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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། 

 
༡༌༌༌༡ 

༢ གོང་གསལ་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྒེང་། ༢༌༌༌༣༨ 
 
 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབྒེབས། 
མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་
འབྒེབས། 

 
 

༣༩༌༌༌༦༥ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་
འབྒེབས། 

 
༦༦༌༌༌༨༢ 

༥ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། ༨༣༌༌༌༡༠༣ 
 
༦ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། 

 
༡༠༤༌༌༌༡༡༦ 

༧ ལས་བྒེད་འདྒེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབྒེབས། ༡༡༧༌༌༌༡༡༧ 
༨ སྤར་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ༡༡༨༌༌༌༡༡༨ 
༩ མུ་མཐུད་ལས་བྒེད་འདྒེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། ༡༡༩༌༌༌༡༢༩ 
༡༠ སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་། ཡན་ལག་ཁག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབྒེབས། ༡༣༠༌༌༌༡༣༢ 
༡༡ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། ༡༣༣༌༌༌༡༤༨ 
 
༡༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། 

 
༡༤༩༌༌༌༡༧༥ 

༡༣ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྒེང་དང་། གཏན་འབྒེབས། ༡༧༦༌༌༌༡༨༥ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ལས་རྱིམ་དང་པོ། ད་ེརྱིང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་བསྣམ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ།  

སནོ་གངེ་། 
བོད་མྱི་རྱིགས་ནྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆས་གོས། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་རྱིག་གཞུང་སྣ་མང་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་ཆསོ་སྱིད་
ཟུང་འབལེ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་མ་ོཞྱིག་ཤར་གྱིང་དབུས་མའྱི་ཡང་རརེ་སནོ་མངོ་བ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།  
 འནོ་ཀྱང་ཉ་ེརབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཉརེ་འཚ་ེམང་དག་ལས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མ་ོའདྱི་ཉྱིད་
གཞན་ལག་ཏུ་ ཤོར་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་ལ་ཡང་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རེར་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེན་ེེབས་ེེ། 
ད་ཆ་ཆསེ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སུ་ལྷག་ཡོད་པ་རང་ང་ོརང་ལ་ང་ོའཕདོ་པར་བདེ་དགོས། 
 དའེྱི་ཕྱིར་རང་དབང་ལུང་པ་ས་ོསོར་འཁོད་པའྱི་བོད་མྱི་རམ་ཟན་སྱི་དང་། ཁྱད་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་
རྣམས་ཀྱྱིས་གཙ་ོའགན་ཁུར་ནས། བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོམཚནོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྣམས་ཛ་དག་མྱུར་སབོ་བ་རྒྱུ་ནྱི་
དུས་བབ་ཀྱྱི་འགན་འཁྱི་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
 

གསོ་ཆདོ། 
༡༽ ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བདེ་ཆ་ེཕ་སུ་ཡྱིན་དང་། ཕ་ོམ་ོཁྱད་

མེད་ཀྱྱིས། ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བདོ་ཆས་ཁམས་གཙང་ར་ེགོན་དགོས་རྒྱུ། 
 
༢༽ མ་ཟད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་ས་སེར་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གཞེན་བསྐུལ་གནང་དགོས་པའྱི་གོས་

ཆདོ་དུ།  
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥ མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་བོད་བསྟན་
པ་ཆབ་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆེད་དུ་ངས་ཉམས་མོང་བས་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་དང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ངང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དག་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་
བས་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་ོསོས་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ཁུར་བ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེམེད་པའྱི་ེགོ་ནས་སྱི་མོས་སུ་གེོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དའེང་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་
སུས་ཀྱང་བོད་ཆས་གོན་དགོས་མ་རེད་ཟེར་ནས་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་ཀྱྱི་མ་རེད་བསམས་ནས་སོ་སོར་ཡྱིད་ཆེས་
གཙང་མ་ཡོད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུའང་གསལ་པ་ོབྱིས་ཡོད། གོས་ཆོས་གོས་འཆར་འདྱི་འཁུར་ཡོང་བའྱི་སྱི་
ཡོངས་ཀྱྱི་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱི་ས་ོནས་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་བས་ན་བསམས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་པ་ོད་ེགཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱྱི་ར་ེའདུན་ཡྱིན་པ་
དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འགན་འཁྱི། གསུམ་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་བཅས། དགསོ་པ་
རྒྱུ་མཚན་ད་ེཚ་ོགསུམ་གྱི་ས་ོནས་སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེཁུར་བ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་འདྱི་ཡང་ཕག་རགོས་སོབ་དཔནོ་ངདེ་གཉྱིས་སེར་གྱིས་དན་ནས་ཁུར་བ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མ་རདེ། འདྱི་
གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱྱི་རེ་བ་དང་། བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀྱྱི་རེ་བ་རེད། བོད་ནང་དུའང་ཉེ་བའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ནས། 
བཙན་བོལ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་གོན་གྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ེོག་ནས་
བསམ་བ་ོབེང་ཡོང་དུས། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་དུས། བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གསར་འགོད་
ལས་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་གོན་གྱི་མེད་པ་མེོང་དུས། ཁོང་རྣམ་
པའང་སེམས་ཤུགས་ཆག་ནས། དཔེར་ན། གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་གོས་གོན་ཡོད་པ་ད་ེདང་། རང་
དབང་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཀྱྱིས་ཀྱང་ཆས་གོས་གོན་མེད་པའྱི་པར་མཉམ་དུ་བསྱིགས་སམ་མཉམ་དུ་སྦྱར་
ནས། བ་ོཕམ་ཆེན་པོའ་ིེོག་ནས་པར་མང་པ་ོཞྱིག་བེང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་
ལའང་ཕར་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོསྐོར་བསོད་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གེོང་གྱི་འདུག དྱི་བར་ལན་
འདེབས་བེད་མ་ཤེས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ས་གནས་ས་ེགོ་ག་
པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚགོས་ལ་བོད་སྐད་ ཤོད་དགོས་རདེ། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་གོན་དགོས་རདེ། བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་
སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་རདེ་ཅེས་ལག་པ་གནམ་ལ་བཀྱགས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྷ་རམ་ས་ལ་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ཀྱྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་སེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན། བོད་ཆས་གནོ་མཁན་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་གྱི་ལྟ་བའང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེལའང་
བསྒྱུར་བཅོས་གེོང་དགོས་ནའང་རེད། སྐད་འབོད་བེད་དགོས་ནའང་རེད། བེད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་མེོང་སོང་། 
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དཔརེ་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱྱི་དཀྱྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ཚང་མས་སོན་མ་ནས་ད་བར་ལམ་ལུགས་སལོ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་མ་གེོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་ཁ་མྱིག་
ཡར་ལྟོས་བས་ནས་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་བསམ་བ་ོབེང་ནས་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ད་ེགོན། ལས་ཁུངས་གང་དུ་སོང་ནའང་། 
དབུས་ས་ཡན་ལག་ག་པར་སོང་ནའང་བོད་ཀྱྱི་བུད་མེད་རྣམ་པས་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་མ་གོན་པ་ཞྱིག་མེོང་མ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་སེས་པ་ཕ་ོརྣམས་ཀྱྱི་ཕ་ོམཆོག་མ་ོདམན་གྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྣང་བ་གང་ཤར་ཡྱིན་ནའང་འད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
ལས་ཁུངས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་གོན་པ་གཅྱིག་ཀྱང་མེོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་གཞྱི་རྱིམ་མང་
ཚགོས་ཀྱྱིས་ཡར་ལངས་རྒྱག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བསམ་འཆར་འདནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  

གཉྱིས་ནས་གལ་ེ་ེགཞྱི་རྱིམ་མང་ཚགོས་ཀྱྱི་བསམ་བོར་ད་ེཡོད་ན། ང་རང་ཚའོྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་དང་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོ
ཁ་མྱིག་ཡར་ལྟོས་བེད་ས་རེད་པ། མང་ཚོགས་ཀྱྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་འགོ་ཁྱིད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ེོག་དང་པ་ོནས་འགན་ད་ེཁུར་
ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ལའང་བཤད་ནའང་བད་ེཔ་ོཞྱིག་དང་། ཁོང་ཚསོ་མཉན་ནའང་ཉན་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དཔེར་
ན། སོ་སོས་ེ་མག་འེེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་ེ་མག་མ་འེེན་ལབ་ན། ད་ེརྣ་བར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། སོ་
སོས་ེ་མག་འེེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཞན་དེར་ེ་མག་མ་འེེན་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པརེད། དཔེ་ད་ེནང་བཞྱིན་སོ་
སོས་ཆས་གོས་ད་ེགོན་ནས། བོད་སྐད་བཤད་ནས། བོད་ཡྱིག་ད་ེབྱིས་ནས་མྱི་གཞན་ལ་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་
རེད་ཟེར་ན། མྱི་རྣམས་ཀྱྱི་རྣ་བར་འགོ་ཡྱི་རེད། མྱི་ལ་སེམས་འགུལ་ཡང་ེེབས་ཀྱྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་མྱི་ལ་སོབ་
གསོ་སད་ན་དེ་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་མཁས་དབང་འད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་བྱིས་པ་གཉྱིས་
གཅྱིག་པ་རདེ། བྱིས་པ་ཚསོ་མྱིའྱི་ལད་མ་ོབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ད་ེལྟར་རེད་འདུག དངེ་སང་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་
དཔོན་རྱིགས་ཆེན་པ་ོདང་། རེད་རྱིགས་ཀྱྱི་སྐད་གགས་ཅན་ད་ེཚོའྱི་སྐྲ་འཇོག་སྟངས་ལ་སོགས་པ་ལ་བལྟས་ནས། མང་པོ་
ཞྱིག་གྱིས་ད་ེག་རང་བས་ནས་རེས་སུ་རྒྱུག་གྱི་འདུག  ད་ེལྟར་ལད་མ་ོབེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེ་ད་ེདང་ཆ་འགྱིག 
རྡ་ོད་ེདང་ལག་འགྱིག་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམེོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེམེོང་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ལས་བེད་པའྱི་འགན་འཁུར་རེད། ལས་བེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་རྐུབ་སྟེགས་ཀྱྱི་སང་ལ་བསྡད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ། 
ཁསོ་ཕོགས་ཤྱིག་ཟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕགོས་དའེང་གནམ་ནས་ཆར་པ་ནང་བཞྱིན་བབས་ཡངོ་བ་ཞྱིག་མ་རདེ་ལ། ས་ནས་
མ་ེེགོ་ནང་བཞྱིན་སེས་ཡངོ་བ་ཞྱིག་མ་རདེ། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ཉྱིན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སྐོར་ལ་བག་ོགེང་
མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་རེད། དེ་བཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཀྱྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ཞྱིང་རོད་མཁན་གྱིས་ཞྱིང་རོས། 
དགུན་ཚངོ་འག་ོམཁན་གྱིས་ཚངོ་བརྒྱབ། དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་དངུལ་བསོགས་པ་ད་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོར་རོགས་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཟླ་ཕོགས་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་བོད་ཀྱྱི་
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རྱིག་གཞུང་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། དེར་བལྟས་ནའང་
འགན་འཁྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་ས་ོསོ་ལའང་མཚན་མེོང་ཞྱིག་སོད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའང་དྷ་རམ་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
དབུས་ས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ད་ེབོད་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རེད། བོད་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཆེ་མེོང་སོད་དགོས་ན། 
བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་གཙང་མ་ཞྱིག་གོན་ན་ཆེ་མེོང་ེག་ེག་ཅྱིག་རག་གྱི་རེད། ད་ེལྟར་ལས་ཁུངས་ལ་ཆས་གོས་གོན་རྒྱུའྱི་
འསོ་བབ་དང་ེོབ་ེང་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་ེམེོང་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་ལས་བེད་རྣམ་པས་བོད་
ཀྱྱི་ཆས་གསོ་གཙང་མ་ཞྱིག་གནོ་དགོས་པའྱི་འསོ་བབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་དང་འགན་འཁྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡདོ་པ་རདེ། དཔརེ་ན། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་འདྱི། བོད་ཀྱྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་འད་བ། མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་མཚོན་རགས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་ཀྱང་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་
ཞྱིག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མ་ོཞྱིག་འཇོག་དགོས་ན། སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེལས་ེོག་མ་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གསོ་དསེ་བག་ཆགས་འཇགོ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྐད་དང་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་ན་མྱིག་གྱིས་མེོང་དགོས་པ་དང་། རྣ་བས་ཚོར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་ཀྱང་རྣ་
བས་མ་ཚརོ་གངོ་དུ་ཆས་གསོ་མྱིག་གྱིས་མེངོ་གྱི་ཡོད་དུས། བག་ཆགས་ེགོ་མ་འཇོག་མཁན་ནམ། བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་
སྣེ་འདེན་ལྟ་བུ་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་འདྱིས་རང་གྱི་འཚོ་བའྱི་གོམས་གཤྱིས་དང་། ལོ་
རྒྱུས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་རྱིམ། བསམ་བོའ་ིཀུན་སོད་གང་ཅྱིའྱི་ེད་ནས་བསམ་བ་ོབེང་ནའང་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དེར་བདག་
སངོ་བདེ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག  

བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ལ་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིགས་ཀྱྱི་ས་ོནས་དབ་ེན་ཕ་ོཆས་དང་མ་ོཆས། རེན་གྱི་ས་ོནས་དབ་ེནའང་
ས་བོའ་ིཆས་དང་། གྲྭ་ཆས། ས་ཆའྱི་སོ་ནས་དབ་ེནའང་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཆས་གོས་མྱི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ར་ེརེའྱི་ནང་དུའང་ལུང་ཚན་བརྒྱ་ཕག་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཆས་གོས་མྱི་འད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་འདྱི་འད་བས་ནས་བཞག་ན། ནམ་ཞྱིག་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ད་ེརྒྱ་མཚོའྱི་ནང་དུ་ཁ་བ་བབས་པ་ནང་
བཞྱིན་ར་མེད་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། དེར་མ་ཟད་ནམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་སྐེད་རགས་འཆྱིང་མྱི་ཤེས་པ། བཤམ་སྟནོ་ཁང་དུ་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་
ཁ་ེན་ེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ལ་བསམ་བ་ོབེང་ན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་། སྐར་མ་ ༡༥ འག་ོགབས་བེད་ཀྱྱི་འདུག༽ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་ནང་དུ། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ བར་དུ་བཞག་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་པུ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ 
བར་དུ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུས་ཚོད་བཀག་མེད། བསྡུས་ཙམ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་
རྱིག་གཞུང་དའེང་དངེ་རབས་ཀྱྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་རྱིག་གནས་ཀྱྱི་གལ་ཆནེ་
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བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེང་ལྟ་ོཡྱི་ཟས་དང་རྒྱབ་ཀྱྱི་གོས།། ཁ་ཡྱི་སྐད་དང་སེམས་ཀྱྱི་ཆོས།། ད་ེཡང་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་འདྱི། བོད་
ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གསོ་འདྱིར། ཡུལ་དང་དུས། འཕདོ་བསྟེན་
དང་མཐུན་པ། ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ། སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཆས་གོས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་དང་། 
ཁྱད་ཆསོ་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག  

ང་ཚོའྱི་ས་རབས་ཀྱྱི་མེས་པ་ོརྣམས་ལ་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོདང་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཏུ་ངསོ་འཛིན་བས་འདུག དཔརེ་ན། ར་ེརྱིན་པ་ོཆསེ་དགའ་ལྡན་དགོན་པ་བཞེང་སྐབས་སུ། སྦྱྱིན་བདག་འབརོ་ལྡན་སྣ་ེགདངོ་
གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སོགས་མྱི་དག་མང་པསོ་སོག་པོའ་ིཆས་གོས་སོགས་ཆས་གོས་ཡ་མ་ཟུང་གོན་ཡོང་དུས། ར་ེརྱིན་པ་ོ
ཆེས་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ས་རབས་པའྱི་ཆས་གོས་བཟང་པོ་རྣམས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དགོས་པ་ལས། 
སོག་ཆས་སོགས་གོས་ཡ་མ་ཟུང་གོན་མྱི་རུང་བ་དང་། གོན་ན་ཁ་རེ་དབང་ེང་ལ་གནོད་པ་མ་ཟད། ཡུལ་ལྷ་ཆོས་སོང་
སོགས་འཁྲུགས་གཞྱི་ཡོད་ཚུལ་གྱིས་བཀའ་བཀྱནོ་ཡང་བེང་འདུག ད་ེབཞྱིན་༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུའང་། བོད་ཀྱྱི་
ཆོས་གོས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་རགས་དཔྱད་མང་པ་ོཞྱིག་བས་འདུག དཔེར་ན། ༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིས་མའྱི་སྡ་ེསྱིད། གུ་ཤྱི་
བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་གྱིས་ཆབ་སྱིད་སངོ་སྐབས་ལྷ་སའྱི་དཔོན་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྣང་བ་གང་ཤར་གྱི་ས་ོནས་སོག་
པའོ་ིཆས་གསོ་སགོས། ཆས་གསོ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་གོན་ནས། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གསོ་ག་ར་ེཡྱིན་དང་མྱིན་ཚད་འཛནི་དཀའ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་སྡེ་སྱིད་བོ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་ལ་
བཀས་བཀདོ་པ་བེང་ནས། སར་གྱི་བཙན་པ་ོརྱིམ་བནོ་རྣམས་ཀྱྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གསོ་གཙང་མ་གང་འད་རདེ་འདུག 
དེའྱི་ེོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་རོགས་བགྱིས་ཟེར་ནས། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ལ་གེན་འབེབས་བས་ེེ། ད་ཕན་ཆད་བོད་ཀྱྱི་
ཆས་གསོ་འདྱི་ཡྱིན། དའེང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་ཚང་མས་བེད་སདོ་གེངོ་དགསོ་རདེ་ཅསེ་ད་ེའདའང་བཤད་འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག  

ད་ེནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་བཀའ་སོབ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ནྱི་བ་སོག་ཙམ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱྱི་
ཆསེ་ེོག་མའྱི་རྒྱལ་རགས་ད་ེཡང་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག རྒྱལ་རགས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
ཀུན་མཁྱེན་མྱི་ཕམ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། "ས་ེབོའ་ིཆ་ལུགས་ལྟས་དག་ལས།། ཕྱི་ནས་
འབྱུང་འགྱུར་བཟང་ངན་མངོན།། ད་ེབས་གནའ་བ་ོཡ་རབས་ཀྱྱི།། ལུགས་སོལ་དག་ལས་འདའ་མྱི་བ།། ནང་ན་ཡནོ་ེན་ཀུན་
ལྡན་ཡང་།། ཆ་ལུགས་ངན་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།། ད་ེཕྱིར་འབོར་བའྱི་འསོ་དང་བསྟུན།། ཆས་རྒྱན་ཡ་རབས་ལུགས་སུ་བ།།" 
ཞེས་སོ་སོའ་ིཆས་གོས་གོན་རྒྱུ་ད་ེཡ་རབས་ཀྱྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོན་
དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་ར་ེདམ་པ་མཁན་ཆེན་འཇྱིག་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཅ་ེ
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ན། དུས་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་སྙྱིང་གེམ་སྱིན་གྱི་རོལ་མོའ་ིནང་དུའང་། "བོད་ཀྱྱི་གོས་འདྱི་དག་ནྱི་རང་གྱི་སའྱི་ད་ོགང་དང་
འཚམ་པའྱི་གོས་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱིས་དགོས་པ་མྱི་འདུག ཚ་བའྱི་ས་ཁུལ་གཞན་དུའང་ཡུལ་ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་བོད་གོས་
གོན་ན་སྟབས་མྱི་བད་ེབ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་རང་གྱི་ཆས་གོས་གོན་ན་འཛམ་གྱིང་ེོག་བོད་མྱི་རྱིགས་འཚོ་ཞྱིང་
གནས་པའྱི་མཚནོ་བདེ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱང་གངས་ཅན་པའྱི་ཤ་ཁག་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་པ་མྱི་དརོ་བའྱི་དགོས་
པའང་འདུག་པས་གལ་ཆུང་དནོ་མདེ་ཅྱིག་གེན་ནས་མ་རདེ།" ཅེས་གསུངས་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་བ་ོགསར་ཡྱིད་ཀྱྱི་དགའ་སྟོན་ལས་ལུགས་གཉྱིས་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་ནང་དུའང་། "ད་སྟེ་རྱིང་བར་མ་འོངས་པའྱི་
དུས་སུ་ནྱི་དུས་དབང་གྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་རྱིགས་སྣ་ཚགོས་པ་དང་རྱིག་གནས་སྣ་ཚགོས་པ་དག་ཕན་ཚུན་འདསེ་ེ་ེཁ་
ཤྱིག་གེ་བ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡོད་དེ། དེའྱི་ས་རགས་རྣམས་ད་ལྟ་ནས་འོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཚེ་མྱི་རྱིགས་སོ་སོའ་ིརྱིག་
གནས་རྣམས་ལ་ལ་ནྱི་མྱི་མངནོ་པའྱི་དབྱིངས་སུ་ནུབ་པ་དང་། ལ་ལར་གཞན་གྱི་ཤན་སྣ་ཚགོས་པ་ཞུགས་པ་དང་། ལ་ལ་ནྱི་
རྱིགས་དང་ཡུལ་གྱི་མཚམས་ལས་བརྒལ་ནས་གཞན་དུ་ཁྱབ་པ་སོགས་འཕ་ོའགྱུར་སྣ་ཚགོས་པ་འབྱུང་བའང་གདནོ་མྱི་ཟ།" 
ཞེས་གསུངས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ "སྱིར་རང་རེའྱི་གོས་དང་རྒྱན་ཆས་འདྱི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་བེད་ཡྱིན། 
བོད་ཀྱྱི་ད་ོགང་དང་འཚམ་ཞྱིང་མཛེས་ཉམས་ཀྱང་མྱི་དམན་པ་ཡོད་སྟབས་ཀྱང་བད་ེབས་དུས་རབས་གསར་པའྱི་སྐབས་ཀྱྱི་
སོད་ལམ་དང་མྱི་འཚམ་པ་གང་ཡང་མེད། དེས་ན་བོད་མྱི་ེམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་བོད་གོས་གཙང་མ་
གོན་རྒྱུ་ནྱི་ཅྱིས་ཀྱང་གལ་ཆའེ།ོ" ཞསེ་གསུངས་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཆད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་ཙམ་མ་ཟད། བོད་རྱིག་གཞུང་སོལ་རྒྱུན་ཚང་
མས་བདག་འཛིན་དངསོ་གནས་བེད་མཁན་ད་ེབོད་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་ཟརེ་དགོས་ནའང་རེད། ཤྱིང་ར་
སལོ་འབདེ་རྣམ་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ། ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེདང་འབེལ་ནས་དཔ་ེམཚོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདེན་གྱི་ཡྱིན། ང་
ཚོའྱི་ཆས་གོས་ཀྱྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེདབུ་ཞྭ་རེད། དཔེར་ན། ལ་ོཉྱིས་སྟོང་མ་ཟྱིན་ཙན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ག་མ་ཉམས་པ། དྱི་མ་ཞྱིག་པར་ད་
ལྟ་ཡང་ཁ་ལྷང་ངེར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེར་ན། གུ་རུ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབུ་ཞྭ་པདྨ་མེོང་གོལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་གཙུག་ལག་འཛིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ནས་ཕུལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའང་ཁོང་རང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་
ད་ེག་མ་ཉམས་པ་དང་། དྱི་མ་ཞྱིག་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཀར་པ་དུས་གསུམ་མཁྱནེ་པའྱི་ཡང་སྱིད་ཀར་པའྱི་དབུ་ཞྭ་ད་ེཡང་
མཁའ་འག་ོབ་ེབ་དུ་མའྱི་དབུ་སྐྲ་ལས་བས་པ་དེའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཚང་མའྱི་མཆོད་གནས་སུ་བས་ནས། ག་མ་
ཉམས་པ་དང་། དྱི་མ་ཞྱིག་པའྱི་ེོག་ནས་བཞག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སེ་ར་དགོན་པ་ཕག་འདེབས་མཁན་བམས་ཆེན་
ཆོས་ཀྱྱི་ཤཀྱཱ་སེང་གེར་ཆྱིང་གོང་མས་ས་ཕྱིས་སུ་གོང་ཤར་ཆེན་པ་ོཟེར་བ། བམས་ཆེན་ཆོས་རེའྱི་མཚན་གནས་དང་འབེལ་
ནས་དབུ་ཞྭ་ཕུལ་བ་ད་ེཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ས་སའྱི་པད་ཞྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆ་མཚོན་ན་ཡང་། 
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དང་པ་ོཡང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྡ་ེསྣོད་གསུམ་པའྱི་རེས་སལོ། ས་ས་བསོད་ནམས་ར་ེམ།ོ ས་ཆནེ་ཀུན་དགའ་སྙྱིང་པོར་མ་ཞུ་ཆེད་
དུ་དབུ་ར་ེབཅད་པ་ཞྱིག་མ་གེགོས། དའེྱི་སལོ་རྒྱུན་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ེག་ེག་འག་ོབཞྱིན་འདུག  

 ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སམ་ས་བོའ་ིསལོ་རྒྱུན་ད་ེའདྱི་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག 
དཔེར་ན། སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིདབུ་ཞྭ་ཡང་དར་དམར་གྱི་ལ་ེོད་ཅན། རྱིགས་བདག་ད་ེའོད་དཔག་མེད་བཅས་པ་ད་ེའདའྱི་
ཞྭ་མ་ོཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དངེ་སང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ེབེད་སོད་གེངོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ཚད་འཛནི་བདེ་ས་
ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕགོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་སབས་བཅལོ་
གྱི་གནས་བབ་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བེང་ནའང་རདེ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ད།ེ གངས་མང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སུ་གར་ནས་
གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཆགས་ནས། རྱིག་གཞུང་ལ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ཛ་དག་ཏུ་འག་ོབའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ཛ་དག་མྱུར་སབོ་བདེ་
པའྱི་འགན་འཁྱིའམ་འོས་འགན་ད་ེང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་མ་གཅྱིག་
རྱིག་གཞུང་སོལ་རྒྱུན་བཟང་པ་ོའདྱི་ར་མེད་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མོར། ང་ཚོས་ཨ་ཁ་ཟེར་ན་ཚར་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་སྱི་
འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ེོག་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྣམ་པ་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་གྱིས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་མ་རེད་ལ། རྣམ་པ་
ཚང་མས་དགའ་དགའ་ས་ོསའོ་ིེགོ་ནས་སྱི་མོས་སུ་གེངོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡང་། ང་རང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཕྱི་ནང་གང་སར་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོག་ཚོད་ཆགས་ཡོང་ནའང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་
དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག ཡུལ་སོལ་གོམས་སོལ། གཤྱིས་ཀ་ལ་སོགས་པར་ཉམས་ཆག་ཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འད་བའྱི་ཉམས་ཆག་ཅྱིག་ཕྱིན་ནས། ཉྱིན་རེའྱི་བེད་སོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ེོག་ནས་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་
ཡར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕལེ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ། མར་རྱིམ་པས་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ནམ་ཞྱིག་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་དང་། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་བ་ད་ེབརན་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་དང་། ཁུངས་གཏུག་ས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་
ཉནེ་ཁ་འདུག དརེ་བརེན་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་རྒྱུན་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་བཤད་ན་
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ཆེན་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཆུང་ཆུང་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་གོན་སྟངས་ཚུན་ཆད་ནས་འབེལ་བ་ཞྱིག་ེན་
ེན་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་པུས་གསར་བེདོ་དང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་ལུང་པ་མང་པོར་དཔེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིལུང་པའྱི་ཆས་གོས་གོན་
དགསོ་པ་དང་། ཡུལ་སལོ་དང་གོམས་གཤྱིས། ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་མཚནོ་རགས་དང་འག་ོསྟངས་ད་ེདག་འདནོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་
རང་ཚོའྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔ་ེབལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འགན་ཞྱིག་འཁུར་
དགོས་ཀྱྱི་འདུག་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རང་དབང་ཆེན་པོ་
ཞྱིག་དང་། བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནང་དུ་ཕགོས་གང་ེད་
ནས་དཀའ་ངལ་དང་གནདོ་ཤུགས་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ དཀའ་ངལ་དང་གནདོ་ཤུགས་ལ་མ་འཛམེས་པར། བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་སོལ། གོམས་གཤྱིས་ལ་སགོས་པ་ེམས་ཅད་༸པན་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གཙསོ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཉམས་
པ་སར་གསོ་དང་། མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་དུ་
དབུ་ཁྱིད་བཟང་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདས་འགན་
འཁུར་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དང་འོས་བབ་ཡོད་དུས། ང་དཀའ་ལས་ཁག་གྱི་འདུག་དང་ཚ་བ་འཚིག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་མ་ཡྱིན་
པར། ང་ཚ་ོགཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངསེ་པར་དུ་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས། ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད་
པའྱི་ེོག་ནས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ེོག་ནས་གོས་ཆོད་དེར་
རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཨང་ ༢༨ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་
རའྱི་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མེྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་འདུག ད་རསེ་ཁངོ་གྱིས་ལ་ོ
རྒྱུས་ཆ་ཚང་དང་། གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་བཟུང་། ༸གོང་ས་མཆོག ༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ། མཁན་པོ་
འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གཙོས་པས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་ཆས་གོས་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་
སྐོར་ལ་ཕོགས་སྱིག་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་འདུག ད་ེརོམ་དུ་བསྒྱུར་ནས་ཤེས་བ་ནང་དུ་བཀྲམ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ེོག་གཞོན་པ་
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ཚསོ་མཁྱེན་པ་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཀྱང་གལ་ཆནེ་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་རགོས་ཐུབ་ས་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་
རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བོད་ཆས་གོན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ང་རང་ཚའོྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་འབྲུག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བལ་
ཡུལ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མང་བས་གོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཉ་ེཆར་ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆས་གོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆ་ེབས་དེང་སང་ས་ོསོའ་ིཆས་གོན་རྒྱུ་ད་ེདར་སོལ་
ཆ་ེརུ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། རྱིག་གཞུང་ར་མེད་བེང་སོང་ཟེར་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། རྱིག་གཞུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེ
ན། ཚགི་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ཆས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བསྟན་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ།  

བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ནས་འབད་བརོན་བས་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཡོངས་རོགས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཨར་པ་ོ
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕ་ལ་ཕན་བུ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་དའེང་ད་ེག་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་ེའདའྱི་སྙྱིང་ར་ེམ་ོཞྱིག་དང་མཛསེ་
པ་ོཞྱིག་གེརོ་བཤྱིག་བེང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་མྱིག་དཔ་ེབསྟན་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། སེར་གྱི་ེགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་
བཟུང་གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན་མོར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱྱིས་དབར་ཁ་ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་གོན་ཐུབ་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་མ་གེོགས་
བོད་བཟ་ོའོག་འཇུག་གོན་གྱི་ཡོད། ལས་བེད་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ཚརོ་བསགས་བརདོ་བདེ་འོས་པའྱི་བོད་ཆས་
ཆ་ཚང་གོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སེས་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གོན་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ་བོད་ཆས་གོན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དུས་དང་འཚམ་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་སེབས་བསྡད་འདུག དེས་སྱི་
ཡོངས་ལ་བརྡ་ལན་ཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་སད་ས་རདེ་ཅསེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྐར་མ་ ༥ ར་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་དང། ཁྱད་པར་དུ་སནོ་གེང་
དང་། ད་ོབདག་གྱིས་གསལ་བཤད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡོངས་རོགས་ལ་དཀྱུས་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ེོག་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་གྱི་གོས་ཆོད་དེར་འགྱུར་བ་གེོང་
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག  
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དང་པོ་གོས་ཆོད་མ་གཞག་པའྱི་སོན་ལ། སོན་གེང་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིདབུ་ཞྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ངས་ག་ོནོར་ེེབས་མེད་ན་དེང་སང་ཧ་ལམ་འགེམས་སྟོན་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་མ་གེོགས་བེད་སོད་
གེོང་གྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་གནང་སོང་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཇམ་མགོན་བ་མ་ས་ས་པཎྱི་ེ་དཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་གྱི་དབུ་ཞྭ་ད་ེསྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་མཚོན་བེད་དང་། མད་ོསགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པའྱི་མཚོན་བེད། ཁྱད་པར་དུ་
ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་མཚོན་བེད་དེ། ས་ས་གོང་མ་ཁྱི་རབས་རྱིམ་བོན་གྱིས་མནབས་བསྡད་པ་དེ་རེད་མ་གེོགས། 
འགེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། འཇམ་མགོན་བ་མ་ས་ས་པཎྱི ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་དབུ་ཞྭ་མནབས་བསྡད་པ་དེ། ཆོས་རྒྱན་སྣ་རྱིང་གྱིས་དེ་མནབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འཇམ་
མགོན་བ་མ་ས་ས་པཎྱི ་དགོངས་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རེས་སུ་ཁོང་གྱི་རེས་འཇུག་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱྱིས་མ་ངན་རེས་
དན་གྱི་ཆདེ་དུ་ཆོས་རྒྱན་སྣ་རྱིང་ད་ེཡར་བཟོས་ནས། མཆོད་སྦྱྱིན་གྱི་ཕག་རྒྱ་བཟོས་བཞག་པ་རདེ། ད་ལྟ་ས་ས༸་གོང་མ་ཁྱི་
རབས་རྱིམ་བོན་གྱིས་མནབས་བསྡད་པ་དེ་ས་ས་པཎྱི ་རང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དང་མདོ་
སགས་རྱིག་གནས་དང་བཅས་པ་དེར་དཔེ་མཚོན་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དབུ་ཞྭ་མནབས་དང་ནབ་བཞྱིན་པ་
རདེ་མ་གེགོས་ཟུར་དུ་བཞག་པ་དང་། ཉམས་བསྡད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་ཅསེ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  

གོས་ཆོད་ནང་དུ་ངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིག་ཕེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་ཁམས་
གཙང་གོན་དགོས་རྒྱུ། ཁམས་གཙང་ལབ་འདུག ད་ེངསེ་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གེོང་དགོས་འདུག་མ་གེགོས། ད་ལྟ་བོད་
ཕྱི་ནང་གཉྱིས་དང་། ཚང་མར་བོད་གོས་ཁམས་གཙང་གོན་མཁན་གཅྱིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ངས་ེག་བཅད་ནས་
འཆད་ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་བདོ་ལ་དགུན་ལ་དགུན་གསོ་གནོ་མཁན། དབར་ལ་དབར་གསོ་གནོ་མཁན། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་གོས་གོན་མཁན་མྱི་ས་ཕོ་མ་ོཚང་མས་ཁམས་གཙང་གོན་མཁན་གཅྱིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་
བརནེ་ཁམས་གཙང་ཟེར་བ་ད་ེཁྱབ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཚབ་ཏུ་བོད་གོས་དང་། བོད་ཀྱྱི་རྔུལ་ལེན། དེང་སང་བཙན་བོལ་
ནང་དུ་བོད་བཟ་ོའགོ་འཇུག་ཅེས་ེ་སྙད་ཅྱིག་བེགས་སྡདོ་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་གོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ཡང་མྱིན་ན་ཉྱིན་ལྟར་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བོད་ཀྱྱི་མཚོན་རགས་ཡོད་པའྱི་ཆས་གོས་གོན་དགོས་རྒྱུ་ཟེར་ན། ད་ེནས་དངོས་གནས་དོན་ལ་རན་པ་
ཚང་མ་ཡག་པ་ོའདུག ཁམས་གཙང་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚ་ོརབ་ཏུ་བྱུང་བ་ད་ེཚརོ་འཚ་ོབའྱི་ཡ་ོབད་བཅུ་
གསུམ་ཚང་དགོས་རེད། གཟན་ལ་རྔུལ་གཟན་དང་གཟན་གཉྱིས་ར་ེགོན་དགོས་རེད། ཤམ་ེབས་ལ་རྔུལ་གཟན། ེ་ན་ང་
ཚསོ་ཆས་རས་གོན་དགོས་རདེ། ཆ་ཚང་གོན་མཁན་གཅྱིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཆོབ་དང་སྦྲགས་ནས་བཤད་ན། ད་ོབདག་
གོས་ཆོད་སྟོན་མཁན་གྱིས་མཚམས་ར་ེསྟོད་འགག་མ་གོན་ནས་འགོའ་ིཡོད་པ་རེད། མཚམས་ར་ེརྔུལ་ལེན་སེར་པ་ོདམར་
རྱིལ་རྱིལ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའྱི་སོད་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་དགོས་ཟེར་ན་ཁྱད་མཚར་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་གམ། ཁམས་གཙང་ཟེར་བ་དེ་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད་འདུག 
༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཚིག་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གེོང་དུས་
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གཟབ་གཟབ་བདེ་རགོས།༽ ཚགི་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་བཤད་ཡདོ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཡ་ལན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱྱི་ནང་ལ། ཚོགས་གཙོས་མར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ལན་བསོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག 
གསུང་རགོས་གནང།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆབོ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆབོ་དའེང་དངསོ་ཡདོ་གནས་
ཚུལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ཀྱང་རབ་བྱུང་ཞྱིག་རདེ། རབ་བྱུང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་རྒྱུན་སདོ། ེ་ན་ང་ཚསོ་སྐྲ་བཅད་
ཡན་ཆད་ཉར་དགོས་རེད། དེང་སང་སྐྲ་བཅད་སྦ་ཁུག་ནང་དུ་ཡོད་ན། མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེལབ་ས་རེད། ཕལ་ཆེར་འདྱི་བུད་
མེད་དང་འབེལ་བ་འདུག་ཅེས་ལབ་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། འཚ་ོབའྱི་ཡ་ོབད་ཅྱི་གསུང་འཆང་མ་ཐུབ་པའྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་
གྱིས་ད་དུང་འཚ་ོབའྱི་ཡ་ོབད་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་ན་ལན་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀས་ཁམས་
གཙང་ཟརེ་བའྱི་བོད་ཀྱྱི་སལོ་རྒྱུན་ལྡན་པའྱི་ཁམས་གཙང་གོན་མྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཁག་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དངསོ་ཡདོ་
གནད་དུ་ཕབ་པའྱི་ེགོ་ནས་བདོ་གསོ་དང་། བོད་ཀྱྱི་རྔུལ་ལནེ་གོན་དགོས། ཡང་ན་བོད་ཀྱྱི་མཚནོ་རགས་ཡོད་པ་གོན་དགོས་
ཟེར་ན། ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད། སྱིར་བེང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ངོས་ལེན་གནང་སོང་སྟེ། ངས་ཞ་ེདག་
ཅྱིག་ངསོ་ལནེ་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་སངོ་། ཁམས་གཙང་ཟརེ་བ་དརེ་འགྱུར་བ་གེོང་ཐུབ་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ེམ་པའྱི་ེགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།  

ད་ེདང་འབེལ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་འཇགོ་དགོས་འདུག ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། ག་ར་ེའཇགོ་དགོས་འདུག་
ཅ་ེན། དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་ཁུངས་སགོས་སུ་བོད་སྐད་གཙང་མ་སནོ་དགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ང་རང་ཡང་མཚམས་ར་ེཨྱིན་སྐད་
ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཆེད། ཨྱིན་སྐད་བསོན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་ཚིག་བརོད་བཞག་སོང་ན། ངས་ཀྱང་བོད་
སྐད་གཙང་མ་སནོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་རདེ། ཁྱད་པར་དུ་སྡྱིངས་ཆ་
འདྱི་རུ་ཡོད་པས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་དགོས་པའྱི་གོས་ཆདོ་ངསེ་པར་དུ་འཇོག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེདང་
གོང་གྱི་ཁམས་གཙང་དརེ་འགྱུར་བ་གེོང་ཐུབ་ན་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚགི་ར་ེཟུང་སྣནོ་འཕྱི་སརོ་གཅོག་མ་གེགོས། ད་ེམྱིན་ཁ་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་
བསྣམ་ཡོང་རྒྱུ་རེད། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་ཀྱྱི་སང་ལ་ཕབེས་པ་
ཡྱིན་ཙང་། དའེྱི་སནོ་གེང་དང་གོས་ཆདོ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་བོད་ཀྱྱི་ཆས་
གོས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་སེམས་ཚོར་ཕན་བུ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བེང་གོས་འཆར་
འདོན་མཁན་རང་གྱིས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ་ོརྣམས་ཀྱྱི་ལུང་དང་རྱིག་པ་ཆ་
ཚང་གྱི་ེོག་ནས་གསུང་ཡོད་དུས། ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཀྱྱི་ནང་དུ་རྱིག་གཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤན་ཞུགས་ེབེས་ནས། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྐད་དང་ཡྱི་གེའྱི་ེགོ་ནས། གཉྱིས་
པ་ཆས་གོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས། དེ་འད་བས་ེེ་ཉམས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚང་མ་རྒྱ་མྱིས་སྡེབ་གསོད་བེང་ནས་སྐེ་
གཏུབ་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོད་ེང་ལ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ད་ེ
མེད་པ་ཆགས་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར། བོད་པ་ཚང་མ་སྐེ་གཏུབ་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་ར་མེད་འགོ་སྟངས་དེ། གཞན་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་གྱི་འོག་ནས། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་
ེགོ་ལ་བསམ་བ་ོབེང་ན། ད་ེགཅྱིག་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེང་རང་ཚསོ་སྣང་མེད་བེང་ནས་ཤོར་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྐད་
ཀྱྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་སྦྲགས་སྐད་བསོན་རྒྱུ་དང་། སྣང་མེད་རང་རང་བེང་ནས་ཤོར་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཆས་
གོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ཀྱང་སྣང་མེད་བེང་ནས་འད་མྱིན་གོན་རྒྱུ་ཞྱིག  ད་ེསྡུག་ཤོས་མེོང་གྱི་འདུག ཡང་ཛ་དག་གྱི་ེོག་ནས་
སྡུག་པ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཟེར་རྒྱུ་དེའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ལབ་ན། ཨུ་ཚུགས་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་ཧ་ལམ་ར་མེད་གེངོ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་སྣང་
མེད་དབང་དུ་ཤོར་འག་ོབ་ད་ེསྡུག་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སྙམ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག ལྷག་པར་དུ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་སུ་མཇལ་བསྡད་པ་ད་ེག་རང་རེད། ནམ་
རྒྱུན་དུ་བུད་མེད་རྣམ་པ་ཚསོ་བདོ་ཆས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མནབས་ནས་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་
བདེ་བུད་མེད་ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས། སེས་པ་ཚོས་བོད་ཆས་
གོན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡང་བདོ་ཆས་ཟརེ་དུས་གྲྭ་ཆས་ད་ེབོད་ཆས་མ་རདེ་
བསམ་གྱི་ཡོད་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་དག་ེའདུན་པའྱི་ཆས་གོས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་གོན་པ་ད་ེལ་ོ
རྒྱུས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་བོད་ཀྱྱི་དག་ེའདུན་པའྱི་ཆས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚའོྱི་གོན་ཆས་དེའང་བོད་ཆས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད། དམྱིགས་བསལ་གྲྭ་ཆས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ན། ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པ་ར་ེར་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོར་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོནབ་ཐུབ་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོརེད། 
རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ང་ཚོས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་
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བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བེང་གྱི་གོས་ལོག་ཆ་ཚང་ཉསོ་པ་ལས་བོད་གོས་ད་ེའད་ཆ་གསུམ་དང་བཞྱི་ད་ེའད་ཉ་ོ
ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག རྱིན་འབབ་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་དཔལ་འབརོ་ལ་བསྱི་ཚགས་
དང་། ས་ོསོའ་ིརྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ། མྱིས་མེོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁོས་ཕྱུ་པ་གོན་འདུག བོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམས་པ། 
ང་ཚོ་ཕར་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་གྱི་ཕོགས་ལ་འགོ་དུས། བོད་ཆས་གོན་ནས་སེབ་ཡོང་དུས། ད་ེའད་བོད་ཆས་ཡག་པོ་ཞྱིག་
གོན་འདུག བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞེས་ཁ་ནས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚུར་ན་ེཔ་ལྱིའྱི་སྐད་རྒྱག་གྱི་
འདུག དེའང་ལུང་པ་དེར་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག ཆས་གོས་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་
ལ་ལམ་སང་ད་ེབོད་པ་རདེ་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག དང་པ་ོདརེ་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཆས་གོས་ད་ེམེངོ་ཡོང་གྱི་
འདུག ཁ་མ་གགས་པ་དང་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པའྱི་གོང་དུ་མདུན་ལ་མེོང་བསྡད་པ་ད་ེམྱི་དེའྱི་གོས་གོན་སྟངས་ད་ེརེད། བོད་
ཆས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གོན་ཡོང་ན་ང་ོམ་ཤེས་ནའང་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞེས་ཁ་ནས་ཤོར་འག་ོབ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ེག་
ར་ེབས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཆས་གོས་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། དརེ་བརེན་ང་ཚོས་ཆས་གོས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་ཤུགས་སནོ་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག  

ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་ཕེང་བཅུ་པ་མཆོག་གྱིས་ཧ་ལས་པ་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཆས་མ་གོན་པ་དེ་ཚོར་
བཀའ་བཀྱོན་གནང་ནས། ཁྱོད་རང་བོད་པ་མ་རདེ་དམ། བོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཆས་གོན་ཤོས་ཟརེ་ནས། བོད་ཆས་གོན་རྒྱུ་མ་
རག་བར་དུ་ཡར་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་ཡོང་མྱི་བཅུག་པ། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོང་མྱི་བཅུག་པ། དེ་འདས་རླབས་ཆེན་གྱི་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ེམས་ཅད་ད་ལྟ་ཡྱིག་ེོག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ེོག་ཙམ་ཚ་བ་
ཚིག་སོང་ཟེར་བ་དང་། ད་ེཚོ་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད་དེ། མྱི་ཟེར་བ་ད་ེསྒྱུ་ལུས་ཤ་ཁག་མྱི་གཙང་ཞྱིག་ལས་གྲུབ་ཡོད་ཙང་
དཀའ་ལས་ཡོད་པ་ཆོས་ཉྱིད་རེད། གོམས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། གོམས་ན་ས་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི།། དངོས་ད་ེགང་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྱིན།། གསུངས་པ་ལྟར། ལས་ཁུངས་སུ་ཟླ་བ་ ༡ རྱིང་ཕྱུ་པ་གོན་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གོམས་འག་ོདུས་ལས་
ས་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་རེས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་
རྱིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཟེར་ནའང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ེག་རྱིང་ལ་སྐད་རྒྱག་མ་
བསྡད་པར། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ནས་འག་ོབརམས་ེ་ེལས་ཀ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  
སྱིས་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོགདོང་དང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་འགེལ་
བཤད་ད་ེཚ་ོགེྱིང་ཟབ་པ་ོདང་ལ་ོརྒྱུས་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་འདུག འདྱིའྱི་ཚགི་དནོ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་ད་ེམག་ོའཚསོ་མ་སོང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་། ཡག་པ་ོཞེ་དག་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ང་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོགས་པ་མ་སེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ར་བའྱི་རགས་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་གོན་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེར་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་
འགེལ་བཤད་སོན་དུས། ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིདབུ་ཞྭ་དང་། མག་ོལ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱྱི་སྐུ་འད་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་
མ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་
ཞྱིག་གོན་དགོས་ན་ཀོ་བའྱི་ལྷམ་གོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། འོག་འཇུག གོས་ཐུང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བོད་པའྱི་སོལ་
རྒྱུན་ལྟར་གོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་དང་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་ལ་བདོ་ཆས་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་དུས། ཁ་ཤས་
ཀྱྱིས་ནང་ལ་སྟོད་ཐུང་ཁྱོན་ནས་མ་གོན་ས་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ེོག་ལ་བསམ་བ་ོབེང་ན། ང་ཚོས་གོས་ཆདོ་ད་ེའཇགོ་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་ད།ེ ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་ངས་
དེར་ེ་ེཚོམ་ེོག་ཙམ་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད་ེེ་ེཚོམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། གང་ལྟར་ཉྱིན་ལྟར་
ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བདོ་ཆས་ཁམས་གཙང་ར་ེགོན་དགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།  

ད་ེནས་སྱིར་བེང་གོས་ཆདོ་བཞག་ནས་ལག་བསྟར་མ་བས་ནའང་། ད་ེའད་ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། མ་འངོས་
པར་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རདེ། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅསེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལབ་དུས་དའེང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱི་
ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དམ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡོངས་སུ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ། སྟདོ་ཐུང་ད་ེགོན་ནས་ཡོང་ན་མ་གེགོས་གཞན་ཚ་བས་ཚིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁམས་གཙང་
ཟེར་བ་ད་ེདོན་དག་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་རེད། དབུས་དང་
ས་གནས་ཀྱྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་རེད། ཉྱི་མ་རག་པར་གོན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཨ་ེཡོད་ན། འདྱིའྱི་འོག་དེར་གཅྱིག་འདུག འདྱི་
ཕལ་ཆརེ་གོན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་མྱི་ཤེས། ངས་ཧ་ག་ོམ་མོང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག གཉྱིས་པ་དརེ་"མ་ཟད་ལས་
ཁུངས་"ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུག མ་ཟད་ལས་ཁུངས་འདྱིས་གོན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གེོགས་གཞན་པ་ཚོས་ཕལ་ཆེར་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་པ་ལས་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
དརེ་བརནེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱིས་ད་ེལྟར་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  

ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། ཕྱུ་པའྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕྱུ་པ་གོན་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་ལབ་ན་གནད་དོན་གཅྱིག་རེད། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ེོག་ལ་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་ན། 
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བུད་མདེ་ཀྱྱི་ཕྱུ་པ་ཡོངས་གགས་སུ་གོན་པ་ད་ེསལོ་རྒྱུན་གྱི་ཕྱུ་པ་ད་ེརདེ་དམ་ཞ་ེན། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། དུས་ཚོད་རྱིམ་
གྱིས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཏུ་ཆགས་པ་རེད་མ་གེོགས། སོན་མ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་དམ་ལབ་ན་
དེའང་མ་རེད། ད་ེནས་ན་བཟའྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགསུངས་སོང། མེའ་དོན་རྡོག་རྡོག་དེར་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་སོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ། སོན་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལྷག་དཀར་གྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། 
དང་པ་ོཞུས་ན་ཕྱུ་པ་ཟརེ་བ་ད་ེགཟའ་ལྷག་པ་གཅྱིག་པུ་གོན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ། ངས་ད་ལྟ་ཕྱུ་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད། བོད་ཆས་ཟརེ་
གྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཐུང་དང། སྐ་ེརག ལྷམ་གཅྱིག་པུ་ལའང་ལྷམ་སོག་བསྡམས་ནས། དེང་སང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱིད་པ་
ན་དགོས་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཆས་ཤྱིག་གོན་ེེ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་བཤད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དེར་རམ་པ་བཟའ། ཕྱུ་པ་ཞྱིག་གོན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེ
མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ནང་དུ་སེབ་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད།  

མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ངས་བལྟས་ན་ལག་བསྟར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དགག་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཡོངས་སུ་ལག་
བསྟར་བེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ན་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག དག་ེའདུན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་རྒྱུ་
ཁག་པ་ོརེད། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ེོག་ནས་སྟོད་འགག་གཅྱིག་པུ་གང་འད་བས་ནས་དར་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་
བས་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ེོག་ནས་ན་བཟའ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ི
ལྤགས་རག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ེདག་ཆ་ཚང་གྱི་ང་ཚོས་འདྱིར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དགག་
བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། དོན་དངོས་པོའ་ིེོག་ནས་གང་ལྟར་བུད་མེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་མྱི་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱྱིས་བཟོས་
བཞག་པའྱི་ལྷམ་དང་ཨ་ོསུ། གོས་ཐུང་སོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ེབོད་ཆས་རེད་དམ་ཟེར་ན། ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་
བདེ་ཀྱྱི་མེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཚང་མར་བལྟས་ན་གསོ་ཆདོ་གཞག་རྒྱུ་ལས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་དཀའ་བ་མེད་
འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིར་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་གོས་
ཆོད་གསུང་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་འགེལ་བརོད་ཧ་ལས་པའྱི་གེྱིང་ཟབ་པ།ོ ར་ཆེན་
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པ་ོད་ེའད་གནང་སོང། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འགེལ་བརོད་དང་བཅས་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ང་རང་ཚོར་གོས་ཆོད་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་པ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚོད་ཀྱྱི་ཆ་ནས་དུས་ལ་
བབས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་གོང་དུ་འགེལ་བརོད་ཞུས་
པ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ཆ་ལུགས་ལ་བརནེ་ནས་ང་ོསོད་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག ད་ེརྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བལྟས་
པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་དའེྱི་རྱིག་གཞུང་དང་མྱི་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་གང་ནས་ཡྱིན་པ་ང་ོསདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ེགོ་ནས་འཆད་དུས་འདྱི་གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ། དཔརེ་ན། བཙན་བལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚརོ་ང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་
དང་བོད་ཀྱྱི་ཞབས་བོ་དེ་དག་ལ་དོ་སྣང་ེོག་ཙམ་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ང་རང་ཉེ་ཆར་ས་
གནས་མོན་ག་ོལ་འག་ོདུས་ལ་ོགསར་གྱི་བསྡུ་འཛོམས་ཤྱིག་ལ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་ཞབས་བ་ོད་ེཚ་ོམྱི་རབས་
རྒན་པ་ཚོར་མ་གེོགས་ན་གཞོན་ནང་ནས་འཁབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོ་དེར་འགོ་དུས་
བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ཞྱིག་ན་གཞོན་ད་ེཚོས་བོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཞབས་བ་ོའཁབ་ཀྱྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ཀྱང་ཞ་ེདག་
སྙྱིང་ར་ེཔོ་འཁབ་ཀྱྱི་འདུག བས་ཙང་དེར་ཚང་མས་ས་ོབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་
གཙིགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་ཁོང་ཚོར་ངོ་སོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ེོག་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ས་རདེ་སྙམ། 

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་ཞེ་དག་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོརྱིས་ཀྱྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་
བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ལ་མོང་ཚརོ་གྱི་ེོག་ནས་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་གཅྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། ད་ེརྱིང་ང་བོད་ཀྱྱི་
ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཏུ་བཅར་བ་ཡྱིན། ནང་དུ་རྒྱ་ཞྱིག་བསྡད་འདུག་ཟེར་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་བོད་ནང་དུ་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆས་
གོན་ཟེར་གྱི་རེད། ད་ལྟ་བོད་བཟ་ོའོག་འཇུག་དང་བོད་བཟོའ་ིཕྱུ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལུགས་ཀྱྱི་གོས་ཐུང་དང་། སྟོད་ཐུང་
གོན་ན་འདྱིས་རྒྱ་ཆས་གོན་འདུག་ཟརེ་གྱི་རདེ། རྒྱ་ཆས་དང་བདོ་ཆས་ཟེར་གྱི་རདེ། ཁ་མ་གགས་ནས་བསྡད་ན་ཕར་ཕོགས་
བསྡད་པ་ད་ེརྒྱ་རེད་ཟེར་གྱི་རེད་མ་གེོགས་བོད་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་གྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་འདའྱི་ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ཚོར་བ་གང་ཡང་མེད་ནའང་། ཕོགས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་སྐད་ར་མ་ལུག་དང་ཆས་ཡ་མ་ཟུང་ཟརེ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་"བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་རེ་གོན་དགོས་རྒྱུ།" ཟེར་དུས། ཧ་ལམ་མ་སོང་ན་དབར་གོས་དང་དགུན་གོས་ཚང་མ་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་གོན་དགོས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ལ་ཕྱིན་སོང་བས། དེའང་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
གང་ལྟར་ཕར་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བདོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་པའྱི་བོད་བཟ་ོའགོ་འཇུག་དང་བོད་བཟ་ོཕྱུ་པ་ཁམས་གཙང་
ཞྱིག་གོན་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད། དེ་མ་གེོགས་དབར་ལྷམ་དགུན་ལྷམ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཉམ་དུ་གོན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དང་། ཞྭ་མོ་ཡྱིན་ནའང་མང་པོ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་
བརེགས་ནས་གོན་དགོས་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ག་རང་གྱི་ེོག་ནས་ཕྱིན་པ་
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ཡྱིན་ན་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཕར་འེནེ་ཚུར་འེེན་ལྟ་བུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་སུ་སེབས་པ་ཙམ་གྱིས། ཁང་པའྱི་དབྱིབས་བཟ་ོཡོངས་རོགས་བོད་ཀྱྱི་དབྱིབས་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ཙང། ང་རང་ཚོར་ཚོར་བ་ད་ེཙམ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་ཁང་བཟ་ོམང་པ་ོམེོང་མཁན་ཞྱིག་རེད། མྱི་
གཞན་པ་ཞྱིག་སེབ་ཡོང་དུས་འདྱི་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་མེོང་གྱི་རེད། འདྱིས་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཆ་ལུགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ང་ོསདོ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་བོད་ཀྱྱི་བཟ་ོདབྱིབས་ཅན་གྱི་ཁང་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ེམས་ཅད་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཚང་མས་དེར་ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས། ཡང་བོད་ཆས་གོན་ཡོང་དུས་ེན་ེན་སྐུ་ངལ་ཡོད་ཀྱྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དགུན་དུས་གང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ོ
པ་ོཞྱིག་དང་། དབར་ཁ་ཚ་བ་ཚིག་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྱིལ་པ་ོད་ེའད་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྐབས་ར་ེདཀའ་
ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་ེགོ་ཙམ་བཟདོ་བསན་བས་པ་ཡྱིན་ན་བདེ་རྱིན་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དགུན་ཁར་ང་ཚ་ོམ་ེགན་
ཁོམ་དཀྱྱིལ་ལ་སྐོར་ར་འག་ོདུས། ང་ཚ་ོགྲྭ་པ་ཚ་ོཤ་རང་འག་ོདུས་ས་ོར་ོད་ེའདས་འཁྱག་གྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཟརེ་ནས་གསུང་གྱི་
འདུག ངས་སྐུ་རདེ་དང་སྦྲགས་ནས་འཁྱག་གྱི་འདུག་སྟ་ེབསན་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ད་ེབས་ཡོད་ཙང་
བསན་གྱི་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་རྱིན་ེང་ལྡན་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ེོག་ལ་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་
བཟོད་བསན་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་དེ་དག་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་འགོ་ཐུབ་པ་དང་དེ་ཡང་
གོས་ཆོད་གུ་དོག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ེོག་ལ་མ་བེང་བར། དེའང་བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་ཟེར་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་
ཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་བསངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༧ ཡོད། འདྱིའྱི་རེས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་
སྱིད་ལགས་ནས་ཕྱིར་འེནེ་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་གོས་ཆོད་འདྱི་འདོན་མཁན་དང་གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་རྣམ་པ་གཉྱིས་
ཀར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཆོད་འདོན་མཁན་གྱིས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་འགེལ་བཤད་ནང་དུ་བོད་ཀྱྱི་ཆས་
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གོས་གཅྱིག་པུར་ཧ་ཅང་གྱིས་གེྱིང་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་འགེལ་བརོད་གནང་བ་དེར་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་བ་ོས་ེཧ་ཅང་བྱུང་སོང་
ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

