠༡༢།ཤ༢༠༡༣ ལ་
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དབུ་མའྱི་ལམ་སང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་གསལ་པ་ོཞླེ་དག་རླེད།ཤདླེ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་
འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས།ཤཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་གཞྱི་ནས་གཉྱིད་སད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུང་གྱི་འདུག དླེ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མ་རླེད།ཤདླེ་ཡང་ག་ོནརོ་མ་ཐླེབས་རགོས།ཤ 

དླེ་ནས་གཅྱིག་དླེ་གསུངས་སོང་།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་དླེ་མྱི་མང་ལ་ཡོད་པ་རླེད།ཤདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་དླེ་
བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགང་རླེད་ཟླེར་ན་མྱི་མང་ཡར་ཁྱིད་མར་ཁྱིད་བས་ན་ལླེན་པོ་མྱི་འདུག དླེ་རྱིང་
འདྱིར་ལངས་བསད་པའྱི་སྱིད་སོང་འདྱི་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་པ་རླེད།ཤམྱི་མང་གྱི་ཚབ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤམྱི་མང་གྱི་
འོས་ཤོག་ཆོལ་ཁ་གསུམ།ཤཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས།ཤའཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་འོས་འཕངས་ཏླེ། ཁྱླེད་རང་ང་
ཚའོྱི་སྱིད་སངོ་བླེད་རགོས་གནང་།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན།ཤབདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་དང་གཙོས་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བླེད་རོགས་གནང་ཟླེར་ནས་འགན་སྤྲད་བཞག་པའྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་མཚོན་གྱི་ཡོད།ཤདླེ་བཞྱིན་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད།ཤསོང་
ཙང་བདག་དབང་དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རླེད།ཤལག་བསྟར་བ་རྒྱུ།ཤདླེ་ལ་འགླེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་
རླེད།ཤངས་གསལ་པ་ོཞུས་བཞག་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་དླེ་མྱི་མང་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ལབ། བཀའ་ཤག་དང་མྱི་མང་ལ་
འབླེལ་བ་ཅྱི་ཡང་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོམ་རླེད།ཤཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་དླེ་མྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡོད་ནའང་མྱི་མང་རླེད།ཤབཅུ་
བཅོ་ལྔ་ཡོད་ན་བཅུ་བཅོ་ལྔ་རླེད།ཤབརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་རླེད།ཤསྟོང་ཡོད་ན་སྟོང་རླེད།ཤསྱིད་སོང་དླེ་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་རོགས།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཚང་མས་འོས་འཕངས་ནས་བླུགས་བཞག་པ་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡོད་པ་དླེ་སྱིད་སོང་རླེད།ཤམྱི་མང་གྱི་ཚབ་བླེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག དླེ་ཡང་མྱི་མང་
ལབ་ནས་ཕར་ཚུར་མ་འཐླེན་རོགས་གནང་།ཤསོང་ཙང་དབུ་མྱིའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
དགསོ་དནོ་དླེ་མྱི་མང་གྱི་ཚབ་མཚནོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་།ཤའོས་འཕངས་ནས་ཡར་འགན་སྤྲད་ཡོད་ཙང།ཤའགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་
ཙང་བདག་དབང་དླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་གླུ་དླེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༧ སོན་ལ་བྱུང་བ་རླེད་དམ། མཇུག་ལ་བྱུང་བ་རླེད་

ཅླེས་གསུངས་སོང་།ཤསོན་ལ་འབྱུང་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱལ་གླུ་ཡྱིན་ཙང་སནོ་ནས་ (पंजाब-स ंधु) 

བཅུག་ཡོད་པ་རླེད།ཤ(बंग) བཅུག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། རང་བཙན་ཐོབ་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་རྒྱལ་གླུ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་མ་སོང་བ།ཤ

གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེ་གླུ་རླེད།ཤསྱིད་བྱུས་མ་རླེད་ཟླེར།ཤསྱིད་བྱུས་ཡྱིན་ན་ (स ंधु) ག་པར་ཡོད་པ་རླེད།ཤ(पंजाब)ཤག་རླེ་ཟླེར་གྱི་

རླེད།ཤ(अखंड भारत)ཤག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤ(बंगाल)ཤག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤསྱིད་བྱུས་དང་ཁྱིམས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད།ཤརང་བཙན་མ་ཐོབ་སོན་གྱི་གླུ་རླེད།ཤརང་བཙན་ཐབོ་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་གླུ་བཏང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རླེད།ཤསོང་ཙང་གླུ་དླེ་གླུ་ལ་འཇོག་དགོས་རླེད།ཤསྱིད་བྱུས་དང་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་དགསོ་དནོ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན།ཤ 
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དླེའྱི་སོན་ལའང་གསུངས་སོང་། རླེས་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་ཙང་ངས་ལན་མཉམ་དུ་
རྒྱག་ཆགོ་པ་གྱིས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་སརོ་ལ་རླེད། ཏན་ཏན་རང་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་གཟྱིགས་འདུག ཉླེ་བའྱི་ཆར་ནས་བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་བོད་ལ་ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་ནང་
བཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་འབླེལ་བ་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་
