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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། 
གཏན་འབྲེབས། 

 
༡༌༌༌༣༧ 

 
༢ 

ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབྲེབས། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་འབྲེབས། 

 
༣༨༌༌༌༤༣ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་
འབྲེབས། 

 
༤༤༌༌༌༧༣ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་
འབྲེབས། 

 
༧༤༌༌༌༡༡༢ 

 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་
འབྲེབས། 

 
༡༡༣༌༌༌༡༦༠ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༡ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་སངོ་། དརེ་
བརནེ་ད་ལྟ་གངས་ ༡༠ ཡོད། གཞན་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོ
བ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་
སང་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནང་བཞྱིན་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ཟག་
ལ་མྱི་རོན་ཆོས་ལ་རོན་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་མཇུག་བསོམས་ནོར་སོང་སྙམ། ཁ་སང་ཆོས་ལ་མ་རོན་པར་
གང་ཟག་ལ་རོན་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཟག་དེའྱི་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་ལ་བརེན་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པ་ནང་དུ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
ཆགས་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གོས་ཆདོ་ནང་དུ་ "གོས་མོལ་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་ཡོངས་
རོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་རེད་" ཅེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་འཁོད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ནང་དོན་གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་
འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ནང་དོན་གསུམ་པ་དེ། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་
འཐབ་རྩོས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་དཔོན་རྱིགས་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆེས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ནང་དོན་འདྱི་
གསུམ་རདེ།  

 དབུ་མ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་དེར་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཕོགས་ནས་ལང་མཁན་གང་ཟག་དེའྱི་ལངས་
ཕོགས་ལ་བལྟས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ལག་པ་སྙྱིང་ཁར་
བཞག་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ན། དགག་པ་བརྒྱབ་ན་འགྱིག་ས་རེད་དམ། ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། དེར་བརེན་ང་ཚོས་གོས་
འཆར་འཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཇུག་བསོམས་ནོར་སོང་ན། ང་ཚོའྱི་དབར་རྩོད་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་སང་སྱིར་
བཏང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཞ་ེདྲག་ཞུ་འདོད་མེད། ཞུ་འདདོ་མེད་པ་ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
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ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ལམ་དབུ་མ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་དེར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ ཤྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་པ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཟུར་ཟ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང་། རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་བེད་མཁན་རྣམས་གཉའ་གནནོ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དབུ་
མ་ཁ་ལ་ཁརེ་ནས་འཁྲབ་སངོ་། ད་ེལྟ་བུའྱི་དབུ་མ་ངས་ར་ེབ་ཡང་མེད། ཡྱིད་ཆསེ་ཀང་མེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་ཚགོས་མ་
འཁྲུགས་སནོ་ལ་རྣམ་པ་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་རདེ། ༸གོང་ས༸་སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་མང་
གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས། སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
འགོ་མཁན་རེད་ཅེས་གསུང་དགོས་པ་ད་ེག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དོན་མེད་གསུངས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དགོངས་གཞྱི་དང་
དགངོས་པ་ཡདོ་པ་རདེ། དབེན་དུ་མ་རུངས་བའྱི་གདུལ་བ་ད་ེཚོས་བ་སདོ་ངན་པ་འགོག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བརྩམས་པ་རདེ། ངས་
འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མག་ོབཏགས་ཞུས་ཚར་བ་གཅྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་གཞྱིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་མག་ོབཏགས་ཞུས་པའྱི་ལམ་དབུ་མ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཚར་བའྱི་ལམ་དབུ་མའྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེདག་གྱི་བ་སོད་གོས་ཚོགས་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག 
"བོད་རྒྱལ་ལོ།" ཟེར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་སོང་། འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མག་ོབཏགས་ཞུས་ཚར་བའྱི་ལམ་དབུ་མའྱི་ཚོགས་
མྱི་རེད། "དག་བོ་" ཟེར་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་གས་ཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་ཚར་བའྱི་ལམ་དབུ་མའྱི་
ཚོགས་མྱི་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ལམ་དབུ་མ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ལ་ར་ེབ་ཡང་མེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐ་ོཔོའ་ིངང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་ལོད་ཞུ། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་རྐུབ་བཀག་ལ་
བསད་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེནས་གནས་སྟངས་གཉྱིས་པ་དེ། བོད་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ཙམ་གྱི་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་མ་ེཕུལ་ནས་གནས་སྟངས་ཛ་
དྲག་ཇ་ེསྡུག་ནས་ཇེ་སྡུག་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མགོ་བཏགས་ཞུས་པའྱི་ལམ་དབུ་མའྱི་ཚོགས་མྱི་ཨ་རྱི་
གནས་སདོ་ཐུབ་བསྟན་ཐགོས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ཆལོ་གསུམ་བོད་
རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་མཁེན་དགོས་རེད། བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེཇ་ེསྡུག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། རང་
བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་གཞོན་ནུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཨ་རྱི་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་ནས། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གདུག་རྩུབ་
ཅན་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་མྱི་གངས་ ༡༥༥ ཙམ་གྱིས་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་མེ་ཕུལ་
སོང་། འགན་ཡོངས་རོགས་ད་ེཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ལ་ཡོད་ཟེར་ནས་སྐད་འབོད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁོས་རྒྱ་ནག་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་
ཕྱིང་ལ་འཚམས་འདྲྱི་ཞུས་ནས། བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་འཐབ་རྩོད་པ་ཚ་ོལ་དམའ་འབེབས་དང་ཟུར་ཟ་བེད་མཁན་འདྱི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་མག་ོབཏགས་ཞུས་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚོགས་མྱི། རྒྱ་ནག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཐོགས་མེད་རེད། 
ཆལོ་གསུམ་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀྱིས་མཁནེ་དགོས་ཀྱི་རདེ།  
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ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་མཚན་ཉྱིད་རྱིག་པ་ནས་དཔྱད་ན་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་དང་བཏགས་པ་བ་གཉྱིས་ཟེར་ནས། 
དངོས་ད་ེ༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་དབུ་མ་དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གུས་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་རེད། སེར་གྱི་ལངས་
ཕགོས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་པ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས་སེར་གྱི་ཁ་ེཕན་
སྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་དབུ་མ་ཟེར་བ་ད་ེདབུ་མ་བཏགས་པ་བ་ད་ེརེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་དཔྲལ་བའྱི་སང་ལ་མེ་མདའ་བཞག་ནའང་
ནམ་ཡང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་མ་རདེ། ཡྱིད་ཆསེ་བེད་ཀྱི་མ་རདེ། ར་ེབའང་བདེ་ཀྱི་མ་རདེ། ཆལོ་གསུམ་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་
འདྱི་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལམ་དབུ་མ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་དང་བཏགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀྲུག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ངས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་གཞྱིར་གཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། བཟ་ོ
བཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་སོམ་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཀུན་སོང་དང་། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཚིག་བརོད་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་
འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་དུས། དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་བགེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་གཏང་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེངའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་བོད་རང་དབང་སར་གས་ོདང་། རང་བཙན་རྩདོ་མཁན་རེད་ཅསེ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ངས་བསམས་པར་ད་ལྟ་འདྱི་ཡང་ཚོར་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པས་རེད་སྙམ། ཚོར་བ་འདྱི་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག 
ཞེད་སང་བེད་དགོས་མེད་སར་ཞེད་སང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གོས་ཆོད་ད་ེའདྲ་ད་ོ
སང་བདེ་ས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འབུལ་ས་འདྱི་བོད་ནང་ལ་བཞུགས་
མཁན་གྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསམས་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་ས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་ཡོང་ཐབས་" བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་ནང་ལ་ "བོད་མྱི་" བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་ཡོད་པའྱི་ནང་ལ་ "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་" དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་མེད་པ་དང་། དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་རདེ། གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་
གསུང་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་རདེ། འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་ངས་བསམས་པར། ད་ེལའང་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག ང་ཚའོྱི་དག་བ་ོརྒྱ་ནག་གུང་
ཁྲན་ཏང་གྱིས་གལ་ཏ་ེསྐད་ཆ་ད་ེའདྲ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་ཡོད་གསུང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱིས་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལ་
འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ།   

ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་དབང་ཁང་པའྱི་སྙན་ཐ་ོ
གཞྱིར་བཟུང་བས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ནས་བོད་ད་ེདམ་དྲག་ཆེ་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྙན་ཐ་ོད་ེནོར་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དརེ་བརནེ་ད་ེཚ་ོགཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་མོལ་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཡོད་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

གལ་ཏ་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། རྒྱབ་སོར་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས། བཙན་བོལ་བོད་
གཞུང་གྱི་གོས་ཚོགས་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཡོད་ཅེས་གསུང་པའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་རེས་སུ་ང་ཚོས་བག་ོགེང་བྱུང་བ་ད་ེ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་བས་ཚེ། ད་
ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད།" 
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་རེ་བ་ལ་གོས་ཆོད་སོམ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལ་ཏོག་ཙམ་
དགོངས་བཞེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། "ཡོང་འགྱུར་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད།" ཚབ་ལ་གལ་ཏ་ེཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་དཀའ་
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བ་དང་ཁག་པ་ོའདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ངས་
ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚསོ་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན། ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་འདུག་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཆོད་འདྱི་སོམ་མཁན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་ལ་ངས་མག་ོའཚོས་པ་
ད་ེབཀའ་ཤག་ག་ར་ེབས་ནས་དྲུད་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། གལ་ཏ་ེརསེ་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཆདོ་འདྱི་མར་བཏང་བ་ཡྱིན་
ན། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་
མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ནང་ག་ར་ེབས་ནས་དྲུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་འཆར་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལམ་སོལ་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ངས་མགོ་འཚོས་མ་སོང་། 
འདྱི་ང་ཚའོྱི་གོས་ཆདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ཆ་ཚང་། ང་ཚསོ་འདྱིར་རྣམ་འགྱུར་ནན་པ་ོཞྱིག་མ་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཅན་པ་བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་རགས་མཚན་གཅྱིག་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཚིག་བརོད་གསར་པ་དེའྱི་ནང་དུ་ "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་ལ་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་
བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ངོ་རོལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" ཅེས་ཀྱི་བར་དུ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་མ་བས་ཚེ། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོའཁྲྱིད་ཚ་ོམཉམ་དུ་གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་
གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད།" གསུང་རྒྱུ་དེར། ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
དགངོས་དནོ། ང་ཚོས་གོས་མོལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཡྱིད་ཆསེ་རྩ་བ་ནས་མེད་ན་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ད་ེ
འགག་དུས། ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
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ད་ེབཞྱིན་ངས་ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། ང་ཚའོྱི་དབར་བག་ོགེང་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། བག་ོགེང་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དགག་པ་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ན། དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་ས་ "བོད་རྒྱལ་ལོ།" ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་གསལ་
བཤད་ཡག་པ་ོགནང་བ་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེ
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་ད་ག་རང་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དགག་པ་སོན་མཁན་གྱི་གསུང་
སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་འདྱིར་འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་བཟུང་ནས་འཁེར་བ་འདྲ་
ཞྱིག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ཀུན་སོང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་
དང་། ཁོང་གྱི་བསམ་བ་ོདང་མཐུན་པར་སོང་ཙང། ཁོང་གྱིས་ངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁེར་ཡོང་གྱི་ཡྱིན། དེར་ཁེད་ཀྱིས་རྒྱབ་
སརོ་བདེ་རགོས་ཟརེ་ནས་ཕེབས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། དེར་འཆར་གཞྱི་དང་ལངས་ཕོགས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཀུན་སོང་རྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རང་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ལ་ོ ༡༥ ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱིར་
ཤོད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། རྒྱབ་ཏུ་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་མ་མོང་། ལོ་ ༡༥ ཡྱི་རྱིང་ལ་ཚར་
གཅྱིག་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་མ་མོང་། འདྱི་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་
བཙན་ལའང་རྒྱབ་སོར་བས་ནས་གང་ཡང་བཤད་མ་མོང་། དེར་མ་ཟད་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གཞུང་གྱི་བཀའ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཕྱིན་པའྱི་ཁར། མྱི་མང་མཉམ་འཁྲྱིད་བ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ ཤེས་གང་ཐུབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརེན་སོ་སོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་བས་པ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་འདྲ་མྱིན་འཁྲབ་རྒྱུ་དང་ཀུན་སོང་ངན་པ་ཁེར་ནས་
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བ་རྒྱུ་རྱིགས་ངའྱི་གཤྱིས་ཀ་ལའང་མེད། ས་ོསོའ་ིཤེས་པ་གང་ཡོད་ནའང་ཤོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་
བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ ཤོད་མོང་མེད།  

ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཏགོ་
དབྱིབས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཁབ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་
ཕར་ཞོག ཅ་ལག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཉསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས། རྒྱ་མྱི་
དང་རྒྱ་མྱིས་བཟོས་པའྱི་ཅ་ལག་ལ་ (Guarantee) ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་
ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁ་གཏད་དེར་ང་ོརོལ་བེད་དུས་ང་ཚོས་དེར་ང་ོརོལ་བེད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ནས། ང་ལྷོ་ཕོགས་སུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ལྷོ་ཕོགས་སུ་ (Indian 

Express) ཀྱི་སར་འགོད་པ་ (Shriniwas Swami) ཡྱིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་མྱི་ལ་ང་ོརོལ་ད་ེའདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད། ཁེད་ཚོས་ག་ར་ེབས་ནས་ང་ོརོལ་
བེད་ཀྱི་མེད། ངས་ཁོང་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སྟོན་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་
ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ང་ཆབ་སྱིད་སྱིངས་ཆ་འདྱིར་བསེབས་ནས་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་ལ་སྐུ་ལུས་
མེར་སེག་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཆགས་སོང་། ང་ཚོས་ཕར་ག་ཚོད་བསྟུན་བཤད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུར་སྡུག་པ་ོག་ཚོད་
བཏང་སོང་། ད་དུང་ཧམ་པ་ཆ་ེརུ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཡང་ཁངོ་ཚོས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། ཁངོ་ཚརོ་
གདེང་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའམ་དོན་དག་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་པ་མ་
གཏོགས། རྒྱབ་ངོས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཁེར་ནས་བས་པ་གང་ཡང་མྱིན། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བེད་མ་མོང་། མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་བ་
རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ།  

ད་ེནས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསལེ་དགོས་འདུག་ཟརེ་བ་འདྱི་ངས་ད་ེསའང་བསམས་སོང་། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད་སྙམ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁེར་ནས་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་འདྱི་
ཆུང་དུས་སུ་ལས་འགུལ་མང་པོར་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་དང་། ཉམས་མོང་མང་པ་ོབསགས། དའེྱི་ཚོར་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཕྲུག་ཚོར་ང་ཚ་ོའདྲ་པ་ོདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕ་
མ་ཚོས་གང་དྲག་ཅྱི་དྲག་བས་ནས་སྱིད་ཐག་ཆོད་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་ན། ཚོར་བ་འདྱི་
སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་ལས་འགུལ་འདྱི་མང་ཙམ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་ ཤས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོ
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་ད་ེདག་སུས་སེལ་གྱི་འདུག གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ ༥ ལ་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཆ་ེ ཤོས་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགུལ་ག་ཚདོ་སལེ་སོང་། ལ་ོཁ་ཤས་སོན་ནས་
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རོག་ག་ཆགས་ནས། ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་དུམ་བུ་ག་ཚོད་
གཏོང་ཐུབ་ཐུབ་གཏོང་གྱི་འདུག ང་ཚོ་དང་ཁེད་ཚོ་མང་དྲགས་ནས། ཆོལ་ཁའྱི་དུམ་བུ། རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་དུམ་བུ། 
གསར་འབོར་དང་རྱིང་འབོར་གྱི་དུམ་བུ། བུད་མེད་དང་ད་ེའདྲ་ཟེར་ནས། ད་ེའདྲའྱི་དུམ་བུ་བཏང་ན་ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ག་པར་
འག་ོཡྱི་རེད། སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་འཆར་གཞྱི་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་དང་ཆྱིང་སྱིལ་བཀདོ་ཡོད་པ་རེད། ཆྱིག་
སྱིལ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་ཡོད་མཁན་ཆ་ཚང་གྱིས་འགན་འཁེར་དགོས་རེད་སྙམ། སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ནང་ཆྱིག་སྱིལ་མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངའྱི་གོང་ས་ེལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། མད་ོསྟོད་
དང་མད་ོསྨད། དབུས་གཙང་བཅས་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་ལ་ན་ཚ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་ཕེབས་ནས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་བདེ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ཁོང་མད་ོསྟདོ་རདེ་ང་འག་ོཡྱི་མྱིན། ཁངོ་མད་ོསྨད་རདེ་ང་འག་ོཡྱི་མྱིན་ཟརེ་མཁན་ཡོད་པ་
མ་རེད། དེང་སང་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་
ཀྱིས་འདྱི་རྱིགས་ཕར་བཞག་ནས། ང་འགོ་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་མཁེན། མ་
འངོས་པར་འདྱི་རྱིགས་མ་གནང་རགོས་གནོངས། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཆྱིག་སྱིལ་བརླག་པར་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་བཟ་ོཡོང་གྱི་འདུག 
འདྱི་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ར་ེཟུང་གྱིས་སོ་སོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
འགག་ལ་བལྟས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་རྱིང་ཐུང་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ནས། མྱི་མང་དཀྱུས་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། མགོ་འཚོས་མཁན་ལས་མ་འཚོས་མཁན་མང་བ་ཡོད་དུས། དེ་འདྲ་ཡྱིན་འགོ་བསམས་ནས་དོགས་སེས་ནས་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་གེང་སོང་དང་རོག་ག་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཏ་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་མ་བད་ེབ་བཟ་ོམཁན་མྱི་ཁ་ཤས་ ཤྱིག་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་
ཟྱིན་སོང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐུ་མཁེན་སྐར་མ་ ༡ གནང་རོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་
ཁྲྱིམས་དམ་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཏུག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་མ་འོངས་
པར་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དང་པོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ནང་དུ་
"བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགངོས་དནོ་བོད་ས་ཡངོས་ལ་" ཞསེ་
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ག་ར་ེཟེར་ནའང་མ་ཟེར་ནའང་། དོན་དག་ལ་ང་ཚོའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་དེར་ང་རང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གཞྱི་རྩ་འཛིན་
སའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར་དགོས་འདུག་གསུངས་ནས་
འདྱི་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་བྱིས་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ ༥༦ དང་ ༥༧ ག་ར་ེ
ཟེར་ནའང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འདྱིར་འབྱི་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གང་ཡྱིན་པ་འདྱིར་ཡོད་དུས། "བོད་རྱིགས་" རང་འབྱི་དགོས་རེད། "སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་དང་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དནོ་བོད་རྱིགས་ཡངོས་ལ་མྱིང་
དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་" ཟེར་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་
པའྱི་རང་སངོ་ཡོང་ཐབས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི་མདུན་དུའང་ཁྲ་ལམ་མེར་བྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་འདྱི་དརེ་འཇགོ་དགོས་འདུག  

ད་ེནས་ཁ་སང་ནས་གསུངས་སོང་། "འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་" ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོདངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་
མ་ཡོང་བ་འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཅེས་འདྲྱི་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འགན་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད། རེན་རྩ་འདྱི་ང་ཚོ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འཆད་མཁན་སུ་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། "གོས་མལོ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡདོ།" ང་ཚོས་གུ་ཡངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བདེ་དུས་ད་དུང་འབལེ་བ་མེད་དུས་
ང་ོརོལ་ཡོད། མ་ཟད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཚིག་འདྱིའྱི་འཐུས་འག་ོཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཟེར་ནས། ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་གདོང་པར་འཛུགས་རྒྱུ་རདེ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེནས་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་མ་བས་ཚེ།" ཟརེ་རྒྱུ་དེར་ཁ་སང་ཡང་ཚིག་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ནས་མར་
ཆ་ཚང་ལ་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚསོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚ་ོམཉམ་དུ་དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་གསོ་མལོ་གྱི་གྲུབ་འབས་སོན་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆསེ་འཕརེ་དཀའ།" ཞསེ་
ངས་འདྱིར་བྱིས་བཞག་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། འདྱི་ལ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དང་
མཉམ་དུ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ་ "རྒྱ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་རྣམས་གུ་དགོ་མཁྲགེས་འཛནི་
གྱི་ལྟ་བ་" ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཚགི་འདྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕར་བཞག་ནས་ཚུར་ཕགོས་བྱིས་པ་ད་ེསྡུག་ཆགས་ ཤྱིག་ཡྱིན་པ་འདྲ་པ།ོ ཕར་
ཕོགས་དེར་གུ་དོག་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མཁྲེགས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བྱིས་བཞག་པ་འདྱི་ཁྲ་ལམ་མེར་ཡོད་བསད་པ་
འདྲ་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་འདྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཐབ་རྩོད་ཟེར་དུས་གྱི་དང་མེ་མདའ་ཁེར་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་
ཡང་མ་རེད། དེང་སང་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་ཞྱིག་
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ཡོད་ན། དེབ་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ལ་སྟོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འབྱི་ཤེས་མཁན་དང་། འབྱི་ཐུབ་མཁན། 
ག་ཚོད་དགོས་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོངས་བཞེས་གནང་ན། མཐའ་མ་འདྱིར་
ང་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག མདང་དགོང་ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་ ཤར་བསོད་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་འདྲ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་
འདུག དརེ་བརེན་ང་ཚོས་ "ཡྱིད་ཆསེ་འཕརེ་དཀའ།" ཞེས་བྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ། དངསོ་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་དུས་ཁད་པར་མྱི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཤོག་བུ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱིར་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་བཟོས་བཅོས་གོས་འཆར་གྱི་ཚགི་བརོད་དང་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པའྱི་བར་ལ་དངསོ་
གནས་བས་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་པ་ལྟར། འདྱི་བསར་ཟློས་བེད་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ལྷག་པར་དུ་
བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དོ་བདག་ཁོ་རང་གྱིས་ཁ་སང་རྒྱུ་མཚན་གསུང་དུས། ངས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་རྒྱུ་མཚན་བང་བསྱིགས་ནས་གསུང་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེའདྲ་ལ་བལྟས་
ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་རྩོམ་འདྲ་པ་ོདང་བསམ་ཚུལ་ད་ེའདྲ་སེལ་ཡོད་པ་རདེ་བསམས་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འདྲ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེལུང་འདྲནེ་བས་སོང་། བས་ཙང་སྐུ་ཚབ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། རྣམ་པ་ཚོས་
མཁནེ་གསལ་རེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་
ཚོའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལྟའྱི་འབེལ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
ག་ཚོད་ཙམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དོགས་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ང་ཚོས་དྲྱི་བ་
ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ལ་ལས་དོན་དེའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་ཁངོ་རང་དང་སྐུ་ཚབ་ཁོང་རང་གྱི་ཕག་རགོས་ཞྱིང་གཤེགས་
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རྣམ་པ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་ཡོང་ཐངེས་ར་ེལ་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་དནོ་དག་ཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་མ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག་གྱི་དོན་དག་ཅྱིག་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་དོན་དག་མ་རེད། ངང་རྒྱུད་རྱིང་པོ་གནང་
དགོས་ཀྱི་རེད་རང་རང་གསུངས་པ་རེད། ད་ེབེད་དུས་རྐུབ་སྟེགས་སང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་
དང་། ཟུར་དུ་སོད་དུས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེབདེ་དུས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཚང་མ་བསྡུར་ན། 
རྒྱུ་མཚན་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ངས་འདྱིར་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། གོས་ཆོད་འདོན་
མཁན་ད་ོབདག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་བགངས་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
ན། མྱི་རབས་གསར་པ། ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་རབས། ཚོར་བའྱི་གཞན་དབང་དུ་མ་སོང་བ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་
མྱིག་དཔ་ེསྟོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཐད་ལ་ཚོར་བ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡོང་བ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཚིག་བརོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
ཚགོས་འདུ་དང་པ་ོཚགོས་དུས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གྱི་ཐད་ལ་འབལེ་མོལ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་དཔལ་འབརོ་
གྱི་འག་ོསོང་ཚད་མེད་བཏང་། (Professor) མཁས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ། ང་ཡྱིན་དང་ཁེད་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཚང་མ་བསྡུས་ཏ་ེ
འག་ོསོང་བཏང་ནས། དྷ་ཤོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་མགོན་ཁང་ཟརེ་ནས་སྐད་གགས་ཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། དངེ་སང་བོད་
པ་ཚོའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་མགོན་ཁང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་གྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེགང་ལ་ཐུག་འདུག་
ཟརེ་དུས། ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཐུག་འདུག་ཅསེ་གསོ་ཆདོ་ནང་བཀདོ་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་། གལ་
སྱིད་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་འཛིན་སོང་དང་ལས་དནོ་བེད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་བཟ་ོཡྱི་རེད་
དམ་མ་རེད། ང་ཚོར་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཆོས་སོང་གྱི་
བཀའ་ལུང་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རགས་ཤྱིག་གསལ་འདུག ན་ནྱིང་ལོ་སར་ཚེས་བཅུའྱི་སན་འདྲེན་ནང་
དུའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྩལ་བའྱི་བཀའ་ལུང་ནང་། ང་རང་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན། ནད་
ཡམས་དང་འབེལ། རྩ་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས་ད་ེརྱིང་བར་དུ་བསོམས་བརྒྱབ་ན། ཆོས་
སོང་གྱི་བཀའ་ལུང་ལ་བསླུ་བ་མེད་པ། ད་ེའདྲ་བེད་དུས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་བའྱི་རགས་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་འགོ་ཁར་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཐད་མྱི་རྱིང་བར་ཧ་ལམ་བཀག་ར་ོཞྱིག་བཟོས་ན། ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་ཞྱིག་
བཞག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་འདྲ་ཨ་ཡོད་ན་བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེའྱི་ཆ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་གྱིས་ཚགི་བརདོ་ཅྱིག་གསུངས་པ་ད་གར་རང་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག  

འདྱི་མཉམ་དུ་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ང་རང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་མཁན་སྱི་འཐུས་འདྱི་བསབ་པ་རན་པ་ཡྱིན་པ་དང་། བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ཚགོས་
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འདུ་མཐའ་མ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བ་ོབུར་གནམ་ས་བ་འོག་གྱི་འགྱུར་བ་
ཐབེས་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་དང་ཁེད་རང་ལ་འོས་འཕེན་མཁན་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་ཧང་སང་ནས་བསད་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརྒྱ་བཤད་ནའང་སྟོང་བཤད་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་བབ་ས་གཅྱིག་ལ་འབབ་ཡོང་གྱི་འདུག་
བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཁ་སང་དགག་པ་བརྒྱབ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། 
ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཚིག་དེའྱི་ནང་ལ་ "གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་
ནས་མེད།" ཅེས་པ་ཚིག་འདྱི་ཡྱིན། གོས་མོལ་དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད་ཅེས་ཟརེ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ང་ཚོའྱི་རྣམ་འགྱུར་ག་ར་ེརེད། འགེལ་བཤད་ག་ར་ེབརྒྱབ་ནའང་མ་བརྒྱབ་ནའང་། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་བ་འདྱི་
འག་ོཡྱི་རེད། བོད་རྒྱ་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེབསྟན་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེནས་བཟུང་སྟ།ེ གཉྱིས་
ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་དོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་བ་ལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་བའྱི་གོལ་མོལ་མ་བས་ན་འག་ོས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་མཐའ་མའྱི་ཚིག་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་འདུག ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་
འགག་དརེ་ཐུག་ཡོད། འདྱི་མ་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གནད་འགག་ད་ེག་རང་རདེ།  

ད་ེནས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། "རྒྱ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་རྣམས་གུ་དོག་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་
བ་དརོ་ནས།" ཞེས་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབྱིས་འདུག ཚིག་བརོད་ཏོག་ཙམ་རྒྱས་པ་ོབཟོས་པ་ད་ེརེད། དེར་
ཆ་ཚང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་བའྱི་གོས་མལོ་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུའྱི་བཀའ་
མོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ ངས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མཐའ་མའྱི་ཚིག་
འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གཏང་གྱི་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་འཐེན་མར་
འཐེན་བས་ནས། བར་ལ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་
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ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ག་ོརོགས་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་འདྲ་པ་ོབཟསོ་སོང་། དཔ་ེས་ོཔ་ོརེད། ཚང་མ་ལ་ག་ོརོགས་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁེད་རྣམ་པས་ཐུགས་དོགས་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་གོ་རོགས་ཆེ་ཤོས་ཡོད་མཁན་གྱི་སེ་ཁག་གཅྱིག གདན་ས་སེར་འབས་དགེ་གསུམ་རེད། གདན་ས་སེར་འབས་དགེ་
གསུམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཡོད་ནའང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ ཤར་བསདོ་རྒྱགས་གཅྱིག་མཆངོས་གཅྱིག་གྱི་འག་ོརྒྱུ། 
འདྱི་གདན་ས་སེར་འབས་དགེ་གསུམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་པོ་རེད། དེའང་རོངས་དད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། ཤེས་བཞྱིན་དུ་འཕྲལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། གཉྱིས་པ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ཐུགས་རའེྱི་སབས་འོག་ན་བསངས་བཞག་པའྱི་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་པའྱི་ལུགས་བཟང་གྱི་རྒྱུན་སངོ་མཁན་གྱི་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ལ་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་འདྱི་གདན་ས་སེར་འབས་དགེ་གསུམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་
གཉྱིས་པ་རེད། གསུམ་པ། ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ་ད་ེའདྲའྱི་འཐེན་འཁེར་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་འདྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་པ་ད་ེརེད། ད་ེའདྲ་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་མཁན་གྱི་ས་ེཁག་དེས་
བཙུགས་པའྱི་ཤྱིང་དང་བཀོད་པའྱི་མྱི་ད་ེང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་ཁ་ེཕན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་ལབ་གེང་ཉག་
ག་ེཉགོ་ག་ེཞྱིག་གྱི་ཆདེ་དུ་ནམ་ཡང་བསོ་གཏང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེབསོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གདན་ས་སརེ་འབས་དག་ེགསུམ་ལ་ངས་
ལ་དག་གྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་མཐའ་མའྱི་ཚིག་བརོད་ "ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད།" ཟེར་དུས་གོས་མོལ་
འགོག་འག་ོཡྱི་འདུག གོས་མོལ་བཀག་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་བཀག་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ཚིག་བརོད་མཐའ་མ་དེར་འགྱུར་བ་མ་
བཏང་བར་དུ། ང་རང་གཅྱིག་པུ་ལྷག་གྱི་ཡོད་ནའང་ངས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་ངས་
སྲུང་སོབ་བེད་ཀྱི་རེད། ངས་སྲུང་སོབ་བེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེརེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་
པ་ད་ེག་རང་རེད། དངོས་རགས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྲུང་སོབ་བེད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ད་ེགུ་ཡངས་པོ། བོད་རྒྱལ་ལོ་
ཟེར་ཆོག་མཁན་གྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཡྱིན། ད་ེསྲུང་སོབ་བེད་པར་ང་ལ་འཇྱིག་ཞུམ་ཆགས་སང་མེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅདོ་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཉྱིན་ཤས་གོང་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་འཆར་གྱི་སོན་གེང་ནང་ལ་དགོངས་འཆར་གཅྱིག་གནང་སོང་། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་འགོ་ནས་
མར་བརྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༤ པ་དེའྱི་ནང་ལ་དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལངས་ཟྱིང་འཁྲུག་ཅེས་པ་དེར་ཟྱིང་འཁྲུག་གསུང་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ནས་བཟ་ོབཅསོ་གནང་སངོ་ཡང་འདྱི་ལུས་སོང་། དརེ་བརནེ་ད་ེདྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་ནས་བསམས་ཕབེས་པ་ད་ེ
ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག དེ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའྱི་ནང་གུ་དོག་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་དོར་ནས་
གསུང་དུས་འགན་ཡོད་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་བསམས་ཕེབས་པ་དེར་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་མཁྲེགས་འཛནི་གྱི་ལྟ་བ་དརོ་དགོས་འདུག་གསུང་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་མ་ཁབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 

དརེ་བརནེ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསམས་ཕེབས་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅོས་བེད་སྟངས་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ེཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ད་ེ
ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེབརན་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ངས་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་ཁེར་ཏ་ེབག་ོགེང་ལྷུག་
པ་ོབྱུང་སོང་། གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། མཉམ་ཞུགས་བདེ་མཁན་ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་
ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཕབེས་སོང་། གཙ་ོབ་ོའདྱི་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མང་གཙའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་
དུ་ང་རང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་ག་ོབསྡུར་དང་སྦྱང་ཤེས་བས་ནས་དནོ་དམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བབ་ས་ཞྱིག་ལ་བབ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེ
ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་བསམ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པ་དེར་ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་པ་ནྱི་མང་གཙའོྱི་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག  
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ངས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འཁེར་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི། ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཚད་མཐོ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། 
དུས་ཚོད་ནད་འགག་འདྱི་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁེར་ཡོད། བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་དང་། སྱིད་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པ་འདྱི་ "བོད་ས་ཡོངས་
" ནས་ "བོད་རྱིགས་" ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག དེ་བཞྱིན་ད་རེས་གོས་འཆར་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་འདྱི་ཐེངས་དང་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། ངས་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་འདྱི་འདནོ་པའྱི་སྐབས་
སུ་ལུང་འདྲེན་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་ཡུ་རོབ་ནས་ཡྱིན་པ་སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་སྐུ་ང་ོསྐལ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འཁེར་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ངས་སྐུ་ང་ོསྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་མལོ་གནང་ཕགོས་དརེ་རྱིན་ཐང་རྩྱི་ཡྱི་ཡོད། རྩྱི་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་གནང་བ་རེད། དེ་བཞྱིན་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཁོང་དང་སྐུ་ཚབ་དམ་པ་རྒྱ་རྱི་བོ་གོས་རྒྱལ་
མཚན། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་དེར་ཆེ་
མཐོང་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྩྱི་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་མོལ་གནང་སའྱི་སྱིངས་ཆ་དེའང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབྱིན་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་འཁུར་བངས་ནས་བག་ོགེང་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། དེའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་ཡོད་པ་
རདེ། ནརོ་བའྱི་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་གྱི་གསར་འགྱུར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལ་ོ ༡༤ གོང་ལ་
བོད་ས་ཡོངས་ལ་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརོལ་བས་ནས་བོད་མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བས་པ་དང་། བོད་མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་
འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན། ད་ེའདྲའྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་གནང་ནས་དམྱིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་གནང་། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས། དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡར་ལན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་མོལ་མཚམས་འཇོག་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་རང་བཙན་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། རང་ཐག་རང་གཅོད་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཐེངས་དང་པ་ོབྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལན་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་
ཕུལ་བ་དེ། འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འག་ོསྟངས་རེད། གཟྱིགས་གནང་དང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། 
ཉ་ེཆར་ཨ་རྱི་དང་ཨབ་གྷ་ནྱི་སྱི་ཐན་ (Afghanistan) དབར་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་མོལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རདེ། གོས་མོལ་ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ཚུར་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (Palestine) དང་ (Israel) རོག་ག་བྱུང་
བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་མོལ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། གོས་མོལ་ཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་རེད། གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་འདྲ་ཡྱི་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་པའྱི་དབང་ཚད་དང་ནུས་པ་ཡོད་པ་རེད། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གསེར་གྱི་རགས་མ་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་
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སངོ་གྱིས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། འཛནི་སོང་གྱིས་སྐད་བཏང་སྟ་ེ (Obama) ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེལ་གདན་འདྲེན་གང་འདྲ་ཞུས་སོང་། གོས་ཚོགས་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་པ་རེད། དེས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགག་པ་ཞུས་སོང་། ངས་དགག་པ་ཞུས་པའྱི་ཀུན་སངོ་
ལ་དོགས་པ་བེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཟྱིགས་མ་ཐུབ་དུས་
ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དྲངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡང་
བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོས་ཆོད་འདྱི་འཁེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏང་རྒྱུ་མ་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་གྱི་ཚགི་བརདོ་འདྱི་བཞག་གྱི་མ་རདེ། འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་དུས་ཁས་ལེན་བས་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་ད་ེཙམ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རེད་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཁ་ོརང་གྱིས་བཟ་ོ
བཞྱིན་འདུག 

གང་ལྟར་ཁ་ོརང་གྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་པར་ངས་བརྩྱི་འཇགོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ངསོ་ལནེ་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིངསོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གཏང་གྱི་མྱིན། ང་གཅྱིག་ལྷག་ནའང་ད་ེག་རང་བསད་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ མཐའ་མ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིད་
ཆསེ་མདེ་པ་ཚང་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚགི་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དཀའ་བ་འདུག་ཅེས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁས་ལནེ་ཞུ་ཐུབ་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་བཏནོ་གནང་སོང་། དེར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱུའྱི་འགན་འདྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འོག་གྱི་ཚིག་འདྱི་བཏོན་ན་
ཞེས་གསུངས་སོང་། དེར་བརེན་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད། འདྱི་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་མོས་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
"སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་
ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་
གོས་མོལ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་
ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་མ་བས་ཚེ། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡོང་རྒྱུར་
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གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀས་འགན་འཁུར་དགོས།" ད་ེའདྲ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚགི་བརདོ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ན་དྲན་སོང་སྟ།ེ 
ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐ་ོབཞེས་ཚར་མཁན་ལ་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་གནང་གྱི་མེད་དུས་ཨུ་ཚུགས་སོན་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གོང་གྱི་ "བོད་རྱིགས་" འདྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོག་དེར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ན་ཡག་པ་ོམེད་ན་སྙམ། "རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷོང་
མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བ་སོད་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" 
འདྱི་འཇུག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ།  

དེའྱི་འོག་གྱི་ཚིག་དེར་ང་ཚོའྱི་དབར་ཏོག་ཙམ་རྩོད་པ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབལེ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆསེ་དང་ར་ེབ་ཞུ་དགོས་པ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་དེར་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་འཐབ་རྩོད་དང་ནུས་
པ་སར་ལྷག་འདནོ་དགོས་རྒྱུ།" ཞསེ་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་མཇུག་དེ་ན་ "འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་མ་བས་ཚེ།" ཟེར་བ་དེའྱི་སེ་དེར་ཁད་
མཚར་ཞྱིག་འདུག ཚིག་བརོད་དེར་ཐུགས་སང་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག ངས་གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། དོན་དག་ད་ེསོང་
ནའང་རེད་མ་སོང་ནའང་རེད། དེར་འོས་ཤོག་བསྡུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་ཚིག་བརོད་ད་ེཡར་ཕུལ་ཡོད། དེའྱི་
ཡན་ཆད་ལ་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་།" ད་ེནས་མར་ 
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"ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེར་དཀའ།" དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད། གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་
དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ངས་དང་པོ་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་དང་བདོ་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལྷངོ་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། འགན་ད་ེཡོད་པ་མ་ཟད། འགན་དེར་ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་
ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། བ་སདོ་དརེ་ང་ོརལོ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ན་ཡག་པ་ོའདུག འོག་དེར་ "ཡྱིད་ཆེས་རྩ་བ་ནས་མེད།" ཟེར་བ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དོན་
དག་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཁ་སང་བཀའ་བརྒྱུད་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚིག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀདོ་ན་གསུངས་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འསོ་བསྡུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གསུམ་ལ་འབེད་དགསོ་འདུག ངས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་དང་། དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་གནང་བ་ད་ེགཉྱིས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་གནང་བ་ད་ེགསུམ། སྱི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་དེའྱི་ཚིག་བརོད་འགོ་ནས་མར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། "སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
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བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་
གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་
ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད།" ཟེར་ནས་ "གཞུང་" ཞེས་ཡར་འཇུག 
ད་ལྟ་མཁན་པོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ "བ་སོད་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" ཅེས་པ་ད་ེཡར་བཅུག ད་ེ
ནས་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡོང་ཐབས་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ཀྱིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ།" ཞསེ་ཁ་སང་ཕུལ་བ་འདྱི་རདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་ས།ོ ངས་གོང་དུ་སྙན་སནོ་ཞུས་པ་ད་ེརྩྱིས་མེད་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསེབས་མྱི་འདུག  

ད་ེནས་བཟ་ོབཅསོ་གཉྱིས་ལ་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུ་རདེ་འདུག གཅྱིག་འདྱི་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་འདནོ་
གནང་བ་ད་ེདང་། གཉྱིས་པ་ད་ེསྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་འདོན་གནང་བ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འོས་བསྡུ་བ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་ན། དང་པོ་ཁ་སང་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་ཚིག་བརོད་དེའང་
དགསོ་ཀྱི་རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་གཙསོ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འསོ་བསྡུ་བས་ནས། འདྱི་གཉྱིས་ནང་ནས་གཅྱིག་ལྷག་གྱི་རདེ། 
གཅྱིག་ཟགས་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་ཁ་སང་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེདང་། ད་ལྟ་ལྷག་པ་ད་ེགཉྱིས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དརེ་ངསོ་བཞེས་མ་གནང་བ་རདེ་དམ། དརེ་ངསོ་བཞསེ་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བསེབ་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁོན་བསོམས་གསུམ་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཚིག་འདྱི་འདྲ་པ་ོའདུག ངས་ "གཞུང་མང་" ད་ེངེས་པར་དུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་
མ་སངོ་། "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་འཐབ་རྩདོ་དང་ནུས་པ་སར་ལྷག་འདནོ་རྒྱུ།" ཟརེ་ན། གལ་སྱིད་ "ང་
ཚོའྱི་" བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། "ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་དང་ནུས་པ་སར་ལྷག་འདོན་དགོས་རྒྱུ།" ཞེས་དེའྱི་ཐོག་ནས་འོག་གྱི་ཚིག་ད་ེ
རང་བཞྱིན་ཡར་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ་ད་ེཤུགས་ནས་བཏོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་འོག་གྱི་ཚིག་ད་ེངེས་
པར་དུ་དགོས་མཁ་ོམེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདང་འདྲ་པོ་ཆགས་བསད་
ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། འདྱི་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ།༽ "གཞུང་མང་" ཟརེ་བ་ད་ེཕྱིར་
འཐནེ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག "གཞུང་མང་" ད་ེངསེ་པར་དུ་འཇུག་དགོས་པ་འདུག་གམ། ང་ལ་ཁད་པར་ཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་དསེ་གོང་དུ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དའེྱི་རེས་ལ་གཞན་
པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གཞན་པ་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག "གཞུང་མང་" དེ་ཡར་འཇུག་དགོས་རེད། མར་འཐེན་
དགསོ་རདེ་ཟརེ་ནས། དནོ་དག་ང་ོམ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོདགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

