
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། 
ཚགོས་དུས་བཅུ་པ། 

གྲོས་ཚགོས་ལས་རམི་གསར་ཤྲོག 
 

བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ 

 

 

གསར་ཨང།  ༥   འདྲོན་ཨང། ༦༡   དྷརྨ་ཤཱལཱ 
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ཡྩོན་ཏན་དབང་ཕྱུག 

བྱམས་པ་བྩོ་བཟང་། 

དཔལ་ལྡན་སྩོལ་མ། 
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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས།  

 
 

༡༌༌༌༢༥ 
 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༢༦༌༌༌༥༦ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༥༧༌༌༌༦༣ 

༤ གཅགོ་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ༦༤༌༌༌༦༤ 
༥ མུ་མཐུད་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས། ༦༥༌༌༌༨༤ 
༦ འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ༨༥༌༌༌༩༢ 
༧ ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སྙན་སནོ། ༩༣༌༌༌༩༥ 
 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པ།ོ དྱི་བ་དྱིས་ལན། 

 
༩༦༌༌༌༩༨ 

༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པ་ོདང་འབལེ་བའྱི་འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཁག ༩༩༌༌༌༩༩ 
 
༡༠ 

ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། གཏན་འབབེས། 

 
༡༠༠༌༌༌༡༠༡ 

༡༡ ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་མ་ལག་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས། ༡༠༢༌༌༌༡༠༢ 
༡༢ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༡༠༣༌༌༌༡༠༣ 
༡༣ ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚོགས་པའྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། ༡༠༤༌༌༌༡༠༤ 
༡༤ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། ༡༠༥༌༌༌༡༠༦ 
༡༥ སྤར་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ༡༠༧༌༌༌༡༠༨ 
༡༦ གཅགོ་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ༡༠༩༌༌༡༠༩ 
༡༧ མུ་མཐུད་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ༡༡༠༌༌༌༡༢༨ 
 
༡༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 

 
༡༢༩༌༌༌༡༤༤ 

༡༩ སངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ། ༡༤༥༌༌༌༡༤༥ 
༢༠ འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་མུ་མཐུད་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ༡༤༦༌༌༌༡༥༥ 



 

 
༢༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། 

 
༡༥༦༌༌༌༡༧༥ 

༢༢ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ༡༧༦༌༌༌༡༧༦ 
༢༣ གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། ༡༧༧༌༌༌༡༨༦ 

     



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་གྱི་འཕོས་ནས་ད་ེརྱིང་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལན་སྱིང་བསྡུས་ར་ེཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། 
"གྲྭ་བཙུན་ཆསོ་རྒྱགས།" ཟརེ་བའྱི་ཐ་སད་འདྱི་ངས་དན་ཚདོ་དང་སྦྲགས་ནས་སན་སངེ་ཞུ་རྒྱུར། ཐགོ་མར་ང་ཚསོ་འཚ་ོསནོ་
ཡྱིན་ན་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ད་ེདུས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་ང་ཚོས་ཆསོ་རྒྱགས་ཟརེ་
བ་འདྱི་བཟོས་པ་རེད། རྱིས་འག་ོཁག་ཅྱིག་ནང་མཆོད་ཐེབས་པའྱི་མཆོད་རྒྱགས་ཁག་ཅྱིག་ཀྱང་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ཆསོ་བྱས་པའྱི་ཆོས་རྒྱགས་ཟརེ་བ་ཡང་འདུག ཆསོ་ཞསེ་པའྱི་ཆོས་རྒྱགས་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ོརྒྱུས་དང་གང་ས་
ཅྱི་ཐད་ནས་མཁེན་པ་རྒྱས་པ་ོཡོད་པ་རེད། ངའྱི་བསམས་པར་ "ཆསོ་རྒྱགས་" ད་ེསནོ་མ་ཆོས་རྒྱལ་ཚའོྱི་སྐབས་ནས་དག་ེ
འདུན་ར་ེལ་འབངས་མྱི་སེར་བདུན་ར་ེནས། ཆསོ་དང་ཆསོ་པར་གུས་བཀུར་དང་བསནེ་བཀུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཡྱིན་ནའང་
འད། དེའྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་སོལ་ཡོད་པ་ད་ེགཙ་ོབོ་གསོལ་བ་གསོ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རེད། དེར་བརེན་སོན་མ་འགྱུར་བ་འགོ་
སྟངས་ད་ེའད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཐ་སད་འདྱི་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་འདུག་གམ། ཡང་ན་ཐ་སད་འོས་ཤྱིང་
འཚམ་པ་ད་ེའད་རག་གྱི་འདུག་གམ་ང་ཚོས་ལྟ་ཆོག་གྱི་རེད། དགོངས་འཆར་དང་ཐ་སད་གསར་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་ད་ེཛ་དག་ངསེ་མདེ་སྐོར་ལ་རདེ། ང་ཚརོ་རག་པར་རྱིས་འག་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཚམས་ར་ེཁ་འཐརོ་གྲྭ་བཙུན་ཚརོ་
ཛ་དག་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ད་ེའད་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་གཉན་རྱིམས་འདྱིའྱི་སྨན་ཁབ་སོགས་ལ་འབེལ་ཡོད་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སེར་ས་ཕ་ོམ་ོ
དབྱ་ེབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རོག་ཆ་ཚང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཡང་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིཡུལ་ཁྱིམས་ལ་བསྟུན་ཏེ་
གནང་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཁ་འཐརོ་གྲྭ་བཙུན་དང་མཚམས་བསེན་སྒྲུབ་མཁན་ལ་སོགས་བཞུགས་མཁན་ཡོད་
པ་ད་ེཚ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་བརྡ་ལན་སདོ་རྒྱུ་དང་། ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

རྱིས་འག་ོ ༧ པ་ད་ེབཙུན་མའྱི་དགུན་ཆསོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། དའེྱི་ནང་མཚམས་ར་ེཚགོས་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་སུ་ཏགོ་ཙམ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་ན་མ་གཏགོས། གཞན་སནོ་མ་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་ནས་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ།ེ ཚགོས་ས་འདྱི་
རྱིས་མེད་བྱས་ནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་བཙུན་དགོན་རེས་མོས་བྱས་ནས་ཚོགས་
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ཆུང་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་འཆར་ཅན་ལྟར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོ
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོད་ལྟ་ཡག་པ་ོའག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚསོ་གསར་དུ་གཏོད་ནས། སོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་མ་
དངུལ་ནས་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལ་མ་གཏགོས་འབུལ་ཐུབ་མེད། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་དུས་
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེཚ་ོར་དོན་ནང་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་། ཐུག་ས་གཙ་ོབ་ོགཞུང་ཆནེ་ཤེས་སྒྲུབ་སོབ་གཉེར་ལ་
ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགལེ་བརདོ་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་དགངོས་བཞེས་མང་པ་ོགནང་ནས་ད་
ལྟ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ལ་ས་འཕསོ་རྱིང་ཟླ་བ་ར་ེརེར། ཡང་དེར་ཁ་སང་གསོལ་ཕོགས་ཟརེ་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་ནས། ཐགོ་མར་ཐུགས་ར་ེལེགས་གསོལ་ལྟ་བུ་སོར་ ༣༠༠༠ ར་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་སང་ལ་ད་
དུང་ཁ་གངས་མང་དུ་གཏངོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐད་ང་ཚསོ་སམེས་འཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དགོན་པ་དེབ་འགོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། དགོན་པའྱི་གངས་ཀ་གཞྱི་འཇོག་ས་འདྱི་སོན་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་
ལས་བསོམས་ཕུལ་བར་གཞྱི་བཞག་ན་མ་གཏོགས་འཁྲུག་ཐེབས་ཀྱྱི་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ལས་བསམོས་གཞྱིར་བཞག་བྱས་
ན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གྲྭ་བཙུན་གྱི་དགོན་ཁག་བསོམས་ནས་དབེ་བཀདོ་བྱས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༨༡ 
རེད།  སྱིར་བཏང་གྲྭ་བཙུན་ཟེར་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་སགས་པ་སགས་
མའྱི་གངས་ཀ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ཏོག་ཙམ་གཟྱིགས་ནརོ་ཐེབས་པ་འད་འདུག ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཁོན་
བསོམས་པའྱི་སགས་པ་ གངས་ ༢༡༤ དང་སགས་མ་གངས་ ༩༣ བཅས་བསོམས་པའྱི་གངས་ ༣༠༠ ཡན་མན་མ་
གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། བསམོས་ པའྱི་གངས་ ༤༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གསར་འབྱོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་འབུལ་སའྱི་གངས་ཀ་དང་། སད་རྒྱུའྱི་དངུལ་འབོར་ལ་སྤར་ཆ་
དགསོ་པའྱི་དགངོས་འཆར་ཕེབས་པ་རེད། སྤར་ཆ་འདྱི་ཐོག་མར་སོར་ ༥༠ ཐམ་པ་ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་བཟུང་ད་ཆ་ཐག་
ཉ་ེཤོས་སོར་ ༣༧༥ ལ་བསེབས་ཡོད་པ་རེད། སོར་ ༣༧༥ དེའང་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ཙང་། ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་ཁ་སོན་བརྒྱབ་ནས་སོར་ ༣༧༥ ཡར་བཟོས་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་དའེང་ཆསོ་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་མ་ཡྱིན་པར་གཞུང་གྱི་བང་མཛདོ་ནས། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་འོག་ནས་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚོའྱི་དངུལ་འབོར་དའེང་སོར་ ༣༧༥ གཅྱིག་མཚུངས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བོད་ནས་
གསར་འབྱོར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་ཙང་། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་གྲྭ་བཙུན་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ེཚོར་སོབ་ཡོན་གང་མང་འགེམས་སྤེལ་ཞུ་
ཐུབ་པའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཡོད། འབད་བརནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཅྱིག་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་འདུག ཆསོ་ལུགས་འཐནེ་འཁེར་དང་འབལེ་ནས་རདེ་འདུག  
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དའེྱི་རསེ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་དག་དསེ་༸སབས་ར་ེབཀའ་ཟུར་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱི་སོབ་དབེ་འགེམས་སྤལེ་
བྱས་པ་དའེྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་འག་ོའབྱེད་བྱདེ་སྐབས་གང་ལ་
གང་འཚམ་གསལ་བསགས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་སན་སེང་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ། ༸སབས་ར་ེབཀའ་ཟུར་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་དེའྱི་དགག་བྱ་དགོས་པ་གཟྱིགས། 
ལྷག་པར་དུ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་དབེ་ད་ེའད་ཞྱིག་རམོ་སྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཕྱི་དང་ནང་གྱི་ཆ་རེན་ཡངོས་སུ་རགོས་
པ་ཚང་བ་ཞྱིག་བྱས་ནས། བོད་ལ་ཡང་ཕེབས་ནས་༸པཎ་ཆེན་ཀུན་གཟྱིགས་གོང་མ་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་། ད་ེནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་གང་ས་
ཅྱི་ཐད་ནས་ཏོག་ཙམ་འདང་གྱི་མེད་པ། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གྱི་ཐོག་ནས་བསབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་དང་སོབ་དེབ་ལ་
སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས། ལ་ོམང་རྱིང་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ད་ལྟ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་
པ། དའེང་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་སན་སེང་རྱིམ་པར་བསོན་པ་དང་། འག་ོའབྱདེ་ཨ་མ་ད་ེཀྱིརྱིའྱི་བྱེས་
པ་གྲྭ་ཚང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ངོ་མ་ཕེབས་ནས་དབུ་འབྱེད་བྱུང་ནས་པར་ཐེངས་ཤྱིག་དོན་པ་རེད།  དེ་དང་
ཆབས་ཅྱིག་རེས་སུ་མཁས་པའྱི་ཚགོས་ཆེན་ཞྱིག་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡོན་དང་རྱིག་གཞུང་དང་འབལེ་བའྱི་མཁས་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་སོབ་དེབ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་སོན་འཕྱི་སྤོར་གཅོག་ཏོག་ཙམ་ག་ར་ེདགོས་མྱིན་ཐད་བཀའ་
བསྡུར་གནང་ནས། ད་ེའདའྱི་ཁག་ཅྱིག་སོན་འཕྱི་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་པར་ཐེངས་གཉྱིས་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
ངསོ་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་མ་དངུལ་དང་འག་ོགོན་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་གམ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
མ་དངུལ་ནས་གནང་བ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཆེད་གཉེར་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་ནས་འགེམས་སྤེལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ངང་ལ་
ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོཆ་ེཤོས་བཀའ་ཟུར་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཀྱི་རྱིའྱི་དག་ེར་ཚགོས་
པ་དང་། ཀྱིརྱིའྱི་བྱསེ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ངསོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཉྱིན་མཚན་ལྟསོ་མདེ་མཐུན་
འགྱུར་གནང་སོང་བས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་དྱིན་ར་ེདན་གྱི་ལ་ོལ་ས་ོསོའ་ིབསྟན་བདག་བ་ཆནེ་དང་། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ གང་ལྟར་བ་མ་དགསེ་ཐབས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགནད་ཀྱྱི་སྱིང་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་
སོབ་ད་ེཚ་ོཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་མཁས་པ་ཚད་ལྡན་མཚན་སསོ་པ་ད་ེཚ་ོདང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ངས་གོ་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་འདྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ལོའ་ིལས་རྱིམ་གྱི་ང་ོབོར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་ཚོགས་
ཐེངས་ ༡༤ ནང་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ཞབས་སོར་འཁོད་ཐུབ་པ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ཚོགས་ 
༡༢ ཡང་ན་ ༡༣ ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེདག་ཚང་མ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཆསོ་ཚོགས་
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ས་ོསོར་བྱས་ནས་ཁ་བལ་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ཆསོ་ཚོགས་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་
དབེ་གཅྱིག་པར་སྐྲུན་བྱས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། པར་སྐྲུན་འག་ོའབྱདེ་ཀྱང་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་མཁས་པ་གཞན་དང་གཞན་གསུངས་པ་ད་ེདང་། ལྷག་པར་དུ་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་
བཀའ་སོབ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁད་
པར་ཙམ་མ་གཏོགས། ཁ་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གསལ་པ་ོགནང་གྲུབ་སོང་སམ། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལམ་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚོགས་ནས། མྱི་གངས་ ༡༢༠ ལྷག་ཙམ་ནས་སྐད་ཡྱིག་མྱི་འད་ 
༡༥ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དང་། བོད་སྐད་ལ་སོགས་པ། 
མདོར་ན་སྐད་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པོའ་ིཐགོ་ནས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དང་ཡོད་མུས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་
མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་གནང་ས་ོམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནས་
འཇགས་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡ་རབས་བཟང་སོད་གོང་སྤེལ་གནང་རྒྱུ། གཙ་ོབ་ོབསྟན་བདག་བ་ཆནེ་
རྣམ་པ་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་གུས་བཀུར་དང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ས་དེ་དག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕོགས་སྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཤུགས་སནོ་ག་ར་ེསོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ལྟ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སོད་རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱ་ཆེ་བ་ད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་བཞྱིན། འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ཁག་ལ་སོགས་པ་མང་པསོ་ཐུགས་ཁུར་བཞསེ་ནས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརནོ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་
ཁ་ཐུག་དེར་འདྱི་གཅྱིག་དན་སོང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དང་དགོངས་གཞྱི་གལ་ཆ་ེམང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་
གྱི་རེས་འཇུག་པ་ད་ེཚོས་ང་ོཡག་པ་ོའཕོད་ནས་ད་ོསང་བྱས། ལག་ལེན་བསྟར། ད་ེའད་ཧ་ཅང་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། 
མཚམས་ར་ེབོད་པའྱི་ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོདད་པ་རང་གྱི་སང་ལ་བཞག་ནས་སོབ་སོང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེར་བརེན་ནས་དུས་རྒྱུན་
དུ་སོ་སོའ་ིསོ་གསུམ་གྱི་ཀུན་སོད་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་འཁེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ། ད་ེདག་ཏོག་ཙམ་འདང་གྱི་མེད་པ་གཟྱིགས་
དུས། མཐོ་དམན་བར་གསུམ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཕྱི་ནང་གང་ས་ནས་འབད་བརོན་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་རེད། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཆསོ་ས་ེཁག བ་མ་ཁག་གྱི་ངསོ་ནས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་ང་ཚསོ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པ་དེས། བར་ལམ་ནད་ཡམས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་། བ་ཆནེ་གཞན། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབལེ་ཆསོ་སངོ་། ད་ེཚོའྱི་བཀའ་ལུང་དགངོས་དནོ་
ཟུངས་སགས་འདོན་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་ནས་ག་པ་ཡྱིན་རུང་ཁབ་བསགས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རདེ། དརེ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཕར་བསགས་བརདོ་
དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་དགོས་པ་དརེ། ཆསོ་ས་ེཁག་ཕལ་མ་ོཆ་ེནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབསདེ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
རདེ་འདུག དེར་བརེན་ནས་ཏན་ཏན་ཕན་སེད་ཅྱིག་བཟསོ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡོད། ད་ེདག་གནང་མཁན་གྱི་ཆོས་
ས་ེདང་། དགནོ་ས་ེཚང་མར་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
དུང་ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱི་འཇམ་མ་སོང་བར་མུ་མཐུད་ནས་སབས་འཇུག་གནང་རོགས་
གནོངས། བསྟན་པ་སྱི་དང་འག་ོབ་སེམས་ཅན། ད་ེབཞྱིན་བོད་གངས་ཅན་ལངོས་ཀྱྱི་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཚང་མར་དམྱིགས་
ནས་ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་ཁ་འཐོར་གྱི་དཀའ་ངལ་སྐོར་ད་གྱིན་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ལྟར། ཆསོ་རྒྱགས་ལྟ་བུ་འབུལ་དགོས་གངས་ ༣༠༠ ཡང་ན་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་
འཕད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་མོལ་
ཞུས་ནས་གཟྱིགས་རགོ་ཡག་ཏུ་གཏོང་དགསོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དམ་དནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཟརེ་དུས་སོན་མ་ཡྱིན་ན། ཆསོ་ལུགས་གཞན་པ་དང་ལྟོས་
ས་ལྟསོ་ཕགོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱྱི་ནང་པའྱི་ཆསོ་ས་ེརྣམ་པས་སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་ལ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོབྱས་
ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་བྱང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སནོ་མ་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ཕྱིས་སུ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཆསོ་ལུགས་ཡྱི་ཤུ་ལ་
སོགས་པའྱི་གནང་ཕགོས་ད་ེཚ་ོལ་གཟྱིགས་པ་དང་། རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་གནང་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེམཆགོ་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་ས་ེཆ་ེཁག་དང་། བ་མ་རྣམ་པ་ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་ཆསོ་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སྱི་
ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་
ཕབེས་པར་བརེན། ད་ལྟ་ཚང་མས་བཀའ་སྲུང་ཅྱི་སྒྲུབ་ཞུས་པར་བརེན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གདན་ས་ཆ་ེཁག་དང་། བ་ཆེན་ཆ་ེ
ཁག་ག་པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོམཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། སྨན་ཁང་དང་། 
སོབ་གྲྭ། ད་ེབཞྱིན་རྒས་གས་ོཁང་། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སོང་དགོས་པའྱི་གཞོན་སེས་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དནོ་ནང་བཞྱིན་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  

ད་ེནས་འདྱིའྱི་ཞོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་གསུང་ཕགོས་གཅྱིག་ལ། ཁ་སང་ང་འཚམས་འདྱི་ལྟ་སྐོར་འག་ོདུས་དགོན་པ་
འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་སྐུ་རེད་དང་སྦྲགས་ནས་གསུང་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག སོན་མ་སྱིར་བཏང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་ཡར་
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དགནོ་པར་བརནེ་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། དངེ་སང་སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་ཆང་ང་ེཆུང་ང་ེཚང་མས་དགནོ་པ་ཁག་ལ་ཞལ་འདབེས་སོང་
བར་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ཐསོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དགོན་པ་ཕལ་ཆ་ེབས་ཅྱི་འོས་ཀྱྱི་ཞལ་འདེབས་སྟོང་པ་མྱིན་ཙམ་
གནང་རང་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་ས་རདེ། གལ་ཏ་ེད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དརེ་འསོ་ཤྱིང་འཚམ་པའོ་ིཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམྱིན་འག་ོཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག་གམ་ལྟ་ཡྱི་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གསར་གཏདོ་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དངེ་སང་ང་རང་ཚསོ་གསར་དུ་གཏདོ་མྱི་དགོས་པར། ད་རྒྱ་ལ་སོགས་
པར་མཐུན་རེན་གསར་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད། 
ཚང་མ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་འགྱུར་བ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཕ་གྱིར་ག་ོབརྡ་འཕོད་པའྱི་ཐོག་ནས། 
སོབ་སོང་དང་དེ་འདའྱི་ཤེས་རོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་ལྟར་
བརྒྱུད་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་གྱི་ཆ་ནས་ངན་པ་དང་བཟང་པོའ་ིང་ོབོར་གང་ཡང་
གྲུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཏང་སོམས་རང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Neutral) རང་རེད། ད་ེདངོས་གནས་བེད་
སདོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ནུས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད་དུས། ང་ཚསོ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དང་དདོ་བྱས་ནས་མྱི་མང་
ལ་ག་ོབསྐོན་སོབ་གས་ོགནང་རྒྱུ་དང་། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཕན་ཚུན་འབལེ་གཏུག་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་སྱི་ཚོགས་
ཞབས་ཞུའྱི་ཐོག་གསར་གཏདོ་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་དང་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོའཐནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་འག་ོསམ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་དང་བསར་དུ་ཕག་བརངས་པ་གངས་ ༡༩ ཡོད། ད་ེནས་མར་མཚན་གཞུང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། 
སྐར་མ་ལྔ་ར་ེག་ོསྐབས་དེའྱི་རསེ་ལ་སར་ཡང་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་མང་ཆ་ེབ་ལྡབ་སོར་དང་མཇུག་ད་ེ
དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག བྱ་ེབག་མ་འད་བ་ད་ེའད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། བྱས་ཙང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མ་
སྐར་མ་ལྔའྱི་ནང་ལ་འཐུས་པ་ཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་གཙ་ོསོང་བ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགེ་
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
དང་པོ། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་ཚོས་འདས་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ། གྲྭ་
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བཙུན་ཚོར་ལྟ་སོང་གནང་སྟངས་དང་། ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་ཚ་ོལ་ལྟ་ཕོགས་
གང་གྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་དགངོས་པ་ཟབ་མ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། འདྱིར་སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ད་ལ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གཟྱི་
བརྱིད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ད་ེཞྭ་སེར་བསྟན་པའྱི་མཛེས་རྒྱན་༸སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེས་མ་འོངས་བསྟན་པའྱི་མཛད་རེས་སོན་
རྒྱུར་དམྱིགས་ནས་གྲྭ་བཙུན་དབེ་སྟནོ་པ་ད་ེཆདེ་མངགས་རང་གཞུང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁ་སནོ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱྱི་
སོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་མར་བསྟན་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ལས་ཀ་གནང་
མཁན་གྱི་ཀྱིརྱིའྱི་དག་ེར་ཚོགས་པ་དང་། ཕོགས་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མར་གྲྭ་བཙུན་ཚའོྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁངོས་བོད་གཞུང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤྱིག་འདུག ཉེ་ཆར་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་དེབ་དང་ལོ་རྒྱུས་ད་ེའད་
འགེམས་སྤེལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལ་ོ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་གངས་ ༡༡༣ གདནོ་
རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆེར་དེབ་གངས་ ༡༣༠ ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཁ་སང་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་གནང་སོང་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེཚའོྱི་གས་ཚགི་གྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་ང་ོམའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཡོད་དུས། དཔ་ེམཛོད་ཀྱྱི་དབུ་འཛིན་གཙོས་པའྱི་གཤམ་འོག་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དམྱིགས་བསལ་དཔ་ེམཛོད་དབུ་འཛནི་དག་ེབཤསེ་ལྷག་རྡརོ་གྱིས་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚརོསྐད་རྱིགས་མྱི་འད་
བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་བ། ངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས་དངོས་གནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསམ་
གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དནོ་དམ་པའྱི་སྟོན་པའྱི་ཞབས་ཞུ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གནད་དོན་གཞན་གཅྱིག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ད་ེརེད། ང་
འདྱིར་བསེབས་ནས་ལ་ོ ༣ གྱི་རྱིང་ལ་བདོ་གཞུང་ཟློས་གར་ཚགོས་པའྱི་གཞས་ཞབས་བ་ོའཁབ་སྟངས་དང་བཅས་པའྱི་ཐགོ་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དུས། བོད་ད་ེགླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚ་ོརདེ། བོད་གཞུང་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པ་དསེ་བདོ་གངས་ཅན་ལ་ཡུལ་ལུང་
མྱི་འད་བ་ག་ཚདོ་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོཚསོ་གཞས་ཞབས་བ་ོའཁབ་ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག་གམ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དུས། ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརདེ་
འདུག ཕལ་ཆེར་ལ་ོགསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་མཛད་ས་ོཁག་ལ་འག་ོདུས་རག་པར་མད་ོསྨད་ཀྱྱི་གཞས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རདེ། ཁམས་
པའྱི་གཞས་གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་འདུག ཁག་པ་ོཆགས་པ་དགོས་དནོ་གང་རདེ་འདུག་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་དུས། བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་དབྱར་སྱིད་ཀྱྱི་མཐའ་ལ་རུ་དཔོན་གཉྱིས་འདུག ད་ེག་དུས་ཡྱིན་རུང་དྱི་བ་དྱིས་
ལན་བྱེད་ཀྱྱི་འདུག ངས་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དུས་རུ་དཔོན་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་ག་
ར་ེབཤད་ཀྱྱི་འདུག འདས་པའྱི་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགཞས་འཁབ་པར་གཞོན་པ་ཚོར་ད་ོསང་ཡོད་པ། དབྱྱིངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
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ནའང་བཙལ་ན་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་སྟོད་ཀྱྱི་ཕོགས་ལ་གཞས་ག་ར་ེཡོད་ན་གཅྱིག་འཁབ་
གབས་བྱས་ཡྱིན། ཡར་དྱི་བ་དྱིས་ཡྱིན། མར་འབེལ་བ་མཐུད་ཡྱིན། གཞས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེད་ེ
བཞྱིན་ཆོལ་ཁ་ཚང་མའྱི་གཞས་བསབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རུ་དཔོན་ཚོས་སྡུག་སྐད་
རྒྱག་གྱི་འདུག ཁ་ོཚོའྱི་སྐད་རྒྱག་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རདེ་དེ། 
དོན་དམ་པ་གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོར་ཚུད་ཐུབ་པ་དང་ད་ེའདའྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ཤུགས་སོན་བསོན་མྱི་
འདུག་སམ། བོད་ནང་དུ་ཕར་ཁ་ཞྱིག་སོགས་ན། བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་ གླུ་གར་གྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆེད་དུ་གང་འད་བྱས་ནས་
འཚོགས་ཀྱྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཟློས་གར་གྱི་ཚིག་འདྱི་མ་རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཟརེ་དགོས་རེད། 
མདོག་ཀྱག་ཟེར་དགོས་རེད་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་ཡར་འཛུལ་ནས་གཅྱིག་ལྟོས་དང་། ང་ཚ་ོ (YouTube) ནང་དུ་འཛུལ་བ་
ནང་བཞྱིན། འདྱིའྱི་རྱིན་ཐང་འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་རེད། རྒན་པ་ཚོས་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེས་ཞྱིག་དང་། གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཞྱིག་གཏོང་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ། གཡས་དང་གཡོན་ལ་འགོ་གྱིན་འགོ་གྱིན། རང་ཉྱིད་འགན་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་མག་ོབུད་ཙམ་བུད་ཙམ་བྱས་པ་དསེ་མདགོ་འདྱི་ལྷག་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལས་ཐགོ་སྐབས་ལ་ང་
ཚོའྱི་ཟློས་གར་ལ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཚར་རེད། ད་ལྟ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚ་ོཡོད་དུས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིགཞས་དང་ཞབས་
བའོ་ིམཐུན་རནེ་ད་ེཚ་ོམཁ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  

མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོ་འདྱིར་ཁྱིམ་སོད་བཀའ་རྒྱའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དར་སྤེལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་དཔ་ེསྟོན་
སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་བད་ེརབ་འདོ་ཟེར་ལགས་ཀྱྱིས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཏང་སོང་། ཁ་ེན་ཌར་ཡདོ་པའྱི་བུ་མ་ོབསྟན་འཛནི་ལྷ་སནོ་
ཟེར་བ་གཅྱིག་འདུག ཨྱིན་ལེན་དུ་བུ་མ་ོསྤུན་གཉྱིས་འདུག གཞོན་རབས་ཚོའྱི་བོར་འཚམ་པ་དང་ད་ོསང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
ཁབ་བསགས་ཧ་ཅང་བྱས་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་། མ་འོངས་པར་ཁེད་རྣམ་པ་ཚོས་
མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་བོད་པའྱི་གླུ་གར་ལ་དབྱྱིངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ད་ོསང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་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་ོམཆགོ ལས་བསོམས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐགོ་
ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཛ་དག་པོའ་ིསྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་རང་ཚོར་གསུང་ཆོས་
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མང་པ་ོཞྱིག་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་འདྱི་ས་ོསོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་རྒས་འཁགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་པ་ོ
བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་
ལྟ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སྐུ་ངལ་ཡག་པ་ོགས་ོརྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ཙང་། སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་སོན་ལས་ཏོག་ཙམ་བག་ད་ོབ་དང་ངལ་
གས་ོཡག་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་པའྱི་ཚརོ་སང་ཞྱིག་བྱུང། ཞབས་ཞུ་གནང་མཁན་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བ་དང་
སྦྲགས།  

གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལྷང་ཙམ་གེང་སོང་། སོན་མ་གོས་ཚགོས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་བནོ་མཆོག་ལའང་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཡུལ་སྐད་ནང་དུ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཞྱིག་མཐངོ་
གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔ་ེམཛོད་ཁང་གྱི་དག་ེབཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ཀྱྱིས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་
འདུག ས་ོས་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱིར་ཧ་ཅང་དགའ་མ་ོདང་ཡག་པ་ོའདུག་གསུང་གྱི་འདུག 
ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དག་ེབཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 
ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་བཞེས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
ཐུགས་བསདེ་དམ་བཅའ་བཞྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་རྒྱ་ལམ་ཆནེ་པའོ་ིསང་ལ་མར་བཀོད་པ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ངས་འདྱི་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག་སམ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་པ་ཚ་ོམངའ་སེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་སོད་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། དཔེར་ན།  ལྷ་ོཕོགས་ཀྱྱི་
དགོན་སེ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་སོ་འཆམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་སེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་འདྱི་ཡུལ་སྐད་ནང་དུ་བསྒྱུར་ནས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་མཇལ་
རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། འདྱིས་ཚང་མར་ཚོར་བ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག དགོན་ས་ེཁག་ཚང་མས་
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གྱི་
གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ནང་ཆོས་ཀྱྱི་སོབ་ཁྱིད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོཏོག་དབྱྱིབས་
ནད་ཡམས་རེན་པས་འག་ོབཙུགས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་ཚོས་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་བྱས་པ་ལ་བརེན། 
དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ཐུགས་འགན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་
སོང། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། འདྱིས་མ་འོངས་པར་གཞོན་སེས་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ད་ེརྱིང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འོག་འགན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབཞེས་ནས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པར་ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་སང་ངས་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་དང་འབལེ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགནོ་ས་ེཁག་ལ་བཅར་དུས་དགོན་སེའྱི་ཆ་ེམཐངོ་ 
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དང་། ན་བཟའ་ནབ་སྟངས། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་མཐོང་སོད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་
དགོན་སེ་ཁག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ན། སོ་བྱང་ཐོག་ལ་ན་བཟའ་ནབ་སྟངས་སྐོར་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ཕན་
རླབས་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ས་ོའཆམ་པ་ཇ་ེམང་དུ་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དང་པོ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
ཚསོ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འཆར་ར་ེར་ེབྱས་ནས་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ལྟར། ངའྱི་ཐགོ་ནས་
ཀྱང་འདས་པའྱི་ལ་ོདང་ལྷག་དོན་དུ་ལ་ོ ༥ ཙམ་རྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་རྱིགས་དོན་
དུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་བནོ་མཆགོ་གཙསོ་པའྱི་འབལེ་ཡདོ་ས་ེཚན་
གྱི་ལས་བྱདེ་དང་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སོན་མ་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་སྐབས་སུའང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕབེས་པའྱི་བཙུན་མ་ཚ་ོཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་ཨ་ནྱི་བྱས། སབོ་གྲྭ་དང་དགནོ་ས་ེཁག་གང་དུའང་མ་ཕྱིན་པ་ད་ེའད་རྒྱ་
གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་སབས་བཅོལ་ལ་ཕེབས། ད་ལྟ་མཚ་ོཔདྨ་དང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གོང་གསེབ་ཁག་ལ་བསད་པ་ཕལ་ཆེར་
བརྒྱ་སྐརོ་ལྷག་ཙམ་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོགས་འཚ་ོགོས་དང་བསད་ས་སགོས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་དང། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འཚ་ོསོན་གནང་བསད་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས། བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དོན་དག་ལ་སོ་སོས་གང་ཐུབ་སྱི་ཐུབ་བོས་བཏང་ནས་སོབ་སོང་བྱེད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་མ་བྱུང་ནའང་། ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སོ་སོར་གང་
དགོས་པ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཕན་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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གསུམ་པ། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྱིས་གང་ཡང་མེད་དེ། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བསར་དུ་
གནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་ཚརོ་སྱིར་གག་དགསོ་རདེ། རྡགོ་རྡགོ་ཞུས་ན། འདྱིའྱི་ལངས་ཕོགས་
སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དབུས་
གཙང་གྱི་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བ་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགེ་བཤེས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དཔོན་པ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ལ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད། འདྱི་ད་རེས་འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དེར་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་
སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་བདམས་པའྱི་དབང་ཆ་དང་འགན་དབང་ཡོད་པ་འདྱི་ང་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་དང་བཀའ་ཤག་རེད་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
བརྱི་བཀུར་ཡང་ད་ེབཞྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་བདམས་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཕར་
ཕགོས་ཀྱྱི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་དམ་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད་དེ། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ེའདའྱི་འགན་དབང་ཡོད་མཁན་འདྱིའྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་མད་ོསྟོད་
ནང་ནས་དང་། མད་ོསྨད་ནང་ནས། དབུས་གཙང་ནང་ནས་བྱུང་བ་ད་ེཚརོ་སྐབས་མཚམས་ས་ོསོས་སྱིར་ས་ཟེར་དགོས་རདེ་
དམ། ལངས་ཕགོས་ཟེར་དགོས་རདེ་དམ། རྣམ་འགྱུར་ཟེར་དགོས་རདེ་དམ། གང་ལྟར་གང་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ། ང་ཚ་ོ
ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཁེན་གསལ་རེད། གང་འད་ཞྱིག་གདོང་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་རེད་དམ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི། ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་འགན་འཁུར་དང་། ཆལོ་
ཁ་གསུམ་གྱི་འགན་འཁུར་ད་ེསྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ག་ཚོད་ཙམ་འགན་འཁེར་ཡོད་མེད་ང་ཚ་ོ
ཚང་མའྱི་མཐངོ་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕགོས་འཛནི་པ་འད་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོསས་བསྐུངས་དང་ང་ོསྲུང་
ད་ེའད་བྱས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེགཙསོ་པའྱི་མྱི་མཐ་ོདམན་བར་གསུམ། སྱི་ཚགོས་ལ་བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་བ་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནང་སྟངས་འདྱི་ཚང་མས་མཐངོ་བ་རདེ། ཤེས་ཀྱང་ཤེས་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེའདའྱི་གནང་སྟངས་འདྱི་ཚ་ོའགན་
དབང་ཡོད་པ་དང་། དབང་ཆ་ཡོད་པ། ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་བདམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་པ་དའེྱི་འགན་འཁུར་གནང་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གཅྱིག་གྱི་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་
བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་རང་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་བཤད་མྱི་ཆོག་ཅེས་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ལ་གོ་
སྐབས་མང་པོ་སད་སོང། བྱས་ཙང་ངས་དང་པོ་བྱེད་དགོས་རེད་དང་། སྟངས་འཛིན་གཅྱིག་པ་བྱེད་རོགས་ཞུས་པ་མ་
གཏོགས་གང་ཟག་འདྱི་ལ་དམྱིགས་ནས་མྱིན། ངས་ད་རསེ་ཞུ་དུས་དངོས་གནས་འབེལ་བ་ཡོད་ཀྱྱིན་ཡོད་ཀྱྱིན་ལ་འབེལ་བ་
མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀག་སོང་བ། ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་རང་ལ་འབེལ་བ་མེད་པར་ག་ོསྐབས་གནང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ངས་གང་
ཟག་གྱི་གདངོ་ལ་བལྟ་ཡྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད། སྟངས་འཛིན་ཡག་པ་ོགནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་ཆོག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་སྟངས་འཛནི་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་མེད་པ། བཀའ་
ཤག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་གསུངས་ན་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་ཀྱྱི་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་མཐའ་བསམོས་
སོན་རོགས་གནང་། གཞན་དག་མ་གསུང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཕུལ་བའྱི་ལན་འདྱི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འཕསོ་ནས་ལན་
འདེབས་རདེ་མ་གཏགོས། རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བའྱི་ལན་འདེབས་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་རེད་དེ། 
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་ེའད་གསུངས་སོང་། དེར་ལན་འདབེས་བྱས་སོང་། བྱས་ཙང་སྟངས་འཛནི་བྱེད་
ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཨ་མཆགོ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་ཡག་པ་ོམཉན་ནས་སྟངས་འཛནི་བྱདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་འགེལ་བཤད་འཕར་མ་མྱི་དགསོ་པ་བྱདེ་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པར་རང་མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༡ མ་གཏོགས་མེད།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚུར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལངས་ཕོགས་སྟོན་དགསོ་རདེ་གསུངས་པ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

མཐའ་བསམོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ན་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་འགན་དབང་སད་པའྱི་སྱིད་སངོ་གཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་མ་གནང་བ་དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་
བ་ོཕམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། ང་རང་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་རདེ། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཚབ་ཞུས་ནས་ང་ཚ་ོབ་ོཕམ་བྱུང་། བ་ོཕམ་ཡོད་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ང་ལ་མང་ཤོས་བཤད་སོང་གསུངས་སོང་། 
མང་ཤོས་སུས་བཤད་ཀྱྱི་འདུག ཧམ་པ་ཚ་ཤོས་སུས་བཤད་ཀྱྱི་འདུག འདྱི་ཚང་མས་མཐོང་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། འདྱི་མ་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚ་ོཕར་ཚུར་འདྱི་འད་མེད་པ་གནང་རོགས་གནངོས། འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་འཁོལ་ལ་ཉེ་བ་རེད། མཐའ་མ་དེར་བཀྲ་ཤྱིས་ལོ་ལེགས་བྱ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་
ནས། ད་ལྟ་གཙ་ོསོང་བྱེད་མཁན་ཐེབས་ཆག་འདྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༥ རྱིང་སྱི་འཐུས་བྱས་པ་རེད། ལ་ོ ༡༠ རྱིང་འཆད་
མཁན་ནང་ལ་བསད་པ་རེད། ལ་ོ ༥ རྣམ་པ་ཚསོ་ང་འདྱིར་ས་ོལྕགས་བརྒྱབ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལའང་ལན་འདེབས་ཕགོ་ཐུག་ཡོང་བ་ནམ་ཡང་ཞུ་མ་མོང་། འཛནི་སོང་ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དུས་ཁ་སང་གཙ་ོ
སོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ཟུར་ཟ་དང་ཕོག་ཐུག་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་
སར་ཡང་རྣམ་པ་ཚོར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་པ་ོདང་པ་ོདང་བཞག་དབུ་མ་ལ་བསད་ནས་འབད་བརོན་བྱས་པ་ཡྱིན། ལ་ོ 
༡༥ ཡང་ད་ག་རང་འཇགས་ཐོག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིགཟྱིགས་ཚུལ་རེད། དགོངས་ཚུལ་རེད། 
དེར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
ལས་དནོ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོའདྱིས་སྱིར་བཏང་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེ
ནས་བསགས་བརོད་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེབཞྱིན་སོན་ལ་ངས་མ་དན་པ་རེད། བོད་ཀྱྱི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་
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གྱིས་༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།  དགུང་གངས་ ༨༥ ལ་
ཕབེས་ཡོད་ཙང་དཔ་ེདབེ་གངས་ ༨༥ པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཡོང་དུས་དཔ་ེདེབ་གངས་ 
༡༠༠ བརྒལ་ཡོད། སོན་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་
འཆར་ཕེབས་པ་འདྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་། དེ་བཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་སོད་མཁན་ཁབ་
ཁངོས་ས་ེམཚན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་སར་ཡང་བསགས་བརོད་ཐབོ་སངོ་ཟརེ་ནས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལ་ཞུ་ཆགོ  

ད་ེབཞྱིན་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་
གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ངས་ཤེས་
ཚདོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཟློས་གར་ཚགོས་པ་ལ་སོན་མ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་གཅྱིག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་
འགན་འཛིན་ལྟ་བུའྱི་མྱི་ཆ་གནས་དང་མ་གནས་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་སེ་
ཚན་གྱིས་སོན་ལ་གསུངས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་འགོ་མུས་རེད། ཡྱིན་ནའང་མར་དངོས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞས་གསར་པ་དང་ས་ཁ་འཛམོས་པ་ོའཐནོ་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ན། གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག དའེྱི་དག་ེསནོ་དང་རྒྱུ་རེན་ང་ོསདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བང་དརོ་བྱདེ་ཐབས་འདྱི་ཚ་ོཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་ལུང་འད་མྱིན་གྱི་ཞབས་གཞས་ས་ཚགོས་པ་འདྱི་ཚ་ོམཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟ་སོན་ལ་གསུང་
པ་བཞྱིན་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚ་ོལ་ོརག་པར་དབྱར་སྱིད་འདྱི་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་འདྱི་གཅྱིག་པ་ོགཟྱིགས་
བསད་ན་སོན་ལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་གང་ལ་གང་འཚམ་བདེན་པ་ཡོད་པ་རེད། དབྱར་སྱིད་འདྱི་འགན་སྡུར་ཁ་ོན་བྱེད་དུས་
ཚང་མས་ཨང་ཀྱི་མཐ་ོཔོ་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་སང་བརོན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སང་བརོན་བྱེད་དུས་ཡུལ་ལུང་ཆང་ང་ེཆ་ོངེས་
སོགས་མང་པོའ་ིཆས་གོས་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་སོན་སེབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་དབྱར་སྱིད་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞས་ས་འཛོམས་པ་ོམར་ཐོན་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་
ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མས་ཏོག་དབྱྱིབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གསུངས་པ་རེད། ལྷག་
པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཆོས་མང་པོ་ཕེབས་ནས་མང་
ཚགོས་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སོན་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་བརྒྱུད་ནས་ཡར་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ོསོད་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་དཔ་ེམཛོད་
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ཁང་གྱི་སེ་ཁྱིད་ནས་དཔེ་མཚོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོར་མཐོང་ཚུལ་ད་ག་རང་ཡོད། བྱས་ཙང་འདྱིར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
བཞྱིན་འདུག་ཅེས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ལ་ལགེས་བརོད་ཞུ་ཆགོ  

སྐུའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་འདྱི་ཁ་འཐོར་གྱི་ས་ཆ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་སྐད་ནང་ལ་གང་མང་ཞྱིག་འདོན་ཐབས་
དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར། ར་བའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད། ཁ་སང་མཁས་པ་མང་པོས་སྐད་ཡྱིག་ས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་བཏོན་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་
སྐད་ཀྱྱི་ཐོག་ལའང་འདྱི་ཚ་ོཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེདག་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་དཔ་ེདེབ་གཉྱིས་ནས་ལས་ས་བོའ་ིངང་ཁབ་
བསགས་དང་ང་ོསདོ་ད་ེའད་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ང་ཚསོ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་ཞུས་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལྟ་ཆགོ   

ཧོན་སུར་གྱི་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་སོང་བྱེད་
བསད་རྒྱུ་ཟབ་ཁྱིད་ཀྱྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་འག་ོབསད་ཀྱྱི་ཡོད། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་
རྒྱུན་སོང་བྱ་རྒྱུ་དགོངས་བཞདེ་ཡོད། ལྷག་པད་དུ་དའེྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གོང་ནས། 
སནོ་མ་དང་མྱི་འད་བ་ཐུགས་ཁུར་དང་། ཚོར་སང་གསར་པ་ཞྱིག་སེས་ནས་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཕར་ཕོགས་ལ་མཐུན་རེན་ཡོད་དུས་འཕར་མ་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་ཅང་ཅང་། ཧ་ལམ་མ་སོང་ན་འགོ་སོང་ཡྱིན་ན་
གང་ལ་གང་འཚམ་མཉམ་གཏོང་བྱེད་དགོས་ནའང་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་གསུང་བཞྱིན་འདུག 
བྱས་ཙང་འདྱི་ང་ཚསོ་རྒྱུན་སོང་བྱ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་ཡོད། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