པའྱི་འབླེལ་བ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རླེད། དགནོ་སླེ་ཁག་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་མང་བ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའང་བོད་རང་ནས་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་གཞྱིར་
བཟུང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་འབླེལ་བ་བླེད་
དགོས ་འདུག ་ཅླེས ་ང ་ཚོས ་བསམ ་བོ ་ཞྱིག ་འཁོར ་བ ་རླེད །  དླེ་འད ་སོང ་ཙང ་ལ ་དྭགས ་ (Hill Council) ད ་ 
(Autonomous Council) གྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་འདྱིར་གདན་འདླེན་ཞུ་རྒྱུ། ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནས་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཟློས་གར་གཞས་
ས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་བསར་གས་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། ཟློས་གར་ལ་སོབ་སངོ་བས་ནས་མོན་
པ་ (Institute of Performing Arts) ནས་ར་དབང་ལ་འཁབ་སྟོན་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་མཁན་འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་། 
འབས་ལྗོངས་ཡྱིན་ནའང་སླེངླེ་འཁབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ང་ཚོས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་
བས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་བརྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལླེབ་ཅ། 
བྷ་ོཌྱི་ཡ། ལ་དྭགས་ཀྱི (Spiti) དླེ་དག་ལ་འབླེལ་བ་གནང་ནས། བོད་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་དགནོ་སླེ་
ཁག་ལ་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་ཡོད་བསད་པ། སད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་དླེ་དག་གྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་འདུ་རྱིམ་པར་གནང་སྟླེ། འབླེལ་བ་ཡག་པ་ོབླེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཏན་ཏན་རླེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཁག་བྱུང་བ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཐ་ོདགོས་འདུག་
གསུངས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལ་ོཤར་ཨླེ་ཤྱི་ཡའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་འབླེལ་བ་གནང་ནས་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་ནས་
གསུང་རྒྱུ་དང་། ཡང་ལོ་ཨླེ་ཤྱི་ཡའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་དླེ་དག་བོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ (Mekong, 

Irrawaddy) ལ་ོཤར་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་ག་ོརགོས་སྤླེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་
ཏན་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་སོར་ནས་མང་པ་ོམཁྱླེན་པ་དང་རྒྱབ་སོར་མང་པ་ོརག་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔླེར་ན་འབར་མ་ནས་
སྐུ་མགནོ་གཅྱིག་ཕླེབས་སོང་། ཁངོ་ (Karen) གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རླེད་འདུག འདྱིར་ཕླེབས་ཚར་དུས་ང་ཚསོ་འབླེལ་
བ་བས། གཞུང་འབླེལ་སླེ་ལླེན་ཆ་ཚང་ཞུས། བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ཁ་ོརང་ཚསོ་མཐའ་མ་དླེར། བཀའ་ཤག་གྱི་
གསོལ་ཚིགས་སབས་སུ་གཞས་གཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། གཞས་ཞླེ་དག་གྱི་རྙྱིང་པ་རླེད། གཞས་གཏོང་ཡོང་
དུས་གཞས་ནང་ལ་ (Karen) མྱི་རྱིགས་དང་བོད་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། ཆུ་དླེ་དག་བོད་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ། རྱིག་གཞུང་འབླེལ་
བ་ཡདོ་པ། བོད་ཅླེས་འབདོ་ཡངོ་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་བང་ཕགོས་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ། དླེ་ཡྱིན་དུས་ལ་ོཤར་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་ནས་
སྐུ་མགནོ་ཁ་ོརང་ཚ་ོཕླེབས་པ་རླེད། བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡངོ་བའྱི་སབས་སུ་རྱིམ་པའྱི་གཏྱིང་ཟབ་དུ་འག་ོདུས། ཉླེ་ཆར་ང་བང་
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ཤར་ཁུལ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། མླེ་གྷཱ་ལ་ཡ་ (Meghalaya) རླེད། ཨ་སམ་ (Assam) ཁུལ་ནས་མྱི་རྱིགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག 
ནཱ་གཱ་ལཻཎྜ་ (Nagaland) ནས་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས། ཁོང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ནས་ང་ཚ་ོཡོང་ས་བོད་ནས་མར་བསླེབས་རླེད་ཟླེར་
ནས་ཚུར་བཤད་དླེ་དགའ་སྤོབས་བླེད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏླེ་འབླེལ་བ་ག་ཚོད་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོ
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་དནོ་ཐགོ་ལ་ག་ོརགོས། རྒྱབ་སོར། ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ནས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་
སྤླེལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་དག་རྒྱ་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་རླེད། དླེ་དག་ལ་ངོས་ལླེན་གནང་
བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོགཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབླེལ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་དང་བགོ་གླེང་། 