"གཞུང་མང་" ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་དམ། ད་ེའདྱིར་འདུག  
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སྱི་འཐུས་བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུས་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འོག་དརེ་ "རྒྱ་ནག་
ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་འཐབ་རྩདོ་དང་ནུས་པ་སར་ལྷག་འདནོ་དགོས་རྒྱུ།" ཟརེ་བ་ད་ེཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

སྐུ་བཞུགས་གནང་དང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱི་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག "སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་
རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་
འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བ་སོད་དེའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་
འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་
ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ།" འགྱིག་འདུག་གམ། འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ལགས་སོ། སྱི་འཐུས་
གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་ཁནོ་ནས་མདེ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དའེྱི་དོན་དག་འདྱི། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དེའྱི་ནང་དུ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། བག་ོགེང་མང་པ་ོབས་ནས་
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཚགི་གཅྱིག་དའེྱི་ནང་དུ་
འགོད་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་གཅྱིག་ཚོར་སོང་། ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ཐྱིག་ཕྲེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ "བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་ས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་" ཟེར་བ་དེའྱི་སྐོར་
ལ་སོན་མ་འགེལ་བཤད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསནོ་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སངོ་ཡོང་རྒྱུ་ཟརེ་
དུས་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། མྱི་རྱིགས་དང་ས་གནས་ཀྱི་དབ་ེབའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད། མཐའ་བཞྱི་མཐའ་བརྒྱད་ཟེར་བ་
དའེྱི་སང་ནས་ཡོང་བ་རདེ། "བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་" ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་
པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་ད་ེརེད། དརེ་མ་ཟད་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ གྱི་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ནང་ལ་
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ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་རྩ་ཁྲྱིམས་ནང་ལ་ཚིག་ད་ེཡང་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་ཟརེ་བ་ད་ེརེད་མ་གཏགོས། ས་གཅྱིག་པུ་
ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ཞོར་དུ་འདྱི་བཅོས་
པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

འདྱི་ཙམ་བས་ན་ཡག་ས་རདེ། རྣམ་རགོ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་སབེ་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ "བོད་རྱིགས་" ཟེར་བ་འདྱི་རང་འཇགས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ཚིག་ད་ེཉུང་
རུ་གཏོང་བའྱི་དོན་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚིག་
བསྡུས་པའྱི་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམྱིན་ནམ་སྙམ། ལྟེ་བ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ།" བོད་དང་རྒྱ་ཞསེ་འཇུག་
ཐུབ་ན། "བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་" ཟརེ་ནས། གཞན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། འདྱི་མཐའ་མ་ཡྱིན། ད་ེལྟར་གནང་བཞུགས་ན་ཡོད་པ་དའེང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་
ཁ་འདུག  
 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐར་མ་གཅྱིག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྲན་པ་གསོས་
པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ "བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་" ལ་ཟེར་ན། 
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ང་ཚོས་ཕར་སྤྲད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་མཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིར་འཁོད་འདུག ད་ེཡག་ཤོས་རེད། དེའྱི་འོག་ད་ེལ་ཚོགས་
གཙ་ོཟུར་པ་ལགས་ཀྱིས་ "བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་" ཟེར་བ་ད་ེགཞུང་གྱི་ཚིག་རང་བཀོད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་རང་
ཡག་པ་ོའདུག བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་བསམ་འཆར་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ 
"རང་སངོ་ཡོང་ཐབས་ལ་" ཟརེ་ན་མཚན་ད་ག་རང་ཡོང་གྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། འདྱི་ད་ག་
རང་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་དམ།༽ འདྱིའྱི་འོག་དེར། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལབ་བཞག་ན། འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ཆ་
ཚང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

གཅྱིག་འདྱི་ "སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩནོ་
བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་
བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བ་སདོ་དེར་
ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡདོ། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚསོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེ
བ་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ།"ཟེར་བ་དང་། གཞན་དག་ད་ེ "ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ཡོད།" བར་དུ་གཅྱིག་པ་བས། དེའྱི་མཚམས་ནས་ "རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་
ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གོས་མོལ་གྱིས་
གྲུབ་འབས་སོན་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆསེ་འཕེར་དཀའ།" ད་ེགཉྱིས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ད་གྱིན་དརེ་མ་བྱིས་པ་ད་ེ "འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡདོ།" ཟརེ་བ་ད་ེ
འབྱི་རགོས་གནང་ཞུས་ཡོད། ཡང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་ "གོས་མལོ་ལམ་ལྷངོས་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་
ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡདོ།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེལ་ "རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་" ཟརེ་ནས་དའེྱི་
མཇུག་གྱི་ཚགི་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

"འགན་ཡོངས་རགོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད།" བར་དུ་གཅྱིག་པ་རེད་དམ། ད་ེནས་
འདྱི་འཇུག་རྒྱུ་རེད་དམ། ༼སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། ལགས་རེད།༽ དང་པོ་ད་ེལ་སྱི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་
རངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༣༡།  

ད་ེནས་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་བཏོན་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་ནང་མཁན་གངས་ ༤། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཟགས་སོང་། 

ད་ེནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ང་ོམ་ཨང་ ༢༥ པ་དང་། དེར་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བསེབས་པ་ད་ེགཉྱིས་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པ་ོངས་གཉྱིས་ཀ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་གསར་པ་གཏན་འབབེས་བ་རྒྱུ་
ད་ེདང་། རྱིང་པའྱི་དབར་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ནང་དནོ་ཁ་བསྒྱུར་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ད་ེགཉྱིས་ཕལ་ཆརེ་
གཅྱིག་པ་ཆགས་ཚར་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ང་ོམ་ད་ེསྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
མཆགོ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དནོ་བོད་ས་ཡོངས་
ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་གོས་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་
རགོས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་འཐབ་
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རྩདོ་མ་བས་ཚ།ེ ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཚ་ོམཉམ་དུ་གསོ་མལོ་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཡངོ་རྒྱུར་ཡྱིད་ཆསེ་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ།" ད་ེགཅྱིག་རདེ།  

ད་ེལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་སེབས་པ་དེ། "སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དནོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་
སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་
དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བ་སོད་དེར་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་
འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡོང་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ།" ཟརེ་བ་ད་ེ
རདེ།  

ད་ེགཉྱིས་ལ་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་རེད། དང་པ་ོབཟ་ོབཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ང་ོམ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་
རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༦། ད་ེནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་
རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༣༡ བས་ནས། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ང་ོམ་ད་ེཟགས་པ་རེད། བཟ་ོ
བཅོས་གོས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཐོན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འདྱི་ཡང་
བསར་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སོན་གེང་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ད་ེསྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་དགེ་ལེགས་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༣ པ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དེའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་དེ་ཚུད་དང་མ་ཚུད་
གཟྱིགས་མ་སངོ་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ད་ེཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ཁ་སང་འསོ་བསྡུ་བས་ནས་ཐག་ཆདོ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཁ་སང་དནོ་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག་སནོ་དགསོ་རྒྱུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ད་ེད་བར་བསབེས་མ་
སོང་། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ན་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱིར་གང་ཡང་བསེབས་མྱི་འདུག ༼སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། ངས་ཞུས་ཡོད། (Olympic) དང་འབལེ་ནས་
ཁ་སང་ཞུ་དགོས་གསུངས་སོང་།༽ མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ། ༼སྱི་འཐུས་ཚེ་
རྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ངས་ཡར་ཕུལ་ཡོད།༽ ཁ་སང་ཕག་བརངས་འདུག ད་ེནས་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ཡྱིན་
གསུངས་འདུག ༼སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ད་ེམ་རདེ། ངས་གདུང་སམེས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དནོ་ཚན་གསར་པ་
ཞྱིག་འཇོག་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ེབཞག་མྱི་འདུག ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད།༽ ལགས་སོ། དངོས་གནས་བས་ན་འདྱི་
རྱིགས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཟ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་ཐད་
ཀར་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་རེད། འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཐུག་
བང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ས་ོཕསེ་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱབ་སརོ་དང་བཅས་ཡང་བསར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ།  

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་བར་ཆད་ཞ་ེདྲག་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་
བརནེ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་རྱིམ་པ་ད་ེཁ་སང་གསུང་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གསུངས་ནས་
དངོས་གནས་བས་ན་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གངས་ ༤ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་འགངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་
གཞུང་མང་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་སྐོར་ད་ེཡྱིན་ན། ངས་ད་ེཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་སོན་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་མང་པའོ་ིནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་འདྱི་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་མྱི་ས་ོས་ོལ་གང་ཡང་མེད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆྱིག་སྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནུས་
པ་མཉམ་སྤུངས་དང་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀ་བྱིས་པ་དེའྱི་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་གཞན་
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ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འསོ་ཤོག་བསྡུས་ན། ས་ོཕེས་ནས་འཇགོ་དགོས་
རདེ་དམ། ང་ཚསོ་མཚམས་འཇགོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟརེ་བ་ལས། འསོ་ཤོག་བསྡུས་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད། འདྱི་ས་ོཕེས་ནས་འཇགོ་དགོས་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོཕེས་ནས་འཇོག་
དགསོ་རདེ་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་
མ་དགོས་ན་བསམས་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་དེར་ཉྱི་མ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉྱི་མ་
རོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥༠ པ། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གྱི་
དང་པ་ོདརེ། "གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཞྱིག་གངེ་སོང་ཟྱིན་རསེ་དརེ་བཟ་ོབཅསོ་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་ཆགོ" ཡྱིན་ནའང་
དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དརེ། "གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཞྱིག་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གེང་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་གོང་ཕུལ་མེད་
ཚེ་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་ན་ལས། ད་ེམྱིན་སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་དགག་བ་བེད་ཆོག" ཅེས་
གསལ་ཡོད། འདྱིར་ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ན། དེར་འོས་
བསྡུ་དགོས་ངསེ་མ་མཐངོ་སྙམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་སོ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡྱིག་ཐགོ་མ་བསེབས་ཙང་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུས་
མྱི་དགསོ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་སང་སོན་གེང་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ། "བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲྱི་བཙན་པ་ོནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་
བས་བར་" ཞསེ་འཇུག་རྒྱུ་དང་། "༡༩༥༩" ཟེར་བ་ད་ེབསུབ་རྒྱུ། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢ པར་འཁདོ་པའྱི་ "བདོ་ཕྲུག་མང་
པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་ཁྲྱིད་" ཅེས་ཆེད་ཁྲྱིད་རང་འཇགས་གཞག་རྒྱུ། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ཀྱིས་དྲན་སྐུལ་གནང་བ་འདྱི་ "ཟྱིང་
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འཁྲུག་" ཟེར་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་རེད། ཟྱིང་འཁྲུག་གྱི་ཚབ་ཏུ་ "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལངས་ང་ོརལོ་" ཞསེ་བཅུག་
ན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལངས་ང་ོརལོ་" སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་
ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚིག་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད། འདྱིའྱི་འོག་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་ད་ེརང་འཇགས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ།" ལབ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུག་གམ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

"དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ།" ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ།" ཞེས་བཞག་
བས། དེ་ནས་ "༡༩༨༧ , ༡༩༨༨" འཇུག་རྒྱུ་བས། དེ་ནས་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢ པར། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་
ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ "དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལངས་ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ་" ཞེས་པ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚིག་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟ་འདྱིར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་འདྱི་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་
རང་ཚོས་ "ཡར་ལངས་ང་ོརོལ་ཟེར་བ་" ད་ེརང་འཇོག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཤད་པ་ལབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་འདྱི། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡར་ལངས་ང་ོརོལ་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡར་ལངས་ང་ོརོལ་བས་པ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། "ཟྱིང་འཁྲུག་" དང་ "ཟརེ་བ་" གཉྱིས་ཀ་བྱི་རྒྱུ་མྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱིའྱི་ཐོག་གསུང་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་བ་རེད། "ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ་" དང་ "ཡར་ལངས་ང་ོརོལ་" དེ་གཉྱིས་རེད། "ཡར་
ལངས་ང་ོརོལ་" འཇོག་དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མྱི་གངས་བསོམས་ 
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༢༦། ད་ེནས་ "ཟྱིང་འཁྲུག་ཟེར་བ་" འཇོག་དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་མྱི་གངས་བསམོས་ ༥། ད་ེཡྱིན་དུས་ "ཡར་ལངས་ང་ོརལོ་" བཅུག་ཡོད།  

གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཨང་ ༢ པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༢ པ་དེར་ "ད་བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བར་ཁོན་བོད་མྱི་
དཔའ་བ་ོ" ཞེས་ "བོད་མྱི་" འཇུག་རྒྱུ་བས། ད་ེནས་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ "མངོན་འདོད་བཅས་རྒྱ་གཞུང་" ཟེར་བ་
དརེ་ "མངནོ་འདདོ་བཅས་རྒྱ་ནག་གཞུང་" བས།  

ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༣ པ་དེ་གོང་དུ་ཐོན་པ་དེ་རེད། "སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དནོ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་
པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷངོས་མ་བྱུང་བ་དའེྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བ་སདོ་དེར་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་
ཚསོ་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་སྟབོས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡངོ་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ།" ཟརེ་
བ་ད་ེདང་།  

ད་ེནས་དནོ་ཚན་ཨང་ ༤ དང་ ༥། ༦། བཅས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཐབེས་མྱི་འདུག  
དོན་ཚན་ཨང་ ༧ དང་ ༨ པ་གསར་འཇུག་བས་པ་རེད། དོན་ཚན་ཨང་ ༧ པར། "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་
དུས་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རྩེད་འགན་གྱི་རྒྱས་འཛོམས་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༠ བར་རྒྱ་ནག་པ་ེ
ཅྱིང་དུ་བ་གཏན་ཁེལ་བ་ད་ེདང་། ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁོར་
ཡོད་ཟེར་བའྱི་དུས་དྲན་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་
གདོང་ལེན་དང་ང་ོརོལ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་ཕྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་གཙོས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་
འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་བཅས་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེཞྱིག་སལེ་གལ།"  
ཁ་སང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ད་ེའདྱི་རེད། ད་ེལ་འགྱུར་བ་ག་ར་ེབཏང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། "ཚོགས་ཆེན་" ཚབ་ཏུ་ "དུས་
དྲན་" བཟོས་གསུངས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གོས་ཆདོ་ཀྱི་དནོ་ཚན་ ༧ པ་ད་ེཁ་སང་ཐད་ཀར་ནང་ལ་བཞག་པ་རདེ། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་
སནོ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཁ་སང་ཐག་གཅོད་བས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁརེ་བ་འདྱི་ནང་ལ་
ཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 



30 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདྱི་ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ར་ེར་ེབེད་མྱི་དགོས་པར། སེབ་གཅྱིག་ལ་
ཚགོས་གཙོས་ཁེར་ནས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། གོས་ཚོགས་ཚང་མས་མོས་མཐུན་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་
ལ་ "ཚོགས་ཆེན་" ཟེར་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ "དུས་དྲན་" བཟོ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་
འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག་རདེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་དནོ་ཚན་ ༦ མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་ཚན་ ༧ པ་གསར་པ་བཅུག་རེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསར་པ་ཞྱིག་སོན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་བ་དའེང་དནོ་ཚན་གསར་པ་རདེ། གཅྱིག་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚུད་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན། དནོ་ཚན་ ༧ 
པ་ད་ེའཇགོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁ་སང་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ། དནོ་ཚན་ ༧ པ་དང་ ༨ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ད་ེ "དུས་དྲན་" ཟརེ་བ་
དེ་མ་གཏོགས། གཞན་ཚང་མར་མོས་མཐུན་རག་ཚར་བ་རེད། མོས་མཐུན་རག་པ་དེའང་མེད་པ་བཟོ་དགོས་ན། ཡང་
བསར་འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་ན་བ་རྒྱུ་རེད། ལམ་གཞན་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་
འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐད་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་འདྲ་ཡོད་ན།  

ད་ེནས་དོན་ཚན་ ༨ པར། " ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ 
༡༩ འཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་ཁབ་གདལ་དུ་སོང་སྟ་ེའཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའོ་ིམྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་བཟོས་པ་མ་ཟད། མང་པ་ོཞྱིག་དུས་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་མོང་བཞྱིན་ཡོད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ད་ེཉྱིད་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་རང་གྱི་དབང་འགོ་ཏུ་བསྡུ་ཐབས་སད་ཆདེ་མངགས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་ངོས་འཛིན་བདེ་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་
སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དང་མཐྱིལ་
ཕྱིན་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ངེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གནོན་
ཤུགས་སྤྲད་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་" གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་ ༨ ཡོད་པ་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
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ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། རྩ་བའྱི་འདྱི་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བཟོ་
བཅསོ་གསོ་འཆར་གང་ཡང་བསེབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་མཐའ་མ་འདྱི། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་འདྱི། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་སང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཏང་བ་དེར་རྒྱལ་སྱི་སང་ལ་དོགས་པ་བེད་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་དེར་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ལ་སོགས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན་ལན་པ་ོའདུག  དེའྱི་
བར་དུ་ "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཞུ་དགསོ་" ཞེས་པའྱི་ཚགི་ད་ེང་ཚརོ་འབལེ་བ་མྱི་འདུག་སྙམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱིར་བཏང་དནོ་ཚན་མཐའ་མ་ད་ེཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རེད། དརེ་བསར་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ས་མ་རདེ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དགག་བ་རདེ་དམ།  

 

སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསམས་ཕེབས་པའྱི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༦ ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་དེ་རང་འཇགས་བཞག་དང་མ་བཞག་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་ཐགོ་ལ་ཕབེས་པ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཐོག་ལ་ཕེབས་པ་རདེ་མ་གཏོགས། བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ་དནོ་ཚན་ ༣ 
པ་ཕབེས་པ་ད་ེརང་འཇགས་འཇགོ་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག འདྱི་གཟྱིགས་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཐག་གཅོད་བས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་གདུང་སམེས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་དནོ་ཚན་ ༨ འདྱི་སྱི་
མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ 

བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ། 
སནོ་གངེ་། 

༄༅། །བོད་རྒྱལ་གཉའ་ཁྲྱི་བཙན་པ་ོནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་མ་བས་བར་བོད་འདྱི་རང་དབང་རང་
བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་བསྙོན་མེད་ཡྱིན། འོན་ཀང་དག་བོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་དྲག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་
བས་པར། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འགོག་རོལ་རྱིམ་པར་བས་ཀང་མང་སེ་ཉུང་གྱིས་མ་བརེན་པར་མཐར་ ༡༩༥༩ ལོར་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཤོར་བ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་འཁྲྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་བོད་མྱི་ཁྲྱི་ཕྲག་མང་པ་ོབཙན་བལོ་དུ་ཕེབས་དགསོ་བྱུང་ཡོད།  
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་ས་ེདྲུག་སྟོང་ལྷག་གཏོར་བཤྱིག་དང་། ཉེས་མེད་བོད་མྱི་
ས་ཡ་གཅྱིག་ལྷག་དམར་གསོད། ཆོས་བེད་སོམ་གཙང་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་མ་ོཆ་ེས་སར་ཕབ་པ། རྱིན་ཆནེ་གྱི་རྒྱུ་ནརོ་ཚང་མ་རྒྱ་
ནག་ཏུ་དབོར་འདྲེན། བོད་མྱིའྱི་རྱིག་དངོས་གངས་ལས་འདས་པ་མེར་བསེགས། ཞྱི་བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་བ་དང་རྱིང་
གཏརོ་གསར་འཛུགས་ཟརེ་བ་སོགས་མྱིང་འདྲ་མྱིན་བཏགས་ནས་བོད་ཀྱི་སོད་བཅུད་གཉྱིས་ཀར་གནོད་སོན་ཆེན་པ་ོབཏང་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དམངས་གཙ་ོབཅསོ་སྒྱུར་ཟརེ་བ་དང་ཟྱིང་འཁྲུག་ཞོད་འཇགས། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་སོགས་ལ་
ཁ་གཡར་ཏེ། བོད་མྱི་རྣམས་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཉེས་མྱིང་དང་སྡུག་སྦྱོང་དཀའ་སྡུག་མ་བཟོད་པར་རང་སོག་གཅོད་དགོས་
ཐུག་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོར་མྱི་ཤྱི་ཁྱིམ་སྟོང་དུ་གྱུར་པ་ནྱི། རྒྱ་དམར་གྱི་སྙྱིང་ར་ེམེད་པའྱི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ངན་པའྱི་མཇུག་འབས་རདེ། 
 མྱི་སེར་སལེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་རྱིགས་མང་པ་ོབོད་སར་གནས་སསོ་བས་རནེ་བོད་མྱི་རྣམས་རང་ས་རང་ཡུལ་
ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དབུལ་སོར་མཁྲེགས་གཏོར་ཟེར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག  བོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་
གྱི་ཁང་པ་དང། ཆས་གོས། གོམས་སོལ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། 
གོང་གསེབ་ཁག་གོང་ཁེར་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག ཞྱིང་འབོག་མྱི་མང་ལ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་བོད་
མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམེད་པ་བཟ་ོབར་འབད་བཞྱིན་པ་དང་། གོང་ཁེར་དུ་གནས་ས་ོབས་པའྱི་ཞྱིང་འབོག་མྱི་མང་གྱི་འཚ་ོབ་དང་
འཕྲདོ་བསྟེན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཚད་མདེ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡདོ། 
 དེ་བཞྱིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་འོག དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་
བཀག་དང་། ཆོས་བེད་གྲྭ་བཙུན་ཕྱིར་འབུད། བ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྱིད་བརྩད་འཚོལ་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་གཏན་འབེབས། རྒྱུན་
སལོ་ཆོས་ཀྱི་བེད་ས་ོཁག་ལ་ཐ་ེབྱུས། རྒྱལ་གཅེས་ཆསོ་གཅསེ་ཀྱི་སོབ་གས་ོཟརེ་བ་སལེ་ནས། མྱི་འདདོ་བཞྱིན་དུ་༸གོང་ས་
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༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རུ་བཅུག་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་མྱི་
རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཞྭ་མ་ོས་ཚགོས་གཡོགས་ཏ་ེབཙནོ་འཇུག་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 རྒྱ་གཞུང་གྱིས་སྐད་གཉྱིས་སོབ་གས་ོཟརེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་སལེ་ནས། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཆུང་ནས་བཟུང་བོད་སྐད་ཡྱིག་
གྱི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ཡྱིག་རྒྱ་སྐད་སོབ་ཁྲྱིད་བེད་པ་དང་། བོད་ཕྲུག་མང་པ་ོརྒྱ་ནག་ཏུ་ཆེད་ཁྲྱིད་བེད་པ། སོབ་གསོ་ཡར་རྒྱས་ཟེར་
བའྱི་མྱིང་བང་འགོ་རྒྱའྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་རྱིགས་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་སོབ་གས་ོབཀག་སོམ་དང་འབལེ་བའྱི་བཀདོ་ཁབ་
ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་བཅའ་ཁྲྱིམས་བཟ་ོབཅོས་ཀྱིས་དོན་ཚན་ ༣༧ ནང་དུ། 
“སོབ་ཆུང་གྱི་ལ་ོརྱིམ་མཐནོ་པའོམ་སབོ་འབྱིང་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་དང་རྩམོ་རྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་འགོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀུན་
མཐུན་གྱི་རྒྱ་སྐད་ཁབ་གདལ་དུ་གཏངོ་རྒྱུ།” ཞསེ་སོགས་བཀོད་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དམར་གསོད་བེད་
བཞྱིན་ཡདོ། 
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚད་ལས་བརལ་
བའྱི་གཏོར་སོན་གཏོང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཆུ་རགས་གསར་བཟ་ོདང། ཕུག་ལམ་གསར་སྐྲུན།  གོག་ཁང་གསར་རྒྱག སྱི་
གྱིང་གསར་སྐྲུན། ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་ལས་འཆར་འོག རང་བྱུང་གཏེར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཡོད་སའྱི་བོད་ཀྱི་
སོལ་རྒྱུན་གྱི་བ་རྱི་མང་པ་ོབསོག་རྒྱུ་དམྱིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཚབས་ཆེན་
གཏོང་བཞྱིན་པར་བ་ོའཚབ་ས་ེགཞྱི་ཆགས་ཡོད།  
 བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཆདེ་དང། ཆོས། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་བཅས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་དགའ་ཞེན་ཡདོ་པའྱི་
བོད་མྱི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགོ་རྱིང་སོག་མཁན་གྱི་ཉེས་མྱིང་འོག་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅོད་བེད་བཞྱིན་པ་ལྟར། 
དཀར་མཛསེ་རང་སངོ་ཁུལ་འབྱིང་རྱིམ་མྱི་དམངས་ཁྲྱིམས་ཁང་ཟརེ་བས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་བོད་མྱི་ ༩ ལ་
ཁ་བལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་འདུག  ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༩ ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་ལ། བོད་རྱིགས་ཁེ་
ལས་པ་མང་པོར་ལམ་བཟ་ོསོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་བོགས་ག་གཏོང་སྐབས། སྱིད་གཞུང་གྱིས་བཏང་བའྱི་
དངུལ་དེ་དག་དབང་ཆ་ཡོད་པའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་ཧམ་ཟོས་བས་རེས། བོད་རྱིགས་ཁེ་ལས་པས་བར་ཟོས་བས་པར་
བསྙད་ད་ེའཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་དང་རྒྱུ་ནོར་ཡོངས་རོགས་གཞུང་བཞེས་ཀྱིས་བོད་རྱིགས་ཁེ་ལས་པ་མང་པོའ་ིདཔལ་
འབརོ་གྱི་རང་གཞྱི་མེད་པ་བཟ་ོབཞྱིན་ཡདོ། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦  པའྱི་ནང་བོད་ཀན་ལྷ་ོཁུལ་བསང་ཆུ་རངོ་མྱི་དམངས་ཁྲྱིམས་ཁང་
ཟེར་བས་བོད་མྱི་བཅུ་ལ་ཁྲྱིམས་བཤེར་བས་ཏེ་དངུལ་བཙན་འཕྲོག་དང་། བཙན་དབང་གྱིས་ཚོང་རྒྱག་བཅུག་པའྱི་ཉེས་
འཛུགས་འགོ་ལ་ོ ༩ ནས་ ༡༤ བར་གྱི་བཙནོ་འཇུག་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་ཡདོ།  
 རྒྱ་དམར་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་དང་། ངན་སེལ་ནག་འཇོམས་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་བཞྱིན་པའྱི་ཁྲོད། བོད་ནང་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ལུགས་མྱི་ས། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་མྱི་ས། ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་དཔོན་རྱིགས་སོགས་ལ་ནག་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་གོད་གཞྱི་༡༢༣ 
ལྷག་ཐག་གཅོད་བས་ཡདོ་སྐརོ་བཤད་འདུག  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་དངུལ་བཏང་བའྱི་ཉསེ་མྱིང་འགོ་འཛནི་བཟུང་བས་པའྱི་
འབྱི་རུ་རོང་གྱི་ལྷ་མ་ོལགས་སུ་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་འདས་གོངས་ཕྱིན་
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ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་འཛིན་བཟུང་བས་པའྱི་ར་ཆུ་ཁའྱི་དབོན་པོ་དགོན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་
བསྟན་འཛིན་ཉྱི་མ་ལགས་བཙོན་ཁང་དུ་རྡུང་རེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་བའྱི་རེན་གྱིས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ 
ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྐུ་གོངས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་འབྱི་རུ་དཀོན་མཆོག་སྦྱྱིན་པ་ཡང་བཙོན་ཁང་ནས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མངས་
རེས་ཉ་ེཆར་གོངས་ཡོད་པ་འདྱིས་བཙོན་པའྱི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་སྲུང་མེད་པ་མཚོན་ཡོད་པས། རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙོན་ཁང་ནང་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེསགོ་ཛ་དྲག་གྱི་ཉནེ་ཁའྱི་འགོ་ཏུ་གནས་ཡོད། 
 ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནག་ཆུའྱི་ཤར་ཕོགས་ས་སོག་འབྱི་གསུམ་སྟེ། འབྱི་རུ་རོང་དང་། སོག་རོང་། ས་ཆེན་རོང་བཅས་
གསུམ་ནྱི། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་དམ་དྲག་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆགས་ཡོད། དཔེར་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་མཁན་ ཤུར་མ་ོལགས་ཀྱི་སྐོར་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ནང་གཞྱི་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་ད་ེདག་ལ་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉེས་མྱིང་བཀལ་བའྱི་བཙོན་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་པ་གསལ་ཡང་ཞྱིབ་ཕྲའྱི་གནས་ཚུལ་ད་དུང་ཤེས་རོགས་
ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། ༢༠༡༨ ཟླ་༡ པའོ་ིནང་ཕ་ོབང་པ་ོཏཱ་ལའྱི་མདུན་ཐང་ནས་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བད་ེདང་བོད་འདྱི་ཞྱི་བདའེྱི་བསྟྱི་
གནས་སུ་བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་ཞྱི་རོལ་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གགས་ཅན་སོག་མཁར་བ་ོགོས་རྒྱ་མཚ་ོ
བཙོན་འཇུག་གྱིས་སར་ཡང་ལ་ོ༡༨ ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་རེས་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡང་ཤེས་རགོས་ཐུབ་
ཀྱི་མེད།  
 ད་ེབཞྱིན་བོད་ས་བཅད་བགོས་བས་བའྱི་ས་ཁུལ་ཕན་ཚུན་ནང་ཁ་པར་གཏོང་བར་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་། བདོ་མྱི་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བསོད་སྐབས་ང་ོསྤྲོད་ལག་འཁེར་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིག་ཆ་སོགས་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀང་། 
ད་དུང་གནད་དོན་ཆུང་ཙག་ལ་བསྙད་ད་ེའགོ་འོང་བཀག་བསོམས་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། བོད་མྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་གོང་ཁེར་ཁག་ལ་
འག་ོསྐབས་སོད་གནས་མགོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། སྨན་ཁང་སོགས་མྱི་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་བཟསོ་ཡོད། རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་ན་
ང་ོསྤྲོད་ལག་འཁེར་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཁུལ་ཡོངས་ལ་གང་འདོད་དུ་བསོད་ཆོག་པའྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་ནྱི་མྱི་རྱིགས་
འདྲ་མཉམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའྱི་མངནོ་རགས་གསལ་པ་ོརདེ། 
 རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལ་འགན་འཛུགས་ཆེད་འཕགས་བོད་ས་
མཚམས་ནས། དྲག་ཟྱིང་སོང་ཐབས་བེད་བཞྱིན་པ་འདྱིས་ཇྱི་སྱིད་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་བད་ེ
འཇགས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་དངསོ་ར་སྤྲདོ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག  ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་བཅས་སྲུང་སབོ་སད།  ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་སྐུ་ཞབས་ར་ོབརེ་ཊྱི་ཌ་ེསྱི་ཊྱི་ར་ོམཆགོ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དནོ་
དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སེངེ་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ནང་གཞུང་འབེལ་ཐོག་མགོན་འབོད་ཐེངས་
དང་པ་ོགནང་སྟ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་དབར་གྱི་འབལེ་ལམ་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད།  
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ནང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིད་བྱུས་འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་
ལེན་བེད་ཕོགས་ཞེས་པའྱི་སྙན་ཐོ་ཤོག་གངས་ ༧༢ ཅན་ཞྱིག་བཏོན་འདུག་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤༢ ནང་བོད་ད་ེརྒྱ་གཞུང་
གྱིས་དྲག་དམག་བརྒྱུད་ནས་བཙན་བཟུང་བས་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐོར་འཁོད་ཡོད། གཞན་ཡང་སྙན་ཐོའ་ིནང་རྒྱ་ནག་
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དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་བད་ེའཇགས་ཞེས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་
ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས། བོད་མྱི་རྣམས་ལ་དྲག་གནོན་མནར་གཅདོ་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ཆསོ་དད་རང་
དབང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་། འག་ོའདུག་རང་དབང་སོགས་ཀྱི་ཐད་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆ་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་འཁདོ་འདུག 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ཆ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་པ་དསེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ར་ེབ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མྱིའྱི་མང་
གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་དང་སྲུང་སོབ་གནང་བ་མཚོན་གྱི་ཡོད། ཁྲྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཡང་སྱིད་ལ་མ་འངོས་པར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་བ་མྱི་ཆགོ་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ལནེ་དང་དའེྱི་འག་ོཁྲྱིད་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ཡྱིན་པ་ངསོ་འཛིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་
ཐོག་བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་རོག་བེད་དགོས་པ། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆེད་ཨ་སོར་ས་ཡ་མང་པོའ་ི
རགོས་དངུལ་གནང་བ། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་འཛུགས་མ་ཐུབ་བར། རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཨ་རྱིའྱི་ནང་གསར་འཛུགས་མྱི་ཆགོ་པ་སགོས་བཀདོ་འདུག 
 ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ནང་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚོགས་པས་ (Human Rights 

Watch) བཏོན་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིསྙན་ཐོའ་ིནང་། བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་ཁྲྱི་ཕྲག་མང་པོ་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་
བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱབ་སོར་བ་དང་སྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་སོགས་ལ་དམ་དྲག་
ཤུགས་ཆ་ེབས་ཡོད་སྟབས་རྒྱ་ནག་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ༢༠༢༠ ལོའ་ིའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྩྱིས་མེད་རོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཆེས་སྡུག་
ཤོས་གས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅསེ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་བོད་དང་། ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་སྐོར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཨེ་ཌྱི་རྱི་ཨན་
ཛན་ཛི་ལགས་ཀྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ཁ་གཡར་
ནས་བོད་མྱི་འབུམ་ལྔ་ལྷག་ངལ་རྩོལ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་ལ། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོནྱི། བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་
བསམ་བ་ོབསྒྱུར་ཐབས་དང་། བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་བག་ཆགས་ངན་པ་འཇོག་ཐབས་
ཡྱིན་པའྱི་སྐརོ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་ཡདོ། 
 བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱི་བཙོན་འཇུག་དུས་ཡུན་
གཙང་སྟེ་གོད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་བསགས་གཏམ་ཞྱིག་
སེལ་བའྱི་ནང་འཁོད་དོན། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་
འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་དང།    འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་རྩོད་
ལེན་པ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རྣམས་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་འཕྲལ་དུ་གོད་གོལ་གཏོང་དགོས་པ། ཁོང་རྣམ་
པར་བཀག་སྱིལ་གྱི་དུས་ཡུན་སྐབས་ཁྲྱིམས་མཐུན་ཐོག་ཁྲྱིམས་གཏུག་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པ། བཙོན་
ཁང་དུ་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་ཀྱི་བ་སོད་ངན་པ་སོགས་སེལ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་བཅས་འཁོད་འདུག  
 བོད་རང་སོང་ལོངས་སྱིད་གོས་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞྱི་པ་ཟེར་བ་དང་། བོད་རང་སོང་
ལོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བཞྱི་པ་ཟེར་བ་གཉྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ དང་ ༢༠ བཅས་ས་རེས་སུ་ལྷ་སར་འཚོགས་ནས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་“ཀྲུང་གོ་"ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་
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འཕེལ་རྱིམ་གསར་པ་ཡོང་བར་ཤུགས་སོན་རྒྱག་དགོས་པ། སྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་ཁ་བལ་ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའྱི་
འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཁོན་ཡོངས་སུ་རང་འགུལ་ཡོང་བ་བ་དགོས་པའྱི་སྐོར་སོགས་བརོད་དེ། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་པ་ཚ་ོ
ནང་ཆསོ་ལ་དད་པ་མེད་པ་བཟ་ོཐབས་བས་པ་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། མྱི་རྱིགས་བཅས་
རྩ་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ད་བར་དག་བ་ོརྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་ཐགོ་མྱི་སདོ་ལས་འདས་པའྱི་བཙན་གནནོ་དང་། གསོད་རྡུང་གཤྱིན་
རེའྱི་གོང་ཁེར་ལྟ་བུ་བས་པའྱི་རེན་གྱིས། དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཡར་ལངས་ང་ོརོལ་དང་།  ༡༩༨༧, ༡༩༨༨, ༡༩༨༩ ལོའ་ིཡར་
ལངས་ང་ོརལོ། ས་བྱི་ཞྱི་རལོ་ཆནེ་མ་ོསོགས་ང་ོརོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་རསེ་གཉྱིས་མཐུད་བྱུང་བ་མ་ཟད། ༢༠༠༩ ནས་
བོད་རང་དབང་སར་གསའོ་ིཆདེ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱིས་ཚད་མཐའོ་ིང་ོརལོ་བཅས་བྱུང་ཡདོ། ཞྱི་རལོ་ད་ེདག་གྱི་སྐབས་
བཙོན་འཇུག་བས་པ་ཁག་ཅྱིག་བཙོན་ཁང་དུ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙོན་ཁང་
དུ་ལྷག་ཡོད་ལ། ཁག་ཅྱིག་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་འདྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཁོང་ལ་ནམ་ཡང་སོས་ཐབས་
མེད་པའྱི་ར་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་བ་ཀྱིརྱི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་གནང་སྟེ་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་། ད་བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོར་བྱུང་བ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༥༥ བྱུང་ཁོངས་ནས་མྱི་གངས་ ༡༣༣ འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། མྱི་གངས་ ༤  ཡྱི་སྐུ་
གཟུགས་གནས་སྟངས་སནོ་ཅན་ཆགས་ཡོད་པ། འཕྲསོ་མྱི་གངས་ ༡༨ ད་ལྟའྱི་ཆར་འདས་གསོན་ཇྱི་ཡྱིན་ཁ་གསལ་མེད་པ་
བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་
དང་། སྙྱིང་སྟབོས། བ་ན་མེད་པའྱི་མཛད་རསེ་བཅས་ལ་ཡྱི་རངས་དང་། ཁོང་རྣམ་པའྱི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ད་
བར་བདག་སྤྲོད་མ་བས་པ་དང་། བོད་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་མྱི་ལོ་ད་ེདག་གྱི་རྱིང་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་རྣམས་དམལ་བ་མྱི་
ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་སྡུག་ས་མང་མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པར་བརནེ། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའྱི་ཐོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

༡། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་དུ་ལུས་སགོ་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་
བསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོརྣམས་ཀྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ལ་ཡྱི་རངས་དང་། སྐུ་གཤགེས་དམ་
པ་ཁོང་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་རེས་སུ་གཟུང་ནས་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ཞྱིང་དུ་ས་ེབ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ཉ་ེའབལེ་ཡངོས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ། 

༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་རྔ་བ་ཀྱིརྱི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་
ནས། ད་བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་ཁོན་བོད་མྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གངས་ ༡༥༥ ཡྱིས་བོད་བསྟན་
སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞྱི་རོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་
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གདུང་འབོད་དང་ཞལ་ཆེམས། མངོན་འདོད་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་བདག་སྤྲོད་ངེས་པར་དུ་གནང་
དགསོ་རྒྱུ། 

༣། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརྩོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་དང་བོད་ནང་དམ་
དྲག་ཆ་ེརུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་
པ་མ་ཟད། བ་སོད་དེར་ང་ོརོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་
ཀྱི་སྟབོས་ཤུགས་སར་ལས་ཆ་ེབ་ཡངོས་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ། 

༤། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་མྱི་སེར་སེལ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟུང་ནས་བོད་ནང་མྱི་འབོར་སོ་བཤུག་རྒྱ་བསེད་དང་། བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་
རྩའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རོག་རལོ། ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན། སྐད་ཡྱིག་
སྦྱོང་སོད་ལ་དམ་དྲག བོད་མྱིའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་འག་ོའདུག་སོད་གསུམ་ལ་བཀག་སོམ་བེད་པ་སོགས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་
དྲག་གནནོ་དང་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རྣམས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ། 

༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོའ་ིབོད་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དནོ་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་
སོར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ད་ཆ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་པ་དེས། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་ར་ེབ་གསར་
པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཅས་ལ་སར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ཀང་ངསེ་པར་དུ་སྲུང་བརྩྱི་ཚུལ་བཞྱིན་བདེ་དགོས་པ་གསལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ། 

༦། འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉསེ་ཡང་ཚགོས་པས་གཙསོ་གཞུང་དང་། གསོ་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་དབུ་འཁྲྱིད་རྣམ་པ། ཕོགས་ལྷུང་
བལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་ས་ེབཅས་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་ནང་
ཆེད་གཏོང་གནང་ནས། བོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱིས། རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་
སྦྱོང་མནར་གཅོད་མོང་བཞྱིན་པའྱི་བཙནོ་པ་རྣམས་དང་། ངལ་རྩལོ་བསྒྱུར་བཀོད་ཁང་དུ་བཅུག་པའྱི་བོད་མྱི་འབུམ་ལྔ་
ལྷག་ཡོད་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེསོག་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་ལེན་
ཡོང་བ། བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མྱི་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོང་བར་གོང་གསལ་ཚོགས་སེ་ཁག་
གྱིས་ཤུགས་སནོ་ཡངོ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  

༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་དུས་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རྩེད་འགན་གྱི་རྒྱས་འཛོམས་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོའ་ིཕྱི་
ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༤ ནས་ ༢༠ བར་རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་དུ་བ་གཏན་འཁེལ་བ་ད་ེདང་། ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཞྱི་
བའྱི་བཅྱིངས་འགོལ་བཏང་ནས་ལ་ོང་ོ ༧༠ འཁོར་ཡོད་ཟེར་བའྱི་དུས་དྲན་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
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འཚོགས་འཆར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བོད་མྱི་རྣམས་ནས་གདངོ་ལེན་དང་ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་འདོན་ཕྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙསོ་གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་བཅས་ནས་འཛམ་
གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ང་ོརལོ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེཞྱིག་སལེ་གལ། 

༨། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ འཛམ་གྱིང་རྒྱ་ཁབ་
ཏུ་ཁབ་གདལ་དུ་སོང་སྟ་ེའཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིམྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་ཚད་ལས་འདས་པའྱི་དཀའ་ངལ་བཟསོ་པ་མ་
ཟད། མང་པ་ོཞྱིག་དུས་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་མོང་བཞྱིན་ཡོད། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ད་ེཉྱིད་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་རྣམས་རང་གྱི་དབང་འོག་ཏུ་བསྡུ་ཐབས་སད་ཆེད་མངགས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ངསོ་འཛིན་བེད་བཞྱིན་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དརེ་ངོས་ལེན་ཞུ་དགོས་པ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་
དང་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཡོང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ངེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚགོས་
ནས་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ལ།། 

ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས། སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་
རྱིམ་ཨང་གཉྱིས་པ། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁ་སང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སནོ་རྩྱིས་
གཏན་འབེབས་བསྒྲུབས་པ་རེད་དེ། དེར་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག 
གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ། 
བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཆདོ་གན་
ཐོག་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག  

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ས་ེ (Punjab) ནས་ཕབེས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེལ་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལས་ཚབ་
ཀྱིས་ཉྱིན་ཕེད་ཀ་ཆ་ཚང་བཏང་བ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཕ་གྱིར་
བསེབས་ནས་ཡ་ལན་མ་བས་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བས་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་།  
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ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་སར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་
སརོ་བ་ཚརོ་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུ་ཡདོ་པ། ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ བར་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཁརོ་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ག་ོརོགས་སེལ་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་དུང་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་བཅར་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་།  

དེ་ནས་དེབ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་དེར། ཧྱིནྱི་ནང་པར་སྐྲུན་བས་པ་དེར་ངོས་ལེན་གནང་བ་དང་། བོད་ཡྱིག་ནས་པར་སྐྲུན་བེད་
དགསོ་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ཏན་ཏན་འབད་བརྩནོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

འབར་མ་ཁུལ་ལ་བོད་རྱིགས་ཁག་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྟོང་ཕྲག་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་དང་ད་ེནས་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབས་ནས་བོད་དང་བོད་རྱིགས། བོད་མྱི་དང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དབར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ཁ་ོརང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་།  

ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བོད་རྱིགས་གཅྱིག་བོས་བཏང་བས་པ་ད་ེཡོངས་གགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐོག་
ལ་བཀའ་ཤག་དང་དམྱིགས་བསལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འབོད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ད་ེས་གཞན་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། ད་ེལས་ལྷག་གནང་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེདག་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱུང་ན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཕ་ོབང་དཀར་པོར་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་རསེ་ལ་གསལ་བཤད་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་བས། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
བསྡུར་ཞུ་རསེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ལས་བདེ་ལ་མངགས་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
ད་ེརྱིང་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སོར་ ༡༣,༤༦༨,༣༡༡ ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་
གནང་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོར་ ༡༣,༤༦༨,༣༡༡ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ 
༡༧,༢༧༠,༡༡༧ ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་འབོར་འདྱི་སོར་ ༡༧,༢༧༠,༡༡༧ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་མདེ་
པ་བས། ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཚུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་སོར་ ༣,༡༤༠,༢༧༢ རདེ་འདུག ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལྡྱི་ལྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོར་ ༣,༡༤༠,༢༧༢ གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་འཕགས་བོད་འབེལ་



41 
 

མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་འབོར་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ 
༢,༧༩༨,༤༨༢ རདེ་འདུག ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སརོ་ ༢,༧༩༨,༤༨༢ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། 
དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ་མཆོག ཨ ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ 
༢༥,༤༢༡,༧༣༥ རདེ་འདུག ང་ཚསོ་དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ཧྱིན་སོར་ ༢༥,༤༢༡,༧༣༥ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ། སྱི་
འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
དགག་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
འབབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཁ་ེཎ་ཌ་ཕགོས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་
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ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསྡུ་ལེན་བདེ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གོང་
ནས་བཟུང་སྟ་ེགནས་ཚུལ་ད་ེཞུ་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་གནས་ཚུལ་ད་ེཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་ན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༧ པ་དང་། ༡༠ པ། ༡༡ པ་ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སདོ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འདྱིར་ཆ་ཚང་
སོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཐར་ཐུག་ད་ེགང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། གངས་ཀ་ད་ེཨ་སོར་
ཐོག་ལ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛའ་ཐོག་ནས་ཚུར་སྒྱུར་དུས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་
བཞྱིན་ཨ་སོར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བརྩྱིས་དགོས་དུས། ཁེ་ཎ་ཌ་ཡྱི་ཕོགས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་དུས་སྱིག་གཞྱི་
དགོངས་དོན་བཞྱིན་མ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག འདྱི་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། 
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་དངུལ་ཨ་སོར་ ༣༦ དང་། ཟས་
བཅད་ཨ་སོར ༡༠ ། ཕོགས་འབབ་ཨ་སོར་ ༥༠། ཁོན་བསོམས་ཨ་སོར་ ༩༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེ་ར་ེབཞྱིན་དུ་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་དངུལ་ལ་འཛའ་བསྒྱུར་བེད་དུས་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་དངུལ་ ༡༢༦༌༧༢ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚསོ་ཕར་ཕགོས་ནས་ཡར་བསྡུ་དུས་འཛའ་ད་ེག་རང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བསྡུ་མ་ཐུབ་པས་ཁ་ེཎ་ཌ་རང་
གྱི་དངུལ་ ༩༦ མ་གཏོགས་འཛའ་བསྒྱུར་བས་ནས་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ཁད་ཤོར་འདུག དརེ་བརནེ་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ། སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་མཁེན་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཕག་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་ས་གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་
པར་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་ནས། ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་
ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དཀའ་བ་ལ་སགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག དའེྱི་ཆ་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུར་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ངེས་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བར་གསར་པ་ཞྱིག་སྤྲད་ནས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་འབལེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འདྱི་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཛ་དྲག་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་པ་རདེ། ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་དེ། གལ་ཆ་ེཤོས་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀྱི་གཅྱིག་ལ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སྐུ་ང་ོམཆོག་གྱིས་རྐང་འགན་བཞེས་ནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་འགོ་ལས་
ཡོངས་རོགས་ཀྱིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་བར་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་མཆགོ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེ། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་དཔྱ་དངུལ་ད་ེདྲ་ཐོག་ནས་བསྡུ་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསལ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱུན་ལྡན་
ལྟར་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་ེམེད་པ་གཞྱིར་བཞག་ནས་དྲ་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད། མྱི་མང་
ནང་དུ་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་དོགས་པ་བསེབས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གང་ལྟར་
ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེད་ལྟ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམས་སོང་། ངེས་པར་དུ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་དགོས་པ་རེད་དམ། དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་
འབུལ་རྒྱུ་གོམས་མེད་པར་སོང་མྱི་མང་པོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་དུ་འདྱི་ཡོང་ས་མ་རེད་བསམས་པ་འདྲ་ཆགས། ནམ་རྒྱུན་ནང་
བཞྱིན་འབུལ་ས་དའེ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་དང་རྣམ་རགོ་བར་ཚུད་སོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་
རེད། དེ་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་དཔྱ་དངུལ་དྲ་ལམ་ནས་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ནམ་རྒྱུན་ནང་
བཞྱིན་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ།  

གསུམ་པ་དེ། བང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་
སྐབས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཏུ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་སནོ་མ་ནས་མང་པ་ོགངེ་ཚར་བ་རདེ། ད་ལྟ་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ད་ེཡར་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཏག་ཏག་སེབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེ
འཕྲད་པ་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སོན་མས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་པ་
དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད། དརེ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་གཞྱིན་སོན་རྩྱིས་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད། ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་ལའང་དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་དང་དོགས་འདྲྱི་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཞབས་
སྐུལ་དང་ཐུགས་སང་གནང་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། འདྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད། ཁ་སང་ངས་
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་
འགན་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་འདྱི་མྱི་འབོར་གཞྱི་བཞག་ལས་ཉུང་བ་འདུག་ཞུས་པ་རེད། དངུལ་འབོར་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་མེད། གཉྱིས་པ། མྱི་འབོར་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དྲ་ཐགོ་དང་མར་དནོ་ནས་རགོ་ག་སོང་མཁན་ཡང་མང་བ་འདུག་
ཅེས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚང་མ་རོག་ག་སོང་མཁན་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོན་པའྱི་གེང་བརོད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་བའྱི་
དབེ་ཐརེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབལེ་བ་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། (Minnesota) ལ་བོད་མྱི་གངས་ ༥༠༠༠ ཚདོ་དཔག་བེད་ཀྱི་འདུག 
བོད་མྱི་གངས་ ༥༠༠༠ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་གངས་ ༡༢༥༠ རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་
བརྩྱིས། ལ་ོ ༡༨ མན་ཆད་ཚང་མར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཡདོ་པ་བརྩྱིས་ན། ད་དུང་ག་ར་ེཆགས་འདུག་ཅ་ེན། བོད་མྱི་ ༣༧༥༠ 
ནས་འོས་འཕེན་མཁན་ག་ཚོད་འདུག་ཟེར་ན། སྱིད་སོང་ལ་འོས་འཕེན་མཁན་ནམ་དེབ་སེལ་བས་པ་མྱི་གངས་ ༡༣༠༠ 
འདུག འོས་འཕེན་དུས་བཀྲམ་པ་འདྱི་ག་ཚོད་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༡༤༠༠ འདུག ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མྱི་
གངས་ ༡༠༩༧ འདུག འོས་འཕེན་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༩ འདུག བརྒྱ་ཆ་ ༧༡ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ མར་ཕུད། གང་ལྟར་
བསམོས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༦ ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་མདེ་པ་རདེ་དམ། འགན་མ་ཁུར་བ་རདེ་དམ་ཟརེ་རྒྱུ་
འདྱི་སེམས་འཚབ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་ཙང་ཞུས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
ཕགོས་བསདོ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རོགས་གནངོས། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཨ་རྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རོག་ག་སོང་མཁན་གྱི་གས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ལགས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཕམ་བཟ་ོམཁན་རདེ། གཉྱིད་ཁུག་མ་སངོ། གཉྱིད་ཁུག་མ་སོང། གཉྱིད་ཁུག་
མ་སོང། ཁ་སང་ཁོ་རང་གྱིས་གསུངས་སོང། འདྱི་རེད། རོག་ག་སོང་མཁན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ཁོ་རང་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
བཀག་པ་རེད། དེ་རྱིང་ང་ལ་ཐད་ཀར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བཟོས་པའྱི་དཔང་རགས་ག་པར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
སྐད་ཆ་ད་ེདག་རབ་ཆེན་པ་ོརེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་ཕམ་བཟོས་པའྱི་དཔང་རགས་ག་པར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། མྱི་ལ་མྱིང་ཆད་བཟསོ་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ཡར་མར་ཞུ་ར་ེམ་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུ་འདྱི་མག་ོའཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྩ་
བའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་
དནོ་བདེ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་གང་དག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནང་གསེས་གང་དག་དང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གསུང་དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས་ཚང་མས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གྱི་འདུག ངས་ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་
མཚན་འབོད་མ་བས་སོན་ལ་ཡར་བཞེངས་པ་དང་། བཀའ་མོལ་ཡང་གནང་སོང། ད་ེལྟར་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལས་རྱིམ་ད་ེཚར་བ་རདེ། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་དང་འབུལ་འབབ་གཞན་དག་གྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལུང་དྲངས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རདེ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་དུ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་གཞན་བོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་ལུང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ལ་ཁད་པར་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་ག་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་སོར་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༦ ནས་ 
༡༧ བར་དུ་ཨ་སོར་ ༡༢། ལོ་ ༡༨ ཡན་ནས་ཨ་སོར་ ༣༦ ཐོག་ལ་ཟས་བཅད་ཨ་སོར་ ༡༠ བསོམས་པའྱི་ཨ་སོར་ ༤༦། 
ཕག་ལས་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཨ་སོར་ ༥༠ བསོམས་པའྱི་ཨ་སོར་ ༩༦ གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད། འདྱི་ད་ེས་ནས་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཁེ་ཎ་ཌར་གསུང་རྒྱུ་ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་བཙན་བོལ་ལ་གནས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་
ཚན་ ༦ པ་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེརྒྱ་གར་ཁྲྱིམས་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིར་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་
ལ་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འཛའ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་ཟླ་
རརེ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་འཛའ་ཐང་ཚོད་དཔག་བཏནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཛའ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེས་ཨ་རྱིའྱི་དངུལ་དང་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་དངུལ་དབར་འཛའ་ཐང་གྱི་ཁད་པར་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རེན་བས་ནས་ད་ེས་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ཉུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་སོར་ནང་དུ་སྒྱུར་དུས་
མང་བ་འབུལ་དགསོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། དའེང་ཁ་ེཎ་ཌ་ཙམ་མ་རེད། གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་བཀའ་མོལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། ལུང་པ་གཞན་ལའང་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁེ་ཎ་ཌའྱི་དངུལ་གྱི་
འཛའ་དང་ཨ་རྱིའྱི་དངུལ་གྱི་འཛའ། ཁེ་ཎ་ཌ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཡོང་འབབ། དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་ལ་
བཞུགས་མཁན་བོད་པའྱི་ཡོང་འབབ། ད་ེབཞྱིན་ཧྥ་རན་སྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ཡོང་འབབ་དང་ཨུ་རུ་སུ་ (Russia) ལ་
བཞུགས་མཁན་གྱི་ཡོང་འབབ། ཚང་མའྱི་ཡོང་འབབ་ཁག་ཁག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་ཡངོ་ཐབས་
སུ་ཨ་སོར་ཐོག་གཏན་འབེབས་བེད་དུས། ལུང་པ་སོ་སོའ་ིཡོང་འབབ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་དུས་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དགོངས་དོན་ལྟར་ཨ་སོར་སྡུད་བཞྱིན་པ་རེད། གལ་ཏ་ེཨ་
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སོར་དང་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་དངུལ་འདྱི་རག་པར་བསྒྱུར་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་རདེ་ཅ་ེན། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་འདྱི་ཉྱི་མ་
ནས་ཉྱི་མ། ཆུ་ཚོད་ནས་ཆུ་ཚོད་འགྱུར་བ་འག་ོདུས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལམ་
ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་མྱི་ཞྱིག་དངུལ་སྤྲད་དུ་སེབ་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོ
དེའྱི་ཨ་སོར་མཛའ་ཐང་དུ་བསྒྱུར་ན་མ་གཏོགས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་
བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉྱིན་ལྟར་བལྟས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་གཏན་འབེབས་ནང་བཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཨ་སོར་འཛའ་ཐང་ཐོག་གཏན་
འབེབས་བས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་གསལ་
ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་སོར་གྱི་འཛའ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དེར་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོར་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེས་ནས་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ར་ེཟུང་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེལྟར་འབུལ་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་བེད་དགོས་
རདེ་ལབ་ནས་ཉྱིན་ལྟར་འཛའ་ཐང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་དཀའ་ལས་ཆགས་ས་རེད། སོན་རྩྱིས་ཚོད་
དཔག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་ནས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་རེད། ཟས་བཅད་འདྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་
རདེ་ཅེས་ཚོད་དཔག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛའ་གཅྱིག་ཐགོ་ཚོད་དཔག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་མར་བས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་
གྱི་གཏོང་ཡོང་ཁ་དུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་དེབ་ལང་ཁུ་ནས་དངུལ་འདྱི་ཙམ་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཚོད་དཔག་བ་རྒྱུ་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲས་རེན་བས་ནས་ང་ཚོས་ཆ་སྙོམས་བས་ནས་འགོ་དུས། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བས་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབེལ་ཡོད་སུ་ཡྱིན་རུང་ཤོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་
སོར་ནང་གྱི་འཛའ་འདྱི་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གཅྱིག་གྱུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མང་བ་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རེའྱི་འཛའ་ཐང་གཞྱིར་བཟུང་
འག་ོརྒྱུ་རདེ། དརེ་བརནེ་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཨ་སོར་གྱི་ཚད་གཞྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་སོར་ 
༩༦། ༤༦། ༡༢ རེད། ཡོང་འབབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཏན་ཏན་ཁེ་ཎ་ཌ་ (Canada) ལ་ཡོང་འབབ་ཆུང་བ་ཡོད་སྱིད་པ་
རེད། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་ད་ེལས་ཡོང་འབབ་ཆུང་བ་རེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ད་ེལས་ཡོང་འབབ་ཆུང་བ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གཅྱིག་
མཚུངས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་ཕུལ་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྲྱིམས་ཡྱིག་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། མ་
འངོས་པར་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བསྡུས་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་ལས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྩ་བའྱི་ངའྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ལངས་བའྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང། ད་ེབཞྱིན་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་
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བསྡུ་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་སོང། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངས་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་དཔྱ་དངུལ་
བསྡུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་རེས་འདྱིར་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏན་ནའང་ད་ེསའྱི་ལམ་
ལུགས་རང་འཇགས་སོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་དང་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་ཅེས་ངས་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་གལ་པ་ོཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང། མང་ཚོགས་ཀྱིས་
མཁེན་པའྱི་ཆེད་དུ། བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་ས་འཕྲོས་རྱིང་དྲ་རྒྱའྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་རེད། གང་མགོགས་འག་ོའཛུགས་
གབས་ཡདོ། འདྱི་འག་ོབཙུགས་ནའང་ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་རང་འཇགས་ཡདོ། བང་ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡགོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཁང་ཡོད་
པ་རེད། སྱི་ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་ས་ོའབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རེས་
གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མར་བཅར་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཁྲུངས་སྐར་ཉྱིན་མོར་བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
དུས་ཚོད་འདྱི་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་མྱི་འདུག གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརེན་ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་
ལྟར་ཕེབས་འདོད་ཡོད་ན་ཕེབས་སའྱི་ལམ་ཡོད་པ་རེད། དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་འབུལ་འདོད་ཡོད་ནའང་ཕེབས་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ཡོད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བྱུང་འཛིན་གཅྱིག་མཚུངས་བཟོས་
ནས་ཨ་རྱི་ནང་ནག་ཤོག་འདྱི་ས་ོས་ོརང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཁུར་ནས་བཀྲམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་
ནག་ཤོག་མེད་པ་སོང་ཙང་ནུབ་ཕགོས་ཆེད་དུ་ནག་ཤོག་རང་སྱིག་ཡོད་པའྱི་བྱུང་འཛནི་བཟསོ་ཏ་ེབཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་དྲ་རྒྱ་དང་ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་དྲ་རྒྱ་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དེ། ཕ་
མ་རས་འཁོགས་ཚོས་གཞོན་སེས་ཚོའྱི་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཁེར་ནས་འབུལ་མཁན་མང་པ་ོའདུག ངས་མྱིག་མཐོང་ལག་
ཟྱིན་ངང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕ་མ་ཚོར་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་དང་ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་
དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཉྱིས་ཀར་ས་ོཕསེ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གནད་དོན་གཉྱིས་པ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ས་རསེ་བྱུང་བ་རེད། བཀའ་ལན་གཅྱིག་འདྱིར་ཕུལ་ཡོད། འདྱི་
གཞྱིར་བཟུང་ནྱིའུ་ཡོག་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཕག་དངུལ་ཕུལ་
ནས་སྱི་ཁང་དེའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གནས་སྟངས་དངོས་གང་ཡྱིན་པ་སྐབས་ད་ེདུས་འགན་ཁེར་
ནས་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཟསོ་ཡོད། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་
ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བཅས་ཚང་མས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་དངུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཟླ་བ་འཆར་
བགསོ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཏནོ་ནས། འདྱི་ཕར་བར་འབལེ་བས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་
ལ་ཕར་བཏང་སྟེ། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་མཇར་སྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཕྱིན་ནས་ཟླ་རེར་
དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་བཟསོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཟླ་ཐངེས་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ལ་ཕུལ་
ཟྱིན་འདུག ཕ་གྱིའྱི་སྱི་ཁང་ལ་ཚོགས་ཁང་ཆ་ེཆུང་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། གལ་སྱིད་སྱི་ཁང་འདྱི་མྱི་ལ་གཡར་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་
དེང་སང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཐེངས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་པའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། 
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ཚགོས་པ་བ་ེབག་པའྱི་ཚོགས་འདུ། གང་ཟག་སེར་པའྱི་སསེ་སྐར་གཏང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་འདུ་འཛམོས་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་ཁང་གཡར་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཁང་འདྱིའྱི་ཆེད་
དུ་ཟླ་རེར་ཆར་ཅན་དངུལ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་སོ་སོའ་ིཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ལ་ཁྲལ་སྤྲོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པའྱི་ཁྲལ་དང་། སའྱི་ཁྲལ། ཆུའྱི་ཁྲལ། མེའྱི་ཁྲལ། གོག་གྱི་ཁྲལ་སོགས་ལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཡང་
མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་དང་། ད་ལོར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཚང་མ་མེད་པ་
ཆགས་འདུག ད་ེས་ཚོགས་ཁང་གཡར་གྱི་ཡྱིན། གཡར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་ཚོའང་ཧ་ལམ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་སོན་ནས་ཐ་ོབཀོད་
དེ། སྱི་ཁང་གྱི་གཡར་ག་དང་། ཚོགས་ཁང་ཆེ་བ་སུ་ལ་གཡར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ཚོགས་ཁང་ཆུང་བ་ད་ེསུ་ལ་གཡར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
སོགས་ཚང་མ་ཐ་ོབཀོད་འདུག ད་ེམྱིན་ནང་ཁུལ་ལ་འཚང་ཀ་ཤོར་གྱི་རེད། གཞན་ལས་ཏགོ་ཙམ་ཁ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་རེན་པས་བྱུང་གཅྱིག་རང་མེད་པས་ས་འཕྲོས་ཕར་འགང་རོགས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་དརེ་བཀའ་འགངས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཚུར་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་འབརོ་བྱུང། འདྱི་ལ་ཨ་རྱི་དནོ་
གཅདོ་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡདོ་དམ་ཞེས་དྲྱིས་པས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཁངོ་ཚསོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་འདུག ཡྱིན་
ནའང། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བ་རེད། རྒྱུན་ལས་
གོང་མའྱི་གོང་མ་ད་ེའཁྱུར་ནས། ང་ཚོས་འབལེ་བ་བསནས་རྒྱུན་ལས་གོང་མས་ཐེངས་གཅྱིག་ཕུལ་བ་རདེ། ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་
གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མད་ོ
དོན། དངུལ་དེ་དག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགང་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག  རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་རེན་པས་སྱི་ཁང་གཡར་མཁན་མེད་པར་སོང་ཙང་། བྱུང་མེད་པར་གྱུར་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སང་ལ་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་ལན་གང་ཡང་
བསནོ་མེད་ད།ེ ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ངས་ལངས་པའྱི་ཞོར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་རྩྱིས་
དཔནོ་ཞྭ་སབ་པའྱི་ཕག་དབེ་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ལརོ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩའྱི་སནོ་རྩྱིས་ནང་
དུ་རྩྱིས་དཔོན་ཞྭ་སབ་པའྱི་ཕག་དེབ་བོད་སྐད་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཔར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་འཆར་འབུལ་བས་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དེབ་དརེ་པོད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། པོད་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལྕགས་
པར་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྕགས་པར་རྒྱག་དུས་ཞུ་དག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་གཅྱིག་གྱིས་
ལྕགས་པར་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་དག་གྱི་སང་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཞུ་དག་ཟྱིན་མཚམས་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐབོ་པ་
དང་དེབ་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་འདྱི་ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་
ཆསེ་དག་ེརྩའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་འདྱིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་བཟོས་ཟྱིན་པ་གངས་ 
༡,༥༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ནས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བཞེས་མཁན་མེད་པ། ཡང་
ཚུར་བསོགས་པ་རྣམས་མར་བཅགས་ནས་མཐར་དཔྱ་དབེ་བཞེས་མཁན་གངས་ ༡,༤༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ (IN) ག་ཚོད་ཡོད་དང་། (NP) ག་ཚོད་ཡོད། (US) ག་ཚོད་ཡོད་བཅས་ད་ེརྱིང་ངས་གངས་ཏག་ཏག་ཞུ་
ཐུབ་མ་སོང། བང་ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཡུ་རབོ་ཁུལ་ལའང་བོད་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དཔྱ་
དེབ་ནང་དུ་ལུང་པ་དེའྱི་ཨང་གངས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ (IN) དང་ (NP) ཁེར་ནས་ཕར་སེབས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་རེན་པས་བཀའ་ཤག་ས་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། གོས་ཚགོས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ཆག་ཡང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཆནེ་པ་ོགཉྱིས་ཕྱིན་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དའེང་། བོད་མྱི་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་
བཞེས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་ཆག་ཡང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རེད། ཆག་ཡང་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་དོན་དག་གྲུབ་ཡོད་པ་
རེད་དམ་ཞེ་ན། ངའྱི་བསམ་པར་དོན་དག་གྲུབ་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཆག་ཡང་བཏང་བ་བཞྱིན་དོན་དག་གྲུབ་མྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་ད་ེདག་ལ་སེམས་ཤུགས་མེད་པ་དང། ལྷག་བསམ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་བསམ་གྱི་
མྱི་འདུག དུས་ཚོད་ལྕོགས་མ་ལྕོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲ་རྒྱ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་ལྕོགས་མ་ལྕོགས་ཀྱི་བཀའ་
མོལ་གནང་སའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་སྐུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་
ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། དརེ་བརནེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ བཟ་ོདགོས་བསམས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཅངས་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ གྲུབ་དང་
མ་གྲུབ་ཕོགས་ཚང་མར་རག་ལུས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ས་ཁུལ་ཆ་ེས་
མང་ཆ་ེབར་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དའེང་མྱི་ད་ེཚ་ོཕར་སསོ་ཚུར་སསོ་བས་ནས་དཀའ་ངལ་ཡངོ་གྱི་འདུག སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ལུང་པ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང། བོད་མྱི་ཚང་མས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་
ཐགོ་འབུལ་རྒྱུ་ནྱི་ཁྲྱིམས་ནས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་རདེ། ལས་འགན་བསྒྲུབས་ནས་ས་ོསོར་ཐབོ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་དེབ་ལང་ཁུ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེདུས་ སོར་ ༡ བེད་པའྱི་ཊྱི་སྱི་ (Ticket) གངས་ 
༡༢ སྦྱར་ནས། མྱི་ཚང་མས་རྩ་ཆནེ་པརོ་བརྩྱིས་ནས་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མར་དབེ་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། 
ང་ཚའོྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ད་ེསའྱི་དེབ་ལང་ཁུ་རྱིང་པ་གང་འདྲ་འདུག བར་དུ་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཕྱིན་འདུག 
ད་ེནས་ག་ར་ེཕྱིན་འདུག་ཚང་མ་དེར་འགེམ་རྒྱུ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། 
བོད་མྱི་རྱིགས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། བོད་གཞུང་དང་ཆབ་འབངས་བར་དུ་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་འགངས་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་ཚང་མས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་
པ་འདྱི་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ། གལ་སྱིད་ས་ོསོར་ཨང་གངས་ ༧ ཅན་པའྱི་དཔྱ་དེབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་དེབ་རྱིང་པ་ཡོད་ན་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟོའ་ིའགེངས་ཤོག་འགེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔྱ་
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དབེ་གསར་བཟའོ་ིའགེངས་ཤོག་ནང་དུ་ལག་དབེ་རྱིང་པའྱི་ནང་འཁདོ་མཚན་ལྟར་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་མཚན་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་ཡྱིན་ན་བསྟན་འཛིན་གཅྱིག་པུ་བྱིས། པཱ་ལགས་ཀྱི་མྱིང་ཁག་
ཁག་དེ་འདྲའང་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཚང་མ་ལག་པས་བྱིས་པ་སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གང་
ལྟར་འགེངས་ཤོག་མཉམ་དུ་དཔྱ་དབེ་ང་ོབཤུས་སྦྱར་བའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་སྦྱོར་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ངོས་སྦྱོར་འདྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། དོན་གཅོད་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་གཉེར་བས་ནས། བོད་མྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་སྦྱོར་མཉམ་དུ་ལུང་པ་དེའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཡདོ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་སྐུར་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་མ་བསྐུར་ན་ཕྱིས་སུ་ལུང་པ་དའེྱི་ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་གསལ་མྱིང་དང་སེས་ལ་ོསེས་ཚེས་མ་མཐུན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཚང་མར་དག་མཆན་བཀོད་
ད་ེམཉམ་དུ་བསྐུར་ན། ང་ཚོས་བཟ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཏ་ེདྲྱི་བ་འགའ་བསེབ་སྱིད་པ་རེད། 
པཱ་ལགས་ཀྱི་དཔྱ་དེབ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བུའྱི་མྱིང་གསལ་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའདྲའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བུ་ཕྲུག་ང་ོམ་ཡྱིན་ན་པཱ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བུ་དང་བུ་མོའ་ིམྱིང་ཁ་སྐོང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མ་
འངོས་པར་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ར་འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཚང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་སེབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དྲྱི་བ་དེའང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཐད་ཀར་དྲྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་ད་ོབདག་ལ་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ོབདག་གྱིས་
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་འདེབས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མཚམས་ར་ེདའེྱི་བར་ལ་ག་ོབར་མ་འཕྲོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གང་ཐུབ་གང་ལྕོགས་ཁྲྱིམས་དང་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ས་རེས་བས་པ་ཡྱིན། ལས་བེད་
ཚང་མ་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཡདོ། ཏན་ཏན་སྐད་ཆ་ ཤོད་སྟངས་མཁས་ལོས་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། ངས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས་མཚམས་ར་ེ
དག་པ་ོབཤད་ཀྱི་རདེ། མཚམས་ར་ེབཤད་ཀྱི་མ་རདེ། ཁ་སང་ཏགོ་ཙམ་བཟོད་པ་སོམ་དགོས་པ་ཆགས་སོང། དའེང་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རེད། འཇནོ་ནའང་མ་འཇོན་ནའང་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བསད་ནས་འགན་ཞྱིག་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མས་
ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་དེབ་ལང་ཁུ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཚུར་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ། སྙན་ཞུ་འབོར་ན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཁེར་ཤོག་ཟེར་དུས་ཅ་ཟྱིང་པོ་མ་དགོངས་
རགོས། ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་འབུལ་རགོས་གནང། མཚམས་ར་ེག་ོབར་འཕྲོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་འདྲ་མྱིན་ཁེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་
འདུག་དགོངས་ནས་ཅ་ཟྱིང་པ་ོཡོད་ངེས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཆ་ཐོངས་ཤོག་མ་ཟེར་ན་རེས་མ་ནང་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ར་
འཕྲདོ་ཀྱི་མ་རེད། ར་མ་འཕྲོད་ནས་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་འཕྲད་ཀྱི་རདེ། དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆདེ་དུ་ས་ོས་ོརང་
ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གུ་དོག་པ་ོདགོངས་ཀྱི་འདུག ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་
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ན། གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་རངོ་དཔོན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་བར་འག་ོདགོས་ན། རོང་དཔོན་གྱིས་ཚུདོ་ ༥ པར་ཤོག་ལབ་
ན་ཚོུད་ ༥ པར་འགོ་རྒྱུ་རེད། སང་ཉྱིན་ཚོུད་ ༡༠ པར་ཤོག་གསུངས་ན་ཚོུད་ ༡༠ པར་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཚོུད་ ༩ པར་ཤོག་
གསུངས་ན་ཚོུད་ ༩ པར་འག་ོརྒྱུ་རེད། དེར་རྩོད་པ་བརྒྱབ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ཡྱིན་ཙང། ཕྲུ་གུ་ངུ་ས་ཕ་མ་
གསུང་པ་ལྟར། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་ང་ཚ་ོརདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ལས་འགན་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་ཚང་མས་ག་ོསྐབས་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐགོ་མྱི་
འབོར་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་བསམས་པར་མང་ཆེ་
བར་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འདུག དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་ག་ཚོད་འདུག འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་ནས་དངུལ་དང་
བཅས་པའྱི་གངས་ཀ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚ་ོལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་ཐད་གཏོང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་ཡག་པོ་ཆགས་ན་དགོངས་མཁན་ཚོས་གསན་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་
འཐོར་བཤྱིག་ཕྱིན་ན་ཅྱི་མ་རུང་དགོངས་མཁན་ད་ེཚོས་ཀང་གསན་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཚིག་རྩོད་འདེབས་ར་ེབས་ན་དོན་དུ་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོང་
གྱི་མྱི་འདུག ཕར་ཕགོས་ནས་མྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་དེའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཅོག་ཙ་ེསེབ་ར་ེབ་རྒྱུ་དའེང་དཔའ་བ་ོརདེ་
ཅེས་སུས་ཀང་ལབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཁོན་ནས་མྱི་འདུག མྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་ལའང་ཡག་པ་ོཁོན་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་བའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱི་བ་ན་མེད་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་དགེས་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང། བོད་མྱི་མང་གྱིས་དགའ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
བཟ་ོདགོས་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ལས་འགན་རེད་མ་གཏགོས། ཨ་ཁ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་མ་སོང་ཟེར་ན། 
ང་ཚ་ོཡང་སྱིད་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀང་སྱིད་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཚར་བ་འདྱི་
ཚར་བ་ཡྱིན། སད་ཕྱིན་ཆད་ས་ོསོས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འགན་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ནས། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
ཡྱིན་བསམས་ནས། འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་གྱིན་ལག་པ་རོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིག་ར་ེཞུ་དགོས་བསམས་ཡོད་ཅེ་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལྷ་ོབང་ཨ་རྱིའྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་
ནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་འདྱིར་སེབས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་འདུ་
མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཤ་ཁྲག་
གཅྱིག་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུ་ཟླ་ཚོ་ཚང་མར་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ལ་ལོ་ལྔའྱི་གོང་དུ་འོས་འདེམས་བས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་གནང་སྟེ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་རེད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད། བང་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
ཚང་མས་གུས་པར་སྐལ་བཟང་གྱི་ག་ོསྐབས་གནང་བར་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་གྱིན་བྱུང་མ་ཐག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གང་ཐུབ་གང་ལྕགོས་
གུས་བརྩྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལན་གཅྱིག་མ་ཞུ་ཀ་མེད་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚ་ོ
བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོར་ཡོད་ན་མེད་ན་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརེད། ཚ་ེའདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་རེད། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་བེད་སོད་ལོག་པར་བཏང་སྟེ་གང་ཟག་ནག་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བཏང་བ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ད་ེས་ཡང་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ང་རང་ཚའོྱི་མྱིག་མདུན་དུའང་ཁྲ་ལྷམ་མེར་བྱུང་བ་རདེ། འདྱི་ཚང་མས་གསན་ཡདོ་
པ་རདེ། ངས་འདྱིའྱི་སང་ལ་སྐད་ཆ་སནོ་པ་གང་ཡང་མདེ། ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེཐུགས་ཕམ་བཟ་ོམཁན་རདེ་ཅེས་བཤད་ཡདོ་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སབོས་པ་ཆནེ་པསོ་
ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་དང་རྩྱིས་འག་ོཀོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
བང་ཨ་རྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྟངས་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་
གསལོ་འདེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་མ་གཏགོས་དབ་ེབ་
གང་ཡང་མེད།༽ གོང་དུ་བཀའ་མོལ་ད་ེསོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ། འབེལ་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་མོལ་གསུང་བཅུག་པ་རདེ། ད་ེལ་ལན་འདབེས་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས། སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ད་ེལྟར་མ་བེད་ལབ་ཀྱིན་ལབ་ཀྱིན་སྱི་
འཐུས་ད་ེབཞུགས་སོང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་ར་ེགསལ་པ་ོ
བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེར་ཐུགས་ཕམ་བཟ་ོམཁན་རེད་ཅེས་ལབ་པ་དེ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་
མེད། ད་ེས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོབས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་གཙ་ོལ་ོདྲུག་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཐོན་མཇལ་ཞུས་ནས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་ཨ་རྱི་ལ་ལོག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེ ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས། གཞན་མར་བཞུགས་རོགས།༽ མཇལ་
བྱུང་སོང་ལ། བཀའ་མོལ་ཡང་བྱུང་སོང་། དེ་ཡོངས་གགས་གནས་ཚུལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེར་
ཐུགས་ཕམ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཟོས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། མར་བཞུགས་
རོགས་གནང་། ཅོག་ཙེ་བརབ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོམ་རེད།༽ ཉྱི་མ་གསུམ་ནང་ན་ཐུགས་ཕམ་བཟོས་པའྱི་དཔང་རགས་ཤྱིག་
ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས། ད་ེམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། མར་བཞུགས་རོགས་
གནང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ལ་འཐབ་རེས་རྩོད་ས་མ་རེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
གནད་དནོ་གཅྱིག་འདྱི་རེད། ད་གྱིན་དང་བངས་དཔྱ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི། ཁ་སང་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་ད་ེ
བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་གསལ་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གཅྱིག་གསུངས། ད་ེརྱིང་གཅྱིག་གསུངས། འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་རདེ། དརེ་བཀུར་རྩྱིས་ཞུས་པ་དང་སགས། སར་ཡང་ཉྱི་མ་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་



55 
 

རྱིན་པ་ོཆ་ེཐུགས་ཕམ་བཟོས་པའྱི་དཔང་རགས་མ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དཀར་པོར་ཞྭ་མ་ོནག་པ་ོགཡོག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སྐར་མ་ ༥། སྐར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་རགོས་གནང་།  

ཚོགས་གཙོས་སར་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱི་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སྤུས་དག་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མར་
འགན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ང་ཚ་ོསུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་མེད་པའྱི་བཀའ་མོལ་མ་གནང་རོགས་གནོངས། 
ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་མ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་མང་པོ་ཞེ་དྲག་གྱིས་གཟྱིགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་ང་ཚོའྱི་རྣམ་པ་ད་ེག་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་རེད། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་བསད་ན། ང་ཚོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། 
ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ད་ེས་དང་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གཅྱིག་བས་ན་འོས་བསྡུ་སེབ་གབས་ཡོད་ཙང་ཡྱིན་སྱིད་
ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་བས་ན་ཡག་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་སྐབས་
སུ་ཡང་ཞུས་ཡོད། འསོ་བསྡུ་བསེབ་གབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་སྐད་ཆ་ ཤོད་སྟངས་མཐ་ོདམན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྲུག་རེན་མ་བཟ་ོརོགས་གནང་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་འདྱི་ནས་མར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་
རེན་པས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་རེན་མང་པ་ོསེབས་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ས་ེཁྲྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚགོས་ལ་ལམ་སྟནོ་བེད་མཁན་ཞྱིག་བས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་བས་ན། སྱི་ཚོགས་དྲ་
ལམ་ད་ེཚོས་གོས་ཚོགས་འཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཡག་རགས་ཤྱིག་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་
ལམ་བེད་སོད་གཏངོ་མཁན་ནང་དུ་ང་ཚ་ོལ་དགའ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྡུག་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ལག་
ཆ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དབར་དཀྲུག་ཤྱིང་བསང་རྒྱུ་དང་། ནང་ཁུལ་འཐབ་རེས་བ་རྒྱུ། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་
གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ། དརེ་བརེན་ང་ཚོས་ཕ་རོལ་པ་ལ་ལག་ཆ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ། ཆདེ་དུ་གཉེར་ནས་རྱིན་
པ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་དབུ་འབེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་དང་། ད་ེརྱིང་གྱི་འབོད་སྐད་ཚང་མར་དངོས་
གནས་རྒྱབ་སརོ་དང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། དརེ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་མ་རེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ག་ར་ེརདེ།༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བདོ་མྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་
དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༢ པའྱི་ནང་དུ། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕོགས་དང་འབེལ་
ནས། ཚགོས་འདུའྱི་ནང་དུ་བག་མེད་ཀྱི་སདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙསོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཐ་ཚིག་གཏངོ་རྒྱུ་དང་། 
ཐབས་མེད་བྱུང་ན་ཚོགས་འདུ་ནས་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་གསལ་པ་ོབེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་མེད། མྱིང་མགོ་སྨོས་ཙམ་སྨོས་ཙམ་
བས་པ་མ་གཏགོས་ཞུས་མེད། ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད། འབོད་སྐུལ་ཡྱིན་ན་འབོད་སྐུལ། གསལ་པོའ་ི
ཐོག་ནས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཆོག་གྱི་མེད་ན། གསུང་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་མ་གཏོགས། 
ཡང་ཐག་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གདོ་བཞག་ན། ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་གཙའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་པ་ད་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་འགགོ་དགོས་པ་དརེ་བཀག་ཡོད། དུས་ཚོད་འཇགོ་དགསོ་པ་
ད་ེབཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྲནེ་བས་པ་ལྟར། གལ་སྱིད་ཚགོས་གཙ་ོའུ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། འདནོ་
དགསོ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་འདནོ་གྱི་ཡྱིན། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སྐར་མ་ ༥། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ར་ེརདེ། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཡང་ན་ལས་རྱིམ་
འག་ོའཛུགས་ལ་ཉ་ེབ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན་བཙུགས་ཚར་བ་ཞྱིག་དགསོ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མར་བསད་ནས་ཚོགས་གཙའོྱི་དྲྱི་བ་ལ་ལན་འདེབས་ཞུས་མེད། ཡར་ལངས་ནས་དརེ་ལན་
འདེབས་ཆོག་པ་གྱིས། ད་གྱིན་ངའྱི་སྐད་ཆ་ཚར་མེད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བསེབས་པར་སོང་ཙང་མར་བསད་པ་ཡྱིན། 
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༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ཚགོས་གཙོས་བཀག་པ་དང་བཞུགས་པ་མཉམ་དུ་བྱུང་སོང་། ངས་སྟངས་
འཛིན་བས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ལབ་ཚར་ཡྱིན། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ངས་བརྩྱི་བཀུར་ད་ེའདྲ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བརྩྱི་བཀུར་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི། ངས་བསམས་པར་ཚོགས་གཙསོ་བཀག་པ་ཡྱིན་ཙང་། བཞུགས་པ་རདེ་བསམས་སོང་། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ནས་བཞུགས་པ་རེད་བསམས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེཚར་ནས་བཞུགས་པ་རེད་བསམས་
པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་དེའྱི་རེས་ད་ེལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རེད། བེད་སྟངས་ད་ེརེད། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དརེ་ངོས་ལེན་མ་བས་པར་ཐག་
གཅོད་བས་ཚར་དུས། བསར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་རང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེ
ནས་འག་ོམཁན་དརེ་ཐག་ག་ར་ེབཅད་ཡདོ་ན། ཆདོ་ཡོད་ཟེར་ནས། གནས་སྟངས་ད་ེལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ་
ཅེས་གསུང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ངས་ཚར་སོང་། ཁོས་ཚར་མ་
སོང་། གལ་སྱིད་ཚར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་ལག་པ་བརངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་གཙསོ་ཚར་བ་རདེ་བསམས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ད་ོབདག་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕགོས་ནས་
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཙང་། མར་བཞུགས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ག་ར་ེབསམས་པ་རེད་
ཟརེ་ན། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་མདའ་འཕེན་རསེ་མ་རྩོད་ཟེར་བའྱི་སྐབས་
སུ། ལམ་སང་བཞུགས་སོང་། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ད་ེལ་མཉན་ནས་རེད་བསམས་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ོབདག་
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སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། ད་ེམྱིན། ཕར་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ཙང་བཞུགས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་
རདེ། གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། གལ་ཏ་ེཚར་མེད་པ་ཡྱིན་
ན། བསར་དུ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་འདནོ་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་མཁས་
པ་ོམེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཁྲུག་འག་ོཡྱི་འདུག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་གྱི་
ཐད་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་དཔེ་མྱི་སྱིད་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་ཆེན་པོ་སེལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ད་དུང་ག་ོབ་མ་ལོན་པ་ཞྱིག་དང་། ག་ོབ་
ལོག་སྒྲུབ་བེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག མ་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་འདམ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་བདམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་ཟད་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ནང་དུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བཙན་
དབང་བས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་སྱི་མོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་
དེའྱི་ཐོག་ལ། སྐབས་དེར་ང་ཚ་ོབོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ཡྱིན་པ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས། མཚན་རགས་གནང་ནས་ཁྲྱིམས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་དང་ག་ར་ེའབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།༽ འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཟབ་སྦྱོང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་དཔེར་མཚོན་དང་སགས་ནས་ཞུས་ན། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཁྲྱིམས་འཆར་ཟེར་བ་དེ། 
དང་པ་ོཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚགོས་གོང་འོག་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བྱུང་ནས། ད་ེརསེ་སྱིད་འཛིན་གྱིས་མཚན་ཐ་ོབཀོད་ནས་ཁྲྱིམས་ཤྱིག་
ཆགས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་ཚོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་ཡང་དེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་
ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ངས་ད་ེགསལོ་འདབེས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྱུར་འགོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་བབ་ལ་
གཞྱིགས་ན། ང་ཚརོ་ག་ོསྐབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་ཕལ་ཆེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་བཀག་བསད་ཡོད་པ་འདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་གྱིས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེང་ཚོ་
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐབས་ལམ་དེ་ལས་ཡག་པ་ཞྱིག་མེད་པ་རེད་
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བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེས། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུར་ག་ོསྐབས་གཞན་
པ་ཞྱིག་ལེན་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ལས་འགུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་སེལ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། བོད་དནོ་འཐབ་རྩོད་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་
ད་ེའདྲ་ནམ་ཡང་གསུང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཞེ་དྲག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱིས་
བཀག་བསད་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིས་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་གཞྱི་མ་ད་ེའཚེ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་མ་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་བའྱི་གོ་
སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་ན། ད་ེཏན་ཏན་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེརེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། མད་ོདནོ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ས་ོསོའ་ིནུས་པ་མ་འདངས་པ་དང་། མ་འཇནོ་པ་ཚང་མ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ་གཡུགས་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ད་ེཁ་གཡར་ས་ཞྱིག་དང་། ཁ་དཀྲྱི་ས་ཞྱིག་དང་། ཡུས་བཤད་ས་ཞྱིག་བདེ་བསད་ན། ལ་དག་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ཁུངས་འཁལོ་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གཙ་ོབ་ོད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་རུ་ལས་འགུལ་སེལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལམ་སྟོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་
སལེ་བར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དགོས་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། བང་ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པའོ་ིཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་འགུལ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་
སོང་། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་འདུག་ཅེས་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་རདེ། དེར་ད་ལན་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་
ཏུ་ (Confucius Institute) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Council) ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་བཏོན་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེལ་བ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིནང་ན་ཨ་རྱི་གཅྱིག་