དགོན་པ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚའོྱི་ཆ་ེམཐོང་། ད་ེལ་སྨན་པའྱི་ཕྱི་མྱིའྱི་མཐངོ་སྟངས་ལ་ན་བཟའ་ནབ་ཕགོས་འདྱི་ཚོར་མ་
དགོན་དང་དགོན་སེ་ཁག བསྟན་བདག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་སོབ་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ལེགས་གསལོ་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ འབོད་སྐུལ་
གནང་བ་འདྱི། མཚ་ོཔངྨ་ལ་བདོ་ནས་ཕེབས་མཁན་བཙུན་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚསོ་ཤེས་རགོས་ཡོད། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་
འཕོད་བསྟེན་དང་། ནང་སྱིད་བཅས། གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་ལྟ་སྐུ་ངལ་
མ་འཕད་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིཐུགས་འདོད་ནང་བཞྱིན་ཆོས་ཕོགས་ཀྱྱི་བྱ་བ་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་བྱས་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་འཕར་མ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ནའང་བྱེད་ཀྱྱི་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཁབ་བསད་པ་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་ལམ་དང་། 
ལས་ཀྱྱི་ས་ེམ་ོབ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་དང་
གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་
ཆུང་ཁག་མང་པོར་ལས་བྱེད་མང་པ་ོམེད་པར་སོང་ཙང་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་གོ་བུར་དུ་རྒྱ་སེད་ཆེན་པ་ོཆགས་དུས་
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ལས་བྱེད་འདང་དང་མ་འདང་བའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་འབེལ་ཡོད་མཉམ་དུ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་ཆོག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ངས་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཕྱི་ནང་གང་སར་
ནས་གཞྱི་མེད་མཚན་སྨད་དང་སྐུར་འདེབས་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ལ་གང་ཡོང་སྱི་ཡོངས་ཤྱིག་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ལ། མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་དགངོས་བཞསེ་ཡོད། ལྷག་པར་
དུ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་སར་དང་མྱི་འད་བ་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་དུས། ལམ་སང་ཕར་གཅྱིག་གནང་བད་ེཔ་ོམེད་དུས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཚགོས་ད་
རྒྱར་དཔགས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་ལམ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། གཞན་དག་ཕར་བཞག་ནས་རད་གཅོད་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་དུས། འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འབལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་
དང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། མང་པ་ོགནང་བཞྱིན་པ་འདྱི་མང་པསོ་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
འདྱི་ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ད་ེལས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་བྱུང་བ་འདྱིར་ང་ཚསོ་ད་ོསང་བྱདེ་པའྱི་
ཐགོ་ནས་སམེས་ཁུར་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ས་གནས་ས་འགོད་ཀྱྱི་སན་
ཐ་ོལ་ལན་འདེབས་བྱུང་བའྱི་མཇུག་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གསོལ་འདེབས་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་དང་ཕག་
རགོས་སྱི་འཐུས་ངདེ་གཉྱིས་བྱང་ཤར་ཁུལ་རྡརོ་གྱིང་དང་། བསུ་ན་མདའ། མྱི་རྱིག ཁར་ཤང་། གུམ་བཅས་སུ་གཞུང་འབལེ་
གྱི་ས་གནས་ས་བགོས་ཐོག་ནས་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྡོར་གྱིང་དང་བསུ་ན་
མདའ་ཁུལ་ལ་དགོན་ས་ེཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབྲུག་ཐུབ་
བསྟན་གསང་སགས་ཆོས་གྱིང་དང་། ས་ས་དགོན་པའྱི་དཔ་ེཁྱིད། ཁོང་གཉྱིས་ལ་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་གྱི་ག་ཕོགས་ཤྱིག་ཀྱང་
གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་མཇལ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རང་ཚོའྱི་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྲྭ་ཆུང་མང་པ་ོ
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འདུག ད་ེཚོར་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངདེ་གཉྱིས་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་
སོང་ཞ་ེན། བསུ་ན་མདའ་ལ་ཀ་ལུ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོན་པ་ནས་གྲྭ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ཾབྷ་ོཊ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཕེབས་ཀྱྱི་འདུག ས་ཾབྷ་ོཊ་
སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོནས་ལྔ་པ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
དགོན་སེ་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་ན། གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
དའེྱི་ལན་དུ་དགནོ་ས་ེས་ོས་ོདང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱི་མཇུག་སོང་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཞན་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། ད་ལོ་ལ་ོའདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ས་
གནས་ས་ཐོག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་འཇོན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀྱྱིས་ལག་བསྟར་གནང་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་འདུག ཀ་རྡོར་
སང་གསུམ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རང་གནང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོསོས་ག་ར་ེཚརོ་བ་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་འདྱི་ང་ཚོས་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་མཛད་པའྱི་སྐརོ་ང་
ཚསོ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་འདྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཡང་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཕར་ཕགོས་ས་གནས་ལ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་རང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་
བསདེ་དམ་བཅའ་བཞྱི་འདྱི་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ང་རང་ལ་ད་ེ
འདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་རྒྱལ་སྱི་ནང་ཁབ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་འདྱི་ (Secular Ethics) ཆསོ་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སདོ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། 
འདྱི་སང་ལ་དན་གས་ོགནང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ་འདུག ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བཟང་སོད་བརྒལ་བསད་ཀྱྱི་འདུག རྒྱལ་སྱི་ནང་
ལའང་འདྱིར་མཐོང་ཧ་ཅང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ལག་བསྟར་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ང་རང་ཚསོ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འདྱི་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོ
རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བཟང་སོད་ཟརེ་དུས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་བཀའ་
མོལ་ཡག་པ་ོགནང་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་ཡག་པ་ོབསྟན་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རེད་དམ། དངོས་གནས་གནག་སེམས་དང་གནོད་སེམས། 
དཀྲུག་ ཤྱིང་འདྱི་ཚ་ོཕར་དརོ་ནས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་བཟང་སདོ་རདེ་དམ། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཙམ་དན་གས་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། དགེ་བཤེས་མའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེང་སང་དགེ་བཤེས་མ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་
ཕབེས་ཀྱྱི་འདུག འདྱི་ཚའོྱི་ནུས་པ་སེད་སྱིང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཁངོ་རང་ཚོས་ནང་ཆསོ་ང་ོསདོ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཚད་མཐ་ོརུ་གང་
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འད་གཏོང་དགོས་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་རགོས་རམ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བདོ་མྱི་རྱིགས་དང་ར་དནོ་གྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཤོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལས་ལྷག་པ་མདེ་དུས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་
དགསོ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ཚང་མས་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཐགོ་མ་དརེ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ད་བར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་
འདྱིར་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གྱི་ཡོངས་སུ་དར་བའྱི་ལུང་རོགས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་མ་འོངས་པར་ང་
ཚོས་ངོམས་སུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་ལྟ་བུ་ངོམས་སུ་ཆོག་པའྱི་རྱིན་པ་ོཆེ་འདྱི་འཛིན་སོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན། ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་སུ་རོགས་
པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་གཙསོ་པའྱི་དག་ེའདུན་གྱི་ས་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་སྱིང་ཁངོ་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་གུས་འདུད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རདེ། བོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ག་དུས་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་དང་ཐོག་ཐོན་ཡོང་མཁན་ཕལ་ཆེ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་
གྱིས་དངསོ་གནས་མ་སྐུལ་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས། མྱི་དང་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བོས་བཏང་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རླབས་
ཆནེ་ཞྱིག་གནང་དུས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཚའོྱི་བོད་ཐགོ་ལ་ལྟ་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོབ་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ངསོ་ནས་སྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་དང་། ཡང་སོས་སུ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལངོས་སུ་དར་པའྱི་སན་རས་གཟྱིགས་ཕག་སྟངོ་སན་སྟོང་མཆགོ་
གྱི་གདུལ་བྱ་རྣམ་པ་ཚ་ོའད་པ་ོམྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་མཚནོ་རགས་གསལ་པ་ོདནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆནེ་
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པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་བོད་འདྱི་གང་འད་ཆགས་མྱིན་སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ན་གཅྱིག་རདེ། 
ཡྱིན་ན་ཡང་བོད་འདྱི་ཇྱི་སྱིད་ས་ེབ་མ་སྟངོ་བར་དུ་ད་ེསྱིད་གནས་དགོས་ན། བོད་འདྱི་ཆགས་དགོས་ན་བོད་ཀྱྱི་ལུང་རགོས་ཀྱྱི་
བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེགནས་དགསོ་ཀྱྱི་རདེ་སམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ནང་དུ་བསྟན་པ་རྱིན་པ་ོཆ་ེའདྱི་འཛནི་སོང་
སྤལེ་གསུམ་དང་། གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་ལ་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསོར་དགོས་ནའང་སོར་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་སམ། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་
ཐུགས་བསམ་བཞསེ་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་བར་དགནོ་ས་ེཡོངས་སུ་རགོས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་གཙསོ་པའྱི་འབལེ་ཡདོ་འགན་འཁརེ་མཁན་ཚསོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
གནང་བཞྱིན་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལུགས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་
གནང་བ་འདྱི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོའགན་བཞེས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་
ཆ་ེབཞསེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོསྱི་ཡོངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་རྣམ་པ་
ཚ་ོཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་དང་སྦྲགས་གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་གོས་ཚོགས་གོང་
མའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སན་སེང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་
གྱི་སྱི་འཐུས་ས་ོས་ོལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོལ་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ཡོད། བོད་ཀྱྱི་མ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ད་ེཚོའྱི་མདུན་ལམ་
ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ཡོང་དུས་མ་འོངས་པ་ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ནང་དོན་རྱིག་པ་སྤུས་དག་པ་ོསོབ་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག 
ད་ེམཉམ་དུ་སྐད་ཡྱིག་ཨྱིན་ཇྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་རནེ་ཡོད་པ། གཙ་ོཆ་ེཤོས་གྲྭ་པ་ཡྱིན་
མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱི་ས་ད་ེཚ་ོལའང་ནང་དོན་རྱིག་པ་སྤུས་དག་པ་ོསོབ་ས་ངེས་པར་དུ་ས་ེཁག་ཅྱིག་དང་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་བཟ་ོ
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ེཚན་མང་པརོ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ་ལ་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚརོ་
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ད་ེའད་བའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་གཏངོ་རྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་ནམེ་ནུར་གང་ཡང་མདེ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་
ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆསོ་ཀྱྱི་ས་ེཚན་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་མྱི་ས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོལ། ད་ེའད་
བའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ལན་མང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ལ་ོཤས་སནོ་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརྱིས་ནས་ཐུགས་ར་ེཧ་ཅང་ཆེན་པོས་བཀའ་གནང་བ་རདེ་དེ། དེའྱི་སྐོར་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ངས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས་ལན་དེའང་ང་ལ་འདོད་པ་ཚིམ་པ་ཞྱིག་རག་མ་སོང་། ད་
ལྟ་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འག་ོབཏོན་བཞག་པ་ཁོན་
ནས་མྱི་འདུག ད་ེའད་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་མ་ཐག་རེད། བོད་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་བ་
སགོ་ད་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་ནང་དནོ་རྱིག་པ་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརདེ། ན་ནྱིང་ང་ཚ་ོཐ་ེཝན་ལ་འག་ོདུས་ང་ལ་རྒྱ་
མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་དྱིས་སོང་། ཁོད་ཚསོ་རང་དབང་ཟེར་བ་ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཟརེ་སོང་། ངས་ང་ཚའོྱི་མྱི་ཚ་ེ
འདྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་ས་བརོད་རང་དབང་ཟརེ་བ་འདྱི་རྱིགས་རང་དབང་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རདེ་ལབ་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ནང་དནོ་རྱིག་པ་གཏྱིང་ཟབ་མོའ་ིཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་ས་ེའཆྱིའྱི་རང་དབང་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་རྱིག་
གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན། ས་ོསོས་འབད་བརནོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་མྱི་ར་ེརརེ་ས་ེའཆྱིའྱི་རང་དབང་ཟརེ་བ་ད་ེས་ོསོས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ལབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཐུན་
མོང་མྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚ་ོམྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་བ་སོག་ཟེར་ནའང་འད། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་ེདེར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་འཛིན་
སངོ་སྤལེ་གསུམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་བྱེད་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་ལབ་ཡྱིན། ངས་རདེ་མ་ོརདེ་ནས་ང་ཚའོྱི་རང་དབང་ད་ེཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེབར་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རགས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བར་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་
ལབ་ནས་རེད་མ་ོརདེ་ནས་ལན་འདབེས་པ་ཡྱིན། དརེ་བརནེ་ང་ཚསོ་ནང་དནོ་རྱིག་པ་འདྱི། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕལ་དུ་མྱི་སའྱི་ནང་
སོབ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་དགོས་པ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཆགས་འདུག མྱི་ས་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་སོང་བྱ་དགསོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ། ད་ེ
དང་འབེལ་ནས་སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེས་མ་འོངས་པའྱི་བསྟན་པ་འཛིན་སོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་མཁན་གྱི་ན་གཞོན་གསོ་
སངོ་བྱདེ་སྟངས་ཀྱྱི་སོབ་དབེ་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་སབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་དངསོ་གནས་
དང་གནས་བསྟོད་བསགས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱྱི་ནང་ལ་བྱས་རེས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞག་སོང་། ད་ེལ་
བསྟདོ་བསགས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་དང་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སོབ་དབེ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རོམ་ཡྱིག་ཐབེས་ཆག་ཅྱིག་
འབྱི་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་དངོས་གནས་དང་གནས་སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དངསོ་སུ་གམོ་པ་སྤ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་རག་པ་ཡྱིན་ན་འབདོ་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་དང་མ་འབལེ་བའྱི་མྱི་སེར་པ་ད་ེའདའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་དེའྱི་ཐད་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པོ་བསནོ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཚ་ོལ་ཡང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་མཚན་
སྨད། སྱིར་བཏང་མཚན་སྨད་ཛ་ར་ེཛ་ོར་ེཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོཚང་མའྱི་མྱིང་འདྱི་ལ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་
ཚ་ོགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཟུར་གྱི་མྱིང་ཡོད་མཁན་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཞྱིག་དང་། རྒྱབ་
ལ་གཟན་ཤམ་འད་པ་ོཞྱིག་གོན། སགས་ཆས་ཟརེ་ན་སགས་ཆས་མ་རེད། གང་ལྟར་སེར་མ་ོབའྱི་གཟུགས་འཛནི་མཁན། བ་
མའྱི་མྱིང་ཡོད་མཁན། སྤྲུལ་སྐུའྱི་མྱིང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མཚན་སྨད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གུང་གསེང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ས་གཞུག་གྱི་ཡྱི་ག་ེཕེབས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་
མང་ནང་ལ་བརྡབ་གསྱིག སེམས་འཚབ། བ་ོཕམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་
ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱྱི་དནོ་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་པ་ ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས་
སྐར་མ་ ༥ རོགས་སོང་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་།༽ དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་མ་ཟད་འཛིན་སོང་སྱིག་གཞྱི་དང་
འགལ་བསད་ཡོད་པ་དེའྱི་སྐོར་ད་ེཞུས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རྣམ་འགྱུར་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོསྟོན་དགོས་ཀྱྱི་འདུག 
རང་ངསོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་ཟེར་ནས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག དང་པ་ོབྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ད་ེགའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གྲྭ་ཆུང་ད་ེཚ་ོ
སོབ་གྲྭ་ལ་བསདོ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་ས་ཾབྷ་ོཊ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་མཇུག་སངོ་ག་ར་ེབྱས་མྱིན་ལན་
འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ ད་ལྟ་ངས་ལན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཞུ་ཆོག་ཆོག་མྱི་འདུག རསེ་མའྱི་སྐབས་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའད་བའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་གྲྭ་ཆུང་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་བྱས། དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ས་ཾབྷ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་། སོན་མ་ཡྱིན་ན་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་དེ་འདའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཆས་གོན་ནས་
ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་གྲྭ་ཆས་མནབས་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་འད་སོན་མ་ང་ཤེས་རྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་
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སྐབས་སུ་ཡོད་པས། ཕན་ཚུན་མཉམ་ལས་འད་པ་ོཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
མུ་མཐུད་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་མཇུག་སངོ་ག་ར་ེབྱས་ཡདོ་པ་ལན་འབྱརོ་བ་མཚམས་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ཐོག་ལ་༸སྐུའྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་བཞྱི་འདྱི་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་ལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་
གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེད་ག་རང་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ། ད་དུང་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོ
གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་ཚ་ོམཉམ་དུ་བཀའ་
མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་བཟང་སདོ་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་བཀའ་
གནང་སོང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོབརྡ་གསལ་པ་ོའཕོད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངས་དན་ཚོད་བྱས་ན་གོང་དུ་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཆསོ་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཕལ་ཆེར་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་
བརནེ་པའྱི་བཟང་སདོ་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སནོ་སོན་ཕགོས་ད་ེཚ་ོགནང་དང་གནང་མུས་རདེ། 
རསེ་སུ་འབལེ་ཡདོ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཕབེས་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེརསེ་ལ་དག་ེབཤསེ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད། ཐནོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་
ཐོག་ལ་འགན་མང་ཙམ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་དགེ་
བཤེས་མ་འཐོན་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་དུང་ཉྱིན་ཤས་རེས་ཚོགས་འདུ་
ཞྱིག་ལ་བཅར་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་ཙང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། ཡར་
ཐནོ་པའྱི་རསེ་ལ་བྱ་བ་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་པ་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་ཆསོ་བརྒྱུད་ནང་ཕན་ཚུན་ཏགོ་ཙམ་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། 
ཆསོ་བརྒྱུད་འགའ་ཤས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དགནོ་པའྱི་འགན་འཛནི་མཁན་པ་ོརང་བྱ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ད་ལྟ་འདུ་བའྱི་གནས་སྟངས་
དའེྱི་ཐོག་ནས་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་གཞན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གནང་ཆོག་པ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དགོན་པ་གཞན་དག་མང་པོའ་ིནང་ལ་མཁན་མ་ོཡན་ཆད་ཐནོ་པ་དང་། མཁན་མ་ོཡན་ཆད་གནང་
བ་ད་ེའད་ཡང་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁ་ོརང་ཚསོ་སྐུ་ལས་མང་པ་ོབསནོ་ནས་ཡར་ཐནོ་ཡོད་དུས་ད་ེཚ་ོངསེ་
པར་དུ་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་འད་ཞྱིག་རེད། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཐུགས་བ་ོཁོག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཏོན་ནས་འབས་བུ་སྨྱིན་ཡོད་དུས། 
བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཞེས་དེང་སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ནས་བཀའ་མོལ་ཡོང་དང་
ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བྱེད་སོ་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དགོས་དངུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕལ་
ཆེར་ད་ལྟ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁོངས་སུ་གཏོང་
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དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་ནས། གནད་འགག་རྱིས་ནས་ཕར་བསྱིལ་བ་ཡྱིན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་
འབལེ་བའྱི་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་བ་ཞྱིག ནུས་ཤུགས་སྤལེ་བ་ལ་ཐགོ་མར་ནང་གྱི་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་དགོས་པ་རདེ། ད་ེ
ཚ་ོརེས་མ་བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གྱི་འགེལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚུད་པ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་མ་བརདེ་པ་བྱས་ནས་ཞུ་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དེས་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་
བྱདེ་ཉམ་ཆུང་དཀའ་ལས་སནོ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཏན་ཏན་དགའ་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལུང་དང་རོགས་པའྱི་བསྟན་པ་ད་ེབོད་ཀྱྱི་ཁད་ནོར་ཞྱིག་
ཆགས་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པོ། འགག་དོག་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕེབས་ཡོང་དུས་བསབ་པ་སོབ་
གཉེར་འཐོན་མཁན་གྱི་དག་ེའདུན་པ་དང་བཙུན་མ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་ཐོན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཐུང་
ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོར་ེ
ནས་ལ་ོར་ེཞ་ེདག་ཅྱིག་དམ་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གསུང་སྟངས་ལྟར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོང་གྱི་རེད། ཏོག་ཙམ་གསང་བ་དང་ནང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་འད་པ་ོད་ེབོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་
བཅས་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་ལ་ོམང་པ་ོའགྱིམས་ནས་ཡར་ཕབེས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་ོརང་ཚསོ་ངོས་
ནས་ཀྱང་མ་འད་བ་ཞྱིག་མཐོང་ནས། ད་ེཚོ་ལ་བ་ོགོས་ཀྱྱི་རལ་ཞེ་དག་འདུག ཞེད་སང་འཇྱིགས་སང་ད་ེའད་མྱི་འདུག སྱི་
སེམས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཐནོ་དགོས་ན་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་དགསོ་བྱུང་ནའང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ད་ེ
ཚའོྱི་བསྟྱི་གནས་དང་དེའྱི་གངས་ད་ེམང་པ་ོབྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིསྱིད་དབང་དང་སྱིད་བྱུས་ལ་སོགས་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གསང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྟ་སྟངས་ད་ེའད་མེད་དམ་སམ། ང་ད་ེའད་དན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་མདརོ་ན་
བསྟན་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་ད་ེཚ་ོདང་འབལེ་བའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ནང་ལ་མཁན་
སོབ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པ་དང་། དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མཐུན་རེན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ངོས་ནས་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསར་དགོས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། 
ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེདགོས་པ་རྣམས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོའགའ་ ཤས་གོང་ནས་སྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་བཀའ་སོབ་ལྕྱི་མ་ོཞྱིག་ཕེབས་ནས། ད་ེཚའོྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལ་གཟྱིགས་རགོ་
གནང་རྒྱུའྱི་མཚོན་པས་འཚ་ོབ་དང་ནམ་རྒྱུན་ཏོག་ཙམ་སྐུ་གཟུགས་འཕོད་བཞེས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བྱ་རྒྱུ། བཀའ་སོབ་ལྕྱི་མ་ོ
ཕབེས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེའབལེ་ཡོད་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་དང་དུས་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་
རྒྱུ་དང་། འཚ་ོབའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་འདྱི་ནང་ཐོན་པའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེ
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ཚ་ོམཐུད་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོགང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གནང་བསད་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་། མུ་མཐུད་ཞུས་དང་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེདག་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོདང་གྲུབ་འབས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཐོན་
བསད་པ་ད་ེསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་རྱིམ་པས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བསེད་དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས། མཉམ་ལས། མདུན་ཐོན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཆགས་ཡོད་དུས། དངསོ་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་གནང་བ་དེར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་
མུ་མཐུད་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དེས་གལ་ཆ་ེནན་ཆ་ེབྱས་ནས་སར་ལས་ཞུས་ཡོད་ད་ེགསུངས་པ་རེད། གཙ་ོཆ་ེཤོས་
ང་ཚོའྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་ད་ེཚ་ོསོབ་ཕྲུག་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་ད་ེ
འད་ཟུར་དུ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚ་ོལ་ཡོད་པའྱི་ད་ེདག་གཅྱིག་ནྱི་དགནོ་པ་རདེ། གཉྱིས་ནས་སྱིར་བཏང་
སོབ་གྲྭའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས་ད་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་བར་ལ་གཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པའྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཏན་ཏན་
རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་རྱིམ་པ་གནང་བའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གཏན་གཏན་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་མཐ་ོསོབ་ཀྱྱི་ང་ོབ་ོལ་བསྒྱུར་ཕྱིན་པ་རེད། གཞན་ད་ལྟ་ས་རཱ་ལ་ཐོག་མ་འག་ོ
བཙུགས་པ་ད་ེའགན་འཛིན་རྒན་དམ་པ་ཁོང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེགོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་
ད་ེཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། རྱིམ་པས་གཞྱི་རྱིམ་ནས་མཐ་ོསོབ་ལ་འགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོད་ེ
འད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འགའ་ཤས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་སྐུ་ན་ཏོག་
ཙམ་གཞནོ་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་ནས་འདྱི་འད་པའོ་ིདགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་མཚུངས་ཁེར་ནས་ས་ོསོས་ཕག་བཞེས་གནང་མཁན་ད་ེ
འད་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང། ད་ེཚ་ོདང་པ་ོའཛུལ་ཡོང་དུས་གྲྭ་ཆས་གོན། ཡར་ཡར་ཕྱིན་ནས་གྲྭ་པ་མུ་
མཐུད་ནས་བསད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རེས་མ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམར་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་ད་ེཚ་ོཚང་
མ་འཇགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ནས། མདརོ་ན་དང་པ་ོབརྒྱ་ལ་ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
བརྒྱ་ཚང་མ་ཡར་ཕྱིན་ནས་བསྟན་པ་ད་ེམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གཞན་པ་ད་ེཚརོ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ནང་དནོ་རྱིག་
པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སོབ་སོང་ད་ེཚ་ོའཇགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཏན་ཏན་མང་པ་ོའདུག 
ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པའྱི་ལན་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་པ་རེད། ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ།  
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ཚགོས་གཙཨོཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།  
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

ད་རང་ཞོགས་པ་གོས་ཚོགས་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་
ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་མ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་ལུགས་འད་པ་ོཆགས་གབས་བྱེད་ཀྱྱི་
འདུག དེར་བརནེ་ས་ོསོས་མར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞསེ་ཁ་སང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོ
ལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕོགས་དང་། བརྱི་བཀུར། སྱིག་
ལམ་ཞུ་ཕོགས་དོན་མཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཡྱི་གནད་དོན་ས་ོསོར་སྐབས་དོན་ས་ོས་ོལ་ཆ་ཤས་བཞསེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་
ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༨༡ ནང་གསེས་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་
གཙོའྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་མྱི་དང་། ལས་བྱེད། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱྱི་མྱིང་འབོད་
དང་། གེང་སོང་མྱི་ཆགོ་ཅསེ་འཁདོ་ཡདོ་ནའང་། ཚགོས་གཙའོྱི་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་མྱིང་འབོད་
གནང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བྱས་ཙང་ཚགོས་གཙའོྱི་བཀའ་འཁོལ་མདེ་པར་མྱིང་འབོད་རང་ཟརེ་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ནས་
ང་ཚོས་བསྟདོ་པ་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རེད། བསགས་བརོད་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རེད། ལེགས་གསོལ་འབུལ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེཡོད་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་གཟབ་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་དོན་ཚན་༨༢ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་བག་ཡོད་བསྟེན་ཕོགས། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་རང་
འཁྱིའྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་ཁག་གྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ཚུལ་མཐུན་བག་ཡོད་ཀྱྱི་སོ་ནས་
གནང་རྒྱུ་དང་། ཚུལ་མྱིན་སྱིག་འགལ་བྱུང་ཚ་ེམཛུབ་སྟོན་ཐ་ཚིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཐབས་མེད་བྱུང་ན་ཚོགས་འདུ་ནས་ཕྱིར་
འབུད་དང་། ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ནས་ཚོགས་དུས་མ་གོལ་བར་དུས་ཚོད་རྱིང་ཐུང་གང་འོས་ཚོགས་བཅར་མྱི་ཆོག་པའྱི་
བཀོད་ཁབ་གཏོང་རྒྱུ། ཡང་ན་དུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཚོགས་གསེང་འཇོག་རྒྱུ་བཅས། འདྱི་ཚ་ོབག་ཡོད་བསྟེན་ཕོགས་དང་། 
སྱིར་བཏང་ཚང་མ་གནད་འགག་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ེཚ་ོཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་
པར་དུ་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་ཡངས་ཤོར་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཡོང་
གྱི་འདུག ར་བའྱི་གཙ་ོསོང་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་བཀག་མ་ཐུབ་པ་བྱས། ཡྱིན་
ནའང་ཚགོས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་ཞསེ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚའོྱི་དགོངས་པའྱི་དཔྱད་གཞྱི་
ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
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ད་ེནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དྱི་བ་དང་གསལ་བཤད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མུ་
མཐུད་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མུ་མཐུད་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། གཅྱིག་དང་ཕདེ་ཀ་འད་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ཡོད།  

གོང་དུ་ལན་གཅྱིག་རད་བཅད་ནས་རེས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་རྒྱུ་དེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་པའྱི་
སྐབས་སུ། དགོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དགོན་པ་ས་ོསོར་
འབལེ་བ་བྱས་ནས། ག་ར་ེཆགས་སོང་ཟརེ་ནས་ཡྱིག་ཆུང་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མྱི་འདུག་
སྟ།ེ གུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་དེའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་མཁན་སོབ་དང་ཚང་མས་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོགནང་བའྱི་
རེས་ལ། གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་དགོན་པ་རང་ལ་དག་ེརྒན་འདང་ངེས་བཞྱིན་པ་དང་མང་པ་ོཡོད་པ་དང། གྲྭ་ཆུང་ད་ེཚ་ོསོབ་
གྲྭར་ཕབེས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོང་མང་པ་ོདང་། སོབ་གྲྭའྱི་བྱེད་ས་ོམང་པ་ོཡོད་དུས་། དགོན་པའྱི་ནང་གྱི་ཆོས་
ཕགོས་ཀྱྱི་སོབ་གཉེར་བྱེད་ས་ོལ་སོགས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ད་ེས་ནང་བཞྱིན་དགོན་པ་རང་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་ད་ེ
འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག རྡོར་ར་ེགྱིང་གྱི་དགོན་པ་ད་ེཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེ
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ད་ེགཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་རེད། དརེ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེད་བར་ལན་འབྱོར་མྱི་འདུག ངས་
ཚདོ་དཔག་ཞ་ེདག་བྱེད་ཉན་གྱི་མ་རདེ་ད།ེ བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱྱི་འཛནི་སངོ་བྱདེ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་སོབ་འཇུག་
བྱ་རྒྱུ་ལ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་སྟོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་ནས་
དགོན་པ་ཁག་གྱི་གྲྭ་ཆུང་མང་པ་ོཞྱིག་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པས། དེའྱི་གནས་ཚུལ་ཕན་བུ་ཡོད་ཀྱྱི་
རདེ་སམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལན་འབྱརོ་མ་སོང་། ལན་འབྱརོ་བ་དང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་དག་དེས་བཀའ་འདྱི་འགའ་ཤས་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་ལྷག་པ་གཅྱིག་ལ། ངས་གོང་དུ་
ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་སྐོར་འཆད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བརེད་པའམ་ལྷག་པ་གཅྱིག་དེ། 
ད་ེས་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་སལོ་རྒྱུན་ཤེས་ཡོན། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་ཀྱྱི་སྐད་ཡྱིག་
རལ་དུ་བསྟན་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་རྒྱུ་དེའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེག་རང་ཆགས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་གསུངས་པའྱི་དགསོ་གལ་མང་པ་ོཞྱིག ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐབས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་འཕསོ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཚར།  
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མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་མཁན 
བཀའ་བོན་མྱིང་འཁེར་མཁན་མྱི་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་དེར། གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟརེ་ན། བཀའ་ཤག་དང་དེའྱི་ནང་ནས་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་རང་གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས། 
ང་ོརྒོལ་དང་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་ཚར་བ་དང་། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་འབེལ་ཡོད་མཁན་གྱི་
བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ད་ེའདའྱི་བཀའ་སོབ་དང་བསྟུན་ནས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རང་ལ་ཡྱིག་
ཐགོ་ནས་བཟོད་གསོལ་གྱི་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དང་། ད་ེའད་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡང་བསར་གེང་རྒྱུ་མེད་
པ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  

ད་ེནས་ད་ོབདག་བཀའ་བོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ེསོན་མ་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ངས་འཕོས་བཤད་ནམ་ཡང་བྱེད་འདོད་མེད། ངས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་སེལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡ་གྱིའྱི་མཚམས་སོར་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། ཁ་ོརང་ནམ་རྒྱུན་ནས་ད་ེའད་གསུང་མཁན་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེརྱིང་ཡང་ད་ེའད་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་རྒྱབ་ཏུ་ཀུན་སོང་གཞན་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་མདེ་ཟེར་རྒྱུ། ད་ེལ་
སནོ་བརོད་མ་བྱས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དང་། དག་འབུད་བྱས་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་
ཞ་ེདག་ཁབ་ནས་ས་ོསོ་ཡྱིན་ནའང་སུན་གཙེར་འད་པོ། དང་པ་ོཞུས་ན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆར་པ་བབ་བབ་བབས་རེད་དེ། 
ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཀྱང་ངས་ལྟ་ཀོག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེདང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བྱིས་
ཕེབས་པ་དང་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཁོན་འཛིན་འཚིག་ཟ་གང་ཡང་མེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་མང་ནང་འཁྲུགས་ཐབེས་རྒྱུ་དང། དགངོས་བསད་པའྱི་རྒྱབ་སརོ་དང་དག་འབུད་བྱས་པའྱི་
བཟ་ོའད་ད་ེཚ་ོདཀོན་མཆགོ་དཔང་བཙུགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་
ག་ར་ེཡོད་ཟེར་ན། བཀའ་བནོ་གྱི་མྱིང་གཅྱིག་ཡོད་པ་དང་། ཆསོ་བརྒྱུད་མཐུན་འབེལ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ག་
ར་ེཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སྲུང་སོབ་དང་ཆེ་བསྟོད་ཞུས་པའྱི་ཁུལ་བྱས་
ནས། ཁ་ོརང་གྱིས་རག་པར་གསུངས་བསད་པའྱི་བཀའ་སོབ་འགལ་བ་ད་ེགཉྱིས་ཡང་ལྱིད་བཀྱགས་ནས་སནོ་བརདོ་དང་སྐུར་
འདབེས། ཁ་ོལན་ཁ་ོདང་བཤད་ལན་བཤད་ཟརེ་བ་ད་ེའད་བྱདེ་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙ་ོའདནོ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་དེ། 
ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཆ་བཀའ་ཤག་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་རེས་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ། ད་ེཚ་ོགསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ད་ེཚ་ོལ་ཧ་ེབག་སྤུ་ཙམ་མེད། བཟདོ་གསལོ་དང་དགངོས་སེལ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ད་ེཡང་དེའྱི་རེན་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་གསན་ནོར་ཐེབས་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཐུགས་ཕམ་བྱུང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
བྱུང་བསད་ཡདོ་ཙང་། དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགཙ་ོབ་ོབཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་རནེ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དོགས་པ་གནང་བསད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གང་ཡང་མེད། གཙང་མ་གཙང་རང་། 
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དཀནོ་མཆགོ་དཔང་བཙུགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མེད། དེར་བརནེ་ཆ་ཚང་ཚར་པ་ཡྱིན་ཙང་། གནད་དནོ་དའེྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེ
འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཞག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེགནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བསོམས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་དེར་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ཟེར་བ་
ཞྱིག་འདུག གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ནང་ལ་གཞུང་ག་ར་ེག་ར་ེཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་
གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེབན་བོན་གཉྱིས་ཀའྱི་གཞུང་ཆེན་རེད་དམ། ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་དབུ་མ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་ད་ེའད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་
རྐང་འཛིན་དང་དབུ་མ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གང་ལྟར་ག་ར་ེཡོད་ནའང་། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས། ཆ་
ཤས་བངས་ན། མཐུན་རནེ་ནམ་ཆ་རནེ་གང་འད་ཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་༸སབས་ར་ེའཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། ༸སབས་ར་ེསེང་གགས་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགནོ་
པ་གཉྱིས་དེ། བལ་ཡུལ་དང་བོད་གཉྱིས་ཀྱྱི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དང་། སོན་མ་ས་
ཡོམས་ལ་སོགས་པ། དའེྱི་རེས་ལ་ཡང་དོན་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་འཕད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་
ནས་ད་ེལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། རོགས་རམ། ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད། གལ་སྱིད་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོ
ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་། དུས་ལ་བབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  

ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་
པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ད་ེས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་སོང་། མ་འངོས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་འཆར་



30 
 

འད་ག་ར་ེཡོད། ད་ེངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག དེའྱི་ནང་ནས་ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ཁུར་དང་དུ་བངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོ
འདུག མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚ་ེསོག་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ལ་གཞག་རྒྱུ་དང་། ལག་
བསྟར་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་ལ་སོགས་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
པ་ོཡྱིན་པ་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐོང་སང་གཅྱིག་
གྱུར་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཙན་བཀའ་དང་གཞན་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་གྲྭ་བཙུན་འཕལེ་རྒྱས་ལ་བཀག་སམོ་རདེ་ཅསེ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་འཆད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་གདེང་ཚདོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
པའྱི་དགོན་ས་ེད་ེདག་ཐམས་ཅད་གྲྭ་བཙུན་སྟོང་ལ་ཉ་ེབ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་ཕྲུག་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་ལྷག་བརྒལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དངོས་གནས་ཉམས་ལེན་བྱེད་མཁན། རྒྱུན་སོང་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་
གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགནད་འགག་ག་ར་ེཆགས་རེད། ཡང་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དརེ་ཞ་ེདག་ཕན་
ཐགོས་མྱི་འདུག་བསམས་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་ད་ེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དུག་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་
པ། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་གྲྭ་བཙུན་མ་བཞག་པ་རེད་དམ། དེར་གནད་འགག་དང་དཀའ་ངལ་ག་པར་ཆགས་
འདུག ད་ེངེས་པར་དུ་རགོ་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པ་དང་། དའེྱི་ཐོག་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། ང་
ཚསོ་ཕར་རང་རང་བཤད་བསད་པ་དང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་མ་བཞག་པ་
དང་། བཞག་ན་ཡང་སྤུས་མ་དག་པ་དང་། ཏོག་ཙམ་གོ་མ་ཆོད་པ་ད་ེཚ་ོརང་རང་གཞག་རྒྱུ། ཕ་མའྱི་སོབ་གསོ་ངན་པ་འད་
ཞྱིག་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོཔ།ོ ཚ་ེའདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ལ་མ་ོཊ་རྱིག་པ་ོདང་ཁང་པ་རྱིག་པ།ོ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དཀའ་ལས། ཉྱིན་མཚན་
བསྟུད་མར་རྒྱུག་ནས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་འབད་བརོན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག ང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ད་ེ
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལྡན་འདས་ཀྱྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠ གོང་ནས་གཏན་དུ་བད་ེབ་དང་སྐུ་བཞྱི་ཡ་ེཤེས་ལྔ་ཡྱི་ཟུང་འཇུག་རྡ་ོར་ེའཆང་
གྱི་ག་ོའཕང་ཐབོ་པ། ད་ེའད་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་པར་འཛནི་མཁན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་སོན་མ་ཡོད་པ་
རེད། ཡོད་པ་ལྟར་དུ་ཕྲུ་གུ་སེས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་རྱིག་བཀྲ་བ་དང་ཡག་ག་ད་ེཚ་ོགྲྭ་པ་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཕན་ཐོགས་པ་ད་ེཚོ་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚསོ་ད་ེར་ནས་མ་བཞག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་
ཀྱྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསར་ཞྱིབ་ཡག་པོ་ཞྱིག་དང་། སོབ་གསོ་ཡག་པ་ོཞྱིག གཞན་གྱི་སོབ་གསོ་ངན་པའྱི་
ཤུགས་རེན་ངན་པ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཤེས། གལ་སྱིད་འཕད་ཡོད་ན་ད་ེཚ་ོམ་འཕད་པ་ཞྱིག ང་རང་ཚོས་གཞན་ལ་
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བགངས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱི་ཚོས་སོན་མའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོདང་། ལམ་ལུགས་བཟང་པོ། གཏན་དུ་
བད་ེབ་འཐོབ་རྒྱུ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ག་ོའཕང་རལ་དུ་བཏོན་པས། གནས་སྐབས་ཀྱྱི་བད་ེབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། 
མག་ོམ་འཁོར་བའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་སད། སོབ་གས་ོསོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་སད་
ནས། ད་ེཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་བསགས་བརོད་དང་། དྱི་བ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ད།ེ དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཀའ་ལན་ནང་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་བས་བསར་ལྡབ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་ཚ་ོ
བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ལྷག་གྱི་རྱིང་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཚད་མཐ་ོཔ་ོ
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གདན་ས་གསུམ་གཙོས་པའྱི་ས་དག་ེབཀའ་རྱིང་། གཡུང་དྲུང་
བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཚང་མ་ལ་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་
ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གཙོས་པའྱི་བ་སྤྲུལ་དག་ེབཤེས་རྣམ་པས་ཐུགས་
བརནོ་ལྷདོ་མདེ་བྱས་པའྱི་འབས་བུར་བརནེ་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཚད་མཐའོ་ིདར་ཁབ་
དང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡོང་བ་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་
སོའ་ིའགན་ཁུར་བ་མཁན་བ་སྤྲུལ། འགན་ཁུར་བ་ཚང་མ་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་རྒྱ་དམར་གྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་
བསྒྱུར་རྒྱུ་ཞེས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱྱི་འོག་ནས། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་རྱིག་ག་གྱུར་གྱི་བོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་ཆོས་ཀྱྱི་བྱེད་སོ་ཁག་སྤེལ་བ་
དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་དམ་དག་དང་། གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་བཀག ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་
བྱས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚསོ་ཕ་གྱིར་བདོ་ལ་སབོ་མ་ཐུབ་ཀྱང་རྒྱལ་སྱིའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚགོས་ས་ེཁག་ལ་འབོད་
སྐུལ་ཤུགས་ཆ་ེབྱས་ནས། བོད་ནང་ལ་བོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་བཞྱིན་ཆོས་ཀྱྱི་བྱེད་ས་ོཁག་སར་བཞྱིན། བོད་རང་གྱི་ལུགས་ལྟར་
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གནང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་དང་། འབད་བརོན་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྱི་བ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་
ཞ་ེན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེརྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་
ལན་འདབེས་ད་ེའད་གནང་ཡདོ་དམ་མེདཅསེ་དྱི་བ་ཡྱིན། 

དྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེར། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ལ་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གྲྭ་བཙུན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འད་
དགོངས་གཞྱི་དང་། ཐབས་ལམ་ད་ེའད་རག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེདང་འབེལ་ནས་ད་ལྟ་སབས་
གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་དང་། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆགོ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་དརེ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚན་སྨད་
ཞུ་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པོ། ༸རྒྱལ་བའྱི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་
སྱིད་ཞབས་རྱིམ། ༸རྒྱལ་བའྱི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་གྱི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོས་གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷ་ཆེན་པོའ་ི
སན་འདནེ་གྱི་ས་ོནས་བཀའ་ལུང་ཞུ་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ད་ེའདས་གཞུང་འབལེ་སན་འདནེ་ཞུས་ནས་
བཀའ་ལུང་ཕབེས་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནད་ཡམས་
ཀྱྱི་རནེ་པས་རདེ་དམ། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་རེད་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།  

གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཆོས་ཚགོས་ཁག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་ཕག་དེབ་ཕོགས་སྱིག་གནང་ནས་དེབ་གཟུགས་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་
རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་བརེན་ངས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེའདའྱི་
བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚ་ོལ་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་དམ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་
གནོངས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་དབང་བཀུར་བའྱི་འཐུས་མྱི་
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ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་ོགསུམ་གྱི་སདོ་པ་ད་ེཚ་ོམང་ཚགོས་ལ་དཔ་ེམཚནོ་འོས་པ་ཞྱིག་དགསོ་དུས། ང་ཚོའྱི་བག་
ཡོད་བསྟེན་སྟངས་དང་ད་ེའད་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སང་
བརོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་རྱིན་
མེད་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིན་འབབ་འབུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གསུམ་པ་དརེ། ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་
ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སྨད་གང་སར་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མྱིང་བཏོན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཏན་ཏན་རང་མྱིང་བཏོན་པ་ད་ེཚ་ོཙམ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ཡང་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེ
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སུས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་
འདའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལ་ོད་ེསྲུང་བརྱི་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྱི་ཐགོ་ནས། ཆསོ་རྱིག་གྱི་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདའྱི་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་ཤྱིག་
ལྷག་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ར་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ལ་
གཟྱིགས་མཁན་ཚོས། སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་དའེྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་སར་མཐྱིལ་སྟངེ་ལ་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕག་བྱིས་གནང་
སྟངས་ད་ེདམ་ཕྲུག་ཕབ་ནས་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་མཐངོ་མ་
བྱུང་མདོག་མདོག དེ་རྱིང་པ་ཆགས་པ་རེད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱྱི་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་མ་འགྱིག་པའྱི་ཆ་ད་ེམ་འགྱིག་པ་རང་རེད། དེར་སྐུ་ང་ོམཆོག་ནས་རྱིང་པ་ོམ་ཡྱིན་པ། 
གནད་ལ་འཕྱིགས་པ། ནོར་བ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ད་ལམ་མ་གཟྱིགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལམ་གཟྱིགས་མཁན་
ཚསོ་སནོ་ནས་མཁེན་ཚར་ཡོད་པ་རདེ། མ་གཟྱིགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག དཔེར་ན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་འད་པ་ོཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ོས་ོངསོ་ནས་དངསོ་གནས་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་སནོ་འདནོ་དགོས་རེད་ད།ེ གདངེ་འཇགོ་
དང་གུས་བརྱི་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོཡྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གདེང་འཇོག་གནང་ནས། དེ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས་དོགས་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་སོང་
ཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་ད་ལ་ོརྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ནད་ཡམས་དའེྱི་རནེ་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡངོས་ལ་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་
ཀྱྱི་གོད་ཆག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལེགས་པའྱི་ཆ་དེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་གསུང་
ཆསོ་དའེྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་མནར་བསད་པའྱི་མྱི་ལ་བད་ེབ་གཏེར་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ནས། ནམ་རྒྱུན་འཆར་ཅན་ལས་མང་
བའྱི་གསུང་ཆོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་པ་དརེ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆ་ེ
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ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གསལོ་འདབེས་ཞུ་མཁན་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་ནང་ལ་མནར་བའྱི་སྐབས་
སུ་གདན་ས་ཁག་རདེ། ཚོགས་ས་ེཁག་རདེ། མྱི་བྱ་ེབག་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེའབུར་
དུ་ཐནོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱམས་བརའེྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཡོངས་རོགས་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་ལྷག་ཏུ་ཆ་ེཞུ་བ་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་
རངས་ཡདོ། བསགས་བརོད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་རེད། དངསོ་གནས་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཚ་ོལ་བསགས་
བརོད་དང་ཆེ་མཐོང་གྱི་ལས་འགན་ཞེ་དག་ཅྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཆོས་ཀྱྱི་གནད་འགག་དེ་དངོས་
གནས་ཞག་རྱི་ཡོད་པ་ད་ེའབུར་དུ་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ (Front Runner) གསུངས་ནའང་རདེ། སྨན་ཞབས་པ་ཕག་
ལས་གནང་སོད་མཁན་ག་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚ་ོལའང་བཀའ་དྱིན་ཆེ། ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་ལ། རྱིགས་གཅྱིག་སོན་མ་
དང་འད་པ་ོཡོད་པར་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཐུང་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་སྐོར་
ད་ེགཅྱིག་བྱས་ན་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་རྱིང་པ་འད་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་
དའེྱི་གཞུང་ནང་ལ་གཞུང་ཆནེ་ཚང་མ་ཚུད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོདང་སགས་བཅས་པ་ཚང་མ་ཚུད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 
དེའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་
བརྒྱུད་ས་ོས་ོདང་། ཡྱིག་ཆ་ས་ོས་ོགཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་གནང་ཐུབ་ན་ཟརེ་བ་ད་ེ
འདའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་རྱིམ་པ་དང་། 
རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཕེབས་པ་ད་ེཚོར་གཞྱིར་བཞག་ནས་སྐབས་ ༢ ཕྱིན་ཚར་རེད། ཆ་རེན་ད་ེལ་ངས་དན་གསོས་བྱས་ན་
ཁུངས་ས་ོསོའ་ིའག་ོསྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། དམའ་མཐའ་ས་ལ་དག་ེབཤསེ་དང་སོབ་དཔནོ་། གཞུང་ཆནེ་གྱི་སོབ་གཉརེ་
ཡག་པ་ོཐནོ་ཚར་མཁན། ད་ེའད་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའད་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་རནེ་དམ་པ་ོད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
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རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབར་ལམ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས། སོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་བྱེད་མཁན་དེའྱི་ཐོག་ལ། ལེགས་བཅོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་
པའྱི་ཉམས་མོང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག ཕོགས་གཉྱིས་ཀར་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་རྣམ་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། 
འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཉམས་མོང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཞག་བྱས་ནས། མདརོ་ན་དགོན་པ་ཆ་ེཁག་དང་། གདན་
ས་ཆེ་ཁག་ཚོ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མཉམ་རུབ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་སར་ལས། དེང་སང་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་མཐུན་
པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱྱི་མཚན་ཉྱིད་གང་མང་ཚང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ལམ་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས། ད་
ལྟ་བར་བརྒལ་དུས་ཚོད་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་ཤར་ཁུམ་བུ་ཁུལ་གྱི་དགོན་གཉྱིས་ཀྱྱི་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཞེ་དག་
ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོན་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་སོབ་
ཡོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དག་ེརྒན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་མཐུན་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་དགོན་པའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་
དང་ས་གནས་ཀྱྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་འག་ོདང་འག་ོམུས་བྱས་ནས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཕ་གྱིར་བཙུན་དགོན་གསུངས་
པ་ད་ེསོན་མ་ནས་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ནས་བཙུན་དགོན་ད་ེདུམ་བུ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་
འད་པ་ོཞྱིག་དང་། སབས་ར་ེཞྱིང་གཤེགས་འཁྲུལ་ཞྱིག་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགནོ་པ་ད་ེཡང་གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཆགས་ནས། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ང་ཚསོ་ཚང་མ་ལ་ཁབ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ད་ེཚ་ོཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་སྨན་ཁབ་དང་འབེལ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་
བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། ག་ར་ེབྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེགོང་དུ་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཟུར་དུ་བརྡ་ལན་
སད་པ་དང་། ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ས་
སེར་ཕ་ོམ་ོརྒན་གཞོན་ཁད་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་
གནང་དང་གནང་མུས་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་དང་མ་ཁབ་པ། དཔརེ་ན། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཁ་འཐོར་ས་གནས་
ལ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ད་ེའད་ལ་འབལེ་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུ་
དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་འཕལེ་རྒྱས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་རྒྱས་པ་ོགནང་སོང་། ང་ཚའོྱི་ཆསོ་ཚགོས་ཐེངས་
འགའ་ཤས་ནང་ལའང་། བཀའ་མོལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱུང་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ལམ་སྟོན་ཡང་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརེན་
གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའྱི་ང་ཚོས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དེ། ཉུང་ཉུང་ཆགས་ནའང་འཛིན་སོང་སྤེལ་གསུམ་བྱེད་
དགོས་པ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེསྤུས་དག་པ་ོཡོང་རྒྱུ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་གྲྭ་ཚོགས་ཆེན་པ་ོདང་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཡོང་དུས། སོབ་
གཉརེ་ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་བྱས་ནའང་འགྱིག་མཁན་དང་། མ་བྱས་ནའང་འགྱིག་མཁན་གྱི་གདམ་ཀ་ཡོད་དུས། ཕྱིས་སུ་ར་ེར་ེའཛུལ་
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ཡོང་དུས་ད་ེཚ་ོལ་དངོས་གནས་དང་གནས་ར་ཆེན་པ་ོརྱིས་ནས། གཅྱིག་ཀྱང་ཆུད་ཟོས་མ་འག་ོབའྱི་འབད་བརོན་བྱས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སོར་དགོས་པ་དང་། གས་ོསོང་གནང་དགོས་རྒྱུ། ད་ེལ་བརེན་ནས་འཚ་ོབའྱི་ཐད་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། འཕོད་བསྟེན་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་དགོས་རྒྱུ། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་གོམ་
སྟབས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གངས་ཚད་ཉུང་དུ་འག་ོཔ་ད་ེཚང་མས་གཟྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན། ས་ས་ནས་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ནས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཚོར་
བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་སོང་སྤལེ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་ཟེར་ནས་བཀའ་མང་པ་ོཕབེས་མོང་ཡོད་པ་
རདེ། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལ་ཐུག་ཡོད་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེངསོ་ལནེ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་ད།ེ ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེསྤུས་དག་པ་ོདང་། ར་ཆནེ་པ་ོརྱིས་ནས་གས་ོསངོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརདེ།  

ད་ེནས་གངས་ཚད་སྤེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་གང་དང་གང་རེད་གསུངས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་དེང་རབས་ཀྱྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་དངོས་པ་ོཡར་རྒྱས་ཀྱྱི་ཤུགས་རནེ་ད་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱས། སནོ་མ་དང་མྱི་འད་བ་གཞྱི་
རྱིམ་ནས་དེང་རབས་ཀྱྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེཚ་ོབྱས་ཡོང་དུས། མདོར་ན་ཕྱི་ཡྱི་ཤུགས་རེན་དང་སེམས་གཡེང་ས་མང་པ་ོད་ེའདའྱི་
ཕྱི་དང་ནང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། འདྱིར་ངས་ཞ་ེདག་བཤད་འདོད་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ོཡོད་པ་མ་རེད་
བསམ་མཁན་འད་ཞྱིག་རདེ། 

ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་ད་ེལ་དམྱིགས་ནས་ལ་ོམང་པ།ོ བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་
སྐབས་ནས་སྤེལ་བཞག་པ་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམ་པ་ཕ་ོམོའ་ིསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཆགས་བསད་
ཡོད་རེད། ད་ེཡང་དུས་ཚདོ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ནང་བཞྱིན་བྱས་
ནས་ཆོས་ཚབ་ཏུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཟརེ་ནས། ད་ེའདའྱི་ལས་རྱིམ་ཚུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་
འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེཚ་ོརྒྱ་སེད་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ཐུག་ས་གཅྱིག་པ་རེད། གངས་ཚད་ཀྱྱི་ཆ་ནས། 
གཅྱིག་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ལ་འག་ོའཛུགས་དུས་ ༣༩ ཡྱིན། ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཙམ་འཕེལ་ཡོད་མེད་བྱས་ནས། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མ་དངུལ་ཐེབས་ར་ཕན་བུ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ས་ོས་ོནས་ཚགོས་ཆུང་དང་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས། ས་
གནས་འག་ོའཛནི་དང་ད་ེཚསོ་འགན་བཞེས་ནས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་བྱ་རྒྱུ།  ད་ེཡང་ས་གནས་གང་ཞྱིག་ལ་ཆསོ་བརྒྱུད་
མང་པོ་འཛོམས་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཆ་སོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས།  ས་
གནས་ཀྱྱི་ཁད་པར་ཏན་ཏན་འདུག་མ་གཏགོས། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད། དངེ་
སང་གྱི་ཕ་མ་ད་ེཚ་ོཡང་སནོ་མ་དང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ནང་ཆོས་དང་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱྱི་རྱིན་ཐང་མཐོང་བའྱི་
ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་ས་ོལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་སར་དང་མྱི་འད་བ་དག་ེམཚན་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་རྒྱུ་རེན་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།  
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ད་ེནས་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། གོང་དུ་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ཐོན་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། ཟླ་དྲུག་རྱིང་ལ་ཟབ་ཁྱིད་བྱས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ (Intensive Workshop) ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག (Training) བྱ་རྒྱུ་
དེའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། གསུམ་པ་དེར་རྒྱ་གར་མཐ་ོསོབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚུར་
རུབ་རུབ་བྱས་མྱི་དགོས་པར་ཕར་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེའད་བཏང་ནས། སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་དུས་ཚོད་
རེའུ་མྱིག་བཟོས་ནས། ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འདྱི་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་
དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕ་མ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འད་ཚང་མར་སེམས་འགུལ་ཐབེས་
པ་ཞྱིག་རེད། གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དེའྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་མོང་འདུག ད་ེའད་བྱས་ཡོང་
དུས། གཅྱིག་ད་ེལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་མ་སེར་མ་ོབ་རང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་མཐ་ོཔ་ོཆགས་ཀྱྱི་མེད་ནའང་། 
དགོན་པ་ད་ེཚ་ོམ་སྟོང་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་བ་ོཕ་ོམ་ོད་ེཚ་ོཡང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་སོབ་སོང་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་རག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོདང་། གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་མང་དག་གྱི་འདུག 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་བགྱིས། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གས་ོཟརེ་ནའང་འད། ཟབ་སོང་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚ་ོཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཡར་རྒྱས་དང་ཤུགས་སནོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དེས་སྱི་ཡོངས་བསགས་བརོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེདང་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་དུ་
ལ་ོ༦༢ ལྷག་ཙམ་རྱིང་ལ་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོབཟསོ་ཡདོ། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ། གདན་ས་སོ་སོའ་ིབཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་ཡོད་པ། ད་ེ
ཚོར་ང་ཚོས་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
དེར་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་རྱིན་ཐང་དང་ཆ་ེམཐོང་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་
ཆགས་འདུག  

བོད་ལུགས་ནང་བསྟན་འདྱི་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལན་འདེབས་དང་ལས་གཞྱི་
གང་དང་གང་སྤེལ་ཡོད་ཟརེ་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དང་པ་ོའད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཆསོ་དང་ཆབ་སྱིད་
གང་དང་གང་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་རདེ། ལན་འདེབས་
གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད་ལ། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དབར་གོ་བསྡུར་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རེད་ད་ེམར་དངོས་སུ་ཐོན་ཡོང་དུས་ཆོས་རྱིག་རང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་པ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འབེལ་ཡོད་ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེའད་བའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་ེདེབ་ད་ེ
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འད་ཕྱི་དྱིལ་བརྒྱུད་ཐནོ་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ལན་འདེབས་དང་ད་ེཚ་ོཐོན་བསད་པ་ད་ག་རང་རེད་མ་གཏགོས། ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཟུར་དུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བྱས་བསད་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་མང་དུ་གཏོང་ཐབས་ད་ེགོང་དུ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དེས་འཐུས་པ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་མཚན་སྨདོ་ཞུ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ཚང་མར་ང་ོརྒལོ་གཅྱིག་གྱུར་ཡོད་ཟེར་བ་དརེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དའེྱི་ཐགོ་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོར་ེལ་ཆསོ་སངོ་སན་
འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དེའྱི་ཐོག་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོལ་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིདགུང་གསར་
གྱི་གཟབ་གསོལ་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དགུང་གསར་གྱི་གཟབ་གསོལ་ཞུས་ནས་ཞབས་རྱིམ་དེ་ཚོ་བཀྲམ་ནས། ཏོག་
དབྱྱིབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་དང་པ་ོཐོན་པ་དེ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ད་ེནས་མར་ཐོན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་
དབྱར་གསོལ་ད་ེནམ་རྒྱུན་མཁེན་གསལ་ནང་བཞྱིན་རེད། ནམ་རྒྱུན་འག་ོསྟངས་ལྟར་བྱས་ན་བོད་ལུགས་ཀྱྱི་འཁྲུངས་སྐར་
ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་སྐུ་བརེན་བཞུགས་མ་བཞུགས་དང་ད་ེའད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྟབས་བསྟུན་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཛ་དག་པ་ོདང་། གང་སྡུག་སྡུག་ཅྱིག་གྱི་
གནས་སྐབས་ཁེལ་ནས། ད་རེས་ད་ེམྱི་དགོས་པ་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོའ་ིདགུང་གསར་ད་ེཡ་གྱིར་
གནང་མ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས། འདྱིར་མར་ཐུགས་སྟབས་བད་ེཔ་ོབྱས་ནས་གནང་བ་དང་། ང་ཚ་ོདེར་བཅར་ནས་བཀའ་ལུང་
ཞུས་པ་དང་ད་ེཚ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། དབྱར་གསོལ་རེས་མ་ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དང་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

ད་ེནས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱྱི་དཔེ་དེབ་དེ། གོང་དུ་ངས་གཅྱིག་བྱས་ན་ཏོག་ཙམ་ནོར་ཡོད་ས་རེད། པར་བཏབ་ཚར་རེད་དེ།  ཁ་
སང་ཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཆ་ེམཐོང་སོད་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ། ད་ེམཉམ་དུ་གཞན་དག་མང་པ་ོཞྱིག་དབུ་འབྱེད་བྱེད་མྱི་
དགོས་པ་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། པར་བཏབ་ཚར་རེད། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་དབུ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། 
འདྱི་དགའ་ཞྱིང་ས་ོཞྱིང་ཐགོ་ནས་ཡར་དྷ་རམ་ས་ལར་གངས་ཀ་ཚང་ངེས་བཞྱིན་པ་འབྱོར་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ངེས་
པར་དུ་དགའ་ས་ོཆེན་པོའ་ིངང་ནས་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། རྱིན་པའང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུམ་པ་དེར་བཀའ་དྱིན་རེས་
དན་མཚན་སྨོད་དང་འབལེ་བ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་རདེ། ཏགོ་དབྱྱིབས་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེགསུངས་པ་ད་ེད་ེ
ག་རང་རེད། སྨན་ཞབས་པ་དང་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དེར་ངས་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེད་ེ
བཞྱིན་ན་ོཟརེ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབྱམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མ་མཐངོ་ཕྱིར་ན་མདེ་པ་མྱིན་ཟེར་བ་བཞྱིན། སྱི་ཚགོས་ད་ལམ་གྱི་ནང་དུ་མ་མཐངོ་བ་དང་མ་
ཐསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། སྱིག་པ་མང་པ་ོབསགས་བསད་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་འད་པ་ོམཐངོ་སོང་། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བ་ཕྱིར། མེད་པར་ཐལ་ཟེར་ནས་རོད་པ་རྒྱག་དགོས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
འགོའ་ིརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལ་
མཚན་སྨོད་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡུ་རབོ་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཆ་ེཁག་ཚང་མའྱི་ཚགོས་གཙ་ོ
རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་ང་ོརྒོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད། ང་ཚོས་དེར་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ང་ཚོས་ (Whatsapp) ནང་དུ་སྐུ་ང་ོདོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རེད། གཟྱིགས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཆ་ཚང་གྱིས་མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ང་ོརྒལོ་དང་། ད་ེལ་མསོ་མཐུན་མེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེའད་དན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་
ཡང་བསར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། ཨ་ོད་འདྱི་འགྱིག་བསད་ཡོད་དམ། ངས་ག་ར་ེདན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམས་པའྱི་བསམ་བ་ོ
གཏང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དརེ་མསོ་མཐུན་མདེ་ལ་ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག ཡུ་རོབ་ཁུལ་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱི་དགོན་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དེ། 
སུད་རྱི་ཀོན་ (Rikon) ཆོས་འཁོར་དགོན་དེ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་དུས་སུ་རྱི་ཀོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་གྱི་
མཁན་པོའ་ིཐོག་ནས་འདུ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་སྤང་དང་། ཆར་པ་འབབ་དུས་འདམ་བག་གྱིས་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་
བཙོག་པ་ཆགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་རྡ་ོགཏྱིང་ནས་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོ
བཟ་ོབཅསོ་གནང་ཐུབ་པ་ཆགས་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དནོ་ཚན་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགནོ་པ་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ད་ལྟ་ལ་ོ ༥༠  ཕྱིན་དུས་ས་ོདང་སེའུ་ཁུང་ལ་
དཀར་རྱི་གཏང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་ལེགས་གྲུབ་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དགནོ་པའྱི་སྐུ་འདའྱི་ཐགོ་
ལ་མཁན་པོའ་ིཕོགས་ནས་དང་། དགོན་པའྱི་སྐུ་ཤོག་རྣམ་པའྱི་ཕོགས་ནས་མྱི་མང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད། ཞལ་
འདེབས་གནང་ཤོག་གསུངས་ནས། དགོན་པའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་འཇགོ་ས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་སོང་། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་དགནོ་པའྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་དང་དག་ེའདུན་བཞུགས་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེད་ེ
བཞྱིན་ཞལ་འདབེས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡོད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ད་
རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ (Sri Lanka) ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
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འཁྱུག་ཙམ་མཇལ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ (Sri Lanka) ཐོག་ལ་གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་
དཔྱད་ཞྱིབ་འཁྱུག་ཙམ་བྱེད་དུས། (Sri Lanka) ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༢ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༤ ནང་དུ་ (Sikkim) ནས་མར་ནང་
ཆོས་སོང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ (Pempa Tendup) ཞུ་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཁོང་རང་གྱིས་མར་ (Sri Lanka) ལ་ཆོས་
སངས། སྐད་ཡྱིག་འདྱི་སངས་ནས་ (Sri Lanka) རང་བཙན་འཐབོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། སྐབས་ད་ེདུས་སན་རོམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བརམས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Sri Lanka) ཡྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ 
(National Hero) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་འདནེ་པ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས། ཁ་ོརང་གྱི་འད་སྐུ་ (Sri Lanka) ནང་ལ་བཞེངས་པ་ད་ེའད་
ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁ་ོརང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༢ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༤ ནང་སོབ་ཕྲུག་བྱས་ནས་ཕྱིན་དུས་ང་བདོ་པ་
ཡྱིན། བོད་ནས་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ཁ་ོརང་མ་གྱིར་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ལ་བོད་དང་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཁབ་བསགས་ཧ་
ཅང་ཆེན་པ་ོབྱུང་བཞག ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུམ། བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ་ནས་བོད་ནས་ 
(Kerala) ལ་ཕྱིན། (Kerala) ནས་ (Sri Lanka) ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡང་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག 
ངས་ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་དུས་མདརོ་བསྡུས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ཤྱི་རྱི་ལངྒའྱི་ནང་
པ་དང་། བོད་པའྱི་ནང་པ་དབར་འབེལ་བ་བྱུང་བའྱི་དེབ་ད་ེའད་ཕོགས་སྱིག་བྱས་པ་ད་ེའད་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་
རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ། ད་ནང་ཞོགས་པ་གུས་པས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་མ་གུས་པའྱི་ཚིག་འད་པ་ོདང་རྣམ་འགྱུར་ད་ེའད་ཐལ་ཆ་ེབ་འགའ་ཤས་ཤོར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིང་
ཁངོ་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་དགངོས་སལེ་དང་སྦྲགས་ནས། ཚགི་ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ལ་ོརྒྱུས་དེབ་ཐརེ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་ཆགོ་
པ་གྱིས། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ང་ོལ་འདྱིས་ཆ་ེཤོས་དང་སྐུ་ང་ོལ་བརྱི་ཆ་ེཤོས་ང་རདེ་ཟེར་ན་ཕལ་ཆརེ་མ་འགྱིག་པ་མེད། དངསོ་
གནས་ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་བཞག་ན་མ་གཏོགས་གུས་ཞབས་མདེ་པ་ཆགས་སོང་།  



41 
 

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོརང་དང་འབལེ་བ་ཡྱིན། ད་ེལ་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་ཡོད་ན་ཡང་ཆགོ་མེད་ན་ཡང་ཆགོ ད་
ལྟ་གངོ་འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོ ༢ པ་དརེ། ཆསོ་རྒྱགས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་རྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཚགི་ད་ེའད་ཐནོ་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེརྱིང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཅྱིག་ལ་དུད་ཚང་ ༧ གྱི་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་སར་ནས། ཐ་སད་
ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཟ་ཉལ་ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ད་ེརདེ། གྲྭ་པ་ད་ེཚ་ོཐལ་ཚགི་ཁ་ོ
ན་བཤད། ཟ་ཉལ་རང་རང་བྱས་པའྱི་ཐ་སད་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་མྱི་འགྱིག་པས། དའེྱི་ཐད་ལ་གྲྭ་པའྱི་འཚ་ོདདོ་
ཅེས་བྱིས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། མ་གཏོགས་ད་ེཆསོ་ཚགི་ཡྱིན་པ་དང་བསྟདོ་ར་ཡྱིན་པ་གང་ཡང་མ་རདེ།  

གཉྱིས་པ་དརེ་རྱིས་འག་ོད།ེ གོང་དུ་ངས་དྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ཏ་ེལན་བསབེས་མ་སོང་། གལ་ཏ་ེལན་སདོ་རྒྱུར་བད་ེབ་ོམེད་པ་ད་ེ
འད་ཡྱིན་ན་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་མྱི་དགསོ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ ༤ པ་ད་ེགྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངསེ་མདེ་སྨན་བཅོས། སྱིར་
བཏང་ད་ེཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་ཡང་འདུག ངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ད་ེཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག གྲྭ་བཙུན་
དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིན་མེད་ཀྱྱི་སནོ་འགོག་ད་ེབྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེནས་སྱིར་བཏང་ག་སྱིག་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། 
གལ་སྱིད་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ག་སྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། ཡག་ཤོས་བྱུང་ན་སནོ་འགགོ་ཁབ་ད་ེཚ་ོརྱིན་མདེ་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱག་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ལན་གང་ཡང་བསབེས་མ་སངོ་། གལ་ཏ་ེལན་འདབེས་
གནང་བདེ་པ་ོམེད་ན་མ་གནང་ནའང་ཆོག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ར་ེབ་དེ་སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོའདྱིར་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁལོ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ད་ེཟུར་བཀལོ་རང་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་དྱི་བ་འདྱི་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དརེ་
སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ལ་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་མང་པ་ོའདུག 
སྐབས་ད་ེདུས་ལནེ་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ངས་ཞུ་དགོས་པ་མང་ཆེ་བ་ད་རང་ཞོགས་པ་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕོས་ལྷག་ད་ེ
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། གལ་ཏ་ེམ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་བཟང་སདོ་
གོང་མཐོར་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། བཟང་སོད་ཐོག་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། ནུས་པ་ཐོན་ན་ཡང་འད་འདུག མ་ཐནོ་ན་ཡང་འད་
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ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ཡོད་མཁན་ས་དག་ེབཀའ་རྱིང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་དབུ་ཁྱིད་
རྣམ་པས། ས་རསེ་མང་པ་ོལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་བྱདེ་ས་ོརྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སོབ་ད་ེ
འད་གནང་ནས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ཚོས་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་པར་སྐྲུན་ཞྱིག་གནང་ནས། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ལ་འགེམས་སྤེལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་ཏན་
ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ད་ལ་ོཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཡྱིག་ཆ་པར་
སྐྲུན་མང་པ་ོགནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བ་ཆེན་ཚོའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེའད་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་ཚོད་མྱི་འདུག 
མ་འངོས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དགོངས་པར་འཇགོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚའོྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་རདེ། སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་ཟེར་བ་ད་ེ
ལུང་རོགས་གཉྱིས་ལ་བསྡུས་ཡོད་དུས། ལུང་རོགས་གཉྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པ་ལ་ཆོས་ཀྱྱི་སོབ་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མཚོན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་གོམ་པ་ཞྱིག་སྤོས་ན་མ་གཏོགས་འག་ོས་མེད་བསད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའད་གནང་ཡོད་ས་རདེ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག གལ་ཆ་ེཤོས་ནང་ནས་གཙ་ོཆ་ེ
ཤོས་ད་ེདགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྲྭ་པ་བ་མ་ཉམ་ཆུང་ངམ་ཡང་ན་ཉམ་ཐག་ད་ེའད་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་
ཤེས་ཏ།ེ ནམ་རྒྱུན་ནས་ནད་གཅོང་ཡྱིན་པ་དང་། གསལོ་སྨན་མཆདོ་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚརོ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཟྱིགས་པ་འད་པ་ོགནང་ཐུབ་ན་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ས་ེམཁན་དང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་ཀྱྱི་མྱི་ལ་མཐུན་རེན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་སད་པ། ཁ་ོཚོར་མཉམ་དུ་ལྟ་རོག་གནང་བསད་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
འདུག ད་ེཚ་ོཡང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁོང་རྣམ་པ་དང་ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཡངོ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཏན་ཏན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་
གནང་དགོས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡག་ན་སྡུག་ན། ཡོད་ན་མེད་ན་ཡང་ཁ་ོ
རང་ཚརོ་ནང་ཞྱིག་དང་། ཁྱིམ་ཚང་ཞྱིག སྤུན་མཆེད་ཅྱིག ནང་མྱི་ཞྱིག་ལྟ་མཁན་ཡོད་དུས་ཏགོ་ཙམ་དག་གྱི་རེད། ད་ངས་ཞ་ེ
དག་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེམྱི་ཡུལ་ལུང་པ་ས་ཐག་རྱིང་པོར་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཞྱིག་
འཕད་དུས་དངོས་གནས་དེར་གཟྱིགས་པ་དང་ལྟ་རོག་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དའེྱི་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངསེ་མེད་སྨན་བཅསོ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག སྨན་བཅོས་ད་ེག་པར་གནང་ཡོད་རདེ། ལྷག་
པར་དུ་ད་ལ་ོཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚའྱི་རེན་པས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་། གྲྭ་བཙུན། ཁ་འཐོར་བྱ་ེབག་པ་ད་ེཚོར་ངེས་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་
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ནས་ཛ་དག་གྱི་སྨན་བཅསོ་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ད་ེཚརོ་སྨན་བཅོས་ཀྱྱི་མཐུན་རནེ་སདོ་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚ་ོནས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། རོགས་པ་བྱདེ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ཁ་
འཐོར་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་ད་ེཚ་ོནས་སྐད་རྒྱག་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་ས་མེད། རོགས་པ་གནང་
མཁན་ཡང་སུ་གང་བྱུང་ཡོད་ས་མེད། ད་ེཚོར་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་མཁེན་རོགས་དང་གཟྱིགས་རོག་འད་བྱུང་
ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རེས་མ་ད་ེངས་སོན་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངེས་མེད་ཀྱྱི་སྨན་བཅོས་སྐོར་
གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེངས་ཁརེ་བའྱི་ནང་དུ་ཏག་ཏག་ཆད་འདུག སྐུ་ང་ོདཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གཟྱིགས་ནས་བཀའ་
གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་གྱི་ང་ོགདོང་ད་ེརང་ཛ་དག་ངེས་མེད་ཀྱྱི་སྨན་
བཅོས་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་སོན་མ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ནས་རྱིས་འག་ོརྒྱུན་འཇགས་ནས་བྱས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་དང་པ་ོའབལེ་བ་ཡདོ་མཁན་ཡུ་རབོ་ནང་གྱི་གཞུང་འབལེ་དགོན་པ་ཆགས་པ་རྱི་
ཀནོ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ལ་ོ ༥༠ འཁརོ་བའྱི་དུས་ཆནེ་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཉམས་གས་ོདང་། དད་ལྡན་སྱིན་བདག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཟརེ་ནས་
བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ (Sri Lanka) སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ང་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ཡྱིན་དུས་ངས་མདོར་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ད་ེཕལ་ཆརེ་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་གོང་ཙམ་ནས་ (Sri Lanka) དང་བོད་ཀྱྱི་ནང་པའྱི་མཐུན་ཚགོས་
ཟརེ་ན་ཡང་གོགས་པ་ོཚགོས་པ་ཞྱིག་ས་མ་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་འགན་བཞེས་མཁན་ད་ེང་ཚ་ོག་པར་ཡདོ་ན་
ཡང་ཕེབས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཁོ་རང་སོན་མ་ (Sri Lanka) ཡྱི་གཞུང་ཞབས་པ་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་
འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་སོད་མཁན། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཆོས་ཚོགས་ད་ེའད་ག་པར་ཡྱིན་ས་ལ་གནས་ཡོད་
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ཆགས་སོད་མཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོ (Sri Lanka) ལ་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགན་འཛནི་དང་ད་ེཚའོྱི་མྱིང་གནས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེབས་ཀྱང་འག་ོཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེནས་
ཁ་ོརང་གྱིས་རགོས་པ་བྱས་ནས་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐོངས་མཆན་ (Visa)  དང་བཀའ་འཁོལ་གནང་ནས། ཕ་གྱིར་གནམ་
ཐང་རང་དུ་དམ་ཕྲུག་དགོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་སད་
ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། ཕྱིས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་ལག་དབེ་སརེ་པ་ོསམོ་མཁན་གྱི་དག་ེའདུན་པ་ད་ེའད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕབེས་འདུག 
ཕེབས་ཐུབ་པ་འདུག དེར་བརེན་གོང་དུ་གསུངས་པ་དེ་གང་ལྟར་ང་ཕར་ཕྱིན་ནས་ (Sri Lanka) བསྟན་བདག་བ་ཆེན་
མཉམ་དུ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུ། འབལེ་བ་གཏདོ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕ་གྱིར་ཧ་ལས་པའྱི་གནས་ར་ཆེན་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། སངས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱྱི་ཚམེས་དང་ད་ེའད་ཡོད་པ། སནོ་མ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེདག་སནོ་ཅྱི་ཡང་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་
ར་ཆེན་པ་ོདང་། ཆོས་དུང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ཆོས་མཇལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། འབེལ་བ་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་གྱིན་གསུངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཧ་ལས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་འདུག གང་རདེ་ཟེར་ན་ཕ་གྱིར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་བ་མ་དག་ེའདུན་ད་ེའད་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མྱི་ས་གཞན་
པ་མཇལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་པ་ཟརེ་དུས་ཁ་ོཚསོ་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱདེ་ཀྱྱི་འདུག དགའ་པ་ོདང་བརྱི་མཐངོ་བྱས་ཀྱྱི་
འདུག མཇུག་ལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཟེར་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མསེ་པ་ོདམ་པ་ (Gandhi) ནང་བཞྱིན་གང་ལ་གང་འཚམ་བརྱི་
སོད་མཁན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ (Sri Lanka) ཡྱི་རང་བཙན་འཐབ་རོད་བྱས་ནས་མདུན་ལ་དོན་མཁན་ད་ེཁ་ོརང་ཚོས་
བོད་པ་རྱི་ཡྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ངས་གོ་ཐོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཕེད་ཀ་
བོད་པ་མྱིན་ནམ་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་ཁ་ོརང་གྱིས་ཕ་གྱིར་ཧ་ལས་པའྱི་ (Sri Lanka) ཡྱི་རང་བཙན་འཐབ་
རོད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་བྱས་རེས་བཞག་ནས། ད་ལྟ་དཔའ་བོའ་ིགས་སུ་བསེབས་ནས་སུམ་མད་ོཁག་ལ་འད་སྐུ་ཡོད་པ་དང་། ལམ་
ཁའྱི་མྱིང་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ། ད་ེའད་འདུག ངས་ད་ེདག་ཞུ་དུས་བོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་ཡང་ཟུར་ཙམ་འཁོད་པ་ད་ེ
འད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཏོག་ཙམ་འད་ཡྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག གང་ལྟར་ (Sri 

Lanka) དང་ང་ཚོའྱི་དབར་འབེལ་བ་གསར་པ་གང་ཐུབ་གཏོད་གལ་བྱེད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ས་མའྱི་འབེལ་བ་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ཕོགས་སྱིག་བྱས་པའྱི་དབེ་བཏོན་པ་དང་། ད་ལྟ་འདནོ་འཆར་ཡདོ་
པ་ད་ེའད་མེད་ད།ེ གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེཚ་ོརུབ་རུབ་བཟོས་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་འདུག་ངེས་པར་དུ་ལྟ་ཆགོ་པ་ཞུ། ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་
དགའ་ས་ོས་ེདགོས་པ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་དངསོ་གནས་འཕགས་པ་གནས་བརན་ས་ེཔའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་པ་དེ་ཚ་ོཚུར་ཕོགས་སུ་གཞྱི་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་ས་བའྱི་འདུལ་བའྱི་ས་ེཔ་འཛནི་མཁན་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེགཉྱིས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་
མཐུན་སྱིལ་དམ་ཟབ་འབྱུང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་
གཏོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་ོསོར་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་མེད་ནའང་ལས་ཁུངས་སུ་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། ད་ེ
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ཚའོྱི་ཐགོ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟའྱི་འབལེ་བ་ད་ེཡག་ཐག་ཆདོ་ཡདོ་པ་རདེ། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་བརྒྱུད་ནས། མདོར་ན། ཁ་ོརང་གྱི་ཚོགས་པ་ད་ེདང་ཁ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆའེྱི་མཛད་རྣམ་ད་ེཚ་ོབསྒྱུར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྐད་ཀྱྱི་ཐགོ་བསྒྱུར་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། བཀའ་ཟུར་གཅྱིག་གྱི་དེབ་གཅྱིག་ཕ་གྱིར་གདོན་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདོན་
གབས་ཡོད་པའྱི་ཁར་རྒྱ་མྱིས་དྱི་མ་ཚོར་ནས། སོན་མ་བཀའ་བོན་བྱེད་མོང་བ་ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་འགོག་རེན་
བཟ་ོཐབས་བྱས་པ་སོགས་ཀྱྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོའདུག མདོར་ན་བོད་དང་ (Sri Lanka) ཡྱི་ནང་པའྱི་མཐུན་སྱིལ་ཚགོས་པ་
དེའྱི་ཐོག་ནས། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་དཔ་ེདེབ་གང་མང་པར་སྐྲུན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཀྱང་
མཉམ་རུབ་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རསེ་མ་དསེ་ཆོས་རྒྱགས་ཟེར་བ་ད་ེའཚ་ོསནོ་ལ་བསྒྱུར་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་
ངསེ་པར་དུ་ད་ག་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། གྲྭ་བཙུན་ངསེ་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགོང་དུ་ངས་སྐུ་ང་ོདཔལ་འབྱོར་བཀའ་བནོ་ལ་རྱིས་འག་ོ
ལ་གཟྱིགས་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུས་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལབ་མ་བད་ེབ་དང་སེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལངས་སདོ་མཁན་དསེ་དན་དང་མ་དན་ཆགས་པ་རདེ་མ་གཏགོས།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དེས་གསུངས་པ་དེར་མོས་མཐུན་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད།  བསྟན་བདག་བ་ཆེན་
གཞན་དག་གྱིས་བཀའ་སོབ་རྱིན་ཐང་ཅན་བསྩལ་བ་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཁ་འཐརོ་ནས་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོད་གྱིན་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་
ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་གདོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་མངགས་ཆ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་ཆ་ཞུས་ནས། ད་ེ
འདནོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གྲྭ་བཙུན་གཞན་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གཅྱིག་བྱདེ་
དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དེ། མང་ཆ་ེབ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་གྱི་ཁ་འཐརོ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་གཙ་ོབ་ོག་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་བཞུགས་ས་རེད། འཚ་ོབ་རེད། ད་ེཚ་ོགང་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་སན་ཞུ་འབྱརོ་བ་ད་ེའད་འགའ་ཤས་ཡོད་པ་ཡོད། བཀའ་ཤག་ཏུ་ལྷང་ཙམ་སན་སེང་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། 
ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ག་ར་ེདགོས་པ་ད་ེདམ་དོན་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག གྲྭ་བཙུན་ངེས་མེད་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང།  



46 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱྱིས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་གྲྭ་བཙུན་
ཛ་དག་ངེས་མེད་སྨན་བཅོས་གསུངས་པ་དེ། དམྱིགས་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན། ད་ེབཞྱིན་ཁ་
འཐོར་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཛ་དག་ནད་མནར་བྱུང་བ་ད་ེཚོར་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ག་ཚོད་སོར་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོནང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འད་བའྱི་རྱིས་འག་ོ
ད་ེཡང་ཛ་དག་ནད་ཡམས་གསར་པ་ད་ེལ་ཁབ་ཀྱྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའང་ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་རེད། སོན་
རྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ལོངས་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ད་ེལས་འཕོས་པའྱི་འག་ོས་མེད་དུས་འདྱི་ཛ་
དག་སྨན་བཅོས་རང་དང་། ད་ེཡང་གྲྭ་བཙུན་གསར་པ་ཕེབས་མཁན་དང་ཁ་འཐོར་བཞུགས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་ལ་ག་ོདགོས་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད། ང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་ད་ེམྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་སགོ་ར་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་
ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པ་བརན་དང་མ་བརན་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཛ་དག་གྱི་དུས་ཚོད་
ཅྱིག་ལ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་
ཡོངས་ཀྱྱིས་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ཛ་དག་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ཉ་ེལམ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་བ་ཆེན་ཡོངས་ནས་ཚོགས་
ཆནེ་འཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཡང་སྱིད་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་
ཚགོས་ཆནེ་ད་ེམཇལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་འཛམོས་ནས་
ང་རང་ཚའོྱི་བསམ་བོར་མ་ཤོང་བ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་
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སྟངས་བྱུང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དབུ་ཁྱིད་ཀྱྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚ་ོལ་ར་ེབ་གཅྱིག་དང་། འཐབ་རདོ་ལ་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཚགོས་ནས་ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་
ཚགོས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མཚམས་ར་ེམྱི་མང་ཁོད་དུ་བ་ོཕམ་དང་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མ་མྱི་ཕལ་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉོན་མོངས་
དུག་གསུམ་གྱིས་གདུག་གཞག་པའྱི་མྱི་ཕལ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚའོྱི་རྨངོས་འཆར་རདེ། 
ང་རང་ཚོའྱི་འཐནེ་འཁེར་གྱི་རྣམ་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ར་ེསྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དང་གནས་ཚུལ་ཆགས་
ཀྱྱི་འདུག སོ་སོས་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོར་མཚམས་ར་ེབ་ོའཚབ་ཡོང་བ་ཞྱིག་ལ། ད་ེའདའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་རེད། བ་ཆེན་ཡོངས་ཀྱྱིས་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་དེ་འདའྱི་དབུ་འོག་དཔུང་
འདེགས་ཀྱྱི་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའྱི་བྱེད་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་ར་ེཐུགས་ཕམ་གྱི་སེ་ཆགས་ཀྱྱི་
མེད་འགོ་བསམས་པའྱི་སོ་སོ་ལ་འགོད་པ་ཡང་སེ་ཡྱི་འདུག སོ་སོ་ཡང་གོས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའདའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་འཐུས་ཤོར་གྱི་
རྣམ་པ་བྱུང་ཡོད་ན། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆནེ་ཡངོས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ས་ོ
སོའ་ིངོས་ནས་ལག་གཉྱིས་ཐལ་མ་ོསར་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་བ་སོག་དང་ང་ཚའོྱི་འཐབ་རོད་
ཀྱྱི་ར་ེབ་ད་ེཁོང་རྣམ་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ད་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ལ་ོང་ོ ༦༠ རྱིང་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སེབས་པ་
ནས་བཟུང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ར་ེབ་ལ། གལ་སྱིད་ང་རང་ཚོའྱི་བྱ་སོད་ཐོག་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དང་ཐུགས་
ཕམ་བྱུང་ཡདོ་ན་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་དགངོས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་དམ་བཅའ་དབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱྱི་འཐབ་རདོ་
ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཙམ་ཆ་ེབ་བྱུང་ན་ཡང་། དཀའ་སྡུག་ག་ཚོད་འཕད་ཀྱང་རུང་ད་ེཙམ་གྱི་སྱིང་སྟབོས་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱྱི་མྱི་རབས་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་གོམ་པ་མདུན་སོད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབོ་
བོད་ནང་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཡོང་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ས་ོསོས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མཐའ་དོན་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་
ཡོངས་ལ་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་བརན་པ་དང་། བོད་ཀྱྱི་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་བཅས་འདྱིར་མཚམས་འཇགོ་
ཆགོ་པ་གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐད་ལ་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པོ། ང་རང་ཚོར་ད་ལྟ་ཉག་ཕ་བའྱི་དུས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་པ་སྱི་དང་ལྷག་པར་
དུ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་མྱི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་དེ།  བོད་
གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱྱི་ལྷ་སྐལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གཙསོ་པའྱི་རྱིས་མེད་ཀྱྱི་བསྟན་བདག་རྣམ་པ་ཚ།ོ ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་
ཞབས་རྱིམ་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འབོད་སྐུལ་གནང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་འགོ་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུར་ཆསོ་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ཅང་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གོང་ནས་ཚ་
ཚ་འུར་འུར་བྱས་ནའང་གནང་ཡུལ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ངས་འདྱིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཞུ་འདོད་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་རྱིས་མེད་ཀྱྱི་དགོན་སེ་ཁག་
ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་རེད་ཟེར་དུས། ཞབས་བརན་གནང་དགོས་རྒྱུ་རེད། གནང་དགོས་རྒྱུ་གང་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེང་ལ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད། ར་ེར་ེ
བྱས་ནས་དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གནས་ཚུལ་ངས་ཤེས་ཀྱྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་མཇལ་ཡངོ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་
སྤོབས་པ་སེས་འོས་པ་ཞྱིག་དང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱྱི་དད་པ་སེ་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེང་རང་ཚསོ་སྱིར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་དནོ་དམ་གཡ་ོབ་མེད་པའྱི་དད་པ་དམ་
ཚགི་ཡོད་པ་ད་ེདང་། ཡང་སོས་སུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཡང་། ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྐབས་སུ་
བབ་པ་ད་ེལ་ངས་དངསོ་གནས་དང་གནས་རྱིས་མདེ་ཀྱྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེབ་མེད་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ལ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ལ། ར་བའྱི་ང་ཡོང་སའྱི་ས་གནས་ད་ེཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་རེད། མ་གྱིར་བརན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་དགོན་པ་ཆ་ེཆུང་ཁག་གསུམ་བཞུགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་
ནས་ད་ལྟ་རྒྱུད་སྨད་ཀྱྱི་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མ་
གྱིར་ལ་ོགཞོན་པ་ཚ་ོལ་ནང་དནོ་རྱིག་པ་རདེ། ང་རང་ཚའོྱི་སན་ངག་དང་སུམ་རགས་ལ་མཚནོ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ད་ེ
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འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོར་བའྱི་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་རེན་བྱས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གནང་རྒྱུ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་ཡང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་འགེལ་བཤད་
ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ངའྱི་ཕག་སྦྲེལ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་དུས་དམྱིགས་བསལ་རྒྱས་པ་ཞུ་ཡྱི་མྱིན།  ད་ལོ་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་རེན་པས་མ་
གཏོགས་གཞན་རོང་ཁ་ཆོས་སེ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་ཆུང་བ་ད་ེཚོར་སུམ་རགས་དང་། བོད་པའྱི་སྐད་
ཡྱིག་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་གུང་གསེང་དང་བསྟུན་ནས་ནམ་རྒྱུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ང་ོཤེས་གནང་དགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་སམ།  

གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་ང་རང་ཚའོྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་འདུག ད་ེས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་མཐངོ་དུ་གྱུར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་གདངེ་ཚདོ་འཕེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག མ་གྱིར་ལ་ོཆུང་བ་ད་ེཚ་ོལ་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་པའྱི་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཀྱྱི་གཞྱི་མར་ནས་བཙུགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཁར་བརྱིགས་པ་གང་འད་བརྱིགས་དང་མ་བརྱིགས་ད་ེརྱིམ་
པས་ལྟ་རྒྱུ་རདེ། གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ར་བའྱི་རྨང་གཞྱི་མེད་དུས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ན་ཡང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དངོས་གཞྱི་ད་ེམེད་དུས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱྱི་
མེད་པ་ཞྱིག་ང་རང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཚོར་བ་ཡོད་ལ། མ་གྱིར་དེའྱི་དགོས་མཁ་ོཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག ཡོད་པ་འདྱིས་ཤུགས་
རེན་གང་འད་བྱས་ནས་ཐེབས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་ན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཡང་མང་དུ་ཕྱིན་ནས། ན་ནྱིང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སོབ་ཕྲུག་
མང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག་ལ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མ་གྱིར་ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པའོ་ིམཛད་པ་འཕྱིན་ལས། ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་བསབ་བྱ་
ཞྱིག་སནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཧ་ཅང་ར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱྱི་འདུག ང་ལ་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་
སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་གསུངས་སོང་། ངའྱི་བཟ་ོའདས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྐོར་བཤད་ན་ག་ཚོད་འཆད་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད། སོན་ད་ེ
འདྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བ་ད་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ནས་བྱ་ེབག་ཏུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་
སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དུས་རབས་དྲུག་པའྱི་གོང་ནས་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་གཞྱི་རར་འཇགོ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། 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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཐོག་
མ་དེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོགང་པ་ོབོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་ཚང་མར། བོད་མྱི་གཅྱིག་པུ་མ་
རེད། གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་འཕད་པའྱི་རེན་གྱིས། རྒྱ་ནག་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་
ཡམས་རེན་པས་དངོས་གནས་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་སེས་ནས་གུ་དོག་པོ་ཆགས་རྒྱུ་དང། ཞེད་སང་སེས་ནས་
གནས་སྟངས་ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ཐགོ་ནས་
དཀའ་དབང་གནང་རྒྱུ། གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུ། ཐུགས་སྨོན་གནང་རྒྱུ་དེའྱི་རེན་པས་དངོས་གནས་ཡྱིན། ག་ར་ེཞུ་དགོས་
རེད། ཚང་མ་ལ་ར་ེབ་གསར་པ་རེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ། ས་ོསོར་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཡུན་ཏོག་ཙམ་རྱིང་ལྷོད་ལྷོད་ཆགས་ནས། ལས་ཀ་
བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་བསམ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་སེམས་པ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཆགས་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ལ་སེབ་ཐུབ་པ། ད་ེཡང་ང་གང་ཟག་སེར་
གཅྱིག་གྱི་མོང་ཚོར་རེད་དེ། གང་ཟག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཁག་པ་ོད་ེའད་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ར་ེབ་གསར་པ་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་
ནས་༸་སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུས་པའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚོད་ཁག་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ལ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དངོས་གནས་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ནང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོག་ཤོར་བའྱི་གངས་འབོར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་གངས་
འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ངས་བསམས་པར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་སྨོན་རེན་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བསོད་ནམས་ཆ་ེབའྱི་མྱི་
རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་བསམ་དགསོ་རྒྱུ། ངའྱི་ངསོ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ལྷག་པར་དུ་ཆསོ་སྐོར་གསུང་མཁན་
མང་པ་ོབྱུང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ཉར་ཚགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་རང་ཚ་ོལ་མཐུན་རེན་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཚོགས་ཁང་ད་ེརྒྱ་སེད་གནང་
གྲུབ་པ་རེད། ཕག་ལས་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟརེ་ནས་སན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ལ་ོམང་ནས་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་ད་
ལྟའྱི་གྲུབ་འབས་བྱུང་བ་རེད། ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་གཅྱིག་ཚང་འདུག་ཚང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
མཐའ་མཇུག་ད་ེལ་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ངོས་ནས་སེམས་ནང་ལ་འགྱིག་བཞག་བསམས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ངའྱི་ངསོ་ནས་བྱས་རསེ་ཤྱིག་དང་ཞབས་འདགེས་ཤྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དརེ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
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དའེྱི་མཉམ་དུ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་སྱིར་བཏང་བྱས་
ན་ང་ཚ་ོབོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་སྟོན་གནང་མཁན་ཚ་ོརྒྱུན་གཏན་བྱས་ན། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་
ཕེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཧྱི་མ་ཅལ་
ནང་དུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་གནང་བཞུགས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོ་འཁོར་མ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་
ཡམས་རནེ་པས་ཕྱི་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཧ་ལམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཆ་ཚང་ད་ེའད་ལྷག་
འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ག་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་མགོ་འཚོས་ཀྱྱི་མྱི་
འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་ད་ཐོག་ནས་གསུང་ཆསོ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ཐོག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་
གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་སྱིག་ཡདོ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་
ས་ལར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ག་པ་གང་སར་ལ་ོལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་ཞ་ོསྟོན་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དེར་བརེན་ད་ེའདའྱི་འཁབ་སྟོན་ཁག་ད་ེཡང་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ཐད་གཏོང་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་མོང་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམས་
པར་དགེ་མཚན་ཞྱིག་འདུག ང་རང་ཚ་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཛོམས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་
མཐོང་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་ནང་ལ་རྒྱུན་གཏན་གྱི་མྱི་ཚེ་དེ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཚོར་སང་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོལ་བཟང་ཕགོས་ཀྱྱི་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཐུབ་རྒྱུར།  

འདྱི་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འཚར་
ལོངས་བྱདེ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། ག་པ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་ལ་ད་ོསང་ཞ་ེདག་ཅྱིག ལྷག་པར་དུ་
རོལ་དབྱངས་ལ་ད་ོསང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་སདོ་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་
འཁབ་སྟོན་པ་ཟུར་པ་ཚོས་ཕར་ཕེབས་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོའྱི་རེན་པས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོང་རང་ཚོ་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཁངོ་རང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་ནས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་ངསོ་ནས་འཁབ་སྟོན་ཁག་གཟྱིགས་
འདོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོངས་དག་ེམཚན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འོད་སེར་
དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Pen Drive) ནང་ནས་གཏོང་གནང་རྒྱུ་དེས་ག་ཚོད་ཙམ་རོབ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ན་ཚོད་
དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་
བསམས་པའྱི་བསམ་ཚུལ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་རྣམ་པས། ད་རེས་ལྷག་
པར་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་དུས་སྐབས་དང་། གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོལ་བསྟན་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱྱི་ཐོག་བཀའ་དྱིན་ཇྱི་
ཙམ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་འགེལ་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་
བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་བསྟན་པ་འཛནི་སོང་སྤལེ་གསུམ་གྱི་མཚནོ་པས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་
ཐགོ་ལ་ལ་ོ ༦༠ ནང་དུ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་བསནོ་ཚར་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་
བརེན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དུས་ནས་དུས་སུ་ད་ེའད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོདང་རན་པ་ོབྱུང་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། འདྱི་སེབ་གཅྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་བཤད་ཚདོ་ལྟར་ན། ད་ེས་སྐབས་གཅྱིག་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་གྱིས་སྨྱིན་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡངོ་གྱི་མེད་པའྱི་བཤད་སལོ་ད་ེའད་བྱུང་བ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་ང་ཚསོ་མཇུག་སནོ་དང་བརྒྱུད་སྐུལ་ད་ེའད་བྱས་ནས་གང་
ལྟར་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོསྨྱིན་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་དང་། ད་ེཚ་ོརབ་དང་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། 
ཕྱིས་སུ་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ལྷག་པར་
དུ་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནང་སྟངས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཧ་ལས་པ་ད་ེའད་
ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་སྐུ་ཚ་ེཞབས་རྱིམ་མཚོན་པ་ད་ེཚོ། གང་ལྟར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཚང་མ་ལ་
སྨྱིན་སྒྲུབ་ཡག་པ་ོགནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ང་ཚོས་མཐོང་བ་
དང་། ཚརོ་བ་ད་ེའད་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ངསེ་པར་དུ་ད་ལྟ་ཡང་གཟབ་གཟངེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཧོན་སུར་གྱི་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདངོས་གནས་དང་གནས་
འགེལ་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ཡྱིན་
བསམས་བྱུང་། ད་ེདུས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཕ་གྱིར་ཟབ་སོང་མཇུག་བསོམས་ཐོག་འགོ་
རྒྱུ་དང་གཏམ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ད་ེདུས་སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་ནམ་རྒྱུན་སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གྱི་
གངས་ཀ་ལོང་མ་ལོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བཟ་ོའད་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་སོད་མཁན་གྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚ་ོཐོན་
མཚམས་ལ་ཚང་མས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས། འདྱི་ངེས་པར་དུ་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་ཤས་མྱིག་ཆུ་འཛར་
འཛར་བྱས་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ཁངོ་ཚའོྱི་ལག་འཁེར་ད་ེཚ་ོམཐ་ོཔ་ོད་ེའད་རདེ་བཞག (M.Phil., M.A.) ད་ེའད་ཐནོ་སདོ་
མཁན་རེད་འདུག མ་གཞྱི་ནས་ས་ོས་ོདངོས་སུ་མ་མོང་བར་དུ་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། དངོས་སུ་གང་ཙམ་མོང་ཡོད་ན་ད་ེ
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འད་བྱེད་དུས་འདྱིའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་པ་ོརདེ་བཞག དེར་བརེན་ང་ཚསོ་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་དང་། 
ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཟབ་སོང་ད་ེའད་ས་གནས་གཞན་དག་ལ་བྱས་ནས། ཐག་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་འགྲུལ་བསོད་བྱེད་མྱི་དགོས་པ། 
ས་གནས་སོ་སོ་ལ་དེ་དང་འད་བའྱི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་མ་འབོད་སྐུལ་ཡང་བྱུང་བ་རེད། 
དགངོས་བཞེས་ཀྱང་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དེས་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ། བོད་ཀྱྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་
ཚུལ་བཟང་པ་ོབྱུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ལོའ་ིནང་ལོ་ ༦༠ འཁོར་བའྱི་དུས་དན་དེའྱི་ཐོག་གང་བྱས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁོངས་ཙམ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་དངུལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་བྱ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་དང་འག་ོསོང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་སནོ་མ་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ་ཀྱང་། མཐའ་མ་དརེ་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཡོད་རདེ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་མ་དངུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརནེ་འབལེ་ཡོད་བཀའ་ཤག་རེད། 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་རདེ། དངུལ་གྱི་བདག་པ་ོརགོས་ཚགོས་སུ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱིཐུགས་ར་ེབཀའ་
དྱིན་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཏོག་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་རེན་པས་ད་ཐོག་ནས་འཁབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་ཆར་གཞྱི་འདྱི་འདུག་ཅེས་ས་ོསོས་མཐོང་བ་
དང་། སྐད་ཆ་བྱུང་བ་ད་ེའད་མེད་དེ། ཁངོ་ཚོས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ད་ེ
འདའྱི་ཐགོ་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ངསེ་པར་དུ་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་ནས་ཡར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། རསེ་མ་ད་ཐགོ་ནས་འཁབ་
སྟནོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཁབ་ཆ་ེརུ་བཏང་སྟ་ེད་ཐགོ་ནས་འཁབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོགཞོན་
སསེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་ཀྱྱི་ཟློས་གར་མྱིག་སྟོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་གོས་ཚགོས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་
ཅེས་རྒྱབ་སརོ་དང་སྦྲགས་ཡར་བཀདོ་མངགས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ལྔ་དང་། རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་ནས་
དྱི་བ་གཅྱིག་བཅས་ཡོད། དང་པ་ོདརེ། ལ་ོསནོ་མ་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཕབེས་ནས་ཆསོ་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ཡྱི་
ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་སོབ་དང་ད་ེའད་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཕག་དབེ་ཀྱྱི་
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ང་ོབ་ོལ་མཇལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྒུག་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེམཇལ་མ་སོང་། གཅྱིག་བྱས་
ན་བཀྲམ་ཡོད་སྱིད། ད་ེའད་བཀྲམ་མེད་ན་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། རྱིས་མེད་བ་ཆེན་ཁག་གྱིས་སྐུ་ཡྱི་ཡང་
སྱིད་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞེས་ཡོད་པ། ཐག་གཅོད་ག་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ། ད་ེད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་དརེ་
ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཐགོ་ལ་འགེམ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་
ཐོག་ལ་གལ་ཏེ་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་མེད་ན་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཚང་
མས་མཐངོ་ཐུབ་རྒྱུ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ། བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ཡང་སྱིད་སྐརོ་ལ་བཀའ་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོབྱདེ་དགསོ་
རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ག་ར་ེགནང་
ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོམཁེན་དགོས་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགན་རེད། དརེ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་
པ་བཞེས་རགོས་གནང། ད་ེགནང་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཟློས་གར་དང་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གཉྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
བསམ་འཆར་དང་དྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། བོད་ཀྱྱི་
ཟློས་གར་ཚགོས་པས་གཞས་དང་ཞབས་བ་ོའཁབ་བསད་རྒྱུ་ད་ེདང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ལྷག་
ཙམ་ཆོལ་ཁ་བྱ་ེབག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ། ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་ཚང་མ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་རེད། བོད་ཀྱྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཟེར་དུས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཚང་མ་ཚང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་གྲུབ་ཆ་དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་དང་པ་ོས་བོན་མར་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས་ནས་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐུས་མྱི་
ཚང་མ། བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་རང་ལ་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་མྱི་མང་
ཉུང་བསྡུར་ཡོད་མ་རེད། ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱྱི་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས་ད་ེའད་ཡང་གནང་ཡོད་མ་རེད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཀའྱི་
གཞས་དང་ཞབས་བ་ོའཁབ་རྒྱུ་རེད། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
དརེ་དཀའ་ངལ་གང་འད་འཕད་འདུག་ཟེར་ན། ང་དྷ་རམ་ས་ལར་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེགང་ནས་འཕད་ཀྱྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ཟློས་གར་གྱི་ནང་ལ་ཁོང་ཚསོ་བརྒྱ་
ཆ་སདོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གཞས་དང་ཞབས་བ།ོ རྐང་བ་ོགླུ་གཞས་ད་ེཚ་ོའགན་བསྡུར་བྱདེ་ཡངོ་དུས། ཁངོ་ཚའོྱི་འགན་བསྡུར་བྱ་
རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་སོད་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སོན་མའྱི་ལུགས་སོལ་དང་། ཆོལ་ཁ་བྱ་ེབག་པ་གཅྱིག་རང་གྱི་གཞས་དང་
ཞབས་བ་ོམ་འཁབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མད་ོསྟོད་སྨད་ཕོགས་ཀྱྱི་གཞས་ཞབས་བ་ོའཁབ་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་
རག་གྱི་མྱི་འདུག རྡོག་རྡོག་ད་ེརེད་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་སོན་ལ་མཛུབ་མོ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་བསེབས་ཡོད་དུས། 
བརྒྱ་ཆ་སདོ་མཁན་གྱི་ནང་ལ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་དང་། ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་གཞས་དང་ཞབས་བ་ོལ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་
རག་པ་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་དང་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན།  
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གསུམ་པ་ད་ེདཔ་ེམཛོད་ཁང་ལའང་ད་ེག་རང་ཡྱིན། དཔེ་མཛོད་ཁང་ད་ེབོད་ཀྱྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ད་ལོར་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་དང་འབལེ་ནས་གསུང་རམོ་
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་སོང་། བསགས་བརོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་དང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་བོད་ཀྱྱི་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་གྱི་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཕག་དཔ་ེད་ེཚ་ོཔར་སྐྲུན་འགེམས་སྤེལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ལ་ོཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་འཕད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་མྱི་གངས་ ༢༧༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་༸སབས་
ར་ེཡོངས་དག་ེམྱི་འགྱུར་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཐོག་ནས། སོར་འབུམ་ ༡༡༢ ལྷག་ཙམ་
གསོལ་བསྩལ་གནང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དང་། ས་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་
འཕད་དུས། བོད་པ་མྱི་ར་ེར་ེལ་སོར་མ་ོ ༣༠༠༠ ར་ེགནང་ནས་ད་ེའདས་རླབས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་གནང་སོང་། ད་ེདང་ད་ེལ་
སོགས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚསོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་བོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་
ལ་དངུལ་འབརོ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་གནང་མཁན་ཧ་ལམ་ཉུང་ཉུང་རདེ་སམ། ཁངོ་གྱིས་ཧ་ཅང་རླབས་ཆནེ་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་སངོ་བས། ད་ེལ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ནས་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཛ་དག་ངེས་མེད་སྨན་བཅོས་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། ཁ་འཐརོ་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གྲྭ་བཙུན་
ཚང་མར་དངུལ་འབོར་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག རྱིས་འག་ོད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེངསེ་པར་དུ་
ཡར་སྤར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོ ༡༤ ནང་ལ་ནཱ་ལེནྡའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་མཁན་གྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ད་ེས་ཆ་ག་
པར་འཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་འཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེརེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་ཡོད། ད་ལོ་
དམྱིགས་བསལ་སོ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ནའང་།  ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་
དམྱིགས་བསལ་དགུང་ལ་ོབགེས་པ་ོབསེབས་པའྱི་བཙུན་མ་ད་ེའད་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕད་མཁན་
འདུག སྙུང་བསད་པ། དགུང་ལ་ོཆནེ་པ་ོཡྱིན་མཁན། ལྟ་རགོ་བྱདེ་མཁན་མེད་པ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཁུངས་སུ་མེད་མཁན། དྷ་
རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་
དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས། གྲྭ་བཙུན་ཁ་འཐོར་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་
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པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དགུང་ལོ་བགེས་པ་དང་སྙུང་སོད་མཁན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་སར་ལས་ལྷག་ཙམ་
གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་
མཆགོ རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་མགགོས་པ་ོགསུང་ཆགོ་གྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ། གྲྭ་བཙུན་ཛ་དག་སྨན་བཅོས་ད་ེཞུ་དགསོ་དནོ་སྐརོ་གངོ་དུ་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན། འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་སརོ་འབུམ་ ༢ དང་ཕདེ་ཀ་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་མ་འདངས་ན་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོརང་ཉར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཕྱིན་པ་ད་ེ
རྱིས་ནས་གསལ་བསད་ཡདོ།  