གནད་འགག་ཅན་གྱི་དླེབ་དླེ་འད་པར་སྐྲུན་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡོད་ཅླེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁྱབ་བསགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་བླེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། བོད་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁརོ་ཡོད་ཟླེར་ནས་དྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབས་ཏླེ། དླེ་ནས་
བཟུང་སྟླེ་བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་ཉྱི་མ་ཤར་ཡོད་པ་དང་། དླེའྱི་སོན་དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གདུག་རྩུབ་ཡྱིན་པ། རྒྱལ་པོའ་ིརྱིང་ལུགས་དང་། 
སྐུ་དག་རྱིང་ལུགས། བོད་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་བདླེ་སྱིད་ཁྱོན་ནས་མླེད་པ། རྫུན་བསྱིགས་རང་རང་བས་ནས། དང་པ་ོབཤད་ན་བོད་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འཛིན་དླེ་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་བས་ནས། བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆླེན་
པ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། སྱིར་བཏང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིཐུགས་སང་གཞླེན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ "བོད་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ 
འཁོར་ཡོད།" ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ "བོད་ནང་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ལོ་ ༧༠ འཁོར་ཡོད།" རླེད་ཟླེར་ནས། དླེའྱི་བྱུང་
རྱིམ་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་འགོད་དགོས་འདུག སབས་དང་དུས་དླེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་
ཚད་བརྒལ་ནས་རྒྱ་མྱིས་གནས་དུས་ཚདོ་རྱིས་བས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་རྫུན་བསྱིགས་བཟསོ་
པ་དང་། ཧམ་པ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འད་བས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཀང་། ང་ཚ་ོལ་བདླེན་པ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོལ་ལ་ོརྒྱུས་
ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་བདླེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དླེ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་འགླེམས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་
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གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད། ལག་པར་དུ་ད་ལོའ་ིལ་ོའདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་བསགས་རྫུན་མ་ཞྱིག་བཟ་ོདུས། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་དག་པའོ་ིས་ོནས་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ལུང་པ་གཏོར་
བཤྱིག་བཏང་ནས་ལ་ོ ༧༠ འཁོར་ཡོད་པ་བདླེན་པའྱི་དཔང་པ་ོབས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་སུ་འགླེམས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད། བརོད་གཞྱི་དླེ་ག་རང་ཟྱིན་ནས་བགོ་གླེང་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སོང་སྤྲོད་རྒྱུ། ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་
དུས་དླེབ་གདནོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བརོད་གཞྱི་འདྱི་ལ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ག་ོསབས་འཛནི་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ནང་དུ་ "རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་
ཚགོས་འདུ།" ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག དླེ་དང་འབླེལ་ནས་དླེ་ས་ངས་མང་པ་ོཞུས་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས་དླེ་ཉླེ་རབས་
བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སླེལ་ར་སྤྲོད་བ་རྒྱུའྱི་དཔང་རགས་ཆླེ་ཤོས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་ཧྱིནྱིའྱི་ཐོག་ལ་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་པར་སྐྲུན་
བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེ་ཚོའླེ་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་
ཆའྱི་སང་ལ་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་དང་། དཔླེ་དླེབ་དླེ་ཚའོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་འགླེམས་སྤླེལ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་
དག་རླེད་འདུག དླེར་ངླེས་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་། དཔླེར་ན། བོད་རྱིག་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ལྟ་བུར་བོད་ནང་གྱི་
མྱི་མང་པ་ོཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སབས་སུ་གོ་སབས་མ་ཤོར་བ་བས་ནས། བཙན་བོལ་ནང་ནས་ཚོགས་འདུར་
འག་ོམཁན་དླེ་ཚོའྱི་ལག་པར་དླེབ་མང་ཙམ་བསྐུར་ནས། བོད་ནས་ཕླེབས་པའྱི་མྱི་དླེ་ཚསོ་བོད་ལ་བསམ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་
ན་ཡག་ཤོས་རླེད། གལ་ཏླེ་བསམས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་བའྱི་རྱིང་ལ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དླེ་ཚ་ོསན་ལྟར་ཞུ་
ཐུབ་པའྱི་ག་ོསབས་འཛནི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་འདུག ང་ཚོས་ཡྱིན་