ར་བའྱི་ང་ཚོས་ཚིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས་རེད། མཁས་པས་གསུངས་ན་ཅྱི་ཡང་བདེན།། ཞེས་མཁས་པ་
དམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མྱི་ར་ེརསེ་ར་ེར་ེབཤད་ཡོང་དུས་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ང་མཁས་པ་
མྱིན་ེེ། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་ཁམས་གཙང་ཟེར་དུས་ངེས་པར་དུ་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གོན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བས་མེད། ཁམས་གཙང་ཟེར་དུས་ཁམས་དྭངས་པོའམ་ཁམས་གཙང་མ་ཞྱིག་གོ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག བོད་ཆས་གཙང་མ་ཟེར་དུས། མཚམས་ར་ེགཙང་མ་ཟེར་དུས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ་གོ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་
མཚམས་ར་ེགཙང་མ་ཟེར་དུས་དེག་པ་མེད་པ་གཙང་རྱིས་ལ་ག་ོནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཀྱང་སྐུ་རེད་དང་སྦྲགས་
ནས་"མ་ཟད་ལས་ཁུངས་"ཟརེ་བ་དེ། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀྱང་སྐུ་རདེ་ཞུས་སོང། མ་ཟད་ལས་ཁུངས་ཟརེ་བ་ད་ེ
སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་པར་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ཀོག་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། "མ་ཟད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་" ལབ་ནས་
འགོ་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེལྟར་མ་བས་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། ང་ན་ཚ་མེད་ལབ་དུས། མྱི་གཞན་
གྱིས་ "ང་ན། ཚ་མེད།" ཅེས་བཀགས་པ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། འདྱི་རྱིགས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  

ངས་དངོས་སུ་ཉམས་མོང་གྱི་ེགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་གྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། བོད་དོན་ེོག་ལ་ཕག་ལས་ལོ་མང་གནང་
མཁན་ད་ེཚོས་ེངེས་གཅྱིག་ང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་བེང་སོང། ང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱྱི་ར་བའྱི་
ནང་དུ་ེེངས་མང་པ་ོསེབས་པ་ཡྱིན། བུད་མེད་ད་ེཚོས་ཕྱུ་པ་གོན་གྱི་འདུག བུ་ད་ེཚོས་ཕྱུ་པ་གོན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད། 
ཕ་ོམ་ོའད་མཉམ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ངས་དརེ་འགེལ་བཤད་སོན་ཤེས་མ་སོང་། འགེལ་བཤད་ག་ར་ེསོན་དགོས་
རདེ། བུད་མེད་ཚསོ་བོད་པའྱི་ཕྱུ་པ་གོན་ན་ལེན་པ་ོདང་སྙྱིང་ར་ེཔོ། ཡག་པ་ོཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རདེ་ཅེས་
འགེལ་བརོད་རབ་བ་ེརོབ་བ་ེཞྱིག་བས་ན་མ་གེོགས་གཞན་ག་ར་ེལབ་དགོས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ནས་ང་ཚོར་མེོང་
སྣང་ལ་འད་མཉམ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག  

གཉྱིས་པ་དེར། རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་རྱིང་ཁ་སང་བོད་ནང་གྱི་ཆས་གོས་ཀྱྱི་བྱུས་བཀོད་འདོན་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ེོན་ནས། བོད་པའྱི་ཆས་གོས་འདྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གོན་རྒྱུའྱི་ེབས་ཤེས་བེང་ནས། དརེ་སྙྱིང་ར་ེ
པ་ོགང་འད་བཟ་ོཨ་ེཐུབ་བལྟས་ནས་ཧ་ཅང་གྱིས་ད་ོསྣང་སེབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱྱི་ཆས་གོས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ་
ལ་འབད་བརོན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱིས་དམ་དག་དང་སྱིད་ཇུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འོག་ནས། རྒྱའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བལྟས་པ་
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ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་ེབས་ཤེས་གང་འད་གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། མྱི་ད་ོབདག་གྱིས་གོན་འདོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་མྱིས་ེབས་ཤེས་གང་འད་ཞྱིག་བེང་བ་ཡྱིན་ནའང་གོན་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམས་པའྱི་བསམ་བོའ་ིལྟ་ཕོགས་འདྱི་ 
(Strategy) ལབ་དགོས་རེད། ལྟ་ཕོགས་འདྱི་ཁྱེར་ནས་ཁོང་ཚོས་བྱུས་བཀདོ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོའད་བེོན་ནས། དངེ་སང་གོན་
མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མྱིས་བོད་ཆས་གོན་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་དུས་ད་ེལ་ར་ཆནེ་པ་ོམ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རག་པར་ཁ་ཕར་བལྟས་ནས་བཤད་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན་ལེན་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འཆད་མཁན་ང་ོམ་ཚ་ནའང་ཉན་མཁན་ང་ོཚའྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 

ལྷག་པར་དུ་མཚམས་ར་ེཚུར་ཀྱག་ཀྱག་བེད་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་བོད་ཆས་གཙང་མ་གོན་ནས་གཟྱི་བརྱིད་དང་སོབས་པ་ལྡན་པའྱི་ེོག་ནས་
ཤོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡོད་མཁན་ཚོས་ (Suit) དང་ (Tie) འད་བེགས་ནས་རྱིག་པ་ོའད་ཞྱིག་འཆད་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། ལེན་པ་ོགཅྱིག་ཀྱང་མེད་པ་ཞྱིག་མེོང་ནས། ཕ་གྱིར་ནས་པར་བསྱིགས་ེ་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ོམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརེན་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་འདྱི་ངེས་པར་
དུ་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་སྙམ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེོང་ཐུབ་ན་གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཞུས་པའྱི་ེགོ་ནས་སར་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༣ ཡོད།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་འཆར་
དང་པ་ོདརེ་ "ཁམས་གཙང་" ཟེར་བ་དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན། ཁམས་གཙང་ཟེར་བ་དེར་ད་
ལྟ་འདྱིར་མྱི་གཉྱིས་ཀྱྱིས་འགལ་བ་ལྟག་སོད་ཀྱྱི་ཆ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང། གཅྱིག་གྱིས་ཁམས་གཙང་ཟེར་
དུས་གཙང་མ་གོན་དགོས་རེད་ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་རང་གསུངས་སོང། གལ་ེ་ེད་ེཡྱིན་ན་གོས་ཆོད་འདནོ་མཁན་གྱི་བཀའ་མོལ་
གྱི་རྒྱབ་ལོངས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་ལྟག་སོད་ཕྱིན་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ོབདག་གྱིས་གོས་ཆོད་འདོན་དུས་ཆོས་
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རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམ་པའོ་ིདབུ་ཞྭ་ནས་བཟུང་སྟ་ེལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག དེར་གཟྱིགས་ཡོང་དུས་ཁམས་གཙང་ཟརེ་
དུས་ཁམས་གཙང་མ་བེད་དགོས་པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དོན་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཚོས་མྱི་འདུག 
བསར་དུ་བརྙན་མེངོ་མཉན་ནས་སྟོན་ཤོག 

གཅྱིག་གྱིས་ངས་ད་གྱིན་དབར་ལ་དབར་གོས་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དགུན་ལ་དགུན་གོས་གོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་མད་ོལ་
ཨ་མདོའ་ིགོས་ཡོད་པ་རདེ། ཁམས་པ་ལ་ཁམས་པའྱི་གོས་ཡོད་པ་རེད། དབུས་གཙང་ལ་དབུས་གཙང་གྱི་གོས་གོན་དགོས་
པ་རེད་ཞུས་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དབར་དགུན་གཉྱིས་ཀ་མཉམ་དུ་སྤུངས་དགོས་རེད་དམ་གསུངས་
སོང་། འདྱི་ད་ེའད་མ་རདེ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་དགོས་ཀྱྱི་མ་རདེ། གུ་དགོ་པོའ་ིས་ོནས་བདེ་
དགསོ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

གཉྱིས་ནས་ད་རེས་ངས་གསར་པ་ཞྱིག་དགོས་འདུག རྒྱུན་ལྡན་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་གཙང་མ་
སོད་དགོས་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་ཡོད། དེར་ང་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཅྱི་ལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཁུར་ཤོག་
ལབ་སོང། འདྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་མ་རེད། བཟ་ོབཅོས་གསར་བཅོས་རེད། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཟེར་བ་འདྱི་གོས་
ཆོད་གཅྱིག་ལ་འགྱུར་བ་གེོང་དུས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱྱི་སྐབས་སུ་
གོས་ཆདོ་ ༦ ལ་གསོ་འཆར་ ༢ གསར་དུ་བསྣན་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བསམ་འཆར་བེནོ་ནས་
ད་ེག་རང་ལ་གཉྱིས་དེ་གསར་འཇུག་བས་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེཚིག་གྱི་ེོག་ནས་འགྱུར་བ་གེོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརནེ་ནས་སྱི་འཐུས་ད་ོབདག་གཅྱིག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་དང་གསར་
བཅུག་གཉྱིས་དབ་ེབ་འབེད་པའྱི་ེོག་ནས་ངས་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་ཁུངས་སོགས་སུ་བོད་སྐད་གཙང་མ་སོན་རོགས་ཞེས་པ་
ད་ེཡར་འཇུག་རགོས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ལ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་དང་དགག་བ་བེད་སོགས་གང་ཡང་འཆད་དགོས་ས་མ་རེད། དགག་
པ་རྒྱག་མཁན་ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་མ་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག འདྱི་འག་ོརྒྱུ་རང་
ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་གཙ་ོབོ་ལྟ་བུ་ད་ེགོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་
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གསུངས་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་འཛིན་ས་ང་ོམ་ད་ེད་ལྟའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བུད་མདེ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཕྱུ་
པ་གོན་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་པ་ཚོས་གྲྭ་ཆས་མ་གོན་རང་གོན་རདེ། མ་གོན་ན་གོས་ཐུང་གོན་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག་
ཟརེ་བ་དང། འད་མྱི་འད་ལབ་ཀྱྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ང་ོམ་ད་ེད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་བཞྱིན་བས་ན། མྱི་ས་ཕོ་མོ་དེ་ཚོས་ཕྱུ་པ་གོན་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་རེད་དན་གྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྟོད་ཐུང་ཞྱིག་གོན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། མཇུག་ཏུ་ང་
ཚོས་དེ་གོ་བརྡ་ཡག་པོ་ཞྱིག་འཕོད་སོང་ན་དངོས་གནས་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་ར་ེརེད་འདུག  དེར་
གཟྱིགས་ནས་ཕེབས་ན་ཡག་གྱི་རེད་མ་གེོགས། རེས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱུ་པ་ཞྱིག་གོན་ནས་སེབས་ཡོད་ནའང་ནང་གྱི་གོས་
ཐུང་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷམ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེཚ་ོབོད་ཆས་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་རདོ་པ་རདོ་རྒྱུའྱི་ས་མཚམས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་རོད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ས་མཚམས་གང་ཡང་རག་གྱི་མ་རེད་ལ་ཟྱིན་ཡང་ཐུབ་
ཀྱྱི་མ་རདེ་སྙམ། 

ད་ལྟ་གོང་དུ་དེང་སང་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཆས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་གོན་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་
ལའང་ས་མཚམས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ནས་ཡར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དྷ་སྟེང་དང་ད་ེཚ་ོལ་གོས་འཚོང་ས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེཚརོ་བདོ་ཆས་རདེ་ཟེར་དགོས་རདེ་དམ། ཁགོ་སྟདོ་ཡོད་ལ་ཁགོ་སད་མེད་པ། ཁགོ་སད་ཡདོ་ལ་ཁགོ་སྟདོ་མདེ་པ། 
འད་མྱི་འད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་དེའྱི་ད་ལྟ་ཁང་པར་བོད་བཟ་ོལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་བོད་ཆས་ལ་
ངསོ་འཛནི་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། དརེ་ཞ་ེདག་གྱི་རོད་པ་རོད་བསྡད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། དོན་དག་ང་ོམ་ད་ེསསེ་པ་ཚོས་
ཕྱུ་པ་གོན་དགོས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ས་རེད་བསམས་པར་འད་དན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་གོན་
དགསོ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལབ་བཞག་ན་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འཁྲུག་འག་ོརྒྱུ་ཨ་ེཡོད་ན། 

ད་ེནས་གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་སུ་ཡྱིན་
དང།" ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་སུ་ཡྱིན་དང་།" 
ཟརེ་ནས། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་འག་ོནས་གོན་དགོས་ཀྱྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ལས་བེད་རྣམ་པས་གོན་ནས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་
པས་རྒྱ་ཆས་བས་ནས་རྒྱུག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ར་མག་ོལུག་སྦྱར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རདེ། ད་ེདགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་འདྱི་དགསོ་
ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ (Sikh) གྱི་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ག་ར་ེ
དགསོ་དང་མྱི་དགསོ། ཁངོ་ཚའོྱི་གོས་ལགོ་ང་ཚསོ་གནོ་དགོས་མ་རདེ་ད།ེ མག་ོལ་གཅྱིག་མ་གནོ་བར་དུ་འག་ོས་མདེ་པ་རདེ། 
དའེང་ཁ་ོཚོའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ེོག་ནས་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚ་ོཕ་གྱིར་འག་ོདུས་ད་ེལྟར་བེད་
དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་རྣམས་པས་གོན་གྱི་ཡོད་མདེ་ལགོ་ཀ་རདེ་
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ད།ེ བརྡ་སདོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་
ཡང་ཡར་འཇུག་དགོས་མ་རེད་དམ་ཟེར་ནས། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་
མེད་ན་ངསེ་པར་དུ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཟརེ་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་སེབས་སོང་ན་
རྒྱབ་སརོ་བདེ་དགོས་དང་མ་དགསོ་ད་ེདུས་བལྟས་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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 སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༢༨ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱབ་སོར་
ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ར་བའྱི་གོང་དུ་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་སར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་གསལ་བཤད་བས་སངོ་། ད་ེལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆདོ་གཉྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོས་ཆདོ་
གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་ནས་དང་པ་ོད་ེདབུས་སའྱི་ལས་བེད་ཚ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རང་རྱིགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབུས་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ཆ་ེཕ་ཆུང་གསུམ་བོད་ཆས་གོན་དགོས་ཟེར་བ་དེ། ཕྱུ་པ་གོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་ད་ེ
ཚའོྱི་སྐོར་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་རེད་སྙམ། དཔེར་ན། ནང་སྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ ༤༠ ཡོད་པ་རདེ། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཚ་བ་ཆ་ེབའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་ས་མང་པའོ་ིནང་དུ་
དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ེགོ་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་
ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་སརེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་བེད་མྱི་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེའཛིན་སོང་
བཀའ་བོན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་ཀྱྱི་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད། གོས་
ཆོད་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ས་རེད་དམ། མ་ཐུབ་ན་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་ནས་མཆོད་གཤོམ་ལ་བསྱིགས་པ་ལྟ་བུའྱི་
བསམ་བ་ོབེང་ནས་ད་ེབཞྱིན་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འད་ཨ་ེཡོད་ན། འདྱི་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེར། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ང་ཚོས་བོད་ཆས་གོན་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཀྱང་གསུངས་སོང། བོད་ནང་དུ་ཨ་མདའོ་ིབརྙན་འཕྱིན་དང། ཁམས་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཁང། བོད་ལོངས་
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བརྙན་འཕྱིན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་བོད་པའྱི་གནད་ཡོད་ད་ེའད་ཟབ་སྦྱོང་སོད་མཁན་དང་། ཆེད་ལས་པ་སུ་འད་ཞྱིག་གདན་འདེན་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་བོད་ཆས་གོན་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གས། 
དཔེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང། ཨ་ེཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་། ང་ཚོའྱི་བོད་གཞུང་གྱི་ད་བརྙན་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་
ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཆས་གོན་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག དརེ་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་དང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་
འགོ་དང་པོ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རླུང་འཕྱིན་ཁང་དང་། ཨེ་ཤྱི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་
གེང་ས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཞུས། དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱྱི་ད་བརྙན་ཁང་དུའང་ཕོ་མོ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱིས་བོད་ཆས་གོན་དགོས་པ་ེོག་མའྱི་འག་ོད་ེའདྱི་ནས་འཛུགས། ད་ེནས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་
ད་ེབཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཡོང་ས་རདེ། འདྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན།  

ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྱི་བེད་དུས་ང་ལ་ཚོར་
བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད། མོན་ག་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རང་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་ེེངས་གཅྱིག་བསྡད་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་སོན་འགོའ་ིསོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རེས་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ཉྱིན་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་བོད་ཆས་
གོན་ནས་གེོང་གྱི་འདུག དགོང་དོའ་ིཕག་ཚོད་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་ཡས་མས་ལ་ཕ་མས་ལེན་དུ་ཡོང་གྱི་འདུག ཕ་མ་གཉྱིས་
ཀས་ཕྱུ་པ་གོན་མྱི་འདུག  བུ་མ་ོཚསོ་ཕྱུ་པ་གོན་མྱི་འདུག སྙྱིང་ར་ེབསམས་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཕྲུ་གུ་ཚརོ་ཁྱེད་རང་ཚསོ་
གོན་དགོས་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཁྱིམས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྲུ་གུར་བག་ཆགས་གང་འད་འཇོག་གྱི་རེད། ངས་ཚོར་བ་ད་ེའད་ཡོང་
བའྱི་ཚེས་གངས་དང་བཅས་པ་ཉྱིན་ེོའ་ིནང་དུ་བྱིས་ཡོད། མོན་གོའ་ིསོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ལའང་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ལ་ོཆུང་བུ་
མ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ར་མ་ལུག་གྱི་གོས་ཤྱིག་གོན། སྦག་སྦག་ཅྱིག་བེང་ནས། ཕྲུ་གུ་སྙྱིང་ར།ེ ཕྱུ་པ་ཞྱིག་གོན་ནས་སེབས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ང་ཚསོ་བག་ཆགས་ག་ར་ེའཇགོ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ། ལྷག་དཀར་སྲུང་བརྱི་འདྱི་དངསོ་གནས་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་
ལྡན་ཞྱིག་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་ན། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད། སོབ་གྲྭ་དང་སོབ་
ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ཚརོ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ནས། ཁྱེད་ཚ་ོཕྲུ་གུ་ཚརོ་མྱིག་དཔ་ེསྟོན་མཁན་རདེ། ཁྱེད་རྣམ་པས་རག་པར་གོན་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེས་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ཉྱིན་གོན་རོགས་གནང། ཕྲུ་གུར་བག་ཆགས་འཇོག་གྱི་རེད་མ་གེོགས། སོབ་གྲྭའྱི་ཁྱིམས་
རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས། འབོད་སྐུལ་ད་ེལྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་
འདུག 

གཉྱིས་པ་དེར། ང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་སུ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ནྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཕ་ོམ་ོསུ་
བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཆས་གནོ་ནས་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག མོན་གརོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལ་ོབརྒྱད་དགུ་ཞྱིག་
སོན་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་རང་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་
རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་སོགས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ར་མ་ལུག་གྱི་གོས་གནོ་ནས་ཡོང་ན་རྒྱབ་གཉརེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
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རེད། མྱི་མང་གྱིས་ད་ེག་རང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། མོན་གོའ་ིམྱི་མང་ཉམས་ཆུང་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་
རེད། འདྱི་མ་ཟད་ང་བོད་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོབེད་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཆས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ལས་ཤོག་
སང་ལ་བོད་ཡྱིག་བྱིས་ནས་མ་བསྐུར་ན་རྒྱབ་གཉརེ་ཕར་སོག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་དག་ནའང་མ་དག་ནའང་
བོད་ཡྱིག་བྱི་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁག་མྱི་འདུག  ཁ་ེོར་རེད། ཕོགས་མེའ་ཁག་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ཚོད་ཅྱིག་
ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ས་ོསོར་བཀོད་ཁྱབ་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ར་མ་ལུག་གྱི་གོས་
གོན་ནས་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་རྒྱུ་མེད་པ། དེའྱི་ེོག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང། དབུས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་
ལམ་སྟོན་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་ེོག་ནས་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱྱི་རེད་བསམས་པའྱི་ཡྱིད་
ཆསེ་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་།  

ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གཉྱིས་མ་གེོགས་མེད། བར་དུ་གསུང་མཁན་ཚོར་གོ་སྐབས་མེད་ཅེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་གེན་འབེབས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་རད་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་
པར་སོང་ཙང་། དེར་གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཀྱང་ཞུ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་
སནོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་གོས་འཆར་ེོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་བས་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་བསར་ཟློས་
ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ེོག་ནས། རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལའང་གོང་དུ་གསུངས་པ་
བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་དང་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་བོད་ཆས་གོན་ནས་
ཕབེས་དགོས་རེད་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་གྱིར་དཔལ་ལྡན་
སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་གདན་ས་ཁག་ཆ་ེས་ད་ེདག་ལ་ལམ་རྱིམ་སོགས་གསུང་ཆོས་ཞུ་རུ་མང་པ་ོབཅར་
མོང་། སྐབས་དརེ་ཕྱིས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་བོད་པ་དང་། སྦྱྱིན་བདག་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ད་ེཚོས་དག་ེ
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འདུན་པ་ཚོའྱི་མདུན་དུ་ན་བཟའ་ད་ེའད་གོན་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེདཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་གཞུང་འབེལ་གྱི་
ེགོ་ནས་འབྲུག་ལ་བཅར་མོང། ཕ་གྱིར་དགོན་པ་ཁག་ལ་བཅར་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་བོད་ཆས་མཆདོ་ན་མ་གེོགས་ཡར་
གེོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཆས་གོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ཕྱུ་པ་མེད་ན་ཕ་གྱིར་
གཡར་རྒྱུ་འདུག འདྱི་གོན་ན་མ་གེོགས་ཡར་བཅར་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག  འདྱིས་ག་རེད་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་
དགོན་པའྱི་ཆེ་མེོང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ (Sikh) ལྷ་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མགོ་
འགེབས་དགོས་རེད། ཁ་ཆེའྱི་ལྷ་ཁང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མག་ོལ་རས་དཀྲྱི་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་
དགོན་པའྱི་ཆེ་མེོང་ཆེད་ངེས་པར་དུ་བོད་ཆས་ཆ་ཚང་གོན་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་མེད་ནའང། ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་གྱི་
ེོག་ནས་གོས་ཤྱིག་གོན་དགོས་རེད་མ་གེོགས། ཞུ་བད་ེཔ་ོམེད་པའྱི་ན་བཟའ་ད་ེའད་མྱི་སའྱི་གོན་ནས་ཕེབས་དུས་ང་ཚོ་
ཡང་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག དགེ་འདུན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ད་ེའད་ལ་འགོ་དུས་ལྟ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཕྱི་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་སྦྱར་བཞག་ན། དཔེར་ན། དེང་སང་མང་
པ་ོཞྱིག་ལ་ "ཁ་རས་མ་གོན་ན་ཡོང་མྱི་ཆགོ" ཟརེ་ནས་སྦྱར་ཡྱིག་ད་ེའད་ཞྱིག་སྦྱར་ན། དང་པ་ོཡོང་དུས་ནས་ཁྱེད་རང་ཚསོ་
ན་བཟའ་ཚུལ་མཐུན་ཞྱིག་གོན་མེད་ན་འོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་ཁག་ལ་ཆ་ེམེངོ་དང་ག་ར་ེཡྱིན་
ནའང་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་སྙམ། དགེ་འདུན་པའྱི་དཀྱྱིལ་ལ་ན་བཟའ་ཁྱད་མཚར་ད་ེའད་གོན་ནས་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་སོང་བས། ད་རེས་འདྱི་དང་འབེལ་བ་བེགས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལམ་དང་ལུགས་
སོལ་རེད། དགོན་པ་ཁག་ལ་གུས་ཞབས་བེད་སྟངས་ད་ེཚོར་ཁྱད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞོར་ལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལྷག་དཀར་ཉྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བུ་མ་ོཚོས་ཕྱུ་པ་དང་ཆ་ཚང་གོན་གྱི་འདུག བུ་ད་ེ
ཚསོ་བོད་བཟ་ོའགོ་འཇུག་གཅྱིག་པུ་གོན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག སོབ་གྲྭ་ནས་འག་ོའཛུགས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ལྟའང་མྱི་རྒན་པ་ཚའོྱི་ནང་དུ་ཕྱུ་པ་གོན་ཤེས་ཀྱྱི་མེད་ཟརེ་
ནས་གཡོག་རོགས་གྱིས་ལབ་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཆུང་དུས་ནས་གོམས་གཤྱིས་བཟོས་ན་སོ་སོས་གོན་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གདན་ས་ཁག་ཆ་
ཚང་ལ་དེའྱི་ེོག་ལ་ད་ོསྣང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དགོན་པའྱི་ཆ་ེམེོང་དང་ང་རང་ཚ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ན་བསམས་ནས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མེའ་མ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བེང་གོས་ཆོད་སྣོམ་ཕེབས་མཁན་སྱི་འཐུས་སེར་གྱིས་འགེལ་བརོད་ལ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ེོག་ནས་ལྟ་
དུས། ཁོང་གྱི་ཀུན་སོང་དང་དགོངས་པ་ལ་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་སྣོམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། བོད་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས། ཆོས་དང་སྐད་ཡྱིག ཚང་མ་རྒྱ་ནག་གུང་ཕན་
ེང་གྱིས་ར་མེད་དུ་གེང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན། མེའ་ན་མྱི་རྱིགས་དེའང་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན། ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཞག་
པའྱི་ེོག་ནས་ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་བོད་མྱི་ཚང་མས་འདྱི་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོར་ཡོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་གོམས་གཤྱིས་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་
སྲུང་སབོ་བདེ་དགོས་རྒྱུ། ཉར་ཚགས་བདེ་དགོས་རྒྱུ། མྱི་ཉམས་གོང་སལེ་གྱི་ེགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ངས་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོར་བའྱི་
སྐད་ཆ་དརེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱྱི་མེད་ཀྱང་། ངས་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ང་ོབོའ་ིེགོ་ནས་བོད་སྐད་གཙང་མ་ཞྱིག་སོན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོདང་། བོད་ཆས་གཙང་མ་ཞྱིག་གོན་རྒྱུ་ར་ཆནེ་
པ་ོརེད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ནང་ལ་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང། ས་ོས་ོབོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སོབས་པ་དང་ལ་རྒྱ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཁོག ཞེན་ཁོག་འདྱི་ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཙང་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་གཟྱིགས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་ེྱིག་མ་སོང། ད་ེཚ་ོངའྱི་ངསོ་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་རྱིས་
ཀྱྱི་ཡོད། སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོའབྱི་
ཤེས་མཁན་གྱིས་མ་ཤེས་མཁན་དེར་མེངོ་ཆུང་གྱི་རྣམ་པ་དང། ཁྱད་གསོད་རྣམ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་འདྱིར་འདོན་ཡོང་གྱི་འདུག་
ལ་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་དུའང་འེོན་གྱི་འདུག དེའྱི་བག་ཆགས་དང་བརྡ་ལེན་གཙང་མ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འེེབ་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ངས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམེོང་གྱི་འདུག བོད་སྐད་
ཡག་པ་ོམ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་སྦྱང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ཕོགས་ེད་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་འདནོ་རྒྱུ། ཕྱུ་པ་གཙང་
མ་གོན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་གོན་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འགེལ་བཤད་སོན་རྒྱུ། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང། བོད་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སོབས་པ་མ་འདེང་མཁན་ཚོར་བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་སོབ་གསོ་སོན་རྒྱུ། སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་
འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོངས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་རརེ་ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་ེགོ་ནས་ཧ་ཅང་ེནོ་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ངསོ་ནས་
གཅྱིག་ག་ར་ེམེོང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཕན་ེང་གྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཡོང་དུས་བོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་བོད་
མྱི་ཚ་ོགངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོལ་ཕྱི་ལ་ཁ་ཁ་སྱིང་སྱིང་གྱི་རྣམ་པ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཆས་གང་
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པ་ོགོན་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ (Disneyland) ལ་སབེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདནོ་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་འབད་བརནོ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་རྣམ་པ་མ་འེོན་པའྱི་ེགོ་ནས་མ་སྐུལ་དང་བངས། དགའ་དགའ་ས་ོསའོ་ིངང་ནས་ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་
ལ་སོབས་ཞེན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ེོག་ནས་ེོན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ེོག་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམེངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་གངོ་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་གསུངས་སངོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཁརོ་
ཡུག་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསྡུ་འཛམོས་བེད་ས་གང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བུད་མེད་ནང་དུ་ཕྱུ་
པ་མ་གོན་མཁན་ཧ་ཅང་དཀོན་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱུ་པ་འཐུས་ཚང་ཡྱིན་མྱིན་གྱིས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་ལྟ་ང་
ཚསོ་གནོ་པའྱི་ཕྱུ་པ་འདྱི་བཙན་བོལ་དུ་སབེས་ནས་དགསོ་མཁ་ོདང་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ེགོ་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་བུད་མེད་ཚོས་འདྱི་ངའྱི་བོད་ཆས་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ེགོ་ནས། ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སེབ་པའྱི་ེགོ་
ནས་སོབས་པའྱི་ངང་ནས་ཕྱིར་འེོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སེས་པ་ཚོས་དང་བངས་ཀྱྱི་རྣམ་པའྱི་ེོག་ནས་མ་
གེོགས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་བསྐུལ་སོང། ཚ་བ་འཚིག་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་རྣམ་པ་མ་ཡྱིན་པར། ང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
དང་། བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། བོད་ཡྱིག་འབྱི་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང། ངས་བདོ་ཆས་གོན་གྱི་ཡྱིན་བསམས་ནས་མ་སྐུལ་དང་
བངས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གདནོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དའེྱི་ེགོ་ལ་ང་ཚསོ་སྱིག་འཛུགས་དམ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མ་བས་ནས། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་གནམ་
གཤྱིས་ཚ་པོ་ཡོད་སར་ངེས་པར་དུ་བོད་ཆས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གོན་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། 
དེར་བརེན་དེའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བའྱི་ེོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གང་ལྟར་ངའྱི་ངོས་ནས་སོ་
སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་མྱི་རྱིགས་ལ་ཚོར་བ་དང་། ཞནེ་ཁགོ ལ་རྒྱ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆ་ེབ་རྱིས་ཀྱྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་འཆར་ལ་བཀའ་རད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གོས་འཆར་ལ་གསལ་བཤད་དང་རྒྱབ་
སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ེོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཞྱིང་རྒྱས་པ་བ་རྒྱུ་དང་
ཐུགས་ེག་མ་ཆདོ་པའྱི་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་འདྱིར་སྣ་ར་ེར་ེབཟུང་ནས་སྤུ་འད་བ་ོ
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འེགོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རོགས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིར་ང་ཚའོྱི་དབུས་ས་ཡན་ལན་དང་བཅས་པ་ལས་བདེ་
ཚང་མས་བོད་ཆས་གོན་དགོས་འདུག་ཟརེ་དུས། ང་ཚ་ོཐུན་མོང་གྱི་བོད་པའྱི་གོས་ལྷམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྱིར་བེང་
གྱི་གོན་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ཞུས་པ་མ་གེོགས། ཡུལ་ལུང་ས་ོསོར་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ལྷམ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། 
དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་པགས་རག་གནོ་ཤོག་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ང་ཚོས་བོད་ཆས་གོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ལབ་དུས། ཡང་གཞོན་སེས་ཚོས་བོད་ཆས་དང་རམ་པ་གཅྱིག་པུ་བཟས་ནས་
བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའྱི་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངའྱི་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིར་ང་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ཚོས་བོད་སྐད་
གཅྱིག་པུ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནའང། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་སྦྱོང་མྱི་དགོས་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱིག་ལྟོས་ཀྱང་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོས་ཐུན་མོང་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའཆད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། 
བོད་པའྱི་དངོས་གནས་ཀྱྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབེ་བ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཡྱིན་ནའང་ལུང་པ་ས་ོསོར་སྐད་མྱི་འད་མང་པ་ོ
སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལུང་པ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཆས་གོས་དང། གོམས་གཤྱིས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བོད་
ནང་དུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་ལུང་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་འདྱི་ལྟར་དབ་ེབ་ཞྱིག་ཕེས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་
མང་པ་ོཞྱིག་བག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོཐུན་མངོ་ངམ་སྱི་ཡོངས་ནས་གོན་བསྡད་པ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། གཙ་ོབ་ོད་ེརང་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ངས་མང་པ་ོཞུ་
མྱི་དགོས་པའྱི་ེོག་ནས། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། བོད་ཆས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་
དང་གནད་འགག་ག་ར་ེཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ཆོས་ཕོགས་ནང་དུ་བཤད་ན། དམ་
ཆོས་འདུལ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། རགས་ཆ་ལུགས་ཟེར་བ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པོའ་ིེོག་ནས་དབ་ེ
བ་ཕེས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཁ་ཚ་དགསོ་གཏུགས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ེགོ་ནས་གསོ་ཆདོ་
འདྱི་ཁྱེར་བ་ཡྱིན། དེར་བཟ་ོབཅོས་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་མཐུན་པ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚགི་གྱི་ང་ོགདངོ་ནས་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་སུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་ལས་བེད་
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ཡྱིན་གྱི་རེད་སྙམ། ང་ལས་བེད་ལྟ་བུ་བེད་མ་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལས་བེད་ཀྱྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱྱི་
ཡོད་མེད་ངས་གསལ་པ་ོམྱི་ཤེས། གལ་ེེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལས་བེད་ཀྱྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱྱི་མེད་ན། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་
ཞསེ་འདྱིའྱི་ཁངོས་སུ་ཡར་འཇགོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁམས་གཙང་ཟེར་བ་དེའྱི་སང་ལ་ངའྱི་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་འགའ་ཤས་ཕེབས་སོང་། ཁམས་
གཙང་ཞེས་པ་ད་ེལ་སྱིར་བེང་ནས་ཚིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིེོག་ནས་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཙང་སྦྲ་དོད་པ་ོཟེར་བ་ཞྱིག་
ལ་ཡང་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱི་དརོ་ཅན་འད་པ་ོད་ེའདའྱི་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་འདྱིའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ག་ར་ེ
ག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ག་ོརྱིམ་འགྱིག་པ་ོཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་འདྱིར་ "མ་ཟད་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ས་སེར་སུ་རུང་ལའང་" ཞེས་པ། དེ་བརྡ་སོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ེག་ེག་
མཐུན་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། "ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་ཁམས་གཙང་ར་ེགོན་དགོས་རྒྱུ། མ་
ཟད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་ས་སེར་" ཞསེ་བྱིས་བཞག་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  

 ད་ེབཞྱིན་གངོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཡདོ་པའྱི་ས་ོནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ས་སའྱི་པཎ་ཞྭ་ཟེར་བ་དེར་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ག་ོནོར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ེེབས་ཡོད་ས་རེད། ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་
ཟརེ་ན། དཔརེ་ན། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པའྱི་པཎ་ཞྭ་ཟེར་བ་ད་ེདང་པ་ོསྡ་ེསྣདོ་གསུམ་གྱི་ང་ཚའོྱི་པཎ་ཞྭ་སྣ་རྱིང་ནས་མར་གནོ་རྒྱུའྱི་
སོལ་རྒྱུན་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ས་ས་བསོད་ནམས་ར་ེམོའ་ིསྐབས་སུ། ས་ས་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙྱིང་པ་ོལ་མ་
ངན་ཞུ་ཆེད་དུ་དབུ་ཞྭ་དེའྱི་རེ་མ་ོད་ེབཅག་ནས་ད་ལྟ་ནབ་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་འདྱི་ཆགས་ནས། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་ཁོང་རྣམ་
པས་རྒྱུད་འཛནི་བས་ནས་ད་བར་དུ་ག་མ་ཉམས་པ་དང་དྱི་མ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་ོནས་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་ད་ེཆགས་འདུག 
ངས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ེགོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ག་ོནརོ་ེབེས་ས་མདེ་བསམས་སངོ་།  

ད་ེནས་ཁམས་གཙང་ཞེས་པ་དེའྱི་ེོག་ལ་ཡར་མེནེ་མར་མེེན། ཕར་མེནེ་ཚུར་མེེན། རག་པའྱི་དབུ་ཞྭ་དང་བོད་ནང་གྱི་
པགས་རག་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེར་མ་གཞྱི་ནས་སྱི་འཐུས་ཁ་ོརང་ད་ེའད་ཡར་མེེན་མར་མེེན་ལ་དགའ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ང་ོགདོང་ཚང་མས་མེོང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁྱད་པར་
ཞྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གོང་དུས་ཞུས་མ་ེག་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་ "བོད་མྱི་ེམས་ཅད་ཀྱྱིས་ཡུལ་དུས་འཚམ་པའྱི་
བོད་གསོ་གཙང་མ་གནོ་རྒྱུ་ཅྱིས་ཀྱང་གལ་ཆའེ།ོ" ཡུལ་དུས་དང་འཚམ་པ་ཞསེ་ཞུས་ཡདོ། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  

གཉྱིས་སུ་ཡང་། དཔརེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ཀྱང་གོས་ཀྱྱི་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བེང་གྱི་དག་ེའདུན་པ་རྣམ་
ལ་ལྤགས་པའྱི་ལྷམ་ལ་སོགས་པ་གོན་རྒྱུ་གནང་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་མེའ་འཁོབ་ཀྱྱི་ཞྱིང་། ཡུལ་གངས་ཅན་
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པ་ལྟ་བུར་ཡུལ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་གནང་ཡོང་ས། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་འདུལ་བ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་
བདུན་ནང་ལ་གསུངས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡར་འགེལ་མར་འགལེ་བས་ནས་ེག་ེག་མ་རདེ། ད་ེནས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་
ཀྱྱི་ང་ོགདོང་དང་མཐུན་པ་མྱི་འདུག ས་གནས་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་སོང། ད་ེཚོར་བསགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་མ་རེད། ནང་གྱི་དོན་སྙྱིང་རེད། བོད་ཀྱྱི་ལ་ཞེན་སོགས་དགོས་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ནང་ན་ཡོན་ེན་ཀུན་ལྡན་ཡང་།། ཆ་ལུགས་ངན་ན་ཀུན་གྱིས་བརྙས།། ཞེས་ནང་གྱི་ཀུན་སོང་དང་ད་ེའད་བཟང་
པ་ོཡྱིན་ནའང་། ཕྱིའྱི་ཆ་ལུགས་ངན་པ་ཡྱིན་ན། ཀུན་གྱིས་བརྙས་བཅོས་སུ་གྱུར་བའྱི་མྱི་རེད་ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་མྱི་ཕམ་རྒྱ་
མཚོས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་པོའ་ིགདུང་རྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཚོས་ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཀྱྱི་རདེ་བསམས་ནས་ངས་འདྱིར་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ག་ོསྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་གེན་འབེབས་ེོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཕན་ཚུན་ཟུར་ཟ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཉུང་དུ་
གེོང་དགསོ་འདུག་ཅེས་གསོ་ཚགོས་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གེམ་དཔ་ེམང་ན་ཟུར་ཟ་ཆགས། བཀའ་མོལ་ནང་
དུའང་ཟུར་ཟ་ཆགས་ནས་འདྱིར་ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ཟུར་ཟ་བ་རྒྱུ་མ་རདེ། དགོངས་ཚུལ་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ས་ོསོར་ཕར་ཕོགས་ད་ེའདོད་པ་ཡོང་དང་མ་ཡོང་དརེ་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ན་མ་
གེོགས། གེན་འབེབས་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོའདོན་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚོ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ངསེ་པར་དུ་འབུལ་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གོས་ཆདོ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དརེ་ངས་
གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རནེ་འབལེ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། སྱིད་སངོ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ས་རདེ། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཆོད་ཁག་དང་གོས་འཆར་ཁག གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ། སྱི་འཐུས་སེར་དང་། སྱིད་
སངོ་། བཀའ་བནོ་སུས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེའཛནི་སོང་གྱིས་ཕག་ལས་བསྟར་དང་མ་བསྟར། གོས་ཆདོ་གེན་འབེབས་སྐབས་སུ་ལན་སནོ་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་བཟོས་ནས་གེན་འབེབས་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལག་བསྟར་དང་ལན་
འདེབས། རྱིས་རྒྱག་བེད་དགོས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་དགོངས་དོན་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་གེན་འབེབས་མ་གྲུབ་པའྱི་
སནོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡོང་ས་རདེ་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཕག་
ལས་མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་བདེ་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་ས།ོ ཚགོས་གཙ་ོདནོ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཚགོས་གཙསོ་ད་ེཤེས་ཀྱྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ནས་བཀའ་རད་ཅྱིག་ཕེབས་
པ་རེད། བཀའ་རད་དེར་ལན་འདེབས་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། གེན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་འཛིན་སོང་གྱིས་
ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེངསེ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ། ངསེ་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཛནི་སོང་གྱིས་བཀདོ་ཁྱབ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། མཇུག་བསྡུ་ད་ེནམ་རྒྱུན་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་རད་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ཙང་དེར་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཕག་བརངས་པ་ཡྱིན་ཙང་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བེང་ང་ཚོས་འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་དཔེ་མང་པོ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་དབུ་ཁྱིད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱིད་བོན་ལ་
རང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འགོ་སྟངས་ཤེས་པ་
ཡྱིན་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ཤེས་པ་བེད་དགོས་རེད། དེར་བརེན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ལ་ག་ོསྐབས་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དའེང་། གཅྱིག་ནས་བཀའ་རད་ཕབེས་པ་རདེ། གཉྱིས་ནས་གནད་དནོ་དའེྱི་ེགོ་ནས་ཕུལ་
བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིབ་ཕའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེགེན་འབེབས་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་གསུང་བོན་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ད་ེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་རསེ་གཟའ་ལྷག་པར་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་བོད་
ཆས་འོག་འཇུག་ཅྱིག་གོན་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ལས་བེད་ནང་དུའང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་
བོད་ཆས་གོན་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁྱབ་གེོང་གྱི་མེད། མ་སྐུལ་དང་
བངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཟྱི་བརྱིད་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ེནས་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་སུ་
ཡྱིན་ནའང་རེས་གཟའ་ལྷག་པར་སྱིད་སོང་ཐུག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཆས་གོན་མེད་ན། ངས་ཁ་ོརང་ལ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཟརེ་ན། ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོཁྱེད་རང་གཉྱིད་ཡག་པ་ོཁུག་པར་ཤོག་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རསེ་གཟའ་ལྷག་པ་རེད། ང་
ཚ་ོཚང་མས་བོད་ཆས་གནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱེད་རང་མ་གནོ་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ནམ་རྒྱུན་ཁྱདེ་རང་གྱིས་རྱིག་གཞུང་
སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་རེས་གཟའ་ལྷག་པར་གོན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་བེད་ཆ་ེཆུང་སུ་འད་ཞྱིག་སྱིད་སོང་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་ད་ེརྱིང་དགོང་མོར་གཉྱིད་ཡག་པ་ོ
ཁུག་པར་ཤོག ཁྱེད་རང་གྱིས་བཤད་པ་དང་ལག་བསྟར་གཉྱིས་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཆ་ེཆུང་ཚང་མ་ལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་སྐབས་རེ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་དེ་རྱིང་རེས་གཟའ་ལྷག་པ་མ་རེད་དམ། སྱིད་སོང་ཐུག་ཏུ་འགོ་
དགསོ་རེད། སྱིད་སངོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཁོང་ཚསོ་ཕྱུ་པ་དང་། འོག་འཇུག་གཡར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་
མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་གོས་ཆདོ་ཡྱིན་པ་ལས་ཁྱིམས་མ་རདེ། གོས་ཆདོ་ད་ེར་ེབ་དང་
འབོད་སྐུལ་རདེ། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ནས་འབོད་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པའྱི་ེོག་ནས་ལས་བེད་ཚང་མར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བོས་ཟརེ་བ་
མ་གེོགས། ཚ་བ་ཆེ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྔུལ་ནག་གྱིས་ཕྱུ་པ་གོན་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་རྔུལ་ནག་ེོན་མཁན་
ཞྱིག་དང་མ་ེནོ་མཁན་གཉྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རྔུལ་ནག་ེོན་མཁན་ད་ེཡྱིན། ེངེས་ཤྱིག་ངས་གསུང་འཕྱིན་ཀོག་དུས་རྔུལ་
ནག་གྱི་ེྱིགས་པ་ཟགས་ནས་གསུང་འཕྱིན་གྱི་སྣག་ཚ་ད་ེཡང་བརླག་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གཟུགས་པ་ོསོ་སོར་
ཁམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་རེད། ལར་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ེོག་ལ་མང་པ་ོགསུངས་
སོང་། ངས་མཁས་འདོད་མྱིན། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྒན་པ་ཚོའྱི་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ 
(Perfect should not be the enemy of the good) ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡང་དག་པ་སྤུས་དག་ཤོས་
ད།ེ ཡག་པོའ་ིདགའམ་འགལ་ཟླ་ཡོང་དགོས་ཀྱྱི་མ་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཡག་ེག་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་ན། 
ད་ེཡང་དག་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག སྤུས་དག་ཤོས་རདེ་མྱི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་འདྱིར་ངས་ཚགི་མེ་ོདམའ་ཕྱིན་
སོང་སྟ་ེཡག་ེག་ཆོད་འདུག ཡང་དག་པ་རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱྱི་སེས་པ་ཚོས་འོག་འཇུག་དང་ཕྱུ་པ་གོན་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཁག་
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ལའང་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་གོས་ཆོད་འདྱིས་བརྡ་ལན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གེང་ས་རེད། སོབ་གྲྭ་དང་དགེ་
རྒན་ཚང་མར་བརྡ་ལན་ཡག་པ་ོཞྱིག་གེང་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལན་འདྱི་ཡག་ེག་ཆདོ་འདུག ཡག་པ་ོད་ེརྱིམ་པས་སྤུས་
དག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ེན་ེན་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ར་བའྱི་ང་ཚོས་ཚ་གང་གྱི་རྣམ་པ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཞུས་ན་ེག་ེག་སྡོད་ཀྱྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོདགེ་འདུན་པ་ཚང་
མས་དབར་དགུན་མེད་ཚ་གང་ག་པར་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ན་བཟའ་ནབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་བཟའ་སབ་མཐུག་ཅྱིག་རདེ་མ་
གེོགས། ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱི་ཚ་བ་ཆེན་པ་ོད་ེལྟ་བུ་ལའང་ང་ཚོས་གྲྭ་ཆས་གོན་རྒྱུ་རེད། གྲྭ་ཆས་སབ་མཐུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོད་
ཀྱྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ར་ེགནས་བབ་ལའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

ད་ེནས་གོས་ཆོད་ཀྱྱི་ང་ོགདོང་གྱི་ེགོ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་གནད་དནོ་གཅྱིག་སེབས་པ་རེད། གནད་དནོ་གཅྱིག་ད་ེ
ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་གོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འདོན་
མཁན་གྱི་ད་ེབཞྱིན་གསུངས་པ་རེད། "ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་གཙོས་དབུས་ས་ཡན་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་སུ་ཡྱིན་དང་། ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཀྱྱིས། ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་ཁམས་
གཙང་" མ་ཞུས་པ་བས་ནས་ "བོད་ཆས་གོན་དགོས་རྒྱུ།" ཞེས་དེའྱི་ེོག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ད་ེལྟར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རདེ། དརེ་ཚགི་སྣནོ་གཅྱིག་བསནོ་ན་ཞསེ་གསུངས་
པ་རདེ། "སྐད་ཡྱིག་གཙང་མ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་" ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ད་ེག་པར་བསོན་པ་ཡྱིན་ན་ེག་ེག་སྡདོ་ཀྱྱི་ཡོད་
མེད་ཅྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན།  

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 ད་ལྟ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། "མ་ཟད་" ཟེར་བ་ད་ེདོན་ཚན་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས་སྱིར་བེང་བོད་ཀྱྱི་བརྡ་སདོ་ནང་ནས་ེག་ེག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གོང་གྱི་དནོ་ཚན་མེའ་ད་ེའགོ་ལ་བཞག་ན་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Paragraph) ང་ོམ་ད་ེརོགས་ཚར་རེད། དེར་བརནེ་ད་ེམེད་པ་བས་ནས་དེའྱི་བར་ལ་འདྱི་
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འཇུག་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག "གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། 
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་སེར་ས་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་བོད་ཆས་གོན་དགོས་པས་གཞེན་སྐུལ་གནང་
དགསོ་པའྱི་གོས་ཆདོ་དུ།" ཟརེ་ན། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཡང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
སྐུ་སེས་མ་དེ་ཚོས་ནབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་ཁག་ཡྱིན་ན་བུ་ད་ེཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་བོད་
ཆས་གོན་གྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་འོག་དེར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེགོས་ཆོད་ནང་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞསེ་པ་འདྱི་མཉམ་དུ་བྱུང་ན་བསམས་སོང་།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆོག་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱིར་ཚགོས་གཙསོ་མར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེར་བརནེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་བསམས་སོང་། དེར་མ་ཟད་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་བ་དེ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་བསྣམས་ཡོད་
པ་མ་རེད། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་སྱིར་བེང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ། ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་རྣམ་པ་ཚོ། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་བཅར་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ངེས་པ་དུ་བོད་
ཆས་མཆོད་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཅེས། གོང་ལ་ང་ཚོ་འགན་ཡོད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་མཆོད། འོག་ལ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་
ཚོགས་ལ་གསུང་གྱི་འདུག་བསམས་སོང། དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་ནས་ཕལ་ཆེར་སྣོམ་སྟངས་དང་། ང་ོབོའ་ིེོག་
ནས་འགྱུར་འག་ོམཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག  ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དགོངས་འགལ་མེད་པ་བོས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མེད་པའྱི་ེོག་ནས་མར་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ག་རང་གྱི་ེོག་ལ་ཕེབས་ཀྱྱི་
ཡྱིན། འོག་དེར་སྐད་ཡྱིག་འཇུག་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འོག་ལ་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དརེ་སྐད་ཡྱིག་འཇུག་དགསོ་མྱི་འདུག 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྐད་ཡྱིག་འཇུག་དགོས་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེག་རང་གྱི་ང་ོགདོང་གྱི་ེོག་ནས་མར་འགོ་ཆོག་
པར་གྱིས། "ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་གཙསོ་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བདེ་
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ཆ་ེཕ་སུ་ཡྱིན་དང་། ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་ཀྱྱིས། ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་གོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། མ་ཟད་ལས་ཁུངས་
ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་སེར་ས་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གཞེན་སྐུལ་གནང་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་དུ།" ཞསེ་སྱི་མོས་ཀྱྱི་
ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 

དགག་བ་ཡོད་པར་སོང་དགག་བ་སོན་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དང་པ་ོདགག་བ་སོན་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་
རོགས་གནང་། དགག་བ་ལ་བསམ་ཚུལ་འབུལ་དགོས་མྱི་འདུག དང་པ་ོཚུད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགག་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་གེན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགག་བ་བེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་བས་ན་སྱི་མོས་སུ་འག་ོ
ཡྱི་མ་རེད། ངེས་པར་དུ་སྱི་མོས་ལ་འགོ་དགོས་མ་རེད་དེ། འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྱིན། དགག་བ་སོན་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
གཅྱིག་ལ་མ་གེོགས་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། དགག་བ་སོན་མཁན་དང་པ་ོད།ེ སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བེང་དའེྱི་སང་ལ་གངོ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་གུས་ཞབས་མེད་པའྱི་རྣམ་
པ་འད་པ་ོཆགས་སོང་། སེམས་གེྱིང་ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་རྒྱུན་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་ད་ེཚའོྱི་ེགོ་ལ་
ཨུ་ཚུགས་བེད་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ེོག་ནས་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་
ལྟ་དུས་ད་ེལག་བསྟར་ཡོང་ེབས་མེད་པ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེལ་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མེད། གོས་ཆདོ་འདོན་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་ཀུན་སོང་ལ་སནོ་བརོད་བས་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་དུ་ཡར་འེེན་མར་
འེནེ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་རདེ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག  གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་གང་
ཡང་མེད་དེ། ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གོས་
ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གེན་འབེབས་འག་ོཡྱི་རདེ་ད་ེསྱི་མོས་ལ་བེང་གྱི་མྱིན་ཞེས་ངས་དགག་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

འདྱིར་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སུ་ཞྱིག་ལའང་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དེར་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་བ་སོན་
མཁན་ཚསོ་ཕག་བརང་རྒྱུ་མ་གེགོས། བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ད་གྱིན་ནས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ༼སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་
ལྷ་མ་ོལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ལས་རྱིམ་ེག་ེག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
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འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (Point of the Order) ཟེར་དུས་ངས་ལས་རྱིམ་ནོར་བ་འཁྱིད་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འ་ོན་
ཚོགས་གཙོས་གོས་ཚོགས་ནོར་བ་འཁྱིད་ཀྱྱི་འདུག་གམ། སྐར་མ་ ༢ ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་འོས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༼སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གསལ་པ་ོམ་བྱུང་གོང་
ནས་འོས་གང་འད་བས་ནས་འཕེན་དགོས་རེད།༽ གོས་འཆར་འདོན་མཁན་གྱིས་གསལ་པ་ོགསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེལས་
ལྷག་གང་ཡང་མྱི་འདུག  

ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་ཡར་འགོ་རྒྱུ་ལས་མར་འགོ་རྒྱུ་མྱིན། འདྱི་
ཚར་བ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཨུ་ཚུགས་འད་ཆགས་སོང་སྟེ་མ་ཞུ་ེབས་མེད་
ཆགས་སོང་། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ག་ོསྐབས་མ་འབུལ་བའྱི་སོན་ནས་བཤད་སྡོད་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙ་ོལ་ཡང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཡང་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ག་ོསྐབས་གནང་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་བཅུག་ན་གསལ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། དརེ་བརེན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འདྱིའྱི་བར་ལ་
ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་ད་ེཚསོ་བོད་སྐད་སནོ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གསར་དུ་བཅུག་རྒྱུ་ད་ེལ་དགག་བ་རྒྱག་
མཁན་བྱུང་སོང་། དགག་བ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་བ་ཙམ་གྱི་དེ་གཡུག་རྒྱུ་མ་རེད། དེར་རྒྱབ་སོར་བས་ནས་དགག་བ་རྒྱག་
མཁན་དང་། རྒྱབ་སོར་བས་ནས་དགག་བ་མོས་མཐུན་བེད་མཁན་གཉྱིས་དབར་འགན་སྡུར་བས་ནས་ཚུད་མ་ཚུད་ལྟ་
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་མ་གེགོས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དགག་བ་བས་ནས་ད་ེགཡུག་རང་བདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དནོ་ཚན་ ༡ པོའ་ིསང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མ་རེད། དགག་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན་དེའྱི་ེོག་ལ་
གསུང་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ "དགོས་རྒྱུ།" ཞེས་པའྱི་ཚབ་ཏུ་ "འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།" ཞེས་འགོད་དགོས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོས་རྒྱུ་ཟེར་དུས་བཀའ་གེངོ་གྱི་ཡོད་པ་འད་པ་ོའདུག བཀའ་གེངོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ེོག་ནས་སོ་
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སོས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་ཡྱིན་དུས། དརེ་ "འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།" ཞེས་འགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་གྱིན་ནས་
ལག་བརངས་པ་ཡྱིན་ེ་ེགཟྱིགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག གཟྱིགས་ནའང་ག་ོསྐབས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ལ་གནང་གྱི་འདུག 
སྐད་ཤུགས་ཆ་ེདགས་ན་གནང་གྱི་འདུག  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེར་ "གཞེན་སྐུལ་གནང་དགོས་" ཟེར་ནས་འོག་ལ་གསལ་པ་ོའདུག་ཅེས་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། 
གོང་དེར་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་གྱིན་དེའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གསར་པ་གང་ཡང་མ་
རདེ།  

ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༡ པ་ོགེན་འབེབས་ེགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད།ེ "ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་གཙོས་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བེད་ཆེ་ཕ་སུ་ཡྱིན་དང་། ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་ཀྱྱིས་ཉྱིན་ལྟར་ལས་
ཁུངས་ནང་དུ་བདོ་ཆས་གནོ་དགོས་རྒྱུ།" ཞསེ་གེན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།  

དགོས་རྒྱུ་ཞེས་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ར་ེསྐུལ་རང་རང་ེོག་ལ་གོས་ཆདོ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དགོས་རྒྱུ་ཞེས་ད་ེག་རང་
སང་ལ་གེན་འབེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་ཡོད་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། དགག་བ་
གནང་མཁན་གཉྱིས་འདུག  

ད་ེནས་བདོ་སྐད་གཙང་མ་སནོ་དགོས་རྒྱུ་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་ "བོད་སྐད་གཙང་མ་སནོ་དགོས་རྒྱུ།" ཞསེ་བཅུག་ན་
དགག་བ་ཡདོ་གསུངས་པ་རདེ། དགག་བ་ཡདོ་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། དགག་བ་སོན་མཁན་གཉྱིས་འདུག ད་ེ
བེད་དུས་དེར་ "བོད་སྐད་གཙང་མ་སོན་དགོས་རྒྱུ།" ཞེས་བརྒྱབ་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༡༧ ཡོད་པར་སོང་མང་མོས་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་གྱི་འོག་ལ་ 
"ད་ེབཞྱིན་བོད་སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་དགསོ་རྒྱུ།" ཞསེ་མར་མཐུད་རྒྱུ་རདེ།  