ད་ེནས་ནཱ་ལེནྡའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་མཁན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་གསུངས་པ་ད་ེསྤོམ་དངུལ་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེསནོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་མཁན་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཚོགས་བསྐོང་ཞུ་རྒྱུ་བྱས་ཀྱང་། དཔལ་ནཱ་
ལེནྡའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགོས་ཆནེ་བསྐོང་ཚགོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་བྱས་པ་རདེ། ད་ེས་བཀའ་འཁོལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རེན་བྱས་ནས་བསྐོང་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་དུས། ད་ལ་ོབསར་དུ་བསྐོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་སྤོམ་དངུལ་བཞག་པ་
རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ། དངུལ་ད་ེའདྱིར་སྤོམ་དངུལ་བྱིས་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སོར་འབུམ་ 
༥ ད་ེབྱས། མ་འདངས་ན་འགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཚོགས་ས་དང་
འཚགོས་ཡུལ་ཆ་ཚང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རསེ་སུ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

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

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།   



57 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་སོབ་ཡོན་འབུལ་ཕོགས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། བསགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་ཡོད། དང་པ་ོདེར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་བསླུ་ཁྱིད་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་གྲྭ་བཙུན་རྒྱུན་ཆད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་ལྟ་ཡོང་དུས། དབང་པ་ོམ་ཚང་བ་དང་སེམས་ཁམས་ཐང་པ་ོམེད་པ་ད་ེ
ཚོར་གྲྭ་ཆས་གཡོག་པ་ད་ེའད་བྱེད་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཚབ་མཚོན་འད་
ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་ཞྱིག་འཇོག་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཙལ་ནས། མར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀདོ་ཁབ་འད་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་ན་
ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་སྱི་དང་བྱ་ེབག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ཁ་མྱིག་ལྟོས་
ཕགོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་གནས་སྐབས་ནས་བཟུང་སྟེ། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་འཛིན་སོང་ཕལ་ཆ་ེབ་ཁོང་རྣམ་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ཏུ་སོབ་སངོ་བྱས་ཏ།ེ ཕར་ས་ོསོའ་ིལུང་པར་ཕྱིན་ནས་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཤག་བརྱིགས།  ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་
གཞུང་འཛནི་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་བཞྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་ལ་སོགས་པ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནང་
དུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་བསམ་པའྱི་ཟས་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་
ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཆེན་པ་ོཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་ཤོས་རེད། མ་ཐུབ་ནའང་། མདོར་ན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སེམས་བསམ་
པའྱི་ཟས་ཤྱིག གང་ཐུབ་ཅྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་དང་མྱི་
རྱིགས་ཀྱྱི་ཆདེ་དུ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེར། བོད་ཀྱྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སནོ་མ་ངས་འདྱིའྱི་ཐད་གྱིང་ག་ེསར་རྒྱལ་པོའ་ི
འཁབ་སྟོན་གྱི་ས་ོནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེར་བཀའ་ལན་ག་རེད་གནང་
སོང་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ལྟ་མཁན་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལན་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐོང་མ་
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སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། དཔེར་ན། ཁ་སང་དེ་རྱིང་ལྷ་མ་ོའཁབ་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྐུ་མགོན་ཁ་ཤས་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་རྒས་འཁགོས་ཁ་ཤས་མ་གཏོགས་ལྟ་མཁན་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལྟ་མཁན་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་
གྱི་རེད་དམ། འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། དའེང་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག གྱིང་ག་ེསར་རྒྱལ་པ་ོཟརེ་དུས་ཞྱི་རྒྱས་དབང་དག་ཆ་ོག་ལས་སྟངས་
དང་བཅས་པ་འཁབ་ན། མྱིའྱི་སེམས་ཁམས་འད་མྱིན་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོནས། དངོས་གནས་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་གང་གྱི་
ཐོག་ནས་ཚབ་མཚོན་གྱི་འཁབ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེ
རྱིང་ངས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གུང་གྱི་གསལོ་ཚགིས་སནོ་དུ་གསལ་བསགས་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཚར། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་མཚན་གཞུང་
ཞུས་ཚར་བ་དང་། སནོ་དུ་སྐར་མ་ ༣ གྱི་ག་ོསྐབས་ཞུས་ཚར་མཁན་གསུམ་མ་གཏོགས། རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་
ཞསེ་གསོལ་ཚིགས་སོན་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་ཁོངས་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་
སོང་། ད་ེནས་ད་ེརྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མཐའ་མ་དེ། དག་ེབཤེས་
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 གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༢ པ། གྲྭ་
བཙུན་གྱི་འཚ་ོསོན་གྱི་ཐོག་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དཔལ་
ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀྱང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཚ་ོལ། ལ་ོ ༡༥ ཡྱི་རེས་ལ་འཚ་ོསནོ་གནང་གྱི་མེད་
པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། དང་པ་ོད་ེགསར་འབྱོར་ལས་གོལ་བ་དང་། གཉྱིས་པ་འཚ་ོརེན་
ཨའུ་ཙི་ཆགས་ཡོད་ཀྱྱི་རེད། ད་དུང་རྒྱབ་ལོངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བང་མཛོད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་
དེར་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཡོད་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་རེས་བང་མཛོད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག གོང་དུ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་རྒྱབ་ལོངས་སམ་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་གཉྱིས་ཀ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། 
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བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཞྱིག་ཆོས་དང་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བྱས་ནས་སོད་དགོས་ན། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༡ ལོར་
བོད་ནས་ཡོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་གཞྱི་ནས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཐནོ་པ་རདེ། ལ་ོ ༢༥ རྱིང་སོབ་སོང་བྱས་པ་རདེ། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ལ་ོད་ེཙམ་སོབ་སོང་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ནང་དུ། ད་གྱིན་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གསར་
འབྱོར་གྱི་ས་ེལས་གོལ་བ་དང་། འཚ་ོརེན་གང་འཚམ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ལ། དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚོའྱི་ལ་ོམཚམས་ཤྱིག་བཟུང་ནས་གོམ་པ་དང་པ་ོཞྱིག་སྤ་ོརྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེད་ཡོད་པ་དེར་
དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་གོགས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་
མཉམ་དུ་དཀྱྱིལ་འཁརོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། དརེ་རྱིན་ཐང་འད་ཞྱིག་ཡོད་དུས། བའོ་ིཟུར་དརེ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་
ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དརེ། ༸སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཕག་དབེ་ད་ེརདེ། དའེྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ངས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱས་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཁོང་གྱི་ཕག་དབེ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དབེ་དའེྱི་པར་སྐྲུན་དང་
འགེམས་སྤེལ། ད་དུང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞབས་འདེགས་ག་ཚདོ་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཞུ་རྱིན་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
འད་པ་ོཞྱིག་གཞན་དག་སུ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་ཞུ་རགོས་གནང། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དུས་ནས་དུས་སུ། ང་རང་ཚོར་བང་དོར་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་གྱི་བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ཁངོ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དབུ་འགོ་དཔུང་འདགེས་དང་ཕག་རགོས་ལ་སྐུ་ཚ་ེཡུན་དུ་བརན་པའྱི་སྨོན་
འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ པ་ོད་ེརདེ། ༸རྒྱལ་བའྱི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ།  དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངས་དམྱིགས་བསལ་ད་
ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། སྱིད་སོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་ཞབས་རྱིམ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེ
རེད། དེར་བརེན་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་ཤག བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་
པའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་མཇལ་སངོ་ལ། མང་ཚགོས་ཀྱྱིས་མཐངོ་ཡོད་པ་རདེ། ༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནས་ཐུགས་དགེས་ཚརོ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་མའྱི་བུར་བར་ེབ་ལྟ་བུའྱི་བྱམས་བརེའྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ། ང་
ཚ་ོཚང་མར་ཉྱི་མ་བཞྱིན་དུ་ཤར་ནས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་རེར་ལས་མ་དག་པ་ཟེར་
དགོས་ནའང་འད། ཤར་འུག་པའྱི་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟེར་མ་མཐོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་པ་དེ། ཁོང་རང་གྱིས་སྱིག་ཉེས་
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བཏོན་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་ཙང་བཀའ་བཞྱིན་
བསྒྲུབས་པ་དརེ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

 

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

བཀུར་འོས་སྱིས་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ རོགས་སོ། མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། ཚང་མས་
དུས་ཚདོ་བསྱི་ཚགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་རདེ་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཀའ་ལན་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་
འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདསེ་ཁ་སང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ པའྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་བཀའ་
སོབ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཆོད་རེད། དེའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། དེབ་པར་བཏབ་ཚར་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཡར་བགོ་
འགེམས་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་འབྱརོ་བསད་ཡདོ། དབེ་གཞན་དང་མཉམ་དུ་འབུལ་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་འཇུག་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོགང་འད་འདུག་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་ཟློས་གར་དང་དཔེ་མཛོད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་སྟོན་ད་ེཚོ། གང་ཐད་ཅྱི་ཐད་ནས་
ཡུལ་ལུང་དང་ཆོལ་ཁ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་ཐབས་སྐོར་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། བྱས་ཙང་ཁ་ོརང་ཚོར་འབོད་སྐུལ་
དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོལྟར་དབྱར་སྱིད་སྐབས་སུ་འགན་བསྡུར་དེའྱི་ཐོག་མཚམས་ར་ེས་མྱིན་ས་ཚོགས་
འད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཁོང་རྣམ་པར་ཚོར་སང་ད་ེས་ནས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག སྐབས་ར་ེཆ་
མ་མཉམ་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་ན། རེས་མ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཐུགས་སང་གཟབ་རྒྱས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ངེས་པར་དུ་འབོད་
སྐུལ་དང་ལན་འཕོད་པ་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཡུལ་ལུང་ཚང་མ་དང་། 
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་འབོར་ཆེ་ཆུང་དང་། ཡུལ་ལུང་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། དེ་ཚོའྱི་ཟློས་གར་རྱིག་གནས་དེ་གཅྱིག་
མཚུངས་བྱས་ནས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་བྱདེ་དགོས་པར་ངསོ་ལནེ་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་དཔ་ེམཛོད་ཁང་ལ། ང་ཚསོ་ཤེས་པ་བྱས་ན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱྱིས་བོད་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པ། གཡུང་
དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་དང་པར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡང་དྱི་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་སེབ་མོང་ཡོད་པ་རེད། 
དའེྱི་སྐོར་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་འགེལ་བཤད་དང་ལམ་སྟནོ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐགོ་འགེལ་བཤད་དང་སྦྲགས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱྱི་ཐགོ་བ་ཆེན་དང་། མཁན་ཆནེ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོག་ནས། ཡོངས་དག་ེམྱི་འགྱུར་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གཙོས་པའྱི་
ནད་ཡམས་དེའྱི་ཐོག་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་རོགས་མགོན་གནང་མཁན་ཚང་མར། ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིབསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་
ནས་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གྲྭ་བཙུན་ཛ་དག་ད་ེསྐུ་ང་ོམཆོག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེནས་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་
མཁན། དའེྱི་ནང་ནས་ཀྱང་དགུང་ལ་ོཏགོ་ཙམ་བགེས་པ་གང་ཞྱིག བོད་ནས་གསར་དུ་ཕབེས་མཁན་ད་ེཚརོ་དམྱིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ས་རེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏེ། ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རེས་མ་གཟྱིགས་རོག་གང་འད་
གནང་རྒྱུ་འདུག་མངག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

འཕོས་དོན་ཞྱིག་ལ་རྱིས་འག་ོདང་འཕོས་ནས། ནཱ་ལེནྡ་ཆོས་ཚོགས་སྐོར་མར་ལན་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད། ད་ེསོན་
ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱིས་དགངོས་གཞྱི་ས་མ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱྱི་ཆོས་ཚོགས་ད་ེའཚོགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། གང་ལ་གང་འཚམ་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕྱི་སོག་པ་ོལ་
སོགས་པ་གདན་འདེན་ཞུ་སོལ་མེད་པ་དང་། ནཱ་ལེནྡ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་དེའྱི་ནང་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་
ཡྱིན་དུས། ཆོས་ཚོགས་དེས་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀྱྱི་བཟ་ོལྟ་ད་ེའད། སྐད་ཡྱིག་དང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཡོང་ཡག་མེད་དུས་བྱུང་
ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནཱ་ལེནྡ་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་མཁན་ཚང་མས། རྒྱལ་སྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག གཅྱིག་བྱས་ན་ལ་ོརྒྱུས་
ནང་དུ་དང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བཀའ་སོབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། འཆར་གཞྱི་རྒྱུན་ཡུན་རྱིང་པོ་ནས་
བསྱིགས་ཏེ། སུ་དང་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་མྱིན་ད་ེའདའྱི་ཡན་ཆད་ནས་ཚང་མ་བང་ཞྱིག་བསྱིགས། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་
ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བརྒྱུད་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དུས་ཚོད་ཇྱི་དགའ་ཡོད་མེད་དགོངས་སྐོར་ཞུས། 
གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ལན་ད་ེའད་ཕབེས་པའྱི་རེས་ལ། དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚོར་གནས་སྐབས་
ཀྱྱི་ཆར་དུས་ཚོད་འདྱི་ནས་འདྱིའྱི་བར་ལ། གཞན་ལ་མ་གཏང་བར་གྱིས་ཟེར་ནས་ཞུས། ད་ེའད་བྱས་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་
རྱིང་ག་སྱིག་ད་ེའད་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་ཆོས་ཚོགས་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཉུང་མཐར་ཟླ་བཞྱི་ལྔ་སོན་ལ་མགོན་
འབོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདག་ཚང་མ་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
ནད་ཡམས་འདྱི་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕེབས་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནད་
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ཡམས་རེན་པས་གནས་སྟངས་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་མེད་དུས། ཉེ་ཆར་རང་བདུན་ཕག་འགའ་ཤས་ཀྱྱི་སོན་
ནས་ད་ེདུས་ཡུན་ངསེ་མེད་བར་དུ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུའྱི་སན་སེང་ཞུས་ནས། ད་ེསནོ་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་དུས་ཡུན་ངསེ་མེད་
བར་དུ་ཕར་འགང་བྱེད་དགོས་པའྱི་སན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། བྱས་ཙང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་ལ་
ཆསོ་ཚོགས་ད་ེའཚགོས་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ལས་ཁུངས་ད་ེདག་མངག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ། ཆ་ཚང་ཞུ་རྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རེས་མ་དསེ། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་དང་གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་། གྲྭ་རྒྱུན་གསར་པ་ཡངོ་མཁན་རྣམས་
ལ་དཀའ་ངལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞྱིག་ད་ེག་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གསན་
ནརོ་མ་ཐབེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟརེ་ན། དགོན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བ་མ་ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་སམོ་པ་ཞུ་
མཁན་གྲྭ་བཙུན་བཟ་ོམཁན་ཡར་བསེབས་པ་ཡྱིན་ན་གཙ་ོབ་ོད་ེཁངོ་རང་གྱི་འདུན་པ་དང་མོས་པ་འདུལ་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ན་
ཕ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ། ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས་ཆསེ་ཐོག་མ་གྲྭ་པར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་ཚང་གྱི་ཡོད་ན་དབང་པ་ོརྣ་ོརྟུལ་གྱི་ཁད་པ་ད་ེགནང་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ང་རང་ཚོས་སན་འོག་ཏུ་བཅུགས་པའྱི་སོ་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག གཟྱིགས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་
གསུངས་པ་དེར་ཏན་ཏན་གནད་དནོ་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ཅྱིག་ལ་བོད་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་འག་ོའཛུགས་པའྱི་མཇུག་
ཏུ་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོའདམེས་སྒྲུག་བྱདེ་དུས་ཆདེ་དུ་གཉརེ་ནས་ཚིག་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཀྱང་། བསྡུ་རུབ་རྒྱག་པའྱི་བཟ་ོའད་
བྱས་ནས་འག་ོདུས། བྱདེ་ལུགས་བྱདེ་སྟངས་ཀྱྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། གནད་དནོ་དང་རྒྱུ་མཚན་འད་བ་ཡྱིན་ཙང་། 
ད་ེཚའོྱི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་དང་ཐབས་མཁས་པ་ོཞྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚསོ་ག་ོབསྡུར་ད་ེའད་
ཞུ་དགོས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ངསེ་པར་དུ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན།  

ད་གྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ད་ེཚརོ་དག་ེམཚན་ཆ་ེབ་དང་། ཁོང་རང་ཚ་ོབསབ་པ་དང་སོབ་གཉེར་ཐོན་པའྱི་རེས་ལ་ས་ོསོའ་ིཡུལ་ལུང་
དུ་ལོག་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་ས་ེབཙུགས་པ་དང་། བསབ་པ་སོབ་གཉེར་འག་ོའཛུགས་པ། གཞན་ཡང་ནང་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེ
ཚོར་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་གོ་རོགས་སེབས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་ལྡན་པ་བཟོས་ནས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཡྱིན་ནས་བརན་
ལྷྱིང་དུ་འགོ་བ་དང་། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་
བཀའ་སོབ་ནང་དུའང་མང་པ་ོཕེབས་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ཟློས་གར་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ད་ེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་འདདོ་པ་
ཁངེས་པ་ཞྱིག་རག་མ་སངོ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ངས་ད་ལྟའང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་ོཐུབ་མ་སོང་། གྱིང་བ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཕྱིས་
སུ་ཟློས་གར་ཚགོས་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ སནོ་མའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པར། གཞས་ས་ཁ་འཛོམས་པ་ོ
དང་ག་རྒྱས་སུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་དང་ཚགོས་འདུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ལམ་ནས་སོན་མ་གནང་ཐུབ་
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མེད་ནའང་ད་ལྟ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་ས་ོནས་གནང་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་ཐུགས་བ་ོཁེངས་པ་མ་བྱུང་བ་
དརེ་བཟདོ་བསན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་བྱདེ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག  

མཐའ་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་། ༸སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་འབལེ་ནས་ཚང་
མར་བསགས་བརོད་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གསར་འབྱོར་གྱི་ལོ་ཡུན་ད་ེལོ་བཅོ་ལྔ་ནས་བསར་ཞྱིབ་སྤར་ཆ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེད་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་
བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་རྱིང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་
གྱིས། 

ལྷག་པར་དུ་ད་གྱིན་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ང་ཚ་ོབཀའ་བོན་རྣམ་
པར་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་གསུངས་སོང་། དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་ཤག བཀའ་བོན་ཚང་
མའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པས་
ད་ེའད་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས། གཙ་ོཆ་ེབ་ད་ེ༸ཀུན་མདུན་རང་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༡༨,༨༡༦,༢༥༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་
བྱ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་སན་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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་པའྱི་སོར་ 
༤༡,༢༥༨,༢༨༤ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་གཅགོ་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོསམཆགོ་ནས། 

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་སན་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  

གཅགོ་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

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

ལས་ཁུངས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས།        
     ཟུར་བཀལོ། 

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

གཅགོ་ཆ་ཧྱིན་
སརོ། 

བཀའ་འཁལོ་ཞུ་
འཆར་ཧྱིན་སརོ། 

ཟུར་བརདོ། 

༡༌༢ ཀ འཛནི་ཆས་གསར་
ཉ།ོ 

༢༣༢,༥༢༡ ༡༠༠,༠༠༠ ༡༣༢,༥༢༡ རྱིས་ཤོག་ཏུ་འགོད་
ནརོ་ཤོར་འདུག་པའྱི་
འབབ། 

 

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

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོསམཆགོ་ནས། 

གཅགོ་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། མཚན་གཞུང་ད་ེག་
ལེར་ཞུས་ན་མ་གཏགོས་ལྷག་འག་ོཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། དའེྱི་
ཆ་པ། ཆསོ་དནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་སྐབས་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་གཅྱིག་འདྱི་
མོང་། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སྟངས་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་ནས་དསེ་དགོངས་པ་ཚོམ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དའེྱི་རསེ་ལ་སེམས་
འཚབ་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱང་བསར་དུ་འདྱི་མ་མོང་། དོན་དག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེ
གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་བགོ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས། རོད་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས་མཐའ་མ་དེར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ང་ཚོས་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེལག་བསྟར་བྱས་ནས་དོན་
དངསོ་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཚོགས་ད་ེའཛུགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
བགོར་ཚར་རདེ། ང་རང་ཚ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཁྱིམས་ཡྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་དང་། དེར་བརེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་དང་པོའ་ི
དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་ན། ཁྱིམས་ཡྱིག་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མཐངོ་
སོང་ངམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་ང་
ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་རགོས་ཚགོས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱྱི་སྐརོ་ལ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་
བརྒྱུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱདེ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ད་ལ་ོསན་ཐའོ་ིནང་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། ང་རང་ཚའོྱི་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (Active) མྱི་འདུག ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འཁོད་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ། ང་ཚརོ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན་དང་ར་
བརྒྱད་ཀྱྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ། ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱྱི་མེད་པ་གཅྱིག་གལ་སྱིད་ཡོད་ན། ད་ེགཅྱིག་པུ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེམ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཆེད་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་ལ། ངའྱི་སེམས་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གེ། ཧ་ཅང་མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་ད་ེཚོས་ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ལ་ཐུགས་སང་མྱི་གནང་། ཡང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་སྐརོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། སྐད་དང་
ཡྱི་ག་ེམ་འདང་མཁན་ད་ེཚོས་འགེལ་བཤད་མ་འདང་དུས། གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་སན་ཐའོ་ིནང་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁདོ་འདུག ང་རང་
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གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་སེམས་འཚབ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། གལ་སྱིད་ང་རང་ཚོར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལས་ཀ་མ་བྱེད་
མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ད་ེཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེ
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ེག་རང་གྱི་འོག་གྱི་ ༼ཉ་པ།༽ ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་ཉ་པ་ད་ེབོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་རེད། ད་ལོ་
སནོ་རྱིས་འདྱིའྱི་ནང་བཀའ་འཁོལ་མྱི་འདུག དའེྱི་སྐརོ་ལ་ང་རང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད། བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཀྱང་གསལ་
པ་ོབྱས་ནས་བཤད་ན་བསམ་བྱུང་། སྐབས་ར་ེང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། སྐད་ཆ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ས་ད་ེཧ་ག་ོན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ར་ེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཧ་ག་ོན་འགྱིག་གྱི་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་རེས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་
དའེྱི་ཐོག་ལ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ན། ཟུར་དཔང་ཞྱིག་སྐད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་གྱི་མཐོང་
ཚུལ་ལ། ཁོང་རང་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེའདུན་པ་ཞྱིག་རེད། མཚན་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་མ་རདེ། ཆོལ་ཁ་
ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་ཞེན་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ད་ལམ་ནང་ཧ་ལས་པའྱི་ཧུར་ཐག་གནང་མཁན་
ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ལས་དོན་འདྱི་འད་བའྱི་སང་ལ་དང་བདེན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེའད་བའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་གྱི་འདུག ངས་ཀྱང་ཚརོ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་གྱི་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་མྱི་
འདུག མ་འོངས་པར་མེད་པ་ཡྱིན་འག།ོ ད་ེའད་རྱིགས་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བརག་དཔྱད་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་པའྱི་
གནད་འགག་འདུག  ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚང་མར།  སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ད་ལམ་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་། འོས་བསྡུ་ག་ར་ེཡྱིན་
ནའང་ཕོགས་ཞེན་ཞེ་དག་བྱེད་མཁན་ད་ེའད། ད་ེའད་བའྱི་བརྒྱ་ཆ་སོད་མཁན་སྐད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གནས་སྟངས་ད་ེ
གང་འད་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཡོད་མྱིན་མ་ལྟོས་པར། དོགས་པ་མྱི་སེབས་ཀ་མེད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ད་ེཚོའྱི་སང་ལ། མ་འངོས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་གནས་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོམྱི་འདུག ཡྱིད་ཆེས་མ་འཕེར་བའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

སྱིར་བཏང་ཆསོ་རྱིག་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་རྱིས་མདེ་
ཀྱྱི་དགོན་ས་ེཁག་ནས་སོབ་སོང་ཐོན། ད་ེབཞྱིན་ས་ོསོའ་ིལུང་པར་ནུས་པ་ཐོན་པ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཙམ་མ་ཟད་པ། ཞེ་
དག་ནུས་པ་ཐོན་མཁན་གྱི་མྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་དང་ཧ་ཅང་བསགས་བརོད་དང་། དངོས་གནས་ད་ེའད་བྱུང་
འདུག་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་གྱིས་མོང་ཚོར་འགའ་ཤས་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་མེད་
ཆསོ་ས་ེཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ལས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་གཙོས་པའྱི། གཞན་དག་ད་ེམང་བ་ཡདོ་པའྱི་སྐབས་ལ། 
དགོན་པའྱི་འཛིན་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་འཐབ་རོད་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ད་ལྟའྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་གནས་ལུགས་དང་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའྱི་ཚོར་བ་དང་། ཁོང་རང་ཚོར་ང་ཚ་ོནང་
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བཞྱིན་སེམས་ཚོར་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མོང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་།༽ ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་བྱུང་སོང་།  

 

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

གཙ་ོབ་ོཟུར་བཀོལ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོགསུང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་
ཐོག་ལ་གོང་དུ་དམྱིགས་བསལ་སྐབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱུན་གོན་མེད་པ་ཡྱིན་
དུས། བྱས་ཙང་ལྡབ་སོར་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགེ་
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 ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་གསེས་ ༼ཀ་པ།༽ 
ཆསོ་ཕོགས་ཀྱྱི་ ༡ པ་ོ ༸རྒྱལ་བའྱི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ། རྱིས་འག་ོད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་གྱིན་གྱི་
སྐད་ཆ་དེའྱི་མཇུག་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡག་ཤོས་དེ་
༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཁོང་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་འོག་ནས་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་རབ་དང་རྱིམ་པ། ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་
ཐགོས་པ་མདེ་པའྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརེན་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་
དགངོས་ནང་བཞྱིན་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ལབ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་གང་ལྟར་ཆསོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་
རེད་ཟེར་ནས་གོ་མཁན་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། སྐབས་ར་ེང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་ཀྱྱི་རྱིན་ཐང་ཚོར་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་དསེ་ང་ཚོའྱི་ར་དནོ་གྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་ལ་ནུས་པ་གང་འད་
ཞྱིག་འདནོ་དགསོ་ཀྱྱི་རེད། ང་རང་ཚའོྱི་ར་དནོ་གྱི་འཐབ་རདོ་ཐགོ་ལ་རྡགོ་ར་ཆྱིག་སྱིལ་ཡངོ་བར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་
བཀའ་དགོངས་ཤར་སོད་འགོ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའྱི་རྡོག་ར་གཅྱིག་སྱིལ་ཡོང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤེས་
རྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དགངོས་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བསྟར་ཞྱིག་
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གནང་བ་ཡྱིན་ན། མདོར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་ད་ེདག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོདང་། རྣམ་དཔྱདོ་
ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་གནང་བཞག་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཡང་ང་ཚོས་ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་ག་ར་ེ
བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནད་བརྒྱ་སྨན་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་དང་། ངསོ་འཛནི་ཙམ་མ་
རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། དཔརེ་ན། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཆསོ་རྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཆོས་འཛིན་སོང་གྱི་ཐགོ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་
སོབ་ག་ར་ེགནང་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་སོབ་ག་ར་ེགནང་འདུག 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེགནང་འདུག འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ག་ར་ེགནང་འདུག ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱྱི་
བཀའ་སོབ་ད་ེདག་ངསེ་པར་དུ་ཕགོས་སྱིག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རདེ། བྱས་ཙང་༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆསེ་རླབས་ཆའེྱི་བཀའ་སོབ་གནང་བཞག་པ་དརེ། ང་ཚསོ་རྱིན་ཐང་འད་མ་ཚརོ། ད་དུང་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེས་ོསོར་རྣམ་
དཔྱོད་ཞ་ེདག་ཡོད་པའྱི་སང་བ་དག་ནས་འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད། བོད་འབངས་སྱི་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་གནས་པའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐ་ན་ཁ་ནས་དབུགས་ཤྱིག་བཏང་བ་ཚུན་ཆད་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་འོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའད་བའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོའདྱི། ཁོང་གྱི་
བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ། ད་ེའདའྱི་བཀའ་དྱིན་ད་ེཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་གྱི་བཀའ་ངེས་པར་དུ་
སྒྲུབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེའདའྱི་བཀའ་ཚོར་མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོམྱི་བཟང་པ་ོཞྱིག་དང་། སོ་
ས་ོམྱི་རླབས་ཆནེ་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་ཡོད་པ་
མ་རེད། ད་ེལས་བརྒལ་ནས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་
རླབས་ཆནེ་གྱི་མྱི་ས་ཚང་མས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་གསུང་
བདུད་རྱི་ད་ེཚ་ོཉན་རྒྱུ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེཞ་ེདག་ཅྱིག་རག་རྒྱུ་
ཡོད་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ནོར་བུ་ནོར་
ཉམས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  

ངས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་གདན་སའྱི་ཆོས་གོགས་ཚོར་ད་ེའད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལ་ོམང་སནོ་ལ་གངས་ཅན་མཁས་པའྱི་གཙུག་རྒྱན་
༸ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས་ཁོང་གྱི་ཞབས་ལ་བཅག་ཐུབ་མཁན་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོདང་། ད་དུང་ད་ེ
ལས་ཕར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཐབས་མཁས་པ་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ་ོདང་ལྡན་པའྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་
རེད། ཁོང་གྱིས་བཀའ་དང་པ་ོབདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་དུས། ཁོང་གྱི་འཁོར་ལ་མྱི་ག་ཚོད་འདུག བཀའ་གཉྱིས་པ་
མཚན་ཉྱིད་མེད་པའྱི་ཆོས་འཁོར་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའ་ིརྱི་ལ་སྐོར་དུས། ཁོང་གྱི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་སའྱི་ས་དེར་བལྟས་ན། སྱིར་
བཏང་ཡུམ་རྒྱས་འབྱིང་བསྡུས་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས། འཛམ་གྱིང་གཞན་གྱི་རྒྱལ་སས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་མང་
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པ་ོནམ་མཁའ་ནས་བྱ་རྒོད་འཕུར་བ་ནང་བཞྱིན་ཕུར་ཡོང་བའྱི་རྣམ་ཐར་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྐབས་དེའྱི་ཚ་ེདེའྱི་དུས་སུ་མྱི་དེས་
མཇལ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ང་རང་ཚོར་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་སོགས་པའྱི་གསུང་
ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེར་འཛོམས་པ་ལས་ལྷག་པ་བརྒྱ་ཕག་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་ཀྱང་རེད། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་དག་དང་མ་དག་ཟེར་བའྱི་དབྱ་ེབ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། 
དརེ་བརནེ་དའེྱི་ཚ་ེདའེྱི་དུས་སུ་སྟོན་པའྱི་ཞབས་ལ་བཅར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་མ་མཇལ་ན། ད་ལྟ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཞབས་འོག་ལ་བཅར་བ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་བའྱི་རྱིན་
ཐང་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཚརོ་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་སྱིད་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་གནང་བཞག་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོརྡགོ་
མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སང་མེད་དུ་མ་བཏང་ནས་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁང་སོ་སོ་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པའྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེདག་ངེས་པར་དུ་ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ད་ེཚོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ། དཔརེ་ན། ཆོས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆསོ་ཟརེ་བ་ད་ེསྨན་ནང་བཞྱིན་རདེ། སྨན་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ནད་པར་
དཔག་པའྱི་སྨན། དཔེར་ན། མཁྱིས་ནད་ཅན་ཞྱིག་ལ་སྨན་ག་ར་ེདགོས་ཀྱྱི་འདུག བད་ཀན་ན་ཚ་ཡོད་ན་སྨན་ག་ར་ེདགོས་ཀྱྱི་
འདུག ད་ེམཚུངས་སོ་སོའ་ིལས་རྱིགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིགས་དེར་དཔག་པའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱིས་
བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེགནང་བཞག་པ་ད་ེཚརོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིགས་ད་ེས་ོསོས་
བསམས་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གུས་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་བསབ་པ་གསུམ་གྱི་དཔང་དུ་
བཙུགས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མ་འཇོན་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོས་མ་འཇོན་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ད་ེམྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་གནང་བཞག་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་མ་ཐོན་
པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསབ་པ་གསུམ་དཔང་དུ་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་
གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ཀ ཆསོ་
ཕོགས། ཟུར་འཛར་གྱི་ནང་ནས་ཨང་ ༥ པ། དཔ་ེདེབ་པར་བསྐྲུན། ངས་ར་ེབ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་
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ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་པར་སྐྲུན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱས་སོང། ང་རང་གྱིས་ཀྱང་དེབ་ད་ེཚོ་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང་སོང་། བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་ེབ་གཅྱིག་འདྱི་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕལ་
ཆེར་བཙན་བྱོལ་དུ་སེབས་ནས་ལབ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་བར་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་
ཆསོ་འབྱུང་སྱིང་བསྡུས་དང། ལྟ་གྲུབ་ཀྱྱི་རྣམ་གཞག་སྱིང་བསྡུས། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འཛིན་མཚམས་འདྱི་འད་ཞྱིག་
ངེས་པར་དུ་ཕོགས་སྱིག་དགོས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟླ་རེའྱི་ང་ོལ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་ས་ོསོ་སོས་ཆོས་བརྒྱུད་ང་ོསོད་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་ང་ོསོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་སྱིང་བསྡུས་ཀྱྱི་རུབ་ནས་ད་ེའད་དེབ་ཞྱིག་
བཏོན་ནས། མ་འོངས་པར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསྒྱུར་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཀྲམ་ནའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆོས་
བརྒྱུད་གཅྱིག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་རྣམ་གཞག་ང་ོསོད་ཙམ་མྱིན་པར་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ཀྱྱི་རྣམ་གཞག་དང། ཆསོ་འབྱུང་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་ཡག་པ་ོཆགས་བའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད། མ་འངོས་པར་ཟླ་ར་ེལ་ནང་ཆོས་ང་ོ
སདོ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིའག་ོཡོང་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚུར་རུབ་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད།  

འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཟུར་འཛར་ནང་གྱི་ཨང་ ༡༣ པ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཟེར་བ་འདྱི་བདག་
ཅག་གྱི་སྟོན་པ་དང་འདྱིའྱི་གསུངས་པའྱི་བཀའ་དང་ཁོང་གྱི་རསེ་འཇུག་པ་མཁས་པས་བརམས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་འདྱི་ཚོའྱི་
ང་ོསདོ་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། མ་གཏོགས་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཟེར་དུས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ས་
དགེ་བཀའ་རྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ངོ་སོད་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། ནང་པའྱི་ངོ་སོད་ཟེར་དུས་བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པས་བསབ་པ་
གསུམ་གཙ་ོབོར་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ོསོད་གནང་རེད། ད་ེནས་ཁོང་གྱི་རེས་འཇུག་པ་འཛམ་གྱིང་མཛེས་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱན་
དྲུག་མཆགོ་གཉྱིས། ད་ེནས་མཁས་པར་བྱདེ་པའྱི་ས་ོདྲུག་སྨད་དུ་བྱུང་བའྱི་སོབ་དཔནོ་གཉྱིས། འདྱི་ཚ་ོགང་དང་གང་གྱི་ང་ོསདོ་
གནང་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་ད་ེཚ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང། 

འདྱི་དང་འབེལ་ནས་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ བཀའ་མོལ་འབེལ་ཡོང་དུས་༼ཉ་པ།༽རེད། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་
ཚར་སོང། ཉ་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་མ་དངུལ་ཟེར་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ད་ོ
བདག་རང་ངོས་ལ་དངོས་སུ་བཅར་ནས་འདྱིའྱི་ཟུར་དཔང་དང་འབེལ་ནས་རོབ་ཙམ་ཞུ་མོང། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་ང་ལ་ལན་
འདབེས་མྱི་དགསོ། སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་ཚར་བ་སོང་ཙང། ལན་འདབེས་མྱི་དགསོ། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ཚརོ་
ག་འད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐུག་བསད་འདུག་
ཅེས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོར་སང་ཡོད་མཁན་དང་
དགའ་ཞེན་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་རང་གོས་ངུར་སྱིག་གོན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་དེ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས་མ་
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གཏོགས། འདྱིའྱི་འག་ོལས་ཡོངས་རོགས་དང་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ་དགའ་ཞེན་ཡོད་མཁན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་མཁན་
འད་ཡྱིན་དུས། མ་འངོས་འདྱི་ཐད་ངསེ་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་
དྱིན་ཆ།ེ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པསོ། ཆསོ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་དགོངས་པ་སེལ་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས། འདྱི་སོན་མའང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་པ་རདེ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཏན་ཏན་ཡདོ་པ་རདེ། སནོ་མ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རདེ། ལག་ལེན་འཁལེ་ཡདོ་མ་རདེ། ལག་ལེན་
འཁལེ་བ་འདྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སང་ལ་འབབ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ཁྱིམས་ལུགས་འག་ོསྟངས་ཀྱྱི་ད་ལྟ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་
མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། ཐོག་མ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་རང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོར་ཡོད་པ་
རེད། གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་གྲུབ་ཆར་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་འབད་བརོན་གང་ཡོང་ཞུས་པ་རདེ། འདྱི་ཚང་མ་མ་བྱུང་བ་མ་ཟད། གང་ལྟར་གྲུབ་ཆ་འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་མདེ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་རབ་དང་རྱིམ་པ་འཕད་ནས་ལ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ལུས་པ་རེད། ད་ེ
ནས་ད་ེལྟར་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ལབ་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་སང་ལ་འག་ོདུས། གོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་གོང་མ་
སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཕུལ་བ་རེད། ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱྱི་ཆ་རེན་ནང་དུ་ཆོས་དནོ་ལྷན་ཚོགས་
རང་གྱིས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། གོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་སོག་གནང་བ་
རདེ། འདྱིར་བསར་བཅོས་འབུལ་མཁན་གྱི་ཆ་རེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། འདྱིར་ཡར་ལང་མཁན་འདྱིའྱི་བསམ་ཚུལ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། དང་པ་ོའདྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཆོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཆསོ་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་མར་གསུངས་ཕགོས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་འད་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་ནས།  འདྱི་འད་བསམ་པ་མ་
གཏོགས་དངོས་སུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་རང་གྱི་ནང་དུ་བསར་བཅོས་བྱེད་པར་ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
དུས། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་མེད། དེ་འདའྱི་ཆ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ 
(Technical Problem) བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་ལང་མཁན་འདྱི་ཐོག་མར་བཀའ་བནོ་གྱི་
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མྱིང་ཐོགས་པ་ནས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རེད། ད་ེནས་ག་ལེར་བྱས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་དབུ་
ཁྱིད་བ་ཆནེ་ཚང་མ་མཇལ་པའྱི་སྐབས་ལ་དནོ་ཚན་བཀའ་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་དནོ་རནེ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱི་གས་ལ་
བྱས་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གཙ་ོའཛནི་གཙསོ་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཚང་མ་ནས་བཀའ་
སོབ་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ེལྟར་བྱས་ནས་ཞུ་དུས། སེལ་ཐབས་གང་ཡང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་
བྱུང་སྟབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་འད་བྱས་ནས་ལྷག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་སྤོམ་དངུལ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་སོར་ 
༥༠༠༠ རེད་དམ། སོར་ ༥༠༠ ཡྱིན་ན་ཞྱིག་རག་པར་ཁེར་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱྱི་ཆ་ནས་དཀའ་
རོག་འཕད་པ་ཞྱིག་རེད། གཞན་དག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པར་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་མཁན་དང་། ཁྱིམས་
ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སུས་བྱས་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་སན་འཇགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་རྱིག་གཞུང་སྒྱུ་རལ་གྱི་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོད་ེའད་བཀའ་གནང་སོང། རྱིག་གཞུང་སྒྱུ་རལ་མ་
དངུལ་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་སེབས་ནས་ཐོག་མར་འག་ོའཛུགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོ
བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེའདྱི་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེཙམ་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིཐ་ེགཏོགས་མེད། ག་ར་ེཟེར་ན་འདྱི་རོགས་དངུལ་
ཞྱིག་བྱས་ནས་ཁ་ོརང་རང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཆེད་ལས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེའད་
ཞྱིག་དང་། དེའང་ནང་ནས་མྱིན་པར་ཕྱིའྱི་མྱི་ད་ེའད་ཡོད་པའྱི་ཆེད་ལས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་ད་ེའད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གོང་མ་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ལ་ོར་ེབཞྱིན་དུ་ཚགོས་མྱི་ཁ་ཤས་རང་འཇགས་
བསད། ཁ་ཤས་བར་ེཔ་ོསོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཆགས་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་འདྱི་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་འོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརེན་སོན་ཆ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་
བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་རསེ་མར་ཚགོས་ཆུང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཡྱིད་གཟབ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རེས་མ་འདྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། དའེྱི་ནང་གྱི་
ཞབས་རྱིམ་ཡག་ཤོས་འདྱི་བཀའ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབོ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཚ་ོལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞེས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལས་
ཁུངས་ས་ོས་ོདང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ད་ེདག་ས་ོསོས་ག་ར་ེགནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་གནང་གྱི་
རདེ་ལ། ད་ེདག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཀྱྱི་དབང་གྱིས་ཞ་ེདག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་འདྱིས་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་རྣམ་གཞག་དང། རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་རེས་མར་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཅུག་སྟེ། པར་འདེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་གསུངས་སོང། འདྱི་ཚ་ོསེམས་ལ་བཞག་
ནས་མངག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཡག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འདྱི་ཚ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སོབ་དེབ་དང་འབེལ་བ་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཡོད་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་གནང་བ་འདྱི་ད་ེལས་ཚད་མཐ་ོབ་དང། རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱྱི་རདེ། ཆསོ་འབྱུང་
ཡྱིན་ནའང་འད། ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་ཆགོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་འད་
བྱེད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སོན་མ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིང་ོསོད་ཀྱྱི་དེབ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་ངས་གོང་དུ་ང་ོསོད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ས་ེཚན་གསུམ་དུ་ཕ་ེནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་
གང་དང་གང་ང་ོསོད་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ལྟར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ། 
རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉྱིས་ཀྱྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཞེད་སོལ་འདྱི་ཚ་ོ
རལ་དུ་བཏོན་ནས་ང་ོསོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་ཚ་ོརལ་དུ་བཏོན་ནས་ང་ོ
སདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་ས་ོསོར་གཅྱིག་བྱས་ན་ཁ་ཤས་ལ་ང་ོསདོ་ཀྱྱི་ཚད་གཞྱི་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མཐ་ོཔརོ་
སེབས་ནས་ག་ལརེ་ག་ལེར་བདོ་ཀྱྱི་ནང་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འབབ་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ར་བའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་རང་ང་ོསདོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐགོ་གངོ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་
འདྱི་ཚ་ོཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

 

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 རྱིས་འག་ོགཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། རྱི་འག་ོཨང་ ༡༌༤། ཉ བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ་མ་
དངུལ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ནང་དུ་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་ཞེས་ས་ེཚན་གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཀྱྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་ོསོང། རང་སོང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལྟ་ེགནས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་རྱིག་གཞུང་སེ་ཚན་ད་ེའཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  