60 
 

པུའྱི་ནང་ལ་ (Council) ལྟ་ེགནས་ཉྱི་ཤུ་ས་ོབརྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ཉ་ེལམ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ་ིནང་ན། 
(Portland State University) གྱི་(Confucius Institute) སོ་བརྒྱབ་པ་རེད། དེ་སོ་རྒྱག་དགོས་ཐུག་ས་དེ། ས་
གནས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་རེད། ས་གནས་གཞོན་ནུ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས། ཐའ་ེཝན། ས་གནས་བོད་རྱིགས་རང་བཙན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལས་འགུལ་སལེ་ནས་གྲུབ་འབས་ཐནོ་པ་ཞྱིག་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་ (Texas) མཐ་ོསོབ་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོརདེ། ཨ་རྱིའྱི་
ནང་ན་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ། གཞུང་གྱི་གཞུང་འཛནི་མྱི་ཡར་ཐོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་འག་ོས་མཐ་ོསོབ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་
རེད་ལབ་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ (Council) ལྟེ་གནས་ད་ེཁ་སང་སོ་བརྒྱབ་པ་རེད། (Boston) 
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གནད་ཡདོ་མྱི་མང་རེད། ཧ་ོཀོང་། ཐའ་ེཝན། འོན་སྒུར། ས་གནས་བདོ་རང་བཙན་སབོ་
ཕྲུག་ཚོགས་པ། ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བས་ཏ་ེལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ལས་འགུལ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་། བང་
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་རེད། ལམ་སྟོན་རེད། ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ས་ཕྱི་
བར་གསུམ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ལ་ཡང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་
དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་། ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཕྲན་བུ་རག་ཡོད་ཙང་། ཏན་ཏན་དོན་ཕན་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཐོབ་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ངས་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་གཉྱིས་མྱིང་བོས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་དུ་
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡོངས་ནས། ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ། ཚང་མའྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རྒྱབ་སརོ་ཡདོ། ད་ེའདྲ་བའྱི་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ཏན་ཏན་གཞུང་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་
བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁོར་ཡུག་བར་ེརྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསོན་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འོག་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རདེ་ད།ེ རྱིམ་པས་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་
སོབ་གནང་། རྣམ་འགྱུྱུུར་བསྟན། ར་ེསྐུལ་ཞུས་ནས་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་མཐའ་མ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉ་ེལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༠༡ ལ། ན་ནྱིང་ལོར་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་
སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་བ། དབུ་བརེས་ནས་དུས་དྲན་གཅྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་ལ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ། ད་ེས་དང་མ་འདྲ་
བ། གོང་ཁེར་ཆནེ་ཆུང་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བོད། ཐའ་ེཝན། ཧ་ོཀངོ་། འོས་སྒུར། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་རྱིགས་མང་གཙ་ོདནོ་
གཉེར་བ། ད་ེབཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། སོན་དང་མ་འདྲ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
སལེ་ཐུབ་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བང་ཨ་རྱི་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལ་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ཕེབས་ཏེ་བཀའ་སོབ་གནང་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐོབ་སོང་། དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེཡག་པ་ོའགོ་ཡྱི་འདུག དེ་
བཞྱིན་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཐགོ་ལ། བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བྱུང་ནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནས་རེད། གང་ལྟར་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་
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གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་མྱི་མང་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ལས་ཀྱི་སེ་མོ་རེད། ཚང་མས་ཕག་
ལས་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོམདུན་དུ་ཐོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
དགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བའྱི་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་རྒྱ་ནག་གྱི་གཞུང་གྱིས་
ཡ་ལན་ཞྱིག་མ་བེད་རང་བེད་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་རང་ཚོ་སྐད་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ལས་འགུལ་ད་ེའག་ོབཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ཨ་རྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་དུ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ཕདེ་
ཀ་ལྷག་ཙམ་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐུག་ས་ཐགོ་མ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་འག་ོབཙུགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། སོང་ཙང་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་འདུག་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་སྐད་ཤོར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེས་ོརྒྱག་དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འགོ་དང་འཕྲོས་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རན་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ཚིག་བ་ོཡུལ་དུ་མ་ཤོང་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་སོང་། སྱིར་བཏང་བང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་འབེལ་
བ་མེད་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཆད་ཀྱི་མྱིན། ཚིག་དེ་དེབ་ཐེར་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་དཔེ་ཡག་པོ་འདུག ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་རན་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་མ་འཐནེ་ན། སྱི་འཐུས་ད་ེའཕྲོད་བསྟནེ་གྱི་ཚན་པ་ཞྱིག་གྱི་འགན་འཛནི་ཡྱིན་ཙང་། འཕྲདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགའོ་ིསྐབས་སུ་བག་ོགེང་བདེ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ཚིག་རྩོད་གཏོང་རེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པོ་
འག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་དབང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྩྱིས་འགའོ་ིནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབལེ་ལམ་ཟརེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་
རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐོས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་
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མང་པོ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཕྱིའྱི་རྒྱ་
རྱིགས་ད་ེཚརོ་འབལེ་བ་བདེ་དུས། ང་ཚརོ་ཕན་ཐགོས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེདྲྱི་བ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ལ་མེས་ཚིག་མེད་བཏུག་གྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་
སྱིད་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚོར་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེདྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་མྱིས་ང་ཚོར་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དྲྱི་བ་དེར་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་
རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་མ་ནྱིའུ་ཡགོ་ཏུ་ཕྱིན་དུས་རྒྱ་རྱིགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། ད་ེ
ཚ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚརོ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་ད།ེ ཁོང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་ཆེད་
དུ་འབལེ་བ་བས་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེནས་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཀྱི་རྩྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་མཆགོ་གཙོས་པའྱི་ལས་བདེ་དང་། བང་ཨ་རྱི་ཕགོས་ལ་བཞུགས་མཁན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་
ས་ེཁག མདརོ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་རམ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
སྐུ་ལས་སནོ་མཁན་ཡངོས་ལ་བསགས་བརདོ་དང་སགས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ན་ནྱིང་ནྱིའུ་ཡོག་ (Queens) དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བོད་དནོ་སྐརོ་ལ་བདནེ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ང་ོརལོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཐབོ་སྟ་ེམཐའ་མ་དརེ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཕྱིར་
འཐེན་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་དེའྱི་སེ་འཁྲྱིད་མཁན་ས་གནས་གཞོན་ནུ་གཙོས་པའྱི། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་ས་ེཁག གང་ལྟར་དེར་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་སགས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེ
ཨ་རྱི་དོན་ཁང་རེད། སུད་སྱི་དོན་ཁང་རེད། དོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གཞོན་སེས་ཁག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོ་
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སེས་ས་དང་འཚར་ས་ཕྱི་རྒྱལ་རང་ཆགས་ཡོད་དུས། རྒྱ་བོད་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
སོབ་ཚན་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་ལ་ོརྒྱུས། དབུ་མའྱི་ལམ་བཅས་ཆ་ཚང་སྱི་ཚགོས་ཚན་རྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་གོ་རོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་དང་གནང་མུས་
རདེ། འདྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ད་གྱིན་སོན་ལའང་གསུངས་སོང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཡུ་གུར་དང་། ཧོང་
ཀངོ་ད་ེཚརོ་རྒྱབ་སོར་མང་པ་ོའདུག ད་ོསང་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚསོ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསལེ་
གྱི་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་
སྐབས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན། མྱི་མང་ཚང་མས་ལོངས་
ཤོག་ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ལ་གདུག་རྩུབ་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་འདུག གནས་ཚུལ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགས་པར་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་ནང་དུ་ཐོན་པ་དང་། འགེམ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། འདྱི་ངས་ལྡྱི་ལྱིར་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་གྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག ཡུ་གུར་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཁབ་བསགས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ཡུ་གུར་མྱི་ར་ེང་ོརསེ་ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་ལ་གདུག་རྩུབ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བཀྲམ་ནས། ཁ་ོརང་གྱི་ང་ོ
ཤེས་པ་མྱི་བཅུ་ཡོད་ནའང་རེད། མྱི་ཉྱི་ཤུ་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ག་ོརོགས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བོད་དོན་སྐོར་ནས་འགེམ་
གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁོང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་འདུག གནད་ཡོད་མྱི་ས་གཙོས་པའྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་
མེར་སེག་གཏོང་མཁན་བྱུང་ནའང་རེད། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་འདས་གོངས་སུ་འགོ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་བཀྲམ་གྱི་མྱི་འདུག  མྱི་མང་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་འགེམ་མཁན་ཧ་
ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག མང་ཆེ་བས་ག་རེ་འགེམ་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ནང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རང་རང་བཀྲམ་གྱི་འདུག 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱལ་སྱི་ནས་ད་ོསང་མྱི་འདུག རྒྱབ་སོར་མྱི་འདུག གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་འཁོད་ཀྱི་མྱི་འདུག སོ་སོས་
བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་མང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཐད་ཀར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སད་ཕྱིན་ཆད་རྣམ་པ་
ཚོར་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ནས་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་གྱི་གནས་རྱིམ་དང་ག་ོགནས་ལ་མ་ལྟ་རོགས་
གྱིས། ཁངོ་གྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ང་ོདབེ་བསོགས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ནང་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རང་རང་འགེམ་གྱི་འདུག་ན། ཁ་
ཡ་མ་བདེ་རགོས་གྱིས། གནས་ཚུལ་ག་ར་ེའགེམ་གྱི་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ། བོད་དང་འབལེ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་འགམ་གྱི་ཡོད་ནའང། ད་ེདངོས་གནས་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག མྱི་དེས་བཤད་པ་དང་མཆན་
བཀོད་པ་ལ་ཏོག་ཙམ་མཐོང་སྤྲོད་རོགས་གྱིས། ད་ེམ་གཏོགས་ནང་ཁུལ་རང་རང་འགེམ་སོད་མཁན་དེ། ཕལ་ཆེར་དཀྲོག་
གཏམ་ཡྱིན་པ་དང་། དཀྲོག་གཏམ་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་ཕེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག དེར་བརེན་མྱི་མང་རང་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་
འགན་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག སུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་འབོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། 
དང་ཐོག་མྱི་དེའྱི་ང་ོདེབ་ནང་དུ་ཕེབས་ནས། མྱི་ད་ེསུ་རེད་འདུག གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་བཀྲམ་འདུག་དང་བཀྲམ་མྱི་འདུག ཆ་
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ཚང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་བཟའ་ད་ེདག་གྱིས་ནང་ཁུལ་གནས་ཚུལ་མང་དག་
ཅྱིག་བཀྲམ་ནས། རྒྱ་ནག་ལ་ཕོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་བོད་པར་མནར་གཅོད་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་
འགེམ་གྱི་རེད། ཁོའ་ིལས་འགན་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་མང་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

ལས་འགུལ་སེལ་ཟརེ་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགུལ་གང་འདྲ་བས་ནས་སལེ་དགོས་རདེ་ཟརེ་
ན། ལམ་སྟོན་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཆ་ེམཐངོ་ལྡན་པ། རང་སང་འཆར་སང་གྱིས་ལས་
འགུལ་སེལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱི་བའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ལས་འགུལ་སལེ་ནས་ཚོར་བ་རྣ་ོཔ་ོཆགས་ནས། སནོ་མ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་རདེ། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ད་ེའདྲ་ལ་ར་ོགཞུ་མཁན་ད་ེ
འདྲ་བྱུང་བ་རདེ། ར་ོབརྒྱབ་ཙང་ནྱིའུ་ཡགོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞུང་ཚབ་ས་གནས་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕྱིས་སུ་ས་གནས་
ཉེན་རོག་པས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། སོན་མ་ཁེད་ཚོས་ར་ོགཞུས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཁེད་ཚོས་སྐད་འབོད་འགམ་ལ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ཁདེ་རང་ཚ་ོཕ་ེཊྱི ༢༠ ལ་རྒྱུགས། ཕ་ེཊྱི་ ༥༠ ལ་རྒྱུགས།། ཕ་ེཊྱི་ ༡༠༠ ལ་རྒྱུགས་ཟརེ་ནས། རའོ་ི
མ་རོབ་སར་གཏངོ་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁྲྱིམས་མཐུན་བ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་ཟེར་དུས་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ང་ོརོལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་མེར་སེག་
གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེའང་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ནང་ལ་ནང་པ་དང་། ཤ་ཞེན་བེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདོད་
རུང་མ་འདོད་རུང་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་དར་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་ོཚོར་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གས་ོསྤྲད་ནས་རྒྱལ་
དར་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཚོན་རགས་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཙང་དེར་མེར་སེག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་
ང་ཚོར་དགའ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་འགོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་ (Effigy) བཟོས་ནས་མེར་སེག་
གཏང་རྒྱུའང་མ་བས་ན། སྱིད་ཇུས་ལ་ང་ོརོལ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྲག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་བཏང་བ། དབ་ེའབདེ་
གཏོང་བའྱི་སྱིད་ཇུས་ད་ེདག་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ང་ོརལོ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེམེར་སགེ་བཏང་བ་རྱིགས་
མ་བས་ན། ད་ེབས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཕགོ་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ལ་ཚརོ་བ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། ཁྲྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆེ་མཐོང་ལྡན་པ་ཞེས་པ་དེའང་
དགོངས་པར་འཇོག་རོགས་གནང་། ལས་འགུལ་འདྱི་དང་ད་ེརེད་ཅེས་སྱིག་གཞྱི་དང་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁབ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཆ་ཚང་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ལམ་
ལྷངོས་ཕྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང།  
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ད་ེནས་ (Confucius Institute) སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ། ད་ེལ་
སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཆ་ཤས་ཞ་ེདྲག་བངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་
རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགན་ཧ་ཅང་བཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ ༥༠ ཙམ་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ཉ་ེཆར་
རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་། ཡུ་གུར་ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་ཁྲྱིམས་འཆར་གཞག་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བས་
ནས། ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་ནས་དེ་སོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ (Portland) དང་ (Boston) 

ནང་ལ་སོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ངས་སེར་ཐོག་ནས་དཔེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ (South Africa) ལ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Cape Town) ཟེར་བ་ད་ེས་ཆ་ཕྱུག་པ་ོཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་མཐ་ོསོབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕྱུག་པ་ོཞེ་
དྲག་རདེ། སེར་གྱི་མཐ་ོསོབ་རདེ། གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭར་ཕྱིན་ན་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སབེས་ནས་བཀག་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་རདེ། 
སེར་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འགོ་དུས་ཁོང་ཚོས་སང་དག་མེད་ཟེར་ནས། སོབ་གྲྭ་ཕྱུག་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད། དངུལ་ཞ་ེདྲག་ཡོད། ང་
ཚོས་གཞུང་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་སྱིད་སོང་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས། སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ག་སྱིག་བས་ཚར་བ་རེད། སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་ཉྱི་མ་ོལ་རེས་སུ་ཁུངས་སེལ་ར་འཕྲོད་ཚང་མ་བྱུང་བ་རེད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གས་ནས། ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཏ།ེ ཚགོས་
ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ང་ོརོལ་བས། ད་ེདུས་དག་ེརན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སྱིངས་
ཆར་འཛེགས་ནས་འཕྲད་དར་ཁེར་ནས། སྐད་འབོད་བརྒྱབ། ང་ོརོལ་བས་ཏེ་ཧ་ཅང་ཞེད་སང་བེད་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་
སོང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་དེས་དམག་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་ང་ལོ་མཇུག་མ་དེར་འགོ་དུས་གང་འདྲ་ཆགས་རེད་
ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི (Cape Town) ནས་ཐག་རྱིང་པོ་རེད། གོང་ཁེར་ནས་ཐག་རྱིང་པོ་རེད། གཞུང་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད་
བསམས་སོང་། གསལ་བསགས་དེའང་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརན་དང་ལས་བེད་ནང་ལ་མ་གཏོགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བས་མེད། ད་ེ
གང་འདྲ་ཧ་གོ་སོང་བ་རེད་ཟེར་དུས། དེར་ (Confucius Institute) ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་དེས་རྒྱ་སྐད་
འདྲ་བསབ་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེར་ཕར་ཚུར་འག་ོདུས་ད་ོསང་ཡང་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ཟེར་སོང་། དེས་སོབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་ཡྱིག་
ཆ་བཀྲམ་པ་ད་ེརག་ནས། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ཧ་གོ་ནས། མྱི་གས་ཏ་ེསྱིགས་ར་སྐུལ། ཁ་པར་བཏང་
ནས་ཧ་གོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག གཞྱི་ནས་གཉྱིད་སད་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ (Confucius Institute) ཡོད་ཚར་དུས། བོད་དང་ཐའ་ེཝན། ཤྱིན་ཅང་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མ་བཅུག་པ་ད་ེ
འདྲ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་སོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དྲང་བདེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་
མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་གཞྱི། སོབ་གྲྭ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་འབུམ་དང་ས་ཡ་སྤྲད་ད།ེ དའེྱི་གནནོ་ཤུགས་འགོ་ཏུ་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་
གཏམ་བརདོ་གྱི་རང་དབང་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརནེ་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ད།ེ གཞྱི་རྩའྱི་ད་ེདག་ས་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱི་རྩ་
དོན་ལ་ཧ་ཅང་ཕན་གྱི་རེད་ལབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚོན་རགས་ (Message) བར་ལན་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
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དངུལ་སྤྲད་ནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ལབ་པ་དརེ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་གནོན་ཤུགས་སྤྲདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་རྒྱ་རྱིགས་ག་ཚདོ་ལ་འབལེ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོཚརོ་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མར་ཡོད་པ་ཚོས་རྒྱ་
རྱིགས་གང་མང་ལ་འབལེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིད་ཆསེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ནྱི་མྱིའྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཤེས་ཐུབ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། ཚུར་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ཕར་བེད་སོད་བཏང་བ་
རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་བདེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་བཤད་རྒྱུ་རདེ། བཤད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེཁོས་ག་ར་ེབས་
དང་མ་བས་ད་ེང་ཚོས་འགོག་ཐུབ་པ་དང་། དམ་དྲག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་རྱིགས་ནང་ནས་བོད་དོན་
གནས་ཚུལ་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྩོམ་གཅྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་ནང་དུ་ལངས་ནས་ཤོད་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་པ་རྒྱ་རྱིགས་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཤད་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་པས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་
རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་པ་ཚ་ོབདེན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དངོས་གནས་མནར་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་རེད། དེ་འདྲ་ལབ་མཁན་རེ་ཟུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བཤད་བཞག་པ་དེ་བདེན་པ་མྱིན་པ། གཞྱི་རྩའྱི་འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
དཔང་རགས་རྩ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཁ་ོརང་ཚོར་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བེད་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་ལ་བརེན་ནས། ང་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་འབད་བརྩནོ་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། སྐར་མ་ ༥། 

 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་རྩྱིས་ཐགོ་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་དནོ་གཅོད་ཚང་མའྱི་སྐོར་ར་ེར་ེབས་ཏ་ེལངས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཆ་ཤས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ལེན་གྱི་མེད། ཡྱིན་
ནའང་ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ཚང་མས་གཙོ་བོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
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དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀོད་བྱུས་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ང་རང་ལ་
ཚརོ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་གཅོད་ཚང་མར་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐརོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
གནང་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ཉྱི་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་མང་པ་ོ
གསུང་བསད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་བསོན་དགོས་པ་དག་གྲུབ་པ་རེད། དེར་བརེན་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ེགསུངས་ཚར་ཙམ་རེད། བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཞུ་གཏུག་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་
རྒྱུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གང་འདྲ་
བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཤེས་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ད་ལྟ་ངས་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་སོན་འགོའ་ིགསུང་བཤད་
ནང་ལ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ལམ་སྟནོ་རདེ། ལམ་སྟོན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ། ང་ཚོས་འདྱིར་ཐུགས་
རསེ་གཟྱིགས་ནས་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་བརེན་རྒྱ་
ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིར་ལྟ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་སེར་ས་ོསོས་རྩདོ་པ་རྒྱག་སའྱི་
སྱིངས་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བསྙད་བཏགས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་ལེན་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་
གནང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་ཚོར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཧ་ཅང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནད་
དོན་གལ་འགངས་ཆ་ེབའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས་ཙག་ཙིག་མུག་
ཙིག་ཐོག་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡང་ད་ེཟེར་དུས་བཤད་མ་ཐུབ་པ། བཤད་མ་ཕོད་པ། བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། 
ངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ལ་ོ ༣༧ རྱིང་ལ་བོད་གཞུང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་སེར་ལ་གང་མེད་ནའང་། སནོ་གྱི་ལས་བེད་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་
ལས་བེད་རན་པ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། ཁོང་གྱི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་གང་འདྲ་འདུག་ལྟ་སོད་མཁན་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ལ་མྱི་མང་
པོས་ལྟ་སོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་འདོད་པ་སྐོང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས་པར་ང་ཚསོ་འདྱིར་ཁ་རྒྱག་པ་ཧ་ཅང་ ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཁསོ་རྱིག་པ་ོ ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། སྱིར་ས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱིར་རྩོད་རྒྱུ་ད་ེསྱི་དོན་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་
ཐུབ་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕ་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་པ་འདུག གཞན་དག་ཕར་བཞག་ཚིག་སོན་བརོད་
ཟརེ་བ་འདྱི་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་མེད། གལ་སྱིད་བསམ་འཆར་འདྲ་ཡོད་ན། ཡ་ོབསང་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡ་ོབསང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
ང་ཚ་ོལ་འགན་ཡདོ་པ་རདེ། ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆརེ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སྱི་འཐུས་བསབ་པ་དམའ་ཤོས་ད་ེང་རདེ། 
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འདྱིའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་བསབ་པ་རན་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ལྟ་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་འདྱིར་སེར་གཉྱིས་ཀྱི་དོན་ལ་རྩོད་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག་བསམ་པ་མ་གཏོགས་སྱི་བའྱི་དོན་དག་
རྩདོ་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག་བསམ་མཁན་ཉུང་ཤས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནས་ཚིག་བེད་སོད་བདེ་སྟངས། ལྷག་
པར་དུ་ཚགི་རྩུབ་རྱིགས་བེད་སདོ་གནང་མྱི་དགསོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཁ་ཤས་ཀྱིས་ལབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཚགི་རྩུབ་པ་ོ
ཧ་ཅང་བེད་སདོ་བས་ཀང་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ན་འཆམ་འག་ོཡྱི་ཡོད། དའེྱི་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པ་མ་རེད། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལ་ལན་གང་
འདྲ་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལ་ལན་སྤྲདོ་དུས་དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསད་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས་
སྐད་ཆ་ག་རེ་འདྲ་པོ་བཤད་ཀྱི་འདུག འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག་གམ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་
བརས་བཅོས་གཏོང་བའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག་གམ། ང་ཚོ་དེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ། ལས་བདེ་རྱིང་པ་ཞྱིག་རདེ། ལ་ོརན་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་
ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་འདྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བར་ལན་ཡག་
པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། མང་ཚགོས་ནང་དུ་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལ་ོལྔ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་བསད་པ་རེད། ད་ེས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཐོབ་ཁུངས་རེད། ད་ེ
འདྲ་སངོ་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་རསེ་གཟྱིགས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིག་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྩྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་མེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད་
ཟརེ་ནས་དགོས་སངོ་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོར་བ་སནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཀང་ཕབེས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་
ལན་གྱི་ནང་དུ། ངའྱི་དོགས་པ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་གསལ་ཁ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་རག་མ་སོང་། ད་ེཡང་ངའྱི་སྦྱོང་སྟངས་ཀྱི་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གླུ་དང་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཉྱིས་ཁག་ཁག་བདེ་དགོས་རདེ་ཅསེ་གསུངས་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་བྱུས་ད་ེདང་མཐུན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཐོག་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་
དགོས་པ་ད་ེགང་ཡང་སེལ་མ་སོང་ཞསེ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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 ངས་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་བསངས་པ་ལ་བརེན་ནས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ནང་ནས་རང་བཙན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་
འཛིན་མཁན་ཚོའྱི་ཚོར་བ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་སོང་། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་རོན་བཞྱིའྱི་འཇུག་ལྡོག་མ་ནོར་
བ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ཟག་ལ་མ་རོན་པར། དོན་ལ་རནོ་རགོས་
གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་གཞན་དག་ལ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་ནས་ ཤོད་སྟངས་དང་
བེད་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ནོར་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ག་ར་ེབངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལེན་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མ་གྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས། གཞན་པ་ཚང་མ་བཤད་བསད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའབེལ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་ངས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཟརེ་བ་
དརེ་བཏགས་ནས་གསུངས་སངོ་། སྐབས་ད་ེདུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་སེབས་མ་སངོ་། གཅྱིག་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་
ཚར་དུས། གཞན་པ་དརེ་མ་ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེརདེ། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

ཐུགས་ར་ེཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོའ་ིཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཕག་ལས་ག་ར་ེ
གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབོད་ས་ག་ར་ེསགོ་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེལ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུར། ད་ོབདག་བཀུར་འསོ་མཆོག་གྱིས་ཕར་ནས་གསུང་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ད་ེརངོས་འཆར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་
རྒྱལ་ལོ་ཞེས་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་གེང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས། ད་ེརྱིང་གོ་
སྐབས་འདྱིར་ཁ་ོརང་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ཚགི་ད་ེདགོས་འདྲྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
རདེ། ཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།  

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

བོད་རྒྱལ་ལ་ོལབ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་བ་འདྱི། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་རདེ་མ་གཏགོས་ངས་
བོད་རྒྱལ་ལ་ོལབ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་གྱི་ཐལ་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན། ད་ེལབ་
ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་གསུང་མཁན་དསེ་གསོ་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཚརོ་བ་དང་བཅས་
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བོད་རྒྱལ་ལ་ོཞསེ་གསུང་མཁན་ད་ེནས་རདེ་མ་གཏོགས། ང་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཆ་ནས་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོཞསེ་ལབ་
མྱི་ཆགོ་པའྱི་ཐལ་ཆ་མེད། ད་ེམ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་ད་ེདོགས་འདྲྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རེད། ཚིག་
དེ་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་དོ་བདག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངས་མ་ཤེས་ནས་ལབ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། མ་ཤེས་པའྱི་དབང་དུ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་དུས། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་
ཤུགས་སུ་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཡང་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རེད། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་
ཚགོས་དུས་འཕར་མའྱི་སྐབས་ལ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཕགོས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཞསེ་པ་དེར། བདནེ་པ་ཉྱིད་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག་ཟརེ་
ནས་བསྒྱུར་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའདུག བཤད་དགོས་པ་བྱུང་སོང་ན་དམྱིགས་བསལ་
ག་ོསྐབས་ལེན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བག་ོགེང་མེད་པ་གནང་རོགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་རེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། ཁོང་རང་གྱིས་བཀའ་མོལ་
གསུངས་བཞག་པ་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེངས་ར་ེསྐུལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་འདུག ད་ོབདག་ལ་གནདོ་ཀྱི་རདེ་ལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚ་ེསྒྲུབ་འཚོགས་
རྒྱུ་དང་སྱི་སྒྲུབ་འཚོགས་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེཁ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
འདུག་ཟེར་ནས་ད་ོབདག་ལ་རེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏེ་ད་ེའདྲ་མེད་ན་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་
བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། ག་ོསྐབས་གནང་བ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་གྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཕོགས། ང་རང་ཚོར་ག་ོབ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་རེད། ད་ེཨ་རྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཁ་སང་སོན་མའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ལས་འཕྲོས་ནས་
གསལ་བཤད་ཕར་ཚུར་བེད་བསད་ཡོད་དུས། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཐུགས་
བསམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞསེ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་དོན་དག་ང་ོམ། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལ་ལམ་དབུ་མའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་འབལེ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེམེད་ན། 
མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱིས་གསོ་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཞེས་པ་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་སོ་སོའ་ི
དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེགསུང་དུས། ང་ལ་ཡང་ད་ེད་ེབཞྱིན་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་
ཆ་ནས་ངས་འཕྲལ་དུ་ཚོར་བ་སེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བེད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་པར་
བརེན་ནས། ངང་བསྒུགས་བས་ནས་ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བའྱི་བར་དུ་སོ་སོ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་བསད་པ་རེད། དེའང་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གང་འདྲ་ཡོད་ན། ང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སྦྱོང་བདེ་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ཁ་
ཤས་མཁནེ་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངསོ་འཛིན་བདེ་སྟངས། ས་ོས་ོདབུ་མའྱི་ལམ་དུ་འག་ོམཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོག་ག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེའདྲ་ངས་ཙ་བ་ཉྱིད་ནས་
བས་མེད་ཅེས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རྒྱལ་ལོ་ལབ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་
སོང་། ད་ེགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ཕལ་ཆེར་བཤད་ཚར་ཡྱིན་ས་རདེ། དནོ་དག་ང་ོམ་འདྱི་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དང་
འབལེ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་ད་ེརདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་གཞན་པ་ཞྱིག་དངའཕྲོས་ནས་བོད་
རྒྱལ་ལོ་ལབ་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཚོར་བ་ཡོད་དམ་མེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། རྩྱིས་འག་ོག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་སྐོར་ལ་མ་གཏོགས། གདུང་
སེམས་མཉམ་སདེ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེབསར་དུ་སྐོར་བ་མ་སནོ་རགོས་གནང་། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་
རདེ། དསེ་དནོ་ལ་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ད་གྱིན་སྐར་མ་ ༣ ལྷག་ཡོད།  

 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད།ེ བསམོས་ཤྱིག་རྒྱག་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་སྐད་ཆ་ད་ེཤོད་
དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མ་མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ལྷང་ཙམ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམས་
ནས་ཞུས་པ་རདེ། རསེ་ལ་ཁ་གསལ་ཙམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སངོ་ཙང་། ས་གནས་དང་བཅས་པ་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
ཁུངས་དང་ལྡན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་ལ། ཁུངས་སལེ་ཡང་ད་ོབདག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གྲུབ་སངོ་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུས་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་རྩྱིས་འགའོ་ིཐགོ་ལ་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
སྐར་མ་ ༥། ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་སོན་རྩྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་ཐོག་ལ་
ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བེད་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
གནང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་། ཕ་གྱིའྱི་གོས་ཚགོས་
འཐུས་མྱི་ཚོར་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་ད་ལྟའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་ནས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བེད་
པ་ཚརོ་བསགས་བརོད་དང་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ (Confucius 

Institute) མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་རང་གྱི་མངའ་སེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ན། མངའ་སེའྱི་ (Congresswoman Candice Pierruci) གྱིས་བདུན་ཕྲག་འགའ་ཤས་སོན་ལ་མངའ་སེའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ (Confucius Institute) ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་ནས། དེའྱི་
གྲུབ ་འབས ་ཐོན ་པ ་ནང ་བཞྱིན ་གྱིས ་ (University of Utah) དང་ (Southern Utah University) གཉྱིས ་ 
(University) ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ས་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་
མཁན་ (Senator Mitt Romney) དང་ (Congressman Chris Stewart) གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱབ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་
ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལ། རྒྱ་མྱིའྱི་ (Confucius 

Institute) ཟེར་བ་འདྱི་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག (Senator Mitt Romney) དང་ (Congressman Chris Stewart) ངའྱི་མངའ་སེའྱི་གོས་
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ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དང་། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྙྱིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས ་ ངས་གོ་
སྟངས་ལ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོང་གྱི་ནང་མྱི་རེད་ལབ་སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཁོ་རང་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་ལ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས། ལྡྱི་ལྱིར་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་
ཀྱིས་ང་ཚའོྱི་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སོགས་ལ། ད་ེལྟར་བས་ན་ང་ཚ་ོཕན་ཚུན་ཡྱིད་ཆེས་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ག་ོསོང་། ད་ེབདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་
ལས་བེད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རྩ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་བྱུང་ཡོད་ཚེ། ཕྱི་
དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཐག་གཅདོ་དང་ཁ་ཕགོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་ཡདོ་ཅེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ེསོན་གྱི་དོན་གཅོད་སྐབས་སུ་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཟླ་དང་ནང་མྱི་རྣམས་ཕར་ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེ
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ལྟར་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Visa) ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེབཞྱིན་འག་ོགོན་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དའེྱི་བཟའ་ཟླ་
དང་ནང་མྱི་ག་པར་ཡོད། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད། གང་དུ་བཞུགས་ཡོད། དའེྱི་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་
སྐོར་ལའང་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་ཞོར་ལ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ཐགོ་མར་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ ཤ་ེན། རྒྱ་ནག་ནས་ཁབ་པའྱི་
ནད་ཡམས་རེན་པས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་ནས། ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མར་
བཅར་དགོས་པ་དང། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙ་ོབོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་ནས་མྱི་རབས་གཞནོ་པ་ཚའོྱི་བསམ་བོའ་ིག་ོརགོས་སལེ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
ཡར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཚོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
སབས་བཅལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་དྲ་ཐགོ་གྱི་བག་ོ
གེང་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། དནོ་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་ལས་བདེ་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་
པར་ད་ེའདྲའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེདག་གང་ཐུབ་སལེ་རོགས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེར། ངས་དྲ་ཐོག་ལ་དོགས་པ་ཟ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེས། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཁོའ་ིདྲ་ཐོག་ལ་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ཕོ་བང་
དཀར་པ་ོལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁངོ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དནོ་གཅོད་མཉམ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་པར་མཐོང་རྒྱུ་འདུག སྐབས་
ད་ེདུས་ཁངོ་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་ལ་ཚགི་གཅྱིག་རང་དྲ་ཐགོ་ལ་མ་ལབ་ནས། དའེང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོང་གྱིས་ཚིག་བེད་སདོ་ག་ར་ེབཏང་སོང་ཞུས་ན། ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་
མཉམ་དུ་ཕར་ཚུར་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཟེར་བ་མ་གཏགོས་ཁོན་ནས་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེདུས་ང་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་
འཁརོ་སོང། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཡྱིན་དུས་གུ་ཡངས་བས་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོའཛནི་དའེྱི་མྱིང་
སྨྲོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནམ་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་བྱུང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐབས་ས་ོཔ་ོརེད། གལ་ཏེ་ད་ེལྟར་མ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་གནནོ་ཤུགས་ཡྱིན་སྱིད་
ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་བཙན་བལོ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེའདྱིའྱི་དགོས་གཞྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ (Queens) དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ེལྟར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱིའྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་། 
ས་གནས་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་
གྱི་ལ་ཞེན་ཅན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ས་དགོང་ལས་ཀ་བཞག་ནས་སྐད་འབོད་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་ད་ེམཚམས་
འཇོག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ལས་འཆར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོཆ་ེསར་བཏང་ནས། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་
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ཡྱིད་ལ་དྲན་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་གངས་ ༡༥༥ ཡྱི་ཚ་ེསོག་ཕུལ་བ་ད་ེདག་ཡྱིད་ལ་དྲན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རོགས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ། 

མཐའ་མ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་བོད་ལོངས་དྲ་བ་ཟེར་བའྱི་ནང་
དུ་ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་བས་གོ་སྱིག་བས་ནས། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་
དབར་ཁར་ལྷ་སར་སྤྲ་ོའཆམ་ལ་ཁྲྱིད་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ལྷ་ས་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་ལོངས་དྲ་བས་དྲྱི་བ་བསྐུར་བའྱི་སྐབས་སུ། 
བོད་ནང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚརོ་མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོའདུག ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་བས་པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་དྲ་རྒྱ་ལ་བཅུག་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའུ་ཡོག་ནང་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡག་རབ་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་མཐུན་རནེ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཀད་པར་བླུག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཕ་གྱིར་ཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཆ་རེན་ག་རེའྱི་ཐགོ་ནས་འཁྲྱིད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བལོ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེ
ཚོར་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་ལྟ་བུ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་རང་རང་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན།  ང་ཚོས་
བཙན་བལོ་དུ་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་། མྱི་རབས་རན་པ་ཚསོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེདག ཁངོ་ཚསོ་རྫུན་མ་མཐོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ོསྱིག་བེད་མཁན་གྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་
ཤས་ལ་བོད་པ་ཁ་ཤས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཆེ་ས་ད་ེལ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་གནད་དོན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རེས་དངསོ་སུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་
ལ། བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་ཚོར་སྐུ་ལས་ཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དཔའ་བ་ོདོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་
ལགས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་ཁོང་གྱིས་བཟའ་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བོས་གཏོང་བས་ནས། བརན་པར་ད་ེཚོར་ལྟོས་
དང། དངོས་གནས་འདྱི་ཚ་ོམཐོང་བ་དང་དངངས་སྐྲག་སེ་དགོས་པ་དང་། མྱིག་ལ་མཆྱི་མ་འཁོར་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་གནནོ་འགོ་ནས་བཙན་བལོ་ལ་ཕེབས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་སང་ཁངོ་གྱིས་གསལ་བཤད་བདེ་
དུས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་སེབས་འདུག ཉ་ེཆར་ཡང་སེབས་འདུག ད་ེསེབ་དུས་ང་ཚོས་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་
ཚོར་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་ཚ་ོལ་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁབ་ཁོངས་དོན་གཅོད་ལ། ཁོང་ལ་སྲུང་སོབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁོང་གྱི་ཚ་ེསོག་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཙན་བལོ་ནང་དུ་འདྲ་ེལག་བསངས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཚའོྱི་འག་ོཕགོས་དང་། སྨྲ་
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བརོད་རང་དབང་ལ་སགོས་པ་ལ་ད་ོཕགོ་བཟསོ་ཀྱི་ཡོད་པ། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བད་ེ
སྲུང་དང། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཚང་མར་འབོད་སྐུལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ སྲུང་སོབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བང་ཨ་རྱི་སྱི་འཐུས་ནས་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་དནོ་གཅདོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པས་བདོ་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེར་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་ས་མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་ (Senator Mitt Romney) གཙོས་
པའྱི་ (Senator Mike Lee) ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ཁྲྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཇལ་
འཕྲད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཕག་རོགས་གནང་སོང། དེའང་ངས་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་སབས་བཅོལ་ཞུས་ནས་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་གང་ཡང་
འབོར་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེངག་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག  ཕར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ལས་བདེ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
དུས། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་མཐོང་མཆན་ (Visa) གནང་བ་དེའང་ལས་བེད་ཀྱི་ཁུངས་གཏོགས་གནང་བ་རེད། དེ་ནས་
སབས་བཅལོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་པ་ོཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ནང་མལོ་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་ནའང་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། 
ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཟག་དེར་ག་ར་ེགནང་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་གནང་བ་མ་ཟད། དནོ་གཅོད་སྱི་ཡོངས་ལ་སད་
ཕྱིན་ལས་བདེ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཁརེ་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡྱིན་ཟེར་ནས་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། ལས་ཀ་བེད་སའྱི་
ལུང་པ་དེ་ག་རང་ལ་སབས་བཅོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་འདུག སད་ཕྱིན་དེ་ལྟར་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་
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གསལ་པ་ོགནང་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཐུགས་བ་ོཁངེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ནས། གནས་ཚུལ་འདྱི་འཇམ་པའམ་མེད་པར་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དོན་གཅོད་ས་མའྱི་སྐུ་ཟླ་ག་པར་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་པར་ཡདོ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས། ཕ་ོབང་དཀར་པོར་ཕྱིན་པའྱི་པར་དང་ཡྱིག་ཆ་
ད་ེའདྲ་བླུགས་མ་བླུགས་བས་སངོ། གནད་དནོ་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཞསེ་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་བང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལའང། ཁོང་གྱི་པཱ་ལགས་དང་ཁོང་རང་གྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་སྟངས་དང་ལངས་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གང་
ཡང་མདེ། 