སང་ཤར་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཞླེ་དག་བས་ཡོད་བསམས་པ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཧ་གོ་མཁན་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འདུག དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། སནོ་མ་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་འགུལ་དླེ་འདའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་མ་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དླེ་ཚསོ་ཁྱླེད་ཚའོྱི་
དྷ་རམ་ས་ལ་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་སའྱི་ཕོགས་གང་ལ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྱི་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོལ་ས་ནས་ཡར་བསླེབས་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནས་ཡར་སླེབ་ཡོང་བ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོདྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡོང་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ང་ཚསོ་
བོད་ནང་རང་དབང་མླེད་པ་དང་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟར་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་དུས། ཁོང་ཚོས་ཁྱླེད་ཚ་ོད་དུང་ཡང་བོད་ལ་ལོག་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད་དམ་ཟླེར་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་མ་ག་ོམཁན་ཡོད་
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དུས། མྱི་མང་ནང་ལ་ཨ་ཅང་ཅང་རླེད། དླེར་བརླེན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དྱིལ་བསགས་བླེད་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་
ཆགས་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱླེར་ (R.C.) གསར་བཟ་ོབླེད་ཕོགས་སོར་ལ་བཀའ་གནང་
སོང་། ད་ལྟ་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཕྱིན་ཚར་བ་རླེད་དླེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལན་རྒྱས་ཚང་མས་འགན་འཁུར་
གྱི་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་མཁན་སབས་བཅོལ་ལག་དླེབ་མླེད་
མཁན་ཚོར་ཧ་ལས་པ་སྐུ་ལས་བསོན་ནས། མྱི་རླེར་ཕར་བཅར་ནས། ད་ལྟའྱི་ཁྱྱིམ་སོད་བཀའ་རྒྱའྱི་འོག་ནས་སབས་བཅོལ་
ལག་དླེབ་བཟ་ོརྒྱུ་དླེ་ཚ་ོདངསོ་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆླེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོར་སྙྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ། བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་གཙོས་པའྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྱིན་བ་མླེད་
དུ་ཆླེ། བོད་ནང་ནས་ཡོང་མཁན་དླེ་ཚ་ོལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སླེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་མུ་
མཐུད་ནས་དླེར་ཤུགས་རྒྱག་རགོས་གྱིས། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དླེ་ས་ནས་བསགས་
བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤད་ལན་ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་དང་།ཤཕྱི་རྒྱལ་ཁག་རླེད།ཤམཐ་ོསོབ།ཤཉམས་ཞྱིབ་ཁང་།ཤ
ཉམས་ཞྱིབ་པ།ཤདཔནོ་རྱིགས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕླེལ་ཏླེ། ད་ལྟ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་
བསད་འདུགཤགོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ལས་དནོ་དླེ་ཚ་ོརྒྱ་སླེད་ཞླེ་དག་ཕྱིན་ནས། ཚད་མཐ་ོ
པའོ་ིཚགོས་འདུ་དླེ་འད་འཚོགས་ཐུབ་པ། ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིསྙན་ཐ་ོའདནོ་ཐུབ་པ།ཤཚད་མཐ་ོཔའོ་ིཐོག་ནས་འབླེལ་བ་འཇགོ་ཐུབ་
པ། དླེ་འདའྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་བས་རླེས་དླེ་འད་གནང་འདུགཤདླེ་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་གསར་ལམ་ཁག་དང་།ཤཉམས་
ཞྱིབ་ལྟླེ་གནས་ཁག་ལ་རོམ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་དླེ་འད་པར་སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་པ་དླེ་འད་བྱུང་འདུགཤབཅར་འདྱི་དླེ་འད་ཡག་པ་ོགནང་
ཐུབ་པ་བྱུང་འདུགཤདླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། དླེ་ས་ལས་རོགས་རླེད། ད་ལྟ་འགན་
འཛིན་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་
དོན་དླེ་ཚ་ོགོང་ནས་གོང་དུ་འགོ་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས།ཤསྱི་
འཐུས་ལགས་སར་མ་ཤ༡ མཚམས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སར་མ་ ༡༠ 
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ཕར་འགང་བླེད་ཆོག་པ་གྱིས།ཤཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་གཉྱིས་གསུམ་མ་གཏོགས་མླེད།༽ཤདམྱིགས་བསལ་ཉླེ་བའྱི་ཆར་སྙན་ཐ་ོ
སྤུས་དག་པ་ོཞླེ་དག་ཅྱིག་བཏོན་སོང་།ཤདླེ་བཞྱིན་ལ་ོགཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནང་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་འདུག་ཟླེར་ནས། ལྟླེ་གནས་ཁང་ནས་གསོ་སོང་གནང་བ་དང་སོང་བརྡར་གནང་བ་དླེ་
འདའྱི་གོ་སབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལན་དངོས་སུ་བཅར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། མཐ་ོསོབ་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་མུ་མཐུད་
ནས་གཏངོ་དགོས་པ་དང་། དླེའྱི་མཉམ་དུ་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་རམོ་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱི་དགོས་དུས།ཤདླེ་