74 
 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་སྐོར་གོས་ཚགོས་ལ་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཐགོ་མར་
དྲུག་བཅུ་ར་ེགངས་ནས་འག་ོའཛུགས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་དནོ་ལས་ཁུངས་དང་། ཆསོ་དནོ་ལྷན་ཁང་། ད་ེནས་རྱིམ་པའྱི་
ཆོས་དོན་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༡་་་༡༩༨༢ ཙམ་ནས་རྱིག་གཞུང་ཞེས་པ་འདྱི་ཡར་
བསན་ནས་ཆོས་རྱིག་ལྷན་ཁང་དང་། ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཞེས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཉྱིས་ལབ་དུས་ང་རང་ཚསོ་ངསོ་འཛནི་གནང་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་དུས་
མཉམ་དུ་མ་གཏགོས། ས་ེཚན་དབྱ་ེའབྱེད་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཚ་ོགནང་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ཡང་སོན་མའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ལ་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆུང་ཆུང་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས། གཞན་དག་ལ་
ཕར་ཚུར་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གཙོ་བ་ོབཟུང་བ་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་འད་བྱས་ནས། བར་ལམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་མང་པ་ོདང་། ལྷག་པར་
དུ་བོད་ཀྱྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ཆོས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ཏོག་ཙམ་གསལ་དུ་འདོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། རྱིག་
གཞུང་ཆུང་བ་དང། འབྱིང་བ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཏོག་ཙམ་ཉམས་ཉེས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ཁ་འད་ཡོད་སྟབས། ད་ེའདའྱི་གནད་དནོ་
མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་ནས་ང་ཚསོ་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་ཞྱིག་གསར་དུ་འཛུགས་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཚརོ་ཏེ། སྱིག་གཞྱི་འག་ོསྟངས་
དང་བཅས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཀའ་འཁོལ་སན་སེང་ཚང་མ་ཞུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་
བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེར་དྲུང་ཆེ་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པས། ད་བར་མ་ཐོབ་
ནས་ལྷག་ཡོད། གཞན་དག་འདྱིའྱི་ས་འཕོས་འགན་འཛིན་དུ་དྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་ཅན་ཞྱིག་དང་། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་
ལས་ད་ོཡང་ན་སེ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སེ་ཚན་དེའྱི་ཚོགས་ཡུལ་དང་འཛིན་ཆས་བཅས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། འགན་
འཛིན་ཞྱིག་རག་མཚམས་གང་མགོགས་སོ་འབྱེད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེརྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱུས་མངའ་དང། ཉམས་མོང་། ད་ོདབྱྱིངས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིགས་རག་རྒྱུ་ཁག་
པ་ོཆགས་ནས་གོང་ནས་མར་བསྐ་ོགནང་རྒྱུ་ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནས་སྐབས་རྱིང་འགན་འཛནི་ལས་ཚབ་ཅྱིག་
ནས་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་བསམས་བསད་ཡོད། བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེད་བར་དུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་
པ། དཔརེ་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རང་སངོ་ས་ེཚན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ས་ེཚན་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་སར་ལས་ལྷག་
པ་དང་། ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་འབེལ་སོང་བྱ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་རྱིག་གཞུང་མ་དངུལ་འདྱི་ཚ་ོརྒྱུན་སོང་བྱ་རྒྱུ། དེར་
བརེན་རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་སར་དང་མྱི་འད་བ་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་དང། འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་བྱེད་
ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་གྲུབ་མཚམས་ཤྱིག་ལ་གང་མགོགས་དང་སྟབས་བད་ེ
པའོ་ིཐོག་ནས་ས་ོའབྱེད་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་སྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བའྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་
གནང་སོང། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་གསར་བ་ཞྱིག་ཐབས་འཚོལ་
ཐུབ་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་སེ་ཚན་ (DRL) བརྒྱུད་ནས་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་འག་ོགོན་
ཁག་ཅྱིག་འདྱི་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ནས་དངུལ་ཞྱིག་ཐནོ་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་སནོ་འགོའ་ིདཔྱད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་
པ་རེད་མ་གཏོགས། སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ནང་དོན་ག་ར་ེའཁདོ་དང་མ་འཁདོ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་དན་གསོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། ས་ལོར་ཚགོས་ཁག་གསུམ་ལ་བགསོ་ནས་དྱི་བ་
དྱིས་པ་རདེ། བཀའ་འདྱི་གང་གནང་བ་ད་ེཁངོ་ཚོས་ཚུར་ཕབ་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་པ་རདེ། སན་ཐ་ོའདྱི་ཉ་ེཆར་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོཨྱིན་ཇྱི་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་སན་ཐ་ོའདྱི་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོས་སན་ཐ་ོའདྱི་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་མ་བྱུང་། སྐབས་མཚམས་ཤྱིག་ལ་སྒྱུར་བ་རེད་ད་ེབོད་སྒྱུར་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་བྱུང་མྱི་འདུག ངས་བོད་སྒྱུར་བྱས་པའྱི་སན་ཐོ་དེར་ཏོག་ཙམ་འདོད་པ་ཁེངས་མ་སོང། སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་
གཉྱིས་ལའང་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མེད་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་ད་ེའདའང་
བྱུང་སོང་། དེར་བརེན་ངས་དོན་ཚན་ ༡༥ འཁོད་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ དང་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་བྱིས་ནས། དེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་
གཞྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཕར་སན་སེང་ཞུས་པའྱི་སྐོར་ཚོགས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཆ་ཚང་མ་
འངོས་པར་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སན་ཐ་ོའདྱི་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ནུས་པ་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུ་དང། ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སན་ཐ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་
གཙ་ོབ་ོའདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་འདྱི་
ཕོགས་སྱིག་བྱས་ནས། ཁོང་ཚོས་བཏོན་པ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་དན་གསོས་ཀྱྱི་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་ཚུགས་ནས་ཚོགས་ཁང་གསུམ་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བགོ་བཤའ་བྱས་པ་རེད། ད་ེལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། སན་ཐ་ོད་ེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱིར་བཀའ་མོལ་འདྱི་བྱུང་བར་བརེན་ངས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་
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ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང། ང་ཚ་ོགོ་སྱིག་བྱེད་མཁན་ཙམ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གོང་དུ་དམྱིགས་བསལ་དྱི་བའྱི་བཀའ་ལན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་དཔང་
བཙུགས་ཐེངས་གཉྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཟོད་གསོལ་ཞུས་པས། དངོས་གནས་དང་གནས་བཟང་སོད་མྱིག་དཔ་ེལྟ་
དགསོ་པའྱི་བཀའ་ལན་ད་ེའད་གནང་སངོ་། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་། ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ནང་གསེས་ ཀ ཟུར་འཛར་ ༡ པོ། ཨང་ ༡༤ འདྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ ད་ལྟ་དབང་ལུང་མན་ངག་ཟརེ་བ་འདྱི་རདེ། སྱིར་བཏང་བྱས་ན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འཕ་ོལ་ཉ་ེབ་
ཡྱིན་དུས། ཞུས་ནའང་གཅྱིག་བྱས་ན་མ་འོངས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་གྱི་ནང་དུ་ཐུགས་བཅངས་ཞུ་དགོས་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གནད་དནོ་གང་ཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ངས་ཆསོ་སོང་གྱི་བཀའ་ལུང་མཇལ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཡང་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དག་ེབའྱི་བཤསེ་གཉནེ་མང་པ་ོད་ེའདས་གསུངས་
པ་ཡང་བྱུང་སོང། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་པའྱི་གསང་བ་རྒྱ་ཆེན་གྱི་ཆོས་
རྒྱུན་གསུང་ཆསོ་འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་
པས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཕ་ཆོས་ཟེར་ནས་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེའད་གསུང་མཁན་མང་པ་ོའདུག ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱྱི་མེད་ད།ེ འདྱི་འདའྱི་སྐལ་
བ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཞུས་དང་ཞུ་བསམ་པ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟེ། ཉེ་བའྱི་ལ་ོའགའྱི་ནང་དུ་ཁོན་ནས་འདྱིའྱི་སྐོར་
ནས་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཟླ་བ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་ནང་དུ་འདྱི་འདའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགདོ་ཐུབ་པ་དང། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གསར་པ་ཕབེས་དུས་ལས་
དནོ་འདྱི་མར་རྱིས་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་རྱིས་འག་ོ ༼ད་པ།༽ ནང་དཔེ་ཁྱིད་དང་དཔེ་ཆ་དག་ེརྒན་ལ་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་ཟེར་བ་འདྱི་མྱི་འདུག འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་སོ་སོའ་ིནང་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འད། གཉེན་ཉེ་འབེལ་
ཡྱིན་ནའང་འད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་སབས་རེན་དང། བས་ོརེན་འད་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་ལགས་རྣམ་པར་
འབུལ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ས་ོས་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སབས་རནེ་དང་བས་ོརནེ་འབུལ་དགསོ་པ་བྱུང་ན་དངསོ་
གནས་དང་གནས་ཀྱྱི་དཔ་ེཁྱིད་རྒན་འདྱི་དག་བསྟན་པའྱི་ཀ་བ་ཀ་ཆེན་རང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིར་
དཔ་ེཁྱིད་རྒན་ལགས་དང་འདྱི་ཚ་ོལ་གང་ཡང་བཀདོ་མྱི་འདུག དེར་བརནེ་འདྱི་ལ་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་མ་སངོ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་འོག་འདྱི་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིནང་དུ། ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་
ལམ་ཆནེ་མ།ོ ཆ་ོའཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་ཆནེ་མ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱྱི་བྱདེ་
ས་ོཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་པ་རེད། ད་ལ་ོཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆདེ་མངགས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས་དགནོ་
པ་ཆ་ེཆུང་ཚང་མས་ཧ་ལམ་འཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ངའྱི་ཕ་ཡུལ་རབེ་གོང་རོང་བ་ོདགོན་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དགོན་པའྱི་
ལྕགས་རྱིའྱི་ནང་དུ་གུ་དོག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཚོགས་འདུག ཕྱི་ནས་དམག་མྱི་བསེབས། ད་ེབཞྱིན་དུ་དགོན་ས་ེཆ་ེཁག་ཚང་མ་
ལ་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱྱི་བྱདེ་ས་ོའདྱི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱྱི་བྱདེ་ས་ོདང་མྱི་འད་བའྱི་མྱི་མང་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ཉྱི་
མ་ར་ེརའེྱི་བྱེད་ས་ོརྣམ་གསུམ་དམྱིགས་བསལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་དུ་བོད་ནང་ལྟ་བུའྱི་མཛད་ས་ོ
རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའད། ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མ་ོའདྱི་ས་ོསོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ད་ེདང་དེའྱི་དགོན་སེའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འཚོགས་
ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་བྱེད་དགོས་པ། འབེལ་ཡོད་ད་ེདང་ད་ེལ་འབོད་
སྐུལ་བྱདེ་དགོས་པ། ཆ་ོའཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་གསན་མཁན་ཡདོ་ཀྱྱི་རདེ། ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་ལམ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་བ་སྤྲུལ་རྣམ་
པ། གང་ལྟར་ཆོས་བརྒྱུད་འདྱི་ཚའོྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པར་བོད་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་འཚོགས་ཐུབ་
རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའཚོགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 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 ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོརང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་
འགའ་ཞྱིག་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོའདྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ༼ཀ༽ ཆོས་



78 
 

ཕོགས་ཟེར་བའྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོ་འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ ༧ པ། དགེ་སོང་མའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱི་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་སོང་མ་སྒྲུབ་ཆོག་པ་ཆགས་རེད་དམ་སྒྲུབ་མྱི་ཆོག་པའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལ་ོམང་པརོ་འག་ོསོང་བཏང་ཚར་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཅསེ་དྱི་བ་གཅྱིག་དང།  

གཉྱིས་པ། ཟུང་འཛར་ ༡ པའྱི་ཨང་ ༡༣ པ། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ཟརེ་བ་ལ་སོར་འབུམ་ ༡༧ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་
ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་བྱེད་སྟངས་འདྱི་གང་འད་རདེ། དགོན་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་དུ་བྱ་རྒྱུ་རེད་དམ། གང་འད་བྱ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་བྱེད་མཁན་
སུ་རདེ། ང་ོསདོ་སུ་ལ་བྱ་རྒྱུ་རདེ། འག་ོསོང་གང་འད་གཏང་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེནས་འདྱིའྱི་འགོ་དརེ་ཨང་ ༡༤ པ། དབང་ལུང་མན་ངག འདྱི་ལ་སོན་མའང་སོར་འབུམ་ ༡ འདུག ད་ལའོང་སོར་འབུམ་ ༡ 
འདུག སོན་གྱི་སོར་འབུམ་ ༡ འདྱི་ག་བར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཆསོ་བརྒྱུད་སུའྱི་ཆདེ་དུ་དབང་ལུང་མན་ངག་ལ་བཏང་ཡོད། 
དབང་ལུང་མན་ངག་གསུང་མཁན་སུ་རེད། ཞུ་མཁན་སུ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་བྱས་ན་༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པ་ཕ་ཆོས་གནམ་ལྕགས་ཀྱྱི་རལ་གྱི་ར་ཆེན་པོ་འདྱི་ཚ་ོགསུང་རྒྱུ་གཅྱིག་གསུངས་
སོང། ད་ེཚ་ོསོར་འབུམ་ ༡ གྱིས་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན་གང་འད་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་འདྱི་ཧ་ག་ོདགོས་ཀྱྱི་འདུག 
འདྱི་སུས་གསུང་གྱི་ཡོད། སུས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་འད་བྱས་ཡདོ་མདེ་ཟེར་བ་འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  

ད་ེནས་ཟུར་འཛར་ད་ེག་རང་གྱི་ནང་དུ་ཨང་ ༢༠ པ། མཆོད་རནེ། མཆོད་རེན་ད་ེགང་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་གངས་ཅན་
སྱིད་གཤོངས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་མཆོད་རེན་འདྱི། ཉ་ེཆར་ཕོགས་བཞྱི་ལ་རྒྱལ་མཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད།   རྒྱལ་མཚན་གཅྱིག་
འདྱི་མར་བཅགས་ནས་ཐུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་དང་མ་འད་བར་རྒྱལ་མཚན་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་རྒྱལ་མཚན་གཅྱིག 
རྒྱལ་མཚན་ཆགས་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་མཚན་ཁང་ཐོག་ནས་མར་རྱིལ་རྒྱུ་འདྱི་ཚ་ོབོད་ཀྱྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ནང་དུ་རྣམ་རོག་ཞེ་དག་
རྱིས་ཀྱྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་མཚན་དམའ་རུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རྣམ་རོག་རྱིས་ཀྱྱི་རེད། འདྱི་ཡར་སྤར་མཁན་སུ་གང་མྱི་
འདུག ད་ལྟའང་རང་འཇགས་གཅྱིག་དམའ་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འགན་
བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས་རྒྱལ་མཚན་འདྱི་སོན་མ་ལས་མཐ་ོཙམ་འགེང་རྒྱུ་མེད་ནའང་། སོན་མ་རང་འཇགས་བྱས་ནས་འཇོག་
དགོས་རྒྱུ་འདྱི་རགས་དང་རེན་འབེལ་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་མཚན་གྱི་
ཡུར་བ་ཆག་ནས་དམའ་རུ་སངོ་བ་འདྱི་ད་ེའད་མ་འཇགོ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་དག་ེབཤེས་མའྱི་སྐོར་ལ་སྱིར་བཏང་གྱིས་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་པའྱི་བཙུན་མའྱི་ས་ེཁག་གཞན་པའྱི་བསབ་
པ་སོབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་ལ་བཀའ་
གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕལ་ཆརེ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་། ལན་རྱིང་པ་ོཡོང་ངེས་ལ་སོང་། བཀའ་ལན་སོན་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལགེས་མཆགོ་ནས།   

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དང་པ་ོདབང་ལུང་མན་ངག་གྱི་སྐརོ་འདྱི་སནོ་མའྱི་གནང་སྟངས་དང་ཕྱིས་སུ་ཏགོ་ཙམ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་འདྱི་འད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་གྱིན་གསུངས་བ་འདྱི། 
༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའྱི་གསང་བ་རྒྱ་ཆེན་གྱི་ཆོས་འཁོར་འདྱི་ཚ་ོགནང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། དབང་ལུང་མན་ངག་འདྱི་སོན་མ་
ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་དབང་ལུང་མན་ངག་དཀནོ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དགོན་པའྱི་བ་མ་འདྱི་ཚ་ོདང་མཉམ་
འབལེ་བྱས་ནས་དངསོ་སུ་ཕར་བཅར་བ་ད་ེའད་སནོ་མ་ཡྱིན་ན་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོམང་པ་ོཕྱིན་ཡོད་རྒྱུ་རདེ། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་
རྱིས་འག་ོཞྱིག་ཡོད་པ་བྱས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དབང་ལུང་མན་ངག་དཀོན་པ་ོདང་ད་ེའད་ཆགས་པ་འདྱི་ཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་འདྱི་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཡར་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན་ཨ་ཅང་ཅང་། ད་ེམྱིན་ནའང་ཕར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་མཐོང་
བ་དང་ད་ེའད་བྱུང་ན་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་གུ་ཡངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་
ཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱྱི་གནད་དནོ་འདྱི་འད་རདེ།  

༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པའྱི་གསང་བ་རྒྱ་ཆནེ་གྱི་ཆོས་རྒྱུན་གསུང་ཆསོ་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་རང་རདེ། ར་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གནང་ཡོད། ཐེངས་ག་ཚོད་གནང་
ཡོད་པ་འདྱི་ཚ་ོད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཞུ་ཚོད་ཐེབས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཀ་ོལྱི་གལ་རོགས་ཆེན་མགོན་པར་ཕལ་ཆེར་
དབུ་འབྱདེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུའྱི་བཀའ་བཞེད་བྱས་ནས། དབུ་བཙུགས་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་
གནང་ནས་ལྷག་མ་དའེང་རསེ་སུ་བཞུགས་ཁྱི་ད་ེག་རང་གྱི་སྟེང་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ནས་བཀའ་བཞེད་བཟང་པ་ོཡདོ་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕེད་ཀའྱི་ཕྱི་མ་འདྱི་ད་ལྟ་ཕལ་ཆརེ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ས་མེད། མདོར་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་ཡར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དགོས་པ་ག་རདེ་ཡདོ་པ་འདྱི་ཚ་ོལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་གོང་དུ་རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བ་རེད་དེ། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་འདྱི་སྟོང་པ་ཆགས་འདུག་གསུངས་སོང། འདྱི་དམྱིགས་
བསལ་ནང་དུ་བསལ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་ལམ་གྱི་སྐོར་འདྱི། ང་ཚའོྱི་རྱིས་འག་ོནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ོའཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མ་ོའདྱི་དྷ་སར་ཡོད་པའྱི་
ཐགེ་ཆེན་ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་དུ་ལ་ོལྟར་བོད་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༡ ནས་ ༡༥ བར་དུ་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ལ་ོདང་
ན་ནྱིང་ལ་ོགཉྱིས་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་གདན་ས་ནས་གསུང་
བཟང་དབུ་མཛད་ཕབེས་རྒྱུ་དང་འདྱི་ཚ་ོབྱས་ནས་བོད་ཀྱྱི་ལུགས་སལོ་ནང་བཞྱིན་ཉྱི་མ་ལྔ་ཞྱིག་ཆ་ཅན་གནང་རྒྱུ་དང། འདྱིའྱི་
ཚསེ་ ༡༥ ཞོགས་པ་དརེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་སེས་རབ་གསུང་ཆོས་དང་སྦྲགས། འདྱིའྱི་ཉྱིན་རྐང་
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྨོན་ལམ་ལ་བསེན་བཀུར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའགོ་དང་འགོ་མུས་
རདེ། བར་ལམ་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་རནེ་པས་འདྱི་འགག་པ་རདེ་མ་གཏགོས་འདྱི་ལ་ོལྟར་འག་ོམུས་རདེ། འདྱི་ལས་ཀྱང་ཆ་ེབའྱི་ཆ་ོ
འཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་འདྱི་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱྱི་གདན་ས་གསུམ་ས་ོསོར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མོན་ག་ོལ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་དགའ་འབས་
གཉྱིས་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ར་ེམོས་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ས་ེར་འདྱི་ས་ེར་རང་ལ་བྱས་ནས། འདྱི་ཚ་ོསནོ་
མ་བཞྱིན། བོད་ཀྱྱི་ལུགས་སལོ་ནང་བཞྱིན་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེས་མ་འདྱིས་དག་ེསོང་མའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། 
དག་ེསོང་མའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ཆསོ་དནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་དགག་ས་ཞྱིག་ལ་
འགགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན་བཀའ་སོབ་དགོངས་དནོ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་དག་ེསོང་མའྱི་སོམ་རྒྱུན་
བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བ་བྱས་ནས། བོད་པ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་མེད་པ་ཐག་
ཆདོ། ཕྱི་ལ་ཡདོ་པའྱི་དག་ེསོང་མའྱི་སོམ་རྒྱུན་འདྱི་བོད་ལ་ཚུར་བཞསེ་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཡུན་རྱིང་
པ་ོབཏང་ནས། ཐེངས་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་ས་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་
གནང་སྟ།ེ ཕལ་ཆརེ་མང་མོས་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཐག་ཆདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། མདོར་ན། བཙུན་མ་སེར་ས་ོ
སོའ་ིངོས་ནས་དག་ེསོང་མའྱི་སོམ་པ་གཞན་དང་གཞན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ནས་དགག་བྱ་ཡོད་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་དག་ེའདུན་གྱི་སའེྱི་ནང་དུ་དག་ེསོང་མའྱི་ས་ེབཙུགས་དང་མ་བཙུགས་ཟེར་བ་འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱྱི་
མཇུག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱས་ནས། ཕྱིས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་འདྱི་ཉྱིད་ཀྱྱི་གྲུབ་འབས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཙང་། ད་ལྟ་འདྱི་
འདའྱི་སྟོང་པ་བྱས་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བརན་བྱ་འད་བྱས་ནས་རྱིས་འག་ོཞྱིག་ཁརེ་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེནས་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་འདྱི་གོང་དུ་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་བྱས། 
གཞྱི་ཆགས་ཁག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆུང་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་ེནས་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གྱི་
གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭར་ང་ཚོའྱི་ཟབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ། ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དུས་ནས་དུས་སུ་མཐ་ོསོབ་ཁག་
ལ་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བྱེད་མཁན་སྐོར་བསོད་གཏང་རྒྱུ་དང་བཅས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་དབང་ལུང་མན་ངག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  

གངས་སྱིད་མཆདོ་རནེ་གྱི་རྒྱལ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ད་ོསང་བྱུང་མ་སོང། གསུངས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
ངསེ་པར་དུ་ད་ོསང་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དག་ེབཤེས་མའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་ཡག་ཐག་ཆོད་འག་ོམུས་རེད། ལ་ོལྟར་དག་ེབཤེས་མ་མང་པ་ོ
ཐནོ་ནས། ད་ཐེངས་ཕལ་ཆརེ་ ༢༠ ནས་ ༣༠ བར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་ནས་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་སགས་ཀྱྱི་སོབ་གཉེར་བྱས་ནས། བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་
གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས། སགས་ཀྱྱི་སོབ་གཉརེ་ཐནོ་ནས་ས་ོསོའ་ིབཞུགས་སར་ཕབེས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱ་བ་རྒྱ་མྱི་ཆུང་
བ་ཞྱིག་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་ས་ེཁག་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གཟྱིགས་སྟངས་གཅྱིག་
མཚུངས་རེད་ད།ེ འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་མ་སོང། ད་
ལྟ་ཐོན་ལ་ཉ་ེབ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་ཡོད། ད་ེདག་འཐོན་པ་དང་གནང་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་བྱས་ནས་གནང་
དགསོ་པ་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཟློས་གར་དང་འབེལ་ནས་ད་ལམ་དང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་ལ། ཁ་
སང་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་སོད་བོད་
རྱིགས་ཚོའྱི་དབྱར་སྱིད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་ཆེན་པ་ོདང་ལྟ་འདོད་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་དུས། བར་ལམ་ནད་ཡམས་སྐབས་ཀྱྱི་
དབྱར་སྱིད་འདྱི་བོད་ཀྱྱི་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཐད་གཏོང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཐད་གཏོང་བརྒྱུད་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་གོང་དུ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

ད་ེནས་ཕག་རོང་མཁན་མཐའ་མ་འདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད། འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་
འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ༡་༡ འཛུགས་
བསྐྲུན། ཟེར་བ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས། ཆོས་ས་ེཁག་ལ་བ་མ་གྲྭ་བ་རྒན་པ་ཚའོྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་
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ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚསོ་མཁེན་གསལ་རེད། ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱྱི་གོང་ནས་བཟུང་སྟ་ེབ་མ་དག་ེབཤེས་ད་ེའད་
མང་པ་ོསྐུ་གཤེགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་འདྱི་
ཚ་ོལ་ལུས་སོང་བྱེད་སའྱི་ (Open Gym) ཟེར་བ་འདྱི་མང་པ་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
རདེ་ཐང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། (Open Gym) ལུས་སོང་བྱདེ་ས་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆསོ་ས་ེཁག་འདྱི་ཚལོ་ཆསོ་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེས་འདྱི་འད་བཙུགས་ཡོད་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
འད་ཡདོ་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རདེ།  

སྱིར་བཏང་དགོན་པ་དང་ཆོས་སེ་ཁག་ས་ོསོ་ངོས་ནས་བཙུགས་པ་དང་འཛུགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་མཐོང་སོང། དཔེར་ན། 
རྒྱུད་སྟདོ་འདྱི་ཚའོྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་བཙུགས་འདུག འདྱི་འད་མང་པ་ོའདུག རྒྱ་གར་གྱི་གོང་གསེབ་གཡས་གཡོན་ལའང་མང་
པ་ོའཛུགས་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ར་ེཟུང་འདུག འདྱི་ལ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོའདུག རྒྱུད་སྟོད་ཀྱྱི་ད་ེཡྱིན་
ན་ཡག་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག སོ་སོ་ཕྱིན་ནས་སང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཚོར་སོང། སྐུ་ཤོགས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེབེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག གདན་ས་ཁག་དང་ཆོས་ས་ེཁག་འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རདེ་ཐང་འདྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་
མེད་དུས་ (Open Gym) འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མྱིན་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དྱི་བ་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་འོག་གྱི་ཨང་ ༡༠ པ། ད་ལྟ་གོང་ནས་ཀྱང་གསུངས་སོང། 
དཔ་ེཁྱིད་དང་དཔ་ེཆ་དག་ེརྒན་ལ་ལགེས་གསལོ་མཚནོ་བྱདེ་ཟེར་བ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ན་ནྱིང་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད། གསོལ་སྨན་
མཆོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཚོ།  ཁ་ོརང་ཚསོ་དངསོ་གནས་དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་མ་འཕད་ཀྱྱི་བར་དུ་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕབེས་
རྒྱུ་དང། ལུས་པ་ོབརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་འདྱིའྱི་དུས་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ་འདྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀྱང་མྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་དཔེ་ཁྱིད་གནང་མཁན་འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ད་ོསང་བྱེད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཁག་གྱི་འཕོད་
བསྟནེ་སྨན་ཁང་གྱིས་ཡར་ཕྱིན་ནས་བརག་དཔྱད་གཏོང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ལས་འཆར་འད་ཡོད་ན་མེད་ན། གལ་ཏ་ེམེད་ན་འདྱི་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་གནང་དགོས་པ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག དཔ་ེཁྱིད་རྒན་འདྱི་ཚ་ོལ་ད་
ལྟའྱི་དུས་སུ་འཕདོ་བསྟནེ་སྨན་ཁང་འདྱི་ཡར་ཕེབས་ནས་སྐུ་གཟུགས་ལ་བརག་དཔྱད་གནང་རྒྱུ། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འད་ཡོད་ན་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ། འདྱི་ད་ལྟ་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། མེད་ན་འདྱི་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཟུར་བཀལོ་ཨང་ ༡་༡། འཛུགས་བསྐྲུན་གསུངས་
པ་ད།ེ སྱིར་བཏང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་ནང་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ ༡་༤ ཡྱི་ནང་དུ་སེབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་
སྱིད་དམྱིགས་བསལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཕུལ་མ་ཐུབ་ནའང་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཆསོ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེའཛུགས་བསྐྲུན་གྱི་རྱིས་འག་ོལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་
འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ (Open Gym) ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གཟུགས་པོའ་ིལུས་སོང་ལ་ཕན་པ་དེ་
འཛུགས་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོདམྱིགས་
བསལ་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་
དགོས་སྟབས། དགོན་པ་གཅྱིག་གྱིས་སྤུས་དག་པ་ོནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱྱི་རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག དའེང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་
དགསོ་དུས། ད་ེདང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོན་པ་ཁག་ནས་ད་ེའད་ཞུ་
མཁན་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མེད། གལ་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོར་གཟྱིགས་ན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐོག་
ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རྐང་རེད་སྤོ་ལོ་རེ་ཐང་དང་། སྱིལ་སྤོལ་རེ་ཐང་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ཆ་ཚང་ཆོས་རྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་པ་ངེས་པ་ཡོད་
མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སནོ་རྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་དགོན་པ་ཁག་ལ་བཀའ་འཁོལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོད་ེའཕདོ་བསྟེན་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕྱིས་སུ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེཁྱིད་དང་དཔ་ེཆ་དག་ེརྒན་ལ་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། གལ་ཏ་ེདམྱིགས་བསལ་རྱིས་
འགོའ་ིནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེཁྱིད་དང་དཔ་ེཆའྱི་དག་ེརྒན་ལ་ལགེས་གསལོ་མཚནོ་བྱདེ་ལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠ 
ལོར་སོར་ས་ཡ་ ༡༥་༤ བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་ཀྱང་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་མ་ཕྱིན་པ་རེད་
ཟརེ་ན། སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་ཨྱི་ཊ་ལྱི་ཁུལ་དུ་ཕབེས་སྐབས་རགོས་ཚགོས་ཤྱིག་ཐབས་འཚལོ་ཐུབ་པ་རདེ། ད་ེཐུབ་པ་སངོ་
ཙང་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་བཞག་པ་རེད། ཟུར་བཀོལ་གྱི་དངུལ་ད་ེབང་མཛོད་ནང་དུ་མ་བཏང་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
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ཕུལ་བར་བརེན། ཆོས་རྱིག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་དེར་དངུལ་ལྷག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོགཉྱིས་པ་ད་ེལའང་ཟུར་བཀོལ་ནས་རག་
རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། མ་བྱུང་ན་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོནས་འབུལ་རྒྱུར་སངོ་ཙང་རྱིས་འག་ོད་ེཉར་པ་རདེ། ཟུར་བཀལོ་
ནས་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་བང་མཛོད་ཀྱྱི་དངུལ་བཏང་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བང་མཛོད་ནས་
དངུལ་སྟོང་དམྱིགས་ཆདེ་དུ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཚང་མས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔེར་ན། ན་ནྱིང་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ།  སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་
གཟུགས་པ་ོབརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རྱིས་འག་ོབཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་གཞན་དང་མ་འད་
བའྱི་ལས་འགན་འཕར་མ་དང་། འགན་ལྱིད་པ།ོ མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་སྟབས། ལས་གཞྱི་ཏག་ཏག་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། ཡྱིན་ནའང་། 
ལ་ོཚད་བཟསོ་ནས་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལ་གང་འཚམ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་
པ་ཞྱིག་རེད། ཆ་ཚང་གྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་རག་ལས་པར་སོང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དཔེ་
ཁྱིད་དང་དཔེ་ཆ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་གཟུགས་པ་ོབརག་དཔྱད་དང་ད་ོསང་བྱེད་
དགོས་པ་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་སྱི་ཡོངས་ནས་སྨན་བཅོས་ལས་སནོ་འགོག་གལ་ཆ་ེབ་
རདེ་ཅསེ་གསུངས་པའྱི་བཞེས་ཕོགས་ད་ེཡྱིན་ཡྱིན་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

དེ་ནས་ཆོས་རྱིག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་དེར་གཅོག་ཆ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོམས་ 
༤༡,༦༥༨,༢༨༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ད་ེའབྱརོ་ཡདོ་དམ། 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འབྱརོ་མ་སོང་། འབྱརོ་བ་དང་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ སང་ཉྱིན་འབྱརོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 



85 
 

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

སྱིར་བཏང་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡོད་པར་སོང་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ནས་ལགས་ལན་མཉམ་དུ་གནངས་ཉྱིན་
བསམ་རྒྱུ། ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༦༤ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་སན་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 འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉྱིར་སོར་ 
༦༦,༦༠༩,༣༡༠ ད་ེལ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

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

འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༦༦,༦༠༩,༣༡༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བྱ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿ་བག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ 
༤ པ། ཉམ་ཐག་དང་ལས་བྱདེ་ལ་སྨན་བཅསོ་མཐུན་འགྱུར། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་དང་ལས་བྱདེ་ད་ེཚརོ་རྱིས་འག་ོལྟར་སྨན་
བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་སར་དང་སོར་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ངའྱི་ར་ེབ་ལ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར། ཁད་པར་དུ་དུར་ཁོད་ནང་དུ་
ཉམ་ཐག་རྱིགས་གཉྱིས་མཐོང་གྱི་འདུག འཆང་འཐུང་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་དང་། སྨན་ཟ་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག ལྷག་
པར་དུ་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཡར་འག་ོསར་རྡ་ོཕ་བོང་དེའྱི་འོག་ཏུ་ཉལ་སོད་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་འདུག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚ་ོགས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་ཡར་བཅུག་ནས། དྷ་རམ་ས་ལར་ཁུལ་དུ་མ་ཡྱིན་པར། ཉམ་ཐག་གྱི་ཁང་པའྱི་ནང་
དུ་བཅུག་ནས་ལྟ་རོག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་ས་རེད་སམ། ཉྱིན་གུང་ད་ེཙམ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ནའང་། དགོང་
མ་ོཆང་རག་དང་སྨན་གྱིས་བཟྱི་ནས། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག 
ད་ེཚ་ོལ་ཕག་རགོས་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་སམ།  
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ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༡ པ། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཆགས། འབེལ་
ཡོད་རྣམས་ཀྱྱི་ཆེད་འག་ོགོན། དེར་ངས་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འདྱི་བད་ེསྲུང་སྐབས་སུ་བསེབ་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཏགོ་དབྱྱིབས་རེན་པས་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོགང་མགོགས་
ཤྱིག་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག གང་མགོགས་གཏོང་ཐུབ་ན་ཟེར་དུས་སྱིར་བཏང་ཏོག་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་
དཀའ་ངལ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། ཁ་ཤས་ལྷན་ཁང་ངམ་ལས་ཁུངས་ནས་མར་ར་
དགོངས་ཞུས། དངུལ་ད་ེཚོའང་ (Dollar) ནང་དུ་ཕར་བརེས། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་མེད་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་མགགོས་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སམ།  

རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༨ པ། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། ད་ལ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལ་ོའཁོར་
མར་ ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པརོ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པོས་རེས་དན་གནང་འདུག ཁད་པར་དུ་ཁམས་པའྱི་སྨྱུག་ཚོགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་འབྱི་ཆུ་ཞེས་པའྱི་
མྱིང་བྱང་གྱི་འོག་ནས་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོར་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་མཚོན་བྱེད་དང་། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་
བདག་པོའ་ིམཛད་འཆར་བཞྱི་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས། ཧ་ལམ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མོང་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་ནའང་སྤོབས་པ་མཐ་ོཔོས་
ཤདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རོམ་པ་པ་ོདཀྱུས་མ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པ་མཁས་དབང་གྱི་མྱིང་ཡོད་མཁན་ནས་
༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པའོ་ིམཛད་འཆར་བཞྱི། དམྱིགས་བསལ་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོས་དུས་དང་རྣམ་
པ་ཀུན་དུ་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྐརོ། ཁརོ་ཡུག་སྐོར་བཅས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རེས་དན་གྱི་ཆདེ་དུ་བཏོན་ཡོད། མཛད་
གཙ་ོརྣམ་པ་ནས་གཟྱིགས་མཁན་ཡོད་ན་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དང་པོ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༠ པའྱི་
སྐོར། བོད་ཀྱྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་འགོ་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་ལོ་
གཅྱིག་ཙམ་སོན་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེབ་སེལ་གྱི་གནས་སྟངས་མང་
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པ་ོཞྱིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོས་རེས་སུ་ཚོགས་འདུ་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། 
གང་ཟག་ཁ་ོརང་སེར་གྱིས་གསུངས་པ་ལས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐག་
ཆདོ་ཅྱིག་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེདུས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་སྨན་པ་དེབ་སེལ་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོགས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚོགས་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱུད་མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་དེབ་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། 
བཤད་པ་ད་ེཚ་ོཐག་གཅོད་ད་ེརེད་མྱི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། ཡང་ན། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད་ེབར་སྐབས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིགས་གཉན་རྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས། དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཉྱི་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་མྱི་གཅྱིག་ན་འདུག གཉྱིས་ན་འདུག གསུམ་ཤྱི་འདུག ལྔ་
ཆག་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཀྱང་ད་ེབཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་བསད་པ་རེད། ཐ་ོགཞུང་ད་ེདག་བཏོན་
ནས་དག་ེདང་སནོ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ཐགོ་མར་དྷ་རམ་ས་ལར་གཅྱིག་བྱུང་རདེ་ཟེར་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་
མ་ོཊ་བཏང་། རྒྱང་གགས་ནང་ནས་འཆད་དུས། ཉ་ེའཁོར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ད་ེཚསོ་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དགེ་དང་སོན་གཉྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། ན་ཚ་ད་ེརྒྱ་ནག་ནས་བསེབས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྲུང་
ཆྱིང་ལ་གཅྱིག་དོན་འདུག ཧང་ཧེ་ལ་ལྔ་དོན་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་དོན་འདུག ད་ེཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བ་རེད་འདུག ད་ེའད་
བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ནད་པ་དནོ་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡོང་བ་རདེ་འདུག་གམ་
མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་དབྱ་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ལ་བར་སྐབས་ཛ་དག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཟརེ་ནའང་འད། ཕགོས་བཞྱི་ནས་ཐ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་ད་ེཚོས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོབསོན་ནས་ཚ་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཆར་པ་
ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ནད་པ་འཚོལ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནད་པ་དོན་
ན་ཉེན་ཁ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ཕལ་ཆེར་དོན་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ག་ོམ་སོང་སྟེ། ཕོགས་བཞྱི་ནས་ག་བ་ག་ས་ནས་བརག་
དཔྱད་དང་རད་གཅོད་བྱས་ནས་ནད་པ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཐོན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ནང་དུ་
ནད་པ་ཁ་ཤས་ཐོན་པ་ད་ེཚོ་སོ་ད་ེཚོ་ནས་འཛུལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་འཛུལ་ཡོད་མ་རེད། འཛུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོ་ཚོས་མ་
མཐོང་ནས་གང་འད་བྱས་ནས་འཛུལ་བ་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱྱི་མེད་ན། ཕ་གྱིར་དམྱིགས་བསལ་
བྱས་ནས་འཇགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
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ད་ེབཞྱིན་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་དངུལ་བཟའ་རྒྱུ་
ཡོད་རེད་ཟེར་མཁན་དེ་འདའང་འདུག དེ་འད་ཞྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་རག་ཡོད་པ་རེད་དམ་རག་ཡོད་མ་རེད། 
གནས་ཚུལ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དེང་སང་གངས་ཀ་མང་པ་ོབསྟན་རྒྱུར་དགའ་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་རག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན་གངས་ཀ་དསེ་ང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་བརྡ་ལན་ཁད་
མཚར་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེར་ར་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་སྟབས། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་བོད་ནང་ནད་པ་ག་ཚོད་
བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཏོན་པ་ནང་བཞྱིན་རེད་ཟརེ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
ད་ེལས་འདས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཏནོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ད་ེལ་ར་འཛིན་བྱས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འག་ོདགོས་རེད་དམ། ཡང་ན། ང་རང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དེར་བརག་དཔྱད་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ནད་པ་ཐོན་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ཚ་ནྱི་གཅྱིག་ཀྱང་ཡོད་མ་རེད། 
ཡང་བསར་བརག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་ན་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་རེད་དམ།  ད་ེ
འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ལ་གངས་ཀ་སོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་དོན་ཚར་ན་ད་ེག་རང་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ། ཉྱི་མ་
གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་བརག་དཔྱད་བྱདེ་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་རེད་དམ། དཔེར་ན། ཁ་སང་ཌ་ོལན་ཇྱི་ཟེར་ནས་ང་
ཚའོྱི་བོན་པའོ་ིགཞྱིས་ཆགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་དའེྱི་ནང་དུ་ཌ་ོལན་ཇྱིར་མྱི་གངས་གཅྱིག་
གྱི་མྱིང་བསྟན་འདུག ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱྱི་རསེ་སུ་སེར་གྱི་སྨན་པར་བརག་དཔྱད་བྱདེ་དུས་ན་ཚ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟརེ་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་གནང་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་རེད། ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ནས་སེལ་དགོས་ཀྱྱི་
རེད་དམ། དེང་སང་འདྱི་བར་གཅྱིག་ཐོན་ན་ཚང་མ་བོས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཚང་མ་གབ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག ཁ་ོནྱི་ན་ཡྱི་མྱི་འདུག་
ཟརེ་གྱི་འདུག བ་སྤུའྱི་བུ་ག་ཙམ་ཡང་ན་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ནད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡང་
འདུག དའེྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་དོན་ཚན་ ༧ པ། 
མང་ཚོགས་ཀྱྱི་ཆེད་ལུས་རལ་ཡོ་ཆས། (Open Gym) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེའྱི་སྐོར་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་རྱིས་འག་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་འབོར་སོར་འབུམ་ ༢༧ བཞག་འདུག ས་
ལ་ོསོར་འབུམ་ ༡༤༠ ཞྱིག་འཕྲུལ་ཆས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་ས་གནས་ཁག་ ༡༣ ཞྱིག་ལ་
རདེ། ད་ལན་ས་གནས་ཁག་ ༤ རེད་འདུག ས་ལ་ོང་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་ཡྱིན་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེ
ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ (Quotation) འགན་ཤོག་དའེྱི་ནང་ལ་ཅ་ལག་
ཉ་ོསའྱི་ཚོང་ཁང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཕུལ་མེད་པ་མ་ཟད། དེའང་ལ་ོགསུམ་རྱིང་པ། སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཚོང་ཁང་གསུམ་ནས་འགན་ཤོག་ (Quotation) གསུམ་མ་མཐའ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱྱི་མྱི་
འདུག འགན་ཤོག་ནང་གསལ་དངུལ་འབོར་དབར་བར་ཁད་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་
མཐོང་ཚུལ་ནང་དུ་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའང་གནད་འགག་
ཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལན་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཏགོ་ཙམ་མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། 
ས་གནས་ཁག་ ༤ ནས་འཕྲུལ་ཆས་ཉ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཁག་ར་ེལ་སོར་འབུམ་ ༣་༤ ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་འདུག ས་ལོའ་ི
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱྱི་རྱིན་གངོ་དའེང་ཆ་ེབ་རདེ་འདུག ད་ལྟ་གོང་ཏགོ་ཙམ་མར་ཆག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ལས་བྱདེ་ཚསོ་
འགན་ཤོག་ཏག་ཏག་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བསྱིགས་པ་དང་འཁྲུལ་ནས། རྒྱ་གར་ཚོང་པས་སོན་མ་ཅ་ལག་དེ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ནས་
མངགས་ཀྱྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། རྒྱ་གར་ལུང་པར་ཅ་ལག་དེ་འཚོང་མཁན་ང་ཚ་ོམ་གཏོགས་མེད། དེ་འད་བྱས་ནས་ལོ་
གསུམ་བཞྱི་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ད་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲུལ་ཆས་ད་ེའད་བརྒྱ་ཕག་འདུག 
བྱས་ཙང་ཅ་ལག་གྱི་གོང་ཚད་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཤོར་གྱི་འདུག ད་ལན་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལྷན་ཁང་མང་པསོ་ད་ེའད་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལན་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏངོ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ཞྱིབ་ཕ་བྱས་
ནས་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་བསྡུར་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ན། ངས་རྱིས་ཆ་ཚང་བསམོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དནོ་ཚན་ ༡༨ པ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་
འཐུས་མྱི་གངས་ ༤༥ ཆ་ཚང་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ནས་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོལ་ཁའྱི་སྱི་འཐུས་ནང་དུའང་
ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ེཚན་ཁག་མ་འད་བ་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་བརྱི་ས་དང་བཀའ་དྱིན་དན་ས་ད་ེ༸གོང་
ས་མཆགོ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་གཅྱིག་ལ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དཔའ་
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བ་ོཁོག་གྱི་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། ཟུར་ཟ་ཡྱིན་མདོག་མདོག ཐུག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འད་པོ་
བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ང་དང་ང་འད་བ་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤ་ེཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས། ཐ་སད་ད་ེརྱིགས་བེད་སདོ་མ་བྱསོ་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་ཚ་ོལྟ་བུ་ན་གཞནོ་དང་མྱི་རབས་གསར་པ་ཚསོ་དརེ་གདོང་ལེན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་བྱདེ་ཀྱྱི་རདེ། ཁོན་ཡངོས་
ནས་མྱི་མཐ་ོདམའ་བར་གསུམ་དང་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་སུ་འད་ཞྱིག་གྱིས་ཟུར་ཟ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚརོ་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར། དུར་ཁོད་དང་ད་ེབཞྱིན་རྡ་ོཕ་བོང་
འགོ་དེར་ཉལ་སདོ་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་གཉྱིས་འདུག ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་འཇུག་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཡོང་ས་རདེ་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ད་ེརྱིགས་མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ལྟ་སོང་བྱེད་
བཞྱིན་པ་རེད། ར་བའྱི་ད་ལྟ་ཞུ་མཁན་དེའང་དུར་ཁོད་ཁུལ་དུ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་འགོ་མོང་། སོན་མ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་དེར་
བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་དུར་ཁོད་ལ་སོད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ད་ེསང་སྱི་སོད་སྣུམ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་གཡས་གཡོན་དེར་
སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་ས་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད་འདུག ཁོང་ཚོར་ལྟ་རགོ་མ་བྱས་པ་ད་ེའད་རང་རེད་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་རྱིམ་
པ་མ་སོང་ན། ཐེངས་གཅྱིག་མ་ཟད། གཉྱིས་མ་ཟད། ཐེངས་གསུམ་ཙམ་སྱི་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
བཅས་ཚང་མས་རུབ་ནས་ལྟ་རགོ་གནང་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོས་མོས་རས་ལོངས་སུ་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། 
ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ལྟ་ཡོང་དུས་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ས་ོབ་ོཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་རེད་འདུག 
གང་ལྟར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མོས་རས་ངན་གོམས་ཀྱྱི་འགོ་
ཏུ་ཚུད་པའྱི་གཞོན་སེད་གངས་ ༢༡ ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཚུར་སོད་ཐབས་ཁང་ད་ེའད་ལ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོ་རྱིགས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ས་གནས་ལ་ཉམ་ཐག་
ཚགོས་ཆུང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་
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ལ་སན་སེང་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ེནས་དབུས་ནས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་རེད། ད་ེཁོངས་ཚུད་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་མེད་ན་
དན་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས་དེ་ཚོ་གང་
མགགོས་གཏོང་ཐུབ་པ་དགསོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཡང་ད་ེབཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་
པར་དུ་ཕར་ནས་ས་མྱིག་ཡོད་པ་དང་མྱི་ཐོངས་ཤོག་ཟརེ་ནས་གསུང་མཁན་ཡང་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ཤྱིག་ང་ཚསོ་
རོགས་སོང་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀྱང་བྱུང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དང་དེའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་
ཡར་ཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༨ པ། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐད་ལ། གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁམས་པའྱི་སྨྱུག་ཚོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་
སོང་། བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༠ པའྱི་འོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་འཛིན་གྱིས་གསུངས་
བཞག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞག་པ་གཉྱིས་ནས། སུའྱི་འགོ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་
ཐག་གཅདོ་གནང་བཞག་པ་དང་། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱིས་ལམ་སྟནོ་འགོ་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཐོག་མ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་མར་ཁབ་གདལ་འག་ོདུས།  སྐབས་ད་ེདུས་
གནས་ཚུལ་མར་བཤད་བསད་པ་ད་ེདག་གྱི་དག་ེསནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རདེ། འདྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
ཐོག་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་བཟོས་ནས་མར་བཤད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིསྱི་ཚོགས་དང་། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་ག་ཚོད་འདུག་
དང་། དེའྱི་འོག་ནས་རེན་འདས་འག་ོམཁན་ག་ཚོད་འདུག ནད་གཞྱི་ད་ེནས་དག་སེད་བྱུང་བ་ག་ཚོད་འདུག དེའྱི་གངས་ཐ་ོ
གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་པ་རདེ། དེའྱི་འགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་གནས་བབས་གང་འད་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
གནས་ཚུལ་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་གསུང་ཡོང་དུས། དརེ་དཔགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཕུལ་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་ནང་དུ་གཞོགས་གཅྱིག་ལ་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ད་རྒྱ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད།  
དའེྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་གཅྱིག གནས་ཚུལ་ད་ེཁུངས་གཏུགས་ས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་མ་རེད། ཕལ་
ཆརེ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་བསད་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་
ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་དངོས་སུ་གངས་ཀ་རག་བསད་པ་ད་ེམར་བསྟན་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་གར་སྱི་
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ཡོངས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་སམ་གངས་ཐ་ོད་ེགཅྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་གངས་ཐ་ོབཅས་ཁག་གསུམ་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  བོད་ནས་ཚུར་གནས་ཚུལ་བསེབས་པ་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱྱི་མེད་པ་དང་། གསལ་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད། དརེ་བརནེ་ཐ་ོགཞུང་དའེང་འཁརེ་རྒྱུ་ཡང་
མྱི་འདུག གངས་འབོར་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་གངས་ཐ་ོད་ེམར་སན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ལས་བྱེད་པ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ནད་ན་ཚ་ཐོག་ལ། མག་ོསྟོད་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་བར་དུ་ 
(Active Screening) ཟརེ་ནས། དུད་ཚང་ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་ཕྱིན་ནས་ཚ་བ་ཡོད་མདེ་བལྟ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ནད་རགས་
ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ལས་བྱེད་དངོས་སུ་ཐང་དུ་འག་ོམཁན་ཁ་ཤས་ལ་ཁྱིས་
རྨུགས་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཡ་ལན་བྱདེ་རགོས་མ་བྱས། ད་ེའད་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དེ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་
ཟུར་དུ་བཞག་ནས་སྱི་པར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལས་བྱདེ་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་ཕབེས་པ་རདེ། 
ཕྱིས་སུ་ཟླ་ ༦ དཀྱྱིལ་ཙམ་ནས་ (Active) ད་ེམར་ (Passive) ལ་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་ང་ཚའོྱི་
སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ནད་པ་གངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས། དུད་ཚང་རེ་རེར་ཕྱིན་པར་བརེན་། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ནད་
ཡམས་ཁབ་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད་དན་ནས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ནས་ཕེབས་མཁན་
ཚརོ་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན། ད་ེདག་མག་ོསྟོད་ཀྱྱི་སྐད་ཆ་རེད། ཕྱིས་སུ་མྱི་གཅྱིག་ལ་ནད་རགས་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། ནད་རགས་དོན་
མཁན་ད་ེག་བ་ནས་ཕེབས་ཡྱིན། བརྒྱུད་ལམ་གང་ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་མཉམ་དུ་མྱི་སུ་དང་སུ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
བྱུང་སོང་ཞསེ་དྱི་བ་གཏངོ་བའྱི་ཐགོ་ནས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག བཞུགས་གནང་རོགས་གནོངས། གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་བཀའ་ལན་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༣ ནས་ ༣ ནས་དྱིས་ཟྱིན་པ་རདེ། ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་
མཚན་ལྷག་མེད་པའྱི་ར་ེབ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྱི་
འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་དོན་
གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་
དབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་
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ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་
དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་
བསོད་སྟབོས་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། སྱི་
འཐུས་བ་ོབཟང་ཆོས་འབྱོར་ལགས་བཅས་ཡྱིན། ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རེས་མའྱི་ལས་
རྱིམ་སན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