ད་ེནས་ "མ་ཟད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་ས་སེར་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གཞེན་སྐུལ་གནང་དགོས་པའྱི་
གོས་ཆོད་དུ།" ཞེས་ད་ེལ་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་བས་པར་དགག་བ་ཡོད་པ་རེད། དགག་བ་སོན་མཁན་ཕག་
རོང་རོགས་གནང་། ཚོགས་གཙ་ོལ་བརྡ་ལན་སད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། འདྱིར་མྱི་གཉྱིས་རོད་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ།  
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འདྱིར་ "མ་ཟད་" ཟེར་བ་ད་ེབཀོད་ན་ཚིག་འགོས་ེག་ེག་སྡོད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། "མ་ཟད་" ཟེར་བ་ད་ེ
བཀོག་པའྱི་ེོག་ནས་ "ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་ས་སེར་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གཞེན་སྐུལ་གནང་དགོས་
པའྱི་གོས་ཆོད་དུ།" ཞེས་བཀོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། དརེ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཉྱི་
ཤུ་ར་གཅྱིག་ཡོད་པར་སོང་མང་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
ཨང་ ༢༨ པའྱི་དནོ་ཚན་༼༡༽ དང་ ༼༢༽ གཉྱིས་ཀ་མང་མསོ་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ཕག་ཚོད་ ༡༡:༢༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  

༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌ 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༨  
      

སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གསོ་ཆདོ། 
 

སནོ་གངེ་། 
བོད་མྱི་རྱིགས་ནྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆས་གོས། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་སོགས་རྱིག་གཞུང་སྣ་མང་ལས་གྲུབ་ཅྱིང་ཆསོ་སྱིད་
ཟུང་འབལེ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་མ་ོཞྱིག་ཤར་གྱིང་དབུས་མའྱི་ཡང་རརེ་སནོ་མངོ་བ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ཡྱིན།  
 འནོ་ཀྱང་ཉ་ེརབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཉརེ་འཚ་ེམང་དག་ལས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མ་ོའདྱི་ཉྱིད་
གཞན་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་ལ་ཡང་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རེར་ཉམས་ཆག་ཚབས་ཆེན་ེེབས་ེེ། 
ད་ཆ་ཆསེ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡ་ང་བའྱི་གནས་སུ་ལྷག་ཡོད་པ་རང་ང་ོརང་ལ་ང་ོའཕོད་པར་བདེ་དགོས།  
 དའེྱི་ཕྱིར་རང་དབང་ལུང་པ་ས་ོསོར་འཁོད་པའྱི་བོད་མྱི་རམ་ཟན་སྱི་དང་། ཁྱད་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་
རྣམས་ཀྱྱིས་གཙ་ོའགན་ཁུར་ནས། བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཐུན་མྱིན་ང་ོབ་ོམཚནོ་པའྱི་རྱིག་གཞུང་རྣམས་ཛ་དག་མྱུར་སབོ་བ་རྒྱུ་ནྱི་
དུས་བབ་ཀྱྱི་འགན་འཁྱི་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། 
 

གསོ་ཆདོ། 
༡༽ ད་ཕན་རང་ར་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་གཙསོ་དབུས་ས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བདེ་

ཆ་ེཕ་སུ་ཡྱིན་དང་། ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་ཀྱྱིས། ཉྱིན་ལྟར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བོད་ཆས་གོན་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་
སྐད་གཙང་མ་རྒྱག་དགསོ་རྒྱུ། 

 
༢༽ ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཅར་མཁན་བོད་མྱི་ས་སེར་སུ་རུང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་གཞནེ་སྐུལ་གནང་དགོས་པའྱི་གོས་ཆདོ་
 དུ། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། ཤོག་གངས་ 
༡༢༥ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་
འཚར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉྱི་འོང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་
སོར་ ༥༤༢,༠༦༤ རདེ་འདུག ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ ༥༤༢,༠༦༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་
ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་འགོ་གོན་ཟུར་འཛར་ ༢ པ་ད་ེལ་རྱིས་འགོ་ཨང་  
༢་༠ ཀ རྒྱུན་གོན། ཨང་ ༡ པོ་དེ་ལ་ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལ་བསྡོམས་ ༢,༧༦༠,༠༠༠ 
བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལ་བསྡོམས་ ༢,༧༦༠,༠༠༠ རང་འཇགས་རེད་འདུག རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལའང་བཀའ་འཁོལ་རང་འཇགས་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ཁར་ལྟ་དུས་རྱིས་ལོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ 
ལ་ང་ོསོང་བསྡོམས་ ༦༣༠,༠༠༠ མ་གེགོས་འག་ོགོན་སོང་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཉྱི་འངོ་སོར་བསྡམོས་ ༢,༡༣༠,༠༠༠  
ཅྱིག་ལྷག་འདུག གལ་ེ་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལ་དངུལ་འབརོ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་ན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་༌༢༠༢༡ དང་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ བཅས་རྱིས་ལོ་གཉྱིས་ཀར་དངུལ་འབོར་རང་འཇགས་ེོག་བཀའ་འཁོལ་ག་ར་ེབས་ནས་གནང་
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ཡྱིན། ད་ེངས་མག་ོའཚསོ་མ་སངོ་། ད་ེནས་ཨང་ ༥ པ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕགོས་བསདོ་ཟུར་ཕགོས། ད་ེལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་
༢༠༢༠ དང་། ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡། ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ བཅས་ལོ་རེ་རེར་ཉྱི་སོར་ ༨༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ནང་ལ་ང་ོསོང་ཉྱི་སོར་བསྡོམས་ ༦༦,༡༩༩ མ་གེོགས་འགོ་སོང་ཕྱིན་མྱི་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་སོར་འབུམ་ ༨ ནས་ཉྱི་སོར་བསྡོམས་ ༧༣༣,༨༠༡ ལྷག་འདུག དངུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད་ན་དངུལ་འབོར་རང་
འཇགས་ེགོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། འདྱི་ནས་ཀྱང་རང་འཇགས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ེེབས་རའྱི་ེོག་ལ་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་འད། ད་ལྟ་ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ེགོ་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལ་ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་དང་པ་ོདེའྱི་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ ༥༤༢,༠༦༤ 
རདེ། ད་ེསྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་
ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཟུར་བཀལོ་གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་ད་ེཟུར་བཀལོ་གཉྱིས་པའྱི་ེགོ་གནང་
གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་པ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཤོག་གངས་ ༡༢༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཉྱི་འོང་སྐུ་
ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ེེབས་ར་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ེབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༧,༩༣༧,༦༢༡ རདེ་འདུག ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འངོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ེབེས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡམོས་ ༦༧,༩༣༧,༦༢༡ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད།  སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་ད་ེཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་
ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་རྱིས་འགོ་ ༢་༠ ཀ ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཁག་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ དང་། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡། ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ བཅས་ལ་ོགསུམ་བསྟུད་མར་ཉྱི་སོར་ ༢,༧༦༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ནང་དུ་འག་ོསོང་ཇྱི་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་འདྱིར་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་
ལོ་ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ནང་ངོ་སོང་བསྡོམས་ཉྱི་སོར་ ༦༣༠,༠༠༠ མ་གེོགས་ཕྱིན་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཉྱི་སོར་ 
༢,༡༣༠,༠༠༠ ལྷག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༥ པ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཕགོས་བསོད་ཟུར་ཕགོས། ད་ེལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ དང་། ༢༠༢༠་་་
༢༠༢༡། ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ དེར་ལ་ོལྟར་ཉྱི་སོར་ ༨༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ 
ལ་ངོ་སོང་བསྡོམས་པའྱི་ཉྱི་སོར་ ༦༦,༡༩༩ རེད་འདུག ཉྱི་སོར་ ༧༣༣,༨༠༡ ལྷག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བེང་ལོ་
གསུམ་རྱིང་བཀའ་འཁོལ་རང་འཇགས་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་ཀྱང་ད་ེལྟར་གནང་མུས་ཀྱང་། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ང་ོསོང་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་ད་ེཙམ་ཕྱིན་མདེ་པ་དང་། དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོ ༦ དང་། རྱིས་འག་ོ ༡༡། ད་ེལྟ་བུ་འདྱིར་རྱིས་འག་ོའགའ་ཤས་ ཤྱིག་འདུག འདྱིར་ལྟ་དུས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་
་་༢༠༡༩ ཡྱི་ང་ོསོང་ད་ེལ་བསྡོམས་སོར་ ༢,༩༡༨,༢༨༤ འགོ་མྱི་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལ་ང་ོསོང་བསྡོམས་སོར་ 
༣,༢༢༦,༥༢༠ རེད་འདུག དེར་ཁྱད་པར་བསྡོམས་པའྱི་ཉྱི་སོར་ས་ཡ་ ༤༌༠༠ ལྷག་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོན་རྱིས་
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བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྐབས་སུ་འཆར་གཞྱི་གང་ལ་མྱིག་བལྟས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ངས་མག་ོའཚོས་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་གྱི་བྱུང་སོང་ལ་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རབོ་ཙམ་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ། གང་ལྟར་དངུལ་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ལྷག་སྡདོ་
ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 ཉྱི་འངོ་དོན་ཁང་གྱི་ེེབས་རའྱི་འག་ོགོན་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་རྱིས་འག་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ལུང་
དངས་ནས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ེས་རྱིས་འགོ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུ་ད་ེེག་ེག་ཕྱིན་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་འཁོལ་འད་པ་ོགནང་འདུག་གསུང་རྒྱུ་ད།ེ སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱི་འོང་དང་། 
ེའ་ེཝན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕོགས་མ་གེོགས་གཞན་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཟུར་
བཀོལ་གྱི་དངུལ་ད་ེཁོང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་གང་ཞུས་པ་ལྟར་གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་གོན་ད་ེལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་ནས་རྒྱུན་གོན་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་གོན་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཕུལ་བ་རེད། ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་ལ་ལྷག་སྡོད་ཀྱྱི་རེད། སོན་མ་ཕྱིན་མྱི་
འདུག་ཟརེ་ནས་ཉུང་བ་སད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་གོན་ཆེད་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་མེད་པར་སོང་ཕུལ་བ་རེད། དེའང་གཙོ་བོར་ཟུར་བཀོལ་འདྱི་ཁོང་རང་ཚོས་དངུལ་ེབས་ཤེས་གནང་སྟེ་
དམྱིགས་བསལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་ེོག་ནས་ཕུལ་བ་རེད། ར་བའྱི་ལ་ོལྔ་ཡྱི་འག་ོསོང་གྱི་ེོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་
པ་རེད། འབེལ་ཡོད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གེན་འབེབས་
བདེ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་གྱི་རདེ། འག་ོསོང་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱི་གེོང་དགསོ་
པ་ཁྱབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཉྱི་འོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ ༦༧,༩༣༧,༦༢༡ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་
པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་
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དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སནོ་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་དག་ེབཤེས་
སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༧༥,༩༡༤ རདེ་འདུག ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༧༥,༩༡༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བལ་ཡུལ་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་ེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་འདུག ཚགོས་ཆུང་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ (COVID-19 Nepal Tibetan Response Team) ད་ེའད་ཞྱིག་ཀྱང་
འདོགས་གནང་འདུག ད་ེདང་ད་ལྟ་དབུས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ེོག་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་དབར་གྱི་ཕག་ལས། གཙོ་བོ་དབུས་ནས་མར་བོད་ཀྱྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་གསལ་
བསགས་གནང་བ་དང་། ས་གནས་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་གང་ཆེན་གྱི་
གཟུགས་ལྟ་བུ། མགོ་དང་གཟུགས་དེ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྔ་མ་དེ་ཕ་འད་བའྱི་གནས་སྟངས། ད་ེཡང་དཔེ་མཚོན་
ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དབུས་ནས་མར་བཀའ་གནང་ནས་ཚོང་ལས་བདེ་མཁན་དང་ཉམ་ེག་དཀའ་ངལ་
ཅན་གྱི་ེ་ོགཞུང་ད་ེའད་བངས་འདུག ས་གནས་གཅྱིག་ལ་མྱི་གངས་ ༡༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ེ་ོབཀོད་འདུག་སྟེ། མེའ་མ་
དེར་ཕར་ཕོགས་སུ་མྱིག་སན་མྱིག་ེོག་ལ་ཕན་པ་མྱི་གངས་ ༡༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་མ་གེོགས་དམྱིགས་བསལ་རོགས་ཕན་



44 
 

བདེ་ཐུབ་མྱི་འདུག འདྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད། དེར་ཉེན་ཁ་ཡང་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་གྱིན་ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ (COVID-19 Nepal Tibetan Response Team) ཚོགས་ཆུང་དེར་འེབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
དང་། བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེའད་ནས་དངུལ་གྱི་འབེལ་བ་བྱུང་འདུག འདྱི་བྱུང་
བའྱི་ཁུངས་སེལ་ལྟ་བུ་ང་ལ་པར་ཡང་འབོར་སོང་ལ་དངུལ་སོད་མཁན་གྱི་ེ་ོགཞུང་ཡང་ད་ལྟ་ལང་སྡོད་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་
ལག་ཏུ་འབོར་བྱུང་། བས་ཙང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཛ་དག་པ་ོཡོད་སྐོར་གསུངས་སོང་། ེན་ེན་བཀའ་ཤག་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་
ནས་མཁྱནེ་རགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་མཁྱེན་ཡདོ་
ན་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད། གལ་སྱིད་མཁྱེན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་མཚན་གནས་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་འབེལ་ལམ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱྱི་འདུག མ་འངོས་པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་
འཐུས་དབར་ལ་འབལེ་བ་བེད་ཕོགས་སྐརོ་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེགནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ངས་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ེགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་མོལ་འཕོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཉ་ེ
ཆར་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་མེའ་མའྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ཤྱིག་གནང་བ་རདེ། ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བཞག་བསམ་
གྱི་འདུག ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོརེད། ང་རང་ཚོས་ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཤྱིག་བས་ནས། ཁ་སང་གསུང་བཤད་གང་ལེགས་ནང་
ཉྱི་འོང་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་བང་སྱིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོསྐབས་སུ་བབས་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟེར་དུས། 
འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་གཉྱིས་འདྱི་ེགོ་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་
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ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་སྱིད་སོང་གནང་ནས་ཕེབས་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་རེས་
ལོ་བཅུའྱི་མཇུག་བསྡོམས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཤྱིག་ཕེབས་ཡོད་དུས། བལ་ཡུལ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་དགོངས་
བཞེས་ཡོད་དམ་མེད། ངས་ག་རེ་དན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན་གཞན་དང་འད་ཡྱི་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་ཕག་
འཁྱེར་སྤུས་དག་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་འག་ོདུས་ང་ཚ་ོགཞན་དང་མྱི་འད་ཞྱིག་ེན་
ེན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་དཀའ་གནད་ེོག་ལ་བས་ནས་འགོག་རེན་ཡོང་ངེས་ཡྱིན་ནའང་ེབས་ཤེས་
ཤྱིག་གནང་རྒྱུ། གང་ལ་ཟེར་ན་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསམ་བ་ོདང་བཀའ་མོལ་ཞོར་འཕོས་ནང་ལ། ར་བའྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ེགོ་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་། མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འབེལ་ཡོད་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་དུ་ཕེབས་ནས་ད་ེཚོའྱི་བད་ེསྡུག་ཅྱིག་གཟྱིགས། ད་ེ
འད་བེད་མ་ཐུབ་པར་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ེོག་ཙམ་བད་ེཔ་ོམེད་པ་འད་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕེབས་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཡོང་བ་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་དང་
སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ེོག་མ་དེར་ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ེོག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་
དེའྱི་ེོག་ལ་ག་རྒྱས་པོ་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་ཞུས་ན་ཕན་རྒྱུ་ཚབ་ལ་གནོད་སེལ་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བགྱིས། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ (Pilot Project) 

ལྟ་བུ་འསོ་བསྡུ་ཡང་ད་ེགོ་ནས་སྡུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་
ཀྱྱི་ཡདོ་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེབཞྱིན་ཉེ་ཆར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ེོབ་ེང་དང་། 
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་དམྱིགས་
བསལ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་པ་ཚ་ོལ་དེ་ས་སྱིད་བྱུས་གང་བཟུང་བཞག་པ་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་
ཅེས་པའྱི་ (Statement) ཞྱིག་མར་བསེབས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་དང་
རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འད་ཡྱི་མེད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། 
འདྱིའྱི་ེོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་སྟེ། བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་མ་
མེར་སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་ངས་ཛ་དག་ཅྱིག་མེངོ་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་
བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆ་བཞག་ན་ལ་ོལྔ་ཙམ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྐུབ་བཀྱག་གྱི་
ེོག་ལ་བསྡད་པ་རེད། འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་བཀའ་མོལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡང་གནས་
སྟངས་རང་འཇགས་གནས་པ་ལས་ད་ེལ་ཞ་ེདག་འགུལ་སདོ་ེབེས་མེད་པ་ངའྱི་མེངོ་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  

མེའ་མ་དེར་བལ་ཡུལ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གེང་རྒྱུ་དང་། 
བལ་ཡུལ་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་མཁ་ོསྒྲུབ་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེེོག་ཙམ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ཤེས་རྱིག་ཁོངས་གེགོས་ནས་གང་མགོགས་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་གོམ་པ་
སསོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་ནས་གོམ་པ་གཅྱིག་སོས་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་དག་འདུག་ལབ་རྒྱུ་གཅྱིག་མ་གེོགས་ལྷག་གྱི་
མེད་པར་སོང་། ད་ེའདའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་ེགོ་ལ་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ནྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཕན་རྒྱུ་ཚབ་ལ་གནོད་མང་བ་བསལ་ས་རེད། ཡང་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་
གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགྱིགས་ཡོད་པའྱི་
དགངོས་པ་འཁྲུལ་མྱི་སྱིད་པ་མེད་པར་བརེན། ད་ེཚའོྱི་ེོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོའདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། སྱི་
ཡོངས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དམྱིགས་བསལ་ལན་འདེབས་ད་ེའད་གང་ཡང་
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དགོས་ཀྱྱི་མེད། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལན་འདེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཕན་གྱི་ཡོད་དང་གནོད་ཀྱྱི་ཡོད་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིན་ནའང། དོན་གྱི་བདག་པོ་ཚོར་གསལ་
འདབེས་དང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དང་པོ། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཛ་དག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ང་ཚོའྱི་
འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའྱི་ེོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་
དགོས་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཛ་དག་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
དེ་ལ་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བས་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རྱིས་མེད་གེོང་མཁན་མ་རུང་ཁོག་
བཅངས་བེད་མཁན་ད་ེཚོས་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་འཛིན་སྡོད་ཀྱྱི་འདུག  ཛ་དག་རེད་ལབ་པ་དེར་ཁ་གཡར། ལོག་ལོག་སུད་སུད་
བས་ནས་ལས་ཀ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་བེད་ཀྱྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་མ་དགོས་པ་གྱིས། གང་ལྟར་དེར་ངེས་པར་དུ་དམ་
འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་མ་གེོགས་ཛ་དག་རེད་ཟེར་ནས་ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ནས་གེོར་བཤྱིག་བེང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་དང་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚོར་ཆེ་མེོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཛ་དག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལོག་
ལོག་སུད་སུད་ལ་ལས་ཀ་འད་མྱི་འད་མང་པོ་བས་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་སེབ་ལ་ཉེ་བ་ཡྱིན་ཙང་ཚང་མས་
དགོས་ཟནོ་གནང་དགོས་འདུག རྐང་གཅྱིག་མ་གེགོས་འཕེན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འཕེན། འཕནེ་མ་ཐུབ་པ་
ད་ེཚ་ོམ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གེོགས་ད་ེལ་ཁ་གཡར་ེ་ེའད་མྱི་འད་བཤད། ག་བ་གང་སར་ལོག་ལོག་སུད་སུད་ལས་ཀ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བེད་དུས། བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འོས་འཕེན་སྟངས་ད་ེའད་ད་ེའད་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་གེང་སའྱི་གཞྱི་ཆགས་པའྱི་
ཉེན་ཁ་འདུག དེར་བརེན་དེར་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེར་ལན་འདེབས་གང་
ཡང་མྱི་དགསོ།  

གཉྱིས་པ་དེ། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་སྡོད་མཁན་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རེས་འབོར་བ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ཡང་སྡོད་
ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ེོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ེོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེ
ཡང་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ལ་བོད་མྱི་རེས་འབརོ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་མཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བལ་ཡུལ་དུ་
སྡདོ་མཁན་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་སྡོད་མཁན་ལས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བེང་ཆབ་སྱིད་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག དའེྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་ད་ེམེད་པར་བརེན་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕྲུ་
གུ་སོབ་གྲྭར་འཇུག་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོར་ལས་ཀ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སྡོད་སོད་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། བོད་མྱི་རེས་འབརོ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོ
འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ེགོ་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ེབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་ཀྱྱི་ེགོ་
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ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར་དེར་ར་ེབ་མེད་པ་ད་ེའད་
གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རེད། རེ་བ་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ཤས་རག་མཁན་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་ང་ཚོས་བབ་བརླྱིང་བརན་
གསུམ་གྱི་ེོག་ནས་གང་འད་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་
ལན་གནང་མྱི་དགསོ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བཀའ་འདྱི་འགའ་ཤས་གནང་བ་ད་ེེན་ེན་རེད། ལོ་
བཅུའྱི་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ལ་འག་ོམ་ཐུབ་པ་ད་ེསེར་ེོག་ནས་བ་ོཕམ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་རང་སེས་ས་དང་འཚར་ས་ཀ་རྡོར་
སང་གསུམ་ཡྱིན་ཙང་ཡུལ་སྐད་ད་ེེོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད། ང་སོན་མ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གུང་གསེང་དང་སྦྲགས་
ནས་ངའྱི་ཨ་ཁུ་ལགས་མཇལ་ཕྱིར་ཡང་སེ་འགོ་ས་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་སེབ་ཐུབ་ན་བསམས་སོང་། མ་གཞྱི་ཁྱད་མཚར་པ་ོ
རདེ། ལས་ཟརེ་བ་ད་ེད་ེའད་རེད། ཡུལ་སྐད་ཤེས་པ་དང་ས་ཆ་རྒྱུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འག་ོམ་ཐུབ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ནང་གསལ་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ག་ར་ེལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོམྱི་གངས་ ༩ བལ་ཡུལ་ལ་ཡོང་མ་ཆོག་པའྱི་དམ་དག་
བཀོད་ཁྱབ་བེང་ཚར་བ་རེད། གནམ་གྲུའྱི་ེང་ཚང་མ་ལ་བེང་ཡོད་པ་རེད། ེ་ོགཞུང་དེའྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཚུད་
ཡོད་དམ་མེད་བཤད་ཤེས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཁྱེད་རང་མྱིང་ད་ེཨང་ ༡ དང་ ༢ ནས་གཅྱིག་རདེ། མ་ཟད་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་
ཤག་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ེབས་ཤེས་བས་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི་མེོང་མཆན་ (VISA) 

ཞུས་ཚར་བ་ཞྱིག ེནོ་ཁར་ལན་ག་ར་ེའབོར་བ་རདེ་ཟེར་ན། ཀཋ་མན་གྲུའྱི་གནམ་ེང་ལ་འབརོ་བ་དང་ཁྱེད་རང་ཕར་སོག་གྱི་
རདེ། ང་ཚསོ་ (Passport) ཁག་ཁག་རདེ། (VISA) རག་ཚར་རདེ་ལབ་དུས་ག་ར་ེརག་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚསོ་
ཁྱེད་རང་ཕར་བསོག་གྱི་རེད། ཡོང་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་དུས། ཕ་གྱིར་ཆོས་ཕོགས་ཀྱྱི་མཛད་སོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བཅར་
དགསོ་ཀྱང་དེར་བཅར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ེབས་ཤེས་ག་ར་ེབེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ས་མཚམས་
བརྒྱུད་ནས་སྱི་སདོ་རླངས་འཁརོ་ (Bus) ནང་ལ་ཕེབས་ནས། ཆོས་རྱིགས་བཀའ་བནོ་དང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན། དཔལ་
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འབོར་བཀའ་བོན། ཕལ་ཆེར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་བཅས་ཕེབས་པ་རེད། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཕེབས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་དང་སྦྲགས་ནས་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་
ཆ་མཚོན་ན་ད་ལྟའང་འག་ོའདོད་ཡོད། ང་རང་གྱི་ལས་ཡུན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ལ་འག་ོདགོས་བསམ་གྱི་
ཡོད། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་རང་རདེ།  

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ེོག་ལ་ད་ེས་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་རྒྱུས་ཡོད། སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་ནས་
བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཡོད་པ་རདེ། མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་གདན་འདེན་ཞུས། གནད་
ཡོད་མྱི་སྣ་གདན་འདེན་ཞུས། ཚོགས་འདུ་བསྐོངས། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་དགོས་དོན་ག་ར་ེརེད་ཅེས་དྱིས་ནས། དོན་ཚན་བཅུ་
གངས་མར་བཞག རྱིམ་པ་བས་ནས་ག་ར་ེཐུབ་པ་ད་ེགནང་བཞག་པ་རེད། རོགས་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་། (PRM) གྱི་རོགས་
དངུལ་ད་ེཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་མྱི་འབོར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ 

བར་དུ་བལ་ཡུལ་མྱི་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་དང་ཡུ་རོབ་
གཞུང་ལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། ཕ་གྱིར་གཞུང་ཚབ་ཁག་ད་ེཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་གཞུང་ཚབ་
དང་། ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ། ཡུ་རོབ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་གྱི་
ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རེད། གཞུང་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཞུ་མ་
དགོས་པ་བས། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་ད་ེགཞུང་རང་གྱི་སྐུ་ཆབ་བས་ེེ་སྱིད་བོན་དགོངས་པ་ཞུས་ཡོད་
ཙང། ཕ་གྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་དོན་ེོག་གེང་སོང་བྱུང་འདུག་ཅེས་ང་ཚོར་གང་ཅྱི་ེད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
ེོག་ནས་ཨ་ཅང་ཅང་། རྒྱ་གར་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད། (R.C.) ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འབད་
བརོན་རྱིམ་པས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནོན་ཤུགས་འོག་ལ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ང་ོདེབ་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས། མྱིང་ེ་ོབསྡུས། པར་འདེབས་རྒྱུ་ག་སྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཀའ་འཁོལ་རག་
དང་མ་རག་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་གཅོད་དང་ཚང་མ་ལ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བོས་ཤོག འག་ོསོང་
བཅས་ག་ར་ེའགོའ་ིཡོད་ན་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་ེབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ེོག་ནས་གོ་སྐབས་ད་ེའད་
བྱུང་བ་དང་འཛིན་དགོས་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང་། (R.C.) གངས་ 
༩༠༠ དང། ཉ་ེཆར་གངས་ ༣༠༠ བཟ་ོམཁན་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་མང་བ་ད་ེབལ་ཡུལ་ནས་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག 
བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཕ་མས་འག་ོསོང་བེང་མ་ཐུབ་པར། རྒྱ་གར་ནང་སོབ་གྲྭ་བེང་བ་ཡྱིན་ན་
སོབ་གྲྭ་རང་ནས་ (R.C.) བཟ་ོརྒྱུ། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་བལ་ཡུལ་ལའང་ (R.C.) མེད། རྒྱ་གར་ལའང་མདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཉ་ེཆར་ (R.C.) བཟ་ོམཁན་མང་པ་ོཞྱིག་བལ་ཡུལ་ནས་རེད། འདྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རེད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ེགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། སནོ་མ་ངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ཞྱིག་ལ་རམོ་
ཞྱིག་འབྱི་མོང་། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་འཕནེ་མ་ཐུབ་ནས་ (Postal Ballot) ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སྦྲག་ཁང་ནས་འསོ་ཤོག་
འཕེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བསྣམ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནས་གེན་འབེབས་གནང་དགོས་རེད། གང་ལྟར་
སྦྲག་ེོག་ནས་འཕནེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བརན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིདཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་པར་ཆ་ཚང་བེབ། འོས་ཤོག་སུ་
ལ་འཕེན་གྱི་ཡོད་ན་འཕེན། ད་ེནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཁ་ཐུག་བེང་པ་ཡྱིན་ན། འོས་གཞན་ཚང་མ་གངས་ཀ་བརྒྱབ་
ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྦྲག་ེོག་ནས་འཕེན་པ་དེ་གངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དཔྱ་དངུལ་ཆ་
ཚང་ཕུལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ། ད་ེའད་ཞྱིག་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོང་ཆེད་
སྦྲག་ེོག་ནས་འཕནེ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱི་རའྱི་འཛམ་གྱིང་ཁག་ནང་ལ་བོད་པ་ཧ་ཅང་མང་པསོ་འོས་འཕེན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། ས་གནས་ཁག་ལ་བོད་པ་གངས་ ༡༠ དང་། ༡༥། ༢༠། དེ་ཡང་ཁ་ེོར། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་ས་
གནས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཡང་སྦྲག་ེགོ་ནས་འཕནེ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་ེོག་ལ་མ་འངོས་
པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ།  

ེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ (COVID Response 19) ཚོགས་ཆུང་ལ་གང་ཆེན་མགོ་འད་པོ་
དང་མཇུག་མ་འད་པ་ོཟེར་སོང་། ད་ེའད་མ་རེད། གང་ཆེན་གྱི་མགོ་རང་རེད། གཟུགས་པ་ོགང་ཆེན་རང་རེད། གང་ཆེན་གྱི་
མཇུག་མ་ཆུང་ཆུང་ཡོད་ན། འགོ་སྟངས་རང་རེད། ང་ཚོས་བཀོད་ཁྱབ་ག་ར་ེབེང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཉམ་ེག་ས་ོཔོ་ཞྱིག 
ཁང་ག་སོད་མ་ཐུབ་མཁན་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེའད་ཡོད་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མཐུན་རེན་དང་ེོབ་ེང་
ལ་དབེ་བ་འབེད་དགོས་རེད། ེོབ་ེང་རེད་ཟེར་ནས་སྙན་ཞུ་མང་པོ་འབུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མ་རེད། དང་པོ་
གསལ་བསགས་བེད་དུས་བ་ོབུར་དུ་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་སྙན་ཞུ་མང་པ་ོབསེབས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་
ནས་དང་ེགོ་ེ་ོའབརོ་བ་རདེ། འབརོ་བའྱི་སྐབས་སུ་དནོ་གཅོད་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དགསོ་
ངསེ་ཅན་སུ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ེ་ོཡར་ེངོས་ཤོག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ེ་ེབེང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་
སུ་དགསོ་ངསེ་ཅན་ད་ེའད་འདུག་ཟརེ་ནས་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ེབས་ཤེས་བས་ེ།ེ ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་སརོ་ ༥༠༠༠ དང་
གཞན་སྐམ་ཟས་ད་ེའད་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་མང་ཤོས་
བྱུང་བ་རདེ། དའེང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གྱི་འགོ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་འེབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚའོྱི་པར་དང་བཅས་པ་ཡོད་ཟརེ་སོང་། གལ་ེ་ེད་ེའད་ཡོད་
ན་འཕལ་དུ་གེངོ་ཐུབ་ན་འཕལ་དུ་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ། ད་ལྟ་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསནོ་བཀའ་ཤག་གྱི་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཧ་མ་གོ་བ་ད་ེའཐུས་ཤོར་མ་རེད། ཧ་མ་གོ་བ་ད་ེཧ་མ་གོ་བ་རང་རེད། ཧ་གོ་ནས་དེར་ལག་
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བསྟར་མ་བས་ན་འཐུས་ཤོར་རེད། གལ་སྱིད་འཕལ་དུ་གེང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འཕལ་དུ་འགོག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
ལམ་སྟོན་བདེ་དགསོ་ཡོད་ནའང་རེད། ཆ་ཚང་བེད་ཀྱྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བར་ད་ེའད་རེད་གསུང་ཡོང་དུས་སྱི་ཚགོས་ནང་
ལ་གོ་ནོར་ེེབས། ད་བལ་ཡུལ་ནས་ལན་འདེབས་ཡོང་གྱི་རེད། དོན་གཅོད་ཀྱྱི་ལན་འདེབས་ཡོང་གྱི་རེད། (COVID-19) 
ནད་ཡམས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀྱང་ལན་བསོན་གྱི་རེད། ལན་མ་འདེབས་བར་དུ་འདྱི་བདེན་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཁས་ལེན་གྱི་
མྱིན། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དང་དམྱིགས་བསལ་ནད་ཡམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད་ེོག་ལ་ལན་
འདབེས་ེན་ེན་གནང་གྱི་རདེ། ལན་འདབེས་བས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་མྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་སྡོད་མཁན་ཚ་ོལ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཀཋ་མན་གྲུ་རྒྱལ་ས་ལྟ་བུ་ལ་ཁང་པ་རག་རྒྱུ་དང་ཁང་
པ་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རེད། བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཀཋ་མན་གྲུ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སགོ་ར་ཁུལ་ལ་ཡོད་
མཁན་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་བམས་པ་གྱིང་ལྟ་བུ་ལ་ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ེོག་ཙམ་ེོན་པ་ད་ེའད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་ལ་གནས་ས་ོབ་འདོད་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བཤད་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆེར་དེའྱི་
འཐུས་པ་འད། གལ་ེ་ེལྷག་ཡོད་ན་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥,༣༧༥,༩༡༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་
ཤོག་གངས་ ༡༣༥ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བལ་ཡུལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉརེ་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥༤༥,༥༡༧ རདེ་འདུག ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ 
༥༤༥,༥༡༧ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཟུར་འཛར་ ༤ པའྱི་རྱིས་
འགོ་ ༢༌༠ཀ ཨང་ ༡ ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན། རྱིས་ལོ་༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལ་དངོས་ཡོད་ག་ཚོད་འགོ་དང་མ་འགོ་ང་ཚོས་
འདྱིར་བལྟ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། རྱིས་འགོ་ད་ེམ་འཁྲུགས་པ་གནང་
རགོས་གནོངས། རྒྱུན་གནོ་གེན་འབེབས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སནོ་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༥༤༥,༥༡༧ སྱི་མོས་
ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་
པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༡,༠༡༡,༥༥༣ རདེ་འདུག ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  

 



53 
 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༡,༠༡༡,༥༥༣ 
སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་དམ་མེད། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཟུར་འཛར་ ༤ པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢༌༠ ཀ ཕགོས་དང་ཁ་ཕན་གཞན། སྱིར་བེང་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ ལོར་བལ་སོར་བསྡོམས་ ༣༨༥,༠༠༠ ང་ོསོང་ཕྱིན་འདུག ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ དང་ ༢༠༢༡་་་
༢༠༢༢ ལ་ལོ་རེར་བལ་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ དང་ལྷག་ཙམ་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། སྱིར་བེང་དངུལ་ག་ཚོད་ཞུས་པ་ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པ་དེ་
ལྷག་གྱི་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ངས་ག་ར་ེབསམ་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཕགོས་ད་ེརྱིགས་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚདོ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེ
རྱིས་བརྒྱབ་ནས་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ལས་གཞྱི་གསར་པ་འད་ཡྱིན་ན་ཞེ་དག་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་འདྱིར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ནས་ ༣ ཆ་ ༢ ཙམ་ལྷག་འདུག ད་གྱིན་སོན་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་བདེ་ཡྱིན་པ་དང་རྱིས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་
སྱིད་པ་ཡག་པོ་རེད། བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང། སོན་རྱིས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་
བསལ། དམྱིགས་བཀར། དམྱིགས་བཀར་ལ་ཟུར་བཀོལ་ཡང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱི་ཟུར་བཀལོ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུན་
གོན་རེད། ད་གྱིན་སང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱུན་གོན་ཨ་མ་ད་ེརེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་རྒྱུན་གོན་ཁག་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་བང་མཛོད་ནས་
འབུལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ཟུར་བཀོལ་གྱིས་རོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ནས་ (PRM) དང་ (USAID) ནས་གེོང་
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དགོས་ཙང་། དའེྱི་རེན་པས་རགོས་ཚོགས་ཀྱྱི་དགོས་དབང་གཞྱིར་བཟུང་འཆར་གཞྱི་འཁདོ་དུས་མང་ཉུང་ཕུལ་སྱིད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཤས་ཡྱིན་ན། དེར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱུན་གོན་རང་
རེད། ཟུར་འཛར་ ༤ པ་ལ་གཟྱིགས་ན་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ ༡༧ ད་ེརེད། རྒྱུན་གོན་རྱིས་འག་ོ ༡༧ ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་མང་ཉུང་ལ་དཔག་པའྱི་ (PRM) དང་ (USAID) རགོས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ག་
ཚོད་རག་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་དང་བཅས་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་བེང་ནས། ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་རྒྱུན་གོན་
གཅྱིག་དང་རྒྱུན་གོན་ཨ་མ་གཅྱིག་བཅས་ཆགས་དུས་མང་ཉུང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུན་གོན་ལ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྒྱུན་གོན་ད་ེཟུར་བཀོལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའད་ཞྱིག་བཞག་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབལེ་བའྱི་ེོག་ནས་གནད་དོན་
གཉྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས། སྱིད་སོང་ཕུད་པའྱི་གཞན་བཀའ་
བོན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་
ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སྐད་ཡྱིག བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་ད་ེབལ་ཡུལ་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་སེར་པ་དེ་འདའྱི་ེོག་ནས་
ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ལས་དནོ་གནང་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་འདུག སྱིར་བེང་བས་ན་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ེགོ་འདྱིས་ལས་འཁུར་ཞུས་ཚར་
པའྱི་རེས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཤ་ཁག་གཅྱིག་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་ད་ེཚོར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གས་ོབ་
རྱིག་པས་མཚནོ་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་དར་སལེ་གེང་རྒྱུ་དང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དགསོ་འདུན་གཞྱིར་བཟུང་ར་ེབ་སྐོང་རྒྱུའྱི་ེགོ་
ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས། ཡོངས་གགས་ཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་
ནས་རྱིམ་པས་ལྟ་ཡོང་དུས། ལས་དོན་དེའྱི་ེོག་ལ་ཤུགས་སྣོན་ག་ཚོད་ཙམ་ེེབས་ཀྱྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག མྱི་སེར་པའྱི་
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ེགོ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ར་ེའདུན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། སྐད་ཡྱིག་བསབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་
འད། ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དོན་གཅོད་རང་གྱི་ེོག་ནས་འདྱི་དང་འདྱི་གནང་འདུག་
བསམས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག མ་ཤེས་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་ཕོགས་ཀྱྱི་ེགོ་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་རང་གྱི་ར་ེ
འདུན་གཞྱིར་བཟུང་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས་ད་ེཙམ་གྱི་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་དམ་དག་ཨ་ཡོད་ན་སྙམ། དེའྱི་ེོག་ལ་ནུས་ཤུགས་
སནོ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ེད་ལ། ད་ེརྱིང་མྱིང་ཞུ་ཡྱི་
མྱིན། བོད་ཀྱྱི་སན་རྱིས་ཁང་ནས་ེོན་པའྱི་སན་པ་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས་རྱིམ་པས་ཕ་གྱིར་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མེོ་སོབ་ཅྱིག་
བཙུགས་ནས། མེ་ོསོབ་ད་ེཡང་ལུམ་བྱི་ནྱི་གནས་ཀྱྱི་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་མེ་ོསོབ་ཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་ལག་འཁྱེར་ངོས་ལེན་
ཡོད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་གོམ་པ་སོས་ནས་ལོ་མང་པ་ོཕྱིན་འདུག ང་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་
ནང་ལ་ཆེད་དུ་སོང་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་ཉལ་ཁང་། སོབ་ཚན་བཅས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ལྷག་
པར་དུ་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་སྐབས་ལ་འཛམ་གྱིང་གང་སར་བཞུགས་པའྱི་བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་
འདེན་ཞུས་ནས། ནད་ཡམས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་ེོག་ལ་གདོང་ལེན་ཡག་པ་ོབས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ཀཋ་མན་གྲུ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
གར་གཞུང་ཚབ་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མེ་ོསོབ་ད་ེལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། དེའྱི་དགེ་རྒན་དང་མཁས་
དབང་ད་ེཚ་ོ (Sikkim) འབས་ལངོས་སུ་སན་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེའད་ལ་གདན་འདནེ་ཞུས་པ་ད་ེའད་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེ
འད་ཡྱིན་ཙང་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་སྡ་ེཚན་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཕེབས་ཡདོ་དུས། གཅྱིག་བས་ན་བཀའ་
ཤག་ནས་མཁྱེན་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་རྒྱུ། 
མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོས་བརན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་ཀྱང་ལན་འདབེས་
ད་ེསྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ེགོ་ནས་བཀའ་ལན་མ་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་དྱི་བ་དང་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོད་ེང་སོན་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ་བལ་ཡུལ་དུ་འག་ོརྒྱུ་བྱུང་། གཞུང་འབེལ་
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ཕགོས་བསདོ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་མེའ་མཚམས་ ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ཁུལ་ལ་ཕྱིན་ཡྱིན། དའེྱི་སྐབས་ལ་ལས་བསྡམོས་ཀྱྱི་ནང་ལ་
ཡར་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་རེད། སྱིར་བེང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ང་ཚོ་
བོད་པས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་དང་དེ་འད་སེལ་རྒྱུ་དཔེ་ཁག་པོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ས་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ན་སྐུ་
མདུན་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཐུབ་ལ་མ་ཐུབ་ལ་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ ཤ་ཝ་ར་
གསུམ། ཤར་ཁུམ་བུ་དང་། ར་སུ་བ། ཝ་ལུང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་མདུན་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོསྲུང་བརྱི་
ཞུ་བཞྱིན་འདུག ཡུལ་མྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་བེད་ཀྱྱི་འདུག བོད་པ་མཉམ་འབེལ་བས་ནས་བེད་ཀྱྱི་འདུག ཡུལ་མྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གོང་
པའྱི་ནང་དུའང་སྲུང་བརྱི་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདའང་མང་པ་ོའདུག ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་
ཚོས་ཕར་ལྟ་དུས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ད་ེའད་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་འདུག ང་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ད་ེག་རང་ཚོར་སོང་། ད་ེངས་
ལས་བསྡམོས་ནང་ལ་ཞུས་ཡདོ། ལས་བསྡམོས་ནང་ཡར་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་དུ་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕབེས་
སོང་། ད་ེབེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། ཝ་ལུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་མེའ་མཚམས་རེད། ཡར་འགོ་རྒྱུར་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག ཕལ་ཆེར་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ེད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ལ་འགོ་དགོས་ས་ད་ེའད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའད་བདེ་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་བ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དའེང་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
ཆསོ་ཨ་ཅང་ཅང་། ཡུལ་མྱི་དང་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་དབར་གྱི་མཐུན་ལམ་ད་ེསྐུ་མདུན་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་དང་ནང་ཆོས་ང་ོ
སདོ། ཆསོ་ཕགོས་ད་ེཉག་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ད་ེགོང་ནས་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ངསོ་ནས་
ད་ེའད་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་སྟེ། སོག་ར་དང་ད་ེཚོའྱི་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
རྒྱལ་ས་ཁུལ་ལ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོལ་ཁང་པའྱི་དཀའ་ངལ། སྱིར་བེང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚང་མ་ལ་
གཅྱིག་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
བལ་ཡུལ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་རེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོར་ལག་འཁྱེར་དང་ད་ེའདའྱི་སང་ནས་བརེན་ས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཞེད་སྡོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ཤུགས་རེན་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ད་ེཚོར་ཆགས་ས་
བརེན་ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ེ་ན་ལག་ན་ལག་འཁྱེར་བརན་པ་ོཞྱིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡར་མར་འག་ོརྒྱུ་དང་ཕྲུ་གུ་
སོབ་གྲྭ་གེང་རྒྱུ་དང་དེ་འད། ཁོང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ཡོད་དམ་མེད་དམ། 
གལ་ེེ་མེད་ན་དེར་འབད་བརོན་བེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག དོན་དག་གསུམ་པ་ད་ེབསམ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལན་འདེབས་
དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་། སྱིར་བེང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་
གསུངས་སངོ་། རགོས་ཚགོས་ཀྱྱི་སང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ གེོང་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་
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བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་ས་གནས་ཁུལ་ད་ེཚོར་ལྟ་དུས། དྷ་རམ་ས་ལར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཁོང་ཚོའྱི་དབར་
བར་ེག་རྱིང་པ་ོའད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་ཚརོ་བ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་མྱི་འདུག གཅྱིག་ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་གནད་འགག་
ཡྱིན་གྱི་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚསོ་འགེལ་བཤད་སནོ་སྟངས་དང་ང་ཚོས་ེད་ཀར་སྙབོ་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་ཡྱིན་གྱི་
རདེ་ད།ེ ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཁ་ོརང་ཚསོ་ལྟ་དུས་ས་གནས་མྱི་མང་དང་དནོ་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་
མཉམ་དུ་རོགས་ཚགོས་ད་ེཚ་ོེད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་གེགོས། དྷ་རམ་ས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞེ་དག་མྱི་འདུག དེའྱི་ེོག་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སྱིར་བེང་ཁྱེད་རང་ཚོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་
པརེད། ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཡོང་ས་དང་ེག་གཅོད་བ་རྒྱུ། ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་ཚང་མ་དྷ་རམ་ས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ནས་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོམཁྱནེ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ། རགོས་ཚགོས་ནས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡངོ་། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནས་ལས་འཆར་སལེ། ད་ེནས་མར་དངུལ་བེང་ནས་ས་གནས་ཁག་ནང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
གསལ་པ་ོམཁྱེན་དགོས་ཀྱྱི་རེད། སྱིར་བེང་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ མྱི་མང་ལ་ང་ོསདོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་
དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག མར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་ད་ེཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་དོན་གཅོད་ཀྱྱིས་གཅྱིག་བེད་
ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རོགས་ཚོགས་རེད་འདུག དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཞུང་ད་ེཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཞ་ེདག་ཚོར་
བ་མེད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་
རེད། དགོན་སྡ་ེཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དེར་བརེན་ལན་གང་ཡང་སོན་དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་ནས་
གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཁ་ོཚརོ་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་དངུལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ེོག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚང་མ་དྷ་རམ་ས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ོསདོ་གསལ་པ་ོབེད་དགསོ་
ཀྱྱི་འདུག མ་འོངས་པའྱི་གཞོན་སེས་དེ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ེོག་ལ་གོ་རོགས་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་དང་ས་མཚམས་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་བེད་མཁན་དག་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ལ། དོན་གཅོད་ལའང་
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ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ཀྱང་འཁྲུངས་སྐར་གཙོས་པའྱི་ཆོས་ཕོགས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་མཛད་སོའ་ིརྱིགས་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་པ་རེད། ས་མཚམས་ཁག་ལ་དར་འཕེལ་
གསར་པ་དང་ད་ོསྣང་གསར་པ། འགན་འཁུར་གསར་པ་ཞྱིག་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གལ་ེ་ེརྱིམ་པས་གཟྱིགས་གནང་བ་
ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་རང་ནས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་བསྐ་ོརྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱྱི་
ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཅྱིག་ནས་ལག་འཁྱེར་དང་། གཉྱིས་ནས་ས་ཆ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་སོགས། འདྱི་ལོར་དོན་གཅོད་
གསར་པ་བསྐོས་པ་དང་ཁ་ོརང་གྱིས་ཕོགས་བསོད་དང་ཤོས་ད་ེཕལ་ཆེར་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་གཙོས་པའྱི་ས་མཚམས་ཁག་ལ་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ཁ་ོརང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སོག་ར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཡྱིན་མོད། ཁ་ོརང་ཡུལ་མྱི་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་
ཡང་འབལེ་བ་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེཀཋ་མན་གྲུ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོར་ཁང་པ་རྒྱབོ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེ
ཡང་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ། ས་ཆ་དེའྱི་གོང་ཚད་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། གཉྱིས་པ། ཁང་པ་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་
བསྐྲུན་ནས་ཡྱིག་ཆ་མདེ་མཁན་ཤ་སྟག་དེར་འཕངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡདོ། འཛནི་དུ་ཤོག་ཟརེ་མཁན་བཟ་ོའད་ཆགས་
ཀྱྱི་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཕ་གྱིར་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེར་བརེན་
སོག་ར་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་དང་ཁང་པ་སྟོང་པ་ེོན་པ་དེར་གནས་ས་ོའགོ་ཡྱི་ཡྱིན། ཡང་ན། རྒྱ་གར་དུ་
ཕེབས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སོ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་
གསུང་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་ནང་མྱི་གངས་ ༢ ནས་ ༣,༤ ད་ེའད་ཡོད་ན། སུ་འད་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་ོའདོད་ཡོད་ན་ང་
ཚོས་ཁང་པ་དང་། ཁང་པ་ཉམས་གསོ་ཆེད་སོར་འབུལ་ ༡ ནས་སོར་འབུམ་ ༥ བར་དུ་སོད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞེས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ེོག་ལ་གསལ་བསགས་བས་ཚར་བ་རེད། དེར་བརེན་ཁ་ེོར་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་པོས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་ཆ་ཡོད་ན་ས་ཆ་དང་། ཁང་པ་རྙྱིང་པ་ཡོད་ན་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་སོར་འབུམ་ ༡༌༠༠ ནས་སོར་
འབུམ་ ༥༌༠༠ བར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཁ་ེརོ་ཡོད་མཁན་དང་། བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་
ནས་ག་ོསྐབས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འཛུལ་ས་ཞྱིག་དང་སྡོད་ས་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་རེད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཀཋ་མན་
གྲུ་ལ་ཡྱིག་ཆ་མེད་ན་འཚ་ོབའྱི་ཆེད་ངེས་པར་དུ་དེར་བཞུགས་དགོས་ན་མ་གེོགས། མར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ (R.C.) བཟ་ོ
རྒྱུ་གཙོས་པའྱི་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭར་གེང་རྒྱུ་སོགས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀཋ་མན་གྲུ་ལ་ཁང་པ་
གསར་སྐྲུན་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་སྱིད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཚིག་འདྱི་རན་པ་ོམྱི་འདུག་སྟེ། འནོ་ེང་ཤྱིན་ཏུ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེ
ནས་ (ID Card) ེགོ་ལ་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ལ་ང་ཚ་ོའདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་
ཚང་མ་སྐད་བེང་བ་རེད། སྱི་ཟུར་དང་གནད་ཡོད་མྱི་སྣས་ཀྱང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོ
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ཡྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་བེང་ན་མ་གེོགས་ེད་ཀར་གེང་རྒྱུ་མེད་ཙང་ཚང་མ་རོགས་
ཚགོས་བརྒྱུད་ནས་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚ་ོསྣང་བ་དག་ནས། གསལ་པ་ོའཆད་དུས་གཞྱི་ནས་ཧ་ག་ོསོང་། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོས་མྱི་མང་ལ་ཟུར་དུ་བསྐོངས་ནས་ལབ་ན་མ་གེགོས་ཚང་མ་བསྐོངས་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེ
རྱིང་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱི་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་ད་ེའདའྱི་སྐོར་སྱི་ཡོངས་ེགོ་ནས་ལབ་ན་མ་གེགོས། བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་
རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་གྱི་འཇུ་ས་ཞྱིག་ཆགས་ནས། འ་ོན་ད་ེའད་རེད་ཟེར་སོང་། ད་ད་ེརང་རེད་འདུག་ཟེར་མཁན་བཟ་ོའད་ཆགས་ཀྱྱི་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འཆད་དགོས་རྒྱུ་དང་བདེ་དགོས་རྒྱུ་དག་ེབས་མཁས་པའྱི་ེགོ་ནས་བ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་
ཆནེ་པ་ོརེད། བལ་ཡུལ་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསྦྱོར་གྱི་ཡོད་མེད་མཁྱེན་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ངེས་པར་དུ་གསུང་དགོས་ཡོད་དམ། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་
བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ད་གྱིན་ནས་ལག་པ་བརངས་ཡྱིན།༽ སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་
གགས་པ་ལགས་ནས་ཕྱིར་འེནེ་གནང་སོང་། 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 ངས་དང་པ་ོནས་ལག་པ་བརངས་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་མར་གཟྱིགས་
སོང་། སོང་ཙང་ེ་ོབཀདོ་པ་རེད་བསམས་ནས་བཞག་ཡྱིན། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོ 
༡་༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ ༼ག་པ།༽ ལས་ཁུངས་མ་དངུལ་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ནས་ཟུར་
འཛར་ ༣ པ། དེའྱི་ནང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ནང་དོན་ཚན་ ༦ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཨང་ ༡ པོ། གསར་
འབོར་བདེ་དོན་མ་དངུལ་ཞེས་བཞག་འདུག དེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ངས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱྱིས་དམྱིགས་
བསལ་མཚམས་བཅད་ནས་ེག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རོབ་ཚོད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་
དུ་གནས་སྡོད་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་ད་ེཚ་ོལ་ལྟ་རོག་བ་རྒྱུའྱི་མ་དངུལ་མྱིན་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག གལ་ེ་ེད་ེའད་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་ལ་གསར་འབོར་གྱི་མྱིང་གཞུང་འགོ་ནས་ེ་ོག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་བཟུང་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠ བར་གསར་འབོར་ག་ཚོད་ལ་མ་དངུལ་རོགས་རམ་བས་ཡོད། རོགས་དངུལ་དེ་སྡོད་གནས་དང་འཚོ་བའྱི་
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གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་རོགས་རམ་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ག་ོེོས་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་གསར་འབོར་ཁ་ཤས་ལ་ལྟ་
རོག་བེད་མཁན་ཁྱོན་ནས་མེད་པར་མཆོད་རེན་མདུན་དུ་སོང་མ་ོསོང་སྡོད་མཁན་གྱི་བརྙན་ཐུང་ད་ེའད་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡོངས་
གགས་རེད་འདུག དེ་ཚོ་གསར་འབོར་ཡྱིན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག དེར་བརེན་གསར་འབོར་བདེ་དོན་མ་
དངུལ་ཟེར་དུས་གང་དང་གང་བེང་ཡོད་མེད་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གསར་འབོར་ག་ཚོད་ལ་རོགས་རམ་
བས་ཡདོ་མདེ་ེགོ་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

གཉྱིས་པ་ད།ེ རྱིས་འག་ོད་ེག་རང་གྱི་ཨང་ ༤ པ་དརེ་གསར་འབརོ་ཨྱིན་ཡྱིག་སབོ་ཁྱྱིད་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཕལ་ཆརེ་ཡྱི་ག་ེ
ནོར་བ་མྱིན་འགོ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལོར་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོལ་ཨྱིན་ཡྱིག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
མེངོ་ནས་ད་ེམཚུངས་ཨྱིན་ཡྱིག་སབོ་ཁྱིད་ཀྱྱི་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་ཕལ་ཆེར་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སོབ་ཁྱིད་ད་ེམེད་ས་རེད། ད་ེའད་བའྱི་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་གྲྭ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ེེ། མེད་
ཚར་བ་རེད་དམ་ཡང་ན་གསར་འབོར་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཇྱི་མཁས་པ་ཆགས་ནས་སོབ་ཁྱིད་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན་གསར་འབོར་ད་ེཚོར་ཨྱིན་ཇྱི་ཁྱིད་ནའང་མ་ཁྱིད་ནའང། གསར་འབོར་ནྱི་གསར་འབོར་རང་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་ེོག་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་འདུག་པས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་མྱི་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་
དགསོ་འདུག  

ད་ེནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བཤད་སོང་། 
སྐོར་བསོད་འགོ་རབས་སྐོར་བཤད་སོང་། རྒྱུས་ཡོད་རབས་ཀྱྱི་སྐོར་ལའང་བཤད་སོང་། ཧ་ཅང་ཉམས་ཞྱིབ་བས་རབས་
བཤད་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་བལ་ཡུལ་དུ་ལ་ོམང་པ་ོབསྡད་ཡྱིན། དགོན་པའྱི་ནང་དུ་དཔ་ེཁྱིད་བས་ནས་ལ་ོམང་པ་ོབསྡད་
ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལའང་གོ་སོང་། བལ་ཡུལ་ལ་དགོན་པ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་མདོ་
སད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་བང་འོག་ནས་ཁོ་རང་གྱིས་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཁང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་
ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཡང་གཟའ་སེན་པ་མང་པ་ོལ་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་སྐོར་དང་། རེན་འབེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་
སོགས་ཀྱྱི་སྐོར་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བེད་མོང་ལ། ད་དུང་ཡང་ད་ེཡོད་རབས་གོ་ཡྱི་འདུག བས་ཙང་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་དགོས་ས་
རདེ་དེ། ད་ེམེད་རབས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། འདྱིར་བལ་ཡུལ་སྱི་འཐུས་ཡོད་
པ་རདེ། ཕལ་ཆེར་དེས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཡོད་པ་རདེ། འཕགས་པ་ཤྱིང་ཀུན་ལའང་ཡོད་
པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ལའང་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ད་ེམཆདོ་རནེ་བ་རུང་ཁ་ཤོར་གྱི་ཉ་ེའགམ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