ས་ནང་བཞྱིན་ག་ོསབས་མླེད་དུས། ད་ལན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དམྱིག་བསལ་དགོངས་པ་ཆླེ་བཞླེས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་དླེ་འད་གནང་འདུག དླེའྱི་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདཀའ་ངལ་དླེ་འདའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་སླེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་
འདྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་བས་རླེས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

ད་ལྟ་ཕག་སླེལ་མང་ཆླེ་བས་གསུངས་སོང་། ཁོར་ཡུག་དང་ད་རྒྱའྱི་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད།ཤ
བོད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་རླེད།ཤདམྱིགས་བསལ་ད་ལན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགནོ་སླེ་ཁག་
གྱི་ལ་ོརྒྱུས། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལླེ་ཚན་བཟསོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

དླེ་ནས་གོང་དུ་བོད་ནང་གྱི་བུད་མླེད་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་སླེད་གནང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་གནང་སོང་། ང་
རང་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་བོད་ཆླེན་པ་ོདང་བདོ་ཆུང་ཆུང་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགལ་སྱིད་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ལ་སའྱི་གཞུང་འོག་ལ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལམ་ས་ཆ་དླེ་རྒྱ་མྱིའྱི་འོག་
ལ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་འད་པོ།ཤརྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་དང་
མངའ་འོག་བསྡུས་པ་དླེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤའཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤང་ཚ་ོབོད་པ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་
དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་རླེད།ཤཉླེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ནས། ང་ཚོས་དགའ་
མོས་ཞླེ་དག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུའྱི་ནང་ལ་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུགཤརྒྱ་
མྱིའྱི་འོག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད།ཤའདྱི་དངོས་གནས་དགའ་སྤོབས་བླེད་དགོས་པའྱི་
དཔང་རགས་ཤྱིག་རླེད།ཤཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་གྱིས་དླེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཆུང་ཆུང་ཞླེས་བཏོན་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཁག་
ཅྱིག་ཧ་ལམ་རྒྱ་མྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་ཤག་ཤག་འད་པོ་ཞྱིག་ཤཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ས་
མཚམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ། བོད་པའྱི་ས་མཚམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་དང་། རྒྱལ་པ་ོཁག དླེ་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གྱི་ས་ཆ་བཟུང་པ་དླེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད།ཤཕར་ནས་ཁལ་བསྡུས་པ་དླེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད།ཤཁོང་ཚ་ོཁག་ཅྱིག་
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གྱིས་ང་ཚོས་ཁལ་བསྡུས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཤད་ཡོད་པ་རླེད།ཤང་ཚོས་ཕར་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཆ་བཟས་པ་དླེ་འདའང་ཡོད་པ་
རླེད།ཤཕར་ཁལ་བསྡུས་པའང་ཡོད་པ་རླེད།ཤའཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་ཁལ་སྡུད་དུས་
འདོད་པ་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁལ་འབུལ་མཁན་རང་རང་རླེད། དླེར་བརླེན་ལ་ོརྒྱུས་དླེ་དག་ཁ་གསལ་པ་ོདང་ཁག་ཁག་འགོད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བདླེན་པ་མཐའ་གསལ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ང་ཚསོ་ལ་ོའགའ་ཤས་སནོ་ནས་ལ་ོབསྟུད་མར་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ (Thank you India) ཞླེས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་
པ་རླེད།ཤནམ་རྒྱུན་ང་ཚསོ་ཁོང་ཚརོ་ཐུགས་རླེ་ཞུ་དུས་དཔནོ་རྱིགས་ཁག་དང་འབླེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་གྱིས་ཁྱླེད་ཚ་ོང་ཚརོ་བཀའ་
དྱིན་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ལྟ་དུས་བོད་པ་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཁླེ་ཕན་དང་། སྲུང་སོབ་གང་ཅྱི་ཐད་ནས་ང་ཚོས་ཞབས་འདླེགས་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེར་བརླེན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྙན་ཐ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལ་ོཤ༥༠།༦༠ཤནང་དུ། བོད་པ་ཚ་ོརྒྱ་གར་དུ་ཕླེབས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མྱི་མང་ལ་
ཕར་ཕན་རླབས་དང་།ཤཞབས་འདླེགས་གང་འད་ཞུས་ཡོད་དང་མླེད།ཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལའང་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
དམྱིགས་བསལ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སབས་སུ་བོད་པ་ཚོས་གང་སར། ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོར་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕན་རླབས་བས་འདུགཤཧ་ཅང་བསགས་བརོད་དང་དགའ་སྤབོས་བླེད་འསོ་པ་རླེད།ཤགང་ཟག་ཕ་ོགསར་དླེ་འད་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཀྱིས་རང་ནུས་ལས་ལག་པ་དླེ་འད་བས་ནས། ཡུལ་མྱི་ནང་ལ་བོད་ལ་དགའ་སྤོབས་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འད་བྱུང་འདུགཤ
དླེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་དང་།ཤདགོན་སླེ་ཁགཤཚོགས་པ་ཁག་མང་པསོ་ཞབས་འདླེགས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་
སྙན་ཐ་ོདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འདནོ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་
ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་གནང་རགོས།༽ གོང་དུ་སར་མ་ཕླེད་ཀ་ཞྱིག་དམྱིགས་
བསལ་བས་ནས་གནང་སངོ་བསམས་སོང་།ཤང་ལའང་སབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགོང་དུ་གཅྱིག་ཤོར་ཚར་སངོ་།ཤ 

མཐའ་མ་དླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གང་ལྟར་ཉམས་མོང་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས་འབར་མའྱི་ (Burma) མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་སོང་།ཤཏན་ཏན་རླེད།ཤདླེའྱི་ཐོག་ལའང་བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྙན་ཐ་ོདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་
ཡོད་པ་འབར་མའྱི་བང་ཕོགས་སུ་ཡོད་པ། ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཚྭ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འབར་མའྱི་བང་ཕོགས་ལ་
ཡོད་པ་རླེད།ཤབོད་མྱི་གངས་ ༣༠༠༠ དང་ ༤༠༠༠ དླེ་འད་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རླེད།ཤཕལ་ཆླེར་མང་ཆླེས་
མཁྱླེན་གྱི་རླེད།ཤ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སབས་བཅལོ་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་འདནོ་དུས་འབར་
མ་དླེའང་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ (Tripura) རླེད། དླེ་བཞྱིན་ (Shillong) ལ་དཔོན་རྱིགས་ཁག ད་ལྟའྱི་
མངའ་སླེ་བོན་ཆླེན་ཁོང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་དླེ་ཚོས་བོད་ནས་བསླེབས་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤདླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་ཐོ་ 
(Report) ཞྱིག་འདནོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ཧྱི་མཱ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་
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ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་ཡོད་པ།ཤདླེ་འད་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད། ང་
རང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ལའང་མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སརོ་ཡངོ་བར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སར་མ་ཤ༣། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོཤདུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་དང་ངས་བསམས་པ་དླེ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་སོང་།ཤད་ག་རང་ཡྱིན།ཤ
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སར་མ་ཤ༥། 
 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོགཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་ཆ་ཚང་ལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡག་
པ་ོཞླེ་དག་གནང་གྱི་འདུག འགོ་ལས་ཡོངས་རོགས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།ཤདླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གོང་དུ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་བག་ོགླེང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།ཤདླེ་ལ་ཟུར་ཟ་དང་ལན་འདླེབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་མང་པ་ོསོད་དུས་དངོས་གནས་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་དཀའ་ལས་
ཁག་པའོ་ིམཚམས་སུ་བསླེབས་འདུག་སྙམ།ཤརྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་གསུང་མཁན་དླེ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོརླེད།ཤཁངོ་གྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་ཤཤླེས་
ཀྱི་མླེད། ཕལ་ཆླེར་དླེ་གསུང་པའྱི་སབས་སུ་དོན་དག་ཅྱིག་ཞུས་སོང་སྙམ། ངས་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཤླེས་ཀྱི་མླེད།ཤཡྱིན་
ནའང་དླེ་འད་ཞྱིག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུང་མོང་རླེད།ཤད་ལྟའྱི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ན། བཀའ་བོན་རྣམ་པས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རླེད།ཤདྲུང་ཆླེ་རྣམ་པས་མཁྱླེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།ཤང་ཚའོྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་འདྱི་དང་པ་ོབཤད་ན་ཤླེས་རབ་སྙྱིང་པ་ོགསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན།ཤམྱིག་མླེད།ཤས་མླེད།ཤརྣ་མླེད།ཤལླེ་མླེད།ཤབཀའ་བོན་གྱིས་ཤཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད།ཤདྲུང་ཆླེས་ཤཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད།ཤསྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཤཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད།ཤརྒྱ་མྱིས་བདག་པོ་རྒྱག་གྱི་མ་རླེད།ཤབོད་པས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་མ་རླེད།ཤདླེ་ཡྱིན་དུས་ག་འདའྱི་ཚད་
གཞྱི་ཞྱིག་ལ་སླེབ་ཀྱི་འདུགཤདླེ་འད་ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བསམས་ནས་
སླེམས་ཁལ་འད་ཞྱིག་ཏོག་ཙམ་ཡོང་གྱི་འདུགཤ 