ཚགོས་དྲུང་ཚ་ེདབང་དངསོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཨང་། མཚན། དགངོས་ཞུའྱི་ཚསེ་དང་། རྒྱུ་མཚན།  
༡། 
༢། 

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས། 
སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས། 

རྒྱ་ནད་རེན་པས་ཨ་ོགྱིང་དུ་ཐེམ་སྤངས་བཀའ་རྒྱ་སར་ལྷག་དམ་པོ་
གནང་འདུག་པར་བརེན། ཕྱི་སོད་ལག་འཁེར་སོགས་དགོས་ངེས་
ཡྱིག་ཆ་དུས་ཐོག་རག་མྱིན་དབང་གྱིས་ཐེངས་འདྱིའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་ཉྱིན་ཚང་མར་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ། 

༣། སྱི་འཐུས་པདྨ་བད་ེལགེས་ལགས། བོད་མྱི་མང་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་གྱི་ཁྱིམས་དནོ་གལ་ཆ་ེལས་དནོ་
རནེ་པས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པ་ཆ་ཚང་དགངོས་ཞུ། 

༤། འདམེས་ཐནོ་སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་དབང་པ་ོ
ལགས། 

འདམེས་ཐནོ་གྱི་དམ་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་མདེ་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚགོས་
འདྱིར་ཕབེས་ཐུབ་མེད་པ། 

༥། ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ སྐུ་གཟུགས་བད་ེམྱིན་གྱིས་ར་བའྱི་ཡ་ཆམ་གང་ཞྱིག་ལ་གོས་ཚགོས་
ནང་དུ་ག་ོརྒྱག་པ་དང་། ན་ཆུ་ཐནོ་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞན་ལ་ཐུགས་
དགོས་མྱི་ཡོང་སད་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༩ དང་ ༢༠ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ནད་
དགངོས་ཞུ། 

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུར། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ རསེ་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ས་དའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་
གྱི་གོས་འཆར། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༠༠ ལ་གསོལ་ཇའྱི་བར་
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གསེང་། ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ ལ་གོང་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ལ་གསོལ་
ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ ལ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ལ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ རསེ་གཟའ་མྱིག་དམར་ས་དའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་གཉྱིས་
པ་ད་ེལ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གསུམ་པ་དེར་ཁྱིམས་བཟ་ོལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ། 
ད་ེནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ ཐགོ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསངེ་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐགོ་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོ
གེང་དང་། གཏན་འབེབས། ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ལ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ཐོག་མུ་མཐུད་སོན་
རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ཐོག་མུ་མཐུད་
སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ རསེ་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ས་དའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་
ད་ེལ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གསུམ་པ་དེར་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ ཐོག་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། 
ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ཐོག་གོང་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། 
གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ཐོག་མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་
དང་། གཏན་འབེབས།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ རསེ་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ས་དའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་
དེ་ལ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གསུམ་པ་དེར་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། 
གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ ཐོག་གོང་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་
དང་། གཏན་འབེབས། ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ཐོག་གསོལ་ཚགིས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ཐོག་མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་
ཐོག་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ཐོག་མུ་མཐུད་སོན་
རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ རེས་གཟའ་པ་སངས་ས་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩:༣༠ ཐོག་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་གཉྱིས་
པ་ད་ེལ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གསུམ་པ་དེར་སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ 
ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གཏན་
འབེབས། ཕྱི་ད་ོཆུ་ཚདོ་ ༡༢:༣༠ ཐགོ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསངེ་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ཐགོ་གངོ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་
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དང་། གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚོད་ ༣:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ཐོག་མུ་མཐུད་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་
གེང་དང་། གཏན་འབེབས།  

ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༧ རསེ་གཟའ་སྤནེ་པའྱི་ས་དའོ་ིཆུ་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་
ད་ེལ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གོས་འཆར། གསུམ་པ་དེར་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། བཞྱི་པ་དེར་བཀའ་ཤག་
གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༠༠ ཐགོ་
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡:༡༥ ཐོག་ཁྱིམས་བཟ་ོལས་དནོ་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས། ཕྱི་ད་ོཆུ་
ཚོད་ ༡༢:༣༠ ཐོག་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ ཐོག་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བག་ོགེང་
དང་། གཏན་འབེབས། ཆུ་ཚདོ་ ༣:༠༠ ཐོག་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་། ཆུ་ཚོད་ ༣:༡༥ ཐགོ་གོང་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐགོ་བག་ོ
གེང་དང་། གཏན་འབེབས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་དང་བདུན་རསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ་རགས་ཟྱིན་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 

 

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

གནངས་ས་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ  
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ བོད་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༢ 
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༧ པ་ད་ེཡྱིན།  

ཁ་སང་སོན་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ (Punjab) ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་
མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ད་ེཛ་དག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས། ད་ལྟ་ནད་ཡམས་འདྱི་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ནང་དུའང་འཛུལ་ཚར་བ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་ལྷན་ཚོགས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུའང་ (Curfew) གཏང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དམ་དག་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱྱི་འདུག ད་ེརྱིང་
སྱི་ཁབ་བནོ་ཆནེ་དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་རངོ་དཔནོ། སྐོར་སྲུང་སྱི་ཁབ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོམཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཡང་གནང་རྒྱུ་
རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེངསེ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  

དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་ཞགོས་པ་ཕག་ཚདོ་ ༨:༣༠ ལ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་ལྷན་འཛམོས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷན་
འཛོམས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་མ་ཆགས་གོང་ལ་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། གལ་ཆེའྱི་ལས་ཁུངས་འཕོད་བསྟེན་དང་། ཤེས་རྱིག ནང་སྱིད་ལ་སོགས་པ་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་བབས་ཡོང་མྱི་
སྱིད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་ན་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགོ་སོང་
གཏང་རྒྱུ་མེད་ན་ལས་ཁུངས་རང་བཞྱིན་ས་ོམ་རྒྱག་ཀ་མེད་ཀྱྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ང་
ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེབྱས་ཡྱིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་གང་ལྷག་པ་ཆ་ཚང་ན་ནྱིང་ལྟར་བསོམས་
གཏན་འབེབས་ཞུས། གཏན་འབེབས་ཞུས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོང་མཁན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་འདུག དའེྱི་རསེ་སུ་ལས་ཁུངས་ག་ོ
རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེཛ་དག་ཆགས་སོང་ན་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཆགས་ཀྱྱི་རེད། ཛ་དག་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་
ན་གོ་བསྡུར་ད་ེགནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་རེས་སུ་གོམ་པ་རྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སོན་ལ་སོན་རྱིས་
གཏན་འབེབས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ད་རེས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འཕོས་དོན་དྱི་བ་ལ་
སོགས་པ་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བཞེས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་རེས་གནས་སྟངས་འདྱིར་བརེན་ནས་འཕོས་དོན་དྱི་བ་
གཏོང་མཁན་ཁ་ོརང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་གཞན་དག་ལ་འབུལ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན། དྱི་བ་ཨང་ ༡ པ་ོའདྱི་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་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 སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པ་ོ
སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

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

      དྱི་ཤགོ     དྱི་བ་ཨང་ ༡ 

༄༅།གདན་ས་གསུམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་དགེ་བཤེས་གང་མང་སེད་སྱིང་གྱིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱྱི་བསྟན་པ་དང་། བོད་ཀྱྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གནས་ལ་ཞབས་འདེགས་རླབས་ཆེན་ཞུ་བཞྱིན་པར། ༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱིས་བསགས་བརདོ་དང་ཐུགས་ར་ེཆེན་པརོ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ཀྱང་། དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་བོད་ནང་དུ་བསོད་སྐབས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་དམ་དག་ཆེན་པསོ་ཆསོ་འཆད་སྤལེ་གྱི་གཙསོ་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཀག་འགོག་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ཁག་ཅྱིག་འཛིན་བཟུང་བཙནོ་འཇུག་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཐནོ་ཡདོ།  

 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱེད་སྟངས་དང་གཅྱིག་མཚུང་དྲྭ་འབུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གདན་སའྱི་དག་ེབཤེས་དང་། དག་ེའདུན་
སྱི་ལ་མཚན་སྨོད་བྱདེ་བཞྱིན་པར་དང་སང་བྱདེ་རྱིན་ད་ེཙམ་མེད་ནའང་། གནད་ཡོད་མྱི་ས་ར་ེཟུང་གྱིས་ཀྱང་གདན་སའྱི་དག་ེ
བཤསེ་རྣམ་པ་དང་དག་ེའདུན་སྱི་ལ་དམའ་འབེབས་དང་སྱིགས་ར་སྐུལ་བ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱུར།  

༡༽ རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་གདན་ས་གསུམ་གྱི་གཙསོ་རྱིས་མདེ་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་དམ་དག་ཤུགས་ཆནེ་བྱདེ་བཞྱིན་
 པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གདངོ་ལེན་གནང་ཐབས་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡོད་དམ།  

༢༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱདེ་སྟངས་དང་འད་བར་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ར་ེཟུང་གྱིས་གདན་ས་ཁག་གྱི་དག་ེབའྱི་བཤསེ་
 གཉནེ་རྣམ་པ་དང་། དག་ེའདུན་སྱི་ལ་སྐུར་འདབེས་བྱདེ་མཁན་དག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་དང་
 ལམ་སྟོན་ གང་ཡདོ་དམ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

༄༅།སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ 

སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་དང་པའོ་ིལན། 

༡༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཡུལ་བཙན་བཟུང་རེས་བདོ་ཀྱྱི་དགནོ་ས་ེདྲུག་སྟངོ་ལྷག་གཏོར་བཤྱིག་དང་། བོད་མྱི་ས་ཡ་
 གཅྱིག་ལྷག་གདུག་རྩུབ་མནར་སདོ་ཀྱྱིས་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། བོད་ཀྱྱི་བདནེ་དོན་འཐབ་རོད་ད་བར་མུ་
 མཐུད་གསོན་པརོ་གནས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

 བོད་དུ་ཞྱི་རྒོལ་ལས་འགུལ་རྱིམ་པར་བྱུང་བའྱི་སེ་འཁྱིད་པ་མང་པ་ོགྲྭ་བཙུན་ཡྱིན་པ་སོགས་ལ་སང་ཟུག་གྱིས་
 གདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་སོགས་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ལ་ོར་ེབཞྱིན་དམ་དག་ཇ་ེཆེར་
 གཏོང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། ལ་ོཤས་སོན་ནས་བོད་ཀྱྱི་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱང་གསལ་
 བསགས་བྱས་ཡོད།   

  བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱི་བྱེད་བབ་ད་ེདག་ལ་ང་ོརྒོལ་ཤུགས་ཆེ་དང་སྦྲགས། དུས་
 ནས་དུས་སུ་ལན་འདབེས་དང་། ང་ོསདོ། ཞུ་གཏུག་བཅས་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་ཡྱིན།  

 བཙན་བྱོལ་དུ་གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས༸་སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་དང་། བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་དབུ་
 འཁྱིད་འོག་ནས་བོད་ཀྱྱི་ནང་བསྟན་སྱི་དང་བྱེ་བག་བཅས་པར་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱྱི་སོ་ནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་། 
 འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་དར་འཕེལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་དབང་གྱིས་ནང་བའྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་མང་
 པའོང་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་དང་འཇུག་བཞྱིན་ཡདོ།  

༢༽ བཙན་བྱལོ་ནང་ཁུལ་ནས་བོད་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་ར་དནོ་ཐགོ་བྱས་རསེ་དང་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་བོད་ཀྱྱི་གདན་ས་
 ཁག་གྱི་དག་ེབའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པ་དང་། དག་ེའདུན་སྱི་ལ་གཞྱི་མེད་མཚན་སྨོད་དང་སྐུར་འདབེས་བྱདེ་མཁན་
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 སུ་མཆྱིས་ད་ེདག་ནྱི།་ཆོས་ཕགོས་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པ་ོགསོག་མཁན་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བསྟན་པ་སྱིའྱི་ཞབས་འདེན་
 ཆནེ་པའོང་ཡྱིན་པས། སད་ཕྱིན་ཆད་ལམ་ནརོ་ལྡགོ་ཤེས་དགོས་པའྱི་སྐུལ་འདབེས་ནན་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕསོ་དནོ་དྱི་བ་ ༡ པ་ོདང་མཐའ་མ་གནང་མཁན། 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 ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཕོས་དོན་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དྱི་བའྱི་ལན་
འདབེས་ནང་ལ་ "བཙན་བྱལོ་ནང་ཁུལ་ནས་བོད་ཀྱྱི་བསྟན་སྱིད་ར་དནོ་ཐགོ་བྱས་རསེ་དང་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེབའྱི་བོད་ཀྱྱི་
གདན་ས་ཁག་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པ་དང་།" ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གདན་ས་སེར་འབས་དགེ་གསུམ་
མཚོན་པའྱི་རེས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས། ངས་ཁ་སང་གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་ང་ོསོད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། དཔརེ་ན། གདན་ས་སརེ་འབས་དག་ེགསུམ་འད་པ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གདན་ས་གསུམ་གཙ་ོབོར་གྱུར་
པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དང་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་
དགོངས་ཇྱི་བཞྱིན་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་དང་རྒྱབ་སོར་གནང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་
དང་། དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཚོས་བཀའ་ལན་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་ལ་དགོན་སེ་ཁག་གཏོར་བཤྱིག་
བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་དགེ་
འདུན་པ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་གདན་ས་ཁག་གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་བསར་གས་ོབྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་
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ལ་ནང་བསྟན་དར་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་སན་གགས་ཆེ་བའྱི་ 
(Richard Gere) གཙོས་པའྱི་མྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ལ་བརེན་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ལྟ་བར་དུ་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་དང་། དག་ེའདུན་པ་རྣམ་པ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དགངོས་གཞྱིར་བཟུང་ཕབེས་མཁན་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་དད་གུས་བརྱི་བཀུར་གནང་མཁན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་
རྒྱབ་སརོ་གནང་དང་མ་གནང་། ཕག་ལས་གནང་དང་མ་གནང་། གོམ་པ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་སྤསོ་པ་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་ཕབེས་མཁན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་
གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་རེས་ཀྱྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༦༦,༦༠༩,༣༡༠ གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་ཡོད་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ད་ེདག་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། དགག་བྱ་གནང་
མཁན་གཅྱིག་དང་། འཕསོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཡྱིན་པར་སོང་། མང་མསོ་ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་སན་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  འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ 
༢༡༣,༨༠༤,༦༩༩ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་ ༢༡༣,༨༠༤,༦༩༩ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་
མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་གསུམ་དང་མངནོ་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་སན་སནོ་གནང་
མཁན། 

ཚསོ་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 འཕོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་དང་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་
དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་པའྱི་སོར་ ༡༩,༣༥༢,༠༧༩ 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནང་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་དང་མངནོ་དགའ་སོབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་པའྱི་སོར་ 
༡༩,༣༥༢,༠༧༩ གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བཀའ་འཁོལ་བསམོས་ ༩༧༥,༦༩༧ ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསམོས་ ༩༧༥,༦༩༧ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་ན་ལྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྒྱུན་གོན་སན་སོན་
གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་ན་ལྱི་ཡན་ལག་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ 
༢༣༩,༧༠༠ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སོ་ན་ལྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསོམས་ ༢༣༩,༧༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་
བསལ་སན་སནོ་གནང་རོགས། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་
ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ 
༥,༧༠༦,༠༠༤ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ེལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༥,༧༠༦,༠༠༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ེལེན་འབེལ་མཐུད་
ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་
འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསོམས་ ༨,༠༢༧,༥༥༢ 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༨,༠༢༧,༥༥༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
དམྱིགས་བསལ་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསམོས་ ༦༨,༨༠༠,༠༠༠ ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅགོ་གང་ཡང་མེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༦༨,༨༠༠,༠༠༠ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ཡྱི་ལྷག་བསད་ད་ེད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ཡོད་པ་ད་ེམ་རདེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ནོར་བཅོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་ལྷག་བསད་བསོམས་ ༡༩༣,༦༡༧,༦༤༨ དེ་ 
༡༤༨,༩༤༨,༠༢༤ ཐགོ་བཅོས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་
འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཤེས་རྱིག ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར ་བསོམས་ 
༢༦༡,༥༩༣,༩༡༥ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༢༦༡,༥༩༣,༩༡༥ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ 
དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སབོ་ཚགོས་
པའྱི་ཟུར་བཀོལ་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ 
༣༥༣,༥༣༧,༡༤༤ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ས་ཾབྷ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༣༥༣,༥༣༧,༡༤༤ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གོན་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་
འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གནོ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམོས་ ༢༡,༣༨༡,༠༢༢ ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྒྱུན་གནོ་བསམོས་ ༢༡,༣༨༡,༠༢༢ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་སན་སོན་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་རྒྱབ་གཉརེ་བསམོས་ 
༦༦,༦༩༨,༣༧༠ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་བསོམས་ ༦༦,༦༩༨,༣༧༠ སྱི་མོས་ཀྱྱིས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀལོ་སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ཙ་
ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ནང་སྱིད ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར ་བསོམས་ 
༤༠༦,༥༣༥,༤༩༦ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༤༠༦,༥༣༥,༤༩༦ སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ 
དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་མོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་སངེ་ལོར་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་
བཀལོ་སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་སངེ་ལོར་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་
གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ ༣༣,༧༦༨,༥༢༥ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ངསོ་ནས་སྤར་ཆ་གཅྱིག་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སན་སནོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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 སྤར་ཆའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༦༦ རྱིས་འགོ དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན། བཀའ་
ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཧྱིན་སོར་ ༧,༢༣,༩༠༠  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེམ་རེད། བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་བསོམས་ 
༤,༥༡༢,༨༥༨ བྱས་པ་ད་ེརདེ་འདུག  
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

སྤར་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

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

ལས་ཁུངས། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་སྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བྱུང་
སངོ་ཕགོས་བསམོས།          ཟུར་བཀལོ། 

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

སརོ། (བྱུང་
སངོ་།) 

སྤར་ཆ་ཧྱིན་
སརོ། (བྱུང་

སངོ་།) 

བཀའ་འཁལོ་ཞུ་
འཆར་ཧྱིན་སརོ། 
(བྱུང་སངོ་།) 

ཟུར་བརདོ། 

༣ བལ་ཡུལ་ཤར་
ཁུ མ ་ བ དེ ་
ལེགས་གྱིང་ས་
ག ན ས ་ འ གོ ་
འ ཛི ན ་ ལ ས ་
ཁུངས། 

༤,༥༡༢,༨༥༨ ༦༠༡,༧༥༩ ༥,༡༡༤,༦༡༧ ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་
འགོ་གོན་ཆེད།  བལ་ཡུལ་ས་
གནས་རྱིས་ཞྱིབ་འགན་འཛིན་
གྱིས ་གངས ་ཅན ་བདེ ་ རའྱི ་
བརྒྱུད་འབྱརོ་བའྱི་རོགས་དངུལ་
ཁག་བཀའ་འཁོལ་ཉྱིས་ལྡབ་མྱི་
འབྱུང་སད་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་ན་
འགྱིག་གནས་ཕེབས་སྐད་ཀྱྱིས་
འདྱི་ལོའ་ིསོན་རྱིས་ནང་འཆར་
འབུལ་མ ་ཞུས་པ ་ཞྱིག ་རེད ་
འདུག་ཀྱང་ །  མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་འཕད་ངེས་ལ་སོང་
སྤར་ཆ་ཡོང་བ་ཞེས་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་དོན་ལྟར། 
བྱུང་སོང ་སོ་སོར ་བལ་སོར ་ 
༩༧༥,༢༩༨ འབབ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྤར་ཆའྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ག་ེ
པ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེཔ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་
འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཟུར་བཀོལ་བསོམས་ ༣༣,༧༦༨,༥༢༥ ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་དེ་
བསོམས་པའྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། 
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

འསོ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ། གཅགོ་ཆའྱི་གསོ་འཆར། གཅགོ་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

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

༄༅།རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལའོ་ིསནོ་རྱིས་གཅགོ་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

ལས་ཁུངས། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་།           དམྱིགས་བསལ། 

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

སརོ། 

གཅགོ་ཆ་
ཧྱིན་སརོ། 

བཀའ་འཁལོ་ཞུ་
འཆར་ཧྱིན་སརོ། 

ཟུར་བརདོ། 

༤ བོད ་ མྱིའྱི ་ སྱིག ་
འཛུགས་ཀྱྱི་སྱིད་
སངོ་དང་། བོད་མྱི་
མང ་སྱི ་ འཐུས ་
སྐབས་ ༡༧ པའྱི་
འསོ་བསྡུ་ཆནེ་མ།ོ 

༦,༥༤༡,༠༠༠ ༨,༠༠,༠༠༠ ༥,༧༤༡,༠༠༠ ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ས་
གནས་ཆེ་ཁག་ནང་འོས་
བསྡུ་ལས་རྱིམ་རོག་ཞྱིབ་
སད་དབུས་ནས་སྐུ་ཚབ་
མྱི་འགོ་ཆེད་བརང་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་དང་། ཟུར་
ཕོགས། སེ་ལེན་སོགས་
ཀྱྱི་འགོ་གོན་ཧྱིན་སོར་ 
༨,༠༠ ,༠༠༠ དེ་དབུས་
འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
སོན ་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ལ་འགེལ་བརོད་གནང་
བ་དང་། དུས་ཚོད་དང་
ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ ་ི
ཐོག་ནས་དགོས་གལ་
གང་ཡང་མ་མཐོང་བས་
གཅགོ་ཆ་ཞུས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཅགོ་ཆའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཅགོ་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ ཐམ་པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་བསམོས་ ༦,༩༥༤,༥༤༠ ནས་ ༨,༠༠,༠༠༠ འཐནེ་པས་བསམོས་ ༦,༡༥༤,༥༤༠ གཏན་འབེབས་ཞུས་
ན་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་ཙང་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ད་ཕལ་ཆེར་སོན་རྱིས་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་སོང། ད་ེནས་ཁ་སང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་
གནང་མཁན། ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་
ལགས། སྐར་མ་ ༥། དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལྷག་
ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང། འདྱི་
ནས་མར་དནོ་དག་ལ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། (Letter & spirit) ཟརེ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆགོ དནོ་རང་ལ་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མ་གཏོགས། ཚགི་ཐགོ་ལ་འག་ོམྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཁ་
སང་བསར་ཉན་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་བས། གོང་དུ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར། བོད་ཀྱྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱི་ལས་དོན་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ག་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་དུས། ཁ་སང་ངས་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཞུས་
པ་དེ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྱིས་ཐག་ཆོད་གང་བྱས་བཞག་པ་དེར། བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་འདྱིར་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ཐོག་
ནས་གསལ་བསགས་ཞུས་པ་དང། ད་ེད་ེབཞྱིན་མྱི་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་གངས་ཐ་ོབཏོན་པ་ད་ེལ་དག་ེདང་སོན་
གང་འད་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་
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ཁུངས་ནས། གསལ་བསགས་ད་ེརྱིགས་གང་མགོགས་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་དེར་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་
ཞྱིག་རདེ་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་གངས་ཐོའ་ིརྱིགས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་སོལ་ལྟར། ད་ེསོན་ཞུས་པ་ལྟར་རདེ། དེར་དག་ེཡོད་ན་མ་གཏོགས་གནདོ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་ (www.tibetanhealth.org) གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ནད་ཕགོ་པ། དག་སདེ་ཕྱིན་པ། འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དའེྱི་གངས་ཚད་འདནོ་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་རོང་དང་། མངའ་སེ། ད་ེཚོའྱི་ད་ཚིགས་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚ་ོ
བསད་སའྱི་རོང་གྱི་སྐོར་སྲུང་སྱི་ཁབ་ཀྱྱི་ང་ོདེབ་ནང་དུའང་། འདྱིར་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱྱི་
སན་ཐ་ོམར་འཐོན་སོད་ཀྱྱི་འདུག དེང་སང་རོང་གྱི་སྨན་པའྱི་སྱི་ཁབ་ཀྱྱི་ང་ོདེབ་ནང་དུ་ཡང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག དེར་
བརནེ་འདྱི་སྱི་སོལ་ལྟར་བྱས་ནས་ག་སྱིག་དང་། གནས་སྟངས་རགོས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། མྱི་བྱ་ེབག་པ་ས་ོས་ོནས་ཀྱང་དགོས་
ཟནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཕན་རླབས་ཤྱིག་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མར་གངས་ཐ་ོད་ེབཏོན་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སབེས་པའྱི་བོད་པ་ནས་ཚུར་ནད་འགོས་པ་ད་ེའད་ལ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ་
ཅེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱི་དཔ་ེམཚོན་བགངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་
དེ་འདའྱི་དབྱེ་བ་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱིས་ཏོག་
དབྱྱིབས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་བྱདེ་ཕགོས་དང་གཏམ་བཤད། ཆ་ེཕ་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སུས་ཀྱང་ཆ་མ་འཛནི་པ་
ཞྱིག་དང། དརེ་ངསོ་ལནེ་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁབ་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག  

ད་ེནས་ང་རང་ཚའོྱི་གངས་སྱིད་ཁུལ་དུ་ཁ་སང་ངས་ (Contract Tracing) ཟརེ་དུས་ནད་འབུ་ཡོད་པ་ར་འཕདོ་ནས། དའེྱི་
འབེལ་བ་ག་པར་ཆགས་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་ནས། དེའྱི་གོ་བ་བངས་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚསོ་ས་ོགང་སར་ནས་ས་ོསྲུང་བྱས་ནས། ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག  (Early detection at the point of entry)   ཞུས་པ་ད་ེ
རེད། དེའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་གནང་བསད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནད་པ་འཐོན་ཡོད་མེད་དང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནད་འབུ་ཡོད་
མེད་བརག་དཔྱད་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་གངས་འབོར་ག་ཚདོ་ཐནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ནད་པ་ཐནོ་པ་
ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དེར་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེཚ་ོའབེལ་ཡོད་
སྨན་པ་དང་། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པརདེ། 
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཀ་འཐོན་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་རདེ། ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ།  
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ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གངས་སྱིད་ཁུལ་དུ་སནོ་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་ས་ོབཀག་ད་ེའད་བཟོས་པ་ད་ེཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་
གང་འད་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།། འཛུལ་མཁན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་ཏེ་བྱེད་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཐོན་པ་ད་ེཚ་ོགང་འད་བྱས་ནས་ཧ་ག་ོཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེར་
བའྱི་དམྱིགས་ས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་བསྟྱི་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཕྱི་ནས་བཅར་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པར་བརེན། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Mild Symptome) ད་ེའད་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་
དང། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ནས་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་རོགས་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ས་ོནས་ང་ོཐག་
ཆདོ་པ་ཡྱིན་ན་སནོ་འགོག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཚུལ་དུ་གོམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ལས་བྱདེ་ཚརོ་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་
བརག་དཔྱད་ད་ེལས་ཁུངས་རང་ནས་འཆར་ཅན་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརེན། ལས་བྱེད་ཐ་ོའགོད་དང་ཚ་བ་བལྟ་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པ་ཕྱི་ས་ོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་པའྱི་ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསྟནེ་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱྱིས་དངུལ་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེབདེན་པ་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ལ་རག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་རད་གནང་བ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལྟ་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་བདེན་པ་མཐངོ་གྱི་མེད། ད་ེབཞྱིན་འཕདོ་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེའད་རག་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆའང་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་གྱིན་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚའོྱི་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནད་པ་གཅྱིག་ཐནོ་པ་དང་། སེམས་ཁལ་དང་དའེྱི་རེས་ལ་རེས་འདེད་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་དོན་པ་དང། འག་ོགོན་མང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་སེམས་ཁལ་མ་གཏོགས་ཚུར་རག་ཡོང་
རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 

བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་གངས་ཐོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཐུང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
གངས་ཐ་ོའདྱི་ད་ེས་བཏོན་པ་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ནས་གངས་ཐ་ོཚུར་ཞུས་པ་ད་ེརེད། དེར་ཁ་
སང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ (Source) ཡོང་ཁུངས་ (Secondary) བྱེད་དུས། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་རང་མ་
ཡྱིན་པ་བྱས། གཞན་ཞྱིག་ནས་མར་བངས་པ་དང་། དེའྱི་ཁུངས་ཤྱིག་ལ་གཏུགས་ནས་བཏོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེདང་
མཉམ་དུ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ད་རྒྱ་ (www.tibetanhealth.org) ནང་དུ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་
སྱི་དང། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཡོད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནད་འབུ་ཡོད་པ་དང་ན་ཚ་གང་ཡང་མེད་པ། བསར་དུ་བརག་དཔྱད་བྱདེ་མྱི་ཆོག་པ་དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་
འད་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང། མྱི་བྱ་ེབག་པར་བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས་ཁ་ོརང་ལ་ནད་འབུ་མེད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ད་ེཚ་ོགང་འད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྱི་བ་
ཕབེས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མང་ཚགོས་ཀྱྱི་མཁནེ་རགོས་ཆདེ་དུ་ག་ོབསྐོན་སབོ་གས་ོལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་པ་རང་རང་
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ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Ministry of Heath 

Family Welfare) ཟེར་ནས། རྒྱ་གར་འཕོད་བསྟེན་བོན་ཆེན་གྱི་ལས་ཁུངས་རེད།  དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ 
(ICMR) ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་སྨན་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལྷན་ཚགོས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་མདེ་
གང་ཤེས་ཏེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོས་ལམ་སྟོན་གང་གནང་བ་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཤར་སོད་བྱས་པ་མ་གཏོགས། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་གཟུགས་ཅན་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ལ་འདནོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རདེ་ལ་ད་ེའདས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའང་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དའེྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་
པ་རེད་ཟེར་ན། གལ་ཏེ་མྱི་གཅྱིག་ལ་ (RT-PCR) དང་། (Rapid Antigen), (CVNet) གང་རུང་ཐོག་ནས་ནད་འབུ་
ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། ནད་ཕགོ་ཡོད་པ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོསྨན་ཁང་ནས་
མར་ཉྱིན་གངས་ ༧ རསེ་སུ་ཉྱིན་གངས་ ༧ བྱས་ནས། ཉྱིན་བསམོས་གངས་ ༡༤ བྱས་ནས། ཕྱིས་སུ་ནད་རགས་མེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འག་ོདུས། ནད་འབུ་ད་ེགསང་བའྱི་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་བསར་དུ་བརག་དཔྱད་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་
ལམ་སྟོན་ཡདོ་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་གལ་ཏ་ེམྱི་ཞྱིག་ (Negative) ཆགས་ནས། ནད་རགས་ཐནོ་པའྱི་རྱིགས་ (Symptomatic) ཡྱིན་ན། དརེ་བསར་
དུ་བརག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གང་ཟག་ཅྱིག་དགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་སོད་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ནས་མར་ཕྱི་ལ་ཐོན་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ། ར་བའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་
ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འཕོད་བསྟནེ་བནོ་ཆེན་དང་། 
དབུས་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས། འབལེ་ཡོད་ཚགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་འགོ་ནས་ཤར་བསདོ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་རྱིས་འག་ོ ༧ ཐགོ་ལ་མང་ཚགོས་ཀྱྱི་ཆདེ་ལུས་རལ་ཡ་ོཆས་ (Gym) ལ་ད་ལ་ོ
སོར་༡,༣༨༧,༢༢༠ བཞག་འདུག ད་ེསར་ལས་ཉུང་བ་དང། ད་ེས་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕབེས་སོང། གཞྱི་རའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དའེྱི་ཐོག་ལ་
ཐུགས་སང་གནང་བ་དང་། གནང་དགོས་ཀྱང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ས་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་གོས་
ཚགོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་གོས་ཚོགས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཕབེས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་
གནང་རྒྱུ་དང། ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་དང་མངོ་ཚརོ། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོང་ཚརོ་བག་ོའགེམས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིར་སོད་མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཕོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱྱི་དངུལ་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེས་ཞུས་ན། 
གཅྱིག་ད་ེཐོག་མའྱི་འཆར་འགོད་སྐབས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཉུང་བ་ཐོབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ས་



114 
 

གནས་བཞྱི་ལ་རྱིས་བརྒྱབ་ནས་བསོམས་ ༣,༤༦,༨༠༥ ལུས་རལ་ཡ་ོཆས། དེའྱི་ནང་དུ་ ༤ རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ༣ 
རག་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ༥ རག་གྱི་ཡོད་ནའང་འད། ང་ཚོས་ད་ེལྟར་མགར་རྒྱུའྱི་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་
རའྱི་ཡོ་ཆས་རེ་རེའྱི་རྱིན་ཚད་དེར་ཧྱིན་སོར་ ༡,༠༠,༠༠༠ ནས་སོར་ ༥༠,༠༠༠ དང་། ཧྱིན་སོར་ ༨༠,༠༠༠ ནས་སོར་ 
༩༠,༠༠༠ དབར་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་སན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་སོང།  

ད་རེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ (Radhe Mohan International) འདྱི་ཚོང་གྱི་ (Company) སམ་ཚོང་ས་ེཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་ 
(Fitness Gallery) ཞུས་པ་གཅྱིག་རེད། དེ་བཞྱིན་ (DS International) ཞུས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཚོང་འགེམ་བྱེད་མཁན་གྱི་
ཚོང་ཁང་ ༣ ནས་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ཞུས་འདུག གཞྱི་རའྱི་ (Radhe Mohan International) ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་འགོ་བཙུགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ དང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ བྱས་
ནས། ད་ེནས་རང་སྤུས་གཟྱིགས་བྱས་ནས་ད་བར་ས་གནས་ཁག་ལ་བཙུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་ད་བར་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་ས་ོས་ོསེར་གྱི་བཙུགས་པ་དཔརེ་ན། དགའ་ལྡན་ཤར་ར།ེ ད་ེཁ་སང་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་རྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ད་ེའདའྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་
དང་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀྱྱི་སོ་སོས་འཁུར་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱྱི་
འདུག དེའྱི་ནང་དུ་དཔརེ་ན། དགའ་ལྡན་ཤར་ར་ེདང་། བ་ོགསལ་གྱིང་། ད་ེནས་འདྱིར་གནས་ཆུང་དགོན་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་  [Radhe Mohan International (RMI)] གྱི་ཅ ་ལག་རེད།  ཅ་ལག་དེ་ཕལ ་ཆེར ་ངས་དན ་ཚོད ་བྱས་ན ་ 
(Germany) ཡྱིན་ནམ། གང་ལྟར་ Europe རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ནས་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱིས་སུ་ཀ་ོལ་ེགལ་ལ་གསར་དུ་ཕྱི་
སོད་ཀྱྱི་ (Open Gym) བཙུགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་  (Radhe Mohan International) ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། 
ད་ལྟ་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་བརྒྱུད་ (Karnataka) གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་ཞུས་ནས་རག་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ས་ེ
ར་སྱི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྣམ་གོལ་གྱིང་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ (Radhe Mohan International) གྱི་ཅ་དངོས་བེད་
སདོ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སོན་མ་ནས་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་ལ་བཙུགས་པ་ད་ེཡང་ 
[Radhe Mohan International (RMI)] ནས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརེན་ཞུ་སྱིང་དེ་ག་རེ་
ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཅ་དངསོ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་སྟ་ེཚགོས་པ་ད་ེག་རང་ནས་བྱས་པ་ད།ེ འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་འདྱིས་ས་ོསོའ་ི
ལས་བྱེད་དང་། སོ་སོའ་ིརོགས་པ་ད་ེཚོས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚ་ོལ་ཡང་ཡྱིད་ཆེ་
བྱས་ཏ་ེང་ཚ་ོམཉམ་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་མེད་པར་ལས་ཀ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། དེར་བརནེ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་
ནས་གནང་དུས་ཚང་མས་ཡག་པ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་དཔ་ེམཚནོ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། (Law of Demand) དང་ (Law of Supply) འགོ་སྟངས་དེ། ལོ་
ར་ེརའེྱི་ནང་ཅ་ལག་ད་ེཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་མང་དུ་ཐོན་ཡངོ་དུས། གོང་ཚད་ད་ེཡང་ཏགོ་ཙམ་མར་ཆག་རྒྱུའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
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ཙང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་ཉེ་ཁོར་ལ་ (Dharamkot) དང་། 
(Bhagsu) ལ་ཡྱིན་ན། དེར་ (Bulo) ཟེར་བའྱི་ (Company) ཐོག་ནས་ཅ་ལག་ཅྱིག་སེབས་འདུག ཅ་ལག་ད་ེཚོར་ལྟ་
དུས་ལྱིད་ཚད་ཆ་ེམདོག་ཅྱིག་དང་། གུ་དོག་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་ཚོས་གསུང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐད་
ལ་དནོ་སྱིང་རྱིན་ཚད་འགན་ཤོག་ད་ེས་མེད་པ་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚསོ་ཕག་ལས་གནང་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་
དང་། ས་ོསོའ་ིནང་གྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སྱི་པའྱི་བང་མཛོད་ཀྱྱི་དངུལ་འདྱི་སོ་སོའ་ིནང་གྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུའྱི་
ཀུན་སོང་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཙ་ོབ་ོཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་གོད་ཆག་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕད་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཛ་དག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འོག་ལ་སྨན་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་སྨན་
པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། ད་ེབཞྱིན་ལས་བྱེད་ཀྱྱིས་ཉེན་ཁ་ལ་མ་འཛེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞེ་དག་གནང་གྱི་
འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་སོར་བྱས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁུལ་ལ་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་བོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་། སྨན་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་བ་
ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརེད་འདུག མྱི་རྱིགས་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། དེར་བརེན་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་
བུར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིལས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞ་ེདག་ལ་རོགས་སོར་བྱདེ་ཐུབ་པ་ད་ེདངོས་གནས་
སྤབོས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག་རདེ། མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ཆདེ་དུའང་ལ་རྒྱ་དང་སྤབོས་པ་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཚགོས་པ་
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དང་སེར། མྱིང་འབོད་ཐུབ་ཚོད་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོ ༤ ནང་དུ་ཉམ་ཐག་དང་ལས་བྱདེ་ལ་སྨན་བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་བྱིས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
ངས་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ཉམ་ཐག་ཟརེ་དུས་ངསོ་འཛནི་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་བ་ ༥ ནང་དུ་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་གོག་བརན་ནང་དུ་
འཕདོ་བསྟེན་དྲུང་ཆ་ེདང་། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེམཉམ་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ལ་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ། འཕོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེའྱི་ངསོ་ནས། ངས་ཚགི་ད་ེམར་བསྐོས་བཞག་ཡོད། "ཉམ་ཐག་ད་ེཚ་ོསྱིད་ལུག་ངན་པ། ཉམ་
ཐག་ད་ེཚ་ོག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་མྱི་ལས་མཁན། དངུལ་ཏགོ་ཙམ་རག་ན་ཆ་ཚང་ཆང་འཐུངས། ཨ་མས་གཏརོ་བཞག་
པ།" ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་གཞུང་འབལེ་གྱི་བརན་ནང་དུ་གཟྱིགས་རྒྱུ་འདུག ད་ེའཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་
སོང་ངམ། ངས་ལས་བྱེད་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་གོ་ཐོས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སེམས་ཤུགས་དང་
ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་
དུས་ཉམས་མོང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་དང་། མྱི་ས་ོཔ་ོལ་རོགས་
སརོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགཞུང་གྱི་ལས་འགན་རདེ། མང་གཙའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་མྱི་ས་ོཔ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་མཐར་ལྷུང་
སོད་མཁན་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡར་སོབ་ཐུབ་པ་དང་། དེར་གཟྱིགས་རོག་གནང་ཐུབ་ན། ད་ེམང་གཙོའྱི་ཆ་རེན་གལ་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ཚིག་ད་ེརྱིགས་བེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དེའང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཡོངས་
གགས་བྱས་ནས་མཐོང་ཡོང་དུས། སོ་སོས་མཐོང་དུས་ཀྱང་ཨ་ཁ་བསམས་སོང། ད་ེའད་མ་གསུངས་ན་བསམས་སོང། 
གཙ་ོབ་ོདཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས། དང་པ་ོདརེ་གཟྱིགས་སོང་ངམ། ད་ེ
བཞྱིན་དེར་ལམ་སྟོན་འད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ལ་གཟྱིགས་ཚུལ་
གང་འད་ཡོད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་དུ་གཞོན་སེས་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་མྱི་མང་ནང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རོགས་སོར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོརོམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐོག་
ནས་བདོ་པ་ཚའོྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་འག་ོདུས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཐགོས་འགྲུབ་རྒྱུ། མྱི་མང་གྱིས་
དང་བངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཡག་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ེས་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་གེང་སོང་
བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདས་དང་བངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་རགོས་པ་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཙ་ོབ་ོའགན་འཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་
འདྱིར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱི་མ་སོབ་ས། རང་བཙན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ས་ོཔ་ོགང་འད་མང་
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པ་ོའདུག བོད་པ་གཞོན་སེས་ཀྱྱིས་རྒྱ་གར་ས་ོཔ་ོདང་ཚགོས་པ་ལ་རགོས་པ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོགང་འད་འདུག དརེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་འདོགས་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མྱི་ར་ེཟུང་གྱི་ཁ་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་
གནང་བ་དརེ་བལྟས་ནས་འདོགས། ད་ེནས་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་ཉམ་ཐག་ལ་མཐངོ་ཆུང་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཡོང་
གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་ས་ད་ེགོས་ཚགོས་ར་བ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱིས་བདམས་པའྱི་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་རེད། དེར་ལན་འདེབས་གནང་རོགས་གནོངས ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ལན་འདེབས་
དགསོ་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ལན་འདབེས་ད་ོསང་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ད།ེ ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་
ན། ད་ལོར་རྒྱ་ནག་ནས་མཆེད་པའྱི་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་རེན་པས་གནས་སྟངས་ཛ་དག་གྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། སོ་སོའ་ིས་
གནས་ས་ཐགོ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཙ་ོབ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་གཙོས་པའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང། ཨེམ་ཆྱི། 
དེའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྨན་ཞབས་པ་དང་ཚང་མ། ད་ེད་ེབཞྱིན་དང་བངས་ཀྱྱི་ཚོགས་ཆུང་། ས་གནས་མྱི་མང་
དང་། དགོན་ས་ེཁག་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང། མ་ཟད་ཧོན་
སུར་ས་གནས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་བོད་པའྱི་སྨན་ཁང་ག་པ་ལའང་མ་རག་པའྱི་ (RT/PCR) ཐེངས་དང་ཤོས་ས་ོསོའ་ི
ས་གནས་སུ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང། ཟུར་བཀག་ད་ེཚོའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་ཡག་པ་ོགནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་གནད་ཡོད་ས་གནས་ཀྱྱི་མངའ་སེའྱི་གཞུང་དང། ས་གནས་ཀྱྱི་མངའ་
སའེྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚསོ་མཐུན་འགྱུར་དང་ཕག་རགོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང། དེར་བརེན་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ (Karnataka) མངའ་སེའྱི་གཞུང་དང་། ས་ོས་ོགནས་བསདོ་བྱེད་ས་མངའ་ས་ེལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ས་གནས་
སུ་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁེར་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་གནང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཀྱྱི་ 
(COVID) ན་ཚའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཞྱིན་ཡག་ཤོས་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་
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བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དམྱིགས་བསལ་ལ་ོགཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྨན་ཞབས་པའྱི་སོབ་སོང་ཐོན་པ་ད་ེཚོས་ས་གནས་ས་
ཐོག་ལ་དང་བངས་དོན་ནས། མྱི་ར་ེརའྱི་སོར་ཕྱིན་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་བ་ད་ེའད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང། དེར་མ་
འངོས་པར་དམྱིགས་དཔ་ེའོས་པ་ཞྱིག་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ད་ེད་ེབཞྱིན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་
སྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ཙམ་མ་རེད། ས་གནས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སྨན་ཞབས་པ་དང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེའད་ལའང་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེཚ་ོདཔེ་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམས་ནས་ཚང་
མར་བསགས་བརོད་དང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དབུས་ནས་མར་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་དམ་དག་ཞ་ེདག་བྱས་ཏ་ེ
སྲུང་བརྱི་ཞུའྱི་འདུག ཡང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་གྱི་མེད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག མྱི་མང་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་
མཐོང་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དེའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལའང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞེ་དག་འདུག ང་ཚ་ོའདྱིར་དམ་དག་
བྱདེ་ཀྱྱི་འདུག ཕར་ཕོགས་དེར་དམ་དག་ད་ེཙམ་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའད། གཅྱིག་བྱས་ན་ས་གནས་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རདེ་དེ། མ་འོངས་པར་ལམ་སྟོན་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་མེད་ན། དེར་དཔགས་པའྱི་གཞུང་ནས་མར་ག་
ར་ེགནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེསྲུང་བརྱི་ཞུ་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་ཚང་མས་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁ་སང་ག་ོཐོས་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་ས་གནས་གང་སར་ནས་སེབས་པའྱི་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐ་མག་དང་ཆང་རག་
མང་པ་ོཞྱིག་འཐུངས་ནས། འཁམ་སོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་
གཟྱིགས་རོག་བྱུང་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལའང་ད་ེརྱིགས་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེད་ེའད་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ད་ེཚོར་ལྟ་རོག་གང་འད་བྱེད་དགོས་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་རདེ་ཅེས་ལབ་བཞྱིན་དུ། གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱི་ལྟར་འཕ་ོབརླག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་རདེ། འདྱི་
ཚ་ོལ་གཟྱིགས་རོག་བྱུང་ཡོད་ན་དེར་ཐབས་ལམ་འད་ག་ར་ེགཟྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། 
ཐོག་མ་ད་ེལ་ད་ཐེངས་ཏོག་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་ཀྱྱི་རེན་པས་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། ཕལ་ཆེར་འག་ོབ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པ། སྨན་ཞབས་པ་ཟེར་དུས་གལ་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། ཚོར་བ་གསར་པ་ཞྱིག་
སེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ངསེ་ཤེས་གསར་པ་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཛ་དག་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་
མྱི་ཚང་མ་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ནས་ཕྱི་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འག་ོམྱི་ཕདོ་པ་དང་། འག་ོབ་ལ་དགོས་ཟོན་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དའེྱི་འགོ་ལ། སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམ་པ་ཚོས་སོག་འབནེ་ལ་བཙུགས་ཏ།ེ མདུན་ལ་ཐནོ་ནས། འག་ོབ་སམེས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་བད་ེབ་སད་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོ
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་ཁག་ཡོངས་
སུ་རགོས་པའྱི་སྨན་ཁང་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས་པ། སྨན་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ། ད་ེདག་ཡངོས་སུ་རགོས་
པས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སོང་། དརེ་གུས་བཀུར་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་
བུའྱི་ཕག་ལས་གཟེངས་སུ་ཐནོ་པ་གནང་མཁན་ད་ེདག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེ
ཚརོ་སྲུང་སབོ། ཐོབ་ཐང་། མཐུན་རནེ་སརོ་སདོ་ཀྱྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞྱིག་ཐནོ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ཀྱང་སྨན་ཞབས་པ་ད་ེཚའོྱི་
ག་ཕོགས་དང་། བགེས་ཕོགས། བགེས་ཤག གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ལེན་ཐུབ་པ་དང་། བད་ེའཇགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སོར་
སདོ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་སམ།  

ད་ལྟའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་འདྱིའྱི་རནེ་པས་གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིམས་ནད་ཅྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རེད་སམ། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གྱི་རེན་པས་ཡོང་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་། སྨན་པ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་
ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཡོང་དུས། དེ་ཚོར་ཆེ་མཐོང་དང་མཐུན་རེན་སོར་སོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  

ད་ེདང་མཉམ་དུ། གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཀྱྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཆ་ཚང་ལ་སྨན་ཁང་ཡོད་རེད། སྨན་ཁང་ནང་གྱི་མཐུན་རེན་སོད་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རླབས་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ། སྨན་རྱིན་ཕདེ་ཆག་དང་། སྨན་རྱིན་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་གཅོག་རྒྱུ་སོགས་པ། རྱིན་མདེ་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གནང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚརོ་མཐུན་
རནེ་སརོ་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོརདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོདང་། ས་ོས་ོརང་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བསྟན་ནས་ད་ེལྟ་བུའྱི་
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ཕག་ལས་གནང་ཡོད་དུས། ཧ་ཅང་གྱིས་གུས་བཀུར་ཡྱི་རངས་ཞུ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་སམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེལྟ་བུའྱི་སྨན་
ཁང་དེ་ཚོར་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་
ཐུགས་འགན་གཙ་ོབ་ོབཞེས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཁོང་རྣམ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
བརྒྱུད་ནས། དགོན་ས་ེཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚརོ་སྱིན་བདག་འཚོལ་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཁག་ལ་མཐུན་རནེ་
སོར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྨན་ད་ེཚ་ོམཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་
གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་གནང་
དགསོ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  