གཉྱིས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སྐོར་ེོག་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་ཞུས་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་བརྡ་ཇྱི་
འད་ཞྱིག་འཕོད་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། གོ་ེོས་ལ་ད་ལོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་འགོ་སྟངས་དེ་བལ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་སྱིར་བེང་འོས་
འཕནེ་སྟངས་ཀྱྱི་རྱིམ་པ་འད་མྱིན་བྱུང་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་མྱི་གཉྱིས་རསེ་སམ་ར་ེར་ེཁྱེར་ེ།ེ ཁྱྱིམ་ཚང་ར་ེརའེྱི་ས་ོའགམ་སོང་
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ནས་འོས་འཕེན་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེཚོར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིས་ལག་བསྟར་
གནང་གྱི་རེད་དམ། ད་ེཚོ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་དུང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ་
གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་བ་ར་ེབོ་རེ་འཆད་
མཁན་བྱུང་ན། ཆ་ཤས་བངས་ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་རདེ། ཚགོས་གཙསོ་ལས་རྱིམ་ནརོ་བ་ཡྱིན་
ནམ།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོའ་ིསོ་ནས་མ་ཡོང་རང་ཡོང་
ཆགས་སོང་། གཅྱིག་འདྱི་ང་ལ་ལན་རག་མ་སངོ་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེསནོ་ངས་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་ ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ཁུལ་དུ་
ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་ཆདེ་བ་མ་དག་ེབཤེས་ད་ེའད་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཟརེ་དུས། འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་
ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ད་ེབས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་གངོ་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
ལགས་ཀྱྱིས་ཀཋ་མན་གྲུ་ཁུལ་སྐོར་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ེཞུས་མེད། ཤ་ཝ་ར་གསུམ་མེའ་མཚམས་ཁུལ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ེོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་
མར་ཟུར་དུ་དངུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་ལ། ཤ་ཝ་ར་གསུམ་ཡང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོ
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ཚ་ོལའང་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཆེད་དུ་ཟུར་དུ་དངུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དག་ེབཤེས་དང་བ་མ་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིས་འག་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ེོབ་
ནས་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འག་ོ ༡་༤ ག་པ། ལས་ཁུངས་མ་དངུལ་གྱི་ནང་གསསེ་ ༢ པ་དརེ་ཛ་དག་
མ་དངུལ་འདུག ད་ེགསར་འབོར་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཛ་དག་མ་དངུལ་རེད། འདྱི་རོགས་ཚོགས་དང་གཞན་བོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་
ནས་ཞལ་འདེབས་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་རེད། དེའང་གསར་འབོར་བ་ད་ེས་ནས་འབོར་བ་ཞྱིག་ལ་གོའ་ིཡོད་པ་མ་རེད། གསར་
འབརོ་གསར་པ་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་དགསོ་བྱུང་ཚ་ེད་ེདག་གྱི་ཆདེ་དུ་མ་དངུལ་ད་ེརདེ་
འདུག རྒྱབ་ལངོས་ཨང་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ད་ེལྟར་གསལ་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་ནང་གསེས་ ༤ པ། གསར་འབོར་ཨྱིན་ཡྱིག་སོབ་ཁྱྱིད། སོབ་ཁྱིད་ཀྱྱི་དག་ཆ་ནོར་འདུག་པས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱི་"ཁྱིད།"ཚབ་ཏུ་"ཁྱྱིད།"འཁོད་འདུག "ཁྱིད་"བཟ་ོརོགས་གནང་། མ་འོངས་པར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་
མངགས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེབཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨ་མའྱི་ནང་དུའང་ད་ེལྟར་བཅོས་རགོས་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་དངུལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེས་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་བོད་ནས་བོད་མྱི་གསར་པ་
མང་པ་ོཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་ཚརོ་ཆུང་བར་དཔག་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་དང་། ཆ་ེབ་ལ་ཆ་ེབར་
དཔག་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་གསར་འབོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཙང་མ་དངུལ་ད་ེབཞག་ཡོད་པ་མ་
རེད། གལ་སྱིད་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་ཀ་འཇོག་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལགས་སོ། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༡,༠༡༡,༥༥༣ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༤༡ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་གནང་
མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གནོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་པའྱི་
ཧྱིན་སོར་ ༤,༦༡༣,༡༨༡ རདེ་འདུག དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་རུ་སོག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་ཕོགས་དང་། ཁང་ག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། འདས་ལོའ་ིནང་དུ་ང་ཚ་ོགཞུང་འབེལ་གྱི་ེོག་ནས་ཕར་བཅར་བ་རེད། ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་མེོང་ཚུལ་ལ་ད་ེགའྱི་དོན་
གཅོད་ལ་ཕོགས་ད་ེད་ེས་ཞལ་བཞེས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་
དུའང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕོགས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་དམ། ཕལ་ཆེར་ཁོང་གྱི་ལས་ཡུན་དེའང་མཚམས་
གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་སེབས་འདུག དེ་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དོན་གཅོད་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་དནོ་གཅོད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དནོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་དུས། ཕ་
གྱིར་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག དནོ་ཁང་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་ག་འབོར་ཆནེ་སདོ་དགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་གྱི་འདུག་སྙམ། སྱིར་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་ད་ེས་བཀའ་མོལ་འད་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། འཆར་གཞྱི་དང་སྦྲགས་ནས་བཀའ་མོལ་
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བྱུང་ཡོད་པ་འད། ཡྱིན་ནའང་། མེར་ག་ར་ེབས་ནས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་ེེ། ས་གནས་དེར་དོན་ཁང་ཞྱིག་
གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་རསེ་སོན་རྱིས་དང་སྦྲགས་ནས་ང་ཚ་ོདེར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་རུ་སོག་གྱི་རྒྱལ་ས་ (Moscow) དང་གཡས་གཡོན་དུ་
བཞུགས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མཇལ་འཕད་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚོས་དནོ་གཅོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་སེར་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་རྱིས་འཇོག་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག དེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་ནའང་། མང་ཆ་ེབས་བོད་ཀྱྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བོད་སན་དང་ཆོས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ཕག་ལས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཨམེ་ཆྱི་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱྱི་
སེར་གྱི་སན་ཁང་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་མེོང་བ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ནང་སོབས་པ་སེས་འོས་པ་ཞྱིག་འདུག བོད་པ་
ཞྱིག་གྱི་ད་ེའད་ཡག་པ་ོཞྱིག་བེད་ཐུབ་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་ཚོར་བ་སེས་བྱུང་། བས་ཙང་ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་། ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་ར་ེ
བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ཕགོས་ཀྱྱི་ཁ་ེཕན་གཞན་ལུང་འདནེ་བདེ་པའྱི་ེགོ་ནས། རུ་སོག་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ེཆེ་བསྟོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རེད། གཞན་ད་ེཚ་ོདང་འད་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ད་ེས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་
ཨ་སོར ༡༠༠༠ གེན་འབེབས་གནང་བ་ད་ེའཛའ་འགྱུར་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་མཚམས་ར་ེཨ་སོར་ ༡༠༠༠ 
མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཚར་བ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཚར་བ་ཡྱིན།  

དནོ་གཅོད་བསྐ་ོགཞག་དང་འབལེ་བའྱི་ེད་འཛནི་སངོ་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནས་བསྐུར་
བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེབཀའ་ཤག་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགསོ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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གཉྱིས་པ་ད་ེཁང་གའྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེརེད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་ཆགས་ས་ད་ེཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེ་ས་ང་
གནས་བབ་ཞན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ལོར་དེར་འགོ་མོང་། ད་ེདུས་ལས་ཁུངས་ཆགས་ས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པོ་དང་
བརན་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་དེའྱི་ཁང་ག་ད་ེགཞན་དང་བསྡུར་ན་ེོག་ཙམ་ཁ་ེཔ་ོརེད། ཁང་པ་དེའང་གཞུང་རང་
གྱི་གནས་བབ་ནས་རག་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཁང་པ་གསར་པ་ཉོས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ས་
ེགོ་ལ་དངུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་བཞྱིན་པ་
རདེ། དེའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་གྱི་འབལེ་ཡོད་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་མདུན་ལ་ཕུལ་ནས་ལས་ཤག་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁང་ག་དེ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཁང་ག་རེད། མ་འོངས་པར་གནས་བབ་ཡག་པོ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་
གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་རྱིམ་པས་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རུ་སོག་དོན་ཁང་གྱི་ཕགོས་དང་
འགོ་གོན་ཆ་ཚང་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་བང་མཛོད་ནས་གེོང་དགོས་དུས། ལས་ཁུངས་ལ་གཟྱིགས་ན་ཁལ་དང་ཚང་མར་
གཟྱིགས་དགོས་རེད། རྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་མེད། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

  



66 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ེད་དྱི་བ་མང་ཆ་ེབར་ལན་འདབེས་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད། 
འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་ད་ལྟ་རད་གཅདོ་བས་ནས་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་ ༤,༦༡༣,༡༨༡ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་
ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་རསེ་ལ་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདག་ེབཤེས་སོན་ལམ་
མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉརེ་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༧༣,༣༦༠ ེམ་པ། ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༧༣,༣༦༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་ེསོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་རུ་སོག་སྐུ་
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ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༧༩༠,༥༦༠ རདེ་འདུག དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་ ༧༩༠,༥༦༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༩,༡༤༨,༦༧༢ ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༣༩,༡༤༨,༦༧༢  སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཚང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 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 རྱིས་ཁའྱི་ེགོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། སྦལེ་ཇམ་སྦར་སྱིལ་དནོ་གཅོད་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་གནས་སྡདོ་བདེ་མཁན་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་
ན། ཧྥ་རཱན་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་གངས་ ༨༠༠༠ ཙམ་བཀའ་མལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྦལེ་ཇམ་ལ་མྱི་གངས་ ༤༠༠༠ 
ཙམ་བཀའ་མལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ Netherlands (Holland) ལ་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ བརྒལ་བ་ཞྱིག་
བཀའ་མལོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  ད་ེབཞྱིན་ (Spain) ནང་དུ་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་
ངསོ་ནས་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཞྱི་རྒལོ་རྱིགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚགོས་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཞ་ེ
དག་ཡག་པ་ོརདེ་ཅསེ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  

ད་ེནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ (ITN) གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་བསམ་བོའ་ིགནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། གནས་ཚུལ་གེོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ (ICT) མཉམ་ཞུགས་དང་སྦྲགས་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡག་པ་ོཞེ་དག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེ
ནས་སུད་སྱི་ (Tibetan Friendship Association) གྱིས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ 
(Thomas Buchli) མཆོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་དང་སྦྲགས་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཡག་པ་ོཞེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡུ་རོབ་
ཁུལ་ལ། དཔརེ་ན། ཕ་རཱན་སྱི་སྐད་ཀྱྱི་ེགོ་ལ་བོད་ཀྱྱི་བརྙན་འཕྱིན་ (TTV) ད་ེའད་གཅྱིག་གྱིས་གསར་འགྱུར་དྱིལ་བསགས་
གནང་གྱི་ཡོད་པ ་རེད། དེ་དེ་བཞྱིན་ (German, Austria, Switzerland) གསུམ་གྱི་ནང་དུའང་ཇར་མན་སྐད་ 
(Deutsche) ཀྱྱི་ེགོ་ནས་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་དོན་འདྱི་འག་ོབཙུགས་གནང་བ་ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག 
དའེྱི་ེགོ་ནས་དྱིལ་བསགས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་ཞ་ེདག་དགའ་པ་ོབྱུང། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ག་ཚོད་གནས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དེ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད་དེ། འགོ་བཙུགས་ནས་ལས་འགུལ་རོམ་
དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་རེད། བོད་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་གཞན་
དག་གྱི་ེགོ་ནས་བདོ་དནོ་དྱིལ་བསགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་གྱི་ེོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ལུང་
པ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བདོ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཆད་ལུས་མེད་པ་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཞ་ེདག་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་དང་འཕསོ་ནས་འཛའ་འཕར་ཆག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརནེ་ནས། དངུལ་འབརོ་ད་ེསུད་སྱི་ལ་བཅག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་། དའེྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཚ་ོགསུངས་མ་སོང་། དང་བངས་དཔྲ་ཁལ་གྱི་འཛའ་བསྒྱུར་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་རྱིག་པ་
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འདྱི་སྟོང་ལོ་ ༢༠༠༠ འགོ་མ་བཙུགས་ཀྱྱི་སོན་དུ། མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་
འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ཆེད་དུ་དང་། བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདགེས་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་བོད་དང་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་དང་སྐུ་ལས་སོན་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུས་ནས། བཀའ་དྱིན་བསབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྱི་ེོག་བཞག་པ་དང་། ད་
ལྟའྱི་ེོག་ལ་སར་ན་མ་གེགོས་བཅག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་ནས། རྒྱབ་ལོངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ེགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ གྱི་
སནོ་དུ་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་འདབེས་ད་ེཆད་པ་སོང་
ཙང་། ངས་ད་ེམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གངས་ ༨༠༠༠ གནས་ས་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་དང་། སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་རགོས་པ་བེད་མཁན་ཉུང་
དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ངསོ་ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ངས་འདྱིར་བོད་རྱིགས་གངས་ ༢༢,༠༠༠ ཙམ་ཕར་གནས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་མ་ནོར་བ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགོ་སྐབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེོང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བུ་མ་ོ
གཞོན་པ་རདེ། ཨ་མ་རདེ།  ར་ོལགས། གང་ལྟར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཡདོ་དུས། ས་ོསོའ་ིའཁུར་
རྒྱུའྱི་ལྟོ་ཕད་ད་ེསུད་སོར་ ༡༠༠༠ དང་ཡུ་རོ་ ༡༠༠༠ བརྒལ་པ། མྱིང་ཡོད་པ་ད་ེའད་འཁུར་རྒྱུ་དེས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱིག་ལ་མ་
མཛེས་པ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བ་འདུག ད་ེརྱིགས་
མཚམས་འཇགོ་ངེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་སུད་སོར་ ༥༠༠ དང་ཡུ་ར་ོ ༥༠༠ འགོ་གྱི་ལྟ་ོཕད་
ད་ེའད་ཁུར་ན་སོན་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དངུལ་རྱིན་ེང་ཆེན་པ་ོསད་པ་དེས་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་སོན་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རང་རྱིགས་གཞནོ་སེས་དང་པ་ལགས་རདེ། ས་ོལགས་ཚོས་མ་ོཊ་རྱིག་པ་ོཞ་ེདག་ད་ེའད་
ཉ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ཡང་སུད་སརོ་ ༡༠༠༠ དང་ཡུ་ར་ོ ༡༠༠༠ བས་པ། མྱིང་ཡོད་པ་ད་ེའད་བད་ེསདོ་བ་རྒྱུ་དསེ་སྱི་ཚགོས་ལ་
ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆ་ེབ་འདུག དེར་བརེན་ཕྱིའྱི་མྱི་ལ་མྱིག་ལ་མ་མཛེས་པ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ེན་ེན་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་དེ་མ་ནོར་བ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་དེ་འད་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  
སྱིར་བེང་འབོད་སྐུལ་དང་དགངོས་འཆར་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 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་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། དཔེར་ན་ (TTV) དེ་ (French) དང་ (German) ལ་
སོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁངོ་རང་ཚརོ་ག་ཆའྱི་དོད་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངསེ་པར་
དུ་ལེགས་སེས་ཀྱྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ད་ེལ་ཐུགས་བཞེད་ཡོད་པ་གནང་
རགོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་སྐོར་ལ་འཆར་གཞྱི་འད་ཡོད་ན། འག་ོལུགས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱྱི་བརྙན་འཕྱིན་ནང་དུ་སྐད་ཡྱིག་ཁག་ ༡༡ ནང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་བར་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད་ཀྱྱིས་དང་བངས་བས་ནས་ཕབེས་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་སོགས་
སྦྱང་གནང་མཁན་ཚརོ་མཐུན་རེན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོས་གཅྱིག་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཞན་
ཁ་ཤས་ལས་བེད་ཀྱྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (French) དང་། (German, Italian,Spainish) དེ་དག་ད་ལྟ་བར་དུ་
དང་བངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་ལ། (Russian) སྐད་ད་ེ (Russian) བུད་
མེད་གཅྱིག་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་བསམ་བ་ོགེོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེའང་དང་བངས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚསོ་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། མ་འོངས་པར་དགསོ་མཁ་ོབཙལ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༤༡,༡༨༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྦར་
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སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་
པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༦༧,༣༦༠ དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དག་ེབཤསེ་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་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས། ད་ལྟ་སྦར་སྱིལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོད་ེཕྱིན་ཚར་
མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བས་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༤༡,༡༨༥ རདེ་འདུག  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༤༡,༡༨༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཞྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་
ེོག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་དང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་
གཏུགས་ཟརེ་བའྱི་རྱིས་འག་ོད་ེདང་འབལེ་ནས། སྱི་འཐུས་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་རབོ་ལ་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་
ལས་འགུལ་ཚར་འགའ་ཤས་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་
པོའ་ིནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཉན་ཞྱིབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཚགོས་ནས་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ེབོ་ེང་གྱི་འགན་འཛནི་ཁོང་རང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ནས་ཚོགས་ཁང་
ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ེོག་ལ། ཉན་ཞྱིབ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་སྐད་བསྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་ེད་ཀར་སྐད་རྱིགས་མྱི་འད་བ་གངས་ ༣༠ སོ་གངས་ཤྱིག་གྱི་ེོག་ེད་ཀར་བསྒྱུར་
རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ཉན་ཞྱིབ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཚོགས་པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ེོག་དོན་ཚན་ 
༣ གྱི་ེོག་ནས་གེམ་བཤད་བསང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། སྐབས་ད་ེ
དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཉན་ཞྱིབ་དེ། བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་འབེལ་
གཏུགས་ཁང་དང་། ད་རྒྱ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ེགོ་ནས་རསེ་སུ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སོན་ད་ེམཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་སནོ་གྱི་བརྙན་ེག་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ནའང་། ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འཚོལ་སྐབས་བརྙན་ད་ེ
མེད་པ་ཆགས་འདུག དརེ་བརནེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དའེྱི་ེགོ་ལ་ད་ོསྣང་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། སྐབས་ད་ེདུས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེ
བའྱི་ཉན་ཞྱིབ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་གྱི་བརྙན་དང་ད་ེག་ད་ེཉར་ཚགས་བས་ཡོད་དམ། དེར་གསུང་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞེས་རྱིས་
འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་དྱི་བ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལངས་པའྱི་ཞརོ་དུ། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ཡོད་པ། དའེྱི་འབལེ་གཏུགས་ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་
ཟེར་ནའང་འད་འདུག དེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཧྤ་རཱན་སྱི་ས་གནས་ལ་ཉ་ེཆར་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་སེར་ལངས་ཀྱྱི་
སྐབས་སུ། དངོས་གནས་དང་གནས་ཆོལ་གསུམ་བོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ནད་ེོག་དབྱིབས་ཀྱྱི་ན་ཚ་དེའྱི་བཀག་སྡོམ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་གྱི་ར་ཁ་ཟེར་ནའང་རེད། ན་ཚ་ཟེར་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ལུས་
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བོད་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་ཟེར་ནའང་རེད། ད་ེདག་ེམས་ཅད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་པའྱི་ེོག་ནས། མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱྱི་
ེོག་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་སར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ སྐབས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་དང་འད་པ་ོཞྱིག བརྙན་དང་པར་མེངོ་རྒྱུ་
ཡོད་པའྱི་སེར་ལངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེབརྙན་དང་ཚང་མའྱི་ེགོ་ནས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ས་གནས་
དེར་བཞུགས་པའྱི་ཆོལ་གསུམ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངེས་པར་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ས་གནས་གང་སར་ནས་ཉེ་ཆར་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ད་ེགཞྱི་རྒྱ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་ལོངས་ཤོག་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚརོ་བ་
ས་ེཐུབ་པའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་སངོ་། དརེ་བརནེ་ཚང་མ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེར། ད་ེདང་འབེལ་ནས་དྱིལ་བསགས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན་ེོག་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་བའྱི་དྱིལ་
བསགས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྐད་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ེགོ་ལ་བོད་ཀྱྱི་གནད་དནོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་
བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོང་ོསདོ་བ་རྒྱུར། དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཡར་རྒྱས་གེང་རྒྱུར་མཚོན་པའྱི། ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསྡད་པ་དེར་བསགས་བརོད་དང་། དམྱིགས་
བསལ་འདོད་བོ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ད་ེགཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ལོ་ནག་ཅྱིག་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་རོགས་ས་ོབརྒྱབ་
ནས་སྡོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དེ། ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ེོག་ལ་བཤད་ན། ང་
རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོར་སྣང་ཆེན་པོ་ཞྱིག ནམ་རྒྱུན་དང་མ་འད་བ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་ཀྱྱི་གནས་བབ་དེ་དྱིལ་
བསགས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་སངོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལའང་ས་གནས་གང་སར་
བཀག་སྡམོ་བདེ་དུས། གཡས་གཡོན་ལ་འག་ོམ་ཆགོ་པ། གོང་གསབེ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ཚངོ་ཁང་ནང་དུ་འག་ོཆགོ་དུས། དའེྱི་ཚངོ་
ཁང་ནང་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚསོ་བོད་དནོ་གྱི་ེོག་ལ། བོད་རྒྱའྱི་ས་མཚམས་ཀྱྱི་ེོག་ལ། བོད་ཀྱྱི་གནས་བབ་ཀྱྱི་
ེོག་ལ། བག་ོགེང་གནང་བསྡད་པ་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱ་གར་དབུ་ས་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ཚུན་ཆད་ལ། བོད་དོན་
དྱིལ་བསགས་ཀྱྱི་ལས་འགུལ་དེ། བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ད་ེའད་
བས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚ་ོགོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ར་ེཟུང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོད་བའྱི་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སངོ་། ད་ེདག་ེམས་ཅད་ལའང་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་ཟེར་ན། སྦར་སྱིལ་གྱི་མཚོན་པའྱི། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ང་ཚོའྱི་ 
༢༠།༢༠ དང་། ༥༠།༥༠ ལུང་དངས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་ཁས་ལེན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ེྱིགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་མྱི་འབོར་ད།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་རོགས། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཕེབས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡུ་རབོ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ེོབ་ེང་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་རོག་ཞྱིབ་དང་ཉན་
ཞྱིབ་བྱུང་བའྱི་བརྙན་ཐུང་ད་ེག་པར་ཡོད་མེད་རད་གཅོད་བདེ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་
སུ་ (Paris) གཙོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ནད་ཡམས་ལ་མ་འཛེམ་པའྱི་ེོག་ནས་ཆ་ཤས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབངས་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་གར་གྱི་ (Television) ཕལ་ཆེར་ ༤༥ དང་ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག ཚགས་པར་བརྒྱ་ཕག 
ཕལ་ཆརེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་ལ་འདནོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ (TV) ཡང་མ་ཆད་པར་བས་ནས་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚང་མར་གོ་
སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་།  

ད་གྱིན་ (TTV) ལ་སྐད་ཡྱིག་མྱི་འད་བའྱི་ེོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ང་ཚོས་བང་ཞྱིག་བསྱིགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་དང་དུ་ལེན་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་
ེག་འབད་ེག་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
མདརོ་བསྡུས་གསུང་གནང་རགོས་གནངོས། དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསར་དུ་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་གྱིན་གྱི་མཚམས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་
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དང་རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་ཤུགས་དེའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཕར་
ཤུགས་ཆེ་བ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཟེར་དུས་རང་ཁ་རང་གསོ་འད་པ་ོ
བས་ནས། རང་མག་ོགང་ེནོ་མ་གེོགས་ང་རང་ཚོས་ཞ་ེདག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་སྙོབ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ལྷག་པར་དུ་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ེགོ་ལ་
ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་ཅྱིག་ཆེན་པ་ོགནང་བ་མ་ཟད་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
ཡོང་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཞེ་དག་གྱི་ཕན་ེོགས་པ་ོཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ད་ེ
ཚརོ་བོད་པའྱི་གཤྱིས་ཀ་འཇགས་རྒྱུ། བོད་པའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་ག་ེབསབ་རྒྱུར་ཞ་ེདག་ར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ནས། ཕ་མ་ར་ེཟུང་
གྱིས་དེར་དོ་སྣང་བས་ནས། སྐུ་ལས་བསོན་ནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་གེང་རྒྱུར་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སོན་གྱི་འདུག 
ཕར་ཕགོས་ནས་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་སྐུ་ལས་སནོ་ཡངོ་དུས། ང་རང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེཚརོ་མཐུན་
རེན་ག་འད་ཞྱིག་སྦྱོར་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྦྱར་ནས་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ད་ེཡར་རྒྱས་བེང་ནས། འཛིན་གྲྭ་ཡོད་པ། 
ཉྱིན་མའོ་ིསོབ་གྲྭ་ཡདོ་པ། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་
རདེ། དའེྱི་ེགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་གེན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ ༡,༥༤༡,༡༨༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་
མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ། 
ཤོག་གངས་ ༡༤༩ ལ་གཟྱིགས་རོགས། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་པའྱི་
ཧྱིན་སོར་ ༦༦༧,༣༦༠ ེམ་པ། ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༦༧,༣༦༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་པ་ེརྱི་སྱི་བོད་ཁང་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག པ་ེརྱི་སྱི་བོད་ཁང་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་
༦,༥༠༥,༩༢༦ ད་ེལ་སར་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦,༥༠༥,༩༢༦  སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་དྲུང་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢,༥༦༡,༠༣༦ དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢,༥༦༡,༠༣༦  སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷ་ོཨ་
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ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོསྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༡,༤༠༠ ེམ་པ། དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༡,༤༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་
གེན་འབེབས་བས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ཀྱྱི་སྐོར་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་མང་པ་ོཞྱིག་ཉ་ོརྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་པའྱི་
ལ་ོརྒྱུས་དང། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི་གཙོས་པའྱི་ཉྱི་འོང་ལ་ཉོས་ཟྱིན་པའྱི་སྐོར་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་གྲུབ་པ་རེད། ང་
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་ལ་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡྱིན་པ་ཡོད། དའེྱི་ནང་དུ་བཀའ་
ཤག་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་དནོ་གཅོད་ཁང་ད་ེབཙངོ་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་ཤུགས་ཧ་ཅང་བསནོ་པ་རདེ། ད་ེདུས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ེགོ་
ནས་ (Market) རྱིན་ེང་ག་ཚོད་གནས་ཀྱྱི་འདུག   དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་བེད་ཀྱྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་
ཞ་ེདག་གནང་སོང། གང་ལྟར་སྐབས་དེར་ (Pretoria) ནས་ (Cape Town) ལ་ས་ོརྒྱུའྱི་ཕལ་ཆེར་དགོངས་གཞྱི་ད་ེའད་
ཞྱིག་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་འད། དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ེོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་འད། འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ད་ལྟའང་རང་འཇགས་ (Pretoria) ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁང་པ་ད་ེབཙོངས་ནས་གཞན་
དག་ཅྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རང་འཇགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་བསྡོམས་ ༡༣༡,༤༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༡༦,༩༠༠ ེམ་པ། དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༡༦,༩༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ལ་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ེའ་ེ
ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ེའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ 
༡༠,༦༠༨,༨༣༩ དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ེའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ ༡༠,༦༠༨,༨༣༩ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ེའ་ེཝན་
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་
འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ེའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་
བསྡམོས་ ༢༥,༠༤༡,༩༦༠ ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  
ེའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༢༥,༠༤༡,༩༦༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤,༤༢༩,༥༩༢ དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤,༤༢༩,༥༩༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོསྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉརེ་གྱི་བསྡམོས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༣༢,༦༢༢ དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱིའྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༣༢,༦༢༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་
ནས་གེན་འབབེས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༣ པ་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ནང་པའྱི་
ལྟ་གྲུབ་སྐོར་བག་ོགེང་ཚགོས་འདུ་དང་གེམ་བཤད་ལས་འཆར་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ལས་འཆར་ད་ེད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་
གནང་རྒྱུ་རདེ་དམ། གང་འད་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེར། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བམས་བར་ེལྡན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གསོའ་ིལས་འཆར་ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག འདྱི་གང་འད་བས་ནས་སལེ་འཆར་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེ་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཞེ་དག་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེ་
བའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་དར་སལེ་བདེ་དགོས་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཕག་པ་ལ་
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བབས་པའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་དར་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་འབད་བརོན་
གནང་རགོས་གནོངས། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་འག་ོལ་བལྟས་ན་ད་ེཙམ་ཞྱིག་མྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་དར་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད། ལས་འཆར་གང་དང་གང་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ ༦ པ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་འག་ོགོན་ཟེར་བ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ངས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། ད་ལྟའྱི་
ཆར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་རྒྱུ་ད་ེེོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ར་ེཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེནས་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་འག་ོགོན་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ེོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཨ་རྱི་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོང་
བའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ས་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསོལ་ེབ་དེ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འགན་བངས་ནས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨ་རྱིར་གནས་སྡདོ་ཐུབ་བསྟན་ེོགས་མེད་ཟེར་བ་འདྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས། གསོལ་མཆདོ་ད་ེཚ་ོག་སྱིག་
བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱྱི་དནོ་གཅོད་དང་སྦྱྱིན་བདག གསལོ་ེབ་ག་སྱིག་བདེ་མཁན་ཐུབ་
བསྟན་ེོགས་མེད་བཅས་ཀྱྱི་དབར་ལ་རྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་རྙོག་ག་ཞྱིག་བྱུང་སྟེ། རེས་ལ་ཁོང་ལ་གོ་སྐབས་འདྱི་མ་སད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག འདྱི་དངསོ་འབལེ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅསེ་དྱི་བ་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གལ་ེ་ེའདྱི་དངསོ་འབལེ་ཡྱིན་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་གསལོ་ེབ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་
ལགས་སྱིན་གྱི་ེོག་ནས་རེད། ད་ེའདའྱི་ས་ལག་ཅྱིག་རེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ེབས་ས་ོཔ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱི་དའེྱི་སདོ་པ་ལ་བལྟས་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་བདེ་སྱིད་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་དང་པ་ོཞུས་ན་
ང་ལ་བྱུང། ག་ར་ེརེད་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེཆར་བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གདན་ས་སེར་འབས་དགའ་གསུམ་ལ་ཁ་ནས་
ཚིག་རེས་ཟློས་བེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ེ་སྙད་གཅྱིག་བེད་སོད་བེང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་འདུག བས་ཙང་མྱི་འདྱིའྱི་སོད་པ་ལ་
བལྟས་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་བདེ་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རདེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་མྱི་ད་ེལ་ཧམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དང་མེད་ཟརེ་ན། ད་ེས་ཁ་ོརང་
གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡོངས་བསྡད་ཆད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེའོ་ིནང་
དུ་འེོན་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཁོང་གྱིས་བརྙན་ཐུང་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡོག་རེད། ང་ལ་མ་
ཉསེ་ཁ་ཡོག་གནང་མཁན་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་རེད་ཅེས་སྐད་ས་བསགས་
འདུག ང་ཚོའྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་སྐབས་ ༢ ཀྱྱི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༦ 
འགོ་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་
ལགས་རདེ། སྐབས་ ༦ པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོད་ེའདས་པ་ོཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་རདེ། སྐབས་ ༧ པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོད་ེད་ལྟའྱི་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་རེད། སྐབས་ ༨།༩།༡༠ གསུམ་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ང་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་གོས་
ཚགོས་ཀྱྱི་ནང་དུ་སྙན་ེ་ོཀོག་མཁན་ད་ེསྐབས་ ༧ པའྱི་སྐབས་སུ་རདེ། དའེྱི་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་
ཕྱིན་ལགས་ཁྱོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཧམ་པ་བཤད་ནས་ད་དུང་དཔང་རགས་ཡོད་ན་སྟོན་ཤོག་ཟེར་གྱི་
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འདུག མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེ་ོཟེར་བ་ད་ེད་ག་སེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱྱི་སྙན་ེོའ་ིནང་དུ་
ེོན་ནས་དེར་སོན་གནད་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག ཡོང་བསྡད་དེ་འད་ཞྱིག་སད་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁ་ོརང་གྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་
བྱིས། ལྷག་པར་དུ་སྙན་ེོའ་ིནང་དུ་འུ་མ་ཐུག་ན་མྱི་དེའྱི་མྱིང་འབྱི་ཡྱི་མ་རེད། མེའ་མར་འུ་ཐུག་ནས་མྱི་དེའྱི་མྱིང་བྱིས་ེེ། 
སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ཀྱྱིས་སྙན་སོན་གནང་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཧམ་པ་འཆད་མཁན་གྱི་མྱི་འདྱིས་བེད་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་བདེན་པ་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ེགོ་ལ་ང་ལ་ཁ་གསལ་གྱི་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རེས་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༦༣༢,༦༢༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་
ནས་གེན་འབབེས་ཞུ་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་པའྱི་
ཧྱིན་སོར་ ༤༨༤,༨༥༦ དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་པའྱི་ཧྱིན་སོར་ ༤༨༤,༨༥༦ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༡༩ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ ༡,༠༥༢,༤༤༦ དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ ༡,༠༥༢,༤༤༦ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་
བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ ༦,༩༥༤,༥༤༠ 
དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པའྱི་ེགོ་ལ་
ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའྱི་ེགོ་ལ་ཁ་སང་ང་ཚ་ོསོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངོས་ནས་སྙན་ེོའ་ིསང་ལ་ཚིག་གང་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན། ཆ་ཚང་ཀོག་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། འདྱིར་སོར་འབུམ་ ༨ ཅོག་ཞུས་
ཡོད་པ་དང་། དརེ་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགེལ་བཤད་ལ། གཞུང་གོན་བསྱི་ཚགས་ལ་དམྱིགས་ེ་ེས་གནས་ཁག་ནང་དུ་སྱི་
ཟུར་ག་ོཆདོ་ཡོད་རྱིགས་དང་། ད་ེམྱིན་དབུས་ནས་རོག་ཞྱིབ་ཀྱྱིས་སྐུ་ཚབ་གེོང་ཕོགས་ཀྱྱི་འག་ོགོན་ཞེས་པར་བཀའ་འཁོལ་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་རྱིས་འགོ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ད་ེལས་མང་བ་འདུག 
དའེྱི་ཁ་གསལ་དང་དབ་ེམཚམས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཞསེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དརེ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འདྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་ལ་དོགས་པ་འད་
ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟརེ་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་སྱི་ཟུར་ག་ོཆོད་ལབ་དུས་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་ཟུར་པ་ག་ོཆོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་
བསམ་བསམ་ཞྱིག ཡྱི་ག་ེའདྱིའྱི་ག་ོབ་ལོན་གྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་སྱི་ཞུ་ལས་
བདེ་ཟུར་པ་ད་ེཚརོ་གནང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ེགོ་ནས་གང་སར་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་འེནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོས་གནས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ཆདེ་དུ་བེང་བ་ཡྱིན་ནམ། ང་འད་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བ་ོཁེལ་བ་འད་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག གཞུང་འབེལ་གྱི་ེོག་ནས་བེང་བ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་བ་ོཁེལ་བ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཚིག་དེའྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཟུར་གོ་ཆོད་ཟེར་དུས་གོ་ཆོད་མཁན་ད་ེསུ་ཡྱིན་པ་དང། གོ་མ་ཆོད་མཁན་ད་ེསུ་ཡྱིན་པ། ད་ེ
འདའྱི་དབ་ེབ་ད་ེགང་འད་ཕེས་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན་དེའྱི་དབ་ེམཚམས་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཕེས་ནས། སོར་
འབུམ་ ༨ འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོགང་འད་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ངའྱི་ངསོ་ནས་སོར་འབུམ་ ༨ ད་ེལ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་
གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། རྱིས་འགོའ་ིེོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ེགོ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་འབུལ་འདདོ་བྱུང། སནོ་འགོའ་ིའསོ་གཞྱིའྱི་རསེ་སུ་སུ་རུང་ཞྱིག་འོས་མྱི་ལ་
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འཁདོ་པ་ཡྱིན་ན། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་ཚང་མར་འབལེ་བ་བས་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱྱི་ང་ོབཤུས་དང་
ལོ་རྒྱུས་ཡྱིག་འབྲུ་ ༢༠༠ ནས་ ༣༠༠ ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ག་ར་ེབྱིས་
ནའང་འབྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྟེ། ཚང་མས་བདེན་པ་རང་འབུལ་གྱི་རེད། དེར་དོགས་པ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལོ་
རྒྱུས་དེའྱི་དཔང་རགས་ར་སོད་སད་ཡྱིག་ཆ། དཔེར་ན། ང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉྱིས། ཉ་ེབའྱི་རབ་འབམས་པ་གང་
འེནོ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་དཔང་རགས་ཆེད་མཉམ་སྦྱོར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ལས་ཀའྱི་ཉམས་
མོང་གྱི་ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཞབས་ལོའ་ིཡྱིག་ཆ་ག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རག་གྱི་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེརྱིགས་
མཉམ་དུ་སྦྱོར་ཐུབ་ན་ཞེས་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལའང་འཇུག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་འད། 
རྒྱུན་ལས་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའཇུག་ཐུབ་ན་ཟེར་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་བཞག་ན། འདྱིར་ (Shillong) གྱི་དག་ཆ་དེར་ཤྱི་ལོང་ཟེར་ནས་བྱིས་འདུག ཀོག་པའྱི་
སྐབས་སུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག "ཤྱི།" འདྱིའྱི་གོ་བ་ལེན་རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡོད་ན་བསམས་སོང། (Shillong) ཟེར་དུས་"ཤྱི་" 
དའེང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡག་པ་ོམ་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག "ཤྱིས་"ཟརེ་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་པའྱི་ཤྱིས་ད་ེབཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འག་ོ ༣ དང་ ༤ པ་འབེལ་ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་རདེ། ཁོང་རྣམ་པས་གང་བས་
པ་ཡྱིན་ནའང་བེད་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་མྱི་འགྱིག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་གཞྱི་ད་ལ་ོཡྱིན་ན་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་རེན་པས་འོས་བསྡུའྱི་ས་ཁུལ་མྱི་འད་བ་ཁག་ ༢༠ ལྷག་
ཅྱིག སྡ་ེཚན་མྱི་འད་བ་ ༥༠ ལྷག ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འོས་འཕེན་དགོས་དུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེཡང་ཡག་པ་ོ
དང་ཚད་ལྡན་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་སོང། ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཡྱིན་ནའང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་ེགོ་ལ་ེགོ་ཙམ་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆུང་དུ་
ཆུང་དུ་བ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་པ་རེད། སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱབ་ལོངས་ག་ཚོད་མང་ནའང་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱིའྱི་ེབས་ལམ་གྱི་ེོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་བསམ་བ་ོགེོང་དགོས་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་དེབ་སེལ་ཞྱིག་བས་པ་རེད། འདྱི་བེད་ཆོག་པ་བས། ཡྱིན་ནའང་ད་ེམ་ཟད་ཁ་
འེོར་གྱི་དག་ེའདུན་པ་རྣམས་ལའང་དམྱིགས་བསལ་དེབ་སེལ་བེད་དགོས་པ། ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་
ཞྱིག་འཕད་སོང་བསམས་སོང། དཔརེ་ན། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་འསོ་འཕེན་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱིག་རགས་ཤྱིག་འགོད་དགསོ་
ཀྱྱི་རེད། འགྱིག་རགས་དེའང་མྱིང་ཁོ་ནའྱི་སྟེང་དུ་འགོད་དགོས་རེད། དེ་ཚོ་ཡང་རྙོག་ག་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ཡང་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ས་ོསོའ་ིལས་རགས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་བཀོད་ཤོར་གྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་དཔར་གྱི་སྟེང་ལ་བརྒྱབ་ཤོར་གྱི་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྱིས་མེད་འག་ོཡྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འོས་དེའང་ཉུང་
དུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འད་པ་ོཞྱིག་མེངོ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་མ་འངོས་པར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚ་ོསབས་
བཅལོ་བ་ཡྱིན་དུས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཡོད་པ་མ་ཟད་དཔྱ་དངུལ་
དའེང་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆགོ་པར་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་དུང་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་སྣནོ་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབདེ་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་ན། དབེ་སལེ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་མད་ོསྟོད་དང་། མད་ོསད། དབུས་
གཙང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀྱང་འགོད་ཀྱྱི་འདུག ནང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་པ་ལགས་མད་ོསྟོད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་མ་ལགས་མད་ོསད་
ཡྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། པ་ལགས་ཀྱྱི་ཕགོས་ལ་མད་ོསྟདོ་ཟརེ་བ་སོགས། ཁྱྱིམ་ཚང་ནང་ལའང་ེགོ་ཙམ། ཁ་ནས་མ་ལབ་
ནའང་སེམས་ཀྱྱི་ནང་དུ་བད་ེཔ་ོམེད་པ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དབ་ེའབེད་ཀྱྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་མ་ཡངོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་ལ་འསོ་གཅྱིག་འཕེན་རྒྱུའྱི་ེབོ་ེང་ཡདོ་དུས། ངསེ་པར་དུ་ཁ་ོ
རང་གྱིས་མདོ་སྟོད་ལ་འཕངས་ནའང་འད་འདུག མདོ་སད་ལ་འཕངས་ནའང་འད། དབུས་གཙང་ལ་འཕངས་ནའང་འད། 
འདྱིའྱི་རང་དབང་སད་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྙམ། 

དེ་བཞྱིན་དུ་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་དེབ་སེལ་བེད་སར་འགོ་དུས་ཡང་དགེ་ལུགས་དང།  རྙྱིང་མ། ས་ས། བཀའ་
བརྒྱུད། བོན་པ་ོབཅས་གཅྱིག་འགོད་ཀྱྱི་འདུག ཡང་མཚམས་ར་ེདེབ་སེལ་ཆེད་དུ་མྱི་ཁ་ཤས་ཚབ་བེད་ནས་འགོ་དུས་ཡང་
དེའང་ནོར། རྙྱིང་མ་དང་ས་ས་ཟེར་ནས་ཕར་ཚུར་ནོར་ནས་བརྒྱག  དེར་བསར་བཅོས་བེད་དུ་འགོ་སྐབས་ཡང་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕད། ད་ེའད་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་དུས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་ནས། མྱིའྱི་
རྒྱབ་ལངོས་ལ་འོས་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང། འསོ་བསྡུའྱི་ཁ་ཕགོས་ད་ེཆུང་དུ་འག་ོབའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་ཚར་བ་རེད། ཕན་ེོགས་ཡོད་ན་མེད་ན་མྱི་ཤེས་



87 
 

ེ།ེ ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གུ་ཡངས་པ་ོའད་ཞྱིག་བས་ན་ཕགོས་ཡངོས་རགོས་ནས་བསམ་བ་ོབེང་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ེགོས་
ཡོང་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན་གང་འད་ཆགས་ན་
བསམ་བསམ་གྱི་ེོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ས་གནས་ཀྱྱི་མྱིང་གྱི་དག་ཆའྱི་ེོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ དང་ ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་གསེས་སྱིག་འཛུགས་ཁག་
དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ེ་ོགེན་འབེབས་ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚའོྱི་སྱིག་གཞྱི་གེན་འབེབས་ད་ེརདེ། དའེྱི་
ནང་གསེས་ ༣་༣ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ེ་ོཟེར་བ་ད་ེརེད། དེའྱི་ ༣་
༣༌༡༥ ཤྱི་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཟརེ་ནས། འདྱིའྱི་དག་ཆ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གེན་འབེབས་ཁ་
གསལ་པོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་འགྱུར་བ་གེོང་དགོས་ན་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གེོང་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་རྱིས་འགོ་ ༤ པའྱི་ེོག་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་
ནས་ས་གནས་ཁག་གྱི་འགོ་འཛིན་ད་ེཚ་ོའགག་སོ་དུ་མ་ལ་བརེན་ནས་གནས་ས་ོབ་རྒྱུ་དེར་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལམ་ནས་དེར་དོན་
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ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ེོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ེོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ནང་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ ༦ གནས་སོས་བེང་གནང་འདུག ༦ དེའྱི་ནང་ནས་ ༢ ཁོ་རང་ཚོས་ཞུས་མོས་ལྟར་
བེང་བ་ཞྱིག་དང་། གཞན་ཚོ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བེང་བ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་
ལས་ཀྱྱི་ཚིག་ེོའ་ིནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀྱྱིས་ད་ེལ་དྱི་བ་ཕུལ་འདུག དེའྱི་ལན་དུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་
འབལེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་འདུག འདྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་དྱི་བ་ད་ེ
ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་དེར་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་རྒྱ་ནད་ད་ེཁྱབ་ནས་མྱི་ཚང་མ་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གྱི་ེགོ་ལ་
འཛེམ་ཟོན་ཞ་ེདག་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གངས་སྱིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བེད་
ཚ་ོ (Petrol Pump) ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སོར་མ་ོ ༡༠༠༠ ཆད་པ་ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེལ། ད་ལྟ་ནང་མྱི་ 
༢ དེ་ཞུས་མོལ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ ༤ དེ་དུས་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་ལ་ནང་མྱི་བུ་ཕྲུག་ཁྱིད་ནས་འགྲུལ་སོད་བེད་
དགོས་དུས། ད་ེཚོ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ལ་འགོ་ཆོག་པའྱི་སྐུ་དབང་ཕལ་ཆེར་གནང་ཡོད་ཀྱྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ཚེ་
སགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སྡེབས་ལ་གནས་སསོ་གནང་བ་ད།ེ གལ་
ེ་ེཁོང་ཚ་ོགནས་ས་ོཞྱིག་མ་བེང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་དོན་ག་ར་ེགྲུབ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་། ལས་དོན་ག་ར་ེའཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ངའྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་འདྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེོ་ལུང་
འདེན་གྱི་ེོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ་སོར་ ༦,༥༤༡,༠༠༠ ནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༨ ཀྱྱི་ེོག་ལ་གནད་
དནོ་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༦༌༠༠ གྱི་ཞྱིབ་ཕ་གང་རདེ་ཅསེ་བཀའ་གནང་བ་རདེ། སོར་ས་ཡ་ 
༦༌༠༠ གྱི་ཞྱིབ་ཕ་ད་ེརགོས་ཚོགས་ཀྱྱི་རགོས་དངུལ་ཁུངས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེསྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་
ར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་ཅན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་རྱིས་འགོ་དེ་ཕར་ཁྱེར་རེད། དང་པོ་དེར་སོར་ 
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༧༢,༧༧༠ ཞྱིག་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ཟླ་བ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་དང་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཕགོས་འདྱི་
གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གེོང་མྱི་དགོས་པར་རོགས་ཚོགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དུམ་བུ་དང་པ་ོད་ེད་ེ
ཡྱིན། 

དུམ་བུ་གཉྱིས་པ་དེར། འོས་འཕེན་པའྱི་ེོག་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ག་ོརོགས་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་གསུངས་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་གསེས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ད་ེརང་དབང་ཅན་ཡྱིན་ཙང་། ཁོང་རྣམ་པས་གང་བྱིས་
པ་ད་ེངས་ཡྱིག་ེགོ་ནས་སྙན་སནོ་ཞུས་ན་སྟབས་ལེགས་པ་ཡོང་ས་རདེ། ང་ོཚབ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མཚནོ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་གང་
ཤེས་ེ།ེ སནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་བདེ་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ེགོ་ནས་བང་ཆནེ་རང་བས་ནས་སྙན་སནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

༢་༡ ཕོགས་བསདོ་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས། གནམ་ག། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ། འབྲུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོར་ ༡,༧༥༥,༦༠༠ 
གཅྱིག་འདུག གཉྱིས་པ་དརེ། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ས་གནས་ཆ་ེཁག་ནང་འསོ་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ཞྱིབ་རགོ་སད། དབུས་ནས་སྐུ་
ཚབ་མྱི་འག་ོཆདེ་རངོ་བ་རྒྱུའྱི་འགྱིམ་འགྲུལ། ཟུར་ཕགོས། གནམ་ག་སོགས་ཀྱྱི་ཆདེ། ད་གྱིན་གསུངས་པ་ལྟར་སོར་འབུམ་ ༨ 
ད་ེརདེ། བཀའ་ལན་ད་ེཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱིག་ེགོ་ནས་གནང་འདུག 

༢་༣ གགོ་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་དང་ཕགོས་སྱིག་ག་ཟརེ་ནས་སོར་འབུམ་ ༨ འདུག  

ད་ེནས་ ༢་༤ གསར་འགྱུར་ནང་དང་རླུང་འཕྱིན། ཚགས་ཤོག་བརྒྱུད་ཁྱབ་སགས་དང་ད་རྒྱ་རྱིན་འབབ་བཅས་ཀྱྱི་འག་ོགོན་
སོར་ ༥༠༠༠༠ དང་བསྡམོས་ནས་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་པ་དརེ་སརོ་ ༣,༤༠༥,༦༠༠ འདུག   

དུམ་བུ་གསུམ་པ། འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་འག་ོགོན། འདྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གེོང་དགོས་རྒྱུར་སོང་དབ་ེབ་གཉྱིས་
ཕསེ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མ་ཚུད་ཡདོ་པ་རདེ།   

༣་༡ སྦྲག་ག། བདལ་ག། སྣ་ེལེན། འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཉ་ེཁོར་ལམ་གོན། ཚོགས་ཁང་གྱི་ག། གནས་ག། འསོ་ཤོག་པར་སྐྲུན། 
གཞན་ཙག་ཙགི་འག་ོགོན་སོར་འབུམ་ ༡༥ འདུག  

༣་༢ ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༣༡༥ ལ་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་དོད་འག་ོགོན་འདྱི་སོར་ ༡,༠༧༡,༠༠༠ རེད་འདུག 
མྱི་ ༣༡༥ ལ་སརོ་ ༣༤༠ བསྒྱུར་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༡༠ ལ་ཚོད་དཔག་བས་འདུག  

༣་༣ ས་གནས་གཟུ་དཔང་གངས་ ༡༦༦ ཉྱིན་རེར་ཕོགས་དོད་འགོ་གོན་སོར་ ༥,༦༤,༤༠༠ ད་ེཡང་མྱི་ ༡༦༦ དངུལ་
འབབ་ད་ེགོང་བཞྱིན་ཉྱིན་གངས་གཅྱིག་པ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ད་ེཆ་ཚང་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ད་གྱིན་ད་ེའག་ོརྒྱུ་བས། ཁྱོན་ཡོང་
གྱི་འགོ་གོན་ནང་ནས་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་འགོ་གོན་དང། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་རོགས་དངུལ་གཉྱིས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱིས་གེང་རྒྱུ་དེ་སོར་ ༣ ,༡༣༥ ,༤༠༠ དང་། རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སོར་ 
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༣,༤༧༨,༣༧༠ ཞྱིབ་ཕ་འདྱི་རེད་འདུག འདྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཞྱིབ་ཕ་བས། གང་འཁོད་པ་དང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་གང་བཀའ་གནང་ཡོད་མེད་དེ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེོའ་ིནང་དུ་
ཡོད་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཀྱྱི་ཐུགས་འགན་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་བཞདེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ལྟའྱི་འསོ་
བསྡུ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ཟྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པ་དེས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཁག་ཅྱིག་ལ་རགས་འགོད་སྟངས་སྐོར་ལ་
གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་དབུས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་དྲུང་ཆེ་དང་ལས་བེད་ཚང་
མས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། འདྱི་གཟྱིགས་པའྱི་ེོག་ནས་ང་ཚོས་བང་ཆེན་ཆོག་གྱི་རེད། 
ས་ོསོས་འདྱིར་མཉན་ནས་བསམ་འཆར་ག་ར་ེགནང་སོང་། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་སབས་འཇུག་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གེོགས། ང་ཚོ་ལ་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འོས་བསྡུའྱི་
སྱིག་གཞྱི་དེའང་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་ཞེས་
སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གང་ཡང་མེད།  

ད་ེནས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་གསུངས་སོང་། ེན་ེན་
རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ད་ེགསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གསལ་པ་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ག་ཚོད་
ཐུབ་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་གེང་མྱི་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་བས་པ་རེད་དེ། སྐབས་ར་ེལས་དོན་དང་གནས་སྟངས། 
ལས་ཀའྱི་དབང་གྱི་མ་བེང་ཀ་མེད་ཆགས་པ་དང་། ཡང་ལས་བེད་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ཞུས་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནས་ས་ོགེང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སྙན་སེང་ཡང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཞུས་ནས། ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་རད་ཕེབས་པར་བཀའ་ལན་ཕུལ་ེེ། རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་ཚིག་ེ་ོརྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་བས་ེ་ེམཁྱནེ་རགོས་ཡོད་པའྱི་ེགོ་ནས་བེང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེལའང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚ་ོཕགོས་བསདོ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་གལ་ཆ་ེཤོས་བརྱིས་ནས་ཚ་ེསགོ་
ད་ེལོས་ཡྱིན། རང་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ན་གཞན་ར་ཆེན་པ་ོརེད། མེའ་མ་ཚ་ེསོག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བོད་མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཚ་ེསོག་
ཡྱིན་ནའང་སོབ་དགོས་རྒྱུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དཔེར་ན། ས་གནས་གཅྱིག་ནས་གནམ་
ེང་བར་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེར་གཞུང་འཁོར་ཡོད་ན་གཞུང་འཁོར་ཁྱིད། མེད་ན་ག་འཁོར་ག་རྒྱུ། ེད་ཀར་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ། 
གནམ་གྲུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡང་ད་དུང་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་བེང་ཡོད་པ་རེད། ེག་ཉ་ེསར་གཞུང་གྱི་མ་ོཊ་ཡོད་ན་སྣུམ་
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རྱིན་མ་གེོགས་འབུལ་དགོས་མེད་པར་སོང་ཙང་ཁེ་པ་དང་། འགའ་ཤས་ལ་ག་འཁོར་རང་འཁྱིད་རྒྱུ་ད་ེའད་བས་ནས། ཧ་
ལམ་གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ཟེར་ནའང་མྱི་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་གནམ་གྲུའྱི་བཀའ་
འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་ཧ་ཅང་དམ་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོར་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་བཞེས་ེེ་
ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ོསོའ་ིགནམ་གྲུའྱི་ (Ticket) ཉོས། གཞུང་གྱི་
ེོབ་ེང་ད་ེཉུང་བ་ལེན། བར་བརྒལ་ད་ེསོ་སོས་སད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་རྒན་པ་དང་
ཆུང་བ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གཞོན་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད།  དེར་བརེན་ད་རེས་ཀྱྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེལ་ཧ་ལམ་ལས་བེད་
ཕོགས་བསོད་ཕེབས་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་གནམ་གྲུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཕུལ་ཡོད། ཚེ་སོག་ལ་འགན་ཁུར་བའྱི་ེོག་ནས་ད་ེའད་
ཞུས་ཡོད། དའེྱི་ཁོད་དུ་ལས་དནོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། གནས་སསོ་བེང་བ་ཆགས་པ་རདེ་མ་གེགོས། རྒྱ་གར་
དུ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཁྱིམས་ལ་གནས་ས་ོསོན་ནས་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ཆབ་
སྱིད་ཚགོས་པ་གང་ཡང་མ་རདེ། ལས་ཀའྱི་དབང་གྱིས་གེོང་དགསོ་ཆགས་དུས། རང་བཞྱིན་མ་བེང་ཀ་མདེ་ཆགས་དུས། 
ཟློས་གར་འགན་འཛིན་འད་པ་ོཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཆགས། མྱི་གཞན་པ་མ་རག་དུས་གནས་སོས་བེང་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། དེར་བརེན་གནས་ས་ོཆ་ཚང་སྱི་པ་རང་གྱི་ེོག་ནས་བེང་བ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཚེ་སོག་ལ་འགན་འཁུར་པའྱི་ེོག་
ནས་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པའྱི་ེོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བེང་ང་ཚརོ་ད་ལ་ོནད་ཡམས་དེའྱི་རནེ་པས་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད་ད།ེ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འགན་འཁུར་འོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོད་ེའད་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་འདྱིར་ཚགས་ཚུད་གེངོ་དགསོ་པ་དང་ཡར་རྒྱས་གེངོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་འདུག་བསམས་པ་འད་ཞྱིག་ཚརོ་སོང་། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གསར་པའྱི་དགོངས་དནོ་ཟརེ་ནའང་
མྱི་འདུག ད་ེའད་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཡྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་དེབ་སེལ་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། 
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དབེ་སལེ་གནང་ཕགོས་དརེ། དཔརེ་ན། གྲྭ་བཙུན་ཁ་ེརོ་ལ་སྡདོ་མཁན་ཚརོ། ཁྱེད་རང་ེབོ་ཁུངས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ང་ོ
སོད་ལག་འཁྱེར་འཁྱེར་མ་ཡོང་ན་དེབ་སེལ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའྱི་ཆ་རེན་མང་པ་ོབཟོས་ནས་
གསུངས་འདུག ཁ་ེོར་གྲྭ་བཙུན་དེ་འདར། དགོན་པ་ཁུངས་གང་ལ་མ་འཛུལ་མཁན་དང་། སོ་སོས་འཚོ་བ་སེལ་ནས་
ལོགས་སུ་སྡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་འཕལ་དུ་དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོསོད་ལག་འཁྱརེ་ལེན་དུ་འག་ོདགསོ་ན། ད་ེཡང་ལེན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བ་དེ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་རེད་དམ། ཡང་ན་
དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གྱི་ེགོ་ནས་རེད་དམ་ཟརེ་ནས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཕགོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོདབུས་རང་ནས་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་དང་བཀདོ་ཁྱབ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས་ེ།ེ ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་སནོ་འགོའ་ིགྲུབ་འབས་ད་ེཚ་ོགསལ་
བསགས་བས་ནས་ེད་གེོང་བེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ནང་ཙ་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། 
བཤད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། དབུས་ལ་ཡར་འབུལ་དགོས་རེད་མ་གེོགས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཆད་རོགས་མ་བས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡང་ག་ོརྒྱུ་འདུག ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་ེད་གེོང་བས། ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་བཤད་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རདེ། དབུས་རང་ལ་འབུལ་དགསོ་རདེ་ཟེར་བ། ད་ེཚརོ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀོད་ཁྱབ་ད་ེའད་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་རདེ།  