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དླེ་ས་ཡྱིན་ན་ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞླེ་དག་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད།ཤརྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་བས་ནས་ཟླེར་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་མྱི་
ལ་ོཤ༢༢།༢༣།༢༤ཤཙམ་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ་ད་ོསང་མང་པ་ོཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན།ཤསནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཧངོ་ཀངོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ཤ༢༠ཤམཐ་ོ
བ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་བ་དང་། དླེའྱི་རླེས་སུ་རྱིམ་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་སྤྲོས་པ་བརྒྱད་དང་བལ་བའྱི་གནས་སྟངས་བས་ནས་ད་ལྟ་མྱི་
རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་གྱི་བར་དུ།ཤདླེའྱི་སོན་ལ་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༨༧ཤནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༨༨ཤབར་ང་ཚོའྱི་ཞྱི་བའྱི་དོན་ཚན་དནོ་ཚན་ 
༥ དང་ (Strasbourg) བར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ། དླེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༩༡ཤལོའ་ིགསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་
གསུང་འཕྲྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་བས་ནས། དླེ་ནས་རྱིམ་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༩༦ཤལོའ་ིབར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
ཤླེས་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་ཡོད་དླེ།ཤང་ཡང་ཕལ་ཆླེར་དླེའྱི་མཉམ་དུ་མྱི་ཤླེས་པའྱི་གས་འད་པ་ོཆགས་སོང་།ཤརྒྱུ་མཚན་དླེ་འད་ཡྱིན་
དུས་ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས།ཤཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་མང་དང་ང་ཚོས་ཚད་མཐོ་པོའ་ིངང་ནས་རྒྱབ་སོར།ཤ
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་འགན་འཁྱླེར་མཁན་ཡོངས་སུ་རོགས་པས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
སོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སླེབ་དུས།ཤགཞུང་གྱིས་དྱིལ་བསགས་གནང་ནའང་རླེད།ཤ
གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་བཙུགས་ནའང་རླེད།ཤདླེ་ཚ་ོཚང་མ་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། གང་ལྟར་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཤཤླེས་ཀྱི་མླེད་དུས། དགོས་མཁ་ོཞླེ་དག་མླེད་པ་ལྟ་བུ།ཤགཞུང་གྱིས་འག་ོསོང་ཞླེ་དག་
བཏང་བསད་པ་དླེ་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་ན་ག་རླེ་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མ་འོངས་པར་དླེ་ཚོའྱི་
སོར་ལ་གླེང་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། སླེམས་ཚོར་ཆླེན་པ་ོདང་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་
ཆགས་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤ 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས། མཐའ་མ་དླེ་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་རླེས་ལ་མླེད། 
 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བགོ་གླེང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།ཤདང་པོ། གོང་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་བ་རླེད།ཤ
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཚད་མཐོ་པོའ་ིཐོག་ནས། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་
འབླེལ་ལམ་བ་རྒྱུར་གནོད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བོད་པར་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱུང་བའྱི་སོར་གསུངས་སོང་།ཤ
ངས་དླེ་འད་མཐོང་སོང་།ཤཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་ཚོར་དྷ་རམ་ས་ལར་རླེན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་
གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་མཁྱླེན་རོགས་ཞན་པ་ོཡོད་སོར་གསུངས་སོང་།ཤདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། 
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རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོདང་མྱི་མང་པ་ོཞླེ་དག་ཡོད་པ་རླེད།ཤག་ོརགོས་སྤླེལ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་མཇུག་མ་ཆད་པར་
སྤླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤམྱི་ཐོག་བརླེས་ནའང་།ཤབཙན་བོལ་ལ་བསླེབས་ནས་ལོ་ཤ༦༠ཤལག་ཙམ་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་གཙ་ོབོ་དབུ་ཁྱིད་པ་དང་།ཤདླེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། འགན་འཁྱླེར་མཁན་གྱིས་ཕག་ལས་
གནང་ནས།ཤམང་པ་ོཞྱིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དླེར་བརླེན་ས་ོསོས་ངསོ་འཛནི་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉླེ་ལམ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དླེ་འདའྱི་བོད་ཐོག་རྒྱབ་སོར་བསླེབས་པ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་འཛུལ་
དང་། བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་།ཤདཀའ་ངལ་དླེ་འད་ཆགས་པའྱི་སབས་སུ་དཔའ་བོ་ཉྱི་མ་བསྟན་
འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིཚ་ེསོག་བོས་བཏང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་བདླེ་འཇགས་དང་། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་