མཐའ་མ་དེར། ད་ལྟ་བར་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་རྱིམས་ནད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ། ང་ཚ་ོབོད་པར་གཙ་ོབ་ོསྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་རླབས་རདེ་བསམས་པ་ཞྱིག་ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད། 
གང་ལྟར་ཛ་དག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་དན་བསད་ཡོད། དརེ་གཙ་ོབ་ོད།ེ སྨན་ཁང་དང་སྨན་ཞབས་པ། གཙ་ོབ་ོའཛནི་སངོ་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞསེ་ནས། འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་། མཐུན་རེན་སད། ད་ེནས་གཤམ་འོག་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོས་
དཔུང་པ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ཏེ། ཕོགས་ཡོངས་ནས་མྱི་མང་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བཟོས། བསམ་
ཚུལ་བཏོན། ད་ེའད་བྱས་ནས་གང་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་བ་ོཡུལ་དུ་མྱི་ཤོང་བའྱི་ཛ་དག་བྱུང་བའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་མེད་པ་ད།ེ ཁེད་རྣམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་འདྱི་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། 
ད་ེལུགས་འཐུས་ཤོར་མ་གཏངོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད། དརེ་བརེན་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས། ཁངོ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ནང་ལ་ཉནེ་ཁ་ལ་མ་འཛམེས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཨམེ་ཆྱི་རྣམ་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་པ། ད་ེད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་སྱི་སེར་ཚགོས་ས་ེཁག་འབུར་དུ་
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ཐནོ་ཏེ། དང་དུ་བངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པར་བསགས་བརོད་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་ཞུ་སོལ་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། བཟང་པ་ོལ་ཇ་ཆང་ཟརེ་དུས། བཟང་པ་ོལ་བཟང་ལན་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་གཅྱིག་ལ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་ཉམ་ཐག་དང་ལས་བྱེད་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་
གྱི་འོག་ལ་སོན་མ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་འོག་ནས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཟས་འབྲུ་རྱིགས་བག་ོའགེམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་
ཐད་ལ་ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཕེབས་ནས་བདོ་ཀྱྱི་ས་བརན་གྱི་ཐགོ་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དྲུང་ཆེའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱྱི་ཐད་ལ་བ་ོཁ་མ་ཁེངས་པའྱི་ཚིག་ད་ེའད་བེད་སོད་གནང་
སོང་། ད་ེཚ་ོའཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་མཐོང་ཡོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རེད། དང་པ་ོཞུས་ན་ངས་ད་ེབལྟ་རྒྱུ་བྱུང་
མ་སངོ་། བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མེད་དུས་དའེྱི་ཐད་ལ་ལམ་སྟནོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་རསེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་གེང་སོང་གནང་བ་རེད། ཕར་ཕྱིན་ནས་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེསེམས་ལ་ཕགོ་པ་ཞྱིག་དང་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་བཟདོ་བསན་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་ངོས་འཛིན་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་ཐད་ལ་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་ཀྱྱི་
ཉམ་ཐག་དང་། ལ་ོགཞོན་ནད་མནར་གྱི་ཉམ་ཐག ཕྲུ་གུ་མང་བའྱི་ཉམ་ཐག་བཅས་ཉམ་ཐག་རྱིགས་གསུམ་ད་ེཆགས་སྟངས་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། དེར་ཆ་རེན་ག་ར་ེག་ར་ེཡོད་མེད། དེའྱི་འོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་དབུ་
ཁྱིད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཚགོས་ཆུང་ཡོད་དུས། འསོ་བབ་འཚམ་པ་ད་ེཚོར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དབུས་ལ་ཡར་ཕབེས་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རེད། དབུས་ནས་བསར་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ (Criteria) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་མཚུངས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ད་ེཚརོ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་ང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན། ཁ་ོཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ོ
ནས་ཡར་འཛུལ་ཡངོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་། བཀའ་བནོ་གྱི་འགམ་ཡར་ཡངོ་ནས་ང་ཉམ་ཐག་ནང་དུ་མ་བླུགས་ན་འཚ་ོཐུབ་
ཀྱྱི་མེད་པ་གསུང་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཉམ་ཐག་སུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལྟ་
སྟངས་དེར་དགའ་དག་པ་དང་ཡག་དག་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་བསད་ཨེ་ཐུབ་ལྟ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུའྱི་མེད། ད་ེའད་བྱ་རྒྱུའང་ཡོད་མ་རེད། བྱེད་ཀྱྱི་རདེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཟརེ་དུས་ཉམ་རྒོད་པ་ོ
དང་། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དང་། བཟང་པའོ་ིབཟང་ཕགོས་དང་ཡག་པའོ་ིརྣམ་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ད་ེཚགི་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རདེ། དརེ་བརནེ་ད་ེཚོར་ཤ་ཚ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གང་ཐུབ་རོགས་མགོན་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའད་ཞྱིག་གཞྱི་འཛིན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས། ཏོག་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་གནས་བབས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཧོན་སུར་རབ་
རྒྱས་གྱིང་ནང་ལ་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆགོ་མཆན་རག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་སྨན་
ཁང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་མཐུན་རེན་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་
འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་དང་ཆ་རེན། ག་སྱིག་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་འདུག དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
གསུངས་པ་དརེ་བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེབཞྱིན་དང་བངས་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ཨེམ་ཆྱི་དང་། སྨན་ཞབས་པ། ཁོང་རྣམ་པས་ཚད་དང་
ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་སངོ་ཟརེ་ནས་དརེ་ངསོ་འཛིན་གནང་སོང་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

དྱི་བ་ཕེབས་པ་དརེ། དབུས་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དངསོ་ཡོད་རེད། བདནེ་པ་རདེ། བཀའ་
ཤག་ནས་མར་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཕདོ་བསྟནེ་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནང་སྱིད་ནས་ལམ་སྟནོ་
ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་
ཤུགས་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ཏེ། ཛ་དག་གྱི་གནས་སུ་མ་གར་བར་ག་ར་ེབྱ་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལམ་སྟནོ་ད་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕབེས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ས་གནས་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་ལག་བསྟར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ལ་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་
དང་། ཁ་ཤས་ལ་ཤུགས་དེ་ཙམ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་གང་ཕུལ་བ་དེ་
མཚུངས་ལག་བསྟར་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐུབ་པ་དང་
གང་ལྕགོས་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་དཔ་ེབལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔ་ེབལྟས་
པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་བྱེད་སྟངས་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མར་ཕྱི་ལ་ཐོན་སྐབས། ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་པ་ད་ེཚོས་
ཁ་རས་གོན་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་ཁ་རས་གོན་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག དེར་བརེན་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གྱི་ལམ་སྟནོ་དང་། མངའ་སེའྱི་ལམ་སྟོན། ས་གནས་རོང་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟནོ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
ལམ་སྟནོ་བཅས་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་གང་ལྕགོས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤར་བསདོ་གནང་སོང་། 
གནང་བ་དརེ་བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ དགའ་བསུ་དང་བསགས་བརོད་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཤས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོགས་ཐད་ས་ོཔ་ོཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ད་ེཚརོ་ཕྱིས་སུ་ལག་བསྟར་ཚུལ་ལྡན་དང་། ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ནུས་པ་སྤུང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེངས་ནརོ་མེད་ན། ལྡྱི་ལྱིར་མསོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱྱི་གནས་སུ་གར་
བསད་པའྱི་གཞནོ་སསེ་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྐད་ཀྱྱི་ཚུལ་དུ་རདེ་འདུག  དརེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། ཡང་
སོས་སུ་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་རསེ་འདྱིར་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པའྱི་
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ཞརོ་ལ་མོས་རས་ངན་གམོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསྟེན་དང་། ལྷག་པར་དུ་བུད་མདེ་ནང་ལའང་ལམ་ནརོ་
ལ་ཕེབས་སོད་མཁན། ད་ེརྱིགས་ཚང་མར་གང་ཐུབ་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སེར་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་མོས་རས་ལངོས་སུ་སད་ནས་དརེ་གམོས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་ད་ེནས་གལོ་རྒྱུ་དང་། ཐར་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཡོད་རེད། རྱིགས་ཁ་ཤས་ (Naveen Kiran) བཏང་ན་ཨ་ེདག ཞྱི་བད་ེཁང་གསར་ལ་བཏང་ན་ཨ་ེདག  ཀུན་ཕན་
ལ་བཏང་ན་ཨེ་དག  (High Power Foundation) ལ་བཏང་ན་ཨེ་དག ཁ་ཤས་ཕལ་ཆེར་བཞྱི་ཀར་ཕྱིན་ཚར་བ་དེ་
འདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་རང་འཇགས་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་བཞུགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚསོ་བྱདེ་ཀྱྱི་མྱིན་ཞུའྱི་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རདེ། འབལེ་ཡདོ་ཚན་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
ད་ལ་ོཡྱིན་ནའང་འཆར་འབུལ་ནང་དུ་ཡོད། ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཏོག་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ས་ེ
ཁག་ད་ེཚ་ོནས་ཞེད་སང་བྱེད་ཀྱྱི་འདུག ད་ོབདག་སོ་སོའང་འགོ་རོགས་བྱེད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག ཁ་ཤས་མྱི་བཏང་ནས་ཕལ་ཆེར་
བཙན་པ་ོདབང་འཁྱིད་ཀྱྱི་ཚུལ་བྱས་ནས་སལེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས། ས་གནས་ཁག་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་འཕོད་ལས་པ་དང་། 
ཨེམ་ཆྱི། སྨན་ཞབས་པ། དང་བང་བ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་པར་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེརྱིང་གྱི་གནས་བབས་ནས་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕོད་བསྟེན་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་
ཤེས་ཡོན་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འག་ོདུས། འཕདོ་བསྟནེ་
འདྱི་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེར་བརེན་ད་ལ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འཕདོ་བསྟནེ་གྱི་སོན་རྱིས་དརེ་ལྡབ་བརྒྱ་ཙམ་སྤར་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ར་ེ
བྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འཕར་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་གར་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་
རྱིགས་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཡང་བསགས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག   

དརེ་བརེན་གནས་བབ་ད་ེལྟ་བུའྱི་འགོ་ནས་འཕོད་ལས་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། ཨེམ་ཆྱི་ད་ེཚོར་ཆ་ེམཐོང་དང་མཐུན་འགྱུར་
སོར་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ། གང་ལྕོགས། གང་ནུས། ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱེད་ནང་ནས་
ར་ཆེ་ཤོས་ཨེམ་ཆྱི་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ད་ེཚོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། དེར་མཐུན་རེན་དང་། ཆེ་མཐོང་འབུལ་གྱི་ཡོད། རང་
ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེརྱིང་
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འདྱིར་རྣམ་པ་ཚརོ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མང་ཚགོས་ལ་མར་ཁ་གཏད་ནས་བཤད་བསད་པ་ད།ེ ཡོང་ས་ད་ེས་གནས་སུ་ཡོད་
པའྱི་ཨམེ་ཆྱི་དང་འཕོད་ལས་རྣམ་པ། ས་གནས་ལ་དང་དུ་བངས་ནས་འགན་བཞེས་མཁན་རྣམ་པ་ཚསོ་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་
ད་ལྟ་ངས་བཤད་རྒྱུ་རག་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་ལྕོགས་ལྕོགས། སྱིག་འཛུགས་དང་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་འཇནོ་པ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡདོ་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་། ༤༥%, ༤༦% ནས་ ༧༠%, ༨༠% བར་དུ་ཕགོས་དང་ད་ེཚ་ོསྤར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕགོས་ད་ེཚ་ོསྤར་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་ཆནེ་མོར་ཡོད་བསད་པའྱི་སྨན་ཁང་རེད། ད་ེསའང་ཞུའྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ལས་དནོ་ཞྱིག་འགྲུབ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་
གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཨེམ་ཆྱི་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དགོན་པ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨེམ་ཆྱི་དེ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་ནས་གཅྱིག་ཕན་
གཅྱིག་གོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རམ་འདེགས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དོན་དམ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་སྨྱིན་པའྱི་
ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། དརེ་བརནེ་དགོན་ས་ེཁག་གྱིས་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ལས་བསནོ་བསད་
པ་དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་སྟེ། དེ་མ་ཡྱིན་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ། འཕོད་བསྟེན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཀྱྱི་
ཐོག་ལ་ཕེབས་དགོས་པ། རང་ཉྱིད་ལ་གསུང་མཁན་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེར་གང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྷག་
པར་དུ་དའེྱི་སྐབས་སུ་ཐའ་ེཝན་དོན་གཅོད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དརེ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁུར་བངས་ནས་རམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེམྱིན་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་གནས་བབས་ལ་བོད་མྱི་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལྷུང་མེད་པར་ངསོ་
འཛིན་གནང་བ་ད་ེད་ག་རང་རེད། གཙ་ོབ་ོགོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་བྱྱིན་
མཐུ་རདེ། ཡང་སོས་སུ་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབེལ་གྱི་ས་ོནས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་
གྱི་གནས་སུ་མ་གར་པ་དང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གནས་སུ་མ་འགོ་བར་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དེར་ད་ལྟའྱི་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་དུས་ཚོད་ད་ེལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་དང་། ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་། དབུས་སྨན་
རྱིས་ཁང་དང་ཡན་ལག ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་སྨན་ཁང་དང་དགོན་ས་ེཁག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། སྨན་
ཞབས་པ། ཨེམ་ཆྱི། ཆ་ཚང་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངོས་གནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་
སོང་། མང་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དག་སོས་སོང་། ད་ེའདའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛེམ་ཟོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
རདེ། བྱམས་དང་སྱིང་རེའྱི་ཐོག་ནས་མདུན་དུ་ཐོན་ཏ་ེནད་པར་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དང་། སོབ་གས་ོསད་རྒྱུ་རེད། སེམས་
ཤུགས་སྤར་རྒྱུ་སོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་ད་ེམྱི་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོལ་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག  དེའྱི་མང་ཚོགས་
ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ར་ེབ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིང་སྟོབས་གསར་པ་ཞྱིག་འཕལེ་རྒྱུར་ཤྱིན་ཏུ་ཕན་ཐགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མྱི་འད་བར་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་ནང་དུ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡྱིན་ནའང་། ནད་པའྱི་གངས་འབོར་རེད། ནད་པ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གངས་འབོར་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་དང་། བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་
ཁག་ལ་ཡྱིན་ན། འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གངས་འབོར་དང་། ནད་པ། བཅོས་ཐབས་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
འཕད་བསད་པ་ཞྱིག་འདུག ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་གངས་ ༤༥ ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་འདས་གོངས་ཕྱིན་
མྱི་འདུག  

ད་ེནས་ང་ཚོས་མཁེན་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ན་ཚ་འདྱི་གདོང་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཉམས་མོང་
ཡོད་མཁན་ཨེམ་ཆྱི་དང་། སྨན་ཁང་། མཁས་དབང་ཚོས་གསུང་རྒྱུར། ཁོང་ཚོས་ན་ཚ་འདྱི་གདོང་ལེན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ། སེམས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སོད་ཀྱྱི་འདུག སེམས་ལ་དངངས་སྐྲག་དང་བ་ོའཚབ་ད་ེའད་ཞྱིག་
སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཚ་དེར་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཁག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཁག་ཅྱིག་ལོ་ན་བགེས་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེས་ནས་ན་ཚ་ཡོད་པ། 
གསུམ་པ་དེར་སེམས་པ་ཆུང་ཆུང་བྱས་ནས། སྱིང་སྟོབས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདངས་ནས་ལམ་སང་དངངས་སྐྲག་སེབས་པ། ད་ེ
འདའྱི་རེན་པས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ 
(Panic Attack) སེམས་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བསེབས་ནས། གཟུགས་པོའ་ིཡན་ལག་ཆ་ཚང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་
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མེད་པ་དང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན། ད་ེནས་དངངས་སྐྲག་སེབས་ནས་དབུགས་གཏོང་མ་ཐུབ་པ། ཧ་ལམ་སྱིང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀྱྱི་མེད་ན་བསམས་པ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འདས་གོངས་སུ་འག་ོཡྱི་རེད་ཅེས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ། ང་རང་ཚསོ་ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་རདེ། སེམས་ཁམས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གས་ོཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེ
ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་བཞྱིན་ན་ཚ་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ། སོན་འགོག་གྱི་ནུས་པ་ 
(Immune System) ཡག་པ་ོདགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ན་ཚ་
ན་མཁན་ཉུང་བ་དང་། དག་མཁན་མང་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག (Immune System) ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུར་ཞལ་ལག་ཚ་པ་ོདང་། ཆུ་ཁོལ་མ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་ས། སྨན་ར། ད་ེརྱིགས་ཀྱྱིས་ཧ་
ཅང་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ཚན་རྱིག་པས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་ཆུ་ཁོལ་མ་མཆོད་རྒྱུ་དང་། སྨན་ཇ་མཆོད་རྒྱུ། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གནང་བའྱི་རྱིལ་བུ་བསང་ལྷ་རེད། བསང་ལྷ་
དང་། ཨ་གར་ ༣༥ ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སེམས་པ་སོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་གཞྱི་འཇམ་པ་ོསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུར། ད་ེབཞྱིན་ཅུ་གང་ ༢༥ ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་ག་ོབར་ཕན་ཐགོས་པ། ཁྱུང་ལྔ་ཡྱིན་ན་གཉན་ཁ་བཅག་པ། དངོས་གནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དང་འཚམ་པ་ོཞ་ེདག་གྱི་ཐགོ་
ནས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་། སྨན་ཁང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་སྟེ། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གནང་བསད་པ་དེས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་སོང་
ཟེར་ནས་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ན་ཚ་སོན་འགོག་གྱི་ནུས་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འཇོག་རྒྱུར། 
ཞལ་ལག་ད་ེཚ་ོཚ་པ་ོམཆོད་རྒྱུ་དང། ཁོག་པར་གནདོ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཞལ་ལག་གང་མ་ོམཆདོ་རྒྱུ་དང་། ཆུ་གང་མ་ོའཐུང་རྒྱུ། ཆུ་
མངར་མ་ོའཐུང་རྒྱུ་ད་ེརེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག མངར་མ་ོཐུར་མ་གང་གྱིས་ཕག་ཚོད་ ༣ རྱིང་ན་ཚ་སོན་འགོག་བྱ་རྒྱུའྱི་
ནུས་པ་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་སོལ་འདུག དེར་བརེན་མངར་མོ་དང་གང་མོ་དེ་མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་མངར་མ་ོདང་གང་མ་ོདུས་རྒྱུན་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེམངོན་
གསལ་དདོ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མེད་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་མེད་ན་ཞསེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚདོ་དཔག་བྱེད་
ཀྱྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་འགུལ་སོད་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ། ང་རང་གྱིས་
མཐོང་བའྱི་ལྷ་ོཕོགས་ཁག་ལ་ཕྱི་ལ་འགོ་རྒྱུ་མེད་དུས། ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་ས་ོརྒྱག་ཡོང་དུས། ནང་ལ་བསད་ནས་ལུས་
རལ་ཞ་ེདག་མ་རག་པ། ད་ེའད་བའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཁག་ཤེད་དང་གཅྱིན་སྱི་ནད་མང་དུ་འག་ོབ། མྱི་ན་མཁན་ད་ེཚ་ོ
གསར་པ་ན་མཁན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ 
ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེདུས་ཚདོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འདང་གྱི་མྱི་
འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 



127 
 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་
ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཏོག་
དབྱྱིབས་ན་ཚ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་སྐུ་ངལ་ཞ་ེ
དག་འཕད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་སྟོབས་ཆནེ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུའང་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འཕད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་གཞྱིགས་པས། ང་རང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཡག་ཐག་ཆོད་
གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ། 
དམྱིགས་བསལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་གཙོ་བོ་བཀའ་ཤག་རེད།  དེ་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རེད། སྐབས་
མཚམས་ས་ོསོར། དབུས་དང་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་ཀར་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དག་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་ལ་སོགས་པས། 
མདོར་ན་ཕག་ལས་ད་ེཚ་ོསྐབས་དུས་ས་ོསོར་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་ཕྱིན་སོང་སམ། ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ར་བའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ནས་མྱིག་
དཔ་ེའསོ་པའྱི་ཕག་ལས་བཟང་པ་ོཞྱིག་གནང་བར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ད་རེས་ནད་ཡམས་འདྱི་ལ་དམྱིགས་
བསལ་སྨན་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སྐབས་དེར། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོང་རང་ཚོས་ཁུར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བངས་ཏེ། གང་ལྟར་
འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་ང་རང་ཚའོྱི་སྤུན་ཉ་ེམང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བཤད་པ་ལྟར། 
བོད་སྨན་གྱི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། ད་ེང་ོསདོ་ཐུབ་པ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་བསམ་
ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་འདྱི་ལོ་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་དགུ། ལོ་འགོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག  

སྐབས་སུ་བབས་པ་འདྱིར་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཕོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་ལོ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱྱིས་མུ་དེར་
གཟྱིགས་ཐུབ་མ་སོང་བསམས་པས་ང་ལ་དོགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་རྣམ་པ་
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གཉྱིས་གཙ་ོབ་ོརདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛནི་རྒྱ་མཚ་ོམཆགོ་ད་ལྟ་སྐུ་ཟྱིལ་
པ་ཕྲུམ་ཕྲུམ་བཞུགས་བསད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་འབེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། 
ཁོང་གཉྱིས་ད་ལོའ་ིལོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཟུར་བཀག་རང་བྱས་ནས་བཞུགས་བསད་པ་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་འཕོད་
གཤྱིས་ལ་ཁུར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བངས་པ་ཞྱིག་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་རང་ཚསོ་ངསོ་འཛནི་དགསོ་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་གསོ་ཚགོས་རྱིམ་
པའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་རེད་དེ། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་གྱི་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་གནང་། རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་
འཕདོ་བཤསེ་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁུར་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བཞསེ་ཏ།ེ ད་ེའད་གནང་བ་དརེ་ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ལནེ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཚོགས་ཆུང་ཐོག་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ཙམ་མ་རེད། ངས་ད་རྒྱ་ཁག་ཏུ་ལྟ་དུས་ས་གནས་ཚང་མའྱི་
སྨན་པ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། སྨན་ཞབས་པ་ཚ།ོ མདརོ་ན་འཕདོ་བསྟནེ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདགེས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གནང་བ་དརེ་ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགསོ་རྒྱུ་དང་། ཁངོ་ཚརོ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སམ། 

ད་ེནས་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་བུད་མེད་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
དའེྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་
སང་ཞེ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་ཚོའྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་། དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ། ས་གནས་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐུན་རནེ་ད་ེཚ་ོང་ཚ་ོལ་དབྱ་ེབ་ཕསེ་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མཐུན་རེན་ད་ེབང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་དང་། ས་གནས་སོ་སོའ་ི 
(Tehsildhar) བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག (DC) བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག གང་
ལྟར་འབོད་སྐུལ་བྱས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏ་ེགནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
འད་གནང་ལམ་ཞྱིག་བཏོད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་དབུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བཞག་པ་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་དང་ང་
ཚ་ོསབས་བཅལོ་དབར་དབྱ་ེབ་གང་ཡང་མདེ་དུས། ང་ཚསོ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ལནེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་
ད་ེའད་ཞྱིག་དན་སངོ་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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



129 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ།  
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་གནང་རྒྱུ་ད་ེའག་ོབཞྱིན་
པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་བཤད་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མ་དེར་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བགངས་ནའང་བགངས་ཚར་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིནང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་གནས་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གང་སྱི་ཐད་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་བཅོས་དང་། ཟུར་བཀག བརག་
དཔྱད། ད་ེབཞྱིན་འགྱིམ་འགྲུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར། སོབ་ཕྲུག་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ནང་དུ་ལོག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གྱུར་པ་
ལ་བརནེ། དམྱིགས་བསལ་གནམ་གྲུ་བཏང་བ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ (Rail) བཏང་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ེའདའྱི་མཐུན་འགྱུར་
ཧ་ཅང་མང་དག་ཅྱིག་སར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཙམ་མ་ཟད་ཟས་དཀོན་པ་ོཡོད་པའྱི་ས་གནས་སུ་སྐམ་ཟས་འགམེས་སྤལེ་བྱས་པ་
ལ་སོགས་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་ེའདའྱི་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ལ་དབུས་གཞུང་དང་། མངའ་སེ་གཞུང་། ས་
གནས་གཞུང་ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་པའྱི་དངུལ་ད་ེདོན་དངོས་སུ་མྱི་མང་གྱིས་ཁལ་སད་པ་ད་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་པ་དང་། བཟ་ོ
གྲྭ། ལས་བྱདེ་ད་ེཚོས་ཁལ་སད་པའྱི་དངུལ་དའེྱི་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ལའང་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕན་ཐགོས་བྱུང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Thank you India and Thank you people of India) ཞསེ་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྐབས་ལ་འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བྱུང་བ་ད་ེབྱུང་བ་རེད། མ་བྱུང་བ་ད་ེམ་བྱུང་བ་
རདེ། ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་སྱི་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ལ། འཕདོ་བསྟནེ་ལྷན་
ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐད། ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ལ་ོ ༥ འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་དནོ་ཡག་ཐག་ཆདོ་
གནང་སོང་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་ག་པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཙང་སྦྲའྱི་ལས་གཞྱི་དང་། སོན་འགོག་གྱི་ལས་
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གཞྱི། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་རེད་ཐང་། (Gym) ངས་བལྟས་ན་ལོ་ལྔའྱི་ནང་དུ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སོབ་ཐུབ་སོང་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་བཀའ་འབལེ་གྱི་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་། བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་། ད་ེནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་བྱདེ་ཆ་ེའབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མར་ངའྱི་ངསོ་ནས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ལྟའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་ཀྱྱིས་མགོ་ཡྱིས་མགོ། གཟུགས་པོས་གཟུགས་པོ། 
མཇྱིང་པས་མཇྱིང་པ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་ལས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས། དགནོ་ས་ེཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་སེར་སུ་
དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་ན་གཞོན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དྭང་སོབ་ནས་གུང་གསེང་ཕེབས་པ་དང་། 
མཐ་ོསོབ་ནས་གུང་གསེང་ཕབེས་པའྱི་ཐོག་ནས། རྒན་པའྱི་བྱུས་དང་གཞོན་པའྱི་བཤད་ལབ་པ་བཞྱིན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
པའྱི་ཐགོ་ནས། རྒན་པས་ས་ེཁྱིད། གཞོན་པས་ལས་ཀ་བྱས། ད་ེའདའྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱས་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་
སུ་ལྟ་རོག་བྱེད་མཁན་མེད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་དག་ལ་ཉ་ོཆ་རྒྱག་རོགས་བྱས་པ་དང་། (Cylinder) སྟོན་རྒྱུའྱི་རོགས་པ་
བྱས་པ་བཅས། གང་ས་སྱིའྱི་ཐད་ནས་རགོས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེའདའྱི་ན་གཞོན་ལྷག་བསམ་ཅན་ཚང་མ་ལ་
སྱིང་ཁངོ་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་བཤད་སལོ་ལ་ལུས་ན་ན་སྨན་ཡོད་པ་རེད།། སེམས་ན་ན་སྨན་
ཡོད་པ་མ་རེད།། སེམས་པ་སྱིད་པ་ོསོད་ཅེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་ན་བ་དང་། སེམས་ས་ོབ། ད་ག་
ར་ེབྱེད་དགོས་རདེ་བསམ་པའྱི་དུས་སུ། ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་ཞལ་རས་མཇལ་བ་དང་། སེམས་ལྷདོ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མ་ལ་ཚོར་བ་ད་ེའད་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ལངས་སོད་མཁན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནང་དུ་རྒས་འཁོགས་
མཉམ་དུ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁ་སང་ན་ཡྱི་འདུག སང་ཉྱིན་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གསུང་ཆསོ་ར་ཆནེ་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་
ཡོང་དུས། མདང་དགོང་ན་བའྱི་སྤ་ོལགས་དང་རྨ་ོལགས་ཚ་ོན་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་དག་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེདང་ད་ེའབལེ་བའྱི་
བ་ཆེན་ཁག་མང་དག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཆོས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོབྱུང་། 
ད་ེཚརོ་བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ང་ཚ་ོལ་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན་སུ་དང་སུ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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མཐའ་བསོམས་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། མྱི་
མང་གྱི་དྱི་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་མདོར་ཙམ་གནང་སོང་། ཚོགས་ཆུང་ཡོད་མེད་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་སནོ་རྱིས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ཀྱྱི་གནས་བབས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། གང་འད་བྱས་པ་རདེ་ཟེར་དུས་
འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གནང་གྱི་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མ་སོང་། ཉྱིན་གངས་ ༥ ཕྱིན་སོང་། 
དེའང་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་སྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱིར་
སྤུངས་པ་ཡྱིན། ད་ེས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སདེ་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་འག་ོའཛུགས་དུས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དནོ་རང་ལ་མ་གཏོགས་ངས་ཚིག་ལ་ཁོན་ནས་
ཟྱིན་གྱི་མྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པའྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་གར་སོད་མཁན་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ་བརན་ཐུང་བཟོས་པ་ད་ེཚ་ོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་དེ་ལ་འགོག་རེན་གནང་མྱི་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚོ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་དེ་འད ་ཞྱིག་
གསུངས་ཡོད་པ་འད། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་དེང་སང་ང་ོ
དེབ་དང་། ད་ལམ་ཁག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད། 
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཕྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སམ་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེདེ་བཞྱིན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། དང་པོ་དེ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དེའྱི་ཁབ་
བསགས་བྱ་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ས་བརན་ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་དག་བོའ་ིལག་ཆར་མ་འགྱུར་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། གཉྱིས་པ་
དརེ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་ནས་འདས་པའྱི་ལ་ོབཅ་ོལྔའམ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཛ་དག་གྱི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་ད་ེདག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དབུས་ལ་ཞུས་པ་ད་ེཚོར་མཐུན་འགྱུར་དང་རོགས་སརོ་གནང་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་གནས་
བབས་དང་གནས་སྟངས་ད་ེཚའོང་མར་གསལ་བསགས་དང་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
ངསོ་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་མེད་ར་འཕོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། གཞན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་བརོད་རང་དབང་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཐབ་རོད་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་དའེྱི་དགོངས་པ་ཡྱིད་ལ་བཅངས་ཏ་ེས་བརན་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་མར་འགེམས་སྤལེ་བྱདེ་དགོས་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ 
(COVID-19) ཀྱྱི་གནས་བབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

ད་ེབཞྱིན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་མཁས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པར། ད་ཆ་སེམས་ཁམས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་འབའ་
ཞྱིག་འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་དུས། དའེྱི་ཐད་ལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་དང་། གང་ཅྱི་
ཐད་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
མདོར་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱྱི་ས་བརན་དང་། བོད་ཀྱྱི་ས་བརན་མཉམ་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད། ད་ེབཞྱིན་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དེར་མཐུད་ཅྱིག་བརྒྱབ། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་བ་བྱས། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་
ཕགོས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཆསོ་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ། སེམས་ཁམས་བག་ཕབེས་ཡོང་རྒྱུ་
དང་། སམེས་ལྷདོ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་བརམས་ནས་མྱི་དམན་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།  

ད་ེབཞྱིན་ད་བར་དུ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་བཀག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གངས་ ༨,༢༢༢ ཙམ་ལ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ཚན་
པས་དང་བངས་ཐགོ་ནས་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ། སམེས་ཁམས་འཕདོ་བསྟེན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛནི་
དང་། ལས་རོགས་གཉྱིས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨེམ་ཆྱི་རྣམ་པ། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚ་ེབརན་
ལགས། ཚང་མས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་ལམ་སྟནོ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ། ས་གནས་ཀྱྱི་འཕོད་ལས་པ་རྣམ་པར་སྐབས་ད་ེདུས་འབེལ་ལམ་བྱེད་སྟངས་དང་འབེལ་མཐུད་བྱེད་
སྟངས་ཐགོ་ལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་དང་ ༤ པའྱི་ནང་ཐགོ་མར་
ཏགོ་དབྱྱིབས་ཀྱྱི་ནད་འབུ་འདུག་ཟརེ་དུས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཙམ་མ་ཟད། སྱི་ཚགོས་གཞན་ལའང་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་
ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ནད་པའྱི་སར་འག་ོམ་ཕདོ་ནས། ཁེད་རང་ས་ོནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་མ་ཡོང་། ཆུ་ད་ེཕྱི་ལ་བཞག་ཡོད་ཟརེ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་ཙམ་ཞྱི་འཇམ་ནས་ཚང་མས་ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་དུ་ཞུས་
ན་ (Acceptance Level) རྱིམ་པ་ཏོག་ཙམ་འཕར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མདོར་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐོར་གསུངས་པ་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་ཀྱང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་ནས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།   



133 
 

དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ཟས་བཅུད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའྱི་ལམ་སྟོན། དེར་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མཚར་གཏམ་གནང་གྱི་ཡོད་
ནའང་ད་ེདག་ལ་མ་འཛེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཁོང་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ཆོབ་དང་སྦྲགས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་གཅྱིག་རདེ་ད།ེ མང་ཚགོས་ནང་ལ་དེས་ག་ོརགོས་ག་ཚདོ་འཕེལ་
གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེས་ག་ཚོད་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེ་ས་ཞུས་པ་
བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་ལམ་སྟོན་དང་། སོབ་གས་ོརྱིགས་གང་མང་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ལ་
ཕན་རླབས་ད་ེམཚུངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ེརྱིང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་སྐབས་ལ་ལུས་ཟུངས་ 
(Immune System) ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་རེད། དེ་
བཞྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་ (Task force) གྱི་ཐོག་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཏ།ེ ང་
ཚསོ་ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ཙམ་ནས་བོད་ཀྱྱི་གས་ོརྱིག་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ལུས་ཟུངས་གསོལ་སྨན་ཕོགས་གང་སར་
བགོ་འགེམས་ཞུས་ཡོད། ད་བར་ལུས་ཟུངས་གསོལ་སྨན་བགོ་འགེམས་ཞུས་པར་བསོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་
ཆརེ་སྨན་ཐུམ་གངས་ ༢༥,༣༣༨ ཙམ་བག་ོའགེམས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་གངས་དའེང་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་རདེ་འདུག འག་ོ
གོན་བསམོས་པའྱི་སོར་ ༦,༣༨༨,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས། ལུས་ཟུངས་གསལོ་སྨན་ད་ེར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་པ་དང་། ད་ེ
གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ད་ེཚརོ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་བས། དརེ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན། དྷ་སའྱི་དཔེ་མཚོན་དང་
སྦྲགས་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་ཕབེས་པ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་དངསོ་གནས་སྐུ་
ལས་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཏམ་དཔེར། ཉྱིན་གྱི་མྱི་དང་།། མཚན་གྱི་ཁྱི།། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་དངསོ་གནས་སྐུ་
ལས་བསོན་སོང་། ལྷག་པར་དུ་འག་ོསྟོད་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ ༢༣ དང་ ༢༤ ཙམ་ལ་ནད་རགས་ཐནོ་བཞག་ཟརེ་དུས་ཕྱི་ལ་
འཐོན་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ས་ོསོས་ང་ོཤེས་པ་དང་། ཚོགས་པ་ཁག སྱིད་སྡུག་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་དུས། མྱི་
ཐོབ་རྒྱུ་དང་དེའྱི་ནང་དུ་མྱི་དངོས་སུ་ཞུགས་རྒྱུ། གདོང་ལེན་བྱས་ནས་ཡོང་མཁན་ཤྱིན་ཏུ་ཁག་པ་ོབྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་
རེད། སྐབས་ད་ེའད་ལའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་མདུན་ལ་ཐོན་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་མ་ོཊ་མ་
གཏོགས་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་འགོ་མཁན་སུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། སུ་གང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། ད་ེའད་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་དེར་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱེད་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱྱི་
ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ། ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོརྒན་པ་རདེ་འདུག་སྟ།ེ ད་དུང་དངསོ་གནས་འཛམེ་ཟནོ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔརེ་
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ན། (Gambir Ganj) ལ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་
སོང་། དའེང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་ཡོང་དུས་མཉམ་དུ་དན་སོང་། དའེང་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་
སོང་།  

ད་ེབཞྱིན་གས་ོརྱིག་གྱི་སྨན་དསེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་མར་གསུང་སྟངས་དང་ག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཕན་རླབས་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེདངསོ་ཡོད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
སྨན་ཐུམ་གངས་ ༤༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་གཏངོ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྱིན་མེད་རེད།  ང་ཚོས་སྨན་འདྱི་ཕར་བཏང་
ཡོད། སྨན་རྱིན་འཁེར་ཤོག་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཛ་
དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཀྱྱི་ཆ་ནས་
ལྕོགས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་ལ། ལས་འབོར་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་སྱིང་
སྨན་འདྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་ར་མགྱིན་ལགས་གཙསོ་པའྱི་ཨམ་ཆྱི་རྣམ་པ་དགུ་ཙམ་གྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་མར་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་རེད། ཐོག་མར་ང་ཚའོྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་ཛ་དག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕར་སན་སེང་ཞུས་
པ། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ (Chawanprash) ལྟ་བུ་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་སྨན་ཐོག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་
གནང་རགོས་ཟརེ་ནས་ཕར་ཞུས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱིས། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན་བརོད་མྱི་དགོས་པ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དངསོ་སུ་ར་འཕོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པར། དངོས་གནས་བཟོད་བསན་དང་སྦྲགས་ནས་འཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དཀའ་ལས་མ་བསོན་པ་དང་། འབད་བརོན་མ་བྱས་པ་
མྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཕྱི་ལུགས་
ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་དང་། སྐུ་བཅར་བ་སྨན་པ་རྣམས་ལ་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ེབསྟདོ་དང་གཟངེས་
བསྟདོ་ཅྱིག་འབད་བརནོ་ཞུས་ཟརེ་དུས། ལགས་ས།ོ ད་ེབཞྱིན་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེས་ལབ་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་
སྱིག་གཞྱི་ཡང་བཟོས་པ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ལེར་གོམ་པ་སྤོ་ཡོང་དུས་དེའྱི་བར་ལ་གནས་ཚུལ་རབ་འབྱིང་མཐའ་
གསུམ་སབེས་ནས། ལས་ཀ་དརེ་ཏགོ་ཙམ་ད་ོཕགོ་ཕྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་སུ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ད་ེསེབ་དུས། ད་ེག་
རང་ལ་མ་གཏོགས་བསམ་བ་ོགཞན་པ་དང་ལས་དནོ་གཞན་པར་བྱདེ་ས་མ་རག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་སོང་མ་གཏོགས། རྐང་བཙུགས་ནས་གཡུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་
པ་དེར་ཆ་འཇོག་དང་གུས་བརྱི་མ་ཞུས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་སྐུའྱི་བ་
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སྨན་པ་དང་སྐུ་བཅར་བ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱྱིས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་པ་དང་། ཟུར་དུ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་བཀག་བྱས་ནས་ལ་ོའཁརོ་
མ་དེར་བཞུགས་བསད་པ། ད་ེའད་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། མྱི་གཅྱིག་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་ཁང་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་
ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནས་མཁེན་གྱི་རེད། ཕྱི་ལ་ཕེབས་དགོས་མཁན་ད་ེཚོར་གཅྱིག་གཟྱིགས་གནང་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ 
(Claustrophobia) ཡོད་ཟརེ་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ལ་འཛམེ་
ཟནོ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚའོྱི་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁགོ་པའྱི་སྱིང་ལྟ་བུ་དེར་སྨྱིན་པ་དང་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་
ལས་བསོན་པ་ད་ེབསགས་བརོད་ཀྱྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་སུ་རདེ། དརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་བསགས་བརོད་
གནང་བར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། 
ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་མང་དག་ཅྱིག་སོར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ོསང་དང་། འགན་འཁེར་དགོས་པ། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འགན་བཞེས་དགོས་པ། དའེྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་
ཕབེས་པ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ (RMNCHA) ཟེར་དུས་
མ་དང་བྱྱིས་པའྱི་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འཆར་རེད། ལས་འཆར་དེའྱི་འགན་འཛིན་མ་ོརང་སནོ་མ་མངལ་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁརོ་དུས་
མར་དྷ་ཤོད་ཀྱྱི་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་དན་
གསོས་པ་ཡྱིན་ན་ (Indra Dhanush) ཟེར་ནས། (Modi) ཡྱིས་ཕྲུ་གུའྱི་ཆེད་དུ་ཁབ་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེའདའྱི་འོག་ནས་ཁབ་ག་ར་ེརག་གྱི་ཡོད་མེད་གོ་རོགས་སད་མར་ཕྱིན་པ་རེད། ར་བའྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྣམ་པ་
ཚསོ་མཁེན་གྱི་རེད། ས་གནས་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ལས་འཆར་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་རྒྱུ་ཅ་དངསོ་ད་ེམེད་པ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བཙའ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་
འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ དཔརེ་ན། ལ་ོཁམས་གཅྱིག་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥ ཡང་ན་ ༦ ད་ེའད་ཨ་ེ
ཡོད་ན། ཁབ་རྒྱག་དུས་ལ་ོམཉམ་གཅྱིག་པ་མཉམ་དུ་རྒྱག་དགོས་དུས། སྨན་བླུགས་སའྱི་ཤལ་དམ་ (Vial) རའེྱི་ནང་དུ་ཉུང་
མཐར་ཕྲུ་གུ་བཅུའྱི་ཚད་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོར་ེར་ེཁ་འབྱེད་དུས་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༥ ལས་མེད་ཙང་ལྔ་འཕ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ར་ེད་ེའདའྱི་རནེ་བྱས་ནས་ས་གནས་ཀྱྱི་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ཡོང་ས་མ་རདེ་གསུངས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡང་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ཁག་དཀྲྱི་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕྲུ་གུར་ (BCG) དང་ (MMR ) ཁབ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་འཛིན་ཆ་ཚང་ཡར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འགོ་གོན་
གང་ཕྱིན་པ་ད་ེམར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
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ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དསེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ཆ་ེ
འབྱིང་ཆུང་གསུམ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡོད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་རེད། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འཕོད་བསྟེན་ཟརེ་དུས་ཕ་ོ
དང་མོ། རྱིགས་དང་རུས། དཀར་པ་ོདང་ནག་པ་ོསུ་གང་ལའང་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ཀྱྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདབྱ་ེབ་མ་ཕེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་མཚུངས་དང་། ལྟ་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས། རོགས་
དངུལ་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་གསུངས་པ་དང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞེས་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། འཛནི་སངོ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་། ལྷག་པར་དུ་འཕདོ་བསྟནེ་ད་ེ  (State Subject) ཡྱིན་དུས་ད་ེམངའ་གཞུང་འོག་
གྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མངའ་གཞུང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རངོ་གྱི་རོང་དཔོན། རངོ་གྱི་རོང་དཔོན་ལ་ཧ་
ཅང་རག་ལུས་ཀྱྱི་འདུག རོང་དཔོན་རྣམ་པ་དང་། རངོ་གཞུང་ད་ེཚསོ་མཐུན་འགྱུར་ཚད་དང་ལྡན་པ་གནང་བ་ལ། ད་ེརྱིང་ག་ོ
སྐབས་འདྱི་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱྱིས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་སོང་ལ། ངས་ཀྱང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་། 
བཀའ་དྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༤ ཡྱི་ནང་དུ་ལས་དནོ་ཆ་ེཕ་ཆུང་གསུམ་ག་རེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་སོང་གསུངས་ནས་བསགས་བརོད་གནང་བ་དེར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། འདྱི་འཕོད་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དབུས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་རྒན་པ་དང་། དར་མ། གཞོན་པ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་
ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་ཚོགས་ཆུང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨེམ་ཆྱི། ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། སྨན་
ཞབས་པ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ལས་བྱེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ལ་དང་དུ་བངས་ནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
ཁུར་བཞེས་མཁན་གྱི་སེ་ཁག དགོན་སེ་ཁག་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ད་ེས་ནས་ངོས་
འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་། མ་འངོས་པར་ཡང་ད་ེད་ག་རང་རེད་ཅེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དརེ་བསགས་
བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་ལའང་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གཞོན་
སསེ་ཚོས་ནད་ཡམས་དའེྱི་སྐབས་ལ་མ་སྐུལ་དང་བངས་དང་། འཛམེ་ཟནོ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་བསགས་
བརོད་གནང་སངོ་། ད་ེལའང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

ད་ེནས་དྱི་བ་བབ་ས་ད་ེད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་འབྱརོ་སྐབས་སུའང་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སནོ་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྱིས་འགའོ་ིསྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལན་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བསེབ་ཀྱྱི་རེད་གསུངས་པ་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
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གོང་ས་ེ (Camp) ཁག་བཅུ་གཉྱིས་དང་དེའྱི་སང་ལ་བྱང་ཐང་གྱི་ས་ཁག་དགུ། ས་ཁག་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ད་ེས་འགོ་སྟོད་ལ་གནས་སྟངས་ད་ེཙམ་ཞན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། 
ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ པ་ཙམ་ནས་ (Iran) ནས་ནད་ན་ཚ་ཡདོ་མཁན་སབེས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེམར་ཁབ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་
ཟརེ་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཛིན་ཟེར་ནའང་
རདེ། ས་གནས་ཀྱྱི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་འགན་འཁུར་མཁན་ད་ེས་གནས་ཀྱྱི་འག་ོའཛནི་ནམ་ལ་སྱི་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་སོད་
མཁན་མེད་དུས་ (TCV) ཡྱི་ཁང་པ་ཚང་མ་སྟངོ་པ་ཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མདེ་ལྟསོ་ཤོག་ཟརེ་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་
ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ད་ེད་ེབཞྱིན་འབད་བརོན་བྱས་
ནས་མཐའ་མར་ང་ཚ་ོདེའྱི་ཐོག་ལ་བབས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེ
ནས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚོགས་ཆུང་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་ཟླ་དཀྱྱིལ་
ཙམ་ལ་ས་གནས་ཀྱྱི་ལྦུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ནུས་མེད་དུ་ཆགས་ཡོད་ཟེར་ནས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནས་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་འབྱརོ་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ན་ཚའྱི་
ཉེན་ཁ་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒས་གསོ་ཁང་ནས་ནད་པ་དང་པ་ོཐོན་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆགས་
ཡོང་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་ཐོག་ནས། ཐུགས་མ་བཟོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་ཛ་
དག་པ་ོཆགས་ས་རེད། གང་འད་བྱེད་ས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལ་ཁ་པར་འབྱོར་བྱུང་། གང་འད་བྱེད་དགོས་རེད་དམ། གནས་
སྟངས་ཛ་དག་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དཔ་ེགཟབ་གཟབ་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ལྷག་པར་དུ་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་གས་ོརྱིག་
གྱི་སྨན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་པ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་སྐོར་བ་བསྐརོ་ནས་ཕྱིན་ཡོད་
པ་དང་། ཁ་ོརང་ལ་ཡདོ་པའྱི་སྨན་ཡང་ཕྱིས་སུ་ས་གནས་དརེ་བསྐུར་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་
གྱིས་དེར་སེམས་པ་མ་བཟོད་པ་དང་། ད་ེལ་དངོས་གནས་ཐུགས་སང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་རེད་ཞུས་ན། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ལ་འདས་གོངས་དང་པ་ོད་ེ
ཕྱིན་པ་རདེ། ད་ེནས་མར་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་འདས་གངོས་མཐའ་མ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༡༣ 
རདེ་འདུག དུས་དའེྱི་བར་དུ་འདྱི་ནས་ཕར་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ལ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ཏུ་ཡདོ་པ་ཚསོ་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་གང་
ཐུབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དཔེར་ན། ཨག་གྱིང་ས་ཆ་དེར་ (TCV) སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ད་ེའགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་ལ་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཚུན་སྐད་ཆ་གོ་བརྡ་མ་
འཕོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ང་ོབ་ོའགྱུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་རེད་འདུག 
ཚོགས་ཆུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཕྱིན་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག དེར་
བརནེ་དུས་ཡུན་དའེྱི་ནང་དུ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས། དཔརེ་ན། ལ་དྭགས་
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བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགོ་གོན་བཏང་བ་ད་ེགཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་འབུམ་ ༣,༥༦༡,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་གོན་བཏང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་དང་། 
(PPE) ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོགོན་བཏང་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཛ་དག་ཚོགས་
ཆུང་དང་དེའྱི་ཚོགས་གཙོས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ (UT) ལ་དྭགས་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕོད་བསྟེན་
གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་དརེ། (PPE) གངས་ ༡༧༠༠ དང་། (Mask) གངས་ ༡༧༠༠། མྱིག་ཤེལ་གངས་ ༡༧༠༠། 
ལག་ཤུབས་གངས་ ༡༧༠༠། ལག་པ་དུག་སེལ་བྱ་རྒྱུ་ ༡༢༠༠ ད་ེབཞྱིན་ (Oxygen Cylinder) དབུགས་བང་རྒྱུའྱི་སྦུག་
མདོང་གངས་ ༡༠ དབུགས་བང་རྒྱུའྱི་ཁ་ལ་གོན་རྒྱུ་གངས་ ༥༠ ཐམ་པ། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་དབར་གྱི་ཡ་ོཆས་ད་ེའདའྱི་མཐུན་
འགྱུར་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེམ་ཟད་ལ་དྭགས་  (UT) འཕོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞེས་མཁན་གཙ་ོབོ་ད་ེརྱིག་
འཛནི་བསམ་འཕལེ་ལགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཕདོ་བསྟེན་གྱི་འགན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་དབང་ཕྱུག་ལགས། (CMO) རྡ་ོར་ེམ་
ཊུ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་བསདོ་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་རྒས་གས་ོཁང་ལ་སྐརོ་བསདོ་བྱ་རྒྱུ་སོགས་གནང་ཐུབ་འདུག 
དརེ་བརེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ནས་གོལ་
བ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ནད་པ་གཅྱིག་ལས་མདེ་པའྱི་ཐ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུས་ན། ལ་དྭགས་སྱི་ཁབ་མཉམ་དུ་འཕདོ་བསྟེན་སྨན་
ཁང་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་དང། འགན་འཛིན། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འགན་འཛིན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན། ས་གནས་གཞོན་
ནུ། ས་གནས་བུད་མེད། ལ་དྭགས་གོང་ས་ེ (Camp) ཁག་གྱི་སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔོན་རྣམ་པ། བྱང་ཐང་གྱི་འག་ོབ་རྣམ་པ། ད་ེ
དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་ཀྱྱི་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དྲུང་བཅས་ནས་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་འདུག 
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་སུ་ཉེ་ཆར་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༧ བར་དུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་འདུ་
འཚགོས་ཡོང་དུས། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ཀྱྱི་ཛ་དག་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་
སྱི་སེར་ཡོངས་ཆེད་དུ་ད་ལྟའྱི་ (COVID) ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བར་བསགས་བརདོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ཟརེ་ནས། གོས་ཆདོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཁ་སང་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ ༡༧ དབར་ལ་བཞག་འདུག མད་ོདནོ་
ཡང་སྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱྱི་གནས་བབས་གེང་བ་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་སམ་ཐུགས་མ་བཟདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཟང་ཕགོས་དང་ལས་ཀ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཏུ་གཏངོ་ཐབས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཀུན་སོང་དང་ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེསའང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཡྱིན་ནའང་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་
གུས་བརྱི་དང་ཆ་ེམཐོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དངསོ་སུ་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལས་དོན་ད་ེ
འད་ཞྱིག་སྤེལ་འདུག་ཅེས་ལབ་རྒྱུའང་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱྱིས་མཁེན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཏོག་ཙམ་རྱིང་པ་ོཆགས་སོང་སྟེ། འདྱི་མར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ད་ེམཉམ་དུ་སྐབས་སུ་
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བབས་པར་ཕ་གྱིར་ག་ར་ེདགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་ ཤུགས་བསོན་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་
འདུག་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ལ་ (Ego) ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཛུལ་འཇུག་རྒྱུ་མྱི་འདུག རེན་གཞྱི་
མཇུག་བསོམས་མ་ནོར་ཟརེ་བ་འདྱི་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཚགི་ལ་མ་རནོ་པར་དོན་དག་ཁ་ོནར་བཟུང་ནས་ལས་ཀ་
བྱས་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་དགསོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ལྟ་སནོ་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་སེབ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མས་དའེྱི་ནང་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ ཤྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལ་དྭགས་  (UT) གཞུང་གྱི་ཐུགས་སང་ཆ་ེབཞེས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སར་བ། ལྷག་པར་དུ་འཕདོ་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་འགན་ཡོད་མཁན་མྱི་ས་རྣམས་ཕབེས་ནས་ཐུགས་སང་དང་ད་ོསང་གནང་
བ། (Mahabodhi COVID care center) ནང་དུ་ང་ཚའོྱི་ནད་པ་བཞག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དང་། ནད་པ་ད་ེཚ་ོ
ལ་གས་ོབཅོས་ཀྱྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ (Sonam Norbu Memorial Hospital) འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དངོས་གནས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་
ཆ།ེ ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཡོད།  