ད་ེནས་གསུམ་པ་དརེ། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ལ་སེབས་ནས་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོལ་ངམོ་
ཆོག་པ་དང་། གཟེངས་སུ་ེོན་པ་ད་ེམང་གཙོའྱི་ཁྱིམས་དབང་ཞྱིག་ལོངས་སུ་སད་ནས། འགོ་ཁྱིད་འོས་འདེམ་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་
སལོ་བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་
བརེན་ནས་ང་ཚོའྱི་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་ལ་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་སོའ་ིདབུ་ཁྱིད། སོ་སོའ་ིའཐུས་མྱི་གཅྱིག་གདམ་
རྒྱུའྱི་ེོབ་ེང་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་དེབ་སེལ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ། གྲྭ་བཙུན་ཁ་ཤས་ཁྱེད་རང་རྱིས་མེད་ད་ེ
འད་ཆགས་བསྡད་འདུག རྱིས་མེད་ཡྱིན་དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ེོག་འོས་འཕང་རྒྱུའྱི་ེོབ་ེང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱྱི་འོས་འཕང་རྒྱུའྱི་དེབ་སེལ་བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚ་ོལའང་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་སྙམ། རྱིས་མེད་ཟེར་བ་ད་ེས་ོསོས་སབོ་སྦྱངོ་བས་ནས་ས་ོསོའ་ིབརྒྱུད་
ལ་ཉམས་རོགས་བསེད་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གེོགས། དེར་འོས་འཕང་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་རྱིས་
མེད་ཀྱྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས། གལ་ེ་ེའདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ེགོ་ལ་ཡར་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མེད་ཀྱྱི་ཉམས་ལེན་གནང་མཁན་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ེག་ཉ་ེས་ནས་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་
ལས་པའྱི་མང་པ་ོརདེ། ང་ཚོས་ཡར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་ཀྱྱི་ེབོ་ེང་ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་རྱིས་མེད་ཟེར་བའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེགང་
འད་ཞྱིག་ཕ་ེཡྱི་ཡོད་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག  
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གཉྱིས་པ་དརེ། མེའ་མ་ད་ེཡྱིན། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འསོ་ཤགོ་མར་འགམེ་སྟངས་ཀྱྱི་ེགོ་ལ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་
འསོ་ཤོག་མ་འདངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གྱུར་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་འསོ་འཕང་རྒྱུའྱི་འསོ་ཤོག་མ་
འདངས་པ། དཀནོ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའད། ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགང་འད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ེགོ་ལ་
ཐུགས་ཞྱིབ་ཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་འག་ོེགོ་ཞུ་དགོས་བསམས་སངོ་། གོང་ནས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་
ཚར་བས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་དེར་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་ལས་དོན་བ་གཞག་འགའ་ཤས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྣང་བ་འག་ོམ་སོང་། ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བེང་ང་རང་ཁ་རྱི་
ཁ་ཐུག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྣང་བར་འགོ་མ་སོང་། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལོར་དམྱིགས་བསལ་བཙན་བོལ་དུ་སེབས་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་དག་པ་གཅྱིག་ལ། ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་ཚབ་བས་ནས་རྒྱུན་ལས་བསྡད་པ། 
འདྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། ཁྱེད་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁངོས་གེོགས་ཡྱིན། དཔང་རགས་ཁྱེར་ཤོག་
ད་ེའད་ལབ་པ་རེད། ད་ེག་ར་ེལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། མགོ་འཚོས་མ་སོང་། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་
སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འདྱིར་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་དེ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་ཁོངས་གེོགས་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་
རགས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་ནས་དེ་འད་ལབ་སོང་། ང་འད་པོ་ཡྱིན་ན་སྐབས་ད་ེདུས་ངོས་སྦྱོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(ID Card) ཡོད་པ་མ་རེད། དགོན་པ་ལ་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བས། (ID Card) བཟསོ་ཚར་དུས་ཡང་དརེ་ཀ་ར་ེཀ་ོར་ེམང་
པ་ོཞྱིག་བས་ནས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ག་ར་ེབས་ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ེོག་ནས་བཟསོ་པ་རེད། 
ད་ེངེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚ་ོཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་ (ID Card) ཡྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས། དུས་ཚོད་མེད་ན་འཇུག་གྱི་མྱིན། འསོ་འཕནེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ། ཆསོ་བརྒྱུད་དའེྱི་དཔང་རགས་ར་སོད་མདེ་ན་འསོ་འཕནེ་
ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་ནས། ད་ེའད་ང་ཚོར་སེབས་སོང་། སྐད་ཆ་བཤད་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བ་ོཕམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་རདེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་དང་གང་གྱི་འགོ་ནས་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་གནད་
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དོན་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་རེད་ཅེས་འདྱིར་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ལན་འབུལ་ཐུབ་ན་གནང་རོགས་གྱིས། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་ན་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ལན་ངསེ་པར་དུ་འདབེས་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ།  

གཉྱིས་ནས་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོཟེར་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོལ་དེབ་སེལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པོས་འསོ་འཕནེ་ཆོག་དང་མ་ཆོག་ལ་རྙགོ་ག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས། ང་ཚ་ོརྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཡྱི་ག་ེམང་
པ་ོགེོང་དགོས་ཐུག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མེའ་མ་དེར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ལོ་ ༡༨ ལ་འཕེན་ཆོག་པ་བས་པ་
རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ལ་ོ ༡༨ ལོན་པར་འཕེན་མ་བཅུག་པའྱི་ས་གནས་མང་པ་ོབྱུང་འདུག དེར་བརནེ་
ད་ལའོ་ིའསོ་བསྡུ་ད་ེཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་ཅེས་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  

གཉྱིས་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཁ་ེོར་གྲྭ་བཙུན་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དྷ་སའྱི་
མཚམས་པ། ཡང་ལེན་ཞྱིང་གྱི་མཚམས་པ། མཚ་ོཔདྨའྱི་མཚམས་པ་ད་ེཚ་ོལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་ཅྱིག་
ནས་འཕང་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲྭ་ཚང་ག་པར་ནས་ཡྱིན། གྲྭ་ཚང་ད་ེཡྱིན་ན་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་གེོགས་ཡྱིན། 
དཔང་རགས་དང་འད་མྱི་འད་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་ནས། མང་ཆེ་བས་འཕང་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་
དགསོ་འདུག འསོ་འཕེན་མཁན་ཆ་རནེ་ལོན་དགོས་འདུག་ཟརེ་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབར་ཆ་ཤས་ལེན་བཅུག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཚ་ོེོག་ཙམ་བ་ོཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོང་
ནས་ཞུས་ཚར་སོང་སྟེ། ནན་ེན་གྱིས་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེབ་སེལ་སྐབས་སུ། གཅྱིག་ནྱི་ཁྱེད་རང་གྱིས་དེབ་སེལ་སོན་མ་
བས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སྱིར་བེང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་ཚར་ན། དེབ་སེལ་གཅྱིག་བས་ཚར་དུས། འོས་འཕེན་
ཆོག་པ་རེད་འདུག་སྟེ། ད་ལོ་རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཡྱིན། གཅྱིག་བས་ན་གོག་ཀད་ནང་ལྟ་ཆོག་པར་བས་ན་དེབ་སེལ་བཟོས་
ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་ཁ་གཡར་པའྱི་ཚུར་བཤད་ཀྱྱི་འདུག གང་ལྟར་ཡང་དེབ་སེལ་སོན་མ་བས་ཚར་བ་ལ། ད་ལྟ་དེབ་སེལ་
བས་མེད་པར་སོང་ཙང་འཕངས་བཅུག་མེད་པ་དང་། དབེ་སེལ་བདེ་ཡོང་དུས་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁངོས་
གེོགས་ཡྱིན། དགོན་པ་ག་པར་ཡོད། ད་ལྟ་ཅྱི་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། དང་པ་ོབཤད་ན་ཉེན་རོག་པ་ཞྱིག་གྱིས་མར་ནག་ཉེས་ཅན་ལ་དྱི་
བ་དྱིས་ན་མ་གེོགས། དེབ་སེལ་བེད་མ་བཅུག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ཞུས་སོང་། ས་
གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དཀྱྱིལ་འཁོར་འདྱིར་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་འོས་མ་ཚང་པ་དེ་འད་མང་པོ་བྱུང་
འདུག སོར་མོའ་ིེོག་ལ་རགས་ཆ་ཚང་མར་བརྒྱབ། ཁྱེད་རང་གངས་སྱིད་ལ་སོང་། ཁྱེད་རང་མར་སོང་། ཡར་རྒྱུག་ཟེར་
ནས་ད་ེའད་མང་པ་ོབེང་འདུག ས་གནས་གཅྱིག་གྱིས་རགས་བཀོད་ཚར་དུས། ས་གནས་གཞན་གྱིས་ཁས་ལེན་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད། ཡང་ཁྱེད་རང་འདྱི་པར་བཤུས་བས་ནས་ཕབེས་ཤོག་ཟརེ་བ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ལྷ་རྒྱ་རྱིའྱི་རྒྱབ་
ལ་ཞོགས་པ་ཕག་ཚོད་ ༡༠ ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༡༠ པ་ནས་ཕག་ཚོད་ ༡ དང་ ༢ པ་མ་གེོགས། ཆོས་
བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱྱི་འསོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བངས་མྱི་འདུག བས་ཙང་ས་གནས་དང་དབུས་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་གྱི་
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ེགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་དེ། དུས་ཚོད་ཀྱྱིས་དབང་གྱི་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལ་ོདབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ས་གནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདོད་བ་ོཁེངས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་སོང་། ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
འདྱིར་རྐུབ་བཀྱག་ལ་བསྡད། སྐུ་ཚབ་བས་ནས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དེའྱི་དཔང་རགས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དརེ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་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 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བསམ་ཚུལ་དང་པོ་དེ་ད་ལོ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་གནང་ལུགས་སམ་གནང་སྟངས་དེའྱི་ེོག་ལ་ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལ་ད་ེཙམ་ཉམས་མོང་ཨ་ེཡོད་ན་བསམས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྣམ་རགོ་མང་པ་ོཞྱིག་འཆར་ཡོང་གྱི་འདུག མ་
འོངས་པར་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ལ་མྱི་གེོང་བའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་ལ་རང་དབང་གྱི་ེོག་ནས་རྣམ་དཔྱོད་བེད་སོད་
གེོང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གེོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་སྙམ། 
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གང་བྱུང་པ་གཅྱིག་བདམས་ནས་ཁྱིད་ཡོང་། ནང་ནས་ཀྱང་ད་ེའད་བས་ནས་ཡྱིད་ཆས་རྣམ་
པར་ཞྱིག་གེང་ཡོང་དུས། ག་ོརགོས་མེད་དུས་ཧ་ཅང་ཅ་ཟྱིང་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ེོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ཞུ་དགོས་པ་དེའང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།༡༠།༡༥ ཡར་མར་ཞྱིག་ལ་མོན་གོ་འདོད་རྒུ་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་
བདམས་ནས། དབུས་གཙང་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་མྱི་དང་། མདོ་སྟོད་ཀྱྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་
བདམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དམ་བཅའ་འབུལ་གབས་མཚམས་སུ། སྐོར་བ་གཅྱིག་བསྐོར་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་
འབལེ་བ་འཐུད་དུས། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཁོང་གཉྱིས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་འཛུལ་ཆགོ་གྱི་མ་རེད། ཁངོ་
གཉྱིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རེད་འདུག མྱི་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེག་ར་ེལུང་འདེན་བས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྱིག་གཞྱི་
འདྱེི་རེད། ངས་རྣམ་པ་ཚོར་སོར་ཡོང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨ པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་འགན་དབང་། ནང་གསེས་ ༨ པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་
ཚོགས་མྱི་སུ་རུང་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ཚུད་དེ། ཞུགས་འདོད་ཡོད་རྱིགས་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ལས་ཁུར་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་དགོས་



96 
 

ཟརེ་བ་ད་ེལུང་འདནེ་བས་ནས། དབུས་གཙང་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ཨ་ཅག་བསོད་ནམས་ལྷ་མ་ོདང་། མད་ོསྟོད་ས་གནས་
ཀྱྱི་ཚོགས་མྱི་བམས་པ་ནོར་བུ་གཉྱིས། ད་ེག་རང་ལངས་བཅུག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལུང་འདེན་གང་འད་བས་ནས་བེད་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་འབེལ་བ་མང་པ་ོགནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་གཅྱིག་འགོ་བཞྱིན་པར་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་མྱིང་
ཁྱེར་ནས་དེའྱི་དབར་ལ་ཚང་ཁ་བརྒྱབ་བསྡད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་དན་སོང་། ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེར། འདེམ་མཁན་
གོས་ཚོགས་རདེ། འཁུར་རྒྱུ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་འཁྱརེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ེགོ་གནས་ཚད་གང་འད་ཞྱིག་
ཡོད་ན།  ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེར་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོལ་དགོན་སྡ་ེས་ོསོའ་ིང་ོསོད་ལག་འཁྱེར་དགོས་
ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ནས། ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱབ་ལོངས་ངས་ཧ་མ་ག་ོསྟ།ེ དརེ་ངས་ཚོད་དཔག་གང་ཡང་བདེ་ཀྱྱི་
མེད། ཡྱིན་ནའང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོར། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚ་ོལའང་ང་ོསོད་ལག་འཁྱེར་ཁྱེར་ཤོག་
ཟརེ་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་མེའ་བར་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཡྱིན་ཟེར་ནའང་འགྱིག ངས་དོན་ལ་ང་ོ
རྒོལ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ང་ཚོས་བཀའ་ལན་སོད་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་དེ། དྷ་སར་མཚམས་བཞུགས་མཁན་ད་ེཚོར་སུས་རྒྱབ་
གཉརེ་སདོ་ཀྱྱི་རདེ། ད་ེཚརོ་འསོ་ཀྱྱི་ེབོ་ེང་འགག་གྱི་རདེ་དམ། དམྱིགས་བསལ་ཀྱྱི་མཚ་ོཔདྨ་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ག་པར་ལེན་དུ་
འག་ོདགསོ་རདེ། གྲྭ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོམཁེགས་པ་ོསྡོད་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ངས་རྒྱུན་ལས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ཕར་ཁ་ོཚོས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བེང་ནས། ང་ོསོད་ལག་ཁྱེར་རམ་ཚོགས་སྡེ་གང་རུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཟེར་ནས་གསལ་
བཤད་གཅྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་འོས་བསྡུ་ཡྱི་ཞྱིབ་བཤེར་བེད་མཁན་གྱི་གཟུ་དཔང་དེར། ཁོང་ཚོའྱི་ཁ་ནས་ག་རེ་
འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འབས་སྤུངས་ལ་དགེ་ལུགས་ཀྱྱི་ཁུངས་སུ་སྡོད་ཀྱྱིན་སྡོད་ཀྱྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་
མེད་མྱི་ཤེས། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། འབས་སྤུངས་ལ་གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ང་ཆསོ་
བརྒྱུད་བོན་པ་ོཡྱིན། ངས་བོན་པའོ་ིསྱི་འཐུས་ལ་འཕངས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འཕངས་ཡོད་པ་རདེ། སོན་འག་ོའསོ་ཀྱྱི་དེབ་སེལ་ད་ེ
ག་པར་བས་ཡོད་པ་རེད། དགེ་ལྡན་པའྱི་ཁུངས་སུ་བས། སོན་འགོའ་ིའོས་འཕེན་ས་ད་ེག་པར་བས་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེ་འད་བས་སོང་ཟེར་ནས་ཤོག་བུ་ེད་ཀར་བེང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སོང་ཟེར་ནས་ང་ཚོར་བཤད་
སོང་། ད་ེཚ་ོགས་ནང་ཚགས་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་རདེ་དམ། འདྱིར་གྲྭ་བཙུན་དང་། བལ་ཡུལ། ཁ་ེརོ་སྡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོགཅྱིག མ་གྱིར་
གདན་ས་གསུམ་ད་ེདགེ་ལྡན་པ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་གགས་རེད། ཕ་གྱི་དེས་བོན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ག་ར་ེབསྟན་ཡོད་པ་
རདེ། ཁ་ཐུག་ཕབེས་ནས་ཤོག་བུ་བསྟན་ནས་འཕངས་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་ཁསོ་བནོ་པའོ་ིའསོ་འཕནེ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དགག་
པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རུས་པ་མ་ཟ་ཟེར་དུས་ཤ་མ་ཟ་ཟེར་ནས་གོ་བ་ལེན་མཁན་མང་པོ་
ཡོང་གྱི་འདུག ཆོས་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་མག་ོལ་སྡོད་མཁན་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ེོག་ལ་མག་ོལ་སྡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྱི་
ཚོགས་ལ་གོ་བ་ལེན་གྱི་འདུག ད་ེནོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོས་བོན་པོར་འཕངས་ན་དགེ་ལུགས་པར་ཁྱད་པར་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་གདན་ས་དརེ་བསྡད་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག ཆབ་སྱིད་ཡྱིན་མྱིན་
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མྱི་ཤེས་ེེ། ད་ལོ་ངས་བོན་པ་ོནང་འཕེན་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འཕལ་དུ་
འཕངས་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ད་ེརྱིགས་དཀྲུག་ཤྱིང་སོང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་རེད། གོ་མཁན་གྱི་མཉན་བསྡད་
ཡོད་ཀྱྱི་རེད། གཟྱིགས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ེད་ཀར་ཕར་ལན་ད་ེསདོ་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།  

དའེྱི་ེོག་ལ་ད་ལ་ོསོན་འགོའ་ིསྐབས་སུ་སྱིར་བེང་རྙོག་ག་མང་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ངས་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ད་ེཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོརྒན་གཞོན་བར་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་རྙོག་ག་ཞེ་
དག་རེད། མང་ཚོགས་ནས་བལྟས་སྡདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ནས། ལ་དྭགས་ནས། ད་དུང་ཡང་ང་ཚོས་ཉུང་ཤས་ནས་
ཟེར་སྡོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉུང་ཤས་དང་ཉུང་ཤས་ཟེར་ནས། དཔེར་ན། ཕ་ོབ་ནང་ནད་འབུ་ད་ེསེབས་ཚར་སོང་ན་ཕ་ོབ་འཕ་ོ
བརླག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ེདུས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཉུང་ཤས་ཟེར་བ་ད་ེམྱིང་སྙན་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངས་ེད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར་
བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ལ། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་དག་ེལུགས་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དག་ེལུགས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་འོས་འཕང་རྒྱུའྱི་ཤོག་བུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ལ་འབེལ་བ་མང་པ་ོ
མཐུད་སངོ་། ང་རང་འསོ་མྱི་ལང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ངས་ལག་པ་འཆང་མེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་
མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་བེད་རོགས།༽ སྐབས་ད་ེདུས་ཕག་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་དྷ་རམ་ས་
ལར་སྡོད་མཁན་དག་ེལུགས་པའྱི་གྲྭ་པ་ད་ེཚོས་འསོ་འཕེན་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོ
རདེ་དམ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོརདེ་དམ། དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ག་ར་ེབཀའ་གནང་བ་ད་ེབང་ཆེན་རང་བས་ནས་
ཚགི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ེ།ེ གང་ལྟར་དནོ་དག་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཕར་ཞུ་ཆགོ ཁོང་རང་ཚོའྱི་
བཀའ་ལན་ཡོད་པ་ཞྱིག་བང་ཆེན་གྱི་ལས་འགན་རདེ། ད་ེཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་ཚོར་ཕ་གྱིར་ལས་རྱིམ་གཟྱིགས་
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རྒྱུའྱི་ེབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད། དེར་གཟྱིགས་ནས་ཡྱིག་ེོག་བཀའ་ལན་བྱུང་ན། ངས་ཡྱིག་ེོག་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རདེ། ད་ེངས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

  

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་
ཟརེ་ན་ད་ལྟ་གསུངས་མ་ེག་ད་ེདང་འད་པ་ོཞྱིག ས་གནས་འོས་བསྡུ་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་སེབས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་གཅྱིག ས་ོས་ོ
རང་འོས་ེོག་ལ་ལང་གྱི་ཡོད་ན། མྱི་ད་ེཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་སྙམ། 
སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོས་འོས་མྱི་ལ་བཞེང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གསལ་བསགས་བས། ཚོགས་མྱི་ནས་མར་དོན་པ་ལས་སྡོད་ཆོག་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོན་འགོའ་ིནང་ལ་བདམས་ན་མ་གེོགས། དངསོ་གཞྱིའྱི་ེོག་ལ་སྡོད་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་
ད་ེའད་གཅྱིག་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེརྱིགས་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཇྱི་འད་ཡོད་ན་ཞེས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརོགས་གནང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ང་ཚོས་ད་ེས་འོས་བསྡུའྱི་ེོག་ལ་རྙགོ་ག་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས། ད་ལྟའྱི་འོས་བསྡུ་དརེ་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བེང་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡང་སོ་སོ་ས་གནས་ས་ེོག་ལ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་བེང་པ་དེའྱི་མྱི་མང་ཚོར་ཕན་ེོགས་
བྱུང་ཡདོ་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོསེབས་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། འོས་སྟོང་པ་སྟོང་རང་བཞག་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་ན། ང་རང་སྡོད་ས་ས་གནས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་འོས་ 
༢༠ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་འཁདོ་གནང་མྱི་འདུག འོས་སྟངོ་པ་སྟོང་རང་འཕངས་འདུག དརེ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་རདེ། 
དརེ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན་ཕར་བསར་དུ་དྱི་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་དྱི་བ་འདྱི་འསོ་ཤོག་ད་ེརྱིགས་ག་ཚདོ་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། བྱུང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་འམ་བཀའ་ཤག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་རྒྱུར། 
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སནོ་རྱིས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
སྱིད་སངོ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱི་འཐུས་སྐབས ༡༧ པའྱི་འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མོའ་ིསྐོར་ལ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་སོན་འགོའ་ིའསོ་བསྡུ་ལས་
རྱིམ་གྲུབ་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ེོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་བེད་འཆར་གྱི་ེོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པར་
ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ། ལ་དྭགས་གཙསོ་པའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དའེང་ཡྱི་
གེ་འབྱི་མ་ཤེས་མཁན་དང་ཀོག་མ་ཤེས་མཁན། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་སོ་སོའ་ིའོས་མྱི་ཧ་གོ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་སེབས་མ་ཐུབ་པ། 
མང་པ་ོཞྱིག་ནྱི་སུ་ལ་འཕེན་དགོས་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་མཁན། ངས་ཧ་ག་ོཔ་ལ་ད་ེའདའྱི་ེོག་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་
མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འཕད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ངས་ག་ར་ེབསམས་སོང་ཞུས་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སོན་འགོ་
འསོ་བསྡུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག སནོ་འགོའ་ིསྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་འསོ་མྱིའྱི་མཚན་གཞུང་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ཡོད་ན། མྱི་མང་
ལ་འོས་ཤོག་འཕང་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། 

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལྟ་དངོས་གཞྱི་ཡར་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གཞྱི་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། མྱི་མང་ནང་ལ་མྱི་
འད་མྱིན་རེད། ཁ་ཤས་སོབ་སྦྱོང་ཡོད་ནའང་འོས་ཤོག་འཕེན་སྟངས་མ་ཤེས་པ་མང་པོ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་ལ་ག་ར་ེགསོལ་འདེབས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། བརྙན་པར་བརྒྱུད་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཡོད་ས་
རདེ། དངསོ་གཞྱི་ེགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འསོ་ཤོག་ནང་ལ་དམ་ཕྲུག་དགདོ་ས་ད་ེག་པར་རདེ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གང་ཐུབ་མར་
ཁྱབ་བསགས་གནང་དགསོ་འདུག དཔརེ་ན། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མད་ོསྟོད་ཀྱྱི་འསོ་མྱི་དབུས་གཙང་ནང་ལ་འཕངས་པ། 
སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ད་ེཆོས་བརྒྱུད་ནང་དུ་འཕངས་པ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་སྦྱོང་ཡོད་མཁན་གྱིས་འབྱི་པའྱི་སྐབས་སུའང་
ནརོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ེད་ལ་གང་ཐུབ་བརྙན་པར་བརྒྱུད་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་
རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་དང་། མེའ་དོན། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་འོས་མྱིར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ཡྱིན། ངས་བསམས་
པར་སོ་སོའ་ིབཟང་སོད་དོར་ནས། སོ་སོས་རྒྱབ་སོར་གནང་སའྱི་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡར་ཕེབས་ནའང་། 
སྱིད་པ་ོདང་དགའ་པོའ་ིངང་བཟང་སོད་དང་བརྒལ་ནས་ཡོང་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ེོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ཚང་མས་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོབས་ནས་གེང་རྒྱུ་རདེ་འདུག ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དང་པོའ་ི
ེགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། སྱིར་བེང་ད་ལྟ་འདྱི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུང་སྟངས་ཀྱྱི་བབ་ལ་བལྟས་ན་
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད། ཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད་ཟེར་ནས་
དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོང་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབེད་དུས་ད་ལྟའྱི་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་
ལན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོའདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་ལན་ད་ེད་ག་རང་གནང་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་མ་གེོགས། སོན་རྱིས་གེན་
འབེབས་བེད་དགོས་རེད། མ་བས་པའྱི་གོང་དུ་ལན་ད་ེསེབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་རེད་ཟེར་ནས་
གཞག་ས་ཡོད་པ་མ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་དྱི་བ་གེོང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། འསོ་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་རེད་མ་
གེོགས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་དམྱིགས་བསལ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ། ད་ལྟ་གོང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེཚའོྱི་ེགོ་ལ་བསར་ལྡབ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོ
དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་གསུང་སྡདོ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ཆོལ་ཁ་དང་
སྱིད་སོང་གྱི་འོས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ེེ། གཅྱིག་བས་ན་ས་གནས་ཆུང་ཁག་ལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་
རེད། དམྱིགས་བསལ་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་འོས་ཤོག་ད་ེམ་འདངས་ནས་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
འདུག འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ཁོང་རང་གྱི་སན་གྱི་མདུན་དུའང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་ཤོག་བུ་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་
པ་ནརོ་བུ་གྱིང་ཁ་རང་ནས་བདནེ་དཔང་གསལ་པ་ོབས་ནས། ཁ་ོརང་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེའད་བདེ་
དུས་ཤོག་བུའྱི་འདང་ངསེ་ཤྱིག་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག  ང་ཚསོ་མང་གཙའོྱི་ཁ་ེཕན་
ལོངས་སུ་སདོ་ཡངོ་དུས། དརེ་མྱི་མང་པ་ོདགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  

གཉྱིས་ནས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་ག་ར་ེབས་འདུག་ཟརེ་ན། དཔེར་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྦྱིར་ལ་འོས་འཕནེ་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཁྱེད་རང་གྱི་དབེ་སལེ་བ་ས་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལར་རདེ་འདུག དྷ་རམ་ས་ལར་ཡར་རྒྱུག འདྱིར་འཕནེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་
བེང་འདུག ད་ེའད་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ལམ་སྟོན་ད་ེའད་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་ེེབས་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེལ་བས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གང་དུའང་འཕེན་ཆོག་གྱི་རེད། གལ་ེ་ེདེབ་
སེལ་བ་ས་ད་ེག་རང་ལས་ཕར་ཚུར་འགོ་ཆོག་གྱི་མེད་ན་ད་ེནས་དཔེ་ཞེད་སྣང་ཚ་པ་ོཆགས་ཚར་བ་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གཉྱིས་ནས་འོས་ཤོག་གྱི་ཤོག་བུ་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལར་ཡང་ད་ག་རང་རེད་འདུག དྷ་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེར་འོས་འཕང་དུ་ཕྱིན་
དུས་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ཤོག་བུ་ད་ེརག་མྱི་འདུག ཁྱེད་རང་མར་མེ་གན་ལ་རྒྱུག་ཟེར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོན་མོར་
རགས་བཀདོ་ཚར་བ་རདེ། མ་ེགན་ནས་ད་ེཁས་ལེན་བེད་ཀྱྱི་རདེ་དམ། ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ནས་ད་ག་རང་བས་འདུག ཡང་ཆོས་
བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ཤོག་བུ་མྱི་འདུག་ལབ་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ། སྐབས་ད་ེདུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པ་མར་གཟྱིགས་སྐརོ་
དུ་ཕེབས་པའྱི་ཁ་ཐུག་འཁེལ་དུས། ཁ་ོརང་རང་ལ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ཁྱེད་རང་དེབ་སེལ་ག་པར་བས་ཡྱིན་ནམ་
ཟེར་ནས་དྱི་བ་ད་ེསེབས་འདུག དྱི་བ་ད་ེམ་རེད། ཤོག་བུ་ད་ེངེས་པར་དུ་དེར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་སེལ་ནོར་བུ་གྱིང་
ཁར་བས་ཡྱིན། ཤོག་བུ་འདྱིར་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ཟེར་དུས་གཞྱི་ནས་ལབ་སངོ་ཟརེ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དང་པ་ོནས་ག་སྱིག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག སྱིར་བེང་འོས་བསྡུའྱི་དཀའ་རྙོག་ཡོང་གྱི་རེད། འད་མྱི་འད་ཡོང་གྱི་རེད། མྱི་མང་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་ར་ེར་ེལ་
བསམ་བ་ོར་ེར་ེཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོསར་མོ་གང་འདྱི་ལ་ཡོང་དང་ཡོང་། ཨ་རྱི་ལ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག་པ། 
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚསོ་མཐུན་རེན་སྦྱརོ་ཐུབ་པ། ང་རང་ཚསོ་ག་སྱིག་བདེ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་འཐུས་ཤོར་ཟེར་དུས་ད་ེཚ་ོའཐུས་ཤོར་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གེོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདནེ་ཞུས་མ་སོང་ད་ེའཐུས་ཤོར་རེད་ལབ་ན། ད་ེེག་ེག་བསྡད་ཡོད་
པ་མ་རེད། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའཐུས་ཤོར་རེད། དེར་ངེས་པར་དུ་འགན་འཁུར་ལན་འདེབས་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ད་ེགེན་འབེབས་མ་བས་གོང་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་ལན་འདེབས་
དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གེགོས། ད་ག་ས་ེགཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་ཅསེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མེའ་མ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 



102 
 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལག་པ་གཅྱིག་བརངས་ཡྱིན་ེེ། དེར་ལག་པ་བརྱི་ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ས་རེད། གལ་སྱིད་
མེའ་མ་ད་ེཡྱིན་ན། ངས་དའེྱི་སནོ་ནས་ལག་པ་ཞྱིག་ཡར་བརངས་པ་ཡྱིན། ཅོག་ཙ་ེརྡབེ་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ངས་ེ་ོབཀོད་པ་ད་ེམེའ་མ་ཡྱིན་ཞུས་ཡྱིན། ངས་མེོང་མ་སོང་དགོངས་དག ངས་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཞུས་
མེད། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གཉྱིས་འདུག སྐབས་ར་ེཕག་བརངས་ནས་བཞུགས་རོགས་གནང་། ལམ་སང་བེད་ཡོང་དུས་
མ་མེངོ་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག  བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོ ༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། 
ཁ་སང་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེའོ་ིནང་དུ་བཀདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁ་སང་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ཡདོ། ད་ལྟ་དརེ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་རྱིས་འགོ་ ༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཀྱྱི་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མར་བགངས་ཡོང་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོས་དོན་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། གོག་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག གོག་བརྙན་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ལས་འཆར་ད་ེསོན་འག་ོདང་དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱྱི་དབར་ལ་ཚར་བའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་
རེད་དམ། དེའྱི་བརོད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་དང་མྱིན། དེར་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱྱི་འདུག དེའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོནས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ེོག་ནས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོབཙུགས་ནས། གནས་ས་ོདང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་
ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༦ པ་དརེ། སྱིད་སངོ་དང་། བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་བཅས་ཀྱྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུས་པ་ནས་མཇུག་སྱིལ་མ་བྱུང་བར་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛནི་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛནི་ལ་བཀའ་བསྡུར་མེད་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕ་ོལེན་གེོང་
མྱི་ཆོག ད་ལྟ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཡོད་དུས། སྱིག་གཞྱི་
འདྱིའྱི་འོག་ནས་འཕ་ོལེན་གེོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཚིག་
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སྦྱོར་གྱི་ེགོ་ནས་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞུས་ན། འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་མཆགོ་ལ་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་གསུངས་སོང་། བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ད་ལྟ་
བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཞུས་ན། བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ཡྱིན་གསུང་མདགོ་རདེ། མོས་མཐུན་བྱུང་སོང་ངམ་ཟེར་ན། 
ད་ེསྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་གཉྱིས་ཀྱྱི་དབར་བཀའ་
བསྡུར་གྱི་གྲུབ་འབས་དརེ་མསོ་མཐུན་བྱུང་བའྱི་ེགོ་ནས་གནས་ས་ོབེང་ཡདོ་དང་མེད་ཅསེ་དྱི་བ་ད་ེཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༢ ལྷག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་
གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༢ ལྷག་ཡོད།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་དང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དབར་
གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོབཟོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཆསོ་
བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁངོས་གེོགས་སམ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་གང་གྱི་ཁངོས་གེོགས་ཡྱིན་མྱིན་ེད་ཁངོ་ཚའོྱི་ང་ོསདོ་ལག་འཁྱེར་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག ས་གནས་ས་ེགོ་ཏུ་དབེ་སེལ་བེད་དུས་ཆ་རེན་ད་ེའད་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེཁ་སང་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་གེན་ལ་ཕབ་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༢༣ པའྱི་ནང་གསེས་
གཉྱིས་པ། ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིའསོ་གཞྱིའྱི་ཁུངས་སུ་སེར་ས་ཁྱད་མདེ་ཞུགས་འཐུས་དང་། འསོ་འཕེན་པ་རྣམས་དགནོ་ཁག་
དང་ད་ེམྱིན་ཕྱིའྱི་ཚོགས་སྡེ་ཅྱི་རུང་ཞྱིག་ན་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་རྱིགས་སགས་བཙུན་ངེས་པར་ཡྱིན་དགོས་ཞེས་གསལ་ཡོད། དོན་
ཚན་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཆ་རེན་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐྲུན་འདུག ད་ེགསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གཞྱི་ར་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་དེའྱི་རེས་ཕར་ཚུར་ཡྱི་གེ་གེོང་རེས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ང་ོསོད་
ལག་འཁྱེར་རང་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་མ་དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དའེང་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། དའེང་གསལ་པ་ོདང་
ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་པ་དན་སོང་།  

ད་ེནས་དུས་ཚདོ་མེད་དུས་མེའ་མ་དརེ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེཆར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
སནོ་འག་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་གཉྱིས་དབར་གྱི་དུས་ཚདོ་དང་ཁལེ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེལ་སྟབས་བསྱིགས་ནས་ཕབེས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ེོན་མཇལ་གྱི་ེད་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བང་ཤར་ཁུལ་ལ་
ཕབེས་རྒྱུར་འག་ོཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ེནོ་མཇལ་ད་ེདེའྱི་སོན་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ཡོད་པ་
རེད། ེོན་མཇལ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་འགོ་བཙུགས་ནས་མཇུག་མ་སྱིལ་བར་དུ་ེོན་མཇལ་རྱིགས་ཕེབས་མ་དགོས་པ་གནང་རྒྱུ། 
དཔེར་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ད་ེས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚ་ོའོས་བསྡུ་ཟྱིན་མཚམས་ཕར་ཚུར་འཕ་ོལེན་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་གོས་བསྡུར་བེད་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་མཛད་གཙ་ོརྣམས་འོས་བསྡུའྱི་
སྐབས་མ་ཕེབས་ན་དགོངས་པའྱི་བསྟན་དོན་རེད། ད་ེའདའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད། འོས་
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བསྡུའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཆེ་ཁག་ེག་གཅོད་བེད་མ་ཆོག་པ་སོགས་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་དུས། སྱིར་བེང་
བས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུ་མཇུག་སྱིལ་ན་མ་གེོགས་ེོན་མཇལ་རྱིགས་ལའང་མ་ཕེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་གསལ་ཁ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། འཛིན་སོང་ནས་
དགོངས་བཞེས་གནང་གལ་དང་། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་སྱིག་གཞྱི་བསར་ཞྱིབ་ེོག་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་མེད་འག་ོབསམས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆོག་ནས། 

ད་ལྟ་མཚན་གཞུང་བཞེས་ཚར་བ་སྱི་འཐུས་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། མང་ཆེ་བས་བསར་
ཟློས་རང་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་མཚན་ེོ་བངས་ཟྱིན་པ་དྲུག་ཡོད། དྲུག་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། སྱིར་བེང་འདྱིར་གེང་སོང་བྱུང་བ་དེར་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་ལན་འབོར་གྱི་རེད་སྙམ།  ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ེགོ་གངེ་སོང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་མག་ོལ་ཚུར་གོན་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁའང་ཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༨༦ ནང་གསལ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ པ། འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དེབ་འགོད་བེད་ཕོགས། ནང་
གསསེ་ ༣ ཁ་པ། མྱིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་ཟྱིན་འཕལ་འོས་འཕེན་པ་ས་ོསོའ་ིདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་འབུལ་ཆད་
ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་འཕེན་པའྱི་ེོབ་ཁུངས་གང་ཡྱིན་གསར་བཀོད་
ཀྱྱིས་ལས་ེམ་ཕབ་སྟེ་གཤམ་དུ་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་རགས་དང་དེབ་འགོད་བས་པའྱི་ཨང་གངས་རེ་འགོད་
དགོས། འདྱི་ང་ཚ་ོསྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་བསར་བཅོས་བས་པ་རེད། འདྱི་བསར་བཅོས་
བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མང་མོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མང་མོས་ཆགས་རྒྱུ་དེའང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོན་འག་ོདང་
དངོས་གཞྱི་གཉྱིས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས། དོན་ཚན་བསར་བཅོས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཚང་མ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་
གྱི་ཡྱིན་ལབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མང་མོས་ཆགས་པ་རེད་མ་གེོགས། ང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་ེོབ་ེང་གང་
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ཡྱིན་གསར་བཀོད་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེལ་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེམ་བྱུང་བར་བརེན་ནས་འདྱིར་གེན་
འབེབས་བས་པ་རེད། ཡང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་བཤད་ན་མགོ་རྙོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག་དན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་།  

གཉྱིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཅྱིག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབོ་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལའྱི་
གནས་ཚུལ་དེའྱི་ེོག་ལ་དམ་དག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་གེོགས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་
ད་ེལྟར་ཕེབས་མེད་པ་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་གྱིན་མོན་ག་ོནས་གཡུང་
དྲུང་བོན་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁ་སང་འསོ་བསྡུ་གངས་བཤེར་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་
ཞྱིག་བྱུང་ནས། དོན་སྙྱིང་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་གུ་
ཡངས་པ་ོགནང་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་བསྟན་ནས། དང་པ་ོབོན་པ་ོཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེབ་སེལ་ག་པར་བས་མྱིན་
ཧ་མ་གོ། གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བས་ཡོད་པ་འད། འསོ་འཕེན་རན་དུས་བོན་པ་ོལ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་
སད་ཡདོ་ཟརེ་མཁན་བཟ་ོའད་བ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་གནད་དནོ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་དགོས་རདེ་དན་གྱི་འདུག དའེྱི་
རསེ་སུ་ངས་ཡང་བསར་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་ད་ེག་འད་བས་ནས་བྱུང་བ་རདེ། དང་པ་ོདབེ་སལེ་གཞན་ཞྱིག་ལ་བས། རསེ་ལ་ག་ོ
སྐབས་གང་འད་སད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་ཞྱིག་གྱིས་ངག་ེོག་ནས་འདྱི་མདོ་སད་
ཚགོས་པ་ལ་སགོས་པའྱི་ཚགོས་པ་དང་། གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརནེ་ནས་
ང་ཚོས་གནས་སྟངས་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངས་ཚང་མའྱི་མཁྱེན་རགོས་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  

 སྱིར་བེང་ད་ལྟ་གངོ་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱྱི་ེགོ་
ནས་བོན་པ་ོལ་འོས་འཕེན་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གདན་ས་
ཁག་ཆེ་ཤོས་གཉྱིས་མ་གེོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་གྲྭ་པ་དེ་ཚོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལུགས་མཐུན་གྱི་
དགོངས་པ་ཞུས་ནས། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕེབས་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་
སྟངས་ག་རའེྱི་དབང་གྱི་ཕྱིན་པ་རདེ། ཕར་ཕོགས་སུ་སེབ་དུས་ཆསོ་ལུགས་སུ་ཡྱིན་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་དང་ག་ར་ེལབ་ཀྱྱི་ཡོད་
མེད་ད་ོབདག་སོ་སོར་དབང་ཚད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཤེས་
རགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ལ། མནོ་ག་ོནས་བོན་པའོ་ིའསོ་ཤོག་གསུམ་འདུག་ལབ་དུས། དེར་སུ་ཡོད་པ་རེད། གང་འད་བས་ནས་
བྱུང་བ་རེད། ཚང་མ་ཧ་ལས་ཧོན་འེོར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་མ་གེོགས། ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བོན་པོའ་ི
ཚགོས་སྡ་ེདང་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་དང་། སྱི་འཐུས་ད་ེཚསོ་ང་ཚོའྱི་འོས་ཉུང་ཉུང་མ་གེོགས་ེནོ་ས་མ་རེད། ད་དུང་
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གསུམ་མང་དུ་རག་ན་ཡག་ས་རེད། བཞྱི་མང་དུ་རག་ན་ཡག་ས་རེད་དན་ནས་ད་ེའད་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེ
མཁྱེན་རོགས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་འཆད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཅུ་གཉྱིས་
ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་སོང་། མེའ་མ་འོས་འཕེན་དུས་གསུམ་མ་གེོགས་བྱུང་མེད་པ་འད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་དམ་དག་བས། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་གུ་
ཡངས་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་བེང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ད་ེའད་དགོས་ཀྱྱི་མ་རེད། དོན་སྙྱིང་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
གང་ཡདོ་པ་ད་ེལག་ལེན་བསྟར་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཕར་ཕགོས་ནས་གསན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུང་
གྱི་འདུག་པས། གནད་དོན་འདྱི་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱི་ཧ་གོ་དུས་མ་ཤེས་ནས་མ་རོགས་ན་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ཟེར་ན་ག་ལེར་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་ེག་བཅད་པ་རེད། ང་ཚོས་དང་ལེན་མ་བས་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
འདདོ་པ་དང་མ་མཐུན་པ་རདེ་ཅེས་ལབ་ཀྱྱི་རདེ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འདོད་པ་མ་ཁངེས་ན་ཆསེ་མེའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་འགོ་དགོས་ཀྱྱི་རེད། དེ་འདའྱི་འདོད་པ་མ་བྱུང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་སྐོར་གེང་སོང་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་གེང་སོང་ཞྱིག་ཡོང་དུས། ཚང་མའྱི་མཁྱེན་རོགས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་ལ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུ་འགན་
འཛནི་རྣམ་པས་གང་གསུངས་པ་ད་ེགནད་དནོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ    

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ེགོ་དྱི་བ་དང་དགོས་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེ
ལ་བཀའ་ལན་ཡང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ང་
རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་དུ་མང་གཙོའྱི་ེོག་ནས་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་རང་དབང་མེད་པ། འདྱིར་རང་དབང་ལུང་པ་ལ་ས་ོ
སོས་དབུ་ཁྱིད་བདམ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབཞྱིན་འེབ་རོད་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོརདེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་
འེབ་རོད་དང་། གཞུང་ས་བརན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། དོགས་འདྱི་ད་ེདག་ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལེན་གྱི་འོས་བསྡུ་ད་ེགཞན་དང་མྱི་འད་བ་དུས་
ཚདོ་གཉན་འཕང་ཅན་ཞྱིག་ལ། ེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རནེ་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་རདེ། 
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ས་ོསོ་ལའང་གོ་འཚབ་བྱུང་སོང་། གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག ད་ེམཚུངས་ེན་ེན་མང་པ་ོཞྱིག་བ་ོའཚབ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལུང་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་པ་འགམས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་སནོ་འགོའ་ིའསོ་བསྡུ་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་རདེ། དའེང་ས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་
ཚོགས་མྱི་མང་ཆེ་བ་དང་བངས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་མ་འཛོམས་གོང་དུ་
བརག་དཔྱད་དང་། ན་ཚ་ཡོད་མེད་བལྟ། མཚམས་མ་ཆད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕར་ཕོགས་དང་བངས་ཚོས་ཉྱིན་
གཅྱིག་ལ་མྱི་གངས་ ༡༠༠, ༢༠༠, ༡༠༠༠ བང་བསྱིགས་ནས་འོས་བསྡུར་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོར་སོ་སོས་དང་
བངས་བས་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ད་ེདངསོ་གནས་རླབས་ཆནེ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་སུ་ེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་མྱི་
འབོར་མང་པ་ོཡོད་པར་སངོ་ཙང་། ཉྱིན་གཅྱིག་ནང་འསོ་བསྡུ་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་ཙང་། ཉྱི་མ་གཉྱིས་ད་ེའད་ཕར་
འགང་བ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ལ་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་འདུག ངས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ནས་ད་ེའད་ེོས་སོང་། དེའང་དུས་དང་འཚམ་པའམ་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འཕལ་དུ་འགྱུར་བཅོས་གནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དང་། ས་གནས་ཁག་གྱི་འོས་བསྡུ་ཚོགས་
མྱི་རྣམས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེདངསོ་གནས་ཕན་ེགོས་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ།  

ད་ེནས་ང་ལ་དྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེཉེ་ཆར་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བས་པ་རེད། བསར་བཅོས་བས་ནས་
དེའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་། ཆོས་ལུགས། སྱིད་སྡུག་སོགས་ནས་གང་ཟག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བེད་མྱི་ཆོག་པ་དང་། རྒྱབ་སོར་
བདེ་མྱི་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟསོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་བག་ོགེང་
བདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚགོས་པ་སུ་འད་ཞྱིག་
གྱིས་བག་ོགེང་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་ན། བེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ེ་ེབེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་
བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དེའྱི་ེོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་པའྱི་
སྐབས་སུ། ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་ཕེབས་ཡོད་ས་རེད། གང་ལྟར་སོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་སྐབས་
སུ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྱི་འཐུས་འོས་བསྡུའྱི་ེོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་འདུག འོས་མྱི་ལང་
མཁན་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་འདུག མྱི་མང་རྒྱབ་སརོ་བདེ་མཁན་ཁ་ཤས་ནས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ནས་གནང་འདུག དེ་ས་ཡྱིན་ན་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། ས་གནས་གཞོན་ནུ། དངོས་གནས་ཀྱྱིས་བོ་གཟུ་བོར་
གནས་པའྱི་ེོག་ནས་མྱི་མང་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་དང་། བགོ་གེང་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལན་
གཅྱིག་ཀྱང་མེོང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བག་ོགེང་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་ད་ེའད་འཛིན་སོང་གྱི་ེགོ་ནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་བརྒྱུད་དནོ་གཅོད་ཁང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། མྱི་མང་ནང་དུ་དགོས་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག  
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 དེ་ནས་མེའ་མར་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་བགོ་གེང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་སོན་གྱི་
ལུགས་སོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེདུས་མང་གཙོའྱི་ག་ོརོགས་ཞེ་
དག་མེད་དུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བགོ་གེང་བ་རྒྱུ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་
ནས་མྱི་མང་གྱིས་བགོ་གེང་བས། ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་བག་ོགེང་བས། ད་ལན་ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་དུས་དངོས་གཞྱི་སྐབས་སུ་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཞུང་འབེལ་ེོག་ནས་སྱིད་སངོ་འསོ་མྱིའྱི་དབར་བག་ོགེང་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེ
ངས་བཀའ་འདྱི་རང་ཡྱིན། ངས་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། མྱི་མང་ནང་ལ་དངོས་གནས་མཉན་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
འདུག མང་གཙོའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་འཕྲུལ་ལས་
ེོག་མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོགནང་དགོས་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
བྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེགནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ག་ོབ་ལནེ་
ཕགོས། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཡྱིག་ེགོ་ལན་ག་
ར་ེགནང་བ་འདྱི་ནས་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགན་རདེ། ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  

འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནས་སོས་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེ
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་རེད། དེའྱི་ེོག་ལ་སྙན་སེང་དང་བཀའ་སྡུར་བྱུང་ནས་གནས་སོས་བེང་བ་
རྒྱུན་ལས་ལའང་ཞུས་ཡོད། ད་ེབདེན་པ་བདནེ་རང་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གནས་སསོ་བེང་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཆ་ཚང་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ཁངོ་ཚ་ོལ་འོས་བསྡུའྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བདེ་གཞན་པ་གཅྱིག་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་ལ་བེང་བ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སྦྱོང་མ་ེོབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་ལས་དྲུང་གཅྱིག་
གཞྱིས་འགོར་བེང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ད་ལྟ་གཞྱིས་འག་ོརེད་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ལས་དྲུང་རེད། ད་ེས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཡང་གནང་མོང་མཁན་ཞྱིག་རེད། མཚ་ོཔདྨའྱི་འབེལ་མཐུད་པ་བས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་
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ཙང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ེོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཀའ་ཤག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེོང་གྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་བརྙན་འཕྱིན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེབཟ་ོསྒྲུབ་ཀྱྱི་རདེ་དམ་མ་
རེད་གསུངས་པ་དེ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་ེོག་ནས་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ག་རེ་ཞུས་པ་དེར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་འོས་
བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྱི་གེ་བེང་ནས། ལང་སྡོད་མཁན་གང་ཟག་འདྱིས་ཆ་
འཇོག་བེད་པའྱི་སྙན་ེོའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལོར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཅག་གཅོག་གྱི་བསམ་བ་ོཡང་བེང་མེད། 
ཁངོ་རང་ཚསོ་ག་ར་ེཞུས་པ་ད་ེའབུལ་རྒྱུ་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཕུལ་ཡདོ། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྙན་འཕྱིན་ད་ེག་ར་ེ
ཡྱིན་དང་མྱིན་ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་ཚོད་ེྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིག་ེོག་ནས་
ལན་གནང་བ་ད་ེཡྱིག་ེོག་རང་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་ལན་ད་ེདག་རྣམས་པ་
ཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་དགོས་པར་སོང་ཙང་། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཡྱིག་ེགོ་ནས་མར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། ངས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུ་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་མཇུག་མ་བསྱིལ་བར་
དུ་ེོན་མཇལ་གྱི་སྐོར་བསོད་ད་ེརབ་ཏུ་བྱུང་ན་མ་ཕེབས་ན་ཞེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དརེ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་རསེ་ལ་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ར་བའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཤེས་རོགས་གང་ཡོད་པ་དེར་ལན་ཞུ་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་། ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ལ་གེང་སོང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དོན་ཚན་གཅྱིག་ད་ེའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་གོག་བརྙན་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་ེོག་ལ་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་འབལེ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ལྟ་དུས། ཁོང་རང་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ང་ོ
སོད་གོག་བརྙན་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོགཟུ་དཔང་རྣམ་པས་མཁྱེན་གྱི་རེད།  སོན་འགོའ་ི
གངས་བཤེར་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་གོག་བརྙན་བཟ་ོམཁན་ད་ེའད་ཕབེས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཚར་ནས་མེའ་མ་
དེར་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ང་ོསོད་ཀྱྱི་གོག་བརྙན་ཐུང་ཐུང་
ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། ཁ་
སང་སྙན་ེ་ོསྙན་སོན་ཞུ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དརེ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་མ་གེགོས། དརེ་དམྱིགས་
བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེངོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་རོག་ཞྱིབ་ཆེད་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཧྱིན་སོར་
འབུམ་ ༨ ད་ེརེད། ད་ེགཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་གནང་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གཉྱིས་དབར་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་བ་ད་ེད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱྱི་
མེད་འགོ་བསམས་བྱུང་། གཅྱིག་བས་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། འདྱིའྱི་ེོག་ལ་
འབེལ་ཡོད་ལས་བདེ་ཆེད་མངགས་ཚུར་སྐད་བེང་ནས་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རསེ་སུ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡྱིག་ེོག་
ལན་འདེབས་ཀྱང་གནང་སོང་། ལན་གང་གནང་བ་ད་ེཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ེ་ོནང་དུ་གསལ་བ་ད་ེརདེ། 
དེའྱི་རེས་འབས་སུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་མཉམ་
དུ་ཞལ་པར་ེོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཉྱི་མ་གཉྱིས་སྒུག་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ལན་གནང་མཁན་མེད་པ་
ཡྱིན་དུས་ཞལ་པར་ེོག་ལན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། གང་འད་ཆགས་སོང་ཟེར་དུས། ཁ་ོཚོས་སོན་མ་ལམ་ལུགས་ད་ེའད་
ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ེལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་སངོ་། ང་ཚསོ་སོན་མ་ལམ་ལུགས་ཟརེ་བ་ད་ེག་འད་ཡྱིན་ན། ཉ་ེ
ལམ་དན་ཚོད་ལ་ལམ་ལུགས་ད་ེའད་མྱི་འདུག སོན་མའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་དའེྱི་དཔང་རགས་འད་ཡོད་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཞུ་དུས་ཁངོ་རྣམ་པས་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་ཙམ་བཙལ་བ་ཡྱིན་ས་རདེ། བཙལ་འདུག་སྟ་ེརག་མྱི་
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འདུག གཅྱིག་བས་ན་སནོ་མ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། གང་ལྟར་རག་མྱི་འདུག་སྟེ། འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་ག་ར་ེ
གསུང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་སུ་ཕབེས་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་
གཅོག་ཆ་གནང་ནའང་འགྱིག རང་འཇགས་བཞག་ནའང་འགྱིག ཁོང་ཚ་ོལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་
ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ེལྟར་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱྱིས་གཅོག་ཆ་གནང་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས། དེའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་
ང་ཚའོྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནང་དགོས་དུས་ལས་རྱིམ་འཐུས་ཤོར་ཟེར་ནའང་
མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་བྱུང་བ་ར་ེགཉྱིས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ལ། དེ་རྱིང་གྱི་སོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་ད་ེཡག་པ་ོའགོ་སོང་ཟེར་ནས་
བསགས་བརོད་གནང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འོས་བསྡུ་བེད་
ཕགོས་ལ། དཔརེ་ན། ས་གནས་ཀྱྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛནི་ཚསོ་ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་དང་། དབུས་ནས་ཟབ་སྦྱངོ་སོད་སྟངས་ད་ེ
ཚོའྱི་ེོག་ལ་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ད་ེེོག་ཙམ་ཁྱད་པར་ཤོར་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་ཚོས་ད་
རྒྱའྱི་ེགོ་ནས་བག་ོགེང་བས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བག་ོགེང་གང་བྱུང་
བ་ད་ེདག་ས་གནས་ལ་ཡདོ་མཁན་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམ་པས་མཁྱནེ་རགོས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་
འདུག ངས་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་དེབ་སེལ་བེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་སྦྱིར་ལ་ཕེབས་
དགསོ་པ་ཆགས་ནས། དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་འཕེན་དུས་སྦྱིར་ལ་བཞུགས་ཡདོ་དུས། སྱིར་ལ་འོས་འཕནེ་དུས་དང་པ་ོསྦྱིར་གྱི་མྱི་
ད་ེཚ་ོཚང་མ་རོགས། དའེྱི་མཇུག་བར་དུ་སྒུག་དགོས་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་རྱིམ་པ་གང་ཕེབས་པ་
དེར་འོས་འཕེན་འཇུག་དགོས་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ས་སེར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་འོས་འཕེན་རྒྱུའྱི་ེོབ་ེང་ད་ེ
ཡོད་པ་དང་། ཆ་རེན་ཚང་ཡོད་དུས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་འཕངས་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
རྱིགས་གཅྱིག་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོསྒུག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ེོག་ནས་འོས་དུས་ེོག་འཕངས་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་དག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་འགོ་བ་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཅེས་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསོལ་འདེབས་ཞུ་ཡོང་དུས་ཕ་གྱིར་ནརོ་འཁྲུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེནོར་འཁྲུལ་རང་ལ་
ངསོ་ལེན་བས་ནས་ཡ་ོབསང་བེད་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ནརོ་འཁྲུལ་བས་པ་ད་ེཤེས་བཞྱིན་དུ་མ་ཤེས་མདོག་མདོག་
དང་། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མེད་མདོག་མདོག་ལྟ་བུ་གནང་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་གེང་སོང་ཡོང་
རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གང་བྱུང་བ་ད་ེངོས་འཛིན་བས་ནས་མ་
འངོས་པར་ད་ེལྟར་མ་ཡོང་བར་ཁས་ལནེ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ལམ་སྟོན་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འདྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་
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ཁང་གྱི་འགན་འཁུར་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། སྱི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་
ཤྱིས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེས་ས་གནས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་ལོ་ ༦ ཙམ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་པའྱི་ེོག་ནས། ད་རེས་སོན་འགོ་ཚར་བ་རེད། དངོས་གཞྱི་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོ་པའྱི་བསམ་འཆར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འབུལ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པ་ོད་ེལ་ཁ་སང་གསུངས་པ་ལྟར་སྱི་
ཡོངས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ག་པར་བྱུང་བ་དང་། ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་བྱུང་བ་རདེ། ངས་
ཤེས་པ་ལ་ད་ེཚའོྱི་རེན་གཙ་ོབ་ོད་ེཟབ་སྦྱོང་ཉུང་དག་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལ་ོ ༦ རྱིང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་
འཛིན་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དབུས་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེ་བརྱིས་པའྱི་ེོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མེྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་
སོང་། ད་རསེ་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་བྱུང་བ་ད་ེཟབ་སྦྱོང་ཉུང་དགས་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་སབེས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་བརྒྱུད་ནས་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཀྱྱི་ེོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཞྱིག་མྱིག་མེོང་
ལག་ཟྱིན་བྱུང་སོང་། འབྱུང་འགྱུར་དངོས་གཞྱི་སྐབས་སུ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་ཉུང་བ་དང་། རྙོག་ག་ཉུང་བ་ཡོང་སད་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་འགན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཁུར་བའྱི་ེོག་ནས། ད་ལམ་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་འད་
ཞྱིག་གནང་བད་ེཡོད་ནའང་གཟྱིགས་ེ་ེའབུལ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁ་ཤས་དེ་ས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོ་གོ་སྱིག་བེད་མ་མོང་པ་དང་། 
གསར་པ་སེབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་ཁག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་བེད་གསར་པ་ཡང་
མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་ཐུགས་ཁག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བརྒྱ་བཤད་ནའང་སྟོང་བཤད་ནའང་ཟབ་སྦྱོང་མེྱིལ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ནའང་ཉ་ེཆར་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་