ད་ེནས་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་དེ་འདྲ་བོད་ནང་དུ་ཁྲྱིད་ནས་ཚགས་ཤོག་དང་བརན་ཐུང་དེ་
འདྲའྱི་ནང་དུ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའདྲ་བཀདོ་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེམཇལ་
རྒྱུ་བྱུང་སོང། གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་འདུག དནོ་གཅོད་ནས་རྩད་གཅོད་ཅྱིག་ཀང་གནང་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནས་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོའྱི་ནང་མྱི་སྤུན་
མཆདེ་བོད་ལ་ཡོད་དུས། ས་ོསོས་མཇལ་འཕྲད་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ནང་མྱི་དང་སྤུན་མཆདེ་ཟརེ་
དུས་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་བརེན་ནས་སྐབས་མཚམས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་བརེན་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཡང་སེ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་ལ་ོགསར་
དང་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱི་དུན་ཆེན་ཁག་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཚབ་ཡྱིན་མདོག་མདོག ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་མྱིང་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས ང་ཚསོ་ཡང་ས་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བེད་སོད་འགོ་
ལ་ཚུད་ཀྱི་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོབོད་དུ་ཁྲྱིད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་དང་པ་ོནས་བོད་ལ་སེབས་པའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་
གཞུང་གྱི་བེད་སདོ་འགོ་ཏུ་འག་ོཡྱི་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཐབས་ཇུས་ད།ེ བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུ་དང་། མག་ོསྐརོ་
གཏང་རྒྱུ། ཁེད་རང་གྱིས་ཁ་ནས་བཤད་འདདོ་མདེ་ནའང་བཤད་འཇུག་རྒྱུ། ལབ་མེད་ནའང་ལབ་སངོ་ཟརེ་ནས་ཚགས་ཤོག་
ལ་འགོད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་བརབ་གསྱིག་ཐེབས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འཁྲྱིད་མཁན་དེས་
འགན་ཆ་ཚང་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་ཚགས་པར་ནང་དུ་འཐནོ་འདུག བརན་ཐུང་ལ་བཀདོ་འདུག་ཅསེ་མག་ོའཁརོ་ཐབེས་མཁན་
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མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁྲྱིད་ནས་འདོན་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཐབས་
ཇུས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཁྲྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེམཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས། དང་པ་ོརང་ནས་ཕ་མ་དང་
ཚང་མར་གསལ་པ་ོའཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རབ་བྱུང་ན་འག་ོམྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་བེད་དགོས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སོ་སོའ་ིཕ་ཡུལ་མཐོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། བེད་སོད་ཀྱི་འོག་ལ་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ལ་བལྟས་ན་འགོ་མྱི་
དགོས་ན་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕལ་ཆེར་ཕྱིས་སུ་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་དབར་བསམ་
ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཏོན་འདུག ངས་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་
སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་གཟབ་གཟབ་དང་སང་གྲུང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་འདྱིར་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་འདྲ། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་
དཔའ་བ་ོདོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ོརང་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ང་ོདབེ་ནང་དུ་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བས་ནས་གསུངས་འདུག མྱི་འདྱི་ཚ་ོཞེས་མྱིང་འབོད་གནང་ནས་ད་ེཚ་ོལ་དོགས་པ་དང་སེམས་འཚབ་ཡོད་པ། ས་
རེས་བར་གསུམ་ནས་ཁོང་ལ་སོན་བརོད་རང་རང་བས་སོང་ཞེས་གསུངས་འདུག གཞྱི་རྩའྱི་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་
གཙོས་པའྱི་ (Toronto) ལ་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སབས་དང་། ཕུན་ཚོགས་ཉྱི་སོན་སོགས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆབ་
སྱིད་བཙནོ་པ་ཚོས་བདོ་ནང་དུ་བསོ་བཏང་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་བས་ནས། འཛནི་བཟུང་བས་རེས་བཙནོ་ཁང་དུ་ཉེས་རྡུང་རག ད་
དུང་ས་ོསོའ་ིལུས་སགོ་བོས་བཏང་ནས་བཙན་བལོ་ལ་ཕབེས་ཐུབ་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་དཔའ་བ་ོ
དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བོད་སྱི་པའྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་གང་དུ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
སུས་སེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་། རྩ་དོན་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་ལ་
སོན་བརོད་བས་ནས། ཁེད་རང་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང། ཁེད་རང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
དགོངས་པ་དང་བསྟུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ། ཁེད་རང་བེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་སོགས། གང་ལྟར་ཁངོ་ལ་སོན་
བརོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་འདུག ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ལ་ཁ་པར་ཡང་འབརོ་བྱུང། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཀང་འབརོ་ཡདོ་
པ་རེད། ང་ཚོས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གཙོས་པའྱི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར། བོད་སྱི་པའྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་
ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚོ་ལ་དངོས་
གནས་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ། རླབས་ཆེན་གྱི་བས་རེས་ཤྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་ནང་ནས་ཕེབས་
མཁན་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་སེལ་ནས། སོ་སོའ་ིལུས་སོག་བོས་བཏང་ནས། འཛིན་བཟུང་
བས་ནས་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་ལོ་ ༡,༢,༣,༤,༥ ད་ེའདྲ་སོད་མོང་མཁན་ཞྱིག་གྱི་མོང་ཚོར་ད་ེང་ཚོའྱི་བདེན་པའྱི་དཔང་རགས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚོས་ཚིག་ ༡,༢,༣, གསུངས་པ་འདྱིའྱི་ལྱིད་ཁགོ་དང་མཐངོ་ད་ེཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དརེ་
བརེན་ཁོང་གྱིས་བོད་རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ག་པར་སེལ་ནའང། བོད་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་ད་ེསའང་བོས་བཏང་བས་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཆལོ་ཁའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེནམ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིད་ཆསེ་ཀང་མེད། ང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
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བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙསོ་པའྱི་རྩ་དནོ་འཐབ་རྩོད་བདེ་མཁན་གྱི་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་
གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མཐ་ོཤོས་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་མཚན་སྨད་
ཞུས་པ་དང། མྱིང་ཆད་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱིང་ཆད་བེད་མཁན་ད་ེམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ནོར་བ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ཁོང་ལྟ་བུ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་དང་། ཁོང་ལྟ་བུ་དངོས་གནས་རང་བོད་ནང་དུ་རླབས་ཆེན་གྱི་བས་རེས་ཅན་ཞྱིག་
དང་ཕྱི་ལ་ཕེབས་ནས། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་དཔའ་བོ་ཞྱིག་ལ་བརྩྱི་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྔན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༢༥,༤༢༡,༧༣༥ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མདེ་ཙང་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༦༤༢,༧༠༤ ལ་
རྒྱབ་གཉརེ་གནང་འདུག དརེ་ང་ཚསོ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་གནང་མེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༦༤༢,༧༠༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་
བ། དགག་བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསོམས་པའྱི་
ཧྱིན་སོར་ ༥༨,༩༨༤ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༥༨,༩༨༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་རྩྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བ་ཡདོ། རྩྱིས་འག་ོ 
༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ནང་གསེས། ཀ་པ། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་དང་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕལེ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟརེ་བ་ད།ེ ལ་ོཁ་ཤས་གོང་ནས་རྩྱིས་འག་ོད་ེརྩ་
བ་ཉྱིད་ནས་བཞག་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཁད་པར་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དང། བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འབེལ་
བ་ཡོད་པ། ད་ེས་རྩྱིས་འག་ོད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བཞག་མྱི་འདུག ད་ེམ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་ཡོད། 
གལ་སྱིད་དགསོ་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་དགསོ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཕག་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ལ་ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་དང་པ་ོ
དེར་ཆབ་སྱིད་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་པ་དེར་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ་ཟེར་བ་དེའྱི་
ནང་དུ་ཟུར་བཀོལ་འཐོན་གྱི་རེད། ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་པ་ོའདྱི་ཨ་རྱིའྱི་དེབ་སེལ་དང་ལུང་པའྱི་གནས་བབ་ལ་
དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་དང་། ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་མྱིན་ལ་དཔག་པའྱི་རྩྱིས་འག་ོབཏོན་ཡདོ་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཕག་དངུལ་མེད་པ་མ་རེད། ཟུར་བཀོལ་ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་འོག་ཏུ་འཐོན་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་ཧྱིན་སོར་ ༥༨,༩༨༤ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་
བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉརེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༦༦,༨༨༨ ཞུས་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༦༦,༨༨༨ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་དགག་བ།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་པའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ཟུར་བཀོལ་དང་པ་ོདེར་འགེལ་བརོད་ཡག་པ་ོ
བས་ན། ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་ན་བསམས་སོང་སྟེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གྱིས་དང་པོ་དེར་བཞག་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དྲངས་ནས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་གསུངས་སོང། 
ཟུར་བཀོལ་དང་པོའ་ིནང་དུ་རྩྱིས་འགོའ་ིམྱིང་བང་ད་ེག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་དང་
བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་བཤད་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་དུ། རྩྱིས་
འགོ་ད་ེག་རང་རེད། རྩྱིས་འགོ་ ༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ཀ༽ རྒྱ་རྱིགས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་འགོ་
གོན། ཁ༽ ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་དང། ན་གཞོན་འག་ོཁྲྱིད་ཟབ་སྦྱོང། ག༽ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་དག་ེ
རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱངོ། ང༽བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་དགསོ་མཁའོ་ིཉམས་ཞྱིབ་ཆདེ། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གསལ་མྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ད་ལ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ས་མང་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོགང་
ཡང་གསལ་མྱི་འདུག ཁད་པར་དུ་རྩྱིས་འག་ོདང་པོའ་ིནང་དུ་གསལ་བ་རྩྱིས་འགོར་འཁདོ་མེད་པ་ད་ེའོག་ཏུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་
འདུག གོང་དེར་བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་སྲུང་སབོ་དང་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕེལ་
རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འོག་དེར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ས་ཕྱི་གཉྱིས་འགལ་བ་ལྟག་
སྤྲདོ་ཀྱི་ཁབ་པའྱི་ལན་ད་ེའདྲ་མ་གནང་རགོས་གནངོས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་གངོ་གྱི་རྩྱིས་འག་ོདའེྱི་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་
བསོན་ཟྱིན་དུས། འོག་ཏུ་ང་ཚོས་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁ་གཡར་བ་ལྟ་བུ་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བསར་དུ་དྲྱི་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ལན་འདབེས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་དང་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་མ་དངུལ་སྤྲོད་
བསད་དམ་གནང་སྦྱྱིན་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ལྷག་མ་ད་ེཆ་ཚང་འགྱིག་པ་རེད་དམ། ད་དུང་བུ་ལོན་སྤྲད་རྒྱུ་
ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱིས་སོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་བས་པ་རེད། 
འཆར་འབུལ་བེད་དུས་ཟུར་བཀོལ་ལ་ས་ཁ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Office of 

Tibet) དེབ་སེལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མཚན་ད་ེཏོག་ཙམ་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་
ཤས་ནང་ད་ེལ་ལས་འགུལ་ཞ་ེདྲག་བཞག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེལ་དཔག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། གོང་དེའྱི་ཚིག་གྱི་བརོད་བ་དང་འགོ་དེའྱི་ཚིག་གྱི་བརོད་བ་གཉྱིས་
ཁག་ཁག་ཡྱིན་པ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགོ་དམྱིགས་
བསལ་འཁེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། རྒྱུན་གོན་འཁེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ཟུར་བཀོལ་དང་པརོ་འཁེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག 
ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་པར་འཁེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག མྱི་བཞྱི་ལྔས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྕོགས་ཚོད་ཕག་
དངུལ་ཞུས་པ་ད་ེཕུལ་བ་རདེ།  

 ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཚང་མ། ཁོང་རང་ཚོས་གང་ཞུས་པ་ད་ེཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརནེ་དང་པ་ོད་ེཕུལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོང་གྱི་ཚགི་དང་། འགོ་གྱི་ཚགི་གཉྱིས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་པ་ངསོ་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དནོ་
ཁང་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞུས་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཕག་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་རེད། མ་ཞུས་ཙང་ཕུལ་མེད་པ་རེད་མ་
གཏོགས་ད་ེམ་སྤྲད་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ལྟ་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཁག་ཁག་འདུག་ཟརེ་བར་ངོས་ལེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་
ཟུར་བཀལོ་གཉྱིས་ཡདོ་ཙང་འདྱི་ཆགས་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་
ལ་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་ལམ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ནྱིའུ་ཡོག་ནས་རྒྱལ་ས་ 
(Washington D.C.) ལ་སོ་བཞུད་ཆེད་དུ། ཡ་གྱིར་ས་ཁང་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་མ་དངུལ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་དགོངས་བཞེས་བྱུང་བ་རེད། དེའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་ཉག་
གཅྱིག་དང་། གཟྱིམ་ཆུང་རང་ནས་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལོ་རས་གནང་ནས། ཨ་རྱི་ (Washington D.C.) 

ཁུལ་ལ་དོན་ཁང་གསར་པ་གཟྱིགས་པ་རེད། གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ད་ེས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བ་རེད། ད་ེནས་གནད་དོན་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གྱི་
དངུལ་འབོར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁྲྱིམས་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་ནས་དོན་ཁང་གཟྱིགས་ཏེ། དངུལ་དེའྱི་ཁང་པ་ཡ་
གྱིར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་བར་ལ་བུ་ལོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ནྱིའུ་ཡོག་
ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ། ད་ེསནོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་བཙན་བོལ་བདོ་གཞུང་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ཐབེས་
རྩའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རེད། ཐོག་མ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཐེབས་རྩ་དེའྱི་ཚོགས་གཙོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས། ད་ེའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནྱིའུ་ཡགོ་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དངུལ་ཕུལ་
ནས་ད་ེལྟར་ཆགས་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། བས་ཙང་ད་ལྟ་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། ཐེབས་རྩའྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་དགོས་
ཀྱི་འདུག སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་ལ། བཀའ་ཤག་དང་དེའྱི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་། འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་
ནས་ཕག་དངུལ་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ངོས་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་དང་། ད་ེའདྲ་རགོ་རོག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་རྩྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདུག བས་ཙང་བུ་ལོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྤྲད་
ད་ེཕྱིན་པ་རདེ། ཕྱིན་ནས་དངུལ་ད་ེཐབོ། ཁང་པ་གཟྱིགས། ཡག་པ་ོབྱུང་བ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེནས་ཕྱིས་སུ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀའྱི་ ༥༠% ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ ཆག་ཡང་དགོངས་བཞེས་གནང་ཚར་བ་
རདེ། གནང་ཚར་བ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་ལྷག་མ་ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ 
དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞལ་བཞེས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་ག་ེཡོད་པ་ད་ེའབལེ་ཡོད་དང་འབལེ་ཆགས་
ཚང་མར་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ། ཉ་ེདུས་ནྱིའུ་ཡགོ་ཐབེས་རྩས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་ཐབེས་རྩ་ལ་གནང་ནས་
ཚུར་འབོར་བ་རེད། ཚུར་འབོར་ནས་ཕག་དངུལ་ ༥༠% ཞྱིག་ཚར་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ 
པ་ོཟྱིན་གབས་ཡདོ་ཙང་། ཁངོ་ཚསོ་ཕག་ཡྱིག་ནང་དུ་ཞལ་བཞསེ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩར་ཞབས་
སྐུལ་ཞུས་པ་རདེ། སནོ་མ་ཞལ་བཞསེ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དང་། ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་སབེས་ཡོད་པ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ཁངོ་ཚོས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་འབརོ་བ་རདེ། དརེ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱི་ག་ེཚུར་འབོར་བ་ད་ེལ། 
ང་ཚོས་ཕར་བཀའ་ལན་ཕུལ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ ཆག་ཡང་གནང་ཚར་བ་ད་ེགནང་ཚར་བ་རདེ། 
ལྷག་མ་དའེྱི་ལས་དནོ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩ་
དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་རོགས་དངུལ་ཡོང་སྟངས་ད་ེས་ེཚན་གཞན་པ་བརྒྱུད་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཐད་
ཀར་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཧ་ལམ་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ཏུ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེས་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་དང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་བར་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
ལ། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་དང་ལས་དནོ་མཉམ་འབལེ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ལྟ་བཞྱིན་བས་ན་མ་གཏགོས། ད་ེབུ་ལནོ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཟ་ོདང་མྱི་བཟ་ོཟརེ་བ་ད་ེཚགི་སྦྱོར་གྱི་ནང་དུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོད་མྱི་འདུག ད་ེའཁོད་མེད་པ་
ད་ེབོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་བཏང་བཞག་པའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ནང་དུའང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་
འཁོད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་ཕེབས་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་ག་ར་ེཟེར་དགོས་རེད། བུ་ལོན་ལྟ་བུའྱི་ཐགོ་ནས་གཞག་གྱི་རེད་དམ་
མ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད། འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབེད་དགོས་རེད། ད་
ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་མེད་ན། ད་ེཡང་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་ངོས་ ༩༣ གྱི་རྩྱིས་འགོ་ ༼ཉ་པ།༽  ནང་ལ། རྩྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་ཏོག་དབྱིབས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལ་སོར་མ་ོ ༡༠,༠༠༠ ཙམ་བཞག་འདུག ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན། རྩྱིས་ལོ་ 
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༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ གྱི་སནོ་མའྱི་རྩྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེསྱིར་བཏང་མ་ཤེས་པའྱི་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཧ་མ་ག་ོབའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་དྲྱི་བ་དངསོ་གཞྱི་འདྲ་བ་ོད།ེ བང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་
པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་པ་
གངས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱི་བཀའ་ལན་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཉ་ེལམ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དཔའ་བོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་
ཐགོ་ལ་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་ཟེར་ནའང་། དཔའ་བ་ོདོན་གྲུབ་དབང་
ཆེན་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ཆེ་མཐོང་། ད་ེབཞྱིན་ཉེ་ལམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེར་སོན་འཛུགས་ཁ་གསལ་པོ་བས་པར་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ད་ེའདྲའྱི་གཞྱི་མེད་ཉེས་འཛུགས་བེད་
མཁན། དཔའ་བོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པར། བོད་ནང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཡང་སྱིད་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ཁུལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ཞ་ེདྲག་ཚུད་སདོ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེལྟར་གསུང་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དམ། ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟེར་
ནའང་རེད། ཐབས་ཇུས་གཙོ་བོ་ཞྱིག ལྷག་པར་དུ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་བརྒྱུད་ནས། བོད་པའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་དང་། ང་ཚོའྱི་གཞུང་། མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་
མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ན་ནྱིང་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་མྱི་ས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨ་ཝང་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ངག་དབང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཐོན་པ་རེད། 
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མྱི་དེས་ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འདྲ་བ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་དམག་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་འགོ་མོང་མཁན། ཉེན་རོག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག  དེའྱི་ཐོག་ལ་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་ཟེར་ན། མྱི་ད་ེལོ་གསར་གྱི་
མཛད་ས་ོཞྱིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནྱིའུ་ཡགོ་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་མྱི་
ད་ེལ་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོབ་ནས་བཟུང་། འབེལ་ལམ་ཆ་ཚང་བཅད་ནས། གང་ལྟར་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་མ་ཐོན་སོན་
དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མྱི་ད་ེམཛད་སོར་ཕྱིན་ནས། ཁོང་རང་གྱིས་གོ་གནས་བེད་
སདོ་བཏང་སྟེ། བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཙམ་མ་ཟད། བཙན་བལོ་ནང་ལ་གནོད་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་
ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་བོད་རྒྱལ་དར་མ་བསེངས། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བ་
གཞག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་མ་བེད། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་ངན་པ་བེད་དུས་དོགས་པའྱི་གཞྱི་
ཆགས་འདུག  གང་ལྟར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དུས་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་
རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་དཔང་རགས་མེད་ན་ནག་ཉེས་འཛུགས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་
གསལ་པོ་ཆགས་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ནས། ཉེ་ཆར་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་ཁོ་རང་གྱིས་ས་ཡ་ ༢༌༠༠ ཀྱི་ 
(Bail) སྤྲད་ནས་ད་ལྟ་མར་བཏནོ་ཡོད་པ་རདེ། བཀག་ཉར་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ད་ེསུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། མད་ོདོན། ཇུས་ངན་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་གཏརོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཏན་ཏན་ཨ་རྱི་དང་། རྒྱ་གར། ཁ་ན་ཌ། ས་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་གཞུང་ད་ེཚསོ་རྒྱ་ནག་ལ་དོགས་ཟནོ་བེད་པའྱི་ཐགོ་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ང་རང་ཚོ་སབས་བཅོལ་གཞུང་རེད་དེ། ཁོང་ཚ་ོལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་
རམ་བ་རྒྱུ། དོགས་གཞྱི་ཅན་གྱི་མྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་བསང་རྒྱུ། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོགས་གཞྱི་ཅན་གྱི་མྱི་ད་ེརྩྱིས་སྤྲདོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་དངུལ་རག་རྒྱུ་དེ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཐག་
བཅད་ཚར་བ་རདེ། རག་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་བདོ་
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ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། སོར་འབུམ་ ༥ ལྷག་ཙམ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེལྟར་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། དངུལ་ཐད་ཀར་རག་པ་ད་ེག་པར་བཏང་ནའང་ང་ཚ་ོལ་གུ་ཡངས་དང་
རང་དབང་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་། དཔ་ེམཛོད་འབལེ་ནས་ལས་གཞྱི་ཁག་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེར་སོར་འབུམ་ ༥༌༠༠ ཙམ་བཏང་
ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཐད་ཀར་དངུལ་རག་རྒྱུ་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་གཞན་ཁག་ལ་ཐད་ཀར་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོ་ལའང་ཐད་ཀར་དངུལ་
གནང་རོགས་ཟེར་ནས། གཞུང་ལྟ་བུ་རྩྱིས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་བཞྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་དང་བཀའ་མོལ་གནང་
ནས་ལ་ོབདུན་དང་བརྒྱད་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། མཐའ་མ་དརེ་ཁོང་ཚོས་མོས་མཐུན་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་། དངུལ་འབརོ་ཏ་ེ
ང་ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ལོ་ལྟར་ད་ལྟ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེསར་
ནས་མང་བ་རག་ན། ཐད་ཀར་ག་ཚདོ་མང་བ་རག་ནའང་། བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ནས་འག་ོདགསོ་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥ སྤྲད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དའེང་སྤྲོད་མ་དགོས་པ་ད་ེཆུང་ཆུང་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཆ་ེཤོས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གཞུང་གཞན་ལྟར་ཐད་ཀར་དངུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
ཚགས་ཚུད་པ་ོའདུག གྲུབ་འབས་སྨྱིན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག སྙན་ཐ་ོདང་རྩྱིས་ཁྲ་ད་ེཚོ་གཞུང་གཞན་དག་ནང་བཞྱིན་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབས་ནས་མཐའ་མར་བསམོས་ད་ེབརྒྱབ་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་གནང་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་
པ་རདེ། དའེང་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དནོ་གྲུབ་དབང་ཆནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ཨ་རྱི་གཙསོ་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་
གང་སར་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས། ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། དོན་
ཚན་རྱིམ་པ་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོགཞུང་ཚབ་ཀྱི་ལས་བདེ་དང་ཁོང་གཉྱིས་དབར་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་
མྱིན། ཊེབ་ཐག་ཚང་མ་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ནས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
འདྱི་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ཕར་ནས་ས་ོཔ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་དེ་ས་ (Sweden) གཞུང་ནས་ཀང་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཡོད་ཙང་། 
(Sweden) གཞུང་གྱིས་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ (Sweden) གཞུང་གྱིས་ཕྱིར་ལོག་གཏོང་གྱི་
ཡྱིན་ཞེས་ཐག་གཅོད་འདྱི་ལྟར་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། སེལ་ཇམ་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གསལ་པ་ོག་ཚོད་
མཁེན་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། སེལ་ཇམ་ལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ཉེ་ཆར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 



91 
 

(Charlie Peng) གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཕུད་པའྱི་བུ་ལོན་གཡར་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་སྦྱྱིན་བདག་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་ཞྱིག་གྱི་ལས་བེད་ནང་དུ་བོད་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་བཏོན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་
གར་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་དང་། སལེ་ཇམ་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས། ཨ་རྱིའྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་བཅས་ཚང་མས་ཟརེ་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་བདོ་པ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ས་ོཔ་དང་ཉུལ་མ་བདེ་དུ་བཏང་འདུག་ཟརེ་བ་དེ། ཁངོ་
ཚསོ་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་སྟོན་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་ཚབ་མཉམ་དུ་འབལེ་
བ་བས་ནས་ལས་ཤོག་བཟོས་ཏེ། ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། རྩདོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། བལ་ཡུལ་ལ་ཁངོ་ཚསོ་ལས་ཁུངས་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོ་ད་ (Boudha) ལ་སེབས་པ་དང་བལ་
ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་
འཕྲལ་དུ་སེབ་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚོ། ཁོང་རང་ཚོས་ས་ོཔ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་རྒྱུག་ཁྱི་ཡྱིན་པ་དང་བེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེཚ་ོདངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་གཞུང་རང་གྱིས་འཛིན་བཟུང་མ་བས་པར་
རྒྱབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྱིར་ས་སོག་མཁན་དང་། སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན། ང་ཚོའྱི་དཔའ་བོ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་
གཙསོ་པའྱི་གཞན་དག་ལ་སནོ་བརདོ་བདེ་མཁན། དརེ་བརནེ་ངས་མྱི་མང་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། སནོ་བརདོ་བདེ་མཁན་གྱི་
གང་ཟག་ད་ེསུ་རདེ་འདུག་ལྟ་རགོས་གནང་། ལས་ས་ཤོས་ད།ེ ང་ོདབེ་བསགོས་ནས་དའེྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་
དུ་གདུག་རྩུབ་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་མང་སལེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མ་འགྱིག་པའྱི་བ་སདོ་ལ་སནོ་
བརོད་བེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མཚམས་ར་ེསོ་པ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོད་ེའདྲ་ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་མེད་པར་ནང་ལོག་རང་
རང་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ཁ་ོརང་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་མོང་འདུག་གམ། ས་གནས་ནས་ལས་ཀ་བེད་མོང་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ཁ་བདེ་པོ་ཤོད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བེད་མ་མོང་
མཁན་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག ས་གནས་ལ་འགན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བཞེས་མཁན། དཔྱ་ཁྲལ་དངུལ་བསྡུ་རོགས་སམ་ལས་ཀ་
ཆུང་ཙག་རྱིགས་ཀང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་མ་མོངམཁན། ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་དྲུང་ཆ་ེཕར་ཞོག སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀང་བེད་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཤོད་ཡོང་དུས་བོད་པ་ཡོངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆོལ་ཁ་
གཅྱིག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་བཤད་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོཔ་ཡདོ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་རདེ།  

ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དུའང་ཐ་ེབྱུས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། དཔེར་ན། ཐའ་ེཝན་ཡང་སྐད་ཤོར་གྱི་འདུག 
རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐ་ེབྱུས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་
གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཐོན་འདུག ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་སོབ་སྟོན་པས། འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ཨུ་རུ་སུས་འཛུལ་ཞུགས་བེད་
ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ནས་ལག་པ་འཆང་ཡོང་གྱི་འདུག ཨ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ལ་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
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དུའང་ལག་པ་འཆང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་སྐབས་ལ་བསེབ་ཀྱི་རེད། སུད་སྱི་ 
(Geneva Forum) ཟེར་ནས་ཟླ་༡༠ དང་ ༡༡ ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གངས་ ༣ ཚོགས་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་
གཏོགས་བེད་མཁན་དང་ང་ཚ་ོལ་སོན་བརོད་བེད་མཁན། བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི། རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མཆན་ཁྲྱི་ ༥ བཀོད་པ་
རེད། ཉྱིན་གངས་ ༣ གྱི་ཚོགས་འདུར་ང་ཚོས་སྐུ་མགོན་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། 
ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འོག་ཏུ་རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱི་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་ཟ་མཁན་དེ་
ཚོས་མཆན་ཁྲྱི་ ༥ བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཟྱིགས་དང་། ང་ཚོའྱི་རྒྱ་
ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་སོན་བརོད་དང་མཆན་འགོད་མཁན་ཁྲྱི་
ཕྲག་དང་ཁྲྱི་ཕྲག་རེད། སོག་པོའ་ིམྱིང་ཡོད་པ་བཟ་ོའདྲ་དང་། བོད་པའྱི་མྱིང་འཁོད་པ། རྒྱ་མྱིའྱི་མྱིང་འཁོད་པ། ཁྲྱི་ཕྲག་ཁྲྱི་ཕྲག་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉྱིན་གངས་ ༣ གྱི་ཚགོས་འདུ་ལ་མཆན་ཁྲྱི་ ༥ འགོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་ཆོས་ཆུ་ཚདོ་ ༡,༢,༣ རྱིང་
ལ་མཆན་ཁྲྱི་ཕྲག་འགོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་སེལ་
མཁན་ལས་བདེ་ག་ཚདོ་བཞག་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། སྱི་ཚགོས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་སེབས་
པ་ད་ེཚོར་ཡྱིད་ཆེས་མ་བེད་རོགས། གནས་ཚུལ་གཏོང་མཁན་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགྱིས་ཟེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་
ཚོས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ོགང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ོཔ་ད་ེཚ་ོགཞུང་
རང་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་བཟུང་བེད་ཡོད་དུས། དེའང་མཐོང་པ་ད་ེཚ་ོའཛིན་བཟུང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེའྱི་འོག་
ལ་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིལུང་ཚན་དང་ཚོགས་པའྱི་སྐད་འཕྲྱིན་ (wechat) སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་
ནང་དུ་ཏན་ཏན་འཛུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་སུ་རེད་འདུག ཧམ་པ་ཆེ་ཤོས་སུ་རེད་འདུག སོན་
བརོད་ཆེ་ཤོས་སུས་བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་རྒྱུས། སོ་སོའ་ིལུང་ཚན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་དུས་སོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
བསོགས་ནས་སོ་སོས་སང་གྲུང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མྱི་མང་ལ་ནན་ཏན་བས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རེན་པས། བོད་རྱིགས་ནད་རགས་ཐོན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། 
འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་ཁ་གངས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་དང་། ༥ པ། ༦ པ་བར་དུ་ཐ་ོཡོད་
པ་ཆ་ཚང་། ང་ཚསོ་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྲ་རྒྱ་ཞྱིག་བཟོས་ཡདོ། དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཐ་ོཆ་ཚང་ཡོད། གང་འཚམ་
ཞྱིག་ནས་ཐ་ོགཞུང་ལྟ་མཁན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་སོང་། རསེ་སུ་ང་ཚསོ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། གཙ་ོཆ་ེཤོས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་
ནང་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཡོད། དེའང་འབརོ་བ་ད་ེང་ཚསོ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། གཞྱི་རྩའྱི་འཕྲོད་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་གྱིས་
རསེ་སུ་གསལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་དང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་གསར་ཉ་ོདང་འབེལ་བའྱི་གནད་
དོན་ཐོག་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་རན་པ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། 
ངས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ལས་ཁུངས་སུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦།༢༧ ལ་འཁྱུར་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཁོད་རང་ཚ་ོརལ་
ཚགིས་རེད་ཅེས་ཞུ་གྱིན་ཞུ་གྱིན་ལ། ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་རྩ་དགོངས་ཞུས་སོང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕྱིན་པ་དང་། ནང་མྱི་ཟླ་
སྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱུང་སོང་། ཁ་བཏགས་མང་པ་ོཞྱིག་གཡོག་དགོས་ཆགས་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཧ་ལམ་གདངེ་འཇོག་ཆགས་
གབས་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་། ཡྱིན་ནའང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བརན་པ་ོམེད་པ་དང་། རསེ་ལ་མྱི་དཀྱུས་མ་
བདེ་དགོས་པ་རག་པར་དྲན་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་གནད་དནོ་
འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གནད་དོན་རེད། སྱི་འཐུས་སྐབས་གོང་མའྱི་གནད་དོན་རེད། བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་རེད། ད་དུང་
ཡང་མཇུག་སོང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་རང་འཇགས་རེད། ད་དུང་འགན་
ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ གྱིས་འདྲྱི་རྩད་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། བཀའ་ཤག་སུ་སེབས་
དང་མ་སེབས་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གནད་དོན་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་རྐུབ་བཀག་སང་ལ་ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་འཁུར་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། སྡུག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་
འགན་འཁུར་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚརོ་གྱི་ཡོད། ད་ེང་གང་ཟག་སེར་གྱི་དཔ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀའྱི་གནད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ། ཐགོ་མའྱི་ཡྱི་གེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཁབ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ལོ་གསུམ་ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ ཆག་ཡང་གནང་ཚར་བ་རེད། 
ཞལ་བཞེས་ཀང་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ མགོགས་པ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ཞབས་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། 
ཁངོ་ཚོས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚསོ་ཀང་བཀའ་ལན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་
བངས་ཚར་བ་རེད། ཁོང་ཚོས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན། ཚོགས་ནས་ལན་མགོགས་པོ་གནང་གྱི་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་གྱིས་ཁ་པར་བཏང་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་
རེད། ཐགོ་མ་དངུལ་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་དནོ་གཅོད་རདེ། ཚུར་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འགན་འགྱུར་
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བ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རེད། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་ཁར་ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའབས་བུ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ར་ེབ་ཧ་ཅང་མཐ་ོཔ་ོ
ཡོད། བྱུང་དང་མ་བྱུང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ལ་རག་ལས་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་དགངོས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཆ་རནེ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་ནའང་ཆ་རནེ་བཞག་སྱིད་ཀྱི་རདེ། དཔརེ་ན། བོད་
ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ། ཨ་རྱིའྱི་སྐོར་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ལ་ཆ་
བཞག་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ དང་ ༡༩༩༧ ལོར་སྐབས་དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། 
དམྱིགས་ཡུལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབཟུང་འདུག ཚགོས་པ་དསེ་མ་འོངས་པར་སྱིག་འཛུགས་ལ་བལྟ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཧ་ཅང་ཆནེ་
པ་ོབཞེས་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་རེ་ཞུས་པ་དེ། དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་ཡོད་ལ་
བཀའ་གནང་ནས། ཁོང་རང་ཐུག་ནས་ལན་འབོར་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད། རེ་བ་དེའང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད། གྲུབ་དང་མ་གྲུབ། ངས་
ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ཕག་ལས་ད་ེབོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད། མྱིང་ག་ར་ེབཏགས་ནའང་གཅྱིག་པ་རདེ། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རདེ། དེའང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཚུར་ག་ོ
བར་མ་འཕྲོད་པ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གོ་བར་འཕྲོད་ནས་ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ ཆག་ཡང་གནང་བ་
རདེ། ལྷག་མ་ཨ་སོར་ ༧,༥༠,༠༠༠ གང་མགོགས་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་འདྱི་མ་འཁྱུར་
གོང་དུ་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞབས་སྐུལ་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་མྱིན་ཕར་
ཕགོས་ད་ེལ་རག་ལས་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ (SARD) འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་རོགས་དངུལ་གཞན་ལ་
བརེན་མྱི་དགོས་པར། ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། གཅྱིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་དང་པོ་དང་། འཆར་གཞྱི་གཉྱིས་པ། 
འཆར་གཞྱི་གསུམ་པ་ད་ེའདྲ་བཟོས་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཟུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གནས་
ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད། རྱི་ལམ་བཏང་ཚད་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ངེས་པ་མེད་དེ། མཐའ་མའྱི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རྩ་བཙུགས། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཆེན་པ་ོད་ེཐོན་པ་རེད། འགོ་
འཛུགས་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལས་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཨ་
རྱིའྱི་ (USAID) ཡྱིན་ནའང་འདྲ། (PRM) ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེའྱི་རོགས་དངུལ་ཚང་མ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་
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རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་བེད་དགོས་འདུག སྱིག་
འཛུགས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཡྱིན་པ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་
རྩས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལ། རགོས་དངུལ་གནང་མཁན་ (USAID) ཡྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྡྱི་
ལྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡག་ཏུ་གཏང་བ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
གཅྱིག་པུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཐད་ཀར་དངུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་ེམཐོང་དང་། སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལེན། 
གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་འདུག ཐད་ཀར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དངུལ་ད་ེཐབེས་རྩ་བརྒྱུད་མྱི་དགོས་པར། ང་
ཚོས་ཐད་ཀར་ཚང་མ་ལེན་གྱི་མ་རེད། གནང་བའྱི་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཤེས་རྱིག་ལ་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་དེ་གཉྱིས་ལས་ཀ་གལ་ཆེ་བ་བརྩྱིས་ནས་བས་པ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རྩའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༢༥༠༌༠༠ རོག་རོག་གསོག་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩེའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་། རོགས་དངུལ་གནང་བ། ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཁ་སང་ངས་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་དང་ཕོགས་
བསོམས་མ་དངུལ་བསོམས་མེད་ཅེས་བྱིས་འདུག ད་ེཟུར་དུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩས་ལྷན་ཁང་ཁག་མཉམ་དུ་
ཁ་ཐུག་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞོར་ལ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། འཛིན་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢ བོད་
ཀྱི་ཐེབས་རྩས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་འདྱི་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩར་བརྒྱ་ཆ་ ༥ མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ལྷག་མ་ད་ེསྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ དང་། 
ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ མ་གཏོགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབས་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་
ཕན་ན། བརྒྱ་ཆ་ད་ེནས་སྱི་ཞུ་ལས་བེད་ཚོའྱི་ཕོགས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་ལ་མང་བ་བཏང་ན། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིབང་
མཛོད་ལའང་དངུལ་ལྷག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ ཡས་མས་ཀྱི་
དངུལ་ཐད་ཀར་རག་པར་བརནེ་ནས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ། ས་
མྱིག་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་ནའང་། ལས་བེད་ས་མྱིག་གང་ཡོད་པ་ད་ེསར་ནས། དཔྱད་ཞྱིབ་བདེ་མཁན་
དང་། (SARD) ཡྱི་ལས་གཞྱི། རྩྱིས་ཞྱིབ་བདེ་མཁན། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པས། བཀའ་ཤག་
ལ་རྩྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས། ས་མྱིག་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ནས་རྩྱིས་པ་གསར་པ་གཉྱིས་བསྐོས་ཏེ། རྒྱ་ཆ་ེརུ་
བཏང་ཡོད། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས། མ་འོངས་པར་ཉྱིན་གཅྱིག་རོགས་དངུལ་ཆད་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་རང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གནང་མཁན་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ལྟ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ད་ེས་ནས་བཞེས་འདུག ང་
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ཚོས་ད་ེལྟར་འཁོར་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ ཡས་མས་
ཐད་ཀར་རག་རྒྱུ་དེས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩ་ཙམ་མ་ཟད་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ངོས་
འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་ཆགས་རྒྱུ། དེའང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་ཆ་རེན་ཡྱིན་པ་
ད་ེབོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་མཉམ་
མཐུན་གྱི་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཉ་ེཆར་རང་ (DRL) བརྒྱུད་ནས་རགོས་དངུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡང་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བརྒྱུད་ནས་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བཅུག་པ་ཡྱིན། རག་དང་མ་རག་སྐད་
ཆ་ཁག་ཁག་རེད། མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྐབས་ར་ེལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་
སྐབས་སུ་ང་དང་། ཁ་ོཞེས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ནང་ལའང་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་
བདེ་དུས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཆོས་ཉྱིད་རེད། དེའྱི་རེན་བས་ནས་ལས་ཀ་འགག་གྱི་རེད་བསམས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་དྲན་གྱི་མེད། 
བས་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་སྐབས་དངུལ་ད་ེཆ་ཚང་རག་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མ་རག་པ་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་མཇུག་སོང་དགོས་རེད། སྐབས་ ༡༥ ཡྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁྲོལ་དེ། སྐབས་ ༡༦ 
གྱིས་མཇུག་སོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ ད་ེང་ཚསོ་མཇུག་སངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་མ་བྱུང་
ན། སྐབས་རེས་མས་མཇུག་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའག་ོསྟངས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་
དུས་འབེལ་ཡོད་ཚོར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་དགོས་འདུག མཁས་པོ་ ཤོད་དགོས་འདུག ཡྱི་གེ་གཏོང་དགོས་འདུག ཚང་མ་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་རྩ་བའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རེད། ཤོག་གངས་ 
༩༣། རྩྱིས་འག་ོ ༡༌༤ ཡྱི་༼ཉ་པ།༽དེར། ཏགོ་དབྱིབས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་ལ་ད་ེས་ཨ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་
བཞྱིན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་ཞུ་དུས་མ་ཕུལ་བ་རེད། གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་བཟང་དུ་
ཕྱིན་པའྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་སོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་ན་སར་གཅོག་གནང་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་
ལ་ག་ར་ེབས་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་མཁན་གྱིས་མ་ཞུ་དུས་
ང་ཚསོ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། དངུལ་གང་ཐུབ་ཉུང་ཉུང་
གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་ཏ།ེ བསགས་ནས། བང་མཛདོ་ལ་རྩྱིས་སྤྲོད་དགོས་བསམས་ནས་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་དངུལ་དགོས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེས་ོསོའ་ིཆསོ་ཉྱིད་རེད། ཁ་སང་སནོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོད་ན་སར་
གཅོག་གྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་མེད་པར་བརེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
འབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཞུས་མེད་དུས། ལྷན་ཁང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་
བས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རང་འཇགས་བཞག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