འདུགཤཚ་ེསོག་ཤོར་ཡོད་པར་བརླེན་དླེས་ཏན་ཏན་མྱི་མང་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་དང་པོར་ངས་དང་བངས་དམག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ངསོ་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་
ནང་དུ་བོས་བཏང་བླེད་མཁན་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་དླེ་ཚོར་ངོས་འཛིན་གཅྱིག་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ
སབས་དླེ་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས། འདྱི་གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་
གསུངས་སོང་།ཤཞུ་དགོས་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ད་ལན་རྒྱ་གར་དང་།ཤའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཡོང་གགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གནས་ཚུལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད།ཤདླེར་ང་ཚསོ་ངོས་འཛནི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རླེད།ཤཁངོ་དང་ཁོང་གྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ཚོར། ང་
རང་སྱི་འཐུས་སླེར་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་དང་ཁོང་ལྟ་བུ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་ཚ་ེསོག་བོས་
བཏང་བླེད་མཁན་ཚོར་ངསོ་འཛིན་དང་། ནང་མྱི་ལ་ཐུགས་གས་ོསོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་ལླེན་གྱི་ཡྱིན།ཤདླེ་བཞྱིན་ང་
ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་། ལག་པར་ནང་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤླེས་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ 

མཐའ་མ་དླེར་བག་ོགླེང་འཕྲོས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།ཤགོང་གྱི་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དླེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཞླེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད་
ཟླེར་གྱི་འདུག་སྟླེ།ཤངས་འདྱིར་བག་ོགླེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་འདྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡདོ་ཙང་།ཤདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་
དུས་ལ་བབས་ཡོད་ཙང་གོས་བསྡུར་བླེད་ཀྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་དླེ་ས་ངས་ཞུ་མ་མོང་། གལ་སྱིད་དླེ་འད་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་མང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོགས་ཆླེན་བསོང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འགན་ཁྱླེར་ནས་
གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བསམ་འཆར་གནང་བ་དླེར་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།ཤདླེ་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་
དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད།ཤཤོར་སོང་ན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་སོང་། "ཤོར་སོང་ན་" ཞླེས་ཚིག་འདྱི་
བླེད་སོད་བས་སོང།ཤདླེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད།ཤམྱི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དུས་དླེ་འདའྱི་གླེང་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།ཤགལ་སྱིད་དླེ་
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འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞག་ཚར་བའྱི་རླེས་
སུ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ།ཤང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་བས་པ་གཞྱིར་
བཟུང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡར་ཞུས་ནས།ཤང་
ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་རང་བཞྱིན་གནས་སྟངས་དླེ་འད་ཞྱིག་འདུགཤདླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཞྱིག་
གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད།ཤདླེ་རྱིང་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་།ཤད་རླེས་
གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་སོང་།ཤད་དུང་ཡང་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ལྷུག་པོ་ཡོང་གྱི་རླེད།ཤདླེ་འད་སོང་ཙང་གོ་སབས་གནང་
བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤ 

སྱི་འཐུས་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་ཆ་ཚང་མཇུག་བསྱིལ་བ་ཡྱིན།ཤབཀའ་ལན་སང་ཉྱིན་གནང་རགོས་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུང་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༣,༢༢༣,༨༠༠ ཐམ་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པར་སོང་ཙང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།ཤ 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉླེར་བསོམས་ཤ
༡༤,༧༨༥,༤༡༥ཤཆགས་ཡོད།ཤདླེར་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མླེད།ཤ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།ཤ 

བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསམོས་ཤ༡༤,༧༨༥,༤༡༥ཤསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་
ལ་དགག་བ།ཤདགག་བ་མླེད་པར་སོང་། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤདླེའྱི་ཡན་ཆད་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་ཟྱིན་པ་རླེད།ཤསང་ཉྱིན་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ནས་མར་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤསང་ས་ད་ོཕག་
ཚདོ་ཤ༩:༣༠ཤབར་དུ་ཚགོས་གསླེང་ཡྱིན། 