114 
 

ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕད་སོང་། སེར་གྱི་གནད་དནོ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་སྱི་བའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དགའ་པ་ོམེད། ཡྱིན་
ནའང་། འསོ་བསྡུ་ད་ེབདམས་ེནོ་བྱུང་བས་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
ེོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་སོང་། འདས་མ་ེག་ཏུ་དབུས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ལ་འབེལ་ལམ་བེད་པའྱི་ེོག་ནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཙམ་ཞུས་ན་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་མཁྱེན ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་འཕད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གསར་པ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ནན་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་བའྱི་རནེ་རེད་
བསམས་པར་དན་སོང་།  ད་འདྱི་ས་གནས་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་རེད། དེ་ད་ེབཞྱིན་ཉམས་མོང་མེད་མཁན་ཚ་ོལ་ཟབ་སྦྱོང་
མེྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ེན་ེན་རསེ་སུ་དཀའ་རྙོག་ཉུང་བ་དང་འསོ་བསྡུ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བའྱི་ངས་ར་ེ
བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མེའ་དོན། ངའྱི་བསམ་འཆར་འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟབ་སྦྱོང་ནན་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་གྱིན་ངས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག  
ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐོར་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ཤེས་ཚོད་ལ་
ས་གནས་གཅྱིག་ལ་བྱུང་འདུག་ཞུས་ན། ས་གནས་དརེ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་སསེ་བྱུང་། ས་
གནས་མྱིང་འབོད་ཀྱྱི་མྱིན། དེར་ནམ་རྒྱུན་ཆསོ་ལུགས་སྱི་འཐུས་མྱིང་ེགོ་ནས་བཞེང་མཁན་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམ་པས་
ཆོལ་ཁའྱི་ཁོངས་སུའང་འོས་འཕང་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་ཤོག་གངས་བཤེར་རེས་གྲུབ་འབས་ནང་དུ་ེོན་མྱི་འདུག 
གྲུབ་འབས་ནང་མ་ེོན་དུས་འོས་འཕེན་མཁན་དེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ངས་འཕངས་པ་ཡྱིན། ག་ར་ེབས་པ་རེད་ཟེར་
དུས། ཁངོ་ཚོས་ལན་ག་ར་ེབེབ་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚསོ་ཆསོ་ལུགས་ཀྱྱི་སྱི་འཐུས་རདེ་བསམས་ནས་རྱིས་མདེ་བེང་ཡྱིན་
ཟརེ་ནས། གང་མགོགས་ཡར་འཛམོས་ནས་གྲུབ་འབས་གསར་པ་ཞྱིག་བེོན་པ་རདེ། ཡང་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གལ་ེ་ེམྱི་ར་ེརའེྱི་
འོས་ཆ་ཚང་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་སན་མ་འེོར་བ་ནང་བཞྱིན་མང་པ་ོཆགས་དུས། འོས་གངས་ ༡ བས་པ་ད་ེཚ་ོའོག་ལ་སེབས་
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མེད་འག་ོཟེར་བ་ད་ེའདའང་གོ་རྒྱུ་འདུག ད་ེདངསོ་གནས་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཧ་གོ་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟབ་སྦྱོང་མེྱིལ་ཕྱིན་པ་
ཞྱིག་ེོབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གྲུབ་འབས་ེོན་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Authenticity) 
རེད་དམ་མ་རེད། དེར་དོགས་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ེག་ེག་བྱུང་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། མ་འོངས་
པར་དའེྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་སད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་ཀྱྱི་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་དང་། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་
མྱི་རྣམས་ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེབེད་དགོས་རེད། ག་ར་ེརྱིས་མེད་གེོང་དགོས་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཁ་གསལ་པ་ོདང་
ནན་པ་ོབས་ནས་གསུང་ཐུབ་ན། ཁངོ་རང་ཚོས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བེད་ཀྱྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་ཟབ་སྦྱོང་
མེྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

མེའ་མ་དརེ་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོཆགོས། ར་བའྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་རེད་ད།ེ སནོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སོན་
བརོད་བེད་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ད་ལོ་སོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་ཉྱིན་
གཉྱིས་གངོ་ལ། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ད་ེཚོར་བདམ་བ་འདམེས་བདེ་གཉྱིས་ཀའྱི་ེབོ་ེང་ཡོད་པ་མ་རདེ་
ཅེས་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཀྲམ་འདུག ད་ེབཀྲམ་པ་ལ་བརེན་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་གཙོས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
འསོ་ཤོག་གྱི་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་སྐབས་དརེ་ཧ་ག་ོནས། ད་ེག་
རེ་བས་པ་རེད་ཅེས་ཕར་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། དེ་ནོར་འདུག དགོངས་དག་ཅེས་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་དེར་ནོར་འདུག 
དགངོས་དག་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། གསལ་བསགས་ད་ེབཀྲམ་པར་བརནེ་ནས་འསོ་ཤོག་ེགོ་ལ་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཡང་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་ཆུང་རང་གྱིས་འགལ་འཛོལ་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེརྱིང་ངའྱི་ངོས་ནས་སོན་བརོད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་སོན་བརདོ་འགའ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབརྱི་ཡྱི་འདུག དམའ་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོན་བརོད་བེད་ཀྱྱི་
མེད། ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་སོན་བརོད་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་
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སནོ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། སྱིར་བེང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ེེ། དྷ་རམ་ས་ལར་གསར་འབརོ་བའྱི་སྡོད་ཁང་སྐྲུན་མ་
ཐུབ་པ་ད་ེའཛནི་སོང་བཀའ་ ཤག་གྱི་སནོ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་མེོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་མེད་དུས་རེས་ལ་གསུང་གནང་རོགས། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ལགས། དགོངས་འགལ་མེད་
པ་གྱིས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཡོད་པ་ད་ེགནང་རོགས་གནོངས། 
མེད་པ་ད་ེརསེ་ལ་ཡྱིག་ེགོ་ནས་སྣམོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ད་ེ
དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། ད་ེས་བཀའ་ཤག་འཕ་ོའགྱུར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ེོན་མཇལ་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཕེབས་
ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ེོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་བཀའ་གནང་སོང་བས་དགོངས་པ་འཁོར་བ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཆོག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་བ་ཚང་མ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འག་ོལས་དང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་
ཀྱྱིས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་གནང་བར་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
བཀའ་དྱིན་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱྱིས་རྒྱབ་སོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ད་ེལས་བྱུང་བ་དེར་རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ལའང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ད་ེའབོད་
སྐུལ་རང་རེད། འདྱིར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཡོད་དུས། འབོད་སྐུལ་གནང་བ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་གོ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེགོ་ནས་སོན་གནད་དང་ཡར་རྒྱས་གེོང་དགསོ་རྒྱུ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཚང་མ་ད་ལྟ་
འདྱིར་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་གྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན།ོ བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་
བཀའ་ལན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་འགན་འཁྱེར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་བཀའ་ལན་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིར་
སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀདོ་མངགས་ནན་པ་ོཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

གཅོག་ཆ་ཡོད་ན་གཅོག་ཆའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྣོམ་དགོས་རེད། འདྱི་ས་ོཕ་ེནས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་འདྱི་ས་ོཕེས་
ནས་བཞག་ཡོད། སང་ཉྱིན་བཀའ་ལན་དང་གཅགོ་ཆ་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་
གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ 
༣,༧༦༢,༥༩༩ རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེར་གཅོག་ཆ་གང་ཡང་ཞུས་མེད་དེ། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་
རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༧ པ་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་ེགོ་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སྙན་སནོ་གནང་རགོས།  ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་
དབང་ེར་པ་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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སར་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

༄༅།རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིསནོ་རྱིས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར། 

ལས་ཁུངས། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་།          རྒྱུན་གནོ། 

ཨང་། རྱིས་འག།ོ བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་
གཉརེ་ཧྱིན་སརོ། 

སར་ཆ་ཧྱིན་
སརོ། 

བཀའ་འཁལོ་ཞུ་
འཆར་ཧྱིན་སརོ། 

ཟུར་བརདོ། 

༡༧ དམྱིགས་བསལ་
རྒྱུན་གནོ། 

༧༢༣,༩༠༠ ༡༥,༠༠༠ ༧༣༨,༩༠༠ འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་རེ་
ཞུས ་ལྟར། ཟུར་འཛར་ ༡།༢ 
ལས་བེད་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་
བ་རྣམས་ལ་ལེགས་སེས་འབུལ་
དགོས་ཁོངས་ལས་བེད་གཅྱིག་
གྱི་འཆར་འབུལ་འཚེམ་ལུས་སུ་
གྱུར་པའྱི་འབབ།  

 

སྙན་སནོ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་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 སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཅྱིག་འདྱི་ངེས་པར་དུ་བསྡོམས་དགོས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་གྱི་བསྡོམས་ད་ེ
སྙན་སོན་ཞུས། ད་ེལ་སར་ཆ་ད་ེསྙན་སོན་ཞུས་ནས། ད་ེགཉྱིས་བསྡོམས་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་གེན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

གལ་ེ་ེསྟབས་བད་ེབསམ་བ་ོབེང་ན་ད་ེལྟར་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བསྡམོས་ད་ེཁ་གསལ་ཞུས་ན་ེག་ེག་ཡོད་པ་རདེ།   

སོན་རྱིས་དཔེ་དེབ་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་སར་ཆ་གཉྱིས་བསྡོམས་ ༣,༧༧༧,༥༩༩ རེད་འདུག འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ།  སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་འག་ོེགོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་
ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་འདྱི་ེད་ཀར་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འདུག  འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་བད་ེལེགས་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ེོག་ལ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།༽  ད་ེག་རང་ཡྱིན། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ེོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་དེའྱི་ེོག་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེད་ེརྱིང་འདྱིར་མ་ཞུས་ཀ་མེད་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁངོས་བད་ེལེགས་སན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དེ། ལས་བདེ་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་འོག་ནས་སྱིག་མཐུན་གྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེ
འབལེ་བ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ེད་ཀར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེའད་མྱིན་པར་སོང་། ད་
ལྟའྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག གལ་ེ་ེལས་བདེ་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིར་བེང་ལས་དནོ་གྱི་ེོག་ལ་ཡྱིན་ན་
ཞུ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པ་ོངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བད་ེལེགས་སན་ཁང་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་དབར་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་འབེལ་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་
རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ང་ཚསོ་དྱི་བ་འདྱི་དུས་གནད་དནོ་ལ་ལྟ་དགསོ་རདེ་མ་གེགོས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་
གྱིན་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་གནད་དོན་མ་འད་བ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་འབེལ་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བེང་ངས་གང་ཟག་སུ་གཅྱིག་ལའང་བཤད་མ་མོང་། འཆད་དགོས་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཀྱང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་རེས་
མ་བཤད་རང་བཤད་ག་ར་ེཆགས་སོང་ཞུས་ན། ཁ་སང་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་མ་ཉེས་
ཁ་ཡོག་བས་པ་རེད། དེའང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་གནད་དོན་མ་རེད། དེའྱི་གནད་དོན་ད་ེབོད་ཀྱྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་
གནད་དནོ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཆ་ེཤོས། དེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་མྱི་ ༣༥༠༠༠ འཛུལ་
ཞུགས་ཡོད་པའྱི་བོད་ཀྱྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱྱི་འེབ་རོད་བེད་སའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་གནད་དོན་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གལ་ེ་ེབད་ེལེགས་སན་ཁང་འདྱི་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་བད་ེལེགས་སན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པ་ག་ོེོས་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབུ་ཁྱིད་
པའྱི་འོག་ཏུ་ཤར་བསོད་བས་ནས། མྱི་ཚང་མར་འད་མཉམ་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་མ་
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ཚགོས་སནོ་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚགོས་ཚགོས་ནས། ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་
བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ཁེ་ཕན་རྐུབ་བཀྱག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ེོག་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་རྣམ་པ་ཚོས་
བཀའ་ཡྱིག་ད་ེའཁྱེར་ཡོང་ན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ེག་གཅོད་ད་ེའཁྱེར་ཡོང་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོཔལ་པུར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སྡེའྱི་དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གྱི་ེོག་ནས་བུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོའྱི་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ།  

༼སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ༼ཚོགས་གཙ་ོ
ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། འབེལ་བ་བེགས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམཇུག་སྱིལ་ནས་མཚམས་
གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། མཇུག་སྡུད་རགོས་གནང་།༽  

ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིས་རྱིགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགན་
འཛིན་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སྡོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་
ཚང་མའྱི་ནང་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚ་ོརང་འཇགས་དག་ེརྒན་གྱི་ེགོ་ལ་སྡོད་ཆགོ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་དགསོ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་
ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དག་ེརྒན་གྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟརེ་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མོང་བའྱི་
དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོ ༡༠ རྱིང་དག་ེརྒན་བདེ་པའྱི་ཉམས་མོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད་མཁན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད།  ད་ེཚོ་ཚང་མར་རྒྱུན་ལྡན་ནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་ཀ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་
གྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་གནང་དགོས་རེད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ལ་ཕག་ལས་
གནང་ཆགོ་ན། མྱི་གཞན་ལ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གནང་དགསོ་པར་མེངོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

མེའ་དནོ། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་སརེ་ཞྱིག་གྱིས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་མ་ཉསེ་ཁག་གཡོགས་ཀྱྱི་སནོ་འཛུགས་བས་པ་ད་ེ 
ཕྱིར་འེནེ་བས་ནའང་རེད། མ་བས་ནའང་རེད། ད་དུང་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ལན་ད་ེལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚགོས་གཙསོ་བཀའ་
ཤག་བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གེགོས། ེད་ཀར་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ལུང་
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བགངས་པ་ཆ་ཚང་ལས་ཁུངས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོདང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ར་བའྱི་ད་ེདང་ེད་ཀར་འབལེ་བ་
གང་ཡང་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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 ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ེད་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་ཡོད་པའྱི་ནོར་གྱིང་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་
ཁང་གྱི་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གནས་ཆེས་མེོའ་ིསོབ་གཉེར་ཁང་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་མེ་ོསོབ་ཀྱྱི་
ངསོ་འཛནི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། དེར་ངོས་ལེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉ་ེཆར་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་
དེར་ཡྱིག་ཚད་གེོང་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ད་ེམེ་ོསོབ་ཀྱྱི་ངོས་འཛིན་མྱི་འདུག་
ཟེར་ནས་ངོས་ལེན་གནང་མྱི་འདུག ད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེར་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱྱི་མེད་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེས་མཚན་རགས་བཀདོ་ད་ེནོར་གྱིང་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ལ་
ལག་འཁྱེར་སད་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ནོར་གྱིང་མེ་ོསོབ་ད་ེམེ་ོསོབ་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མེད་བཞྱིན་དུ་ཤེས་
རྱིག་དྲུང་ཆེས་ག་ར་ེབས་ནས་མཚན་རགས་བཀོད་ནས་ལག་འཁྱེར་སད་པ་རེད་དམ། གལ་ེེ་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེས་ལག་
འཁྱེར་སད་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ངོས་འཛནི་བས་པའྱི་ེོག་ནས་སད་ཡོད་ན། ནརོ་གྱིང་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་
ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་བེད་ཁོངས་སུ་འཛུལ་ནས་མེ་ོསོབ་ཀྱྱི་ལག་འཁྱེར་ཁག་སྟོན་དུས། འདྱི་མེ་ོསོབ་ངོས་
འཛིན་མེད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དང་བཅས་པ་ང་ཚོར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནོར་གྱིང་
རྱིག་གཞུང་གཅེས་སངོ་ཁང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ག་ར་ེབས་ནས་ངསོ་ལནེ་བས་ཡདོ་པ་མ་རདེ།  

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་མེ་ོསོབ་ངསོ་འཛནི་བས་པ་ལ་ཆ་རེན་གང་དང་གང་ཚང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལག་འཁྱེར་
ངསོ་ལེན་བེད་པར་ངེས་པར་དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བོད་ཡྱིག་རང་པའྱི་མེ་ོསོབ་དརེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱིས་ངོས་ལེན་མེད། ངེས་པར་དུ་ཨྱིན་ཡྱིག་ཤེས་དགོས་པ། བོད་ཡྱིག་ཤེས་དགོས་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱྱིས་མེ་ོསོབ་ཅྱིག་ཏུ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། མདརོ་བསྡུས་ན་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་མེ་ོ
སོབ་ངསོ་འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད། དའེྱི་ེགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ངས་ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་སྐརོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ེོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། འསོ་བསྡུའྱི་
ལས་རྱིམ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ལས་བེད་གནས་སོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བེང་འདུག དེའྱི་སྐོར་བསར་དུ་
འགེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་གསུངས་གྲུབ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་
ག་ར་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། གཞུང་ཞབས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་དེར་མོས་
མཐུན་གཙང་མ་བས་པའྱི་ེགོ་ནས་གནང་བ་རདེ་དམ། ཡང་ན་ད་ེལས་གཞན་པས་གནནོ་ཤུགས་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་
རེད། འདྱི་ེོག་ཙམ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ལས་བེད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་ལས་བེད་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མེར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འབེལ་བ་མེད་པ་ད་ེམ་བཤད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གྱི་འདུག འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་
འག་ོབཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེམཇུག་མ་སྱིལ་བར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེཚ་ོའསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་ཡྱིན་སྟབས། དབུས་
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་ག་ོབསྡུར་བདེ་དགསོ་རེད་ཅསེ་ལབ་ཡདོ་པ་རདེ་མ་གེགོས། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་
གོ་བསྡུར་བེད་དགོས་ཟེར་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དེར་མོས་མཐུན་ཡོད་
མེད་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། གཙ་ོབ་ོཁངོ་འཛནི་སོང་ནང་ཞུགས་མངོ་མཁན་ཞྱིག་དང་། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནང་
དུ་ཞུགས་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་བེད་གནས་སོ་བ་རྒྱུ་ེོག་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་དང་ེད་ཀར་
འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འབེལ་བ་མེད་པ་ད་ེཚ་ོདྱི་བ་འདྱི་མ་བཅུག་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ར་བའྱི་ད་གྱིན་ནས་ཚང་མར་ཞུས་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འབལེ་བ་མེད་པ། དཔརེ་ན། འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེགོང་
དུ་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། གལ་ེེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པོ་དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐོར་ལ་བསར་ཟློས་མ་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར༌ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་རང་སྱིག་དང་
ཁྱིམས་ལ་ཧ་ཅང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གཞན་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་བེགས་ནས་ཞུས་ན་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་སྟ་ེཞུ་ཡྱི་
མྱིན། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  

གཉྱིས་པ་དེར་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོལས་བེད་གཞུང་ཞབས་པ་ད་ེཚ་ོརེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ངས་བསམ་བ་ོ
གེོང་སྟངས་རེད། ང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ད་ེག་རང་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་
ཞབས་ཟརེ་དུས་གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་སལ་ཚིགས་ཡྱིན་ཞེས་འབོད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་
ཤྱིག་ནས་ལས་བེད་པའྱི་ནང་དུ། ཚང་མ་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ལས་བེད་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགོ་
སྟངས་དང་ (Protocol) ད་ེཚོའྱི་ེགོ་ལ་ད་ོསྣང་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཆགས་འདུག ད་ོསྣང་ཆ་ེརུ་ཡོང་བ་ལ་ག་ོབསྐོན་སོབ་གས་ོ
སོད་དགོས་ནའང་འད་འདུག དེང་སང་ཟབ་སྦྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བསམ་པར་ད་ེས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་
སྐབས་ཀྱྱི་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་མེད་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཆ་ེམེོང་དང་གཟྱི་བརྱིད་ད་ེ
སུས་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གཞུང་ཞབས་པ་དེ་ཚོས་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
འསོ་བསྡུ་ལམ་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་མྱི་སྣ་རང་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ། ང་རང་ལ་
ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ད་ེའད་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ལ་ཉམས་མོང་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ས་གནས་འགའ་
ཤས་ལ་གཞན་ཕར་ཞོག ེ་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཁག་ལ་ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་ལ་
མགོན་ཤོག་མ་བེང་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་རང་ཉྱིད་སེར་གྱི་ཉམས་མོང་གང་ཡང་མྱིན། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་འདུག ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བསེབས་པ་རདེ་ཟེར་དུས་ཧ་
ཅང་གྱི་ལེགས་པ་ོད་ེའད་མེད་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་དང་འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་
རདེ། ཡྱིག་སྐོགས་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་མཚན་གཅྱིག་པུ་བྱིས་ནས་གེོང་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ 
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"སྡ་ེཕགོས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་" འགོད་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ཡྱི་ག་ེའག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རེད། གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་མེད་པའྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ང་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཧ་
ཅང་བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ངའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེལས་བེད་པ་ཞྱིག་རདེ། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་
ངས་ག་ར་ེཤེས་པ་ད་ེལབ་ཀྱྱི་ཡོད་ལ་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད། ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་ལ་འཛུལ་དགོས་
རེད་ཅེས་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་ལབ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བེད་ཚོས་ད་ེའད་གནང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ེོག་ཙམ་
མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དའེྱི་ེོག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། མ་གཞྱི་ནས་བཀའ་ཤག་མགོགས་པ་ོའཁྱུར་འགོའ་ིཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ང་རང་ཚའོྱི་དེབ་ེརེ་ནང་གསལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ད་རསེ་སེམས་པ་
ས་ོདགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ེགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་མ་སོང་སྟེ། 
ཞྱིབ་འཇུག་ེན་ེན་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ། ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་དུས་ང་
ཚའོྱི་ར་ཆའེྱི་རྒྱལ་དར་གྱི་དཀྱྱིལ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་སྐུ་པར་སྦྱར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གཟྱིགས་
མ་བྱུང་གསུང་གྱི་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་བ་བསྡད་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་ད་ེཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་དང་ལས་དྲུང་གྱིས་བས་པ་རེད་ཟེར་དུས་ཧང་སང་སོང་། དང་པ་ོཡྱིན། ངས་ཧམ་པ་དང་འད་ཆགས་པ་ོབཤད་པ་ད་ེ
འད་མྱིན། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚད་མེད་མཁན་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཞབས་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་
གང་འད་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་དམ་བསམས་པར་དན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གཞུང་ཞབས་གདམ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་ལས་
བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ག་ོབསྐོན་སབོ་གས་ོདང། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རོགས་སོང་། མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས།༽ ཟབ་སྦྱོང་གང་འད་གནང་དགོས་འདུག 
ད་ེཚའོྱི་ེགོ་ེགོ་ཙམ་ནན་ཙམ་གནང་རྒྱུར་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་མང་ཤོས་མགོ་འཚོས་མཁན་ཞྱིག་དང་གནས་ཚུལ་
མང་ཤོས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། མ་གཞྱི་ནས་ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་གཞག་གྱི་ཡྱིན། འཁྲུག་ེབེས་ས་རདེ། དརེ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་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 ངས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་
ཞྱིག་གྱིས་ཀྱང་གསུངས་སོང་། ནོར་གྱིང་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚསོ་མེ་ོསོབ་ད་ེནས་ེནོ་ཚར་བའྱི་རེས་
ལ། ཁ་ོརང་ཚོ་གཅྱིག་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དང་། གཉྱིས་ནས་རྱིག་གནས་ཀྱྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པ། ད་ེནས་སོ་སོའ་ི
གཞུང་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་ནའང་ལག་འཁྱརེ་ད་ེངསོ་ལནེ་མ་བས་པར་བཀག་བསྡད་པ་ཞྱིག་འདུག དའེྱི་སྐརོ་ལ་
ངས་གནས་སྟངས་བྱུང་རྱིམ་ལ་མོང་ཚརོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་འགོ་ལ་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཞྱིག་ལ་
འཕལ་སེལ་མ་གེགོས་ལག་འཁྱེར་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ། ངས་ེད་ཀར་ཤེས་རྱིག་དྲུང་
ཆེའྱི་མདུན་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེས་གང་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུ་བས་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་འགོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་
བཅར་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་སོང། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མདུན་ལ་བཅར་དུས་བཀའ་
མོལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཆ་ཚང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཡར་
བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་དགོས་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཆེས་མེོའ་ིཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་ེག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། མདརོ་ན། དཀའ་ངལ་ད་ེབོད་ཕྲུག་ཚ་ོལ་བོད་ཀྱྱི་
རྱིག་གནས་ཀྱྱི་ཕྱུག་པ་དང་། སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་མདུན་ལམ་དེས་འགག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་
གསུམ་ཙམ་རེད། དེའྱི་ེད་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་དམ། དགོངས་པ་འད་བཞེས་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 མེའ་མ་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཉེ་ཆར་བང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་དར་ནང་དུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་པར་སྦྱར་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་ཡང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ད་ེརྱིང་ཡང་བྱུང་སོང་། དེར་བ་ོཕམ་ཡོད་
ཀྱྱི་རདེ། ངས་རྣམ་པ་ཚ་ོབ་ོཕམ་སྟངས་ནོར་བ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོལོག་བས་
ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་སུ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཨ་རྱི་ལ་གོངས་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོལོག་བས་
སོང་ཞེས་བཀའ་དྱིན་ལེགས་གསོའ་ིཆེད་ཕུང་པོའ་ིསང་ལ་བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་དར་གཡོག་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟྱིགས་མ་བྱུང་ངམ། མེོང་མ་སོང་ངམ། ང་རང་མྱི་སེར་གྱི་ཆ་ནས་འབེལ་བ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། གངས་ཅན་སོད་གཤོངས་
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ནང་སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་ང་ོལོག་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་འག་ོདཔོན་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཞྱིག་མྱིག་གྱིས་མེངོ་གྱིན་མེངོ་གྱིན་ལ། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོལོག་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཕུང་པ་ོདརེ་རྒྱལ་དར་
གཡོག་དུས། འོན་པ་ལྟ་བུ། ལོང་བ་ལྟ་བུ་བསྡད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། ེ་སྙད་ད་ེཚ་ོེོག་ཙམ་རྣོན་པ་ོམེད་པ་གནང་རོགས་གནོངས། ངས་ཁ་སང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།༽ 
ལགས་སོ། བོད་ཀྱྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་གྱི་པར་རྒྱལ་དར་ནང་བཟསོ་པ་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཧ་ཅང་བདེ་ཀྱྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ང་ོལོག་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕུང་པ་ོདེར་རྒྱལ་དར་གཡོག་མཁན་སུ་རེད། བོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་དར་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ང་ོལོག་རྒྱག་མཁན་གྱི་ཕུང་པ་ོཞྱིག་ཏུ་གཡོག་རྒྱུ་རེད་དམ། མྱི་དེའྱི་ཕུང་པ་ོསང་ལ་གཡོག་ཆོག་ན་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གྱི་པར་དེར་བཞག་མྱི་ཆོག་པ་ག་ར་ེབས་པ་རེད། ངས་རྣམ་པ་ཚོར་དྱི་བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱིར་ཚོར་བའྱི་དབང་དུ་
འགོ་མྱི་དགོས་ན་བསམས་ནས། ཞོགས་པ་ཀུན་སོང་ད་ེབཅངས་ེེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། བསབ་པ་རྒན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་དཀྲུག་འག་ོསོང་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོང་གྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ང་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆོལ་གསུམ་སྤུན་
ཟླ་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོ་
དེས། ལས་བེད་ཚ་ོལ་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་དགོས་པ་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ། ལས་བེད་ད་ེཚ་ོསྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་སལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་ད་ེད་ེབཞྱིན་
དགངོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་པར་མ་ཟད་བཀའ་ཤག་འབརོ་མ་ེག་ཏུ་བཀའ་བནོ་ཕག་སྦྲེལ་རྒན་པ་ཚོས་ལམ་
སྟནོ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེའད་བང་བསྱིགས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་ནང་དུ་ར་ེགཉྱིས་མ་བཞུགས་པའྱི་
དབང་གྱིས་ང་རང་ཡང་ཚུད་ད་ེའཆད་དགོས་པ་ད་ེའད་ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདུས་འཛིན་སོང་གྱི་ཉམས་མོང་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གོས་ཚགོས་ནང་བསྡད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཕན་བུ་བལྟས། སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚགོས་པ་ད་ེའདའྱི་ནང་
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དུ་ལས་ཀ་དང་དགེ་རྒན་བས། ད་ེདུས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོབང་བསྱིགས་ནས་ེ་ོབཀོད་ནས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
འད་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན། མེ་ེོག་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན། མེ་ེོག་སྙྱིང་ར་ེཔོ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མེ་ེོག་ལ་ཚེར་མ་ཡང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ནང་དུའང་རབ་འབྱིང་མེའ་གསུམ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། བ་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕ་མ་གཅྱིག་གྱི་བུ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཡག་པ་ོདང་སྡུག་ཆགས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་
ཡོངས་ཀྱྱི་ལས་བདེ་ཚང་མ་ཡག་ེག་ཆདོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ལྷག་པར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་དགོས་པ་དེར་ངོས་ལེན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་དུང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཟྱིན་མ་ཟྱིན་མ་གེོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཆུ་ེོན་སོང་ཟམ་པ་ག་ལེ་བཞུགས།། ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། ལས་བེད་ཚོར་
ཟབ་སྦྱངོ་གང་ཐུབ་པ་འབུལ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་རགོས་དངུལ་ེབས་འཚོལ་བདེ་སྟངས་དང་། ལས་འཆར་བཟ་ོ
སྟངས། ལས་གཞྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་སྟངས། ལས་གཞྱི་བརག་དཔྱད་བདེ་སྟངས། ད་ལ་ོཡྱིན་ན་སྱིར་ེགོ་དབྱིབས་ཀྱྱི་རནེ་རདེ་
ད།ེ ཟབ་སྦྱངོ་མང་དག་སངོ་མ་གེོགས་ཉུང་དག་པ་བྱུང་མ་སངོ་། ཟབ་སྦྱངོ་ནང་ཞུགས་པའྱི་རྱིང་། ང་ཡང་ད་ེགོ་བརྒྱུད་ཟབ་
སྦྱོང་ལ་ེེངས་འགའ་ཤས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་
རྣམས་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕྱིན་ནས། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཡྱིག་ཚད་གེོང་དགོས་ཡོད། ཡྱིག་ཚད་བེང་ནས་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག་ལེན་
དགོས་ཡོད། དེའང་ཆ་རེན་ཞྱིག་རེད་འདུག རྱིག་པ་ནང་པར་འཆྱི་ཡང་བསབ།། ཚེ་འདྱིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་ཡང་།། 
གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མར་སོབ་སྦྱོང་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་། ཚང་མས་སོབ་སྦྱོང་བེད་དགོས་པ་ད་ེཆོས་ཉྱིད་ཡྱིན་དུས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ེོག་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའབུལ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་དུང་
དངོས་སུ་མྱི་ཐུག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དེ་འད་འབུལ་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེ་འད་ཞྱིག་བང་
བསྱིགས་ཡོད། ད་རྒྱའྱི་ེོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་གཅྱིག་ནང་བརདོ་གཞྱི་གཅྱིག་ནས་བཞྱི་བར་གདམ་རྒྱུ་
ཡོད་པ། ཟླ་བ་རེའྱི་ནང་ཟབ་སྦྱོང་ར་ེཡོད་པ། ད་ེབངས་པ་ཡྱིན་ན། ཟབ་སྦྱོང་སོད་མཁན་ད་ེནས་ལག་འཁྱེར་རག་རྒྱུ། ད་ེའད་
བས་ནས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་བང་བསྱིགས། འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེགདན་འདནེ་ཞུས་ནས་
ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ། མར་དངོས་སུ་བསྡད་ནས་ང་ཚོས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ། ང་རང་དངོས་སུ་བཅར་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དེའྱི་མོང་
ཚོར་གང་འད་བྱུང་མྱིན་ེད་ལ་ལྟ་ཚོད་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། དེར་བརེན་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུ་མང་དག་ན་མ་གེོགས་ཉུང་དག་མེད། 
མཚམས་ར་ེཟབ་སྦྱོང་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྣོད་ཁ་སྦུགས་པ་དང་། སྣོད་ཞབས་བརྡོལ། སྣོད་དྱི་མ་ཅན་ཆགས་དུས་བ་རྒྱུ་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བེང་ལས་བེད་མང་ཆེ་བ་ཡག་ེག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མེའ་
མེད་པ་སོང་ཙང་། དརེ་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཟབ་སྦྱངོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་བཀདོ་མངགས་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་མེ་ོསོབ་ཀྱྱི་སྐོར་
དེ། བཀའ་ཤག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ས་རཱ་མེོ་སོབ་ལ་ངོས་ལེན་བས་ནས་རྱིག་གནས་རབ་
འབམས་པའྱི་གནས་ཚད་ཀྱྱི་ལག་འཁྱེར་སད་ནས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བུ་
གྱིང་ཁའྱི་ེོག་ཉེ་ཆར་རྙོག་ག་ཞྱིག་བྱུང་འདུག བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་སྙན་
སེང་བཀའ་ཤག་ལ་སེབས་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས། མེའ་མའྱི་དུས་ལ་གནད་དོན་ད་ེགང་ལྟར་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱྱི་ེོག་
ནས་ག་ོབསྡུར་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ངས་ལམ་སང་བཀའ་བསྡུར་
འདྱི་དང་འདྱི་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་ས་རཱ་མེ་ོསོབ་ངོས་ལེན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་གྱིང་
མེ་ོསོབ་ཀྱང་གཅྱིག་མཚུངས་ངོས་ལེན་བ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེགནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་རེད། སོབ་སྦྱོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེཤེས་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ་ག་ར་ེབཞེས་ཀྱྱི་འདུག དེར་
དཔགས་པའྱི་དགོངས་པ་དེ་འཁོར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད་ཀྱྱི་རེད།  
བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ེག་འདྱི་བཅད་པ་རདེ་ཅསེ་ངས་ཞུ་ཚདོ་ེྱིགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཚང་
མ་དན་དགོས་པའྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་
ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེནས་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ད་ེགེན་འབེབས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བསྡམོས་ ༣,༧༧༧,༥༩༩ སྱི་མོས་ཀྱྱི་
ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
མྱི་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས ་ 
༢,༢༨༦,༣༠༦   དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ ༢,༢༨༦,༣༠༦ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་གནང་
བ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་
གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ ༩,༩༩༥,༤༣༨ དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ ༩,༩༩༥,༤༣༨ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་
བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོསྙན་སོན་
གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ 
༡༦༦,༠༠༠ ང་ཚ་ོཚགོས་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ ༡༦༦,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ་ཡདོ་དམ་མེད། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་ེགོ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ལྷ་ོཕགོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་
གྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་
ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ 
༣,༨༡༨,༣༤༨  ང་ཚ་ོཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ ༣,༨༡༨,༣༤༨ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་
པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་
ེར་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ 
༢༢,༠༠༠ དརེ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལྷ་ོཕགོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡམོས་ ༢༢,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་
སནོ་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ 
༡,༨༩༠,༢༩༢ དརེ་ང་ཚ་ོཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ ༡,༨༩༠,༢༩༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་
ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བད་ེསྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སྙན་སནོ་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་
གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡམོས་
༤,༣༤༨,༣༡༧ དརེ་ང་ཚ་ོཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
བདེ་སྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་ ༤,༣༤༨,༣༡༧ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བདེ་སྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་
ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ེར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་ ༣༧,༥༡༠ དརེ་ང་ཚ་ོཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བད་ེསྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ ༣༧,༥༡༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་གེན་འབེབས་ཞུས་
པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༣༢ གཟྱིགས་རོགས་གནང་། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གནོ་སྙན་སནོ་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 དཔལ ་འབོར ་ལས ་ཁུངས ་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན ་བཀའ་འཁོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་བསྡོམས ་ 
༥༨,༧༣༧,༣༩༠ ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ ༥༨,༧༣༧,༣༩༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་
ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ 
༢༦,༥༠༠,༠༠༠ ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་དརེ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་ ༢༦,༥༠༠,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་དམ་མདེ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་
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བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་
འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་བདོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསྡམོས་ 
༡༠,༥༧༨,༥༦༠ ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབརོ་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སནོ་རྱིས་བསྡོམས་ ༡༠,༥༧༨,༥༦༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་
པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༣༨ ལ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ 
༥,༧༡༤,༡༦༡ ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ ༥,༧༡༤,༡༦༡ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་
གེན་འབབེས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཁ་སང་སནོ་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ེགོ་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་གསལ་པ་ོམ་
བྱུང་བར་བརེན། ད་ེརྱིང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་དང་ེད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འདྱིར་གོ་
སྐབས་བངས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ནང་ལ་གེན་
འཇགས་མ་དངུལ་སརོ་ ༢༩༤,༩༧༠,༠༠༠ ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོགང་གྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་རེད་ཅསེ་ངས་དྱི་བ་ཞུས་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་
ཆེས་དགེ་ར་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། རྱིས་འགོ་དེ་གཉྱིས་ངས་
བལྟས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོའ་ིདངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིད་ཆེས་
དགེ་རར་རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་ ༡༠༧,༩༧༠,༠༠༠ སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་ལ་རང་བདག་མ་དངུལ་ལ་ 
༡༣༠,༩༣༠,༠༠༠ ཆགས་སྡོད་ཀྱྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོར་ ༢༣༨,༩༠༠,༠༠༠ ཆགས་ཀྱྱི་འདུག གེན་
འཇགས་མ་དངུལ་ལ་སོར་ ༢༩༤,༩༧༠,༠༠༠ ཡོད་ཙང་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རེད་ཅེས་དོགས་འདྱི་རང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩་་༌༢༠༢༠ ལོའ་ིདངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་ར་
གཉྱིས་ཀྱྱི་བསྡམོས་འབོར་ད་ེཡང་ཕལ་ཆརེ་འཁྲུག་མེད་དམ་སྙམ། ད་ེགཅྱིག་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ ༢༩༤,༩༧༠,༠༠༠ ད་ེཕོགས་
བསྡོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། ང་ཚོས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཙང་དོགས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དྱི་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གེོགས། ཀུན་སོང་གྱི་ེགོ་ལ་དགོས་པ་མ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོས་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འདྱི་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་
སུ། མྱི་མང་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་དེར་ལན་འདབེས་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་ཤེས་ནས་
ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་མདགོ་མདགོ་བས་ནས། གང་བྱུང་མང་བྱུང་སག་རྫུན་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་ད་ེཚ་ོཤེས་དགོས་
པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། སོ་སོས་མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་དོགས་འདྱི་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དོགས་འདྱི་བས་པ་དེའང་། 
དོགས་འདྱི་དང་། དྱི་བ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མྱི་
མང་གྱི་ང་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆེས་གཅྱིག་དང་ར་ེབ་གཅྱིག  ལས་འགན་གཅྱིག་གྱི་ེོག་ནས་འདྱིར་བེང་བ་རེད། ལས་འགན་ད་ེང་
ཚོའྱི་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ཕན་ེོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དེར་བརེན་དོན་
དག་རྡགོ་རྡགོ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སརོ་ ༢༩༤,༩༧༠,༠༠༠ ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་དང་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོགང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།   
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ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། དངུལ་ག་པར་བཞག་བཞག་རདེ། རྱིས་འག་ོག་ར་ེབྱིས་
བྱིས་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ད་ེགེན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་བཞག་ན་འགྱིག་
གྱི་རདེ་དམ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ད་ེསྱིར་བེང་མ་དངུལ་ནང་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། རང་བདག་མ་དངུལ་ནང་ལ་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སྱིར་བེང་མ་དངུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།  དེར་
བརནེ་ད་ེགཉྱིས་ཁག་ཁག་དགོས་ཀྱྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟེར་དུས་གེན་དུ་སྡོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། 
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེད་ལོ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། རེས་མ་ལོར་མེད་སྱིད་པ་རེད། དེའྱི་རེས་མ་ལོར་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། གེན་
འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེགེན་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་དརེ་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། གེན་འཇག་མ་དངུལ་ད་ེ
ལ་རྱིས་འག་ོལོགས་སུ་དགསོ་ཀྱྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དང་། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་རེད། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ེོག་ནས་
སོན་རྱིས་མ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཕར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོ་གེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། འགྱུར་བ་
འག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རེད། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་གེན་དུ་
འགྱུར་བ་མེད་པ་བས་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པར་བརེན། ད་ེའདའྱི་རྱིས་འགོའ་ིདངུལ་གང་བྱུང་བཞག་པ་
དང་རྱིས་འགོ་གང་བྱུང་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དངུལ་གྱི་དབ་ེབ་འབེད་དགོས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཚང་མ་གཅྱིག་ནང་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མེའ་མ་དེར་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ (NDFC) ེོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ེོག་ནས་ང་ཚོའྱི་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཕལ་ཆེར་དེར་རྱིས་འགོ་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རེད། སྐར་མ་ ༥ ཡང་རོགས་སོང་། བཞུགས་
རགོས་གནང། རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་ལེན་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ེགོ་མ་དརེ་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གཙསོ་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཡངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་ེེངས་འདྱིའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གེན་
འཇགས་མ་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ེགོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡདོ་པ་དང་། ལ་ོརྒྱུས་རང་
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བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཚད་མེ་ོབོ་དེ་ལྟ་བུ་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་སོགས་པ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་ཁ་སང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། དང་པ་ོདརེ་ར་བའྱི་ས་ོསོའ་ིལྷན་སསེ་ཀྱྱི་སྐད་ངག་མེོན་པ་ོཡོད་
ས་རེད། གཉྱིས་པ་དེར་གོམས་གཤྱིས་དབང་གྱི་ལུས་ཀྱྱི་ཉམས་འགྱུར་ད་ེཡང་ེོག་ཙམ་འདྱི་འད་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། 
གསུམ་པ་ད་ེལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོདངོས་སུ་མེོང་ཡོང་དུས་ཚོར་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས། གང་ལྟར་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་བཟོད་པ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སོམ་དགོས་པ་ཆགས་པ་
དང་། ཐུགས་ཕམ་ཟེར་ནའང་འད་ཐུགས་བ་ོེོག་ཙམ་འཁྲུག་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་འད་པོ་
ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་གལ་ེ་ེད་ེའད་བྱུང་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དའེང་ང་རང་གྱིས་ཚད་མེ་ོཤོས་ཀྱྱི་དགངོས་སེལ་ཞུ་སྟངས་ད་ེཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་རང་རདེ། དེའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ེབས་ཤེས་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནོངས། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ད་ེརྱིགས་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་དུ་སོན་རྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་
ཁབ་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར། ཨ་རྱི་བཅས་ལ་སནོ་རྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་སོན་རྱིས་
འབུལ་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོ་ད་ེཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་
རདེ་ཟརེ་གྱི་མེད། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སནོ་རྱིས་འབུལ་སྟངས་ད་ེའཛམ་གྱིང་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་
རདེ་ཟེར་ནའང་། སྐད་ཆ་ད་ེཧམ་པ་ཆགས་ཀྱྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། 

ལང་སྡོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱིས་གསོ་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༣ དང་། སྐབས་ ༡༤། སྐབས་ ༡༥ 
ནང་སྱི་འཐུས་བས་པ་རེད། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་ལ་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་མང་ཤོས་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་ལ་ཡོགས་
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འཁོར་ནས་རག་པར་དྱི་བ་འདྱི་སེབ་སྡོད་ཀྱྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ེོན་
མཉམ་དང་། སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་ལ་སྦྱོང་བརྡར་བས་པ་ཧ་ལམ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་རེད། ད་ེནས་ང་རང་
སོབ་སྦྱངོ་ཞྱིག་གྱི་རནེ་པས་ཕྱིན་པ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་ང་གཉྱིས་ཕར་ཚུར་ག་ོབརྡ་ངསེ་ཅན་འཕདོ་དགོས་ཡདོ་པ་རདེ་
དེ། སྐབས་གཅྱིག་ལ་འཕོད་དང་མ་འཕོད་ཡོང་གྱི་འདུག བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མེད། ཁ་སང་ེོག་མར་ (Deficit) གྱི་ེ་སྙད་ཅྱིག་བེད་སོད་གནང་སོང་། ེ་སྙད་ད་ེསེམས་ལ་ཧ་ཅང་འཇུག་པོ་མ་
བྱུང་། འདས་པའྱི་དུས་ལ་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གེམ་བཤད་སབེས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེས་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསལོ་རས་ཀྱང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གང་བྱིས་པ་ད་ེབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། མ་བྱུང་བ་གཅྱིག་ཀྱང་ལྷག་
ཡོད་པ་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་ (Deficit) གྱི་ེ་སྙད་དའེྱི་ེགོ་ཙམ་བད་ེཔ་ོམ་བྱུང་། འག་ོགབས་ཡདོ་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོང་དན་སོང་། དའེྱི་ེགོ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ེོན་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ་མ་གེོགས། ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཀྱྱི་ཀུན་སོང་ལ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མེད། མེད་པ་བཞྱིན་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར། ད་རེས་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་མེའ་མ་དེའྱི་ནང་
དུ་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་མེའ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་མེའ་མ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ག་ར་ེབྱུང་
བ་ད་ེཚ་ོསྱིར་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འག་ོ
ལས་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ེག་བས་པ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ལམ་སྟོན་བས་
ནས་ཆགས་ཡོད་ཅསེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོབྱིས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚའོྱི་ལམ་སྟོན་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ཀྱྱི་མེད་ན་ཚགི་ད་ེའབྱི་ཡྱི་
མ་རེད། སྙན་སོན་ཞུ་ཡྱི་མ་རེད། ཕན་ེོགས་ཀྱྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་འདྱི་དུས་ེོག་ཙམ་དེ་འད་ཡོང་གྱི་རེད། གེན་
འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེའཕར་ཡོད་པ་རདེ། འཕར་པ་ད་ེངས་ངོས་ལེན་བས་ཡྱིན། འཕར་ཚད་ཡར་མར་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་
ང་སེར་གྱིས་ཚོང་བརྒྱབ་པ་ལ་དཔ་ེསྦྱར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་ེབ་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེས་ལྟ་བུ་
མ་ཡྱིན་པར། ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སྟེ། ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ཚང་མའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
ནས་མྱི་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བེང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མཚམས་རེ་རག་པར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཁག་པོ་འདུག (Ludhiana) 
ལའང་མྱི་བརངས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་རེད། ཕ་གྱིར་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། འབད་བརོན་མ་བས་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གེན་འཇགས་མ་
དངུལ་འཕར་བ་ད་ེངསོ་ལེན་གནང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འཕར་ཚད་ཡར་མར་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། དེར་ངས་ངསོ་ལེན་
བས་པ་ཡྱིན། ད་ེས་ག་ཚདོ་རྱིས་བངས་པ་དང་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཆགས་པ་དེའྱི་རྱི་མ་ོཡར་འག་ོཡྱི་རེད་མ་གེགོས། དཀྱྱིལ་གྱི་རྱི་
མ་ོཡར་མར་འག་ོབ་ད་ེའད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོགཅྱིག་ལ་འཕར་ཚད་མང་ཉུང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེའཕར་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེག་པར་བཞག་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ཡང་བསར་གསན་ནོར་ེེབས་འདུག སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་ར་ལ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས་དང་ཡྱིད་ཆསེ་
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དག་ེརའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཚང་མ་དཀར་པ་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཡྱིན། གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཟུར་དུ་དངུལ་བཞག་ས་
ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ེོག་ནས་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱྱི་འོག་ལ། ད་ེ
ཡང་ངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་གཞན་གྱི་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་དང་མྱི་འད་བ། ང་ཚོའྱི་དེབ་
སེལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་འདྱིའྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལང་སྡོད་མཁན་འདྱི་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བས་ནས་སྱི་པའྱི་བང་མཛོད་ཀྱྱི་རྣམ་པ་སྟོན་པའྱི་ཆེད་དུ་དེ་སའྱི་འགོ་
སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  

 ད་ེབཞྱིན་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་ལ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཡོད་དང་མེད་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བསྡོམས་གནང་སོང་། ད་ེ
བཞྱིན་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གཟྱིགས་གནང་ན་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཚད་དང་འཕར་པ་ད་ེཚ་ོངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཟརེ་ནས་
ཁ་སང་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་གེན་འཇགས་མ་དངུལ། མཚམས་ར་ེསྐད་ཆ་འཁྲུག་
ེབེས་ཀྱྱི་འདུག ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ལྷན་ཁང་གྱི་དངུལ་ད་ེཡང་ཟུར་དུ་གེན་འཇགས་བས་ནས་ཉར་
ས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཟུར་བཀོལ་ལ་དབ་ེབ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ཟུར་བཀལོ་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བེང་མ་དངུལ། སྱིར་བེང་མ་དངུལ་ད་ེག་པར་གེང་གེང་འད་པ་ོཞྱིག་རེད། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན་ས་ོསོར་དག་པའྱི་མ་དངུལ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཀྱྱི་དངུལ་ལྷག་མ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་
ནས་རོགས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱྱི་མེད་པ། རོགས་ཚོགས་ལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་ནང་ལ་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཡོད་པ་
རེད། ལྷན་ཁང་གྱི་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་གེན་འཇགས་མ་
དངུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་རྱིས་ཁའྱི་དེབ་སེལ་ལ་བཀོད་ནས་ཡྱིག་ཆ་བཅས་
འདྱིར་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། དེ་ལའང་རྱིས་ཞྱིབ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དག་མཆན་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་དན་དན་བཤད་ན་ལ་ཡང་དག་གྱི་མ་རེད། འག་ོཡང་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱྱིས་བསྐུར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན། ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་གེམ་
བཤད་གཟྱིགས་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ལུང་བགངས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱྱིས་བསྐུར་བའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ར་
དོན། འཕོད་བསྟེན་ཚང་མ་ལུང་བགངས་ནས་མར་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་འཇོག་བས་པའྱི་
ེགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་བཞག་སའྱི་ེད་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསན་ནརོ་ེབེས་
འདུག གེན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིད་
ཆསེ་དག་ེར་དང་བདནེ་དནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་ཀ་ད་ེང་ཚསོ་འདྱིར་བསྡམོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
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བསྡོམས་ཡང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སེད་ཀ་དེ་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ནང་
དུའང་བྱིས་ཡོད། སེད་ཀ་འདྱི་ཡྱི་རེན་པས་རྒྱུན་གོན་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད། རྒྱུན་གོན་སུ་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གོས་
ཚགོས་ར་བ་འདྱི་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་།  རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་ཚང་མ་ལ་དབེ་སལེ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟར་མ་ཟད་ལས་འཆར་ལ་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་གེངོ་གྱི་ཡོད།  

རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་དང་། ད་ེས་དམྱིགས་བསལ་འགོ་སོང་ག་ཚོད་ཡོད། ག་ཚོད་འཕར་འདུག འགོ་སོང་ཆེན་པོ་
བེང་ནའང་ད་དུང་ལྷག་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེེགོ་མ་རྱིས་ལེན་དུས་ག་ཚོད་འདུག ས་ཡ་ ༡༠༠༠༌༠༠ ལྷག་
ཙམ་འཕར་ཡོད་པ་རེད། འཕར་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཡང་མ་གསུངས་པ་བས། ེགོ་ཙམ་ཡར་མར་རྒྱུག་དུས་གསུང་གྱི་འདུག 
ས་ཡ་ ༡༨༠༠༌༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རེད།  དའེང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ེབས་ཤེས་གནང་དགསོ་རྒྱུ། སནོ་རྱིས་མ་
དངུལ་གྱི་བྱུང་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་དང། སོང་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ། བྱུང་ག་ཚོད་བྱུང་བ། སོང་ག་
ཚོད་བེང་བ་ཁ་འེབ་ནས་མེའ་མར་ལྷག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པ་ད་ེདཀར་བཅུག་ཆེད་དུ་བཅུག་ནས། ད་ེཡང་ག་པར་
འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དངུལ་དཀར་པ་ོཡྱིན་དུས་མང་ཆེ་བ་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་གེོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་སྐེ་གཏུབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཁག་དཀར་པ་ོམ་གེོགས་ནག་པ་ོམེད། གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཡྱིན་མ་གེོགས་གང་བྱུང་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་
མྱིན།  

ངས་ག་ར་ེལབ་པ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ེའཇགོ་ས་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དམ་རུ་དམ་རུ་གེོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་གཅྱིག་ལྟོས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་རྱིས་སྱིག་
གཞྱི་ལ་གཅྱིག་ལྟོས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ (Budget) ལས་ཁུངས་ལ་བསྟུན་དགོས་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་སྱི་རྒྱུའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་བསྟུན་དགོས་རདེ། རགོས་ཚོགས་ཀྱྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་བསྟུན་དགོས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་དབར་
ནས་ེབས་ལམ་བཙལ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ར་ེཡར་མར་འག་ོསྱིད་པ་རདེ། རྱིས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།  
(Deficit) གྱི་ེ་སྙད་ད་ག་རང་མ་གེོགས། གཞན་དྱི་བ་དྱིས་པར་ང་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དྱི་བ་བརྒྱ་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་ག་ཚདོ་
གེང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གེོང་རོགས་གནང་། ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གེན་འཇགས་མ་
དངུལ་འཕར་ཡོད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འཕར་ཡོད། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་ཡོད་ཟེར་བ་དེའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འཕར་ཡོད། 
ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ལྷག་པ་དེ། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཡར་མར་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་གནངས་
ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་སེབས་པ་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སེབ་ཀྱྱི་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་དང་། འདྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་འཕར་འགོ་ཡྱི་རེད། བྱུང་ནའང་འཕར་གྱི་རེད། སོང་ནའང་འཕར་གྱི་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལུང་པ་གཞན་ལ་མེད་པ། 
ལུང་པ་གཞན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Appropriate Committee) ཡོད་པ་རེད། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
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སད་པ་མ་གེོགས་ཞྱིབ་འཇུག་བས། བཀའ་བོན་སྐད་བེང་། རྱིས་པ་སྐད་བེང་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང། འདྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་ལམ་ལུགས་འོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། དརེ་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆ་ེབཀའ་སྒུག་གནང་། དརེ་བཀའ་ལན་ཕུལ། ཚང་མ་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་གྱི་ེོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ས་ོསོས་བཟོས་པའྱི་ཁྱིམས་ལ་སོ་སོས་བརྱི་བཀུར་བེད་དགོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
གེན་འཇགས་མ་དངུལ་གང་ཡོད་ལབ་པ་དེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་ད་ེརྱིས་ལོ་ ༡༩༩༦་་་་
༡༩༩༧ ལོར་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་
ཁག་ཁག་བས་ནས་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་བངས་ནས་ལྷན་ཁང་རྱིམ་བཞྱིན་གང་འད་སོད་དགོས་འདུག་བསམ་བ་ོ
བེང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་ཀྱྱི་བང་མཛོད་དངུལ་མང་བ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་བདེན་དོན་ལྷན་ཚོགས་
དང་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ནང་བཞག་ཡོད། ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་དའེང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་གནས་ེགོ་ཡོད་དུས།  
འདྱིའྱི་འཛིན་སོང་དྲུང་ཆ་ེད་ེབཀའ་བོན་གྱིས་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམཚན་དང་མཐུན་པའྱི་ེོག་ནས་ལ་ོལྟར་ཡྱིད་
ཆེས་དགེ་རའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་། རྱིས་ཁ། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱྱི་རྱིས་ཁ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བར་བཞུགས་ཀྱྱི་རྱིས་ཁ་ཚང་
མ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་འཇུག་གྱི་ཡོད། དེར་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་ཆ་ཚང་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་
ེགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལང་སྡོད་མཁན་གང་ཟག་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལོད་ཞུ། རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་གནང་བ་ལ་སུན་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ལ། སུན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རདེ། ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ།  

ངས་རག་པར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་པ་དང། སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་ལ་
འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་པ། གོས་ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་དགསོ་པ། མྱི་མང་ལ་འགན་འཁུར་ཞུ་དགསོ་པ། ལས་བདེ་ངསོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་པ། ད་ེའད་བས་ནས་འག་ོསྡོད་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ེགོ་ཐུགས་གཡེང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
གནང་རགོས་གནངོས། འདྱིར་གང་འཁདོ་པ་ཆ་ཚང་ེག་ེག་ཡདོ།  

ད་ེནས་ད་གྱིན་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་དང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་གཉྱིས་ཀྱྱི་བསྡོམས་འབོར་འཁྲུག་ེེབས་ཡོད་ཚོད་སྐོར་
གསུངས་སོང་། འཁྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཉྱིན་གངས་ ༥ གཟྱིགས་པ་རདེ། ད་ེར་བ་ཉྱིད་
ནས་འཁྲུག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལྷག་པ་དེའྱི་ེོག་སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཕར་རེད་དམ་ཚུར་རེད་
ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ངའྱི་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ཀྱྱི་ཆ་ཤས་རེད། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུས་ནས་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྙན་
སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་ཁ་སེངས་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཀ་ཾཔུ་ཊར་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་བསྡོམས་ཞརོ་ནོར་བ་རེད། ད་ེ
འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ལས་བེད་ལའང་བཀའ་བཀྱོན་བེང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ངས་འགན་འཁྱེར་དགོས་རེད། དེར་
ཧང་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མཚམས་ར་ེད་ེའད་བྲུས་ནས་ཡན་ལག་འེོན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གང་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ད་ེལ་ཐུགས་དོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་
རགོས་གནངོས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ ༥,༧༡༤,༡༦༡ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་ཟུར་
བཀོལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་མཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་
ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
བསྡམོས་ ༦༣,༦༤༨,༧༥༥ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ ༦༣,༦༤༨,༧༥༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ་ཡདོ་དམ་མེད། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་མཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ༼ང་།༽ བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གངོ་
སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་ེགོ་ལ་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་ཡོད་པ་རེད་དམ། སནོ་མ་ན་ཆུང་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་བུད་མེད་ལ་བརྙས་
བཅསོ་ལ་སོགས་ལ་རགོས་པ་བ་རྒྱུའྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མཉམ་དུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་
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གཞྱི་ཞྱིག་བེྱིང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལས་དོན་གང་འད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་དོན་དེའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