སར་ཡང་ཆ་ ཤས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་
དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དང་པ།ོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ད་ོབདག་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ང་རང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད། ངས་ད་ེ
ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་བཏང་མེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ཡྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་འདུག སྐབས་དེར་
སོན་རྩྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་དུས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་མ་སངོ་བས། དརེ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེགསལ་བཤད་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཁབ་ཁངོས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འག་ོབཙུགས་
ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ནད་པ་ཁོན་བསོམས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ག་ཚོད་སྐུ་གོངས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ོཡོད་ག་ཚོད་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཕ་གྱིར་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལན་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་མ་
སོང་བས་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ག་ོཐསོ་ལ་ས་གནས་འགའཤས་ལ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་ག་ོསོང་། སྱིར་བཏང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་དེ་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་དང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ 
(New York) དང་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་སྨན་པ་དེ་
འདྲས་དྲ་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་ད་ེཚོར་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཛ་དྲག་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་
བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུང་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
སུས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དརེ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྱིར་བཏང་མ་བཤད་ན་བསམས་སོང་སྟེ། འདྱི་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡར་མར་ཞེ་དྲག་འཁྲྱིད་འགོ་ཡྱི་
འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ག་ོབར་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འག་ོས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཚརོ་སོང་། ད་ལྟ་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་
གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེརདེ། ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དནོ་གྲུབ་དབང་ཆནེ་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ད་ེདག་དྲ་ཐགོ་ནས་མཉན་
རྒྱུ་བྱུང་སོང་། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ལྟ་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་མ་གཏོགས། ཡར་མར་དཀོག་དཀོག་བཟོས་པ་
ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བར་ཁད་འཚར་འགོ་ཡྱི་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་རླབས་ཆེན་གྱི་མྱི་ས་དང་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་ས་རེད། 
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བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རྩ་དོན་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ།ོ ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་རེད། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོ
བས་ནས་མཉན། ད་ལྟ་ཚིག་བེད་སོད་གཏངོ་སྟངས་ཐགོ་ནས་ "འཇྱིགས་སྐུལ་བས་པ་" དང་ "སྱིགས་ར་སྐུལ་བ་" ད་ེའདྲ་
གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེད་ལྟ་སྱིད་སྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ། སུ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བས་
དང་མ་བས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་དབར་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན། ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་བཙོང་ཟུར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་དྲངས་སོང་། ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུས་ན་སྙམ། འཇྱིགས་སྐུལ་དང་སྱིགས་ར་ད་ེའདྲ་ཞདེ་སང་ཚ་པ་ོམ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྣམ་པ་ཚསོ་བཀའ་
མོལ་གནང་དུས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

གཉྱིས་པ་དརེ། ད་ལྟ་དནོ་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་མང་པ་ོགསུང་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་མ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་
པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོརེད། ༼ཚོགས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ད་ེ
བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་ཡང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབེད་མཁན། མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པོའ་ིསང་ནས་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱིའྱི་གསང་བའྱི་མྱི་ས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲ་རྣམ་པ་ཚོས་མ་གསུངས་ན་ཡག་གྱི་རེད། 
མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཁད་མཚར་ཆགས་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་དང་ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་བར་གྱི་གན་རྒྱ་དང་འབལེ་བའྱི་
བག་ོགེང་དང་རྩམོ་ཡྱིག་བྱིས་པ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་དགངོས་པར་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩའྱི་ཕགོས་བདེ་ཀྱི་
མེད་འག་ོབསམ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩའྱི་ནང་སྐལ་ལ་
ཡོད་བསད་པ་རེད་ཅེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་མང་པོ་གསུངས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། དང་པོ་
བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་འཛུགས་སྟངས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་ནའང་འདྲ། སྐབས་དེའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྟངས་
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འཛིན་ཡོད་པའྱི་འོག་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་སྐལ་ལ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ངས་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྐལ་ལ་ད་ེ
ཐོབ་པ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོར་གཞུང་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ཉོག་ཀར་ཀོར་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་སོང་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཐོག་མར་འཛུགས་སྟངས་དང་བཙན་བོལ་བོད་
གཞུང་ཟརེ་ནའང་འདྲ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ཐགོ་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་དབང་ཚད་ག་ཚདོ་ཙམ་
ཡོད་དང་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་ད་ེ
གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཡར་ལངས་སདོ་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩས་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་གནས་བབ་
དེས་ཞུས་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག བུ་ལོན་ཡྱིན་ན་བུ་ལོན། རོགས་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཕར་གནང་བཞག་ན་
བསམ་པ་ད་ེས་ོསོའ་ིལངས་ཕོགས་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ད་ེག་རང་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ངས་འདྱེིར་ཐ་ོཞྱིག་བྱིས་ཡོད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གགས་ཅན་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་གཏོང་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་དྲྱི་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའབེལ་བ་བཏགས་ནས་ཡོང་དུས། ད་ེནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་ (Belgium, 

Sweden, New York) བཅས་ནས་ཐོན་པའྱི་སོ་པ་དང་དོགས་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ཕར་འབེལ་བ་ཞྱིག་བཏགས་ནས་ཡོང་
བ་དེ། ངས་ཡག་པ་ོམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སྐད་ཆ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་ལན་པ་ོག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། 
མད་ོསྨད་སྱི་འཐུས་ནང་གྱི་ཧ་ལམ་ནམ་རྒྱུན་འསོ་ཤོག་ཨང་དང་པ་ོའག་ོམཁན་ཞྱིག་ལ། འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་ཀྱི་རནེ་ལ་བརནེ་
ནས་ཨང་ ༡༡ ནང་མར་ཕབ་བཞག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་དང་ང་རང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སོར་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། རྒྱབ་སརོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཚརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་གསུངས་
བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་མྱིའྱི་མྱིང་བཏོན་པ་ད་ེཚོར་གོང་གྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། སོ་པ་དང་དོགས་པ་ཟ་དགོས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་པ་དེར་ང་རང་གྱི་སྐེ་གཏུབས་ནས་ཐག་བཅད་ད་ེཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། དཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ དའེྱི་
ཆ་ནས་འབལེ་བ་ཡར་མར་མ་འདགོས་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ལན་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞུས་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སོན་རྩྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གགས་ ༩༣ གྱི་རྩྱིས་འག་ོ ༡༌༤ ནང་གསེས་
༼ཉ་པ།༽ད་ེའབེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྱི་དྲྱིལ་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་
གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དམྱིགས་གསལ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེགནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། 
ནད་པ་མེད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ནད་པ་ཡོད་པར་ཨ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ གྱིས་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དྲག་གསོ་ཡྱི་རེད་
དམ་ཟེར་ན་ད་ེའདྲ་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་མེད་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་དང་། བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་ཚང་མས་ནད་པ་ད་ེན་བའྱི་སྐབས་སུ། ངས་གང་ཤེས་པ་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་འཕྲདོ་བསྟནེ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ལངས་ཚར་བའྱི་ཞོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་སོང་། ཕ་གྱིར་ཁུལ་ལ་ནད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་ཁ་ལག་སེལ་གྱི་འདུག རོགས་པ་བེད་ཐུབ་པ་དེ་
ཚསོ་རོགས་པ་བདེ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ལ་ང་ོདེབ་ (Facebook) དང་ (Twitter, Instagram) མེད། ད་ེདག་བེད་སོད་
བེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེགནས་ཚུལ་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ (Whatsapp) ནང་ལ་གཏོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག མཉམ་རུབ་ཀྱིས་འགན་བཞེས་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་སང་བུད་མེད་ཉྱིན་
མོའ་ིསྐད་ཆ་ད་ེརེད། ལ་དྭགས་བུད་མེད་སྨན་པ་དེས་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ན། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་སོན་གྱི་
འདུག ང་སྨན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡངོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྨན་ཞབས་པ་ཚང་མས་རགོས་པ་བས་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་སོང་
ཞེས་གསུངས་སོང་། ངའྱི་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་འཇུག་པ་ོབྱུང་། ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་ནད་པ་གངས་འབོར་ད་ེངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་
ད།ེ མཚམས་ར་ེདངུལ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་སམེས་པའྱི་རགོས་སརོ། ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། མ་ཎྱི་རྱིལ་བུ་
ཕར་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཕག་ལས་གནང་དགོས་པ་ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ད་ེཕལ་ཆེར་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུས་ཚར་བ་
ཡྱིན། དེར་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེརྱིང་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོས་མཁེན་
པའྱི་རེ་བ་ཡོད། མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐེབས་རྩ་དང་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ན། མུ་
མཐུད་ནས་མཉམ་སོད་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐེབས་རྩ་དེའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའྱི་
ཐེབས་རྩ་ཞྱིག་རེད། ངས་ཞེ་དྲག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ཤེས་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལས་ཡག་པ་ད་ེའདྲ་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་རན་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་དེ། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ཐོག་མར་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
དོན་གཅོད་ད་ེཐེབས་རྩའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་
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བྱུང་ནས། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩར་རྩྱིས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཐེབས་རྩའྱི་རྩྱིས་འགོ་ལ་ང་ཚོས་ཕར་སྟངས་འཛིན་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ལ་ང་ཚོའྱི་སྟངས་འཛིན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བར་བེད་པར། གནང་
ས་ད་ེལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ེདག་རེད། ད་ེགནང་བར་བདེ་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་དབར་གན་རྒྱ་ཡོད་
པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆ་ེདང་ད་ལྟའྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛནི་དབར་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། གན་རྒྱ་གནང་གསལ་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གན་རྒྱ་དེའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་། 
ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསད་ཡོད།  

ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མང་ཤོས་ཕྱིན་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ད་ེཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ཡ་གྱིར་
ལས་ཀ་བས་ནས། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་ཡང་གསར་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད། མཚམས་རརེ་
ལམ་སྟོན་མང་དྲག་པ་དང་། འགེལ་བཤད་སོན་མཁན་མང་པ་ོཡོང་དུས་ལམ་སྟོན་དེས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་སྟོན་པའྱི་ཁུལ་རེད། ཡང་དེར་འགེལ་བཤད་བསོན་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ ཁ། བསོན་པ་དང་། 
གཅྱིག་གྱིས་ ང་། བསོན་པ། གཅྱིག་གྱིས་ ན། བསོན་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མྱིའྱི་ལས་ཀ་ད་ེམྱིས་
བས་ནས། བསམ་ཤེས་བེད་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་མཚན་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གྱིས། གཙོ་བོ་
ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན་ད་ེཚ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་མྱི་སེར་རདེ། ད་ལྟའྱི་འགན་འཛནི་གཙ་ོབ་ོད་ེངའྱི་ཞབས་བཀག་འདྱིའྱི་ཐོག་
བཞུགས་མོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་རེད། དེར་བརེན་སྱིག་འཛུགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་
ཆེན་པོ་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་རྱིང་མྱིན་ང་ཚོ་མ་འཁྱུར་གོང་ལ་ཆག་ཡང་ཐོབ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། མ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དེའང་ལབ་ན་མ་གཏོགས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་ཟེར་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ 
འགན་ཁེར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ཡྱི་ལས་ཀ་ད་ེསྐབས་ ༡༦ པས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ནས་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་གནང་ཚར་སངོ་བསམས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཀ་དགོས་ཡོད་ཟེར་བ་དེར། ངས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདྲ་རྒྱའྱི་ནང་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གཟའ་ཕུར་བུ་འཆར་ཅན་ང་ཚའོྱི་སྨན་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས། ན་
མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ག་ཚོད་ཆགས་ཡོད་བཅས་ཆ་ཚང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་ཐགོ་ནས་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཟད་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཡྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་མྱི་མང་ཚང་མས་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེདག་གོས་ཚོགས་ལ་འཁེར་ཤོག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའཁེར་དགོས་ཀྱི་
རདེ་དམ་མ་རདེ། ལར་ནས་ངས་འཕྲོད་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ད་དུང་ལན་རག་མ་སོང་
ཟརེ་དུས། དརེ་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བདུན་ཕྲག་ར་ེརེར་རྒྱ་
གར་ནང་ནད་པ་ག་ཚོད་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་བརྒྱུད་གནང་གྱི་འདུག དརེ་ཐུགས་སང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
སྙམ། ད་དུང་གལ་སྱིད་གངས་ཐ་ོད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རེས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སོན་རྩྱིས་བསེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་
འཕྲདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརྩའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་ལ་ོ
སནོ་མ་ཏགོ་དབྱིབས་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་དང་འབལེ་ནས་ཨ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ཞུས་པ་དེ། རྩྱིས་ལ་ོསོན་མའྱི་ནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ལྟ་ག་པ་ནས་སེབས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དརེ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ང་ལ་སོན་རྒྱུ་ཡོད། དེར་འགེལ་བཤད་བསོན་ན་
འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལགས་ས།ོ གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས། གནད་དནོ་འདྱི་
གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་དང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་ང་ཚ་ོགཉྱིས་ཀ་སནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
ཡོད་པ་རེད། སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་ོབསྡུར་བེད་དུས། རྩྱིས་ལོ་སོན་མ་བཀའ་འཁྲོལ་ག་ཚོད་སྤྲད་འདུག 
ད་ལྟ་བཀའ་འཁྲོལ་ག་པར་ཞུས་འདུག སོན་མ་བཀའ་འཁྲོལ་སྤྲད་པ་ད་ེནས་ལྷག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དེར་བསད་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེག་ནས་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་བསེབས་འདུག ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བལྟས་ནས་མར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ད་ེབར་
བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད། བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཁོང་དང་ང་གཉྱིས་ཀ་
ཡོད། དེའང་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་
རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་ལན་གཞན་པ་ཞྱིག་སནོ་གནང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་དྲྱི་བ་ང་ོམ་ད་ེ
རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ནང་ལ་ཨ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ད་ེག་པར་ནས་སེབས་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཞུས་མེད་པ་ཟེར་བ་ཡྱིན་
དུས། སེབ་སྟངས་ད་ེའདྲ་རདེ། ད་ེགཏོང་མཁན་ནང་ལ་ང་དང་ཁེད་རང་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

ལགས་སོ། ཨ་རྱི་དོན ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི ་ཚོགས ་ཡར་རྒྱས་དགེ་རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ ་ཧྱིན་སོར ་བསོམས ་ 
༡༠,༦༦༦,༨༨༨ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ 
༢༣,༨༦༤,༠༤༢ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༢༣,༨༦༤,༠༤༢ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་
འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་ན་བསམས་སོང་སྟེ། ག་ོསྐབས་རག་མ་སོང། སོ་སོའ་ི
འསོ་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་དང་འབེལ་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་མ་སྤྲད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཚོགས་གཙོས་སནོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་བ་རེད། འབོད་བསྐུལ་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་བཤད་སོད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ད་གྱིན་དང་འཕྲོས་ནས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ཁག་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་གྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དཔའ་བ་ོདོན་གྲུབ་དབང་ཆནེ་གྱི་སྐོར་ལ་ཕག་སྤྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་འདྱི། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་
མཆོག་ནས། འདྱི་སུད་སྱི་ལ་འབེལ་བ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འབེལ་བ་འདུག དཔའ་བ་ོདོན་
གྲུབ་དབང་ཆནེ་ལགས་ཐགོ་མ་སུད་སྱི་ལ་འབོར་བ་རདེ། ད་ེནས་མར་ཨ་རྱི་ལ་ཕབེས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེད་རེས་ངས་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར། གནད་དོན་ད་ེཛ་དྲག་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། ད་རེས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གང་ལྟར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱི་སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད་མདོག་
མདོག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པུ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱིའྱི་ང་ཚ་ོལ་ཕན་ག་ར་ེཐོགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལངས་ཕགོས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོགསུངས་སངོ་། ད་ེགེང་ནས་ཕན་ཐགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག དརེ་གཅྱིག་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས། ད་ལྟ་ད་ེསུད་སྱི་ལ་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ 
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ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དརེ། ད་ལྟ་གོང་གྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པར། དནོ་གྲུབ་དབང་ཆེན་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་
པ་མ་རདེ་མདགོ་མདགོ་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ནམ་ཡང་ཞུས་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་འདྱིའྱི་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་བཞེས་
ཕགོས་ནྱི་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་གསུངས་ཚར་སོང་། བས་ཙང་ད་ེགེང་ནས་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་གཅྱིག་རེད། ཕན་ཐོགས་
མེད་ན་དུས་ཚདོ་ཆུད་ཟསོ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རདེ།  

 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། གནས་ཚུལ་ད་ེཐསོ་པ་དང་ངས་ཁ་ོརང་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ལ་བ་ོའཚབ་སསེ་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གོས་ཚོགས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཅུག་
ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགངོས་དནོ་བས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་སྟངས་འཛིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཐད་ལ། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། 
ཡར་འབེལ་བ་བཏགས་མར་འབལེ་བ་བཏགས། སོན་མ་ས་ཆ་དརེ་འག་ོམོང་བའྱི་ཆ་ནས་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ལྟ་བུ། 
ད་ེཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཀག་ཀག་རེད། དེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། ད་ེཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་
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ཐག་གཅདོ་མདེ་ན། ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་ད་ེཏག་ཏག་སྟངས་འཛནི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་ཆ་ནས་སྟངས་འཛིན་མྱིང་དནོ་
མཚུངས་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དོན་དག་ང་ོམ་དེ། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱི་སྐོར་གསུང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས། གསལ་
བཤད་གནང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་གནང་སོང་། གང་ལྟར་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། ད་ེབསར་དུ་གེང་
ནས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེལས་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་བཏང་ནས་བཞག་ན་མཉེས་པ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་
འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་།  

 

སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུར། ངས་ཁངོ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེ
འསོ་བསྡུ་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བཤད་པ་ཙམ་མ་རེད། ཁ་ོརང་བཙན་བོལ་ནང་དུ་འབོར་ནས་བཟུང་སྟ་ེགནནོ་ཤུགས་ད་ེའདྲ་
སེབས་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་ལའང་དེ་ལྟར་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་
ཚར་སོང་། བསར་དུ་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག༽ བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་སྟེ། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུང་བབ་ལ་བལྟས་ན་གནད་དནོ་འདྱི་ཧ་ལམ་འསོ་བསྡུ་གཅྱིག་པུའྱི་གནད་དནོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འསོ་བསྡུ་སྐབས་
ལ་སུར་རྒྱབ་སོར་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞྱིག་བཙན་བོལ་དུ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་གནོན་
ཤུགས་སེབས་ཡོད་པ་དེར། ང་ཚོའྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། དརེ་བཞག་ན། དསེ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་བར་ཆད་
ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་ད་ེདག་གསུངས་ཚར་སོང་། དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་གཙོས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཞེངས་ཕོགས་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ང་ཚོར་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དརེ་གསལ་པ་ོགསུངས་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་
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ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དེར་ཞུ་རྒྱུར། འོས་བསྡུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག བཙན་བོལ་ནང་སེབས་པ་ནས་
བཟུང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སངོ་ཞསེ་ཁངོ་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཞེངས་ཕོགས་ཇྱི་འདྲ་ཡོད་མེད་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་། འདྱི་ད་ེག་རང་བཞག་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༢༣,༨༦༤,༠༤༢ སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷོད་ལྷོད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མས་ཚ་གྱི་ཚ་ིགྱི་མ་གནང་རགོས། ངས་ད་ལྟ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོ
དང་འབེལ་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སམ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དང་པོ་དེར། སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གནང་མཁན་གྱི་
གངས་འབོར་ད་ེགསུང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ། སུད་སྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེདག་གྱིས་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སནོ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དངུལ་འབརོ་ཕནོ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོག་
ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བ་བ་བཟང་པ་ོད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ལམ་འདྱི་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་ད་ེཚོས་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པོར་ཡར་ལྟ་བ་རྒྱུར་ཀུན་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ད་ེའདྲ་བསམ་སྱིད་ཀྱི་རདེ། སུད་སྱི་ལུང་པ་དརེ་ཁངོ་ཚསོ་
དཔྱ་ཁྲལ་དེར་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོམ་སྤྲད་ན་མ་ཆོག་པ་ལྟ་བུ། ད་ེའདྲའང་དགོངས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་
རདེ། གང་ལྟར་སོན་མ་ནས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་ད་ེཚསོ་དཔྱ་དངུལ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགནང་
བཞུགས་པའྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཡག་པ་ོརེད། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་སྐོར་ལ་
མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་དངུལ་ཚང་མ་ཁ་ོརང་གྱི་ས་ཁུག་ནང་ལ་འག་ོཡྱི་
མེད་འག་ོབསམ་སྱིད་པ་རདེ། ངས་བསམས་པར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ལ་ོམང་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་
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སྱིངས་ཆ་འདྱིར་བསད་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་
འདྱི་རེད་འདུག་བསམས་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། སུད་སྱི་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་ཚོས་དཀའ་བ་ཆེད་དུ་བསགས་ནས། 
ངལ་བ་དང་དུ་བངས་ནས་དངུལ་རྩ་ཆེན་པ་ོདེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཚུལ་དུ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུལ་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་བས་ནས་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་འབབ་ཕོན་ཆེན་པོ་ག་ཚོད་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
རྱིང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ཉམས་མོང་དང་མཁེན་རྒྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་དུས། དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་
ཚང་མར་ག་ོབར་གསལ་པ་ོཞྱིག་འཕྲདོ་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མར་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ལས་
དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་གཉྱིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༡༣༤ ལྷག་ཙམ་གྱི་རྒྱབ་སྐོར་ཐགོ་ནས་ཁྲྱིམས་
འཆར་ད་ེཚ་ོགཏན་འབེབས་བས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སུད་སྱི་གཞུང་དང་། ཁད་པར་
དུ་སུད་སྱི་དནོ་གཅདོ། དའེྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་དརེ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱིད་སྡུག་དང་། 
ཚགོས་པ་སེར་ཚང་མར་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་ལ་གནས་སོད་བོད་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིག་ཆ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
འཕྲད་སོད་ཀྱི་འདུག སུད་སྱིར་བསད་མ་ཐུབ་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཕར་ཚུར་སབས་བཅོལ་དུ་འགོ་བ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་གནས་སོད་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སོད་བདེ་ས་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའཕྲད་བཞྱིན་པ་ག་ོ
རྒྱུ་འདུག་ལ། ང་རང་གྱི་ངོ་ཤེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཉེ་ཆར་ཁ་པར་ནང་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་ཞུ་
རོགས་ལབ་ཀྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སུད་སྱི་གནས་སོད་བོད་མྱིར་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་ད་ེཚ་ོལ་
ཡྱིག་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལ་འབད་བརྩོན་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེནས་གནས་སོད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
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ཁང་པ་ག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་
རགོས་རམ་བས་ཡོད་དམ། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད། དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདྲྱི་
འདདོ་བྱུང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ས་ེཚན་ལ་ཐུགས་འགན་བཞསེ་མཁན་གཙ་ོབ་ོབུད་
མེད་ལས་བེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 
ས་གནས་ད་ེགནད་འགག་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་དའེྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་གནས་བབ་དང་། བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རགོ་རོལ་གཏོང་
པའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་ོརང་གཉྱིས་ཀྱིས་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ད་ེབཟུང་བ་མ་ཟད། ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་
དརེ་འགྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་སབོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བསགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས།  

དེའྱི་མཉམ་དུ་སུད་སྱི་ས་གནས་སུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། སྱིད་གཞུང་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་ཟུང་སེལ་གྱི་ཐོག་
ནས། བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོད་ཀྱི་འདུག དེར་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་བོད་མྱི་ཚོས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གང་མང་གནང་བ་མ་ཟད། 
སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་དེར་ཆེད་མངགས་ཕབེས་ནས། མྱི་མང་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་གནང་གྱི་
འདུག ངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ད་ེལྟར་གནང་བར་ངས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཚང་ཡོད་ས་མ་རདེ། རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྩ་བའྱི་སུད་སྱི་ལས་དོན་ད་ེསྐུ་ོཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་དེ་ངས་རེས་སུ་གོས་ཚོགས་འདྱི་རང་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། སུད་སྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
འབུལ་རྒྱུའྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེགཞན་ལས་མཐ་ོབ་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ས་རེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་སྟངས་
བྱུང་ལུགས་འདྱི། དེ་ས་སུད་སྱིའྱི་དངུལ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ (Dollar) གཉྱིས་བར་ལ་བར་ཁད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གཏན་
འབེབས་ད་ེཨ་སོར་སང་ལ་གནང་ཡོད་དུས། སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ཨ་སོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ལ་དཔགས་པའྱི་སུད་སྱིའྱི་
དངུལ་ད་ེཕོན་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སུད་སོར་བརྒྱ་དང་འཛར་འཛར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་
ལ་སུད་སྱི་དངུལ་གྱི་འཛའ་ཐང་ཞེ་དྲག་འཕར་བ་རེད། ཧ་ལམ་ཨ་སོར་དང་འདྲ་པ་ོཆགས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ད་ེ
མར་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོཚསོ་ད་ེས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་གནང་བསད་པ་རེད། སུད་སྱི་མྱི་མང་ཕལ་
ཆེ་བ། གང་ལྟར་ཆ་ཚང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། ར་ེགཉྱིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་ཀྱི་རེད། མང་ཆེ་བས་དཔྱ་དངུལ་དང་། ཟས་
བཅད། ཕོགས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ད་ེས་ཨ་སོར་དང་སུད་སྱི་སོར་མ་ོདབར་ལ་བར་ཁད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བསྡུ་དངུལ་འབབ་ད་ེ
ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་རེས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རེད། ཟས་བཅད་ག་ཚོད་
རདེ། ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རེད། དཔྱ་དངུལ་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་ཕོགས་བསོམས་བས་ནས་མང་བ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དརེ་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེགང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་ཚསོ་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་འོག་ནས་ལུང་པ་གཞན་དུ་བསོད་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འག་ོདང་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རེད། འཛནི་སོང་གྱིས་འགོག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལྟར་འག་ོབཞྱིན་པའང་རེད། ཕ་གྱིར་འབོར་རེས་
ལ་ོགསུམ་བཞྱི་བར་སྐུ་ངལ་ཞ་ེདྲག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ལྟ་བུ་ལ་ཡྱིག་ཆ་སྤྲོད་དུས་མྱིང་ས་ཁ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོདེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Pass-C) ཁོང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ (Ze) ཟེར་གྱི་རེད། ད་ེནས་ཡྱིག་
ཆ་ད་ེགཞན་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ན་ལམ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ནས། ཕྱི་
དྲྱིལ་དྲུང་ཆེ་དང་། དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ། ང་ཚ་ོའཛོམས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཏནོ་
པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ད་ེཞུས་ཚར་ཡྱིན། ཐབས་ལམ་ད་ེཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུས་ན་སྟབས་བད་ེཔ་ོཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག ཐབས་ལམ་
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བཏོན་ནས་ལག་དབེ་ལང་ཁུའྱི་གནས་བབ་ལ་ད་ོཕགོ་མ་འག་ོབ་དང་། ཁོང་ཚའོྱི་གནས་བབ་ལའང་ད་ོཕགོ་མ་འག་ོབ། ཕ་གྱིར་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་བཏོན་ནས། ད་ེདོན་གཅོད་དང་མྱི་མང་ཚ་ོལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བསམ་བ་ོབཏང་བ་རདེ། ཕ་གྱིར་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། བོད་རྱིགས་མྱི་མང་ཚོགས་པ་མྱི་འདྲ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སེ་དང་རོང་ཁག་ར་ེ
རེར་ཚོགས་པ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་དང་ག་པར་འདུག  དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་
བཞུགས་མཁན་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་དང་དོན་གཅོད་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལས་ཀ་བས་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་དཀའ་ངལ་སལེ་བའྱི་ར་ེབ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་བས་ན་རསེ་མ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དང་། དེའང་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཕར་སབས་བཅོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། 
སུད་སྱི་དོན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སབས་འཇུག་ཞུས་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་
དབང་སྟབས་བསྟུན་རདེ། གལ་སྱིད་དའེྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཏན་ཏན་ཕ་གྱིར་ཡྱིག་ཆ་ནག་
པ་ོཆགས་བསད་པ་དང་། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་ས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡོད། དང་པ་ོདེར་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེབྱུང་ན་དེའྱི་བརྒྱུད་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་དེབ་ལང་
ཁུ་ད་ེདག་གང་འདྲ་འག་ོདགོས་འདུག གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་རདེ། དགོངས་པར་མ་འཁརོ་བ་དང་། བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་གང་
ཡང་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འཆར་གཞྱི་བཀདོ་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སུད་སྱི་ཁུལ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་སུད་སྱི་ཁབ་
ཁངོས་དང་བཅས་པར། རྩ་བའྱི་སུད་སྱི་ཁུལ་ནས་སུད་སརོ་ ༤,༦༠,༤༢༣ གནང་གྱི་འདུག སུད་སརོ་ད་ེཨ་སོར་ལས་ཏགོ་
ཙམ་ཚད་མཐ་ོབ་རེད། ད་ེནས་སུད་སྱིའྱི་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་སུ་ (Austria, Germany, Italy) ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་
བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། སུད་སོར་བསོམས་ ༤,༧༩,༩༩༨ དང་། སུད་སོར་རྩག་རྩྱིག་པད་ ༦༠ རེད་འདུག ཧྱིན་སོར་ 
༣༣,༣༡༦,༧༠༩ དེ་ག་དུས་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་དངུལ་དེ་རག་ཚར་བ་རེད། བརྒྱ་ཆ་
བསྐོར་ན་ཧ་ལམ་མྱི་འབོར་ད་ེབང་ཨ་རྱིར་མང་གྱི་རེད་དེ། སུད་སྱི་དངུལ་དེ་མང་བ་ཡོད། ད་ེགཉྱིས་འདྲ་པོ་ཆགས་འདུག 
སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱི་མང་ཤོས་རདེ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་སུད་སྱི་ཡག་པ་ཆགས་སོང་། ད་ེངས་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
སྙན་སེང་ཞུས་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆགོ མང་ལོད་
ཡོད་དམ།༽ མང་པ་ོམེད། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེནས་སུད་སྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་། ཟས་བཅད། ཕོགས་ཐོབ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཡོད་
པ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སུད་སོར་ ༡༤༤ གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔྱ་དངུལ་དང་། ཟས་བཅད་སང་ལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
ལས་ཀ་ཕདེ་ཀ་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་ཕག་ཚོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་དུམ་བུ་གཏང་
རྒྱུ་མྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་སུད་སོར་ ༡༠༧ གནང་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་སུད་སྱི་ལ་
ལས་ཀ་མེད་མཁན་རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་དང་། ཕག་ལས་མེད་གསུང་མཁན་མཐོ་སོབ་ལ་འགོ་མཁན་ཚོས་སུད་སོར་ ༦༩ 
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི་བྱིས་པ་རང་ལ་ོ ༦ ནས་ ༡༧ བར་དུ་སུད་སོར་ ༡༨ གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་
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གནས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་ ༡༢ རདེ། ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་ཨ་སོར་ ༡ རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེས་སུད་སྱི་ཁུལ་ལ་དཔྱ་འབབ་ཆེན་
པ་ོཆགས་རྒྱུ་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་སུད་སརོ་གྱི་འཛའ་ཐང་ད་ེཆུང་བ་ཡོད་པར་བརེན་ནས་རདེ་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་སུད་
སོར་གྱི་འཛའ་ཐང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནའང་མར་མ་བཅག་ནས་རང་འཇགས་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གནང་མཁན་ཚང་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྩྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞྱི་རྩའྱི་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་
གྲུབ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སུད་སྱི་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཀྱི་ཐོག་འགན་འཁུར་ཡག་པ་ོབཞེས་པ་དང་
མྱི་མང་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་ཡག་པ་ོབངས་ཏེ། དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཕུལ་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་བ་དང་སགས། སབས་
བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚོར། ད་ལན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྐོར་བསོད་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ག་
པར་ཕྱིན་ནའང་ཉེ་བའྱི་ཆར་ནས་སྱིད་སོང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཡོད་ཙང་། ལུང་པ་དེའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱིར་བཅར་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ད་ེས་ནས་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བཅར་གྱི་ཡོད། དེའྱི་མཉམ་དུ་སབས་
བཅལོ་ལས་ཁུངས་སུ་སབས་བཅལོ་བནོ་ཆནེ་ཡདོ་ནའང་རདེ། སབས་བཅལོ་གྱི་འགན་འཛནི་ཡདོ་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ཐུག་
དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ནས་སེལ་ཇམ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལུང་པ་
ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་
སབས་བཅལོ་ཞུས་ནས་མ་རག་པ་མྱི་གངས་ ༤༠༠ །༤༠༠། ༢༠༠། ༣༠༠ ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སལེ་ཇམ་དང་སུད་སྱི་
གང་དུ་རག་མེད་ནའང་། གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོལ་ཞུ་གཏུག་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་རང་ཚོས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་
ཚསོ་བོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཚང་མ་ལ་སབས་བཅོལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
དཔགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོརདེ་
འདུག གཞྱི་རྩའྱི་ཡྱིག་ཆ་མ་རག་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སུད་སྱི་དང་། སེལ་ཇམ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ལུང་པ་
ཁག་མང་ཆ་ེབ་ལ་བདོ་རྱིགས་ཀྱིས་སབས་བཅོལ་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལ་གནང་གྱི་འདུག སབས་བཅོལ་མ་
ཐོབ་པ་གངས་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༡༠ རེད། དེར་བརེན་མཚམས་ར་ེང་ཚོའྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་
དངོས་གནས་ཆེན་པ་ོརེད། མྱི་གཅྱིག་ལའང་ཡྱིག་ཆ་མ་རག་ནས་ལོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན། ཁ་ོརང་ཚོ་གང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་བུ་ལོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཡར། སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ལས་ཀ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ། གང་ཅྱིའྱི་
ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་སྱི་ཡོངས་ནས་སབས་བཅོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལ་



114 
 

གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་པ་དའེང་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ་འདུག ང་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གསུང་གྱི་
འདུག ཁེད་རང་ཚོས་དེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་མྱིང་བགངས་ནས། དཔེར་ན། 
(Afghanistan, Syria) ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ལ་མ་གཏགོས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་པ་བརྒྱ་
ཆ་ ༩༠ ལྷག་ལ་རག་གྱི་འདུག ད་ེཡང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས། སྱི་
ཡོངས་ནས་འབད་བརྩོན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེར་བརེན་སབས་བཅོལ་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་གྱི་ཡོད།  

སུད་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སུད་སྱི་ཡྱི་སབས་བཅོལ་གནང་དང་མ་གནང་དེ། དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སེའྱི་
གཞུང་ལ་དབང་ཆ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརེན་ (Zurich) ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་བཅོལ་ཞུ་མཁན་ཚ་ོ
ཡྱིན་ན། (Zurich) འབེལ་ཡོད་སབས་བཅོལ་གནང་མཁན་གྱི་བད་ེའཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཙ་ོའཛིན། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སོར་བེད་མཁན། ང་ོཤེས་པ་རུ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Zurich) ཁོངས་གཏོགས་ད་ེང་ཚོས་གང་མང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མངའ་སེ་ཁག་གྱི་འགོ་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མངའ་སེ་འགའ་ཤས་ལ་ཧ་ཅང་མཁྲེགས་པ་ོ
རེད་འདུག ད་ེའདྲ་བས་ནས་ལྷག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདངོས་གནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ད་ེས་ཡང་ཞུས་ཡོད། ད་
ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་རེད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྱིགས་
དང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསྦྱོར་དགོས་ཡོད་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

  

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སུད་སྱི་ཡྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་ད་ེ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།༽ འདྱི་སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་
ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ད་ེམེད་པའྱི་སྐད་ཆ་འདུག ད་ལྟ་ག་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་
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ན། མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་ཡྱིན། རྩྱིས་འགོ་མེད་པ་ད་ེདམྱིགས་འཛུགས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་
དུས། དམྱིགས་འཛུགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་གོན་གྱི་དངུལ་ད་ེའཁརེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སངོ་། དརེ་བརནེ་ད་ལྟ་
བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བསྐ་ོགཞག་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་གནང་གྱི་རེད། འཕྲལ་དུ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། སྱིར་བཏང་སུད་སྱི་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། རྒྱ་མྱི་མང་པ་ོཡོད་ས། ཤེས་ཡནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ས། ད་ེདྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

དྲྱི་བ་དེར་ལན་འདེབས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རང་ནས་སོན་རགོས་གནང་། ད་ེལ་ཚབ་འདྲ་པ།ོ ང་ཚ་ོགཏམ་དཔ་ེཞྱིག་
ལ། ཁྱི་བདག་པསོ་འགོག་རྒྱུར་མགོན་པསོ་བཀག གཏམ་ཨ་ཕས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེཨ་མས་བཤད། ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་མེད། མང་
ཚགོས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་སྱིད་སོང་གྱི་ཚབ་དང་བཀའ་བོན་གྱི་ཚབ་ཚང་མ་བས་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཏག་ཏག་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་མཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟའང་མང་ཚོགས་རྩྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚབ་བེད་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་སངོ་། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོའཆར་ཡདོ། འབད་བརྩནོ་བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་བསོམས་ ༢༣,༨༦༤,༠༤༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སུད་སྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་
སོར་ ༡,༣༨༦,༦༢༠ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསོམས་འབོར་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༡,༣༨༦,༦༢༠ སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་གནད་དོན་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་དང་
འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་བེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔརེ་ན། དའེྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
འགུལ་རེད། ཡུ་རོབ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཚོགས་འདུ་རེད། གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་དྷ་སར་གདན་ཞུ་དང་ང་ོསྤྲདོ་བཅས་དནོ་ཚན་གསུམ་དང་འབལེ་ནས་འདྱིར་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་དྲྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་དང་
སྱིད་སངོ་གྱིས་ང་རང་སྱི་འཐུས་བས་ནས་ལ་ོལྔ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ (Five M) ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ལ་བལྟས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ (M) གོང་མ་བཞྱི་ད།ེ དྲྱིལ་བསགས་དང་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
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འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་ལ་ (Switzerland, 

Italy, Germany, Austria, Czech) བཅས་ལུང་པ་ད་ེཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ད་ེཚུད་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་
ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱིལ་བསགས་དང་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་
ཀྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཞ་ེདྲག་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེལ་དགའ་སབོས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེ་ནས་ M ལྔ་པ་དེ་དཔལ་འབོར་རེད་འདུག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་
སྟངས་དརེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་བསམོས་ནས་ ༤,༠༠༠,༠༠༠ དའེྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་གྱི་འག་ོསོང་སེབ་ཡངོ་གྱི་འདུག  

དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་རང་གྱི་ཁ་སང་ (Tibet.net) ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོབཅུའམ་དེའྱི་ཕདེ་
ཀ་ ལ་ོལྔ། ངའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལས་ཐོག་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོའཕར་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རེད་འདུག ང་རང་ཚོས་གསུངས་སོལ་ཞྱིག་ལ། སྨན་ཙི་ཙི་འདྲ་པོས་གསོག་སྲུང་མ་བས་ན། ཕོ་སང་ཀྱི་འདྲ་པོས་
རྒྱུགས་དང་མྱི་རྒྱུག་མེད་གསུངས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་ནམ་སྱིད་སངོ་མཆོག་ཡར་མར་ཕབེས་པའྱི་གནད་
དོན་སྐོར་དང་། དཔལ་འབོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དངུལ་བསྱི་ཚགས་དང་རག་ཐབས། བེད་སོད་གནང་
སྟངས་ད་ེཚརོ་ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག དརེ་དགའ་ཚོར་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་ནམ་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་སང་བོད་ད་ེལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མ་རེད། དེབ་དེ་ཐེངས་མ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་འཕར་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་
བཤད། ཁབ་བསགས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེབ་ད་ེསྐད་ཡྱིག་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་འགེམས་
སེལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་པ་རེད། སུད་སྱི་ཡྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ནས་འཇར་མན་དང་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སྐད་ཐོག་
ལ། པར་གངས་ ༡༠༠༠ དང་ ༧༠༠། འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ས་གནས་དོན་
གཅོད་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། ད་ེནས་ངས་ཁ་སོན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་འདྱིར་མ་ཡོང་སོན་ལ་དོན་གཅོད་
མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཇར་མན་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དེབ་གངས་ ༡༠༠༠ དང་། ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་དེབ་གངས་ ༧༠༠ དེར་པར་སྐྲུན་སུད་སོར་བདུན་སྟོང་ཙམ་གནས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་
སུད་སོར་ ༢༠༠༠ དེ་སུད་སྱི་བོད་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པའྱི་སྦྱྱིན་བདག་གནང་འདུག སུད་སོར་ ༥༠༠༠ དེ་ལྷ་ས་བུའྱི་
མཐུན་གོགས་ཚོགས་པ་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཕེབས་ནས། སྐད་འཕྲྱིན་གྱི་ནང་ལ་ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་གཙ་ོརདེ། རྒྱུན་ལས་རདེ། ཚགོས་མྱི་ཆ་ཚང་ནས་གསོ་བསྡུར་གནང་ནས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་ེམ་འངོས་ལ་ོདྲུག་བཅུ། 
བདུན་བཅུ། བརྒྱད་བཅུ་བར་དུ་གནས་ཀྱི་རེད། ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་འདུག པར་སྐྲུན་ཞལ་འདེབས་དེ་ལྷ་ས་བུའྱི་མཐུན་
ཚགོས་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག ད་ེལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དྲྱིལ་བསགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ (ITN) དང་ (ICT) ནས་དངོས་
གནས་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱིས་བལྟས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཡག་པ་ོརྒྱག་གྱི་
འདུག གོག་འཕྲྱིན་བཏང་ནས་ཚུར་དྲན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ (ICT) དང་ 
(ITN) གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ (Mandy, Melanie, Kai Muller) ད་ེནས་ཚ་ེརྱིང་བམས་པ་ལགས་ཚང་མར་ད་
རསེ་ཀྱི་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཚོད་བྱུང་ཚད་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་སྐབས་
ར་ེངསེ་པར་དུ་གཟྱིགས་དགོས་པ་གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༥ བར་དུ་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་
རེད་ཟེར་ནས་ཉྱི་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་རོགས་པ་འགའ་ཤས་ (Zurich) ལ་ཕེབས་འདུག སྐབས་དེར་ (Zurich) ས་
གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོམཇལ་འདུག (Bern) ལ་བོན་ཆེན་གཉྱིས་མཇལ་འདུག ཉྱིན་ལྔ་ཕ་གྱིར་བསད་ནས་
ཁངོ་ཚོས་དྲྱིལ་བསགས་རོག་རོག་གཅྱིག་བས་པ་ད་ེལ་ོ ༦༠ ཡྱི་ནང་བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་ཞ་ེདྲག་བཏང་ཡོད་ཟེར། ལམ་ཁ་
བཟསོ་ཡོད། ཁང་པ་བཟསོ་ཡོད། མ་ེའཁོར་ལྕགས་ལམ་བཏྱིང་ཡོད་ཟརེ་ནས། སུད་སྱི་ཡྱི་བནོ་ཆནེ་སོགས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་
ད་ེཚ་ོཉ་ོརྒྱུ་དང་ཁངོ་ཚོས་བསམ་བ་ོདཀྲུགས་པའྱི་ཆེད་དུ། རྒྱ་ནག་ནས་དངུལ་བཏང་ནས་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་སེབས་པ་ད་ེ
འདྲ་བྱུང་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་ཁོང་ཚོས་གསུངས་པ་ཞྱིག་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་ ༦༠ ནང་ལ་མྱི་དམངས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཞེ་དྲག་ཡར་
རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཟེར། ཉྱིན་ལྔའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཧ་མ་གོ་པར། ཁོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་དངུལ་བཏང་ནས་ཡོང་བ་དང་། 
འག་ོལས་པ་ཉ་ོརྒྱུ་དང་འག་ོལས་པའྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཕགོས་ད་ེདཀྲུག་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ལ་ོགསར་ལ་
རྒྱ་ནག་གྱི་བོད་པ་སྐད་བཏང་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོན་ཤུགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱི་
ཐགོ་ལ་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དོན་གཅོད་དང་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བེད་
རྣམ་པའྱི་ངསོ་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངེས་པར་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་དྲ་རྒྱ་ནང་དུ་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་དོན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་དེར། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་
འཁརོ་ཚགོས་འདུ་དང་གཞོན་སེས་དག་ལ་སྦྱོང་བརར་ཟརེ་བ་དརེ་སརོ་ ༤,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཟེར་བ་
དརེ་ལས་དནོ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་
དང་གང་ས་གང་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ལྟ་དུས་རྒྱ་རྱིགས་ད་ེཚོ་མང་ཆེ་བ་མྱི་སེར་དཀྱུས་མ་རེད། ཁ་
ཤས་གནད་འགག་ཅན་གྱི་མྱི་ད་ེའདྲ་ཡདོ་སྱིད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ས་ོསོའ་ིལྟ་ོགོས་མྱི་འཁོལ་མཁན་ད་ེའདྲ་ལའང་ང་ཚསོ་ཁ་ལག་
བཏང་ནས། མཉམ་དུ་ཕྱིན། པར་བཏབ་པ། ཡར་མར་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ང་ལ་དོགས་པ་མང་
པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརེན་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་རེད། ཁ་ལག་འདྲ་བཏང་
ནས་མཉམ་དུ་འག་ོརྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་དེར་ཚད་བཀག་འདྲ་ཞྱིག་དང་མྱི་གནད་འགག་ཅན་རང་ལ་ཐུག་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ནས་སེབ་མཁན་ཚང་མ་ལ་ས་ེལེན་དང་ཁ་ལག་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། ད་ེག་རང་གྱི་ནང་དུ་རྩྱིས་འག་ོཨང་ ༨ པ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གསར་ཉ་ོཆདེ་དུ་
སུད་སོར་ ༥༠༠ འདུག ད་ེསོམ་དངུལ་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སུད་སོར་ ༥༠༠ ཡྱི་ཉ་ོཐུབ་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་
ལས་ཤག་གང་འདྲ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་རེས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེད་གྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་ཡདོ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚོས་དཔྱ་དངུལ་ཕུལ་བའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེབང་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་དངུལ་འབོར་མང་བ་ཡོད་པའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེར་བརནེ་སུད་སྱི་མྱི་མང་
ནས་དཔྱ་དངུལ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོའབུལ་མཁན་ཚརོ་བསགས་བརོད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ (M) ལྔ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་
ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པར་དཔ་ེདང་སགས་ནས་གསུངས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (M) དང་པ་ོ 
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(Minister) ད་ེགཞུང་དང་། (M) གཉྱིས་པ་ (Member of Parliament) གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། (M) གསུམ་པ་ད་ེ 
(Mobilize) ཟེར་དུས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ། (M) བཞྱི་པ་དེ་ (Media) 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁང་། (M) ལྔ་པ་ད་ེ (Money) དངུལ། དེར་བརེན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་
ལག་དེབ་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཚང་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རང་རེད། སུད་སྱི་མྱི་མང་ནས་འགན་ཁུར་
བཞེས་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ད་གྱིན་ངས་དཔེ་སྦྱར་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། (Geneva 

Forum) ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མཆན་ ༥༠,༠༠༠ དགོད་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
མཐོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བེད་ཚོས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་གནང་སྟངས་ད་ེནས་
གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་ལམ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རེད། རྒྱ་མྱི་གང་མང་ལ་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་མ་དརེ་
ང་ཚསོ་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རྩ་དནོ་རྩདོ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བདནེ་པ་ད་ེགསལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་དེའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་ལ་འགེལ་
བཤད་སོན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། 
ཁོ་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་མང་གཙོ་རྩོད་མཁན་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན། ཁོ་རང་ཚོ་
ལའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་རྩོད་མཁན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ལ་
འབེལ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གཞག་རྒྱུ་དང་། གསར་པ་དེ་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ། དེ་ནས་ཞལ་ལག་གཏང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་སྐབས་
མཚམས་ལ་མ་གཏོགས་འཆར་ཅན་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ར་ེཚགོས་འདུ་ཆནེ་པ་ོདང་འདུ་འཛམོས་ཆེན་པ་ོད་ེ
འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་ཡདོ་མྱི་ས་འཛམོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་ལག་བཏང་བ་མ་གཏོགས་འཆར་ཅན་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་དང་ལས་ཤག་ཉ་ོརྒྱུ་སྐོར་ལ་རེད། ད་ེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ཉོས་
གྲུབ་པ་རདེ། རསེ་ལ་སལེ་ཇམ་དནོ་ཁང་ཉ་ོཐུབ་ན་བསམས་པ་རདེ། ཁྲྱིམས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་གན་རྒྱ་གཞག་རྒྱུ་དང་། 
ཡུ་རོབ་ལ་ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག ཁང་པ་ཉ་ོབ་ལ་མ་བཟོས་གོང་ནས་མངགས་དགོས་པ་དང་། གན་
རྒྱ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་གསུམ་ཙམ་དེར་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གན་རྒྱ་བཞག གན་རྒྱ་བཞག་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལོ་གཅྱིག་རེས་ལ་ང་
ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ལ་ོགསུམ་གྱི་ཁང་ག་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་རནེ་པས་སལེ་
ཇམ་ལ་ཉ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སུད་སྱི་ལ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ནས་བཀའ་མོལ་
འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ནད་ཡམས་རནེ་པས་སུད་སྱི་ལ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ཁང་པ་བལྟ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ་འདུག ད་ེ
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མ་གཏོགས་འཆར་གཞྱི་འགའ་བཏྱིང་ནས་ཁོང་ཚོས་ཁང་པ་གཅྱིག་ཀང་གཟྱིགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་ཕྱི་དྲྱིལ་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་ཕ་གྱིར་ཕེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལྷག་བསད་པ་
རདེ། དནོ་ཁང་ཞྱིག་ཉ་ོཐུབ་ན་བསམས་པ་རདེ། ཉ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
ཨ་རྱི་དོན་ཁང་ཉོས་ཚར་བ་རེད། ཉྱི་ཧོང་དོན་ཁང་ཉསོ་ཚར་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེཆ་ཚང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས། ཁང་རྱིན་ཡར་འཕར་བ་མ་གཏོགས་མར་ཆག་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་རྩྱིས་འགོ་དེ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ རྩ་བའྱི་ངས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ད་ེལས་
ལྷག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སྟེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་རྩྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་མཉམ་
དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྱིགས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་
མཁན་ཚ་ོཚུར་རུབ་རུབ་བས་ནས། ད་ེཚོར་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་
རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེཚའོྱི་འག་ོསོང་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་རྱིགས་རང་པ་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་ཙམ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༨ པ་ད་ེསོན་རྩྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནང་ལ་སོམ་དངུལ་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབདེན་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སོན་རྩྱིས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེརེད། ད་ེརྱིང་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དབ་ེབ་
ཇྱི་ལྟར་ཕེས་ཡདོ་མེད་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སནོ་རྩྱིས་ལག་དབེ་གཞྱིར་བཟུང་གཏན་འབེབས་བས་པ་ད་ེརེད། ལས་
འཆར་གྱི་མྱིང་། ལས་འཆར་གྱི་ང་ོབོ་དང་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། ལས་འཆར་གྱི་འགེལ་བརོད་སྙྱིང་བསྡུས། དེ་བཞྱིན་ལས་
འཆར་ག་དུས་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། ག་དུས་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཚ་ོའགེལ་བཤད་བསོན་ཡོད། དའེྱི་ནང་དུ་སུད་སོར་ ༥༠༠ ད་ེ
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སོམ་དངུལ་རང་བཞག་ཡོད། དགོངས་པར་ད་ེཉ་ོརྒྱུ་དང་། ཉ་ོཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་སོམ་དངུལ་སར་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡང་
སོམ་དངུལ་ཉུང་ཉུང་མ་བྱིས་ན་མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ད་ེའགག་ནས་ལས་དོན་གཞན་ལ་བེད་
སོད་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། སོམ་དངུལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རེད། རྩ་བའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་བཞུགས་པའྱི་ཕག་དབེ་ནང་ལ་སམོ་དངུལ་མྱི་འདུག་སྟ།ེ རྒྱབ་ལངོས་ནང་ལ་སམོ་དངུལ་བྱིས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་
ཚབ་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚང་མ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐགོ་ལ་སར་ཡང་ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་གཉྱིས་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་
ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་རྩྱིས་འག་ོ
ཨང་ ༢ པ། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་དེ། ཡྱི་གེའྱི་ང་ོགདོང་དང་དོན་དག་གཉྱིས་འགལ་བ་ཕྱིན་
འདུག གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟ་ཞལ་ནས་འགེལ་བཤད་སོན་
དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་རྱིགས་ན་གཞོན་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཟབ་སྦྱོང་སྤྲད་རྒྱུ་གསུངས་སོང་། ཚིག་དེས་དངོས་ཤུགས་
བརྒྱུད་གསུམ་ག་ར་ེབས་ནའང་ག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྩྱིས་འག་ོ
ཨང་ ༨ པ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དུས། དེའྱི་འཕྲོས་ནས་སེལ་ཇམ་ལ་ཁང་པ་
ཞྱིག་ཉོས་ཚར་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་ཕར་ཕེབས་ནས་ས་ོའབེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག ངས་ད་ེའདྲ་གོ་སོང། ད་ེ
འདྲ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ད་ེགཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་ལ་འཁདོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ག་ོསྐབས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་དང་། ད་ལྟའྱི་དནོ་གཅདོ་གཙོས་པའྱི་ལས་བདེ་
རྣམ་པ། སུད་བོད་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོ (Thomas Buchli) མཉམ་དུ་ཕག་ལས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
ད་ལྟ་ངའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཁ་སང་སྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་དུ་སུད་སྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལོ་ལྔ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་
བྱུང་བ་དེའྱི་སྐབས་སུ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ཐེངས་ ༤༡ ཏག་ཏག་ཅྱིག་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་
གཅདོ་ཟུར་པ་དང་ད་ལྟའྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་ལ་བརནེ་ནས་
ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སུད་སྱི་སྱི་འཐུས་ ༢༠༠ དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དྲ་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་
མཁན་ཆ་ཚང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གསན་གཟྱིགས་བྱུང་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་ནས་ཡུ་རབོ་བདོ་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཚང་མ་ཚུད་ཡདོ་དུས། དནོ་
གཅོད་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་འག་ོལས་པ་ཚང་མ་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་དའེྱི་ནང་
ལ་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་རྩྱིས་འགོ་དེ་སོན་མ་ནས་ཡོད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ 
དང་། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལ། དའེྱི་ནང་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བོད་པ་གཞོན་
སསེ་ཚསོ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་པ་རང་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། རྩ་བའྱི་དེར་འབེལ་བ་ག་
པར་བཏགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ལ་རྒྱ་སྐད་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་རྒྱ་རྱིགས་
མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་བསབ་རྒྱུ་ཞེས་རྒྱབ་ལོངས་ནང་ལའང་ད་ེལྟར་འཁོད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་བརོད་བ་ད་ེ
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བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་བཟ་ོཆགོ་གྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ད་ེས་གང་ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་
ད་ེས་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ནང་དུ་རྩྱིས་འག་ོཁག་ཁག་རདེ་འདུག་གསུང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ཙང་། ད་ེག་རང་བཞག་པ་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྐབས་སུ་སར་སྱིལ་དནོ་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་པ་རདེ། སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་
ཕེབས་དུས་ཀང་དགོངས་པ་འཁོར་འདུག བཀའ་ཤག་ནང་ལའང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ལས་ཁུངས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འཁོར་ནས་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་པ་རེད། ངའང་སུད་སྱི་
དང་སལེ་ཇམ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚང་མ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཟད་མྱི་གངས་ 
༡༠༠ ལྷག་ཤོང་ཐུབ་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ཡང་འདུག མ་འོངས་པར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཁང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་
དགོངས་པའང་འཁོར་འདུག ད་གྱིན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཉ་ོརྒྱུ་རེད། ཉ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབས་ནས་ཉ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ན། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེས་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་དེ་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོདང་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ད་ེས་འོག་མེ་འཁོར་དང་བར་ཐག་ཉ་ེཔོ། ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཚང་མ་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོད་ཙང་མ་ོཊ་འག་ོམྱི་དགོས་པ། རྐང་ཐང་འག་ོཆོག་ཆོག ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་
རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུངས་དེར་ལ་ོ ༣ གྱི་གན་རྒྱ་བཞག་ཚར་པ་རེད། གན་རྒྱ་མ་རོགས་པར་
གན་རྒྱ་བཀྲོལ་པ་ཡྱིན་ན། སུས་རྩྱིས་མེད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། རྩྱིས་མདེ་གཏོང་མཁན་དསེ་ཁང་ག་ཕར་སགོ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེ
འདྲ་ཁང་ག་སོག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་ག་བཀའ་འཁྲོལ་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲ་གསུང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ཙང་། ཁང་པ་ཉོས་འདུག 
ཁང་ག་བཀའ་འཁྲོལ་ག་ར་ེབས་ནས་སྤྲོད་དགོས་རེད་ཅེས་དོགས་འདྲྱི་བསེབ་སྱིད་པ་རེད། བཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་མྱི་འཕྲད་པའྱི་
དནོ་དག་ལ་ཁང་པ་ཉ་ོརྒྱུ་གནས་སྐབས་འགངས་པ་རདེ། གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ཁང་པ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། མ་འོངས་པར་གཟྱིགས་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འཁོར་བ་རེད། སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་སེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་སོམ་
དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ། ས་ོའབདེ་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེསྐུ་ང་ོསྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསན་ནོར་ཐེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་འཁོར་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་སྱིག་པ་རེད། བང་
སྱིག་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༣༨༦,༦༢༠ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སུད་སྱི་
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སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༧,༨༧༦,༡༨༠ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་དནོ་ཚན་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་
བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ནང་གསེས་རྒྱ་རྱིགས་བོད་དོན་ཐོག་དོན་གཉེར་ཅན་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་ཞྱིག་ཟུར་བཅད་
གནང་འདུག གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་བངས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་
སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། གལ་སྱིད་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་བསྐ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདནོ་
གཅདོ་ཀྱིས་གནང་ཐུབ་བམ།  

དེ་དང་མཉམ་དུ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ན་ནྱིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་དུས། རྒྱུན་ལས་ཚོས་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་
བསམོས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ།ེ ཡྱིག་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་དྲྱི་བ་
ཞྱིག་བཏང་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་ནང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བར་སྐབས་ནས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་གལ་སྱིད་རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གཞན་ཞྱིག དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ལ་ཞབས་སྐུྱུུལ་དེ་འདྲ་
གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། ཁ་ོརང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་དྲང་གནས་རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་པའྱི་རྱིགས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ནམ་རྒྱུན་མྱིའྱི་བབ་བརླྱིང་བརན་
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གསུམ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རྒྱུས་ལོན་བས་ཡྱིན། ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་གྱི་
ཕ་ཡུལ་ཆབ་མད་ོརདེ། ཆབ་མད་ོསོབ་འབྱིང་ཞྱིག་གྱི་རན་ལགས་རདེ། དག་ེརན་གྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚད་
ཚད་ལོན་པ་ད་ེའདྲ་རདེ། དལོ་རྒྱལ་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་སོབ་ཁྲྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ལྷ་ས་ལ་ཡོང་། ལྷ་ས་ལ་སོད་བཟདོ་མ་བད་ེཔར་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་མྱི་
ས་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། རྩོམ་པ་པོ། ཞྱིབ་འཇུག་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བཙན་
བོལ་ནང་དུ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རེད། དགུང་ལོའང་ཆེན་པ་ོམ་རེད། ད་ལྟ་ཞུས་ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་མཉེས་པ་ོགནང་ས་ཞྱིག་ཀང་རེད། མྱི་དྲང་པ་ོདྲང་བཞག་ཅྱིག་རེད། དེར་བརེན་གལ་སྱིད་རག་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་བསར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་ན། ཚུར་སྙན་ཞུ་ད་ེའདྲ་བཏང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་
ནས་བསྐོ་གཞག་བས་ན་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་གནང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། 
དགངོས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད། ལྟ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདག་གྱིས་ལ་དག་གྱི་མྱི་འདུག ཁུངས་འཁལོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས།  
 

སྱི་འཐུསདབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་སོན་རྩྱིས་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་གྱི་ ༼ཀ་པ།༽ དབུ་མའྱི་ལམ་
དྲྱིལ་བསགས། ད་ེལ་ས་ོབཏགས་ནས་ད་གྱིན་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་སོང་བས་འཁྲུག་ཆ་ཐབེས་ས་རེད་བསམས་ནས། ད་ེ
གཅྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ལ་ོམང་པའོ་ིསནོ་ལ་བདོ་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཚགོས་པ། 
ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སོབ་
ཐབོ་པ་རདེ། ད་ེདུས་ང་རང་ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་བཅར་བ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་སུད་སྱི་དནོ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལ་
དང་འབལེ་བ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབངས་
ཅན་སལོ་དཀར་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས༌དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདྱིར་དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱིར་གསལ་བཤད་
མ་བས་ན། སྐབས་དརེ་ང་རང་ཚགོས་འདུར་བཅར་ཡོད་དུས། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་ཐབེས་ས་རདེ་བསམས་ནས། ད་
གྱིན་ནས་ག་ོསྐབས་ལེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་པ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་མ་སོང་། ད་ལྟ་མ་ཞུས་ན་འཁྲུག་ཆ་ཐབེས་ས་རདེ། 
ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་འདྱི་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོརེད་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཕག་རོང་
མཁན་ནང་ནས་གོ་སྐབས་མ་ཕུལ་བ་སུ་ཡང་མེད།༽ ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་དུས་ངས་གསལ་
བཤད་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་གཙོས་གཅྱིག་ཞུས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
དགངོས་པ་འཚམོས་པ་རདེ་ཞུས་པ་ད་ེབདནེ་པ་མ་རདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག ད་ེཚ་ོམ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ལས་རྱིམ་འག་ོ
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་སབེ་ཡངོ་དུས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་མ་བཅུག་ན་ཡག་གྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རེད། དེའྱི་
ནང་དུ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཡང་ཕར་ཕགོས་ནས་གསལ་བཤད་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། 
གཞན་མ་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག  

 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་མ་ ༡ ནང་ལ་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་མཁན་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ་
ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཁྲལ་མ་གནང་རགོས། ཁངོ་ཁག་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་མང་པ་ོགཅྱིག་ད་ེའདྲ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་རྩྱིས་འག་ོ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་
གྱི་ ཀ དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་བསགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་བར་ཤུགས་གནོན་ཟརེ་རྒྱུ། "གནོན།" སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ང་རང་
ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་ནང་དུ་ཚོར་བ་ཆེན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱིས་ནས་སོན་རྩྱིས་
ཀྱི་ནང་ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ནོར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་མར་མཇལ་ཡོང་དུས་ཏོག་
ཙམ་ཞེད་སང་སེ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་འདུག དེང་སང་ཁ་ཤས་རྒྱུས་ཞ་ེདྲག་མེད་མཁན་ད་ེཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱི་ག་ེཞུ་
དག་བེད་མཁན་བཟ་ོའདྲ། ད་ེཚོ་ཆོ་ཞེ་དྲག་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་གེ་ཞུ་དག་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱི་གེ་ཡྱིག་འབྲུ་རེ་རེ་ཡྱིས་དོན་དག་ཡར་མར་གནམ་ས་ཡྱི་ཁད་པར་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདྱིར་ཆ་བཞག་ན་ཤུགས་གནོན་ཟེར་ན་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་
བསགས་བ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ ཤུགས་གནནོ་གཞག་རྒྱུ་རདེ་དམ། ཡྱི་ག་ེང་ོགདོང་གྱི་དག་ཆ་ད་ེརེད། ངས་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡང་ཀག་
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ཀག་བེད་ཀྱི་མེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། ཤ་ཚའྱི་ཁ་ལ་གཏམ་སྙན་མེད།། ཟེར་བ་
ནང་བཞྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ནོར་འཁྲུལ་ཡངོ་ས་དརེ་མཛུབ་མ་ོབཙུགས་བསད་རྒྱུ་ད།ེ ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ཁ་ེཕན་ཚང་
མ་བོས་བཏང་ནས་ཞུས་བསད་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན་བསམས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཤུགས་གནོན་ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཤུགས་ཡར་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ "སོན་" ཞེས་བོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ནང་
ལ་ཡོད་པ་རེད། ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ། འདྱིར་ "གནོན་" བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཤུགས་ཡོད་པ་ད་ེམར་གནན་
རྒྱུ་རེད་དམ། དརེ་འགེལ་བཤད་གསལ་པ་ོགནང་རགོས་མ་གཏགོས་འདྱི་ལས་ས་པ་ོགཞག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ནང་གྱི་ ༼ཆ་པ།༽ ཇྱི་ན་ཝ་གེང་སྟེགས་ (Geneva Forum) 

དང་འབལེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱི་ངསོ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། 
ཚགོས་འདུ་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེཚསོ་ཤུགས་རནེ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་དངུལ་
ཞུ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་དངོས་སུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེར་ན། ད་ལ་ོཡྱིན་ན་
རྒྱ་ནད་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱིའྱི་མག་ོའཚོས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེདྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་ད་ེའདྲ་འཚོགས་དགསོ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ལ་ོཡྱིན་ན་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ནས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་
གྱིས་ལམ་འདྲ་མྱིན་བརྒྱུད་ནས་ས་ོཔ་གཏངོ་དགོས་ས་ས་ོཔ་བཏང་། དག་འབུ་གཏངོ་དགསོ་ས་ལ་དག་འབུ་བཏང་ནས། གང་
ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲ་རྒྱ་ཚོགས་འདུ་ཁུ་སྱིམ་པ་ོཚོགས་པ་ད་ེལའང་དཀྲུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཁ་སང་ (Geneva Forum) གཅྱིག་པུའྱི་ཉམས་མོང་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

དའེྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བོད་གཞུང་གྱི་ (Tibet TV) ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ (Bot) མང་པ་ོགཏངོ་ཡོང་གྱི་འདུག 
(Facebook) ངོ་དེབ་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ (Dalai Lama) ཟེར་བའྱི་ (Facebook) 
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ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུའང་ (Bot) མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གདོང་ལེན་གནང་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚ་ོགས་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ན། སྱིར་བཏང་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་
དུ་ (Debate) ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བག་ོགེང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ར་ེཡང་དྲ་འབུ་ད་ེཚ་ོ
གཅྱིག་རེས་གཉྱིས་མཐུད་ཀྱིས་སེབ་ཡོང་དུས། དེའྱི་ད་ོསང་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་མཐུད་རྒྱུ་ད་ེ (Geneva Forum) ལ་མཐུད་ཀྱི་ཡོད་དེ། མ་འངོས་
པར་ང་ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བག་ོགེང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་བེད་དུས། དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་གདངོ་ལེན་
གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་སུད་སྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཐེངས་ ༤༡ གེང་སོང་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱུང་འདུག གཙ་ོབ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་གཙསོ་པའྱི་སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་དང་། ལས་བདེ་རྣམ་པ་རདེ། མྱི་མང་ནས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་བཞག་
པ་ཞྱིག་རདེ། གོས་ཚོགས་ཁག་ནང་ལ་བོད་དནོ་སྐརོ་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་སོན་མ་ཡོད་པ་ད་ེཆོད་གན་བསྐོས་ནས། ཆོད་གན་གྱི་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་བས་ནས་
མཚམས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཉ་ེཆར་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་ནས། གང་ཟག་གཞན་ཞྱིག་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་ ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས། དོན་གཅོད་དབར་ལ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གནས་སྐབས་
རྱིང་ལ་འགག་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གསར་བསྐ་ོབ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེབཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེགང་ཡང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེས་བསྐོས་པ་དསེ་ལས་མཚམས་བཞག་ཚར་པ་རདེ། ད་
ལྟ་གསར་པ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྐབས་རྱིང་འགག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་མཆན་འགོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ནད་འབུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ནད་
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འབུ་གཅྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་ཡོངས་རགོས་ཀྱི་ (Computer) ས་ོབརྒྱབ་ནས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནས་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་མཉེན་ཆས་ (Software) ཟེར་དགོས་རེད་པ། འཕྲུལ་ཆས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ནས་ང་ཚོས་ནད་འབུ་ད་ེག་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། (Computer) ད་ེངོས་འཛིན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ (Computer) ད་ེགཙང་མ་བཟོས་ཏ།ེ ལྷན་ཁང་ཡོངས་རགོས་ས་ོབརྒྱབ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་གོག་འཕྲྱིན་ (Email) འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་སེབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་སོགས་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ནད་འབུ་མང་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཐུག་ (Spam) ཕོགས་ལ་མར་ཕྱིན་ནས། ས་ོསོའ་ིགོག་འཕྲྱིན་ (Email) ལ་སེབ་མ་
ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། མཆན་དགོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། འཕྲུལ་ཆས་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་མཚན་ཡོད་པའྱི་དྲ་རྒྱ་རེད། (Tibet TV) ནང་ལ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མཆན་འགོད་མཁན་གང་ཟག་གཅྱིག་
ཐེངས་མང་པ་ོསེབས་པ་ཡྱིན་ན། རྫུན་འཆད་མཁན་དེ་ཚོ་དགག་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུས་ཚོད་ད་ེསྐར་མ་ ༥ ནང་ལ་མཆན་ 
༡༠ བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ད་ེདགག་རྒྱུ། ཕར་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡདོ་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ནས་ཀང་
དགག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སྤྲུགས་བས་ནས། དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་དམག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་ངན་དུ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ཡག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་
ཡོད་དུས། ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དགག་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཆ་ེརུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་མཚན་ཞྱིག་སྨོས་སོང་ (Rafael) ཟེར་བ་ད་ེའཛམ་གྱེིང་ཡོངས་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་
སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་གས་རེད། ཁོང་རང་ཡན་ཆད་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང་། གང་སྱིའྱི་
ཐད་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གཙསོ་པའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོརྐུ་མ་མ་ཤོར་བའྱི་ཆེད། དངསོ་གནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་སྙན་གགས་ཆ་ེབའྱི་མྱི་ག་དགོས་བྱུང་ནའང་གས་ནས། 
ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོང་རང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རང་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མ་དགའ་མཁན་ཞྱིག་དང་། མང་གཙ་ོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཤ་ཞེན་ཡོད་
མཁན། ཁངོ་རང་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། ད་ེང་ཚསོ་ཁངོ་རང་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་
ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ང་ཚོས་གས་ནས། ཁོང་རང་གཙསོ་པའྱི་ལས་བདེ་ག་ཡོང་དུས། གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བས་དང་བདེ་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཞྱི་རྩའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་གསུངས་ཚར་སོང་། སར་སྱིལ་དནོ་གཅདོ་ཁང་ཉསོ་ཡོད་པ་མ་རདེ། (Europe) ཡྱི་
ཁང་པ་ཉ་ོཚོང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཐོག་ནས་ཉ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ནས་སྱིད་སོང་རང་ཡོང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེནས་ངས་སྱི་



132 
 

ཡོངས་ནས་གཅྱིག་བཤད་ན་བསམས་བྱུང་། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ཉོས་པ་རེད། ད་ེས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ (New York) ལ་
ཁང་ག་སྤྲད་ནས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། རསེ་ལ་ང་ཚོས་ཉ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཉོས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞ་ེདྲག་
ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ། དརེ་དངུལ་བཟས་མེད་ནའང་བཟས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཆ་ཚང་བཏང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་བའྱི་དངུལ་ཆ་ཚང་
བཏང་ནས་ཁང་པ་ཉོས་པ་ད་ེལ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཆགས་ནས། དོན་གཅོད་ཁག་ད་ེཚོར་ཏོག་ཙམ་ཐ་ེཚམོ་ས་ེཡྱི་མེད་ན་
སྙམ། ང་ཚོས་ཕན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་གཅྱིག་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་ལབ་རྒྱུ་དང་གེང་རྒྱུ་ཆགས་ས་རདེ། ཡག་པ་ོཆགས་
རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་སྙམ་ནས། སྱིད་སོང་རང་ཡོང་ནས་ཐག་གཅོད་རོགས་གྱིས། 
ད་ེའདྲ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མེད་ན་སྙམ། གལ་ཏ་ེང་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་ན་ངས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་
འདུག རྩ་དནོ་ལ་ཕན་པ་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་དངུལ་དང་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཕན་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་ཉ་ོདགོས་བྱུང་ན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
ཉ་ོདགོས་བསམས་ནས་ལོ་བཞྱི་ཙམ་ཕྱིན་སོང་། (Brussels) སྐད་ཆ་བཤད། ད་ེནས་ (Swiss) ཡྱིན་ནའང་གནང་ནས་
འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཐ་ེཚམོ་ཏོག་ཙམ་སསེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེང་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་སྐརོ་བཤད་རྒྱུ་མང་དྲག་ནས། དསེ་སུ་ལ་ཕན་སོང་། སྱིད་སངོ་ལ་སེབས་པ་རདེ། འག་ོམཁན་རདེ། སུད་སྱི་
དོན་གཅོད་དང་སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཉ་ོརྒྱུ་རག་པ་ཡྱིན་ན་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ཉ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོང་
བསད་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་སུད་སྱི་དནོ་གཅདོ་ཉ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ཕར་འག་ོདགསོ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་ཐག་གཅདོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། སུ་ལ་གནདོ་སོང་། སྱི་ཚོགས་ལ་གནདོ་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཤད་རྒྱུ་མང་དྲག་ན་སོན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ནུས་པ་ཆུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དང་། དོན་གཅོད་ཁང་ཉ་ོམྱི་ཐུབ་
པའྱི་ཆདེ་དུ། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་འཆན་མཁན་ད་ེཚ་ོརེད། ཀུན་སངོ་ད་ེའདྲ་ཁེར་ནས་དག་དགའ་གཉནེ་སྡུག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་བས་ན་དོན་གཅོད་ཁང་ག་ཚོད་ཉ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཉ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་ཡྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་ཡྱིན་པ་ད་ེམ་
ཡྱིན་པ་བས་ནས། དྲང་པ་ོབས་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ འདྱི་ད་ལན་ཞོར་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྩྱིས་ས་ོ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
དནོ་དའེྱི་ནང་ནས་ནང་གསསེ་ ༼ཀ་པ།༽ དང་ ༼ཁ་པ།༽ ཡྱིན། ཀ་པ་དརེ་གངོ་དུ་ཞུས་ཚར་དུས་སར་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།  

ད་ེདང་འབལེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པཐད་ནས། དནོ་གཅོད་གཅྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པར་དྲྱི་བ་གནང་ནས། ད་ེདང་འབེལ་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཚང་མར་དྲྱི་བ་བཏང་སོང་ལ་
ཚོགས་གཙོས་དེར་སྟངས་འཛིན་བས་མ་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཀང་བཏོན་མ་སོང་། གལ་ཏ་ེལས་དོན་ད་ེདང་འབེལ་
བ་ཡདོ་ན་དྲྱི་བ་གཏོང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བཤད་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འཕྲོས་ནས་ད་ེརྱིང་ཆབ་སྱིད་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་དྲྱིལ་བསགས་ཟེར་རྒྱུ་དེར། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ལས་འགུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གོ་སྐབས་ཡང་སྤྲོད་དགོས་རེད། ལས་རྱིམ་
རྣམ་བཞག་ཕྱིར་འཐེན་བས་ཚར་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པ་ོལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེའང་ཆ་
ཚང་ཀོག་དགོས་ཀྱི་རདེ།  

གཉྱིས་པ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་བཏོན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་ཟེར་ནས་ཐག་བཅད་ཚར་དུས། བསར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་ཚོད་
བཏོན་ནའང་དརེ་ངསོ་ལེན་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་ནང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད།༽ ལགས་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་
ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་འདནོ་ཡོང་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་ཅེས་གསུངས་
ཚར་དུས། བསར་དུ་ག་ཚོད་བཏོན་ནའང་བསར་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལེན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐག་གཅོད་བདེ་མཁན་ཚགོས་གཙ་ོརདེ།༽ ད་ེའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་བཏོན་ན་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཚོགས་གཙོར་གུས་ཞབས་མདེ་
མཁན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་གུས་ཞབས་མེད་མཁན་དང་རྣམ་འགྱུར་སྡུག་ཆགས་སྟོན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་ཟརེ་ན་མེད། དུས་ཚོད་ཚང་སོང་ཟེར་ན་ཏག་
ཏག་བཟ་ོདགོས་འདུག་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་ཚང་སོང་ཟེར་ནའང་ད་དུང་རྱིག་པ་ོབས་ནས། ཉམས་བས་ནས་འཆད་སོད་
མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག ཚོགས་གཙོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་ཟེར་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་རགོས་ཟརེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༧,༨༧༦,༡༨༠ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༧,༢༤༤,༣༦༧ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༧ ,༢༤༤,༣༦༧ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚགོས་དྲུང་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༦༠༤,༧༢༩ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཧྱིན་སོར་ ༥,༦༠༤,༧༢༩ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  



135 
 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞ་ེདྲག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ ༼ཆ་པ།༽ ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་གྱི་བོད་
ཐགོ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆེད་དབེ་ནང་ཕགོས་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེག་ར་ེགསུང་གྱི་
ཡོད་ན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་སནོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཨྱིན་ཡུལ་ལུང་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་མཁན་ཨྱིན་ཡུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་ལ་འབལེ་བ་གནང་རྒྱུ་དང་། གཞུང་གྱི་ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཟྱིགས་རགོ་དང་ལྟ་སྟངས་འདྱི་
ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ཨྱིན་ཡུལ་ལ་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་ཟརེ་མཁན་ཚགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ག་ོཚདོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དངེ་
སང་ཕལ་ཆེར་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་འདུག ཚོགས་པ་འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་སྱིར་བཏང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་
རོགས་རམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བས། ཕན་ཐོགས་ཀྱང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་འདུག 
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཚགོས་པ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོལྟ་བུ་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་སེབས་ཡོད་
ས་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཨྱིན་ལན་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་ཕན་
ཐགོས་བ་རྒྱུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་དེས། ཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩའྱི་ནང་ལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ 
༡༌༤ ཡྱི་ནང་གསེས་ ༼ཆ་པ།༽ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཆདེ་དེབ་
ནང་ཕོགས་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་གསུང་རྒྱུ་དེ། ད་ེས་རྒྱ་གར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་དང་། ཨྱིན་ཇྱིས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Tibet Society) བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་ཤོས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཡོད་པ། ད་ེའདྲའྱི་
རནེ་བས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བོད་ཐགོ་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་དབེ་གཅྱིག་སྟོན་དགསོ་འདུག 
ད་ེའདྲ་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁོར་བ་རེད། ད་ེའདྲས་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་སོམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཕོགས་དངུལ་
ཕུལ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱུྱུུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སོན་མ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཤེས་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དངུལ་ཕུལ་པ་
ད་ེད་ལྟ་ཨྱིན་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ཞུས་པ་དེ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དམྱིགས་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ངེས་ཅན་དེ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
ཨྱིན་ཇྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཤོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརེན་དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་བས་ནས་ཞུས་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་འདྱི་ནས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་བརེན་སོན་རྩྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེཕུལ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དསེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དངེ་སང་ (Fund, Foundation) 

དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་སྒྱུར་སྟངས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་དག་ེརྩ་དང་ཐབེས་རྩའྱི་ཐགོ་ལ་སྒྱུར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་ནས་ (Tibet Foundation) བོད་ཀྱི་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ལས་མང་པ་ོབསནོ་ཡདོ་པ་རདེ། སྐུ་ལས་མང་པ་ོབསནོ་ནས་རགོས་
དངུལ་ཐབས་འཚལོ་བས་ཏ།ེ གང་སར་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟ།ེ འདྱི་ཧ་ལམ་བདོ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་ཆ་ེབ་ལ་ཁབ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁོང་ཚོའྱི་ནང་ནས་གཙ་ོབོ་མཐུན་རེན་བཞེས་མཁན་འདྱི་དགུང་ལོ་ཏོག་ཙམ་བགེས་འགོ་
དུས་གཞནོ་པ་ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་གནང་བ་རདེ། ད་ེའདྲ་བས་ནས་ལས་འགུལ་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་རདེ། མཐའ་མའྱི་དུས་ལ་ 
(Tibet Foundation) བོད་ཀྱི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། བཀའ་ཤག་
ལའང་སྙན་སེང་བྱུང་བ་རདེ། འདྱིས་ནང་སྱིད་ལའང་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ། མཐའ་མ་ཕག་དངུལ་ལྷག་པ་ད་ེ
གང་སར་གཏོར་མ་གནང་ནས། ནང་སྱིད་ཀྱི་རས་གསོ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་བས་ནས། ཕལ་
ཆེར་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞྱིག་ཀང་སེབས་ཡོད་པ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དག་ེརྩ་ཚོགས་པ་འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེ
ཕམ་པོ་རེད་དེ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་ཀ་
མཇུག་སོང་བེད་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བཤད་གཉྱིས་བཤད་ད་ེའདྲ་བས་ནས་མཚམས་ར་ེཁག་པ་ོ
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ཆགས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་བགེས་པ་ཚ་ོསྐུ་བགེས། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཕ་ཤུལ་བུ་འཛནི་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། པཱ་ལགས་
ཀྱིས་བུ་ལ་རྩྱིས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་པའྱི་ཚགོས་པ་འདྱི་གཞོན་སེས་ ཤྱིག་གྱི་འགན་འཁརེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདྲ་མ་བྱུང་བའྱི་རནེ་བས་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཨྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་དག་ེརྩ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ས་ོབརྒྱབ་
ནས། མ་དངུལ་ལྷག་པ་འདྱི་གང་སར་མ་བཏང་བར། ནང་སྱིད་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་དང་། གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་གནང་བ་འདྱི་
ངས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སོ་བརྒྱབ་པ་ད་ེབ་ོཕམ་རེད་དེ་ཚར་བ་ད་ེ
ཚར་བ་རདེ། དེའང་ཚགོས་པ་ཐོག་མ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གན་རྒྱ་ནང་དུ་གསལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཚགོས་པ་ད་ེས་ོབརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་སྐོར་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་མ་ཞུས་ན་མ་འངོས་པར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཁྲལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ངེས་ཡོད་པར་བརེན། སོ་བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱག་ལུགས་ཚང་མ་སྙན་སེང་ཞུས། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཙམ་ཞྱིག་རེད། 
སྙན་སེང་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག ད་བར་དུ་ཨྱིན་ལན་བོད་ཁང་དག་ེརྩའྱི་བརྒྱུད་ནས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་
དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་ཁོང་ཚ་ོབརྒྱུད་ནས་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་
དང་སགས། ངས་འདྱིར་མཚམས་འཇགོ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འགེལ་བཤད་དང་ལྷག་པར་དུ་ 
(Tibet Society) ཞུ་མཁན་འདྱི་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། བོད་པའྱི་དནོ་དག་ལ་བཙུགས་
པའྱི་ཚགོས་པ་རྱིང་ཤོས་ ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དསེ་ལས་དནོ་ག་ར་ེབས་པའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱུས་མངའ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག  ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གང་ཟག་ལ་ཡོད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཏན་ཏན་ད་ེག་
རང་རེད། (European Union) ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གང་འདྲ་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁོང་རང་ཚོའྱི་
སྱིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་དེར་ཡོད་དུས་ (European Union) ནང་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་
བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ཨྱིན་ཇྱི་ལ་ངེས་པར་དུ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དགོངས་པ་གང་འདྲ་འདུག 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལངས་ཕོགས་ག་འདྲ་འདུག འདྱི་ཁོང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨྱིན་
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ཇྱིའྱི་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་རེད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་བཞྱིན་བོད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་དཀོན་པ་ོརེད་ལབ་ན་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་ན། 
དརེ་བརེན་འདྱི་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཡྱིན་ནའང་བརོད་བ་འདྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་ག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་འདྱིར་ "ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བོད་ཐགོ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་
ཁུངས་ཆེད་" ཟེར་ནས་འདྱིར་བེད་ས་ཞྱིག་བཀོད་འདུག འདྱིའྱི་མགོ་འཐོམས་ས་རེད། ཡང་ན་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལས་དོན་
ཆདེ་དུ་གསུང་གྱི་འདུག འདྱིར་ "ལས་ཁུངས་ཆདེ་" བྱིས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ག་ོབད་ེཔ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག རྩ་བའྱི་དོན་དག་
གང་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོསོང་། ཡྱིན་ནའང་བརོད་བ་འདྱི་ག་ོབད་ེཔ་ོཞྱིག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་
དོན་སྐོར་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུར། རྩ་བའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གསལ་ཤོས་ཧ་གོ་མཁན་བལ་ཡུལ་དང་། རྒྱ་ནག  ལྷག་པར་དུ་སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གར་དབང་
འཛནི་བདེ་སདོ་མཁན་ད་ལྟའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པ་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་ན། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
གཞུང་གྱི་བོད་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་བཟང་ཕོགས་གནང་བའྱི་དུས་སྐབས་ ཤྱིག་ ཤར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཉམས་ཞྱིབ་
བེད་ཡོང་དུས་དེང་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསར་པ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུ་སྐབས་ད་ེདུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ་
གཙ་ོབ་ོས་ོསོའ་ིཁེ་ཕན་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ ཤྱིག་ཡོང་སོད་དུས། ཨྱིན་ཇྱི་འདྱི་ང་ཚ་ོལ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་
འངོས་པར་དཔང་རགས་ར་སྤྲོད་ཁུངས་ལྡན་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་
ཉམས་ཞྱིབ་བེད་ཡོང་དུས་ངསེ་པར་དུ་བོད་ཀྱི་མ་འངོས་པའྱི་འཐབ་རྩོད་དང་། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། སྒྲུབ་དོན་སྟོན་དགོས་འདུག་མ་གཏོགས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གཞྱིར་
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བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཀུན་སོང་འདྱི་འཁེར་མྱི་རུང། ཨྱིན་ཡུལ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆེ་བའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་
རདེ། ད་ེལ་མ་འངོས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་རེས་ངས་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་པ་
བསྟན་འཛིན་བཟང་མ་ོལགས་ཀྱི་ནང་མྱི་ཆ་ཚང་གྱི་ད་བར་དུ་གོམ་འགོས་གཙོས་པའྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་སོང་། 
ལྷག་པར་དུ་ང་ལ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱུར་ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར། བསྟན་འཛིན་བཟང་མ་ོཁངོ་གྱིས་
ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བུ་མ་ོགཉྱིས་ཁྲྱིད་ནས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་གོང་ཁེར་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཁེར་ནས་གོམ་འགོས་འག་ོརྒྱུ་དེས་ང་
ལ་སེམས་འགུལ་ཞེ་དྲག་ཐེབས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་། ཡྱི་རངས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཙོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཚང་མ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལན་དོན་གཅོད་ནས་དེབ་ཕོགས་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཨྱིན་
ཇྱི་དང་བོད། ཨྱིན་གཞུང་དང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། ད་ེནས་ཨྱིན་ལན་ནང་དུ་བོད་མྱི་འབོར་སྟངས། དོན་གཅོད་ཁང་
འཛུགས་སྟངས། ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཨྱིན་ཡུལ་གཙོས་པའྱི་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་
པ། གཉྱིས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་གཞནོ་སསེ་མང་པ་ོཞྱིག་འཚར་ལོངས་བེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་བཅས་
པའྱི་ཡུ་རོབ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ལ་རྒྱབ་སོར་བོས་ཤོག་ཟརེ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་
བོད་མྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ད་ེས་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཆ་ཚང་དེབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱུ་
དང། སོབ་སྦྱོང་རག་རྒྱུ། བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གདེང་འཁེལ་བའྱི་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་རག་གྱི་
རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། དེབ་ད་ེག་སྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་དེབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་སྱིག་གནང་གྲུབ་པ་
རདེ། ཕལ་ཆརེ་པར་སྐྲུན་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་གང་ལགས་ཞུས་ན་ད་ེཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་འཁདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་
པ་ོརེད་འདུག དེར་བརེན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་བོད། ནྱིའུ་ཛི་ལན་ཌྱི་དང་བོད། ད་ེནས་དོན་གཅོད་འཛུགས་སྟངས་དང་། ༸སྐུ་
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མདུན་ཐེངས་ག་ཚོད་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་འཁོད་པ་བས་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ཆ་ཚང་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་
འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སོང་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་བས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་
ཡོད་དུས། ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང། ད་ེལའང་བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པ་ཞེ་དྲག་བཤད་རྒྱུ་
འདུག གང་ཟག་དང་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ནས་བཤད་རྒྱུ་འདུག ཆོས་ཕོགས་དང་འབལེ་ནས་ཀང་བཤད་རྒྱུ་འདུག ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་དེབ་ལ་འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། (Libya) ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ོདང་བོད་དབར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། (Libyan) མྱི་ལ་དེབ་ད་ེསྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ལ་ག་ར་ེབས་ནས་རྒྱབ་སོར་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། 
ལོ་ང་ོསུམ་ཅུ་དང་། བཞྱི་བཅུ། ལྔ་བཅུའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱབ་སོར་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ས་འདྱི་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན། (Libyan) མྱི་ལའང་སེམས་འགུལ་ཐབེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་ཟེར་ནས། དབེ་ད་ེའདྲ་གང་མང་ཞྱིག་ང་ཚསོ་
ཕོགས་སྱིག་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས། རང་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
རེད། དོན་གཅོད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕོགས་སྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕོགས་སྱིག་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་རྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ 
(Institutional Memory) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དཔང་རགས་དགོས་རྒྱུར་དང་། རྒྱབ་སོར་གསར་པ་
རག་རྒྱུ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་རྱིགས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ཀོག་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐོག་
ནས་རདེ།  

ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་ (Tibet Foundation) སོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་
ལས་ཧ་ཅང་བསོན་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་ཞྱིག་རེད། སྐུ་ཚབ་ཟུར་པ་ཞྱིག་རེད། ཁོང་གྱི་ཞལ་པར་འབོར་ཡོང་གྱི་འདུག 
གཞྱི་རྩའྱི་ཁངོ་གྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་རསེ་སུ་ལས་བདེ་བསྐ་ོརྒྱུ་
དང་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རདེ། ད་ེས་ོབརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རདེ། ས་ོརྒྱག་དགསོ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེལས་བེད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་རེ་འཆད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཉེ་བའྱི་ཆར་ནས་དཔལ་
འབོར་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག མྱི་མང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཐོག་རན་པས་བོད་ཀྱི་སྐོར་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་མཁན། བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་
ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག  དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་ས་ོརྒྱག་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རེད་འདུག ངས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དེའང་
སོན་རྩྱིས་འགོ་བཞྱིན་པར་སོང་ཙང་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རོགས་དངུལ་གསར་པ་རག་པ་དང་། ལུང་པ་འགའ་ཤས་ཀྱི་
མྱིང་ང་ཚོས་འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ནས་དངུལ་རག་པ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་རྩ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དཀའ་ལས་
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བརྒྱབ་པ་དང་། འབད་བརྩོན་བས་ནས། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཉེ་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་
ཡུག་ནང་ལ་ཞལ་འདབེས་རག་རྒྱུ་ད་ེཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པ་ོདང་། ཉུང་ཉུང་རེད། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག་
ཡྱིན་ནའང་ས་ོརྒྱག་མཁན་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་རདེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དགངོས་
པ་བཞེས་ནས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བཅར་འདྲྱི་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོརེད། དེ་ཡང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་མཐོ་དམའ་ཤོར་ནས། ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་ཡ་
གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལོག་ཟ་རུལ་སྲུང་ཟེར་བ་དེ། མེད་ནའང་རེད་མདོག་མདོག་བས་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཆད་མཁན་
ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོས་བཤད་དྲག་ན། ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པ་རེད། ཁུངས་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མེད་ནའང་རེད་མདོག་
མདགོ་བཤད་དྲག་ན་ས་ོསོར་གནདོ་རྒྱུ་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་གང་ལ་ཕན་གྱི་མ་རདེ། ད་རསེ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་སོང་། ལགས་ས།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༥,༦༠༤,༧༢༩ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་
པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨྱིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་
རྩའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ 
༡༤,༦༨༨,༢༠༩ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨྱིན་ལན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩ་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༦༨༨,༢༠༩ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་
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རྒྱུན་གོན་ཡྱིན། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༦༣,༣༢༦ རདེ་འདུག དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༦༣,༣༢༦ གཏན་འབེབས་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ངམ་དཔལ་
ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་གཅོད་
ཁང་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
དགོས་ནའང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར། གཅྱིག་ནས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པོའ་ིམཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་རདེ། 
གཉྱིས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེཡང་བོད་རྱིགས་ཤ་ཁྲག་གཅྱིག་པ་
རང་རང་གྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཚར་བའྱི་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཀྱ་ིཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་
ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འགའོ་ིསྐོར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དནོ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེག་རང་གྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། 
རྩ་བའྱི་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་དབར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
དངོས་གནས་བས་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་མྱི་དགོས་པ་དང་ཡོང་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་པའྱི་ནང་ནས་
སེམས་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་དང་། ལྷག་བསམ་ཆ་ེཤོས། བསོ་གཏངོ་ཆ་ེཤོས་གནང་མཁན་ད།ེ ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཟུར་པ་དང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་བོད་དུ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་འདྱིར་ཕེབས་སོད་མཁན་ཚོར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་ཞ་ེདྲག་མེད་ནའང་། སེམས་དང་བསམ་པའྱི་ཁད་བས་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ཐོག་ནས་བཏང་བཞག་པ། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ད་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོངས་བསམ་པ་ལྟར་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་གཞན་ལ་ཡོད་མཁན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་ཤག ས་གནས་
གཞན་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལས་ཀང་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཕབེས་མཁན་ཚསོ་གཞུང་
ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་གྱི་ཡོད་ཤག་དྲན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཡོང་དུས། ཨ་ཁ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་གནང་ནས་ཕ་གྱིར་
བཏང་བའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚོའྱི་གནང་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་པའྱི་སེམས་ནང་བ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བོད་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། 
དེར་འཛིང་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེལ་སང་མེད་གཏང་རྒྱུ། ད་ེལ་རྩྱིས་མེད་གཏང་རྒྱུ་རྱིགས་བསར་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དུས། ད་ེ
ཡང་མྱི་ཉུང་ཉུང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག མྱི་མང་པ་ོའདུག མྱི་ལ་རུང་ན་ལྷ་ལ་མྱི་རུང་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། མྱི་ད་ེཚའོྱི་སེམས་
ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ད་ེཚོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྱིན་ན་སྙམ། གནས་སྟངས་སོ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེ
ཚོའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞུ་དགོས་མྱི་འདུག ཕར་ཚུར་ཡྱི་གེ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། གང་
ལྟར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གང་འདྲ་ཡངོ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཚོར་བ་འདྲ་འདུག་གམ། ཕར་ཡག་པ་ོ
ག་ཚོད་བས་ཀང་ཚུར་དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་གྱི་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལ་སང་མེད་དང་བརྩྱི་བཀུར་མེད་པ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་དག་ཁ་གཏད་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་ནས་ཁ་གཏད་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཚརོ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། 

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པར། སྱིར་བཏང་འདྱི་འབེལ་ཡོད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་རང་ལ་དྲྱི་བ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འཛམ་གྱིང་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་ཕར་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་
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འབལེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་མཁན་ཕར་འག་ོམཁན་
མང་པ་ོཞྱིག མཐངོ་མཆན་ཡྱིག་ཆ་ (VISA) རག་ཚར་མཁན། འག་ོརྒྱུ་ཐག་ཆོད་སོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་བ་དང་། ཅ་ལག་ཡྱིན་ནའང་བཙོངས་ཚར། འག་ོགབས་ཡོད་པའྱི་སྐབས་དེར་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་སོད་མྱི་
ཆོག་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་ད་ེསེབས་པ་རེད། ལ་ོགཅྱིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། མྱི་མང་པོར་བརབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོའག་ོཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དྲང་པ་ོབཤད་ན་མཐོང་མཆན་ཡྱིག་ཆའྱི་དུས་ཡུན་
དའེང་རགོས་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིགས་ལམ་སང་ཕར་ཕབེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འག་ོཆས་ངན་པས་འདུག་ཆས་རད། 
ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ལ་དངསོ་གནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག འག་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་
ཚང་བཏྱིང་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་ལས་ཀ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་ནས་འཐེན་ཚར། ཅ་ལག་ཚང་མ་
བཙངོས་ཚར། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ོགཅྱིག་ཙམ་རྱིང་སོད་དགོས་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་སྐོར་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་དང་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐད་ནས་ཡྱིན། དང་པ་ོདརེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐརེ་ནང་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། ང་ཚའོྱི་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་ཕ་གྱིར་བདོ་རྱིགས་མཐུན་
ཚགོས་ཞསེ་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་ག་ོནོར་ཐབེས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེ (Sydney) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་དང་། ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཆེད་དུ་བོས་གཏོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་མཁན་
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ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བར་ལན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འགོ་དུས། ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་སོད་མཁན། མང་པ་ོཞྱིག་ཉམ་ཆུང་བས་ནས་བཞུགས་མཁན་
ཡོད་པ་རེད། ཞེ་དྲག་གནང་མ་ཐུབ་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ལ་བརབ་གསྱིག་མ་ཐེབས་པར་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ཡང་ཕོག་ཐུག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམས་པར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དེའྱི་མཉམ་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ལྟ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ས་གནས་
འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་གནད་འགག་ཆ་ེབའྱི་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཕ་གྱིའྱི་སྱིད་དབང་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་ལམ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁངོ་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནང་དུ་བོད་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  (Australia 

Tibet Council) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་
ལས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཁག་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་འཐབ་རྩོད་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས་གནོད་སེལ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཐད་
ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་
བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་ལ་ོད་ེསནོ་མ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་དནོ་གཅོད་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་
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བརྒྱུད་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་ལ་ོདེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཡྱིད་ཚིམས་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྱིད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཐུབ་སོང་སྟེ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
ཐུབ་མ་སོང་ཞསེ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་དྲན་སོང་། དམྱིགས་བསལ་དུ་ཨྱིན་ལན་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་༸རྒྱལ་
བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་ལ་ོའབུར་དུ་ཐནོ་པའྱི་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  

༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་ལ་ོདརེ་འཛམ་གྱིང་དུ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་གྱི་ང་ཚོས་ཤུགས་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱག་མ་ཐུབ་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོད་ེརགོས་ཚར་བ་རདེ་དམ། ཡང་ན་
ད་དུང་ཕར་འགང་བས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་ལོ་ད་ེསྲུང་བརྩྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འཆར་ཡོད་
དམ་མདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཕབེས་སོད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་དངསོ་དང་འབེལ་ཡོད། 
འབེལ་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རོགས་ནས། ད་ལྟ་ག་བ་ནས་གཏོང་དགོས་ས་རེད་བལྟས་ནས་ཧ་ལམ་
ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ནས། ད་ེཡང་རོགས་ནས་དེའྱི་རེས་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་པ་
ད་ེའདྲ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ག་ོཐསོ་བྱུང་། དའེྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལ་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་བསམས་པ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

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

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ (Sydney) ལ་ཡདོ་པའྱི་གནད་དནོ་དའེྱི་ཐགོ་ནས། ཚགོས་གཙའོྱི་ལམ་སྟནོ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན། བཀའ་
ཟུར་གཅྱིག་དང་ས་གནས་ནས་མཁས་དབང་། ད་ེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཕག་ལས་ཡུན་རྱིང་གནང་མོང་མཁན། སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཤེས་འཇོན་གཉྱིས་ལྡན་ཡོད་མཁན་བསྐོས་པ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
གནང་སོང་། མཐའ་མ་དེར་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་ད་ེལྟར་བྱིས་འདུག  འབད་བརྩོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་བ་ཡྱིན། མཐའ་མ་
དེར་མཐུན་འབེལ་གནང་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཐ་ོའབོར་བ་རེད། དེར་བརེན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ། 
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ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་རང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་བཀའ་ཟུར་དང་།  (Sydney) ལ་
བཞུགས་མཁན་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་དརེ་གནང་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཚོར་བ་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་གསལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། བར་ལན་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ (Sydney) ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་
ཚོའྱི་དགོངས་པ་དེ་ད་ལྟའང་མཁྲེགས་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་འདུག ད་དུང་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་གནང་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེས་ང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་འདྱི་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ་རེད། ང་ 
(Canberra) ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་མོང་། གང་ཟག་རང་ཉྱིད་ལ་མཚོན་ན་ཆུང་དུས་ནས་བཙན་བོལ་ནང་འཚར་ལོངས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། བོད་མཐོང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ནང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཟེར་དུས་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་སྟག་ས་
འཇྱིགས་མེད་བཟང་པ་ོགཙོས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་དང་། ཨ་མ་ཨ་བད་ེལགས། ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཡོད་པའྱི་
སྐུ་ཤོག་བག་གོས་གཙོས་པའྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བསེབས་ནས་སོག་མོང་། སོག་དུས་
རང་བཞྱིན་གྱི་མྱིག་ཆུ་ཤོར་བ་ཞྱིག་དང་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེས་བྱུང་། ང་གཞོན་ནུ་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོགོད་གོལ་གཏོང་དགོས་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་སྐད་འབོད་སོན་དུ་འགོ་
མོང་། རྒྱ་གར་གྱི་བཙནོ་ཁང་ནང་དུའང་འག་ོམོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་བདོ་ནང་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
མཁན་ཚོར་ཨ་ཅང་ཅང་། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རེད་བསམས་ནས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞེ་དྲག་འཇོག་གྱི་
ཡོད། སྱིད་སོང་ཆགས་པའྱི་རེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ལོར་ངའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་
སོང་། ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་རབ་འཆད་དུས་ང་ཧ་ལས་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ང་ཚོས་ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ གྱི་སོན་རྩྱིས་ནང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབེལ་
ཡོད་དང་། འབེལ་ཆགས་ཀྱི་ཟླ་རེའྱི་དོད་སར་ཡོད། ཁེད་རང་ཚོ་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་འདང་ཐུབ་པ་དགོས་རེད་
ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡག་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སར་བ་
ཡྱིན། རེས་སུ་ཁེད་རང་ཚོར་བཞུགས་ས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཆེད་དུ་ཡ་གྱིར་ཁང་པ་
ཞྱིག་ཀང་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོའཁོར་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚ་ོབཙོན་ཁང་
ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་སུའང་། གོད་གལོ་གཏངོ་དགསོ་ཡདོ་ཟེར་ནས་སྐད་འབདོ་སནོ་དུ་མང་པ་ོའག་ོམོང་། ང་ཚསོ་དཔའ་བ་ོ
རྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་པ་ོརདེ་འདུག མང་ཆ་ེབ་ཡག་པ་ོརདེ། ཁ་
ཤས་ཀྱི་བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ངས་ཚད་མཐོ་པ་ོབཞག་ས་ད་ེདག ཨ་ཁ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་བཙན་
བོལ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བེད་མཁན་གཞོན་སེས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེས་གུས་ཞབས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞེ་དྲག་བས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
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ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ནང་ལའང་འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརང་བཞྱིན་བ་ོ
ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ང་ཚསོ་ཆ་ེམཐངོ་སྤྲད་སའྱི་མྱི་ས་ད་ེདག་ཆ་ེམཐོང་ཡོད་སར་བཞུགས་མ་ཐུབ་པར་ཆབ་སྱིད་ནང་
དུ་འཛུལ་ནས། ཕོགས་ཞེན་ཁ་ོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚོར་གདུག་རྩུབ་གཏོང་གྱི་འདུག 
བཙན་དབང་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅསེ་པའྱི་དཔང་རགས་རདེ། དཔང་རགས་ནང་ནས་དཔའ་བ་ོརདེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བོད་ནང་དུ་མངོ་
ཚརོ་ད་ེདག་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆར་གསུངས་པ་དང་། དཔང་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། སོབས་པ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་གསུང་
རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འཛུལ་ནས་རོག་ག་རང་རང་བཟ་ོཡོང་དུས། ངས་སོན་མ་བསམས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་མྱི་
འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག ད་ེའདྲའྱི་སེམས་ལ་ར་ཁ་ཏན་ཏན་བཟོས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་སོན་མ་ (Canberra) ལ་
འག་ོདུས་ཐད་ཀར་ཞུ་མོང་ཡོད། (Sydney) ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་མོང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡག་པ་ོརེད་
ད།ེ སྙྱིང་ར།ེ མར་ཐནོ་ནས་ལངས་ཕོགས་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལབ་མཁན་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཉུང་ཤས་
གཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་བ་ོཕམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལ་མ་བརྩྱིས་པ་ད་ེརདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གཏངོ་
དགོས་རེད་ཅེས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཐག་བཅད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ང་
ཚོར་གོ་སྐབས་ཡག་པ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ད་ེཚ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཁ་ོཚ་ོབོད་ནང་དུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམངས་རེད་ཟེར་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐོབ་ཐང་དང་མཐུན་
རེན་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཐོབ་ཐང་ཡྱིན་ན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། 
ཁེད་རང་བསྟན་འཛིན་ར་ོརརེ་འདྱི་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེཐབོ་ཐང་རདེ། མཐུན་རནེ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་ནས་ང་ཚོར་ལས་འཆར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ག་ར་ེབེད་དགོས་སམ་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་འབོར་དུས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་བདམས་ནས། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕུལ་བ་དེར་མཐུན་རེན་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟ་མཐུན་རེན་ད་ེ
ཐོབ་ཐང་ཆགས་ནས། ང་ཚོ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ཐོབ་ཐང་རེད་བསམས་ནས། ཕ་གྱིར་སེབས་ཚར་དུས་ང་ཚོར་སྐལ་ལ་རག་སོང་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྐལ་ལ་མ་རེད། མཐུན་རེན་རེད། མཐུན་རེན་དེ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགོ་ལས་ཚང་མས་དཀའ་
ལས་བརྒྱབ་ནས་ཁདེ་རང་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསནོ་པར་བརནེ་ནས་མཐུན་རནེ་སྦྱར་པ་ཞྱིག་རདེ། མཐུན་རནེ་ཚུར་ལེན་ཆགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གཏང་རྒྱུ་མཚམས་འཇགོས་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཐག་གཅོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མཚམས་ར་ེབསམ་བ་ོད་ེ
འདྲ་འཁོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནོད་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་དང་། འབལེ་ཡདོ། འབལེ་ཆགས་ཚརོ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ད་ལྟ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་བ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བསྐོས་ཚར་བ་རེད། མཐངོ་མཆན་ (VISA) དང་ཆ་ཚང་འགྱིགས་
ཚར་བ་རེད། གནམ་གྲུ་གཏང་རྒྱུ་རང་ལ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་འགོར་སོང་། ཁ་ོརང་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་ (Ticket) གཉྱིས་རག་རྒྱུར་
དཀའ་ལས་འདུག སེར་གྱི་གནམ་གྲུ་ཁ་སང་འཕུར་གྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་རྐུབ་བཀག་རག་པ་རདེ་
ད།ེ གནམ་གྲུ་ད་ེའཕུར་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་རེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཡོད་དུས། ཆབ་
སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ལངས་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགག་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་མ་ཞུས་པ་མེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུག་
ཕུལ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་ཙང་ (VISA) རོགས་ཚར་བ་དང་། ལས་ཀ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་
པ། ཕྲུ་གུ་སབོ་གྲྭ་ནས་འཐནེ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སབེས་ཚར་བའྱི་
རེས་ལ་ཕ་གྱིར་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གནས་སྐབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའང་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེལྟར་ངོས་འཛིན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེནས་འབེལ་ཡོད་དང་འབེལ་ཆགས་ཕེབས་མཁན་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་
ད་ེདངོས་འབེལ་རེད། དེའང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ། ང་ཚོས་དུས་བཀག་ཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་
ཚོད་ད་ེརོགས་ཚར་རེད། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་དུས་ཚོད་ད་ེསོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། 
ནང་མྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཡོད་མཁན། འཛིན་གྲྭ་ ༨ པ་ཐོན་པ། ཨྱིན་ཇྱི་མཁེན་མཁན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་མྱི་ར་ེནས་མྱི་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
ཟུར་དང་། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གཞུང་ནས་ཞབས་བཀག་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བང་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཉམ་ཐག་ཚང་མ་
གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོནོར་མ་ཐབེས་རོགས་གནང་མ་གཏོགས། དེར་འག་ོམཁན་ཚ་ོཕ་གྱིར་སེབས་
པ་དང་། ང་ཚོས་མྱི་གངས་ ༥།༡༠། ༡༥།༢༠ ག་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོལམ་སང་སབས་བཅོལ་གྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཁ་ོནར་བརེན་ནས་ལས་ཀ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བས་ནས་སོད་ཀྱི་ཟེར་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིས་སུ་
འག་ོམཁན་ད་ེཚ་ོའགག་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་གཟུགས་པ་ོཐང་པ་ོདང་། སོབ་སྦྱངོ་ཡོད་མཁན། ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་
བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག ནང་མྱི་ར་ེནས་མྱི་རེ་འདེམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོཕར་སེབས་ནས་ཚུར་རོགས་པ་བས་ཏེ་ཉམ་
ཐག་ལས་གོལ་པ་དང་། ག་ོསྐབས་ཤྱིག་རག་རྒྱུ། ཁངོ་ཚ་ོཉམ་ཐག་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ས་ོཤོས་གས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེདག་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་སྤྲད་ན་ཞེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་། བསམ་བོའ་ིནང་དུ་བང་བསྱིགས་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་བེད་པ་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་རོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
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སྙན་ཞུ་འབོར་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྐབས་རྱིང་རོགས་ས་མ་རེད། ང་ཚོས་ལ་ོགཅྱིག་སོན་ལ་ཧ་ལམ་རོགས་
གབས་མེད་ན་བསམས་སོང་སྟེ། ཐ་ོཡོད་པ་ཆ་ཚང་བཏང་ཚར་བ་རེད། ད་ེལྟར་བསམས་པ་རེད་ད་ེསྙན་ཞུ་འབོར་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་རྱིང་རོགས་ས་མ་རེད། དེར་བརེན་བཀའ་ཤག་ནས་བང་བསྱིགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ (Tibetan Council) མཉམ་དུ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མཉམ་དུ་དོན་གཅོད་
སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོསྨྱིན་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེས་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་སང་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་ང་རྒྱལ་ཞནེ་ཆ་ེདྲག་
པས་ཡྱིན་འགོ། གཅྱིག་བས་ན་ངས་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞེན་ཁོག་ཤུགས་ཆེ་དྲག་པས་ཡྱིན་འགོ། ངས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ས་གནས་ཁག་ཏུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ངས་ག་ར་ེ
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེ (Center) བསྟྱི་གནས་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོ (Partner) རདེ། 
མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད། ད་ེནས་ངས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ (Invaluable Partner) ཧ་ལས་པའྱི་ཆེ་མཐོང་
ལྡན་པའྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ (Indispensable) མ་རེད། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མ་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བོས་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྩ་དོན་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབེད་དགོས་ནའང་སྱིད་བྱུས་དང་། ལངས་ཕོགས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་
རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དེར་
རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ་རདེ། དརེ་བརེན་རྣམ་པ་ཚསོ་ང་ཚོས་བཤད་པ་དང་ལམ་སྟོན་བས་པ་ཚང་མ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྣམ་པ་ཚོ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རེད། ག་རེ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འགལ་ཟླ་
འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡྱིན། ལབ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། འགྱུར་བ་མ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཁེད་རང་གྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚའོྱི་གནང་སྟངས་ཁག་ཁག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་ཡྱི་རེད་ཟེར་དུས། སོན་མ་ལོ་ ༢༠ དང་ ༣༠ ཡྱི་སོན་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ལངས་
ཕོགས་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འཆད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ངས་དང་
པ་ོནས་གསལ་པ་ོབཟོས་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ (Australia Tibetan Council) གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པ་ཚང་མར་བསྟྱི་གནས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་ནང་ལ་དོན་གཅོད་ཁང་རེད། འདྱིས་
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ཕག་ལས་གནང་གྱི་རདེ། དའེྱི་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ།  

ང་ཚོས་ (New York) ནས་ (Washington D.C.) ལ་དོན་གཅོད་སོ་དགོས་དོན་དེའང་། ཐད་ཀར་ཕ་ོབང་དཀར་པོ་
དང་། གོས་ཚོགས། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་
ཐུབ་ན་ཟེར་ནས། དནོ་ཁང་སོས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་རོགས་དངུལ་མང་པ་ོརག་པ་དང་། ཁྲྱིམས་འཆར་བཟ་ོཐུབ་པ་
སོགས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དནོ་གཅོད་སསོ་པ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་རྐང་འགན་ད་ེདནོ་
གཅདོ་ཀྱིས་འཁརེ་དགོས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

ད་ེནས་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་ལ་ོའདྱི་ང་ཚསོ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ལོའ་ིཚགོས་ཆུང་ཡང་ཡོད་པ་
རདེ། ཚགོས་ཆུང་ནས་ད་རསེ་ནད་ཡམས་ཀྱི་རནེ་པས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་
པ་ཆ་ཚང་གྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཁ་སོན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐོངས་ནས། ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོའགེམས་བས་
ཚར་བ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སོན་རྩྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ད་ེརོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕར་
འགང་བས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ བར་དུ་བཟོས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དོན་གཅོད་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ལོའ་ི
ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་བེད་རོགས་གནང་ཞེས་
གསུང་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེབཞྱིན་གནང་ཡོད། ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། དནོ་གཅོད་ཁག་ནས་གང་གནང་ཡོད་པ་
ཞྱིབ་ཕྲ་འབུལ་ཆགོ  

དའེྱི་ནང་ནས་ད་རསེ་བདོ་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ (TibetTV) ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐུགས་བསདེ་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐརོ་ལ་
ཕལ་ཆེར་སྐད་རྱིགས་བཅ་ོལྔ། མྱི་གངས་ ༡༢༡ དང་། སྐད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གངས་ ༡༥ ཡྱི་ཐོག ལུང་པ་གངས་ ༡༩ ནས་
མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། ཉྱིན་གངས་ ༨ རྱིང་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་ (Four Commitments) ག་རེ་
ཡྱིན་པ་ཡངོས་གགས་སུ་ཁབ་ཐུབ་པ་བས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཉ་ེབའྱི་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུང་
ཆོས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་སོབ་ག་དུས་གནང་རུང་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་ད་ེབོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚོས་ཧ་གོ་དགོས་འདུག རྒྱ་གར་མྱི་མང་གྱིས་ཀང་མཁེན་དགོས་
འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆར། འཇར་མན། རཱ་ཤྱི་ཡ། སོག་པ་ོབཅས་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལས། མཁས་པ་ཁག་གྱི་གསུང་ཕགོས་སྱིག་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་
ཆ་ཚང་གནང་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་གནང་འགྲུབ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་ཡྱིག་དང་། ཨྱིན་ཡྱིག  
བོད་ཡྱིག་ནང་མར་ཕབ་ནས་དབེ་ཕགོས་སྱིག་བས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབེ་ད་ེབཀའ་སོབ་གནང་མཁན་ས་ོསོར་མར་ཕུལ་
ནས་ས་ོསོས་གཙང་བཤུས་གནང་ནས། ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་བཀོད་ནས་དབེ་གཟུགས་བཏོན་ཡདོ་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་སྐད་ཡྱིག་
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འདྲ་མྱིན་ས་ཚོགས་ཤེས་མཁན་མཁས་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཚིག་ཐོག་ནས་མར་ཕབ་ནས། དེབ་གཟུགས་སུ་བཀོད་
ནས་ཉར་ཚགས་བས་ཏེ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་སུ་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི། མཛད་འཕྲྱིན་བཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེབརན་འཕྲྱིན་
བརྒྱུད་ནས་ཐོས་པ་དང་མཐོང་བ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་ཕབ་ནས་རེས་སུ་དེབ་ཕོགས་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ཡྱིན་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་
གྱི་དགངོས་པ་དང་བཀའ་སོབ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་རདེ། གཙ་ོབ་ོཐུགས་བསདེ་དམ་བཅའ་
བཞྱི་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ང་ཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་དེར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ནང་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་ད་ེམཚུངས་གང་མང་གནང་དགོས་
འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དེའང་ང་ཚོས་ད་ལོ་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ནང་ལ་བས་རེས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཏུ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སར་ཡང་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཡོད། དེ་ནས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཀུན་
དགའ་བསདོ་སྟོབས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་དོགས་
འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་གཏང་རྒྱུ་དེ་
རགོས་སོང་ན། དའེྱི་རསེ་ལ་ཉམ་ཐག་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་བང་བསྱིགས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སངོ་། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་
ད་ལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉམ་ཐག་གགས་ཅན་སྱིར་ནས་གཅྱིག་དང་། མོན་གྷ་ོནས་གཅྱིག དྷ་རམ་ས་ནས་གཅྱིག་
བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོདངོས་ནས་ཉམ་ཐག་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་འབེལ་
ཡོད། འབེལ་ཆགས་རོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ད་ེཚ་ོགསུམ་འདྱི་ནས་ཕར་གཏང་རྒྱུའྱི་གས་སུ་ཚུད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉམ་ཐག་གྱི་རྩྱིས་འགོ་འདྱི་ནང་སྱིད་སྐབས་སུ་བསེབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཞྱིབ་ཕྲ་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུང་
གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོད་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ས་ོཤོས་ཆགས་པ་ད་ེདག་བཏང་ན་བསམ་
པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ། དརེ་དང་པ་ོནས་ད་ེདག་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བསམ་བ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཁོར་མ་
སོང་། བཏང་དང་མ་བཏང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སྐབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ནང་སྱིད་
བཀའ་བནོ་གྱིས་ཉམ་ཐག་སྐརོ་ལ་གསུང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ནང་སྱིད་ཀྱི་སནོ་རྩྱིས་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ།  

ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༦༦༣,༣༢༦ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་
བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༩,༨༨,༢༣༢ རདེ་འདུག དརེ་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲལོ་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སརོ་ ༩,༨༨,༢༣༢ གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  



154 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའ་ིདམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བ་གཅྱིག་དང་། ལས་དནོ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། རྩྱིས་འག་ོཨང་ ༥ པ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གཉྱིས་ཞེས་པ་ད།ེ ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གཉྱིས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་
ཌྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་རེད་དམ། ཡང་ན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཙོས་པའྱི་ཆོས་ལུགས་
གཞན་པའྱི་མཉམ་དུ་ཚགོས་ཆནེ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་
གང་དང་གང་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ད་ེསྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་གྱིས། སྱིར་བཏང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་གཅོད་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བའྱི་སྐོར་
ད་ེརེད། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡྱི་གེ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབསེབས་ནས། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐོར་རེད། དེར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདབེས་བས་ཚར་ཡྱིན་དུས་ངས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་ཕར་འགོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསད་འདུག གནམ་གྲུའྱི་འཛིན་ཤོག་ད་ེཚར་
གཉྱིས་གསུམ་བར་ེཔ་ོབསོགས་ཚར་འདུག ད་ེཚ་ོརེས་མ་ནད་ཡམས་ད་ེཚར་རེས་གང་མགོགས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་
གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་འསོ་མྱི་ཞྱིག ད་ེང་རང་
གིས་ག་ོཐོས་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་དང་དཔང་རགས་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྱི་འཐུས་འོས་མྱི་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྲ་ལམ་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་
སོང་ངམ་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མྱི་ད་ེསོན་མ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལག་བཟའ་བར་ཕྱིན་ཡོད་པ་སོགས་སྐད་
ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག བདནེ་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད། གལ་སྱིད་ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་ན་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང༌གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་འཕར་ནས་ངེས་པར་དུ་དེར་སྟངས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་
པའྱི་ད་ལྟའྱི་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་འགན་འཛནི་ལས་འཕར་ལ་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཟེར་ན། བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བཟ་ོམཁན་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱི་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དགོས་པ་ཡདོ་མཁན་རྱིགས་ཚང་མར་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འསོ་གཞྱི་ནང་དུ་གཏང་རྒྱུ་མྱི་འདུག མང་ཚགོས་
ཀྱི་ངོས་ནས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ལས་བེད་ད་ེཚོར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་ཆོག་པ་འདུག ཐག་ཡག་པ་ོགཅོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་བེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགོར་གྱི་འདུག ཐག་གཅོད་ཡག་པ་ོབེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
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འདུག ཡག་པ་ོབེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ད་ེའདྲ་མ་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་རེད། གང་ལྟར་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་
དོན་གཞྱིར་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཡོད་ན། སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བཟ་ོམཁན་དང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ནག་ཉེས་ཕོག་ཟྱིན་པ། རྒྱ་མྱི་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་སུ་གྱུར་བར་ཚང་མ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ངསེ་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༥ པ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱལ་ཡངོས་ཚགོས་ཐངེས་གཉྱིས་གསུངས་པ་ད་ེན་ནྱིང་ཚགོས་ཐངེས་དང་པ་ོཚུགས་ཟྱིན་པ་རདེ། 
ད་ལོ་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དུ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཆགས་ན་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ཁབ་ཁངོས་དང་ནྱིའུ་ཛ་ིལེན་ཌྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཆསོ་
ཚོགས་ཁག་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་འདུག བཞྱི་བཅུ་ཙམ་དེའྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བ་མ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མཁན་པ་ོཡྱིན་
ནའང་འདྲ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས་མཉམ་དུ་འགན་འཁེར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཆོས་ཚོགས་འཚོགས་
རྒྱུ་དགངོས་པ་རདེ། སོང་ཙང་། དའེང་ཕ་གྱིར་ཡདོ་པའྱི་ཆསོ་ཚོགས་རང་པར་ག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱིར་ཡདོ་པ་ལ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ག་ོཡྱི་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཚང་མ་ཚུད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

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

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཞེ་དྲག་ལྟ་ཡྱི་མེད་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཧ་གོ་མ་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སང་གྲུང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སར་ཡང་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་རསེ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ངས་བོད་བརྒྱུད་ནང་
བསྟན་ཟེར་བ་ད་ེཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ནེའུ་ཛ་ིལན་ཌྱི་ཡྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གཙསོ་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོརདེ་དམ་ཞསེ་དྲྱིས་པ་དང་། ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
ལྱི་ཡ་དང་ནྱིའུ་ཛི་ལེན་ཌྱིར་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕར་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། དེར་གསན་ཕོགས་མ་ནོར་བ་གནང་
རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀར་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེགངས་ཤྱིག་ལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཚམས་ར་ེསྐད་ཆ་ག་ོ
དང་མ་ག་ོབ་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་སྟངས་ནརོ་བ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁེད་ཀྱིས་
གང་གསུངས་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངའྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཆོས་ཚོགས་གངས་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་
ཙམ་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ་ཚང་མའྱི་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཆསོ་ཚགོས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་ད་ེདག་གྱི་མཚན་གཞུང་ད་ལྟ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
ད་ེརྱིང་སནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཆསོ་རྱིགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་འབུལ་
ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་དུ་འཁོད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལགས་ས།ོ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༩,༨༨,༢༣༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར ༣,༣༢༢,༧༢༨ རདེ་འདུག དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣,༣༢༢,༧༢༨ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༤༦༡,༡༧༢ རདེ་འདུག ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༤༦༡,༡༧༢ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཅང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམོས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༨,༠༡༩,༧༤༥ རདེ་འདུག དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༨,༠༡༩,༧༤༥ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ནས་གསལ་བཤད་རྱིམ་པ་མང་པ་ོགནང་བ་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གྱི་གོས་ཚགོས་
བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་ཆ་ེཤོས་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་ཤོས་ད་ེརེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། དེར་
འབད་བརྩོན་གནང་མཁན་ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ངས་ཐད་ཀར་ཞུ་
རྒྱུར། དེ་ཉེ་ཆར་ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཉྱི་འོང་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་
ཚགོས་ཏ།ེ དའེྱི་ནང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དནོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་
གུས་བཀུར་ཞུས་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་འདུག དེར་བརེན་ད་ེའདྲའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་
ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབརྒྱུད་ནས་འཚོལ་དགོས་མྱིན། ཨ་རྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་
ཐབས་ལམ་ད་ེའག་ོས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་བཞྱིན་དུ་ང་རང་ཚ་ོཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འབད་བརྩོན་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པས་མྱི་གཞན་གྱིས་
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གནང་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ལབ་པ་དང་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་
རྣམ་པ་གང་ཡང་མཇལ་མ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཆ་ེཤོས་ཆགས་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་གཙ་ོཆ་ེཤོས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསར་དུ་གནང་བར་བརནེ་ནས་རདེ། སྱིད་སངོ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐུབ་འབད་བརྩོན་བས་པར་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ལོ་ ༡༠ ཡྱི་རྱིང་ལ་ཉྱི་འོང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་སང་ལ་གདོང་ལེན་དང་། ལངས་ཕོགས། བོད་ཐོག་ཐད་ཀར་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ད་ེ
འདྲ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཔརེ་ན། གཞུང་འབལེ་གྱི་བརན་འཕྲྱིན་ (NHK) ཞསེ་པའྱི་ནང་བོད་དནོ་
སྐོར་ལ་འཐོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཐངེས་གཉྱིས་པའམ་གསུམ་པ་འག་ོདུས་སྐར་མ་ ༡ ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་
ཡོད་པ་རེད། དེའང་དགོང་མ་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢ ལ་བཏང་བ་རེད། དེའང་ཧ་ཅང་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་དང་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
འགོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱི་ཧ་ལས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ཁ་སོན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རདེ། ནང་ཁུལ་གྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འཁོད་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་འཁོད་
མྱི་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་དུ་གཏུན་དགོས་རེད་ལབ་ནས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་སེལ་ནས། ཁོང་ཚོས་ནང་ཁུལ་གོས་ཆོད་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་བཞག་ནས་གོམ་པ་མ་སོང་ན་རྱིམ་པས་སསོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ཨ་
རྱི་ནང་བཞྱིན་ཁྲྱིམས་འཆར་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འབོད་
སྐུལ་མ་སོང་ནའང་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུས། གོམ་པ་རྱིམ་པས་སོས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམས་པ་ལ་བརན་པ་ོཞྱིག་དང་ར་ེབ་ཆ་ེབ་
ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཚོས་ང་མ་འཁྱུར་གོང་དུ་ངེས་པར་དུ་ཡོང་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་གཅྱིག་
བས་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནང་ཁོ་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གང་མང་འཛོམས་ནས་ཉྱི་འོང་གྱི་སྱིད་འཛིན་སྱིད་བོན་ཟུར་པ་ 
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(Shinzo Abe) ཡྱིན་ནའང་། ཐོག་མ་ང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཕར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལྔའམ་
དྲུག་ནས། ཚོགས་འདུ་ཁག་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་རང་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་
མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་མཐར་ ༣༠, ༤༠ ཡོད་པ། ཁ་ོརང་ཚོས་
ས་ེལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་འབད་བརྩནོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ཚརོ་
བ་དང་ང་ཚའོྱི་ར་ེབ་ད་ེཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་ ༨,༠༡༩,༧༤༥ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགག་བ། 
དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསེང་ཡྱིན། 

 