དྱི་བ་གཉྱིས་པ། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་བང་དོར་དང་ེོབ་ེང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ལས་བདེ་ཀྱྱི་རྱིམ་པ་ད་ེའགན་འཛནི་སྡ་ེཚན་དང་། ལས་བདེ་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ནང་ཕསེ་ནས། འགན་འཛནི་སྡ་ེཚན་ནང་ལ་༼ཅ་
པ།༽དང་། ལས་བེད་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་༼ཆ་པ།༽བར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ེེབས་རའྱི་འགན་འཛིན་ལ་ (Chief Resilient Officer) ཟེར་བའྱི་གོ་གནས་ཤྱིག་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནས་རྱིམ་
ནང་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་འེོན་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ (Chief Resilient Officer) མཚན་གནས་དེ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ནས་གནང་བ་ཞྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། གོ་གནས་ད་ེསུས་གནང་བ་རེད། 
ལས་བེད་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་དང་མ་མཚུངས་པའྱི་ག་ོགནས་ེོག་ངས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག 
ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འཕལ་སལེ་ལས་བདེ་གཅྱིག་ལའང་། མྱིང་ད་ེལས་རྱིག་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་
ཞྱིག་ནས་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ནས་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སྱི་
ཞུའྱི་ལས་བེད་གང་འད་ཞྱིག་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། སྡེ་ཚན་ད་ེགཉྱིས་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཅྱིག་རེད། སོན་མ་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ོསྣང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་བདེ་གང་
འད་ཞྱིག་བཞུགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཞབས་གཡར་ེོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁྱད་ལས་ེོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོད་
གན་ེགོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ས་ོསོའ་ིམྱིང་ཞྱིག་འགདོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་
ང་ོབ་ོད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་གབས་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ེོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ ༡༌༤ སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ལས་གཞྱི། ༼ང་པ།༽ བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གོང་
སེལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས།  ེོག་མ་དེར་ཁ་སང་འདྱིར་བོད་ཀྱྱི་བུད་མེད་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
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མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་བུད་མེད་ནང་ནས་འགོ་ཁྱིད་འེོན་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིན་
ནའང་། དཔ་ེམཚནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་སོགས་པ་ད་ེའད་རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ལན་འདྱིར་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་བུད་མེད་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་གང་མང་སྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་གཞྱི་གང་བང་བསྱིགས་ཡོད་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། ད་ེས་གསར་འགོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་དྱི་བ་བེང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་བུད་མེད་ད་ེའདས་ང་ལ་ཞུས་པ་ད་ེའད་
བྱུང་མ་སོང་། ཉ་ེཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་བཅར་འདྱིའྱི་ལ་ེཚན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གོས་བསྡུར་བས་པ་ཞྱིག་ངས་
མེོང་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་སྐད་བེང་གནང་འདུག བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་བཙས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངལ་
གས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་ཡོད་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་ཟླ་གངས་ ༣ 
ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཟསོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཟླ་གངས་ ༦ ལ་འགང་དགསོ་འདུག་ཅེས་དེའྱི་ེགོ་ལ་བག་ོགེང་ཞྱིག་
འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུག སྱིར་བེང་དེའྱི་ེོག་ང་ལ་དྱི་བ་གེོང་མཁན་གསར་འགོད་པ་གཅྱིག་དང་། བརྙན་འཕྱིན་ནང་ལ་ད་ེ
ལྟར་མེངོ་སོང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་བུད་མེད་རང་གྱིས་ཡར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་ཀྱྱི་
བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སེལ་གྱི་སྡ་ེཚན་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ནམ་བཅར་འདྱི་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་འབོར་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད། ད་ེའད་བཟ་ོདགོས་རྒྱུར་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་དམ། དརེ་གལ་ཆ་ེདོན་ཆ་ེབརྱིས་པའྱི་ེོག་ནས་བཀའ་
སོབ་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་༼ཇ་པ།༽ གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། འཚ་ོརནེ་རོགས་སརོ་ལས་གཞྱི། དརེ་ད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་
ནང་དུ་དངུལ་བེོན་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ལས་དོན་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ལ་སེབས་ཡོད། དེའྱི་ེོག་
ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  

ད་ེབཞྱིན་༼ེ་པ།༽ བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་ལས་གཞྱི། ཟེར་བ་ད་ེལ་ན་ནྱིང་དངུལ་འབོར་བསྡོམས་ ༢,༥༠༠,༠༠༠ 
ཞུས་གནང་འདུག ལས་གཞྱི་དེའྱི་སྙན་ེའོམ་གྲུབ་ཆ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་གསོལ་ཅགོ་སང་ལ། ཡང་མྱིན་ན་
ང་ལ་ཟུར་དུ་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མེའ་མ་དེར་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Bit Coin) དང་ (Crypto 

Currency) ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཧེབ་ལངས་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་
ཡོད་ས་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་དུའང་དེར་འཛུལ་ཞུགས་བེད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ས་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་བེད་སོད་གེང་རྒྱུ་ད་ེཚོ་བརན་པོ་གང་ཙམ་ཡོད་དམ། དེའྱི་ེོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདབེས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེགནང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སེལ་དང་འབལེ་བའྱི་ེོག་ནས་
བཀའ་གནང་བ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་འདྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གྱིང་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རྱིས་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་
དཔལ་འབརོ་བོན་ཆེན་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཕག་ཚོད་གཉྱིས་མྱིན་ཙམ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཉན་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་དའེྱི་སང་
ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོགེངོ་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་གེོང་སྟངས་མྱི་འད་བ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གྱིང་
ཚང་མས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སྱིད་བྱུས་
ད་ེས་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་བེང་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་དཔག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟོས། དནོ་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་
པ་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་ར་ལ་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གངོ་སལེ་ཚན་པ་དང་འབལེ་བའྱི་
ལས་གཞྱི་རེད། ད་ེམེད་ན་ས་ོསོའ་ིའབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ལ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ེགོ་ནས་ད་ེས་ང་ཚོས་རྱིན་པ་སོད་མྱི་དགོས་པས། གལ་སྱིད་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་རེད། བུ་མོས་ཚུར་བརྙས་བཅོས་བས་ནའང་རེད། བུས་ཕར་བརྙས་བཅོས་བས་ནའང་རེད། ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་
ཀྱྱིས་བརྙས་བཅསོ་བཤད་ན། འདྱི་འདའྱི་རྱིན་པ་སད་མྱི་དགསོ་པར་བད་ེསྡུག་ཞུ་སའྱི་ཁ་པར་ཞྱིག་ང་ཚསོ་འག་ོབཙུགས་ཚར་
བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་པར་དེའྱི་ེོག་འབེལ་བ་བེད་མཁན་སུའང་བྱུང་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚང་མ་
བུད་མདེ་བཞག་ཡོད།  

ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་པའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས། ང་ཚ་ོདབུས་ལ་ཆ་མཚནོ་
ན། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་ལས་བེད་གངས་ ༡༠ ལས་མང་བ་ཡོད་ན། ནང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Internal Committee) འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་མེའ་སར་བུད་མེད་གཉྱིས་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ། སེས་པ་ཡོད་ན་ཡག་པོ། ཚོགས་གཙ་ོད་ེབུད་མེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་
ག་ོབསྐོན་སོབ་གས་ོཞུ་དགོས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཙམ་མ་ཟད་ཁྱད་ལས་གདན་འདེན་ཞུས་ནས། ད་
ལ་ོེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ེོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་པ་རེད་དེ། ལྷན་ཁང་གཞྱིར་བཟུང་ལྷན་ཁང་གྱི་འབེལ་ཡོད་
དང། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཚང་མ་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས། དྱི་བ་དྱིས། འདྱིས་ང་ཚརོ་ག་ར་ེཕན་སངོ་། ག་
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ར་ེགནད་འགག་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོབ་གསོའ་ིནང་དུ་ག་ར་ེའདུག ང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག མེའ་
མ་ད་ེལ་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་དནོ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཡུལ་ཁྱིམས་བལྟ་རྒྱུ་དང་། སྦྱོང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཕོགས་སྱིག་བས། དེབ་གཟུགས་བཟོས་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་དགམ་
རྒྱུ། ས་གནས་ཁག་ལ་འགེམ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བཀྲམ་ནས་འབད་བརོན་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བད་ེསྡུག་མ་ཞུས་པ་
ཙམ་གྱིས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་རེད་ཟེར་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་བར་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གནང་ནས་ (Chief Resilient Officer) 

གསུང་རྒྱུ་ད་ེརེད། སྱིར་བེང་ད་ོབདག་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ེོག་མ་བསྐ་ོགཞག་བེད་དུས་དྲུང་འཕར་རེད། ད་ེནས་དྲུང་ཆེའྱི་
གནས་རྱིམ་ཚད་མཉམ་ེགོ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དེར་བག་ོགེང་གང་ཙམ་བྱུང་བ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་གསལ་བཤད་ཞུས་
ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གནས་རྱིམ་ེོག་ནས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ཚད་མཉམ་གྱི་ེོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱྱི་
ེགོ་ནས་ (Chief Functional Officer) འབྱི་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབེ་སལེ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་དང་། སྙན་ཞུ་འགངེ་
པའྱི་སྐབས་སུ། ང་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ཞེས་བྱི་ས་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་འགོ་སྟངས་ཀྱྱི་ཆ་ནས་རེད་འདུག དེ་
བཞྱིན་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་མང་པ་ོའགེང་དགོས་དུས་ (Chief Functional Officer) 

ད་ེགང་ཟག་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དེ་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ཚད་
མཉམ་ེགོ་ནས་ཡྱིན་པ་གཞུང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་ད་ེག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རོགས་ཚགོས་ཀྱྱི་དགོས་མཁོའ་ིདབང་
གྱིས། ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལོ་ ༥ རྱིང་བརན་པོ་རག་པ་དེ་ (TSSR) དེའྱི་ེོག་ནས་ (Chief Resilient 

Officer) བྱིས་ན། རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟབས་བད་ེབ་དང་ག་ོབད་ེབ། ག་ོབསྡུར་ཡོང་བ་ད་ེདག་
ལ་བདེ་སདོ་བས་པ་རདེ་མ་གེོགས། ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ེགོ་
ནས་ཆགས་པ་རེད། ད་ེས་ (SARD) ལ་ (SARD Director) ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྐབས་ར་ེ (Board of 

Director) ཡང་ལབ་ཀྱྱི་འདུག ང་གང་ཟག་ལང་སྡོད་མཁན་འདྱི་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ 
(Chairman) ཞེས་མྱིང་བེགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་བཀའ་བོན་རེད། ད་ེམཚམས་ར་ེའག་ོསྟངས་དང་། ཁྱིམས་
ཀྱྱི་ེོག་ནས་བེད་དགོས་པ་དེ་རེད། རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་དུས་སྟབས་བད་ེབ་དང་། འཇུག་བད་ེབ། ད་ེས་ནས་
ལས་གཞྱིའྱི་མྱིང་ལ་ (Tibetan Resilience) ཞེས་འཁོད་ཡོད་དུས་མྱིང་དེ་མཚུངས་བེགས་པ་རེད་མ་གེོགས། དེ་
ལས་འཕོས་པའྱི་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་མྱིང་བཀོད་པ་དང་རགས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་
ནས་རོགས་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་དུས་སྟབས་བད་ེབ་འདུག ད་ེནས་ཁོང་གྱི་མཚན་བྱིས། ད་ེནས་ (Chief Resilient 
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Officer, SARD Director) ཞེས་བྱིས་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་རྱིམ་དངོས་གནས་ད་ེདྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ལས་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་
གནང་སངོ་། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའྱི་སྐབས་ཀྱྱི་གུང་གསེང་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་སབས་བཅལོ་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་དཔགས་པའྱི་གུང་གསེང་ཡག་ེག་ཆོད་རེད། གང་ཕོགས་ཟླ་བ་གཉྱིས་དང་། ཕེད་ཕོགས་ཟླ་བ་གཅྱིག ཟླ་
བ་གསུམ་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ེོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མ་བྱུང་བ་མ་རེད། བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་གང་ཕོགས་
དང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕེད་ཕགོས། ཡང་ན་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ གང་ཕོགས་བས་ནས་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱྱི་འདདོ་པ་རདེ།  ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་འདྱིར་ལང་སྡོད་མཁན་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ེོབ་ེང་ད་ེཡག་ེག་ཆོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བུད་མེད་
ལ་ད་ེལས་ཡག་པ་ོབྱུང་ན་ལོད་ཡྱིན། ཡག་པ་ོདགོས་ཀྱྱི་རེད། འོན་ཀྱང་ང་རང་ཚོས་ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་ལ་བལྟས་ེེ། གལ་
སྱིད་ལུང་པ་ཡོད་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འགོ་དགོས་བྱུང་ན། ང་ཚ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་རོང་དཔོན་
ལས་ཁུངས་གཡས་གཡོན་དུ་ཕབེས་དང་། ཁངོ་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་གང་འད་འདུག ཀ་ཾཔུ་ཊར་གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག ང་
ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་གང་འད་འདུག ད་ེསའྱི་ལས་བེད་ཀྱྱི་སེམས་ཤུགས་ད་ེདགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། བུད་མེད་ཚ་ོ
ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས་ེན་ེན་རདེ། ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་
གུ་བཙའ་རྒྱུའྱི་གུང་གསེང་ད་ེངས་ཡག་ེག་ཆོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡར་རྒྱས་ལ་མེའ་མེད་དུས། སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་
དུས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། འཚོ་རེན་རོགས་སོར་ལས་
གཞྱི་ལ་ད་ལོར་རྱིས་འག་ོམྱི་འདུག་གསུངས་སངོ་། ད་ེས་ཡྱིན་ན་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེང་ཚསོ་དབ་ེབ་
ཕསེ་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་ནང་དུ་ཁྱེར་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རས་རྱིས་
གེང་རྒྱུ་དང་། ཁག་ཅྱིག་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་ཁྱེར་བ་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་
ཚོགས་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག མང་ལོད་ཡོད་དམ།༽ ེོག་ཙམ་མ་གེོགས་མེད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། ེགོ་ཙམ་ཡོད་ན་སྐར་མ་ ༢ འགང་ཆོག་པ་གྱིས། མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་རོགས་གནང་།༽ ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་སྟབས་བད་ེབ་དང་ལས་ས་བ། ཡག་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེད་ེསའང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོ་ཆ་ཚང་ཟུར་དུ་འཁྱེར་དུས་རྱིས་
ཞྱིབ་བ་བདེ་བ་ལ་བལྟས་ནས། དགག་བ་དང་དགོས་པ་མང་པོ་ལ་བལྟས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་ནས་མར་
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བེོན་ེ་ེགངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟུར་དུ་བེོན་ཡོད། སོན་རྱིས་སང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཁག་ཁག་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཚོང་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྙན་ེ་ོད་ེརེད། ད་ེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྙན་ེ་ོའདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་
དགོས་བསམས་སོང་སྟ།ེ སྙན་ེ་ོད་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་རེད། ད་ལྟ་ལང་སྡོད་མཁན་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ེོག་ཤོད་
དགསོ་རདེ་དང་འབྱི་དགསོ་རདེ་ལབ་སྡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དགསོ་པའྱི་དབང་གྱི་རགོས་ཚགོས་ལ་འབུལ་དགོས་
པའྱི་སྙན་ེ་ོཡྱིན་ཙང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཕུལ་བ་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན་སྙན་ེ་ོད་ེའབུལ་ཆོག སྙན་ེ་ོ
ད་ེང་ཚོའྱི་བུན་གེོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེགང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འཚོ་རེན་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེལ་རྒྱ་གར་མྱི་
གཅྱིག ང་ཚསོ་གང་ཡང་མ་བཤད་ནས་སུད་ཚངོ་བརྒྱབ་སར་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སྙན་ེ་ོཕུལ་པ་ཞྱིག་རདེ། སྙན་
ེ་ོདརེ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་འབུལ་མཁན་ནས་ཡྱིད་ཆེས་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་སྙན་ེ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་ེ་ོད་ེཐུགས་མཁ་ོམཆྱིས་ན་འབུལ་ཆགོ ཨྱིན་སྐ་ད་དུ་ཡདོ་པའྱི་སྙན་ེ་ོད་ེབོད་ཡྱིག་ནང་མྱི་འདུག་ཅེས་
གསུང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། ཀུན་སོང་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན་མ་གེགོས་གཞན་གང་ཡང་མེད། བོད་སྐད་ེོག་སྒྱུར་
བ་ཡྱིན་ན་དུས་ཚོད་འདང་མ་འདང་། ལོགས་མྱི་ལགོས་ཞ་ེདག་འདུག  ད་ེའད་རེན་བས་ནས་ད་ལ་ོསྒྱུར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གང་ལྟར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྙན་ེ་ོད་ེཐུགས་མཁ་ོམཆྱིས་ན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཕག་བརངས་པ་བཞྱི་ཡོད། ད་ེཚོར་སང་ཉྱིན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་འག་ོད་ེསོ་ཕེས་ནས་
གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་འཆར་ཕུལ་སོང་། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་
སྐབས་ ༡༡ ནས་བཟུང་སྟ་ེད་བར་ཁྱིམས་སྱིག་ ༢༧ ཞྱིག་གེན་འབེབས་བས་ནས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ཕག་ལ་ཕག་དཔ་ེཕུལ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ར་ེདགོངས་འཆར་མ་ཕུལ་སོན་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་ད་ེཚ་ོལགས་ཀོག་གནང་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། སྐབས་རེ་སྱིག་གཞྱི་གེན་འབེབས་གནང་
མཁན་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བཀའ་ལན་ད་ེས་ོསོའ་ིསང་ལ་བབས་པ་ཡྱིན་ན་ེག་ེག་སྡོད་ཀྱྱི་མ་རེད། དེར་བརེན་ངསེ་པར་དུ་ང་
རང་ཚསོ་ཁྱིམས་སྱིག་ ༢༧ གེན་འབེབས་བས་བཞག་པ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་དགངོས་འཆར་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱིམས་
སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་ན་དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་ད་ེསང་ཉྱིན་གྱི་
ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ས་ོཕསེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༦ པ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠། ད་ེརྱིང་དྱི་བ་དང་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ལས་རྱིམ་དང་པོ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་གོ་རྱིམ་
སོན་རྱིས་ེོག་ལ་བགོ་གེང་དང་། གེན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་
རའྱི་ེགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་གྱི་རེས་སུ་མཚན་གཞུང་བཞེས་ཀྱྱི་མྱིན། དརེ་བརེན་
ཁ་སང་གྱི་བར་མཚམས་ནས་མཚན་གཞུང་གཞྱིར་བཞག་ནས། སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྱིམ་པས་གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐར་མ་ ༥ ནང་དུ་མཇུག་སྱིལ་རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་ེགོ་བག་ོགེང་
གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་བའྱི་ེགོ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧ ད་ེབོད་མྱིའྱི་
བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཡདོ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་དང་བོད་མྱིའྱི་བད་ེ
དནོ་ལྷན་ཚགོས་གཉྱིས་ཀྱྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ དངསོ་བྱུང་དངསོ་སོང་གྱི་ལྷག་བསྡད་གནས་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རང་བདག་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༧་༦༧ དང་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རང་བདག་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༩་༣༤ གཉྱིས་བསྡོམས་ས་ཡ་ ༢༣༧་༠༡ ཆགས་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་
སནོ་རྱིས་གེམ་བཤད་ནང་དུ་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧ གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་དའེྱི་ཁྱད་
པར་ེགོ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་པ་
དང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་
གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ནས་ (Digital Budget) སང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། (Paperless 

Budget, Atma Nirbhar Budget, Health Budget) མྱི་མང་པོས་འད་མྱི་འད་གསུང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་གར་
གྱི་སནོ་རྱིས་དའེང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ེགོ་ནས་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་བསྡམོས་འབོར་ལ་ནོར་འཁྲུལ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་
ལྟ་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ དངོས་བྱུང་དངོས་སོང་ལྷག་བསྡད་ཀྱྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ལ་སོར་ 
༩༧༩,༩༦༧ དང་རང་བདག་མ་དངུལ་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་ ༡༠༧,༦༧༢,༥༨༥ བཅས། ངས་རྱིས་བསྐོར་ན་
བསྡོམས ་འབོར ་དེ་སོར ་ ༡༠༨ ,༦༥༢ ,༥༥༢ ཆགས་ཀྱྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ ་ཁྱོན ་བསྡོམས ་སོར ་ 
༡༢༧,༥༩༦,༩༣༠ འཁོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྱིས་བསྐོར་བ་ལྟར་བས་ན་འདྱིར་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༌༩༤ ཙམ་ཁྱད་པར་
ཆགས་ཀྱྱི་འདུག སནོ་རྱིས་ཨ་མའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱྱི་མེད། ང་ཚོས་མེངོ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་
ེགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ ༡།༤ སྱི་
ཚགོས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་དུ་ ཀ༽ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་དང་། ཁ།༽ སྦྱིར་སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱྱིམ་སབོ་ཁང་
གཉྱིས་ལ་འག་ོསོང་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ ༢༩,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་བས་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་
སོབ་ཁང་དང་། དག་ེརྒན་དང་ཕྲུ་གུའྱི་སྡོད་ཁང་ད་ེཚ་ོཉམས་གསོ། ཡང་ན་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་སྙྱིང་ེག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ། ང་རང་ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་པའྱི་ད་ལྟའང་བོད་
ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་མ་ཟད། ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་སྡོད་ཁང་དང་། 
སོབ་ཁང་དེ་ཚོར་བཞའ་ཚན་ཡོད་པ་རང་ཉྱིད་ལ་མོང་ཚོར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་། དེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་
ཉམས་གསོ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་སྦྱོར་དགོས་རེད་ཅེས་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འཆད་མཁན་
གས་ཤྱིག་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་དང་། ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ། ད་ེཚོའྱི་དག་ེརྒན་གྱི་ག་ཕགོས་ངསེ་
པར་དུ་སར་རྒྱུ་དང་མཐུན་རནེ་སྦྱརོ་རགོས་གྱིས།  
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ད་ེནས་སནོ་མ་ངས་གཅྱིག་ཞུས་ཡདོ། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ངསོ་འཛིན་ཡང་གནང་སངོ་། དག་ེརྒན་ད་ེཚརོ་
ཆེ་མེོང་གྱི་གཟེངས་རགས་སམ་ཕག་འཁྱེར་འད་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག ༼ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ད་ེཚ་ོཤེས་རྱིག་སྐབས་སུ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།༽ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
ནས། སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་སོན་རྱིས་དང་ེད་ཀར་མྱིན་པར་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
བཀའ་ལན་གནང་གྱི་མ་རེད། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་རེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་དང་སྦྱིར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ད་ེད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པར་འདྱི་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་དྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚོགས་མཆགོ་ནས། སནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། ལས་དོན་ེོག་ལ་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལགས་ལན་གནང་གྱི་རེད།༽ ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཇགས་
གནང་ནས་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་རོགས་ཞེས་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་གཟེངས་
རགས་ཀྱྱི་ཚུལ་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་
ཡོང་དུས་གོ་སྐབས་སོད་རང་བས། ཁ་ཤས་ཀྱྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འབུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ག་ཚོད་ཞུས་ནའང་སོད་ཀྱྱི་མྱི་
འདུག ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙོས་ཕོགས་རྱིས་དང་། གང་ཟག་སེར་ལ་ལྟ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པོའ་ིེོག་
ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡྱིན། གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་ད་ེའད་བས་ན། མངནོ་གསལ་དདོ་པའྱི་ས་ོནས་ངས་བཤད་ཀྱྱི་ཡྱིན། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། ཚོགས་གཙོར་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ཚགོས་གཙརོ་སྡྱིགས་ར་སྐུལ་ཆགོ་གྱི་མ་
རེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་འཆད་ཀྱྱི་ཡོད། དང་པོའ་ིསོ་ནས་འཆད་ཀྱྱི་ཡོད། སྟངས་
འཛིན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་ན་སྟངས་འཛིན་གཅྱིག་གྱུར་བེད་དགོས་རེད། ཁ་སང་སོན་མ་ལས་རྱིམ་དང་མ་འགྱིག་པ་རྱིགས་བཤད་
ཡོང་དུས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་འཆད་དུས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀྱྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་མྱིག་གྱིས་མ་མེོང་ནའང་མྱིང་ག་ཚདོ་བེོན་སོང་། ལག་པ་མ་རོང་བཞྱིན་དུ་མྱིང་ག་ཚོད་བེོན་སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་
ལག་པ་བརངས་ནའང་མེངོ་མ་སངོ་ཟརེ་གྱི་འདུག དང་པ་ོགནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ག་པ། ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ག་ོརོགས་
ལས་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིཨང་ ༡ པོར། ལས་གཞྱི་རགོ་ཞྱིབ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལས་འཆར་འག་ོགོན་འཁདོ་པ་ད་ེག་
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ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་ཤེས་མ་སོང་། དག་ཆ་ད་ེཚོར་གཟབ་གཟབ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་སོན་ནས་བརྙན་ཐུང་བརྒྱུད་བསྟན་
ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུ་ངསེ་པར་དུ་དག་ཆར་གཟབ་གཟབ་བདེ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ ༨ པ། འབྱུང་བའྱི་གོད་སོབས་ཟརེ་བ་དེར་ད་ལ་ོསོན་རྱིས་ཁུར་མྱི་འདུག ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ས་
ཆུ་མ་ེརླུང་འབྱུང་བ་བཞྱིས་གོད་ཆག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོང་དུས། ད་ེཚོར་ེོག་ཙམ་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེོང་གྱི་
འདུག ག་ོབུར་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་དུས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ེགོ་ནས། ད་ེཚོར་རྱིས་འག་ོཡོད་ན་ཡག་
པ་ོའདུག གཅྱིག་བས་ན་ད་ེཁུར་མྱི་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་བེད་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། ད་ེཚོའང་ཡོད་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ཞུ་འདོད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོ་རང་དང་
འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་བཤད་ཀྱྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་དང་། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར། བོད་མྱི་བད་ེ
དནོ་ལྷན་ཚོགས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་ཕེབས་པར་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དེར་ངོས་
བཞེས་གནང་དུས། ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་འཕོས་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བར། སར་ཡང་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་རག་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་སྙྱིང་ེག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་སོན་རྱིས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ད་ེཡག་པ་ོརེད། ང་ལའང་བ་ོརྒྱ་ཞེ་དག་བསེད་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ལངས་བསྡད་པའྱི་གང་ཟག་འདྱིས་ད་ེསའང་ཞུས་ཡོད། དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་ེགོ་ལ་སོབ་སྦྱངོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེ་མ་
མོང་། གང་ཡདོ་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐབས་གསུམ་སྱི་འཐུས་བས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་དང་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ད་ོསྣང་བས་ནས་ཤེས་པ་ཞྱིག་རདེ། ས་ོསོའ་ིའབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་ཆ་ཚང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད། ཁངོ་རང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ད་ེསནོ་རྱིས་རྱིས་ཤོག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་དངུལ་ལྷག་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་
དང་། བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས་ལ་ག་ཚདོ་འདུག  ད་ེབདནེ་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་མ་ཁུར་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། དའེྱི་ནང་
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དུ་དངུལ་ལྷག་བེོན་པ་ད་ེཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རང་བདག་མ་དངུལ་དང་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རང་བདག་མ་
དངུལ་རདེ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཟརེ་བ་ད་ེསྱི་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེགཞག་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རདེ། གཞག་ས་མདེ་པར་སངོ་ཙང་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་དང་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་རང་བདག་མ་དངུལ་ལ་བཅལོ་
ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ཀྱྱི་ཤོག་གངས་ (II) པ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དུ་ལ་ོདུས་ལྔ་
སྟོན་ཡོད་པ་རེད། མེའ་མ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་འདུག སོར་ས་ཡ་ 
༡༤,༩༣་༨༦ དང་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧ དེའྱི་བསྡོམས་ནང་དུ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། 
བསྡོམས་ནང་དུ་མ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་དབུ་སྐོར་ཞུས་འདུག་ཟེར་གྱི་རེད། གལ་ེེ་འདྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་
དངུལ་ཉྱིས་ལྡབ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། མཚམས་ར་ེབཀའ་འཁོལ་གཉྱིས་ཡོད་དུས། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཕུལ་བ་ད་ེསཾ་བ་ོཊ་ནས་མར་བཅག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གེོགས་སོན་རྱིས་གཅྱིག་ལ་
དངུལ་གཉྱིས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕར་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེམ་འཕར་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་རྱིས་
ཤོག་དང་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རྱིས་ཤོག་ནང་དུ་གང་གསུངས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བདེན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་ེག་ེག་སབེས་ཀྱྱི་མེད་པ་ངས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་དུ་
ཚུད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚུད་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ངས་སྙན་སོན་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་དང་། 
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་དག་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ། བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། རྒྱ་གར་ཆེས་མེའོ་ིརྱིས་ཞྱིབ་པས་དག་
མཆན་འཁོད་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ནང་དུ། དངུལ་ཁང་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་འདྱི་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ཤོག་
ནང་དུ་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་རྱིས་དང་། བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རྱིས་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ལྷག་མ་ད་ེདངུལ་ཁང་
ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་དངུལ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། མ་རདེ། ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་དངུལ་
རེད་དམ་ཟེར་ན། མ་རེད། དེ་སུའྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་དང་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་
ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་རེན་པས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད་མ་གེོགས། རྒྱ་གར་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་པར་ང་ཚོས་ཚང་མ་སྟོན་
དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས། གཉྱིས་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་དནོ་མེད་མང་པ་ོཞྱིག་འཕར་རྒྱུ་
རེད་འདུག དེ་མ་འཕར་བའྱི་སད་ཁ་གསལ་པོ་བཟོས་པ་རེད། ད་དུང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གཟྱིགས་དགོས་ཚེ་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕབེས་རོགས་གནང་། དངུལ་ཁང་གྱི་དངུལ་རྱིས་ལྷག་བསྡད་ཆ་ཚང་སན་འབུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེཡོད་པ་དངསོ་གནས་
ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་གྱི་མེད་པ་དའེང་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུཡྱིན།  

ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས་པ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་ཚོད་རེད། ད་རྒྱའྱི་དུས་སུ་ད་
རྒྱའྱི་ལམ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེའདྱི་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་འཚགོས་མཁན་དང་པ་ོ
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གས་ཤྱིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་འདྱིར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙའོྱི་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་རབོ་ཙམ་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་འངོས་པར་ད་རྒྱའྱི་ེགོ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཞྱིག་
བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉནེ་ཁ་གཅྱིག་ཀྱང་འདུག ངས་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། སོན་རྱིས་འདྱི་ལྟ་
བུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ། སྱི་འཐུས་ཚང་མར་སནོ་རྱིས་དབེ་ར་ེཕུལ་བ་ད་ེའད་རྒྱ་
གར་གོས་ཚོགས་གང་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེམ་གེོགས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་
གསུང་བཤད་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། (Lok Sabha TV) དང་། (Rajya Sabha TV) ེོག་ཆ་ཚང་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིག་ཆ་ར་ེརེར་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་སོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱྱི་ལམ་ལུགས་འདྱི་
ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག གསུང་བཤད་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད། ད་ེསའྱི་ལམ་ལུགས་ཡག་པ་ོདེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཤར་སོད་
བདེ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཡང་བེད་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། མད་ོདནོ། ད་ེརྱིང་གང་ཡོད་པ་ད་ེེག་ེག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གསལ་བཤད་འདྱིས་ལ་དག་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དང་ར་ེབ་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་། ༡།༤ ནང་གྱི་ཀ་དང་
ཁ། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་དང་། སྦྱིར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོར་ ༢༩,༠༠༠༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ད་ེས་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལས་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེའང་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་དོན་དུ་ཨ་རྱི་
རོགས་དངུལ་འབེལ་ཡོད་གཅྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་
ེད་ཀར་དང་། སྦྱིར་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་ལ་དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་ནས་འག་ོགོན་གེང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་འག་ོསོང་ད་ེས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའང་འབུལ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་
ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་དགེ་རྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་སྦྲགས། ལངས་བསྡད་པའྱི་གང་ཟག་འདྱི་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་ེོག་ལ། སནོ་རྱིས་ཀྱྱི་འགན་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན། ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་མཉམ་བསྡུས་ཀྱྱི་འགན་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟེར་ན། ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
དོན་དེ་ལ་མངགས་པའྱི་མངགས་པ་ཡོད་དུས་ཤེས་རྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་
དགོངས་དོན་བཞྱིན་དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམེོང་འབུལ་དགོས་པ་དང་། དག་ེརྒན་ལ་བརྱི་འཇོག་ཉར་དགོས་པ། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ལ་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གེན་འབེབས་སྐབས་སུ་གོས་ཚགོས་ཀྱྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་དགོངས་དནོ་རོགས་ཀྱྱི་ཡོད། ད་རསེ་ཀྱྱི་སནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་བས་
ཚར་བར་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་སར་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ན་བཞེས་
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སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དརེ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ད་ེའད་གསུངས་སོང་ཞསེ་བཀའ་ཤག་
ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག སྱིར་བེང་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གནང་སྟངས་
གནང་ཕགོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡང་ར་ེསང་ལ་ཡར་སནོ་གེངོ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ༼ག༽ ཟུར་འཛར་ ༡ པོ་དེ་
གསུངས་སོང་། ཕག་དེབ་དང་འདྱིའྱི་ནང་ེོག་ཙམ་འཁྲུགས་འདུག དག་ཆ་ད་ེསོན་རྱིས་ཨ་མའྱི་ནང་དུ་ནོར་མྱི་འདུག ཕག་
དབེ་ནང་དུ་ནརོ་འདུག ད་ེའད་མཚམས་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་ངས་མཚན་རགས་འགོད་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་
རེད། མཚན་རགས་བཀོད་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འདྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་
ནས་ཞུས་ེ་ེཕོགས་སྱིག་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་དག་ཆ་ནོར་འདུག དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ཤོག་ཨ་
མའྱི་ནང་དུ་ནརོ་མདེ། མ་འོངས་པར་དའེྱི་ནང་དུ་བཅསོ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ག་ོརགོས་ལས་གཞྱི། ཟུར་འཛར་ཨང་ ༡ པ་ོནང་གསསེ་ ༨ པ། འབྱུང་བའྱི་
གོད་སོབས་ཀྱྱི་སོན་འགོའ་ིལས་འཆར་དང་། ག་ོརོགས་ལས་རྱིམ་གསུངས་པ་རེད། འབྱུང་བའྱི་གོད་སོབས་འདྱི་ང་ཚ་ོའདྱིར་
འབྱུང་བའྱི་གོད་སོབས་བྱུང་དུས། དཔརེ་ན། འདས་པའྱི་དུས་ལ་སུད་ཚངོ་འགའ་ཤས་ལ་མ་ེསནོ་ཕགོ་པ་ད་ེའདའྱི་འབྱུང་བའྱི་
གོད་སོབས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ས་ཡོམ་ཡོང་སའྱི་ཆ་ནས་ཉེན་ཁ་ཆ་ེཤོས་ཀྱྱི་གས་སུ་སེབས་
ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེས་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་ལས་འཆར་འོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། 
འབེལ་ཡོད་གྲྭ་ཚང་འགའ་ཤས་དང་། འབལེ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས། ལྷན་ཁང་ད་ེཚོར་ཟབ་སྦྱོང་སད་ནས། འབྱུང་བའྱི་གོད་
ཆག་སྐབས་སུ་སནོ་འགོག་དང་། ེབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ། གང་འད་བས་ནས་ཡྱིབ་དགོས་པ་དང་། གང་འད་བས་ནས་
བོས་དགོས་རེད། དངངས་སྐྲག་ག་ར་ེབས་ནས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཕག་དངུལ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་དེའྱི་
ེོག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རེད། ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ནས་ཕྱིས་སུ་ས་ཡོམ་དང་གནོད་སོན་ཆེ་བ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་
ཡོམ་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ག་སྱིག་ཆེད་དུ་རེད། ད་རེས་འདྱིར་སོན་རྱིས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཟུར་བཀོལ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་འག་ོཡོད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ན་བེད་ཆོག་གྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདྱི་
རེད་མ་གེོགས། སྱིར་བེང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་འགོ་སེབ་སྟངས་
སེབ་ལུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ༼ང།༽ བུད་མེད་
ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་དངོས་གནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་ེད་ཀར་བཀའ་མོལ་མ་ཞུས་པའྱི་གོང་དུ། ེོག་མ་དེར་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་གོང་སེལ་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་བེུད་གཉྱིས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནད་ཀྱྱི་
དུས་ཚོད་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ངོས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་
འདུག ཟབ་སྦྱངོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སངོ་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ས་ (Martha Farrell Foundation) ཆགས་ཀྱྱི་
འདུག ཁངོ་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ཟབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་ད་ེངས་བསམས་པར། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་
བདེ་ཚོར་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེལས་ལྷག་པ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཔ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ད་ེ
འད་སངོ་ཙང་དའེྱི་ེགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག   

སྱིར་བེང་ང་ཚསོ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སལེ་གྱི་ཚན་པ་ཞསེ་ཚགི་ད་ེབེད་སདོ་གེོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དངསོ་གནས་
བས་ན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (Gender Equality Desk) ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ངས་བསམ་པར་སྡེ་
ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་གཅྱིག་པུའྱི་ནུས་སྟོབས་སེལ་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་སྐད་ནང་དུ་ཚིག་འདང་ངེས་མེད་
ཙང་། (Gender) ཟརེ་དུས་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་མཚན་རགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་མཁས་པ་
དང་། བོད་སྐད་མཁས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་ཤུགས་སོན་པའྱི་ེོག་ནས་ེ་སྙད་གསར་པ་ཞྱིག་
ཇྱི་ལྟར་འགོད་དགོས་འདུག སྱིར་བེང་ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་གྱི་ཚིག་མཛོད་ཅྱིག་མེོང་སོང་། དེའྱི་
ནང་དུ་འབད་བརོན་གནང་འདུག་སྟེ། འདོད་བ་ོཁེངས་པའྱི་ཚིག་སྒྱུར་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུར། སྡེ་
ཚན་དའེྱི་ནང་དུ་བུད་མདེ་གཅྱིག་པུར་ད་ོསྣང་མ་ཡྱིན་པ་མཚན་རགས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། སསེ་པའྱི་མཚན་རགས་ཞུ་བཞྱིན་མདེ། 
སྱི་ཚོགས་ཀྱྱིས་བཟོས་པའྱི་མཚན་རགས་རེད། ང་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། [LGBT 

( Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender)] ཟེར་ནས་མང་པ་ོཚུད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
ཡོད་པ་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་དང། འད་མཉམ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོའྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་སྟངས་དེའང་ད་ེག་རང་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ཟབ་སྦྱོང་གནང་སའྱི་ (Desk) དེ་
ལའང་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམ་པར་མྱིང་བང་དེས་ཁྱད་པར་ཞ་ེདག་བཟ་ོཡྱི་རེད་དན་
གྱི་འདུག སྐབས་ར་ེསྡ་ེཚན་གྱི་མྱིང་བང་ལ་ལྟ་དུས། འདྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས། ལས་བེད་ཁོང་
རང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཡོད་ན། སྱི་ཚོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཡོད་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་དེར་ལྟ་སྟངས་
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གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། སྐབས་ར་ེཚོད་དཔག་ེྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ེོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་མྱིང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་
ཅྱིག་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག (Women Empowerment) ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་རོགས་ཚགོས་ནས་ཕག་དངུལ་
མང་ཙམ་རག་གྱི་མེད་ན། གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ (Gender 

Equality) ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཙང་། དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་མཚན་བང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱྱི་ེད་ལ་ཁྱད་པར་
བཟ་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་ཀྱྱི་ེོག་ནས་འཚ་ེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ (Helpline) ཞྱིག་
བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Helpline) དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ (Pilot Project)  ཞེས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཅྱིག་པུར་དབུ་
བཙུགས་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དའེྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་མདེ་ཤེས་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་དའེྱི་
ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གསོ་ཡྱི་ཡོད་ན། མངའ་སྡེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བུད་མེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སུ་ཡྱིན་
ནའང་། ཁོང་རང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་མེད། (Helpline) ད་ེབེད་སོད་གེོང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན། 
ད་ེའདའྱི་ (Pilot Project) ལ་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཙོ་བོ་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་
འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ེོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་འགོ་
བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ཙམ་ལ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་རོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་ན། ཤེས་རགོས་མེད་ན་མྱི་མང་གྱིས་བེད་སོད་གེོང་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རདེ། དརེ་ཕག་རགོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རདེ། ད་ེཡར་རྒྱས་
གེོང་ཕགོས་ཀྱྱི་ེད་ལ་ལས་གཞྱི་དང་འཆར་གཞྱི་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡོད་ན།  

ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེདག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འད་བའྱི་འཕེལ་
རྒྱས་གནང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་འད་གནང་རྒྱུར་དགེ་མཚན་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མེའ་མ། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ལ་དྱི་བ་གསུམ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེདང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀྱྱི་ེོག་ལ་ཡྱིན། བཀའ་
ཤག་སྐབས་འདྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དབེ་གསར་པ་མང་པ་ོབཟསོ་ནས། དསེ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ལ་དངུལ་གྱི་ཕན་ེགོས་དང་། མྱི་
མང་ཚོར་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོསོད་ལག་འཁྱེར་ཞྱིག་ཀྱང་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དེར་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་བསགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་



158 
 

ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ེགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྱིར་བེང་དང་བངས་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོཐུབ་པ་དང་། བཟ་ོ
མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་པའང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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 ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་ར་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེའོས་བསྡུའྱི་
སྐོར་རདེ། ད་ེགཉྱིས་དབར་འབལེ་བ་ག་ར་ེའདུག དརེ་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

འདྱི་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་གསུང་བཤད་ེོག་ལ་བགོ་གེང་ལྷུག་པོ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེར་བརེན་རྱིས་འགོ་དང་ེད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་ན་
གསུང་རགོས་གནང་། ད་ེམ་གེགོས་ཁ་སང་ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ད་ེག་རང་གྱི་ེོག་ལ་དགོངས་འཆར་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་ཕུལ་ཚར་བ་རདེ། གཙ་ོབ་ོར་འཛནི་འདྱི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སོན་
ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡།༤ ནང་གསེས་ ༼ཉ༽ པ་
དང་འབལེ་བ་འདུག  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་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་ོམཆགོ ད་ལྟ་ད་ེའསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དེ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡།༤ ནང་གསེས་ ༼ཉ༽ པ་ད་ེ
དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན། ངས་གོང་དུ་དག་ེརྒན་གྱི་ཕགོས་སར་རྒྱུ་ད་ེ
འང་༼ཀ༽ དང་ ༼ཁ༽ དའེང་སོབ་ཁང་དང་སོབ་གྲྭར་འབེལ་བ་ཡོད། སོབ་གྲྭ་དང་དག་ེརྒན་གཉྱིས་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆ་ེ
ཤོས་རེད། མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབེལ་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངའྱི་ད་ེལ་སྟངས་འཛིན་བས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ག་ར་ེབས་ནས་
གོ་སྐབས་སད་ཡྱིན་ནམ། སྟངས་འཛིན་གཅྱིག་གྱུར་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། མུ་མཐུད་ནས་བཤད་བཅུག་ན་མུ་
མཐུད་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་སྟོན་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་སང་ལ་གསུང་མྱི་དགོས་པའྱི་ེོག་ནས། དོན་
མེད་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུང་མྱི་དགོས་པར་གཙོ་འདོན་
གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་གཞན་གྱི་ེོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆོས་
སནོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གེན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བེང་འདྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དང་བངས་དཔྱ་དེབ་
བཟོས་མེད་པ་ཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱྱི་རེད་དན་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ད་ེག་ར་ེཟརེ་ན། ས་ོསོས་མེངོ་བ་དང་ཤེས་པ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ག་ས་ེབསམ་ཚུལ་དང་མྱི་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལབ་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ནམ་ཡང་ཞུ་མ་མོང་། ད་ལྟ་ས་མཚམས་ཁག་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་
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ལག་དེབ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་མ་གོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་གོམ་འགོས་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་
མཚམས་ཁག་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་གཞུང་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་ཧ་མ་ག་ོམཁན་མང་པ་ོའདུག བཙན་བལོ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་ཕར་འབལེ་བ་མཐུད་ནས་བོད་པ་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོདང་། ད་ེ
ཚརོ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མེངོ་གྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བདོ་པ་དརེ་བདོ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚརོ་
བ་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཚན་པའྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བེང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ངས་བུད་མདེ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་བསྐ་ོཕོགས་ེད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ེོག་མར་བུད་མེད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལྔ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་རེད། 
དེའང་ས་ོསོའ་ིགནས་རྱིམ་ལས་དམའ་བའྱི་ེོག་ལ་བསྐ་ོགཞག་བས་ེེ། ས་གནས་གཞྱིས་འགོར་བེང་འདུག གཞྱིས་འགོ་
བས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ས་གནས་གཞན་ལ་ལས་དྲུང་ེོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག མྱི་མང་ལ་གནས་སྟངས་
ཇྱི་ཆགས་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་ཤེས་རོགས་མེད་པར་སོང་། མང་ཚོགས་ནང་ག་ར་ེལབ་ཀྱྱི་རེད་ཟེར་ན། བུད་མེད་ས་གནས་གཞྱིས་
འག་ོབསྐ་ོགཞག་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཇོན་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། བུད་མེད་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོམང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་
རསེ་སུ་མར་ལས་དྲུང་ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཟརེ་མཁན་མང་པ་ོའདུག ངས་ཀྱང་མེོང་སོང་། བུད་མེད་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་བསྐ་ོགཞག་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གནས་རྱིམ་དང་མཚུངས་པའྱི་ེགོ་ལ་ངེས་
པར་དུ་བསྐ་ོདགོས་འདུག་མ་གེོགས། གནས་རྱིམ་གོང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཕྱིས་སུ་གནས་རྱིམ་འོག་མར་
ཕབ་ན། ད་ེེག་ེག་ཅྱིག་མེོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འག་ོཁྱིད་སེད་སྱིང་གྱི་ེོག་ལ་རདེ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བེང་བུད་
མེད་འག་ོཁྱིད་སདེ་སྱིང་ལ་འབལེ་བ་བེགས་ནས་བུད་མདེ་རང་འཇགས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གནས་རྱིམ་ེགོ་བེང་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་གསར་གེོད་འད་ཞྱིག་མེོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་གསར་པ་ད་ེའད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་
གནས་རྱིམ་ེོག་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གང་ལྟར་འགན་ཡདོ་པའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གྱི་ེགོ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད།  

གསུམ་པ་ད་ེབུན་གཡར་ེད་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བེང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཚོང་པ་ད་ེཚརོ་བུན་ལོན་གཡར་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། བསགས་བརོད་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ངས་ག་ར་ེདན་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ཤེས་ཡོན་གྱི་
ེོག་ལ་བུན་ལོན་གཡར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་ཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཟེར་
དུས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོམ་ར་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་དའེྱི་ེགོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞསེ་རགོས་
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ལ་
བསགས་བརོད་གནང་བར། ལས་བེད་ཀྱྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚན་པ་དེའྱི་མྱིང་བང་ད་ེ
ེོག་མ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མས་འདོགས་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་ཡྱིན་པ་དང་། 
དབེ་བ་མེད་པ། ཡྱིན་ནའང་། ནུས་པ་ཡོད་པ་ད་ེགོང་སེལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས་
མྱིང་ད་ེབེགས་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག དརེ་བརནེ་ང་ཚསོ་འདྱི་ཡག་པ་ོམེངོ་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཚིག་ད་ེའད་ཞྱིག་བེགས་ན་སྟབས་བད་ེཔ་ོམ་མེངོ་བར་སོང་ཙང་། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གང་ཡོད་པ་ད་ེཡར་རྒྱས་གེང་
རྒྱུའྱི་ཚན་པ་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་རྙྱིང་པར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ེ་སྙད་ག་ར་ེབེགས་མ་བེགས། དནོ་དག་ཡང་སྙྱིང་ད་ེལག་པར་གཟུང་རྒྱུའྱི་བ་ད་ེརདེ། ད་ེའཛིན་
ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ེང་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་དང་མཚན་མ་ཁྱད་མེད། གང་གསུང་གྱི་ཡོད་ནའང་། དེང་སང་འདྱིའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེབུད་མེད་རང་པ་ལ་བྱུང་བའྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་ོལའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། མཚན་མ་གཞན་ལའང་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྡེ་ཚན་དེ་དངུལ་ཙམ་གྱི་ཆེད་དུ་
བཙུགས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དའེང་ངས་གསལ་པ་ོབདེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ར་བའྱི་རོགས་ཚོགས་མང་པོར་ཆ་རེན་ད་ེཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེཡོད་པ་རེད། ངས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དངེ་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མྱི་ཉུང་ཙམ་ཞྱིག་བུད་མདེ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་གྲུབ་ཆ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་
བུད་མེད་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དེའྱི་སང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ས་རེས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་
བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ེ་སྙད་དརེ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁལོ་དང་སྦྲགས་ 
(Gender) དང་ (Equality) ཞེས་གང་འད་སྒྱུར་དགོས་ཡོད་དམ་མེད། མཚམས་ར་ེསྒྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་གྱིའྱི་དོན་དག་
ད་ེམ་སེབས། ེད་ཀར་བསྒྱུར་ནའང་མ་འགྱིག ེ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་པ་ཡྱིན་དུས་ཅ་ཟྱིང་པ་ོཞྱིག་འདུག ེན་ེན་ེ་སྙད་
རྙྱིང་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ང་འད་པ་ོཆ་བཞག་ན་དཔ་ེཆ་ལྟ་མོང་མེད་དུས། མཚམས་ར་ེེ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་མཛོད་ནང་
དུ་ེོན་གྱི་ཡོད་སྱིད། ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ེ་སྙད་ཡག་པ་ོཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན་
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འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་བརྡ་ཆད་གེན་འབེབས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་གང་གེན་འབེབས་གནང་བ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་བརྒྱུད་ནས་
མར་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་གསར་པ་ག་ར་ེསེབ་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་། ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་དང་པ་ོགཅྱིག་བཟསོ་ནས་
ཤེས་རྱིག་ལ་ཡར་ཕུལ་ནས། མེའ་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འགོ་གེན་འབེབས་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་དུང་ེག་ེག་བསྡད་དང་མ་བསྡད་ད་ེག་ོབ་ལེན་ཕགོས་ལ་རག་ལས་ཀྱྱི་རེད། དརེ་བརནེ་མ་འངོས་པར་ཚགི་ཡག་
ཏུ་གེང་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཚན་པའྱི་ཁྱབ་ཚད་ཆ་ེརུ་གེོང་དགསོ་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེལའང་ངས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེ
བཞྱིན་རྱིན་མེད་ཀྱྱིས་ཁ་པར་སད་པ་དེ། ད་ེགང་འད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་དབུས་ཀྱྱི་ཁྱིམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་གནས་
སའྱི་མངའ་སྡ་ེམང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཆགས་ས་ད་ེཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡ་ེཆགས་ཡདོ་དུས། ང་ཚསོ་གནས་སྐབས་རྱིང་
ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའྱི་ཁ་པར་རག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་རདེ། ཁ་པར་རག་རྒྱུ་དེའང་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེར་
ཁྱིམས་ེོག་ནས་འགན་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེའྱི་རོང་གཞུང་གྱི་ཁ་པར་ེར་འཕྱིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་
ནས་སྙན་ཞུ་འབུལ་པའྱི་སྐབས་སུ། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ེོག་ནས་ལུང་དངས་ནས། 
དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་འབད་བརོན་བས་ནས་མེའ་མར་ད་ེརག་པ་རེད། ད་ེད་ེག་རང་མ་བཞག་པར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ཚང་མར་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ཀྱང་ཕུལ་ཡོད། འབེལ་ཡོད་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ལ་དམྱིགས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རེད། དེར་
བརནེ་ཁྱབ་ཚད་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཁ་པར་དའེྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ད་ེཧྱི་མ་ཅཱལ་ལ་ཡདོ་པར་སངོ་ཙང་། ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་ལ་མཐུན་རནེ་ད་ེས་གནས་འདྱིར་མ་གེོགས་མེད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཁྱབ་ཆ་ེརུ་གེང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེ
འཁརོ་བསྡད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱིར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕགོས་ཀྱྱི་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་དུའང་ང་
ཚསོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད། བང་ཕོགས་ལའང་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད། བང་ཤར་ལ་སེལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
རྱིམ་པ་སད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཁ་པར་ད་ེབཙུགས་ཡོད་ཟེར་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དང་། 
བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཚན་པས་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཁ་པར་ེོག་འབེལ་བ་བས་ན་དཀའ་ངལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གསུང་རྒྱུར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ེོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡྱིན་ས་རེད། 
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡར་ེོན་རྒྱུ་ད་ེེགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ཁ་སང་ངས་གང་ཤེས་པར་བས་ན་འབེལ་བ་གནང་མཁན་མྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ེེ། རེས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་པར་ེོག་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང་
འདུག ད་ེཚོར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱྱི་རོགས་སོར་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྙན་སེང་ཞུ་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་འདུག་སྟ།ེ ཚབས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་གང་ཡང་རདེ་མྱི་འདུག མཐུན་རནེ་ད་ེབསྐྲུན་པ་ཙམ་
གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞེད་སྣང་བེད་མཁན་ཡོད་ས་རེད། དེས་ཤུགས་རེན་གྱི་ཕན་ེོགས་ཡོད་ས་རེད། ཁ་པར་སེབས་
ནའང་མ་སེབས་ནའང་བཙུགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ེགོས་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཁྱབ་ཆ་ེརུ་གེང་རྒྱུའྱི་
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དགངོས་པ་བཞསེ་ཀྱྱི་ཡོད། ཉ་ེཆར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱིས་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བསྐོང་
པ་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ེ་ེས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
པ་རདེ། ནང་སྱིད་ཀྱྱི་ཚགོས་འདུ་འགྲུབ་པ་དང་ང་ཚསོ་ད་རྒྱའྱི་ེགོ་མུ་མཐུད་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མར། སྱི་ཡོངས་
ཀྱྱི་ལང་སྡོད་མཁན་གྱིས་ང་ོསོད་དང་། ཚན་པའྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ཀྱྱིས་དེའྱི་ེོག་ལ་ང་ོསོད་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་
ཡག་པ་ོབྱུང་ན་མངའ་སྡ་ེལ་དཔག་པའྱི་ཁྱིམས་ེོག་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལག་
དབེ་ཆ་ཚང་མར་འགེམ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པའྱི་རྱིན་འབབ་སད་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཁ་པར་ད་ེ
འཕལེ་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་དག་ེམཚན་འདུག ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་སྐབས་དང་དུས། གནས་སྟངས། དབུས་ཀྱྱི་ཁྱིམས། ས་གནས་ཀྱྱི་
ཁྱིམས། མངའ་སྡེའྱི་ཁྱིམས། ང་ཚ་ོག་པར་གནས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག དེར་བརེན་དགོངས་
པར་ད་ེབཞྱིན་འཁརོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་མང་པོ་བཟོས་པ་དེར་བཀའ་ ཤག་ལ་
བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསགས་བརོད་གནང་མྱིན་ལ་ལྟོས་མེད་དོན་ད་ེལ་མངགས་པས་
མངགས་པ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་སྦྲགས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་
རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབལེ་ནས་བང་ཤར་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། མཚམས་ར་ེད་ེའད་
ཞྱིག་གསུང་དུས་སྙན་པ་ོཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བོད་
མྱི་མང་པ་ོལྷག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ལས་བེད་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་འག་ོདུས་མྱི་གངས་ ༡༠༥ ནས་མྱི་གངས་ ༥ 
མ་གེོགས་བོད་པ་རེད་མྱི་འདུག ངས་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། སྟབས་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག བོད་སྐད་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་བོད་པ་རེད་
མྱི་འདུག བོད་སྐད་མ་ཤེས་ཀྱང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འདུག བོད་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཡོད་པར་སོང་ཙང་བོད་སྐད་ཡག་པ་ོཤེས། ད་ེནས་ང་
བོད་པ་ཡྱིན་ལབ་ན་ལ་དག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་སོབ་ེོན་ལག་འཁྱེར་ལྟ་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱབ་གཉེར་ཁྱེར་ནས་འཛུལ་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དེའྱི་ེོག་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོབེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུ་གེོང་
ཆགོ་གྱི་རདེ་དེ། ངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པ་ཞྱིག་ས་གནས་གང་དུའང་ལྷག་ཡོད་ན། ལོད་ཡྱིན་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་པ་རེད། དེང་སང་ག་རེ་བས་ནས་
འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། དའེང་ས་ོསོར་དྱི་བ་འདྱི་དགོས་
རདེ། ཚང་མ་ཚུར་གཡུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། ར་བའྱི་དགོངས་པར་འཁོར་
ནས་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ། འདྱིར་ལང་སྡོད་མཁན་དེར་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་མ་གེོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ལས་
ཁུངས་སྡོད་དགོས་དུས། ཆུ་འག་ོཡྱི་རེད་ད་ེཟམ་པ་གནས་ཀྱྱི་རདེ། འབེལ་ཡོད་ཚརོ་མངགས་ནས་མ་འངོས་པར་དའེྱི་སང་ལ་
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དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་སྐོར་ེན་ེན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཆ་ཚང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
འབུལ་རྒྱུའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ེོབ་ཚར་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ད་ེཚོའྱི་ེོག་ལ་ེན་ེན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརོན་
ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། མ་ལྷག་པ་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ནས་དུས་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རདེ་མ་གེོགས། དགསོ་པའྱི་དབང་གྱིས་དཔྱ་དབེ་ཞུ་རྒྱུ་རྱིགས་གནང་ན་ེགོ་ཙམ་ཅ་ཟྱིང་པ་ོ
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས། འགོ་ཁྱིད་སེད་སྱིང་ེོག་ལ་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་ར་ེ
བུད་མེད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཀ་ཆ་ཚང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པ་ལ་འབེལ་བ་བེགས་ནས་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་
དུས། མཚམས་ར་ེལན་འདེབས་བས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དང་པ་ོཞུས་ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བསྐ་ོ
གཞག་དང་། བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་ཚན་པའྱི་དབར་འབལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་རེད། 
བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱིས་འགན་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། གནས་རྱིམ་
ཡར་སར་བ་དང་མར་ཕབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མ་རེད། ས་གནས་ཆེ་ས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་
གནས་རྱིམ་ད་ེཟུང་དྲུང་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་དྲུང་ལས་ཤྱིག་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་འཛགེས་ནས་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ེགོ་འཇོག་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱིས་སུ་གནས་སསོ་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་གཞན་དུ་ལས་དྲུང་བ་དགསོ་ཀྱང་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེགནས་
རྱིམ་ཕབ་པ་མ་རེད། ཁ་སང་སྐུ་ོསྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་སོང་། དང་པ་ོབསྐ་ོགཞག་བདེ་དུས་འག་ོམཁན་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱྱི་ཉྱིན་མོ་ལའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གང་མང་ཕེབས་དགོས་འདུག ནུས་སྟོབས་དགོས་ཀྱྱི་
འདུག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ཟེར་དུས་བཀའ་བོན་དང་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་བུད་མེད་མང་པ་ོཡོང་བ་རང་པ་མ་རེད། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། བརྒྱ་དཔོན། བཅུ་དཔོན་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་འགོ་
ཁྱིད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཚང་མ་བཀའ་བནོ་དང་སྱི་འཐུས་ནང་བསེབ་རྒྱུ་ད་ེའད་
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་མ་ཕེབས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ངས་དེར་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་། རྱིམ་པས་ཡར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་མང་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་
འགོ་ཁྱིད་བྱུང་ན་གང་ཅྱིའྱི་ེད་ནས་ཡག་པ་ོའདུག ཁ་སང་སྐུ་ངོས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར། ཨ་མ་དང་། གཅེན་མོ། གཅུང་མོ། 
སྤུན་མཆེད་བུ་རྒན་གཞོན་གཉྱིས་ཡོད་ན་འཁྲུགས་པ་མང་པ་ོཤོར་གྱི་འདུག བུ་མོ་གཅྱིག་དང་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ན། བུ་མོ་དེས་
གཅེན་པ་ོཟེར་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་འག་ོཁྱིད་ཡག་པ་ོདགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དེའྱི་ེོག་ལ་ཤུགས་བསོན་རྒྱུ། ད་ེནས་ེན་ེན་བཀོད་སྱིག་ཚན་པའྱི་ེོག་ནས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གནས་རྱིམ་ེོག་བུད་མེད་གེང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཐུབ་དང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་རེན་མང་པོར་རག་
ལས་ཀྱྱི་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་མ་འཁོར་བ་མ་རེད། བ་ས་བ་མེད་དུས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བསམ་ཚུལ་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ ༦༣,༦༤༨,༧༥༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས 
༢༤༩ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་སྙན་སོན་གནང་
མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་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 དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉརེ་ཁྱོན་བསྡམོས་ ༣༤༧,༣༠༡,༡༧༣ དརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་ ༣༤༧,༣༠༡,༡༧༣ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་
གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བསེབས་སོང་། དཔལ་ལས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
བཙུགས་ནས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའང་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིེབས་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ེོག་ནས་འཛུགས་ཐུབ་པར་སྙྱིང་ེག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ེོག་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་མང་པ་ོབས་ཚར་བ་རེད། ལག་ལེན་
བསྟར་ཐུབ་གབས་ཡདོ་ཟེར་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་
བར་དུ་ང་ཚོས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བུ་ལོན་མར་གང་འད་རག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
རེད། ངས་དྱི་བ་དེར། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མ་ར་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཡར་མ་ར་
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འཛུགས་དགསོ་ན་གང་འད་བ་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་བོད་པ་འབརོ་ལྡན་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ེ་ེམ་ར་
ཡར་བཙུགས་ནའང་དེ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ནར་གེོང་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱྱི་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་སོར་ ༡༠༠ 
ཡར་བཅུག་ན་སདེ་ཀ་གཅྱིག་ཀྱང་མདེ་པར་ལེན་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་འག།ོ སདེ་ཀ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་སོད་ཀྱྱི་རདེ་དམ། དའེང་བདོ་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེརང་ཁ་རང་གས་ོཡྱིན་ཙང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཚོང་པ་དང་འབོར་ལྡན་ཅན་མང་པ་ོཡོད་པ་
རེད། ད་ེཚོ་ཡར་གཞུག་དགོས་ན་འཇུག་སྟངས་གང་འད་རེད། མྱི་སེར་པ་དེས་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་གེོང་དགོས་
རདེ་དམ། ཡང་ན་དངུལ་རྡགོ་རྡོག་ཁྱརེ་ནས་ཡངོ་དགོས་རདེ། དངུལ་ད་ེཡར་བཅོལ་དུས། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་
ནང་དུ་ (FD) བཞག་ན་ལག་འཁྱེར་ཞྱིག་སོད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་ེ་ེབཀའ་ཤག་
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ ༡༠༠ ཞྱིག་ཡར་བཅོལ་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་འག་ོཡྱི་རེད། རེས་སུ་མར་ལེན་དུ་འག་ོདུས་
གེའ་མ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་འག་ོསྟངས་དང་འག་ོལུགས་གང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་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 གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་ད་ེས་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བ་དང་། ད་
རསེ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་སནོ་རྱིས་ཀྱྱི་འཆར་འབུལ་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད།  

ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཤེས་ཡོན་བུ་ལོན་ེགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ེངས་ཆདེ་དུ་མངགས་
ནས་བཞག་པ་ཡྱིན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐབས་སུ་བསར་དུ་བསེབ་ཀྱྱི་རེད་བསམས་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མཉམ་དུ་ལན་འདེབས་དགོས་བསམས་པ་རེད། ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ཕྲུ་གུ་ནང་
བཞྱིན་རྐང་པ་བཙུགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་གྱི་བུ་ལོན་ད་ེབལྟས་ན་ཧ་ཅང་སྙྱིང་ར་ེམ་ོཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
ཅ་ཟྱིང་པའོང་ཡདོ་པ་རདེ། ལ་ོརྱིམ་གཅྱིག གཉྱིས། གསུམ། བཞྱི། ལྔ། ད་ེནས་ཆདེ་ལས། ད་ེནས་གཞྱི་ནས་ལས་ཀ་བདེ་དུས་
ལོ་བཅུ་ཙམ་རེས་སུ་ཚུར་རག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཁར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་མེད་བསམ་བོ་
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གེང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ེེ། ཉེ་ཆར་ཤེས་རྱིག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་
དང་། ཤེས་རྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས། ང་ཚོས་གནས་སྐབས་རྱིང་ཆེད་ལས་སན་པ་ཚོར་བུ་ལོན་གེང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་
བཀའ་དྱིན། འབེལ་ཡདོ་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་ཆདེ་ལས་སན་པ་ཚརོ་ཞབས་བཀྱག་
རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དེར་སོབ་ཡོན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སོད་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པར་སོང་། བཀའ་ཤག་ནས་བུ་ལོན་གེང་
རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཚར་བ་ཡྱིན། དའེང་གེོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་སོབ་ཡོན་ལེན་མཁན་ཡོད་ཚད་ཆ་
ཚང་ལ་བུ་ལོན་བེང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་མག་ོལས་ར་ཆ་ེབ་བཟ་ོཔའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་སུ་
བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའད་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་གྱི་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། 
སན་པ་ཆགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སན་པར་གསོལ་ཕོགས་ཆེ་བ་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཅོག་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཕོགས་ཚང་མར་དགོངས་པར་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག གེང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཚུར་
ལོག་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལའང་བསམ་བ་ོགེོང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ཚུར་གང་འད་བས་ནས་ལནེ་དགསོ་ཡདོ་མདེ་རྱིས་ད་ེསནོ་ནས་རྒྱག་
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག ཁ་ེཡོད་ཚགོས་པས་ངས་དངུལ་གེོང་གྱི་ཡྱིན། དངུལ་ད་ེཚུར་སབེས་ནས་ང་ལ་ཁ་ེཕན་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་
བསམ་བ་ོགེོང་གྱི་རདེ་མ་གེགོས། སྱི་ཚགོས་བད་ེར་ནང་བཞྱིན་བསམ་བ་ོགེངོ་གྱི་མ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བསམ་བོ་མ་འད་བ་ཞྱིག་གེོང་དགོས་དུས། ཤེས་ཡོན་ེོག་ལ་ཆེད་ལས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གནས་
སྐབས་སན་པའྱི་ེོག་གེང་རྒྱུའྱི་ེག་གཅོད་བས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིམ་པས་ེོན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ཤེས་ཡནོ་ེགོ་ལ་བུ་ལནོ་གེང་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་ད་ེཙམ་ཡྱིན།  

 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དེས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
མང་པ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་གོལ་བ་དང་ཧ་ལམ་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག ང་ཚ་ོཡང་བསར་ལྡྱི་
ལྱིར་རྒྱ་གར་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་དང་མཉམ་དུ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ནས་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོའགའ་ཡྱི་ེགོ་
ལ་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་བདུན་པ་ཡལོ་ཙམ་བར་དུ་འགོར་སངོ་། དའེང་རྱིས་མཚམས་སུ་སྙན་ེ་ོསདོ་དགོས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་ཚགོས་མྱི་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིག་ཚད་གེངོ་དགསོ་འདུག 
སྦྱངས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་རྒྱའྱི་ེགོ་ནས་ཡྱིག་ཚད་གེང་རྒྱུ་བང་བསྱིགས་ནས་བསྡད་ཡདོ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་གྱི་གནང་ཕོགས་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདུག དམ་པ་ོཞ་ེདག་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིག་ཚད་
གེོང་དུས་ཀྱང་སོ་སོས་མ་སྦྱངས་ཀ་མེད་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་སྱིག་གཞྱི་དང་ཁྱིམས་བཀག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེངས་ཞོར་འཕསོ་ཙམ་ཡྱིན།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་བཀའ་འཁོལ་ེབོ་ཚར་བ་རདེ། བཀའ་
འཁོལ་ེོབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བེང་བ་རེད། ད་ེས་བེང་བ་ད་ེདག་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཀྱྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད་མ་གེོགས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་
རའྱི་ངོས་ནས་འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་གྱི་ལས་གཞྱི་རེད། ད་ེགཉྱིས་དབ་ེབ་འབེད་དགོས་རེད། ད་ེདབ་ེབ་མ་ཕེས་ན་ེག་ེག་
བསྡད་ཀྱྱི་མ་རདེ། ད་ེནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་ནས་མང་ཚགོས་ལ་
བུ་ལནོ་བེང་། ཟླ་རརེ་དངུལ་ཚུར་བསགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་གསུམ་མཚམས་བསགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ། བུ་ལནོ་བེང་བ་ད་ེཚརོ་
ཁང་པའྱི་གེའ་མ་དང་། དངུལ་ཁང་གྱི་གེའ་མ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་
ཁང་ཆེན་མོས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་རེད། དངུལ་ཁང་ལས་ཡང་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ད་ེཡོང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལྟར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱྱི་རེད། ང་ཚོར་དྱི་བ་བསེབ་ཀྱྱི་རེད། ཟླ་བ་
གསུམ་ར་ེམཚམས་ཁྱད་ལས་ཀྱྱི་ཚགོས་པ་གསུམ་གྱིས་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ེགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སྙན་ེ་ོབེོན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྙན་ེ་ོདེ་ནས་མར་གཅྱིག་འཛག་པ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་དངུལ་ཁང་དངོས་ཆགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ། 
དཀའ་ངལ་ད་ེའད་མ་འཕད་པའྱི་ཆེད་དུ་གཟབ་གཟབ་མང་པ་ོབེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

དངུལ་ད་ེདངུལ་ཁང་ཆེན་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ད་ེས་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༠༠༌༠༠ གྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེཆར་ཁྱིམས་དརེ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༌༠༠ ཆགས་པ་རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་རྱི་ལམ་བེང་བ་གཞྱིར་བཟུང་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་སོན་རྱིས་གེམ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༠༠ ཆེད་དུ་བསགས་ཡོད་པ་
རེད། སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༠༠ ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༠༌༠༠ གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དུ་བཙུགས་ནས། ང་
ཚོས་ེབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བེོན་ནས། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་གེན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེདག་མ་
ཚུད་པར། རྡགོ་རྡགོ་ཅྱིག་བསགས་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་སང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འབེལ་ཡོད་མྱི་གཉྱིས་ཕབེས་པ་རདེ། མང་པ་ོ
ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་དངུལ་ེབས་ཤེས་བེང་ནས་མ་ར་བཙུགས་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་ཐུག་ཞུས་བཞག་ན། 
མཚམས་ར་ེབོད་མྱི་ཚོས་དངུལ་བཅོལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་བཅོལ་དུས་ཁྱིམས་དང་། སོ་
སོའ་ིམྱི་སེར་ལག་འཁྱེར། ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེདག་སད་རྒྱུར་མཚེར་སྣང་བེད་དུས་ཁག་པ་ོའདུག ང་ཚ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་གཞན་དག་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་དགའ་པ་ོའདུག དེར་བརེན་མེའ་མ་དེར་དངུལ་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ ཡུ་རོབ་
ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་ནས་རག་པ་རེད། ད་ེཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་སོར་ས་ཡ་ 
༣༠༠༌༠༠ ད་ེལྟར་ཆགས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ང་ཚའོྱི་མ་ར་རདེ། དའེྱི་ེགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོབཞྱིན་པ་
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རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་ད་ེདངུལ་ཁང་ནང་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་
ན་ (Saving) ནང་བཞྱིན་བཅོལ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་མ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ལེན་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་འགལ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ད་ེས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འགེལ་གཞྱིར་བཟུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
གསུམ་གྱིས་མ་ཤས་བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱིས་མ་ཤས་བཙུགས་ནས་དངུལ་ད་ེད་ལྟ་ང་
ཚ་ོལ་ཡདོ་པ་རདེ། མ་ཤས་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༠ དའེྱི་བདག་པ་ོང་ཚ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་མ་ད་ེང་ཚ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་
མ་ད་ེང་ཚ་ོམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་བདག་པོའ་ིེོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདས་དགོངས་པར་འཁོར་
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ད་ེགཞུང་རང་གྱི་དངུལ་དགོས་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་བསམ་བ་ོགེོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་
མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བེང་པའྱི་ེོག་ནས་རེད། ད་ེནས་མ་ཤས་འཛུགས་རྒྱུ་མ་གེོགས་
དངུལ་ཁང་ནང་བཞྱིན་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་མེད་དུས། ེོག་ཙམ་མྱི་མང་ཚང་མར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རསེ་མ་
དངུལ་ཁང་རང་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ལ་དངུལ་ཡོད། དངུལ་
དམར་ཡྱིན་བཞེས་རོགས་གནང་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག དེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལེན་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་
འཇུས་སྤུ་བེོག་ནང་བཞྱིན་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ེོག་ནས་སོ་སོའ་ིདངུལ་ད་ེདཀར་པ་ོཡྱིན་པ་བསྒྲུབས། 
ད་ེནས་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་འཇུག་དགོས་ཀྱྱི་རེད་མ་གེགོས། དངུལ་ཁང་མ་ཡྱིན་པར་དངུལ་བཅོལ་རྒྱུ་
རྱིགས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། དངུལ་དམར་པ་ོབཅུག་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཧྱིན་
སོར་ ༢༠,༠༠༠ ཀྱྱི་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་བརྒལ་ནས་ང་ཚ་ོའགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ཆ་དངུལ་ཉར་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ལ་མ་ཤས་འཇུག་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་ད་ེའད་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་
ར་ེད་ེའད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་ཅ་ཟྱིང་པ་ོམེད་པ་ད་ེའད་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་
ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཞབས་ཕྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་མ་
འགལ་བ་བས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་རནེ་རདེ།  

དེར་བརེན་དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། དངོས་གནས་གཞུང་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ན་བསམ་པའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ན། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ས་ོ
སོས་མ་ར་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་མ་ར་བཞག་ཚར་བ་ད་ེདག་
ལ་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་རདེ། མ་ཤས་ཀྱྱི་ལག་འཁྱེར་འབུལ་གྱི་རདེ། ཁྱེད་རང་གྱིས་མ་ར་འདྱི་ཙམ་བཞག་
འདུག་ཟེར་ནས་མ་ཤས་ཀྱྱི་ལག་འཁྱེར་ཕུལ། དེའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ད་ེརེས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ། དེའང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་མ་ཤས་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
མ་ར་དང་མ་ཤས། སེད་ཀ་བཅས་ཁ་གསལ་ཕེས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བོད་པ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སྡོད་མཁན་
ཚརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་དང་ནུབ་ཕོགས་ཁུལ་གྱི་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་ཡདོ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་
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ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Saving Account) ལ་སེད་ཁ་ཧ་ལམ་མེད་པ་འད་པོ་རེད། མཚམས་རེ་དངུལ་མང་
དགས་པའྱི་རེན་གྱིས་སདེ་ཀ་ཕར་འཇུག་དགོས་པ་ད་ེའདའང་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོས་ཚུར་དངུལ་བཅོལ་ན་
བརྒྱ་ཆ་ ༢ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༢༌༥། བརྒྱ་ཆ་ ༣ མ་གེོགས་འབུལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚསོ་མར་གེངོ་དུས་སེད་ཀ་མཉམ་དུ་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ གེང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་འཁོར་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
རྒྱ་གར་ནང་ད་ེབཞྱིན་འཇོག་མཁན་རག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཡོང་གྱི་མ་རེད། འདྱི་སྐབས་དང་དུས་ལ་གནས་སྟངས་ཚང་
གྱིན་ཚང་གྱིན་དངུལ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལ་ལྟ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་
བྱུང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། ད་ཆ་ཚོང་པ་དག་གས་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་ར་ེཅ་ཟྱིང་པ་ོ
འདུག གང་ལྟར་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེའདའྱི་མ་ཤས་ཀྱྱི་དངུལ་འཛུགས་མཁན་ཡོད་ན། ཡྱིག་ཆ་དང་མཐུན་རནེ་ཆ་ཚང་
ཚང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེར་མ་ཤས་ཀྱྱི་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་འབུལ་གྱི་རདེ། དའེང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ ༢༠༡༣ གཞྱིར་བཟུང་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིལམ་སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
འབུལ་གྱི་ཡོད། དསེ་ག་པར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་བུན་གེངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕར་བེང་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཚུར་ལགོ་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོདང་ནན་པ་ོ
བས་ནས། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་གྱི་སྡ་ེཚན་གསུམ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་བད་ེདོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཁྱིམས་ཁང་ཡོད་པ་རདེ། (Consumer Forum) ད་ེའད་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་ང་ཚརོ་ཚུར་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཆ་ཚང་མ་
ལག་བཟོས་ནས། ད་ེའདའྱི་མཚན་ཉྱིད་ཚང་བ་བཟོས་ནས། མ་འོངས་པར་ཁ་ཆག་འདུག་དང་སྣ་ཆག་འདུག་ལབ་རྒྱུ་མེད་པ་
ད་ེའདའྱི་འབད་བརནོ་བདེ་བཞྱིནཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལུང་པ་ཆནེ་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་དུའང་། 
དངུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕབེས་མཁན་ད་ེའདའང་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འངོས་པར་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅསེ་ངས་
ལབ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱྱིས་སོ་དང་སེའུ་ཁུང་ཚང་མ་བཀག་ནས་དམ་པ་ོབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ེོག་མ་དེར་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གཙསོ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་། ལས་དནོ་དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པར་གནང་བ་དརེ་



171 
 

ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་ཆེད་ལས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ལ་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ེགོ་ལ་ཐུགས་ེག་ཆོད་ནས། ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་སོང་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་དགོས་དོན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་ཀྱང་མཁྱེན་འདོད་ཡོད་ཀྱྱི་རེད་སྙམ། གཙ་ོབ་ོད་ེ
ཡྱིན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱིས་བུན་གཡར་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་ཚར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བུ་
ལོན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གཡར་གྱི་ཡོད་དང་། མེ་ོཤོས་ག་ཚོད་ཙམ་གཡར་གྱི་ཡོད། ད་ེགཡར་བ་ལ་ཆ་རེན་ག་ར་ེདགོས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རེད། གཡུ་དང་། བྱུ་རུ། གཟྱི། མུ་ེྱིག་ད་ེཚ་ོགེའ་མ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། ཁང་པ་དང་ས་ཆ་ད་ེ
འདས་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། གང་ལྟར་དེར་ཆ་རེན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པར་སོང་། ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཡར་ཚར་
བའྱི་རསེ་སུ་ལ་ོག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་བུ་ལནོ་ད་ེཚུར་འཇལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད། བུ་ལནོ་གཡར་ནས་ཚུར་མ་འཇལ་བར་གྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་དེའྱི་ནང་དུ་གཡར་མཁན་གང་ཟག་དསེ་གང་བེད་དགོས་རདེ། གཡར་ས་དེས་ག་ར་ེག་ར་ེགནང་དགོས་རེད། མད་ོདོན། 
དའེྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བརོད་མེྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བས་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་དངོས་གནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་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 མ་འངོས་པར་ངའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེགསན་པའྱི་སྐབས་སུ་
སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ེབེས་རའྱི་འཚ་ོརནེ་རགོས་སརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་། གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཚངོ་
ལས་བུན་གཡར་གཉྱིས་མ་འཁྲུགས་པ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་ངོས་
ནས་འཚ་ོརནེ་རོགས་སརོ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད། ད་ེཚངོ་གྱི་བུ་ལོན་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ེེབས་རའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་བདེ་ར་དང་། མྱི་མང་གྱི་བད་ེར་ཆེད་དུ་རེད། ཕྱིས་སུ་འཚ་ོརེན་ཡར་རྒྱས་གེང་
རྒྱུའྱི་བུ་ལོན་དེར་སེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་དང་། གཞན་པ་ད་ེཆེ་བ་འདུག ང་ཚོས་ེོག་ཙམ་མགོ་རྙོག་ེེབས་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཚོར་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དང་པ་ོནས་ད་ེགཉྱིས་གསན་ནརོ་མ་ེབེས་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་འཚ་ོརནེ་རོགས་སོར་གེང་རྒྱུ་ད་ེསེད་ཀ་ཡང་མ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་དོད་འད་
པ་ོཞྱིག་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ེབསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བདེ་ཀྱྱི་ག་ཆའང་འདང་གྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་རགོས་ཚགོས་ཀྱྱི་དགངོས་པ་
དང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ། གཞུང་གྱི་དགོངས་པ། སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་གེང་རྒྱུ། ད་ེདག་ཚང་མར་
བསམ་བ་ོབེང་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། དེའྱི་ལེའུ་ད་ེཁག་ཁག་རདེ། ད་ེནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་
ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ཉེ་ཆར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་དབུ་
བཞུགས་ཡོད། ང་རང་ཡང་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འབེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚང་
མ་ཡོད། དའེྱི་སྐབས་སུ་འག་ོསྟངས་དང་འག་ོལུགས་ཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། འཚ་ོརེན་རོགས་སོར་ད་ེ
མ་རེད། ཚོང་ལས་ཀྱྱི་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ེོག་མ་དེར་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་དང་ལང་སྡོད་མཁན་འདྱི། 
འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་གཉྱིས་བཅས་གསར་འགདོ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ཁྱབ་བསགས་བས་པ་རདེ། སྱི་ཡོངས་
ལ་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེབས་ནས་སང་ཉྱིན་དེར་ (bod.asia) ནང་ལ་བོད་སྐད་
ེོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་ཚོང་གྱི་བུ་ལོན་ལེན་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། བོད་མྱི་ཚོའྱི་
དགོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ེེབས་རའྱི་འཚ་ོརེན་བུ་ལོན་ད་ེཡོད་པར་སོང་། ཚོང་ལས་བུན་ཡར་འདྱི་མ་བངས་པ་ད་ེ
འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ང་ཚསོ་སྱི་ཕན་དང་སེར་ཕན་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་རདེ།  

ད་ེནས་ཚོང་ལས་བུན་གཡར་དགོས་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་ ༢ དང་། སོར་འབུམ ༥། སོར་འབུམ ༢༠ ག་ཚོད་
གཡར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སོར་འབུམ ༡༠ བར་དུ་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ དང་། སོར་འབུམ་ ༡༠ ནས་
འབུམ་ ༢༠ བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢།  ད་ེནས་ཡར་བརྒལ་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༤། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཞེས་དབེ་བ་
ཕེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་འད་འབེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དངུལ་ད་ེགཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་ལོ་ ༡ ནང་དུ་བུ་ལོན་
འཇལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དུས་གསུམ་ལ་སེད་ཀ་ཉུང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་པོའ་ིནང་བུ་ལོན་འཇལ་གྱི་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་སེད་ཀ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ོསོའ་ིགན་རྒྱ་རེད། ད་ེགཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཀྱྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སོར་
འབུམ་ ༥ གཡར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལོ་ ༥ ནང་འཇལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དངུལ་བུན་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ཙང་དུས་ཡུན་ད་ེཟླ་བ་ ༢ 
བཟ་ོདགསོ་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཟླ་བ་ ༣ བཟ་ོདགསོ་འདུག ཡང་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་མཚམས་རག་པར་འཇལ་དགོས་འདུག ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་བསམ་བ་ོབེང་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་སརོ་འབུམ་ ༢༠ གཡར་ནས་ལ་ོ ༥ ནང་འཇལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ན། ང་ཚོས་ཟླ་བ་རག་པར་སགོ་དགསོ་པ་བཟ་ོཡྱི་རེད། འདྱི་ཡང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་། ཟླ་བ་རག་པར་ཟེར་དུས་ག་
ལེར་འཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། བུ་ལནོ་ག་ཚདོ་མགགོས་པ་ོའཇལ་ཐུབ་ནའང་དརེ་སེད་ཀ་ཆུང་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། 
ག་ཚོད་འགོར་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེམཚུངས་སེད་ཀ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། དེའང་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་
པའྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱི་ལྟར་བཟསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེརདེ་དང་འདྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ེབས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་ེབས་ཡོད་
མ་རེད། གང་ཟག་གྱི་ཚོང་གྱི་འཆར་གཞྱི་དང་། གནས་སྟངས། སྙན་ཞུ་ལ་རག་ལས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ར་བའྱི་ལ་ོ ༡ ནས་ལོ་ ༥ 
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བར་དུ་འཇལ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁ་སང་ས་གནས་གཉྱིས་ནས་ཚོང་གྱི་བུ་ལོན་ེོག་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༥ 
ལེན་མཁན་མྱི་ཚང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་། ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༠། ༡། ༢། ལེན་མཁན་མྱི་ཚང་གངས་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་
བཀའ་འཁོལ་སད་ཚར་བ་ཡྱིན། དའེང་ཁངོ་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གང་ལྟར་བུ་ལོན་འཇལ་སྟངས་དང་འཇལ་ལུགས་ད།ེ ད་ོབདག་དང་ང་ཚའོྱི་དབར་གན་རྒྱ་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་དཔང་
རགས་ག་ར་ེདགོས་རེད་ཟེར་ན། གེན་འབེབས་འགེངས་ཤོག་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྡོད་
ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར་༼ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་འཐུས་རྒྱུ།༽ ད་ེབཞྱིན་ཚོང་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར། རྒྱ་གར་ནང་དུ་
ཁྱིམས་ེོག་ནས་ཁལ་འཇལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་དཔང་རགས་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས། གཡང་རེའྱི་སང་ལ་ཡར་སོན་རེད། དེ་ནས་ས་
གནས་ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཀྱྱི་སུད་ཚངོ་སྱིད་སྡུག་གྱི་འགན་ལནེ་ཡྱིག་ཆ། ད་ེས་ (Bangladesh) ལ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ (Joint Livelihood Group) ཞེས་མྱི་མང་པ་ོམཉམ་དུ་འདུས་
ནས་བུ་ལོན་གཡར། སོར་ ༥ རེར་གཡར་ནས་མཉམ་འདུས་བེད་དུས། མྱི་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས་ཚང་མས་སོད་
དགསོ་དུས་ (Bangladesh) བུ་མེད་དངུལ་ཁང་ད་ེཧ་ཅང་སྐད་གགས་ཆནེ་པ་ོཆགས་པ་རདེ། ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་དངུལ་ཁང་གྱིས་
སེད་ཀ་མེད་པའྱི་ེོག་ནས་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གཡར་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེལྟར་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་བེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། དེར་བརེན་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་གྱིས་འགན་འཁྱེར་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་རྒྱབ་
གཉེར་བ་རྒྱུ། ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ེ་ེའགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ེོག་ལ་དབུས་ལ་ལས་བེད་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ེགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་མ་བྱུང་བ་རདེ་མ་གེགོས། ལྷ་ོཕོགས་སུ་
ལས་གཞྱི་དེའྱི་ེོག་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་བསྐོས་ནས་སྦེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ལ་གཞག་རྒྱུ་རེད། ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་མཐུན་
རནེ་ལོགས་སུ་སད་མྱི་དགོས་པར། ལས་བེད་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་གཞག་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ེགོ་དབྱིབས་རེན་པས་འག་ོམ་ཐུབ་ནས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་དབུས་སུ་ལས་ཀ་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་བུ་ལོན་སོག་སྟངས་སོག་ལུགས་ད་ེས་ོསོས་འགན་གང་འད་འཁྱེར་མྱིན་
ལ་རག་ལས་པ་རདེ། ང་ཚསོ་གང་མགགོས་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད།  

ད་ེནས་གེའ་མ་ཟརེ་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་གེའ་མ་ལེན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས་འགྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཟྱི་དང་བྱུ་རུ་གེའ་མའྱི་ཚུལ་དུ་བང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ར་ཆེན་པ་ོབརྱིས་ནའང་། 
ར་ཁྱིམས་འདྱི་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེབཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་གཟྱི་དང་བྱུ་རུ་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཁག་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་དང་བསྟུན་ནས་འགོ་དགོས་དུས། བྱུང་ན་
ཁང་པ་དང་ས་ཆ། གལ་ེ་ེས་ོསོར་མེད་ནའང་། ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་འགན་ལེན་ཁྱིད་ནས་ཁང་པ་དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་
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ཚུར་སདོ་རྒྱུ། ཕྱིས་སུ་དངུལ་ཚུར་མ་རག་ན་ཁང་པ་གཞུང་བཞེས་གེང་རྒྱུ། ད་ེའད་བ་རྒྱུའྱི་ེབས་ལམ་ད་ེའད་བེོན་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

འདྱིའྱི་རསེ་སུ་ཕལ་ཆརེ་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། གངས་ལོངས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་ཟེར་བ་དེར་གངས་ཚད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚགོས་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 མེའ་མ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐུ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་མ་ཤས་ཚུར་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཚད་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དེར་
གངས་ཚད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་སོར་བ་ེབ་ ༡ དང་སོར་བ་ེབ་ ༢ ཕུལ་ན། ང་ཚོས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ད་ེདཀར་པ་ོདང་། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ང་ཚརོ་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེ
ག་ཚོད་བྱུང་ནའང་ཡག་པ་ོའདུག  ད་ེམཚུངས་དམྱིགས་ཚད་ད་ེགང་མགོགས་ལནོ་གྱི་རེད། ཡང་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་
དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བདག་ཉར་བས་ན། རེས་སུ་དབང་ཆའྱི་ེོག་ནས་གང་འད་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། དེའྱི་ེོག་ལའང་
བསམ་བ་ོཞྱིག་གེོང་གྱི་ཡོད། ཕགོས་ཚང་མར་བསམ་བ་ོགེངོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་ང་ཚོའྱི་ཚངོ་གྱི་སྡ་ེཚན་ནང་དུ་
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ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཕགོས་ཚང་མར་བསམ་བ་ོབེང་ནས། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབང་ཚད་ད་ེེགོ་ཙམ་མེ་ོབ་
བཞག་པའྱི་ེོག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག  ད་ེལས་འཕོས་པའྱི་སྐབས་དུས་སོ་སོར་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་
ཀྱྱིས་གསུང་གྱི་རདེ། ར་བའྱི་ཚད་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞུབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གེན་འབེབས་སོར་ ༣༤༧,༣༠༡,༡༧༣ སྱི་མོས་
ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༥༢ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་གནང་མཁན། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ་མཆོག  ལས་བེད་གསོལ ་ཚང་གྱི་དམྱིགས ་བསལ་བཀའ་འཁོལ ་བསྡོམས ་པའྱི་སོར ་ 
༤༤,༡༢༩,༦༢༨ དརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ ༤༤,༡༢༩,༦༢༨ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བདེ་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་སྙན་
སནོ་གནང་མཁན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་སོར་ 
༢,༠༧༧,༤༦༦ དརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སོར་ ༢,༠༧༧,༤༦༦ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆ་ཚང་
འགྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༥༦ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་
གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་པའྱི་ 
༡༨,༨༡༦,༢༥༠ དརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསྡོམས་ ༡༨,༨༡༦,༢༥༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ེོག་ནས་གེན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད། དང་པ་ོདརེ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ པ། གྲྭ་
བཙུན་གྱི་ཆོས་རྒྱགས་མཚོན་བེད། ཆོས་རྒྱགས་ཀྱྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བེང་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་
གེོང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཚིག་འདྱི་ེོག་ཙམ་མ་རུང་བའྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད། ཆོས་རྒྱགས་ཟེར་དུས་སྱིད་པོ་
རྒྱགས་པ་གེངོ་རྒྱུའྱི་འཚ་ོེབས་ཤྱིག་ལ་ག་ོཡྱི་རེད། དརེ་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བེང་ནས་ "གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚ་ོསྣནོ།" 
དང་། ཡང་ན། "གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚོ་དོད།" ཅེས་འབྱི་དགོས་འདུག་མ་གེོགས། ཆོས་རྒྱགས་ཟེར་དུས་སྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པའྱི་
དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གྲྭ་པ་ད་ེཚོར་ཟུར་ཟའྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གེོང་
དགོས་ཀྱྱི་འདུག སྱིར་བེང་ད་ལྟ་འདྱིར་གྲྭ་པ་ཚ་ོེོག་མར་ཆོས་ས་ོབཞུགས་དུས་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་སྦྱོར་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གོ་
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རྒྱུ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་རྙྱིང་པའྱི་སྐབས་སུ་གྲྭ་པ་ད་ེཚོར་ཟུར་ཟའྱི་ཚིག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས། ཆོས་རྒྱགས་ཟརེ་བའྱི་
ཚགི་དརེ་ངསེ་པར་དུ་འགྱུར་བ་གེོང་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ། གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་ཛ་དག་ངསེ་མེད་སན་བཅོས། དེར་ངའྱི་ར་ེབ་ལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནད་ེོག་དབྱིབས་སོན་འགོག་ཁབ་རྱིན་མེད་ཀྱྱི་ེོག་ནས་རྒྱབ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག སྱིར་
བེང་སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ། ང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད། དངེ་སང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་། མེའ་ན་ང་
ཚོའྱི་ཉ་ེའགམ་གྱི་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ད་ེཚོར་འགོ་དུས་ལགས་སོ་བརྒྱབ་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་ས་མ་རག་ནས་རང་དབང་མེད་
པར་མྱིག་ཆུ་ཤོར་གྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་ཡར་འཛུལ། བསོ་རེན་དང་། སབས་རེན་གང་ཕུལ་ནའང་
འབུལ་ས་ཡོད། དངེ་སང་ལགས་སོའ་ིགསེབ་ནས་སྐད་བེང་ནས་ཡར་མར་འབྱུང་འཛིན་འབུལ་དགོས་དུས་ང་ོམ་སེམས་པ་
ཕམ་པ་ོཞེ་དག་འདུག དེར་བརེན་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་པ་ད་ེཚོའྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་རྱིན་མེད་ཀྱྱི་ེོག་
ནས་སོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལའང་སོན་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པ། བཙུན་མའྱི་ཚད་མའྱི་དགུན་ཆོས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མས་མཉམ་
ཞུགས་བདེ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་དགོན་པ་ཁག་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་ག་ོསྱིག་བས་པའྱི་ེོག་
ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མས་དེའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་པ་ག་ོེོས་བྱུང་། འདྱི་མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
རང་གྱིས་གོ་སྱིག་བེད་པའྱི་ེོག་ནས། ཆོས་ལུགས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཨ་ནེ་དེ་ཚོའང་འཇང་དགུན་ཆོས་ལ་མཉམ་རུབ་
བས་ནས། གཅྱིག་བས་ན་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཀྱྱི་རདེ། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༠ པ། དཔ་ེཁྱིད་དང་དཔ་ེཆ་དག་ེརྒན་ལ་ལགེས་གསོལ་མཚནོ་བདེ། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་དང་ད་ེཚརོ་
གསོལ་ཕོགས་ལྟ་བུ་རེད་འདུག སྱིར་བེང་ཡག་པ་ོབཞག་འདུག ད་དུང་ཡང་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱྱི་འཕོད་
བསྟེན་དང། བརག་དཔྱད་གེོང་རྒྱུ། དཔ་ེཁྱིད་ཀྱྱི་དོད། འདྱི་ཚོའྱི་ེོག་ལ་ད་དུང་མང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག ངས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་དན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང། དགོན་པ་ཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་
གྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། སྱིར་བེང་ད་ེས་དང་མྱི་འད་བ་ད་རེས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དངོས་གནས་སྱི་ས་
གང་གྱི་ེོག་ནས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་པ་འད་ཞྱིག་ཚོར་སོང། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྙྱིང་ེག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ཚ་ོལ་སན་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་མཐུན་རནེ་སྦྱརོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་འབལེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱྱི་དགོན་པ་དེབ་སེལ་
བས་ཡོད་པ་དེར། ངས་ལྟ་སྟངས་ནོར་མེད་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་གངས་ ༢༨༡ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དགེ་
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འདུན་གྱི་སྡ་ེགངས་ ༢༨༡ དང་། གྲྭ་མང་གངས་ ༣༦,༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག བཙུན་མའྱི་སྡ་ེགངས་ ༣༥ དང་། བཙུན་
མ་གངས་ ༤,༤༢༧ ཕལ་ཆེར་འདུག སགས་པའྱི་སྡ་ེད་ེཕལ་ཆེར་ ༣༠༧ ཟེར་འདུག ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་ད་ེཕོན་ཆེན་པ་ོ
འདུག ད་ེག་རང་ཨ་ེཡོད་ན་སྙམ། སགས་པའྱི་སྡེ་གངས་ ༤༠,༩༣༤ འདུག ད་ེའད་རང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ེེ། གང་ལྟར་ད་ེ
ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆ་བགོ་དུས་བོད་པ་རང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ མ་གེོགས་སེབས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དེ་བརྒྱ་ཆ་ 
༧༥ རེད་འདུག དེ་ནས་སོག་པོའ་ིགྲྭ་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༣ སེབས་ཀྱྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཡོན་
འབུལ་སའྱི་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣,༣༠༠ ཙམ་མ་གེོགས་མྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱིས་སོབ་ཡོན་འབུལ་ས་ད་ེལ་བོད་
ནས་ཕབེས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༠༠ དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༥༠༠ ལ་སབོ་ཡོན་འབུལ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་ས་ཡང་ཉུང་ཉུང། ཟླ་བ་ར་ེར་ེལ་ཡང་ཞེ་
དག་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ལག་ཟ་ེེངས་གཅྱིག་ཙམ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ར་ེབ་ལ་མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་གྲྭ་
བཙུན་ད་ེཚོའྱི་སོབ་ཡོན་སར་དགོས་ཀྱྱི་འདུག དའེང་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་ས་ོནས་སར་དགོས་རེད་མ་གེོགས། ད་ལྟའྱི་སོབ་
ཡོན་འདྱིས་གང་ཡང་འདང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་དཔ་ེཆ་བལྟས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་། ད་ལྟ་བལྟས་དང་ལྟ་
བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལ་འཚ་ོབའྱི་ེད་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བེང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་༸སབས་མགོན་དོན་
གྱི་བདག་པོའ་ིཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་གྱིས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་མེད་ནའང་། ད་ོབདག་ས་ོསོའམ་མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་དཀའ་ངལ་
ཡོད་པ་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚརོ་སབོ་ཡནོ་གྱི་མཐུན་རནེ་ངསེ་པར་དུ་སྦྱརོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་ལྷན་དུ་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱད་པར་དུ་ཆོས་
རྱིག་བཀའ་བོན་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་ལྟ་མཁན་གཙ་ོབ་ོནང་ནས་གཙ་ོབ་ོད་ེཡྱིན་དུས། འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པར་སོང་ཙང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ང་ཚའོྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྐུ་ང་ོ
རྣམ་པ་ཚང་མས་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་འེེན་འཁྱེར་ཞེས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཟེར་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཆོལ་
ཁའྱི་འེེན་འཁྱེར་ཡོད་རདེ་དམ་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱིར་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་ན་ཧ་ལམ་མེངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རེད། དའེྱི་ཕྱིར་
བཙན་བོལ་དུ་སེབས་ནས་བཟུང་སྟེ། ༸གོང་ས་ེམས་ཅད་མཁྱེན་པས་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་འེེན་
འཁྱེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རོགས་སོང་། བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 



179 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ེགོ་ནས་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་གྱི་ེགོ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གནད་དནོ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ད་ལོར་གཟེངས་སུ་ེོན་པ་ཟེར་ནའང་འད། དངོས་གནས་དུས་ལ་འབབ་པའྱི་
ལས་ཀ་གཙོ་བོ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། བཀའ་ཟུར་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ོཆུང་ཚོར། སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་རམོ་སྱིག་གནང་ནས་བཀའ་དྱིན་སོང་བཞྱིན་
པ་རེད། འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་པར་སྐྲུན་གནང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོབསངས་སོང། དེབ་གངས་
ཀྱང་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པ་ོཡོད་ས་རེད། དེབ་ཀྱྱི་འག་ོགོན་དེའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ས་རདེ། གང་ལྟར་འདྱི་
ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱྱི་དུས་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ེོག་ནས་ད་ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་ེག་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེར་བ་མ་ཐུགས་མཉེས་རྒྱུ་དང་། བ་མའྱི་གསུང་
ཉམས་ལེན་བ་རྒྱུའམ་ལག་ལནེ་བསྟར་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སམེས་པ་ད་ེ
ཚའོྱི་བ་སྤུའྱི་ཁུང་བུ་ར་ེར་ེནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སེམས་ཅན་གྱི་གཞན་དོན་དང་སེམས་ཅན་གྱི་འག་ོདོན་རང་རང་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་པ་ཚོའྱི་འཛད་པ་འཕྱིན་ལས་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ེ་ེགསུང་གྱི་མཛད་
པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཕྱིར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་མ་གཅྱིག་བུ་ལྟར་
བར་ེབའྱི་ེོག་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་དང། ཤེས་ཡོན། སྱི་
ཚོགས་བད་ེདོན་གྱི་ེོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱིས་
གསུངས་པའྱི་གསུང་འབུམ་འདྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་འདྱི་ཚ་ོཕོགས་སྱིག་དང་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་ེགོ་ལ་
ཡ་གྱིར་ཕ་ོབང་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད་དེ། ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་
གྱིས་ལམ་སྟོན་ད་ེའད་མང་པ་ོགནང་བཞག་པའྱི་དེབ་ད་ེའད་པར་སྐྲུན་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་ེེ་བེད་ཐུབ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚ་ོཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཡང་འདྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ལ་ཡང་ཕན་ེོགས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་གྱི་གསུང་འབུམ་ད་ེའད་
པར་སྐྲུན་བདེ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གེྱིང་ཟབ་མ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པོ། ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་སོབ་སྦྱོང་བེད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཚན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུའྱི་གསུང་
སྒྱུར་བ་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྦྱྱིན་པ་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་ཀྱྱི་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུའྱི་ེོག་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་
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སྟབས་བད་ེཔ་ོདང། ེོས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གསུང་རོམ་ར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ལགས་རོམ་གནང་འདུག འདྱི་ཚོ་ཡང་
པར་སྐྲུན་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་པ་ལ་ཕན་གྱི་རེད། ཕོགས་ཚང་མ་ནས་
ཕན་ེོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཡར་འཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག མདོར་ན། ངའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་
པར་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་སྱི་ལ་ཕན་ེོགས་རྒྱུ་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་ཟེར་དུས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཤད་ན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
རེད་དེ། ཚུར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བསྟན་པ་གཉྱིས་སུ་འདུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུང་རོགས་གཉྱིས་ཟེར་དུས། 
ལུང་སྡ་ེསྣོད་གསུམ་ལ་སོབ་སྦྱོང་དང་འཆད་ཉན་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། སོབ་སྦྱོང་དང་འཆད་ཉན་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རགོས་པའྱི་
བསྟན་པ་རྒྱུད་ལ་ས་ེརྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ལུང་རགོས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྒྱུན་
འཛནི་དང་འཛིན་སངོ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་སྦྱོང་བདེ་དགོས་དུས། སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུ་དའེང་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ེསོ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོ
ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་ཚང་མ་ནས་གོ་བ་རག་རྒྱུ་སོགས་ཀྱྱི་གསུང་རོམ་ར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བརམས་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ེོག་ལ་
མཁྱནེ་རགོས་དང་ག་ོབསྡུར་འད་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་དངོས་གནས་བས་ན་ད་ེས་དང་མྱི་འད་བ་ག་ོརོགས་ཡར་འཕེལ་དགོས་པ། ང་ཚ་ོ
ཚང་མ་ཡྱིག་རོངས་ལས་བསལ་ཚར་བ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་མེོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་ེོག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ག་ོརོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡག་པ་ོཆགས་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་རེད་དེ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཀྱང་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བཟང་སོད་གོང་ེོར་གེང་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གསོ་འད་སེལ། ལས་འགུལ་འད་སེལ། ནུས་པ་ཞྱིག་
འེོན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྙྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་
ཆེན་དབུ་ཁྱིད་ད་ེཚོའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གྱི་ེོག་ནས་ནུས་པ་ཞྱིག་མ་ེོན་ན། ད་ེལས་ལོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འེོན་རྒྱུ་
ཧ་ལམ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་སྙམ། ༼ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང། དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང།༽ ལགས་ས།ོ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འགོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་མེད། ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་ཀྱྱི་ེགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོལ་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བཙན་
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བལོ་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འགན་ཁུར་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་སེས་ཆེན་དམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས། ང་རང་ཚོར་ནད་
ཡམས་འདྱིའྱི་སོན་འགོག་དང་ནད་ཡམས་འདྱི་མ་འགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་ལམ་སྟོན་དང་། ཞབས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁོང་རྣམ་པས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་གུ་རུ་སྱིད   ྱི་དང་། སོལ་མ། ནོར་རྒྱུན་མ། ནོར་བཟང། ལྷ་ཆབ་སོན་མ་ོལ་སོགས་པ་མང་པོ་
ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་དེའང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་། དགོན་སྡེ་ཁག་ེམས་ཅད་ཀྱྱིས་མཉམ་གཅྱིག་ཏུ་
འགན་ཁུར་ནས་ཉྱི་མ་ནས་ཉྱི་མ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ། ལོ་ནས་ལ་ོམཐུད་ད་ེཁོང་རྣམ་པས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱྱིས་བསྟན་
པ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགན་ཁུར་ནས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་སོང། ད་ེལའང་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱྱི་འག་ོལས་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ། ཁ་སང་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དཔེར་ན། མཚ་ོཔདྨ་ལ་སོགས་པར་ཁ་འེོར་དུ་གནས་
པའྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གལ་ེ་ེའདྱི་འད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
ངེས་པར་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་འད། ཁོང་རྣམ་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕད་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད་སྙམ། ད་ེ
བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཆོས་ཨ་ཅང་ཅང། རྱིག་གཞུང་དང་སོལ་རྒྱུན། ཁོར་
ཡུག་ལ་སོགས་པ། མདརོ་ན། བོད་ཀྱྱི་སནོ་ནས་ད་བར་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་བདག་པ་ོཆསོ་གཞྱིས་དག་ེའདུན་པའྱི་སྡ་ེརེད་ཟེར་
ནའང་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རདེ། རྱིག་གཞུང་གྱི་སང་ནས་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེབཞྱིན་
དཔལ་འབོར་གྱི་ེོག་ནས་བསམ་བ་ོབེང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། དཔེར་ན། ཁ་སང་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་སྐབས་སུ་དགོན་སྡེ་ཁག་
དང། ད་ེབཞྱིན་བ་ཆནེ་རྣམ་པས་དཔལ་འབརོ་གྱི་ེགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་རགོས་རམ་བས་ཡདོ་པ་
རདེ། འདྱི་ཚ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་གཞྱིས་དག་ེའདུན་པའྱི་སྡ་ེའདྱིས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གང་འད་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་མཚོན་རགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པར་རོགས་རམ་དགོས་པ་དང། 
ད་ེདང་ད་ེམཚནོ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མདུན་དུ་ེནོ་ནས་རྒྱབ་སོར་བདེ་མཁན་འད་ཡོད་
ན། དའེྱི་རྱིགས་ལའང་ཆ་ེམེངོ་སདོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རདེ། དཔེར་ན། ངས་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་གོང་མ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐབས་ལ་ས་གནས་ཁག་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག བ་ཆནེ་ཁག་གྱི་ཞབས་ཕྱི་
ཞུ་མཁན་འདྱི་ཚོ་ལ་ཆེ་མེོང་གྱི་གཟེངས་རགས་འད་མང་པོ་སད་འདུག ང་ཚོའྱི་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་མེོང་རྒྱུ་འདུག 
དའེྱི་རསེ་སུ་འདྱི་འད་སདོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། སད་ན་ངསེ་པར་དུ་ཕན་ེོགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེམ་གེགོས་དག་ེའདུན་པ་རྣམ་པ་དང། དགོན་སྡ་ེཁག་ཚང་མ་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ། ཨ་མ་ཡྱིན་ཤག་ཤག་དང་ནུ་མ་ནུ་ཤག་
ཤག་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལོས་ཡྱིན། ཆོས་བེད་དག་ེའདུན་པའྱི་སྡ་ེའདྱི་ཚོས་སེམས་ཅན་ེམས་
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ཅད་གཅྱིག་གྱུར་དུ་མེོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་ར་ེཆེ་མེོང་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ལམ་
སལོ་ད་ེཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། གལ་སྱིད་མདེ་ན་ལམ་སལོ་ད་ེགསར་གེདོ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག  

ད་ེབཞྱིན་འདྱིར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཞག་འདུག འདྱིའང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་འདུག སནོ་མ་ཡང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ེེངས་འགའ་ཤས་ཞུ་མངོ་། ཞུ་རྒྱུ་དེའང་ས་ོསོའ་ིཚརོ་སྣང་མྱིན། འདྱིའྱི་ེོག་ལ་འཁབ་སྟོན་
ཡང་གང་ཡང་མྱིན། ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མེོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་ང་ཚོས་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་
འགུལ་ཞྱིག་སལེ་དགོས་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་འཚ་ོགནས་བ་སའྱི་ལྟ་ེབ་འདྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། དཔེར་ན། འབྲུག འབས་ལོངས། བལ་ཡུལ་ལ་ཡང་། ཤར་པ་དང་། ར་མང་དང། གཉན་ཤང་། དོལ་བོ་དང། དེ་
བཞྱིན་ལ་དྭགས་དང། ཁུ་ནུ་ལ་སགོས་པ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
ད་ེམ་ཟད་ཁོང་རྣམ་པ་དང་ང་ཚ་ོརྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ། སྐད་ཡྱིག་གཅྱིག་པ། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པར་ངསེ་པར་
དུ་ད་ེདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་སགོ་པ་ོཚ་ོལའང་སོབ་ཡནོ་གྱི་མཚནོ་དནོ་འད་ཞྱིག་སད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོ
ལའང་དགའ་བའྱི་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཉམ་པརོ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཁ་ཤས་ལ་སད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་ཚའོྱི་སེམས་ནང་དུ་ཚརོ་སྣང་ེན་ེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེ
ཟརེ་ན་མ་འོངས་པར།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ   

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ེགོ་ཀར་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་རསེ་ཀྱྱི་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ་ཁ་གག་རྒྱུ་ེོག་མ་ད་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་གུས་འདུད་དང་འཚམས་འདྱི་ཞུ་ཆོག་པ་དང། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རྣམས་ལ་ལན་མ་ཞུས་པའྱི་སནོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཁ་སང་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་གྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་དགོས་
གསུང་མཁན་གྱི་དནོ་དག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང། འདྱི་རྒྱུན་སལོ་འག་ོསྟངས་འད་ཞྱིག་བས་ནས་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་གྱི་
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སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོདང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ད་ེལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྐབས་ལ་ཞུ་ཆོག་རྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
དུས། འདྱི་ཚ་ོཁག་ཅྱིག་སནོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། 

དང་པ་ོའདྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་ནང་པའྱི་མྱི་རྱིགས་བོད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་གྲྭ་
བཙུན་རྣམས་ལ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་དེའྱི་ེོག་ལ་སོན་མ་ནས་འགེལ་བཤད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ཡོད་བསམས་སོང། 
མཚམས་ར་ེལྟ་སྐོར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོམེོང་བ་དང། འབལེ་ཡོད་དགོན་སྡ་ེས་ོསོས་ཀྱང་དགོངས་
འཆར་ད་ེའད་ཕེབས་ནས། དེ་འདའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་
བཀའ་འཁོལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་འག་ོའད་ཞྱིག་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་གྱི་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་
ན་གངས་ཀ་འདྱི་ཚའོྱི་ེགོ་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོདངསོ་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་རྱིས་
ལ་ོརྱིམ་པསབས་ནས་སར་ཐུབ་ེབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་སོབ་ཡོན་ཟེར་དུས་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚུད་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་འདྱི་བེད་ཀྱྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་དངོས་སུ་འགོ་
འཛུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་དངུལ་འབོར་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་འདྱི་ཚོའྱི་གངས་ཚད་དེའང་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པ་ོཆགས་
ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༧ བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་སོབ་ཡོན་
འབུལ་ཕོགས་འདྱིའང་ང་ཚོས་ར་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས། ས་འཕོས་རྱིང་
ལ་དགུང་ལ་ོ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་དུ་ཡྱིན་མཁན་ད་ེདག་སོན་ར་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་ནས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་
པ་དང། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གཉྱིས་ལ་གནས་སྐབས་རྱིང་དངུལ་གེང་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་དུས། སོན་ལ་རྒྱ་གར་ནས་
འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཀྱང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་རང་ནས་ཡྱིན་མཁན་གྱི་ང་རང་ཚའོྱི་བདོ་པའྱི་དགནོ་
སྡ་ེཁག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ནས་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་སནོ་རྱིས་ནང་དུ་ེོན་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། 

གཉྱིས་པ་ད།ེ ཁ་སང་བཀའ་ད་ེཕབེས་སོང། སྱིར་བེང་སནོ་མ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ེ་སྙད་འདྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རང་འཇགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད། གསར་འབོར་སོབ་ཡོན་ཟེར་ནས་རང་འཇགས་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་འདྱིའྱི་ེོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱྱིས་གསུངས་སོང། སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ ༡༥ ད་ེེོག་ཙམ་ཉུང་དག་འདུག དག་ེབཤེས་
ལ་སོགས་པ་འེོན་རྒྱུར་ལོ་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ལོ་ཡུན་འདྱི་སར་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་
ཕེབས་སོང། ར་བའྱི་ཆ་ནས་དངོས་གནས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་རྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་ལོངས་
འདྱི་ཚ་ོཡང་མཚམས་ར་ེམཁྱནེ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག གསར་འབརོ་རྣམས་དང་པ་ོཕབེས་དུས་
སོབ་ཡནོ་འབུལ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱིག་གཞྱི་དང་ར་འཛནི་ཞྱིག་བཟ་ོབཀདོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ེགོ་
ལ་ལ་ོ ༡༥ ཙམ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། དཔརེ་ན། ཉམ་ེག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ནས་ཉམ་ེག་གྱི་གནས་ལས་
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གོལ་བ་ཟརེ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་ོ ༡༥ བར་དུ་སོབ་ཡོན་གནང་བའྱི་མཇུག་ལ་གསར་འབརོ་གྱི་
གནས་བབ་ད་ེའདྱི་ནས་མཚམས་འཇོག་དགོས་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་ེོག་ནས་གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས། ལོ་ ༡༥ རྱིང་ལ་
སོབ་སྦྱོང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཤྱིག་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེབཞག་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་ཡོན་འདྱིར་
སར་ཆ་དགོས་པའྱི་དགངོས་འཆར་རག་པར་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་གེགོས་འདྱིའྱི་ལ་ོཡུན་ལ་སར་ཆ་དགོས་རདེ་ཟརེ་
བ་ད་ེང་བཀའ་བནོ་ལངས་པའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིར་ག་ོབ་ད་ེརྱིང་ེངེས་དང་པ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་ང་ཚོས་བསམ་
ཤེས་དང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་མའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དནོ་དག་གསུམ་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་མཇུག་ལ་ཡང་འེནོ་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚསོ་རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བག་ོགེང་
ཟེར་བ་ཞྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་འད། འདྱི་
ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ལ་རེས་མོས་བས་ནས་གདན་ས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་བེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་
གསུངས་སོང། ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེདཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་གནང་། ད་ེནས་གཉྱིས་
པ་ད་ེདཔལ་སྤུང་ཤེས་རབ་གྱིང་། གསུམ་པ་ད་ེས་ས་མེ་ོསོབ། བཞྱི་པ་འདྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གྲྭ་ཚང་སན་རྱི་གྱིང་། ད་ལྟ་ལྔ་
པ་འདྱི་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་རེན་པས་འགང་ཡོད་པ་རེད་མ་གེོགས། ས་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་གདན་ས་སྦལེ་ཀོབ་རྣམ་གོལ་གྱིང་ལ་བ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ། བརོད་གཞྱི་ད་ེདག་ཀྱང་བང་རྱིམ་བས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེནས་ད་ལྟ་གདན་ས་གསུམ་ལ་ད་ལམ་དང་ད་ེའདའྱི་ད་འབུ་དང་ད་ེའདའྱི་ེགོ་ནས་གང་ཟག་
བ་ེབག་པ་ད་ེའདས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སནོ་བརདོ་ཚད་མདེ་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་ེགོ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ེགོ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལན་ཞུ་
མ་དགོས་པ་བས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀྱང་ཕབེས་འདུག དའེྱི་སྐབས་ལ་འདྱི་
ཚའོྱི་ེགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཡོང་གྱི་རདེ། བས་ཙང་འདྱི་སནོ་ལ་ངས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁ་སང་ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱི་ེོག་ནས། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནང་ཁུལ་གྱི་སྐུ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེཕན་
ཚུན་ནང་ཁུལ་གྱི་འེནེ་འཁྱེར་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་བ་ད།ེ ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་ལུགས་འེནེ་འཁྱེར་ཟེར་ནས་ཞལ་ལ་འཇགས་ཡདོ་
པ་ལྟ་བུ་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད་མ་གེོགས། ར་བའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་ེོག་ལ་འེེན་ཁྱེར་འདྱི་འད་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེར། 
ངས་ཀྱང་ད་ེག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་གངས་ཅན་
ལངོས་ཀྱྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཡོངས་སུ་མ་གག་པའྱི་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཐུགས་མཐུན་ཁྱིམས་གཙང་ཞ་ེ
དག་ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱྱི་བ་བ་ད་ེདག་ཀྱང་སོ་སོའ་ིའོག་ནས་ཞེ་
དག་ཡག་པ་ོཆགས་ཐུབ་པ་འདྱི་ེོག་མར་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་ནས་བཟུང་གཙ་ོབོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
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པ་ོཆ་ེརང་གྱི་ཐུགས་ཁུར་བཀའ་དགོངས་བས་ནས། འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་སྐབས་ད་ེདང་དའེྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པས་ཕར་གྲུ་
མཉམ་འདེགས་དང་གནང་ཕོགས་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་དང། ད་ེནས་རྱིམ་པས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་མཇལ་
འཕད་གནང་བ་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཁག་བཙུགས་གནང་བ། འདྱི་འདའྱི་རྒྱུ་མཚན་བས་ནས། མདོར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་
ལུགས་ནང་ཁུལ་ཕོགས་རེས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད། ད་ེ
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ེོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 