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོདརེ། 
སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནང་ལ་རྒྱ་ནད་ཏོག་དབྱྱིབས་ལ་བརནེ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འཕད་སྟབས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གཞྱི་ར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་འདྱི་ཆོས་
ཉྱིད་ཅྱིག་རེད།  སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཀའ་ཤག་དང་། འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས། 
ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱྱི་སྨན་ཁང་དང་སྨན་པ་ཚོས་འབད་བརོན་ཧ་ཅང་གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འག་ོསོང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏང་། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ས་གནས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོད་ེ
འད། ད་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཆོས་ཀྱྱིས་མ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཡོངས་རོངས་ཀྱྱི་ཐོག་
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ནས་འབེལ་ཡོད་ཚོགས་ཆུང་དང་ལས་ཀྱྱི་ས་ེམ་ོབ། དབུས་སའྱི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེཞུ་བ་དང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་ན་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེས་དང་མྱི་འད་བ་ངའྱི་བལྟ་ཚུལ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནུས་
པ་དང་བཟང་ཕོགས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག 
འདྱི་ལའང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སོན་མ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་ན་ཚ་ཏོག་ཙམ་ཁབ་ཆ་ེབ་དང་ཉེན་ཁ་ཆ་ེབའྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཚུད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སེམས་
འཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་སདོ་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ན་ཚ་མང་ཤོས་
གས་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ (Heb B) སྐོར་ལ། སྱིར་བཏང་ན་ཚ་འདྱི་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ན་ཚ་ད་ེཡོད་པ་
ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱུན་དུ་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཟ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྨན་རྱིན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཚོའྱི་
ཐོག་ནས་ད་ལོ་ན་ཚ་ད་ེཡོད་མཁན་ཚང་མར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་སྨན་རྱིན་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ནས་གནང་བའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འག་ོགོན་དང་ཕན་ཐགོས་ཀྱྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལ་ོདཔལ་འབྱརོ་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་ཡོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པར་དངོས་གནས་དང་གནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག  དེར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བསར་ཟློས་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ན་ཚ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱྱི་
ཐོག་ནས་དཀའ་བའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་སྨན་པ་དང་། ད་ེའབེལ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ང་ཚོའྱི་གལ་ཆ་ེབའྱི་རྱིག་གཞུང་རྒྱུན་འཛནི་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྱིག་གཞུང་ད་ེལ་བརེན་ནས་
ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འཚ་ོརེན་ཐོག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད། 
འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྒྱུན་འཛིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལོ་ན་ཚ་འདྱི་ཁབ་གདལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིནུས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་འབད་བརོན་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་སོང་། ཟུར་བཀག་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་ནའང་། ས་གནས་གང་སར་ས་ོསོའ་ིགནས་
ཚད་ལ་དཔག་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚོར་ཕན་ཐགོས་བྱ་རྒྱུ། དགོན་ས་ེཁག་ཆ་ེབ་དང་སྱི་ཚོགས་
ནས་དཔལ་འབྱརོ་ཆ་ེབ་མང་པ་ོདང་དེར་དཔག་པའྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེནས་ང་རང་གནས་སདོ་
བྱདེ་ས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྱིར་གཞྱིས་ཁག་གསུམ་གྱི་ངསོ་ནས་དཔལ་འབྱརོ་འདུ་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ེལ་བརནེ་ནས་ཀཱང་ར་དང་
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མན་ཌྱི་རོང་ཁོངས་ཀྱྱི་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ས་ོསོའ་ིགནས་ཚད་དང་། བསམ་བོའ་ིཆ་ནས་འགོ་
ཁྱིད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོ་ལའང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དང་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་
ཡོངས་རགོས་ལ་ད་ེའད་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་ན། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བསགས་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་གང་འད་ཡོང་ས་རེད། འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་དུས་ཀྱྱི་འཕ་ོའགྱུར་དང་ཁརོ་
ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕལ་ཆེར་མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེམཚུངས་པའྱི་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིཐགོ་ལ་འཆར་གཞྱི་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༤ ཐགོ་ལ་ཚགི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བོད་རྱིགས་རེད་འགན་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་ནས། འདྱིར་སོར་ ༦༠༠,༠༠༠ བཀའ་འཁོལ་གནང་
འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་རདེ་རྱིགས་ཚགོས་པའྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དབུ་འབྱདེ་གནང་བ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར་བོད་ཀྱྱི་རདེ་རྱིགས་ཚོགས་པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ནང་
དུ་བོད་ཀྱྱི་ཨ་མ་ལྷ་སྐུ་ར་ེབཙུན་པངྨ་མཆོག་གྱིས་དབུ་འབྱེད་གནང་ནས། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མ་སོང་ན་ལོ་ ༡༠ ཙམ་ཕྱིན། 
རདེ་རྱིགས་ཚགོས་ཆུང་ད་ེདབེ་སལེ་གནང་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཕདོ་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འོག་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་མཁེན་གྱི་རེད། ང་ཚའོྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱྱིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་བོད་ཀྱྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕེལ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་གྱི་ལས་ཁུངས་
འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། འགག་སོ་དུ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ལོགས་སུ་དབྱ་ེབ་ཕེས་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་
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ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པ་མ་ཟད། ཁང་པ་དེའང་ཕྱི་ལ་སྤོས་ཟྱིན་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིག་འཛུགས་ཟེར་དུས་དར་རྒུད་ས་ཚོགས་ཡོང་གྱི་
རདེ། རགོས་རམ་བྱས་པ་འདྱི་དངསོ་གནས་རླབས་ཆནེ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ལ་ལྷུང་བའྱི་སྐབས་
སུ་སྐད་རྒྱག་ས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྟ།ེ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་
ལ་འག་ོབཙུགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དང་བཅས་པ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྤ་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ག་ར་ེཆགས་པ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དང་པ་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གས་ོསངོ་བྱས་རསེ། ད་ེནས་ས་ོས་ོརང་ར་འཕརེ་བ་
ཞྱིག་རང་བཞྱིན་ཆགས་ནས། དཔརེ་ན། མ་དང་བྱྱིས་པ་ལྟ་བུ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཨ་མ་ལ་འཁས་འཁས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་
ད་ེནམ་ཡང་འཚར་ལོངས་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དྷ་སྟངེ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཁངོ་ཚ་ོརང་ར་འཕརེ་
བ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཏན་ཏན་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ནང་དུ་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་འདྱི་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཁང་པའྱི་ནང་སོད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ཡང་ན་གནས་
སྟངས་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ངོས་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་
ངསོ་བཞེས་གནང་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད། འཕོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་མཆོག་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད། རེད་འགན་
ཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀྱྱི་ཡོད་མེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེའདའྱི་རེད་འགན་
གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དུ་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་འཕོད་བསྟེན་དྲུང་ཆ་ེཕེབས་རྒྱུ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་རདེ། འདྱི་ཁུངས་མ་འཁོལ་བ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་གང་ཡང་རུང་བ་
ད་ེའཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འོག་ལ་བཅུག་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གཏོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། 
ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་འབུལ་འདདོ་བྱུང་།  

གཉྱིས་པ་ད་ེལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁུལ་དུ་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་འག་ོགོན། འདྱི་ལ་དངུལ་
འབོར་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕོགས་སོད་ས་བགོས་ལྟར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འཐུང་ཆུ་
འྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་པ་འདྱི། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཁུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལུས་སོང་གྱི་རེད་རྱིགས་མང་པ་ོ
སྤལེ་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ཁུལ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཉྱིན་ལྟར་འཐུང་ཆུ་ཡང་འཚོལ་དུ་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པའྱི་
ས་གནས་སྙུག་ཁང་དང་། ཡར་གཏོང་། ཉ་ེརྱིང་། འདྱི་ཚ་ོགསུམ་ལ་ཉྱིན་ལྟར་སྨྱུག་མ་གཤགས་ནས་འཐུང་ཆུ་འཚོལ་དུ་འག་ོ
དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གང་ཡང་མཐོང་མ་
སོང་། ག་ོརྒྱུ་ལ་ཉ་ེརྱིང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་རམ་ཞྱིག་རག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཕལ་
ཆེར་ང་རང་གྱི་ཚདོ་དཔག་ལ་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དའེྱི་འོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
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འཕད་ཡངོ་དུས་གལ་ཆ་ེགལ་ཆུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་
མཇུག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་སྙུག་ཁང་དང་ཡར་གཏོང་གཉྱིས་ཀྱྱི་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞསེ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གསུམ་པ་དེར་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེའམ་ན་ཚ་འདྱིས་གོ་ས་མཐ་ོདམའ་ལའང་དབྱེ་འབྱེད་ཡོད་པ་མ་རེད། དབུལ་ཕྱུག་
ལའང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒན་གཞོན་ལའང་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཛ་དག་ཚགོས་ཆུང་ཐགོ་ནས། 
ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཟུར་བཀག་སདོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དབྱ་ེའབྱེད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ འདྱི་ཚང་མ་ལ་མཉམ་པ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱྱི་འདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུའྱི་འཕསོ་བཞསེ་ལའང་། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་ཆགས་ཚར་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། གཙ་ོབ་ོལས་དནོ་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་
སོང་། རྒྱ་ནག་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ནས་འག་ོབཙུགས་ནས། ས་ོསོའ་ི
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ། བོད་ལ་གཏམ་དཔ་ེཡོད་པ་ལྟར། 
ཨབ་ར་ཆུང་ཡང་ཡན་ལག་ཚང་།། ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀྱང་འགན་ཆནེ་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
དབུས་ས་གཉྱིས་ལ་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དཀའ་ངལ་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་ཡདོ་པ་
རེད། དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་བ་ལྟར་དབུས་ས་གཉྱིས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཉྱིན་མཚན་གཅྱིག་ལ་བསྱིལ་
ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་དནོ་དང་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཐནོ་པའང་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡདོ་པ་
རེད། འདྱི་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་དང་། ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་གཙསོ་པའྱི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། ད་ེདང་ད་ེམཚུངས་པའྱི་དང་བངས་བ་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་
ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་། གཙ་ོབ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་དངུལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་ནས། ལ་ོན་ ༦༠ ཡན་ལ་རྱིན་མེད་ཐོག་ནས་ལུས་
ཟུངས་གསོ་ཆེད་དང་སོན་འགོག་གྱི་སྨན་འགེམས་སྤེལ་གནང་བ། ད་ེམཚུངས་གཟུགས་པོར་ན་ཚ་མང་པ་ོཡོད་མཁན་ཚ་ོ
ལའང་ད་ེལྟར་གནང་བ་རདེ། དའེྱི་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་། འདྱི་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་འབལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་གས་ོབ་རྱིག་པའམ་བོད་སྨན་གྱི་ནད་ཡམས་འདྱིར་དཔག་པའྱི་ཕན་ཐོགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་
ཟད་ (Ayush) དང་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (Research) བརྒྱུད་
སྨན་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ག་ོཐོས་བྱུང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། སྨན་ད་ེའད་
བསྟན་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་སྨན་ད་ེའད་བསྟན་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེའད་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངསོ་ནས་སྨན་ཞབས་པ་འཕལ་སེལ་ཐོག་གསར་བསྐ་ོགནང་
བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་
གནང་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཛ་དག་ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་སྐར་མ་གཅྱིག་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྐར་མ་ ༢ ལྷག་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྟོང་པའྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་
མཁན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་མཐའ་མ་འདྱིར་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
སྟངོ་པའྱི་དུས་ཚདོ་གསོལ་རས་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་ལེན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་ངོས་ལེན་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོཚང་མ་དངོས་གནས་
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སྤབོས་པ་གནང་འསོ་པ་ཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གཞོན་སེས་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ར་དནོ་དང་། ༸གོང་ས་མཆགོ་
གྱི་དགངོས་དནོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ། བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་ཚོས་ར་ེབ་བྱས་པ་ད་ེཚ་ོལ་དངསོ་གནས་ཁངོ་
ཚསོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་ཉ་ེཤོས་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལར་
ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་གོགས་པ་ོརུ་ཁག་ཟེར་བ་ཚོས་གྱིང་འཁོར་ཕེབས་ལམ་ད་ེཚ་ོགཙང་མ་དང་
མཛེས་པོ་བཟོས་པ། དགུང་ལོ་བགེས་པ་ཚོར་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ཚོར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡོད། ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཤེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་མཁས་དབང་དང་། མཁས་ལས་པ། སྨན་
ཞབས་པ། སྱི་འཐུས་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚ་ོགཟྱི་བརྱིད་དང་སྤོབས་པ་གནང་འོས་པ་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སེས་ཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་ད་ལྟ་བར་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་དང་། འགོ་ཁྱིད་མཁན་ད་ེགཞོན་སེས་ཚོ་ཆགས་འདུག གནོན་ཤུགས་ཀྱང་གནང་ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག 
བྱང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ང་སྤོབས་པ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ངས་མྱིང་འདོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། (Boston) ནས་གཞོན་སེས་ (Olo Tibet) ཞུ་མཁན་དེས་ཉེ་
ཆར་ (Tufts University) ནང་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་འཆར་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  (Confucius Institute) 

ཟརེ་བའྱི་ལས་འཆར་ད་ེས་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ལ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དའེྱི་མཉམ་དུ་ 
(Boston) མྱི་མང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། འབལེ་ཡདོ་ཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་ངོས་ལེན་དང་བསགས་བརོད་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཡོད་
པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་འཐུས་མྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ག་
ར་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། རྣམ་པ་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བག་ོགེང་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ཕྱི་ལ་འག་ོཁྱིད་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟང་སོད་དང་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ང་ཚོའྱི་
འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད། དརེ་བརེན་ང་ཚོས་བཟང་སོད་དང་
འགན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

མཐའ་དོན་འདྱིར་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ཚོར་ངས་ག་ར་ེའབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཚོས་རྡོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་
དང་། ཆལོ་ཁ་དབྱ་ེབ་མེད་པ། ཕགོས་ལྷུང་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་པའྱི་ར་དོན་ཐགོ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མ་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཆལོ་ཁ་དང་ད་ེའདའྱི་དབར་འཁྲུག་ཐེབས་དུས། རྒྱ་མྱིར་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའད་མ་གནང་རོགས་
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གནོངས་ཞེས་ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་ངས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་
བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་དང་ཆོས་གསུམ་བརན་པ་ོཡོད། འདྱི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་
ཚ་ེཞབས་པད་བརན་པ་དང་དགངོས་བཞེད་གྲུབ་པའྱི་སྨོན་འདུན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༢ ལྷག་ཡོད། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱི་འཕོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྨན་ཞབས་པ་འཕལ་སེལ་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ད་ེདག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཛ་དག་ཆ་ེརུ་འག་ོ
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། སྨན་ཞབས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ངེས་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཆུང་ཁག་ལ་གནས་སྐབས་རྱིང་བསྐ་ོ
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སོན་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ན་ནྱིང་སྨན་གནང་བ་རདེ། ད་ལ་ོཡང་ད་ེའད་
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། ད་ེམ་ཟད་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལུས་ཟུངས་གས་ོ
བྱདེ་ཀྱྱི་སྨན་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ཉ་ེཆར་ཚསེ་ ༡༥ ནས་བཟུང་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
འག་ོའཛུགས་གནང་ཡདོ་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལའང་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་གས་ོསྨན་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་
སྨན་ཞབས་པ་ཡོད་པ་རེད། སྨན་ཞབས་པ་མེད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་འབེལ་བ་
བྱས་ནས་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ས་གནས་སྨན་ཞབས་པས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཚར་གཉྱིས་རེ་སོབ་གྲྭར་སྐོར་བསདོ་གནང་ནས་
ལུས་སེམས་དང་། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐད་ལམ་སྟོན་བཀའ་སོབ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་ས་རདེ།  

ད་ེནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། མངའ་སེ་གཞུང་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་བཀའ་དྱིན་འགོ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚང་མར་སནོ་འགོག་ཁབ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་རང་རའེྱི་སྨན་
ཁང་ནང་དུ་སོན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་རག་ཡོད་འདུག དེའང་འབེལ་ཡོད་ཚོའྱི་འབལེ་ལམ་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་
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ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཟད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་སྨན་ཁང་ལ་འབལེ་བ་གནང་སྟེ། བོད་མྱི་ལ་ོན་ ༦༠ ཡན་ཆད་ཚ་ོས་གནས་སྨན་ཁང་དུ་འག་ོམྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་རང་དུ་སནོ་ཁབ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ད་ེའདའང་བྱུང་འདུག ད་ེཚ་ོལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སད་
ཕྱིན་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་ཐབས་ལམ་བཙལ་བ་ལྟར། དེང་སང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཁབ་གདལ་མྱི་འགོའ་ིསད། སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྱི་ལྟེ་གནས་མེད་པའྱི་ས་
གནས་ཁག་ལ་མཐུན་རེན་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཚ་མ་འགོས་པ་དང་གང་ས་ཅྱི་ཐད་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། 
ད་ེཐགོ་གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པས་ཁངོ་རྣམ་པར་འབེལ་བ་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིག་
པས་མཐུན་རནེ་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གོང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ལ་
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་བར་བརེན། ཕག་ལས་ཡག་པ་ོདང་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་
ཐནོ་ཡོད་པ་རེད། དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ེཚོར་མུ་མཐུད་ནས་བརག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། 
སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་སྐབས་འདྱིར་བཀའ་ཤག་དང་། 
འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ས་གནས་ཁག་གྱི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམས་ཀྱྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད། ད་ེབཞྱིན་སྨན་
བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱྱི་སྨན་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་
ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བག་ོའགེམས་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལུས་ཟུངས་གས་ོསྨན་དསེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱྱི་ལུས་
ཟུངས་གས་ོརྒྱུ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་ར་ཆ་ེབའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེཡང་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་གསོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་སོང་ཙང་དེར་ཆེ་
བསྟོད། དེ་བཞྱིན་ཚོགས་སེ་ཁག་དང་སྱིག་འཛུགས། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཚང་མར་
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བསགས་བརདོ་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུའྱི་ནད་ཡམས་དང་། སྱིར་
བཏང་ག་སྱིག་བྱེད་ཕོགས་དང་། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཀྱང་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་ད་ེབཞྱིན་
སེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དག་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་
ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་ཛ་དག་ནད་ཡམས་ 
(COVID-19) ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རསེ་ལ་ཛ་དག་ནད་ཡམས་ག་ར་ེསེབ་གབས་ཡོད་མེད་རགོས་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། 
ཤོད་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་སྤོམ་དངུལ་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས། བོད་རྱིགས་རདེ་འགན་ཚགོས་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་དགོངས་
ཚུལ་དང་དོགས་འདྱི་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐད་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རདེ། ད་ེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥, ༡༩༩༦, ༡༩༩༧, ༡༩༩༨ ཙམ་ཞྱིག་ལ་འག་ོབཙུགས་ནས། ལས་ཁུངས་
ད་ེདྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཡོད་པ་རདེ། གཙ་ོབ་ོདེར་རྒྱལ་ཡུམ་ཆནེ་མོའ་ིརྐང་རདེ་སྤ་ོལོའ་ིའགན་སྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་
ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ འམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཙམ་ནས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྐུ་
ངལ་ཏོག་ཙམ་འཕད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡ་གྱིའྱི་ལས་ཁུངས་དའེང་མར་སྤ་ོདགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་
ལས་བྱེད་ཚོས་ཞུས་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་ཡང་ས་ེཞུས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེས་ཚགོས་ཆུང་དའེྱི་ཚོགས་གཙ་ོཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེནས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཚགོས་པ་དེའྱི་ཐ་
སད་དུ་ (Tibetan National Sport Association) བོད་རྱིགས་རདེ་འགན་ཚགོས་པ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་རསེ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ག་ོགནས་སམ་མཐངོ་ཏོག་ཙམ་སྤར་བའྱི་ཆེད་དུ། རེད་འགན་རྱིགས་འདྱི་འཕོད་བསྟེན་དང་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚོགས་པ་དེའྱི་ཚོགས་གཙ་ོབྱས་ན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ནས་
བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། ལགས་སོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་འགན་བངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱུན་
ལས་དང་འགན་འཛནི་ད་ེཚ་ོའཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དྷ་སྟངེ་བར་དུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་
ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། དོན་སྱིང་གངས་སྱིད་ནང་དུ་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་རབ་དང་
རྱིམ་པ་ཞུས་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་འགོ་ལ་ཁང་པ་ཟུར་སྟངོ་ཡོད་པ་དའེྱི་ནང་ལ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཡར་སྤསོ་ནས། ཁངོ་རྣམ་པར་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ཞྱིག་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས། དའེྱི་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཐནོ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་
རེད་འགན་ཚོགས་པར་ལས་ཁུངས་གཡར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་དེའྱི་ས་ོའབྱེད་ཉྱིན་སྐུ་ོསྱིད་
སངོ་ཕབེས་པ་རདེ། རང་ཉྱིད་བཅར་བ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེསྐབས་ད་ེདུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གནས་ཚུལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ།   
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བོད་རྱིགས་རདེ་འགན་ཚགོས་པ་ད་ེརང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཐད་ཀར་བདོ་པར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་རདེ་འགན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ། དའེྱི་ནང་དུ་གཞོན་སསེ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་
པ། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕར་གཏུགས་ཏ་ེམོས་རས་ངན་གོམས་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཡོང་དུས། འཕོད་
བསྟནེ་ལས་ཁུངས་འདྱི་རན་པའམ་འཚམ་ཤོས་ཤྱིག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་དནོ་
ཆ་ེཕ་ཆུང་གསུམ་སྱི་ལ་སྨན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ང་དང་ཁོད་ཟེར་ནས་བདག་འཛིན་མ་བྱས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་དང་བསམ་བ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
སར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་ད་ེགཡར་པ་ོརང་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གོང་དུ་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱི་ཐགོ་མ་འག་ོའཛུགས་ཡོང་དུས་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལང་ཐུབ་པ་དང་འཚ་ོ
ཐུབ་པར་དམྱིགས་ནས། ལས་དནོ་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ང་ཚསོ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་པ་ཞྱིག་འཛུགས་
དུས་ས་ོསོས་འཚ་ོཐུབ་པའྱི་བསམས་པ་དང་། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་
དང་། བསམས་པ་ལྟར་འགྲུབ་དང་མ་འགྲུབ་ཀྱྱི་འགོག་རེན། རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་
སྱིང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བོད་རྱིགས་རེད་འགན་ཚོགས་པ་འདྱི་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱྱིས་འཚ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ས་ོསོ་རང་ཉྱིད་ཀྱྱི་རྐང་
པའྱི་སང་ལ་ལངས་ནས་འག་ོགོན་ཆ་ཚང་གཏངོ་ཐུབ་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེམེད་ཙང་བཀའ་ཤག་
ལ་ཞུས་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་མྱིན་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན། ཁངོ་ཚ་ོའཚ་ོཐུབ་དགོས་པ་དང་མ་འངོས་པར་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལ་ལང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་སྐབས་ད་ེ
དུས་འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་གྱིས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་མར་གསུངས་པ་དརེ་དག་སེལ་བྱས་པ་ད་ེའད་མྱིན་ཏ།ེ ད་ེས་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་སུ་
བོད་ཀྱྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། མང་གཙ་ོའཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་ (TCHRD) ད་ེམ་རདེ། བོད་ཀྱྱི་ཐབེས་ར་ (Tibet 

Fund) ཡྱི་ལས་ཁུངས་རདེ། འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ད་ེརྒྱ་སེད་བྱདེ་དགོས་དུས་ཁངོ་ཚརོ་ཕར་སྤ་ོརགོས་གནང་ཞསེ་ཞུས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་འགལེ་བརདོ་ད་ེཙམ་གྱི་འཐུས་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 

ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༢ པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁུལ་དུ་འཐུང་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ཀྱྱི་ལས་གཞྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ད་ེས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ཤར་ཁུལ་ལ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ་རདེ། དརེ་ཕབེས་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་
གསུངས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་ས་ཁུལ་དེའྱི་ཤར་ནུབ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱྱི་ས་
ཁག་ ༡༧ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སྐོར་བསོད་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། དེར་བརེན་ཚུར་བསེབས་ནས་ལས་
འཆར་བཟོས་པ་རེད། ལས་འཆར་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རོགས་ཚོགས་དང་རོགས་དངུལ་ལ་བསྟུན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་
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དགོས་དུས། ལམ་སང་ཡོང་རྒྱུ་དང་ལམ་སང་རག་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པོ་རེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་
འཆར་འབུལ་ཞུ་ཆེད་རྒྱབ་རེན་ཡྱིག་ཆ་དང་འགེལ་བཤད་བཅས་དུས་ཐོག་མ་རག་པའམ་འཚེམས་ལུས་འགྱུར་བར་བརེན་
དུས་འགོར་ཕྱིན་པ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་འགྱིགས་སོང་བསམས་ནའང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་
མཁེན་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་ཟེར་ནའང་རེད། ཡུལ་མྱི་ཟེར་ནའང་རེད། མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་རེད། ཚང་མ་འདེས་ནས་
བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དུད་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཁྱིད་པ་དང་། གཅྱིག་གྱི་ནང་མ་ཁྱིད་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
དེའང་རན་པོའམ་འཚམ་པ་ོམེད་པ་ཆགས་ཉེན་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྱིགས་
ནས། འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་ཐོབ་པ་རདེ། ན་ནྱིང་ང་ཚསོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཉེ་རྱིང་དང་དཔལ་དབྱྱིངས་ལྡེམ་། ཡར་གཏོང། སྙུག་ཁང་ད་ེཚོ་ལ། ཉེ་རྱིང་ལ་
དཔལ་དབྱྱིངས་ལྡེམ་ནས་ཆུ་མར་སེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། སྦུག་མདོང་ད་ེབཙའ་བརྒྱབ་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ཆུའྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཨ་རུ་ན་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་གནང་རྒྱུ་བྱས་འདུག དེར་བརེན་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་མ་བྱས་པ་དང་། ད་ེནས་
བཀའ་གནང་བར་ཆ་འཇོག་དང་བརྱི་འཇོག་མ་བྱས་པ་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་འགོར་པ་ོཞྱིག་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་བཀའ་བོན་དུ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཞལ་པར་ཐོག་ཏྱི་ཛུ་ལ་
ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབད་བརོན་བྱས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སྦུག་མདོང་འཐེན་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་རེད། དང་པ་ོལྕགས་
མདངོ་འཐནེ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་རདེ། ད་ེནས་ལྕགས་མདངོ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག (PPC Pipe) འཐནེ་དགོས་འདུག་
ལབ་ནས། མཐར་ད་ལོར་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ་ེཏྱི་ཛུར་ཆུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚར་བ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཏོག་ཙམ་འགོར་པ་ོཞྱིག་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ལས་འཆར་ཆདེ་རོགས་དངུལ་འཚལོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྱིས་འག་ོདམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཞུས་པ་འདྱི། དྷ་རམ་ས་ལར་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་བསྟྱི་གནས་
ཀྱྱི་ཆུ་དང་འབལེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཞུས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ནང་དུ་བསད་རྒྱུ་དེར་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
གསུངས་སོང་། དརེ་དབྱ་ེབ་ཁོན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཡར་ཡོང་དུས་འགོག་དབྱ་ེཟུར་བཀག་ནང་
དུ་ཉྱིན་གངས་ ༨ བསད་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་སྐུ་ངོ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་ནས་ཕེབས་ཏེ་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ནང་དུ་
བཞུགས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། ནད་འབུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་དགོང་མ་ོསོ་སོའ་ི
ཤག་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དའེྱི་རེས་ལ་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་པར། ཕག་ཚོད་ ༩༠ ནང་དུ་
ནད་འབུ་མེད་པའྱི་དཔང་རགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་བསད་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་དང་མཐུན་རནེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ནང་ལ་བསད་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ཡར་ཕེབས་
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ནས་ཟུར་བཀག་བྱས་པ་ཡང་ཡོད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ད་ེལྟ་བུ་བསད་པ་མཐོང་ཡོད་ན། རང་ཁྱིམ་དུ་ཆ་རེན་དང་མཐུན་རེན་
ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཞུགས་མཁན་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ།  ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མས། ད་རསེ་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་དང་། འཕོད་ལས་པ། སྨན་པ། ས་གནས་ཀྱྱི་འཕདོ་བསྟནེ་ཚགོས་ཆུང་། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་འབལེ་ཡོད་ཚང་མས་སྐུ་ལས་
བསནོ་པ་དརེ་བསགས་བརོད་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་གནང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གས་ོབ་རྱིག་
པའྱི་ལུས་ཟུངས་གས་ོསྨན་ད་ེཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརདོ་གནང་སོང་། ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་ས་ེཁག་གྱི་ངོས་ནས། ལྷག་པར་དུ་འདྱིར་འབལེ་བ་ཆགས་ས་ད་ེསྨན་རྱིས་ཁང་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ (Ayush) མཉམ་དུ་ད་རེས་ཀྱྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཐད་ལ་སྨན་གྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། (Ayush) མཉམ་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱྱི་མེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཞྱིག་ངས་ཧ་ག་ོསོང་ན་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། འནོ་ཏ་ེསྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་ཡོད་པ་རདེ། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྨན་དེའྱི་ཕན་རླབས་དང་ཇྱི་ལྟར་ཕན་ཐོགས་བྱུང་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔེར་ན། མྱི་གཅྱིག་ལ་ནད་འབུ་ཡོད་པ་ར་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་དེར་བོད་ཀྱྱི་གསོ་རྱིག་གྱི་སྨན་ད་ེགསོ་བཅོས་ཀྱྱི་ཆེད་དུ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གས་ོསྨན་གནང་ནས་ཉྱིན་གངས་ག་ཚོད་ནང་དུ་དག་སེད་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་བསོམས་སམ་
གངས་ཐ་ོད་ེཚ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གངས་ཐ་ོཡར་བངས་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་འག་ོབཞྱིན་
པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སོབ་གྲྭ་ཁག་ས་ོཕསེ་ཡངོ་དུས་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་ཆད་ལུས་མེད་པ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་འབད་བརནོ་གནང་གྱི་
ཡོད། དཔེར་ན། ཉ་ེཆར་ག་ོཔལ་སྤུར་དང་། སུ་ཇཱ་བཅས་ག་པར་གནས་ཀྱྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་ད་ེས་ནས་གསལ་བསགས་
དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དགོས་ངེས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་འབེལ་བ་འཕལ་དུ་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། 
འདྱི་ནས་ཀྱང་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སནོ་ཁབ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། སནོ་ཁབ་ཀྱྱི་མཐུན་རནེ་ད་ེཚ་ོའཚམེས་
ལུས་མེད་པ་དང་། རེས་སུ་མ་ལྷག་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགསོ་སྐོར་ལ་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་སངོ་། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་བྱདེ་མུས་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལར་དབུས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་འདྱི་སོན་ཁབ་བརྒྱབ་སའྱི་ལྟེ་གནས་ཤྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་དང་ཆོག་མཆན་ཐབོ་ཚར་བ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཧོན་སུར་སྨན་ཁང་དང་། སལེ་ཀབོ་སྨན་ཁང་རེད། མན་སྤར་ལ་ཆ་བཞག་
ན་ལམ་ཕར་ཕགོས་དང་ཚུར་ཕགོས་ཤྱིག་ལ་རདེ། སྨན་ཁང་དའེང་ད་ེག་རང་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ངམ་གཞུང་གྱི་
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སྨན་ཁང་ད་ེག་རང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་གནས་ཀྱྱི་ཆོག་མཆན་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་སནོ་ཁབ་བརྒྱབ་དང་རྒྱག་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་གངས་ ༦༣༣༦ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སནོ་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་
རདེ་འདུག དའེང་ཉྱིན་གངས་བཞྱི་ལྔ་སནོ་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དྱི་བ་བཏང་བ་དརེ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མར་གནང་བའྱི་
སནོ་ཁབ་ཀྱྱི་རྱིན་པ་སོར་ ༡༥༠ ཞྱིག་གཞུང་གྱིས་བཞསེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་
དུ་སོན་ཁབ་ལེན་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་སོན་ཁབ་ར་ེརེར་སོར་ ༡༥༠ འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོར་ ༡༠༠ 
ཞྱིག་སོན་ཁབ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁབ་དང་། (Distilled Water) ད་ེབཞྱིན་མྱིའྱི་དུས་ཚོད་དང་ད་ེའད་རྱིས་བསྐོར་ནས། 
དནོ་སྱིང་སེར་གྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་སོན་ཁབ་བརྒྱབ་སའྱི་ལྟ་ེགནས་དུ་སོན་ཁབ་རེར་སོར་ ༢༥༠ འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་རྱིན་མེད་ཐོག་ནས་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་
ཉམ་ཐག་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར། འབེལ་ཡོད། འབེལ་ཆགས། དེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན། སེམས་
ཁམས་མ་བད་ེབ། རྒས་གས་ོཁང་གྱི་རྒན་གཅོང་མགོན་མེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་རྱིན་མེད་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་
སྟནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས་དང་ཀུན་སོང་། དགོངས་པ་བཞེས་ཕགོས་ཁག་ཁག་
ཡྱིན་པར་སོང་། དཔེར་ན། སྨན་དང་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ས་ོསོའ་ིའབའ་ཁུག་ནས་འག་ོསོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཟུག་པ་ོཡོད་
རདེ་ཟརེ་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ ༡༥༠ དང་སོར་ ༢༥༠ ག་ཚོད་འབུལ་འདོད་ཡོད་ནའང་
འབུལ་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་ཡང་བཟོས་འདུག དེར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སན་ཞུ་དང་། མྱིང་། (Adhaar card) བཅས་ཀྱྱི་མཚན་
ཐ་ོའབྱརོ་བ་ཡྱིན་ན། གངས་ཐ་ོནང་དུ་འཁེར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་རགོས་ཚགོས་ད་ེའད་
ལ་མཐུན་རེན་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་རག་སོང་ན། དེའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་
ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་ (Doctor) ཚ་ེབརན་ལགས་དང་། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ་མར་ཕབེས་ནས། ས་ེར་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ།ོ དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་བཅས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་
བ་རདེ། འདྱིའྱི་གངས་ཐོའ་ིཐོག་ནས་ལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུ་དང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེགནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིགཟུགས་པོར་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེག་ཚདོ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་མྱིན་གྱི་
གོ་རོགས་སྤེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཀྱང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ལོ་ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས། ཕ་གྱིར་དངོས་སུ་ཞུགས་ནས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། ཡང་མྱིན་ན། རྱིས་
ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད། མྱི་གངས་ ༥༠༠༠ ཙམ་ལ་ (Full Body Checkup) 

གཟུགས་པ་ོཡོངས་རོགས་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། འོན་ཀྱང་ད་ལ་ོཏོག་
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དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱྱི་རསེ་པས་བྱདེ་ཐུབ་མ་སོང། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་
ཚོས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མང་ཚོགས་ལ་ད་ེསའང་ར་ེསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོ་སོ་
དགུང་ལ་ོ ༤༠ ཡར་བརྒལ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་བརག་དཔྱད་གཅྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་
ལ་བརག་དཔྱད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ཆེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད། སོར་ ༢༠༠༠ ནང་དུ་བརག་དཔྱད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་
ཞྱིག་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་ད་ེཚོར་འབེལ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆེར་སྨན་ཁང་ཕལ་མ་ོཆེའྱི་ནང་དུ་ཆ་
རནེ་འདྱི་བསྐྲུན་པའྱི་གནང་སྟངས་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེང་སང་ (Lab) མང་པ་ོཞྱིག་དང་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་
ཀ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། དའེྱི་ནང་ལ་སརོ་ ༡༧༠༠ ནས་སརོ ༡༨༠༠ དབར་ལ་མྱིའྱི་ (Vital Parts) མྱིའྱི་དགསོ་ངསེ་ཅན་
གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་རྱིགས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མང་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་ཀྱང་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོབསྐོན་སབོ་གས་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་རླབས་ཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༩ པ། མཛ་ེནད་རྣམས་ལ་འཚ་ོསནོ་དང་སྨན་
བཅསོ་མཐུན་རནེ། ད་ེལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ཀྱྱི་སནོ་རྱིས་ནང་དུ་དངོས་སུ་མྱི་འདུག འདྱི་ཕགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྱིས་འག་ོགཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དེང་སང་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་ཤས་ཀྱྱིས་འདྱི་བཀག་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་བསར་དུ་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆོག་
མཆན་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བག་ོགེང་འག་ོཡྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པོ་མཆགོ་མ་གྱིར་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ནང་བཞྱིན་ཕེབས་ཏེ་སནོ་ཁབ་བསནོ་གནང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེདང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསྟནེ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་ནང་ལ་ཁབ་བརྒྱབ་
དང་མ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་དགོས་འདྱི་སེབ་བཞྱིན་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལན་ནད་ཡམས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
གཞུང་དང་སེར། དང་བངས་པ་བཅས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་དགོས་པ་
གཅྱིག་འདྱི། བོད་ཀྱྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞབས་འདེགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སོང་། བོད་སྨན་འདྱི་འཛམ་
གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་བསལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ངོས་ནས་ཞབས་འདེགས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན། 
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མ་སེབས་སནོ་ལ་བདོ་མྱི་ཁ་ཐརོ་ས་ཆ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཆ་ཚང་ནང་དུ་བོད་ཀྱྱི་
སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ས་ེཚན་བསེབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཁ་སང་ག་ོཐོས་ལྟར་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ཡན་ལག་
གཅྱིག་སེབས་ཡོད་ས་རེད། ད་ེལྟ་བུ་ས་ཆ་གང་མང་མང་ལ་འཕལེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་མཉམ་ཞུགས་
དང་། རགོས་རམ་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འདྱི་ཛ་དག་རང་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསྟེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དགུང་ལ་ོབགེས་པ་
ཚོ་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་དང་། ༤ པ། ༥ པ། ༦ པར་ (Active Screening) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདུན་ཕག་
མཚམས་སུ་ཚ་བ་དང་། ཁག་ཚད་ (Blood Pressure) བལྟས་པ་ད་ེའད་གནང་འདུག འདྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྒས་གསོ་
ཁང་ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགསོ་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་འགོ་ལ་ཡདོ་པའྱི་རྒས་གས་ོཁང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒས་གས་ོཁང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་རང་
ལ་ོ ༦༠ ཡན་ཆད་ཀྱྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཚ་བ་དང་ཁག་ཚད་བརག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག 
དགུང་ལ་ོབགེས་པ་ཁ་ཤས་སྡུག་རུས་བྱས་ནས་བཞུགས་སྟབས། རནེ་ངན་བར་ཆད་ད་ེའད་འཕད་པ་ད་ེའདའང་འདུག དརེ་
བརནེ་མུ་མཐུད་ནས་དགུང་ལ་ོབགསེ་པ་ཚ་ོལ་མཐུན་རནེ་འདྱི་སོར་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ནད་ཡམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེསྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མདུན་དུ་ཐོན་ནས་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ར་ེད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་
དུས་ཚདོ་ལ་མྱི་ད་ེལ་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ནད་འབུ་ཕོག་ཡོད་པ་འད་པ་ོའདུག དགུང་ལ་ོབགེས་པ་ཞྱིག་ནད་པ་རདེ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་དུས། ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱྱི་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་བྱུང་ལ། ངས་ཀྱང་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་མ་འོངས་པར་སྨན་ཞབས་པ་ཚ་ོདང་། འཕོད་བསྟེན་སྨན་པ། རྣམ་པ་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་སུ་མཆོང་དགོས་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འཐུས་ཤོར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ངས་ད་ེས་ནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག སྟབས་བདའེྱི་ཟས་སདོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་དང་། ཡང་ན་འཕོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་བཀདོ་ཁབ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ངསེ་པར་
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དུ་གཏོང་དགསོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀྱང་འདྱི་ད་དུང་ཡང་སེབས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གྲྭ་ཚང་
ཁག་ལ་ཟས་བཅུད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཟས་བཅུད་ག་ར་ེབསྟེན་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་
གནང་དགོས་འདུག ད་ེལྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་ག་ར་ེའབྱོར་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Food Pyramid) གྱི་ (Poster)  ཞྱིག་བཏང་འདུག ད་ེལྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ༼ཚོགས་གཙོ་
པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ མྱིའྱི་སདོ་ལམ་ལ་འགྱུར་བ་ཐབེས་
རྒྱུ་ཁག་པ་ོབྱུང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།  
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས། གཞྱི་རའྱི་ད་རསེ་ཀྱྱི་གསལ་བཤད་ཀྱྱི་ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཨ་རྱི་ནས་བདོ་ཀྱྱི་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སརོ་གྱི་ཁྱིམས་
དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐརོ་ལ་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་མང་ཆ་ེབས་གསན་ཚར་ཡོད་
ཀྱྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐོར་ལ་བྱུང་རྱིམ་དང་ནང་དོན་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ (QUAD) རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི། ཨ་རྱི་དང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། རྒྱ་གར། ཉྱི་ཧངོ་འབལེ་བའྱི་
ཐོག་ནས། (QUAD) ཐོག་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ནས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཨ་རྱི་ནས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་བོད་ཀྱྱི་གནས་བབ་དང་། (QUAD) རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་ (Indo-Pacific Strategy) ཟེར་གྱི་
རེད། (Indian Ocean) དང་ (Pacific Ocean) དེས་ཐབས་བྱུས་བྱས་ནས་གསར་པ་ད་ེབསེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ (QUAD) ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སནོ་མ་གོས་ཚགོས་ལ་གཙ་ོཆ་ེ
ཤོས་ཡུ་རབོ་དང་རྒྱ་ནག་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གང་འད་བྱས་ནས་འདྱིང་གྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་ཞུ་
དུས། མང་བ་ལ་གང་འད་བྱུང་མྱིན་གང་ཤེས་མ་གཏོགས་ར་ེགཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཟརེ་མཁན་
ཡང་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡུ་རོབ་ཀྱྱི་སྐོར་ལ་སོན་མ་ཐེངས་ཤྱིག་ཞུས་ཟྱིན་ཙང་། ད་ལན་ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་། རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱི་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་སྐོར་ནས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ལ་ོརྒྱུས་དང་
ལྡན་པ་རདེ། རླབས་ཆེན་གྱི་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། གཙ་ོཆ་ེཤོས་༸་གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་མྱི་ཐགོ་རྒན་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་བཞག་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། ད་ེནས་ཨ་རྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག  བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན། ཚང་མས་སྐུ་ལས་
བསོན་ནས་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཁྱིམས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༢ ལོའ་ིཁྱིམས་འཆར་ད་ེགཙ་ོཆ་ེཤོས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྒྱ་རྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེགཙསོ་པའྱི། (ICT) རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱྱི་
ལས་འགུལ་ཁང་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། ད་རེས་ཀྱྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེར་གཞྱི་ར་ཚང་མས་སྐུ་
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ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་། གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ། ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྐང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། ད་ེཞྱིབ་ཕ་ཁ་
སང་ལས་བྱེད་ལ་འདྱིའྱི་ང་ོསོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཡྱིག་ཆ་དང་སྦྲགས། (Email) དང་སྦྲགས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། 
གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ལས་བྱདེ་དང་སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་ཚང་མ་འགེམས་སྤལེ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཆ་ཚང་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཁྱིམས་
འཆར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁ་སང་སོན་མ་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརེས་སུ་འབུལ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱིང་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བཏོན་ཡདོ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་ལས་བྱདེ་ནས་ག་ར་ེགནང་ཡདོ་མེད་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད།  

ད་ེནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་སྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ནས། གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་
ཚོགས་གཙོ་ (Nancy Pelosi) རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ (Jim McGovern) དེ་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ནས་ 
(Senator Rubio) ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་གཙ་ོབ་ོཁུར་བ་རདེ། ཁྱིམས་འཆར་ད་ེསནོ་ནས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའྱི་སྐབས་
ལ་ཟྱིན་བྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འབྱོར་བ་རེད། ད་ེགཞན་ལ་ཡང་འབྱོར་ཡོད་ས་རེད། ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་འབྱོར་ཡོད་
ས་རདེ། ཟྱིན་བྱིས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བའྱི་མང་
གཙ་ོརེད། ཆ་ཚང་བླུགས་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་ (House Foreign 

Relation Committee) གྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཟགས་པ་རེད། ཟགས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། 
བཅད་པ་རེདཟེར་ནའང་རདེ། བཏནོ་པ་རེད་ཟརེ་ནའང་རེད། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་མྱི་འདུག ཚིག་ཡར་མར་མ་གཏོགས་
ཁྱིམས་འཆར་གཞན་ཚང་མ་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མང་གཙོ། སྱིད་སོང་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ 
(President) ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱི་ཟགས་པ་རེད། འགྱིག་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་
སོང་། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་འོག་མར་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙ་ོ (Nancy Pelosi) རེད། ཁོང་གྱིས་
སྐར་མ་ལྔ་ཙམ་གྱི་གསུང་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་རྐང་འགན་སུའྱི་གནང་གྱི་
ཡོད་ན་མེད་ན་ཟརེ་བ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ (Nancy Pelosi) གྱིས་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
ངསོ་ལནེ་གསལ་པ་ོབྱས་ཡདོ་པ་རདེ། གཞན་སུ་གང་ལའང་མྱིང་འབོད་གནང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྐང་འགན་འཁུར་
མཁན་ད་ེ (Nancy Pelosi) རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ (Jim McGovern) གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འགན་ཁུར་བ་རེད། ཁོང་རང་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེ
གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (The adoption of Democracy 

within the Tibetan exile community ensures that the Central Tibetan administration in 

Dharamsala, India legitimately represents and reflects the aspiration of the Tibetan people 

around the world. And standing together the American people will remain steadfast partners of 
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the Tibetan people.)  (Jim McGovern) གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེའཛམ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
མཚནོ་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་ལེན་པ་ོའད་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟ།ེ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱྱིས་འགན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ལྕམ་ (Nancy Pelosi) གྱི་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་
ནང་དུ། ཁངོ་དྷ་རམ་སར་ཕབེས་པ་ཡྱིན། སྐུ་མདུན་མཇལ་འཕད་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་བདོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚསོ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་དར་
ཁུར་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་སོང་། ད་ེནས་ཚགི་གཅྱིག་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། (Today in the face of rising 

oppression by China, Congress has an urgent responsibility to act.)  ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།  (As 

Sikyong Dr. Lobsang Sangay, President of Tibetan Administration has said the very survival 

of Tibetan cultural and Identity is in peril) ཛ་དག་བྱེད་དགོས་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱྱི་ (President) སྱིད་སངོ་གྱིས་བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱྱི་ང་ོབ་ོཉནེ་ཁ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་རེད། གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་འོས་མ་འཕེན་གོང་ལ། ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ 
(Nancy Pelosi) གྱིས་སྱིད་སོང་མྱིང་འབོད་བྱས་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ 
(President) ཞེས་མྱིང་འབོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ (Jim McGovern) གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མྱིང་
འབོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། དསེ་འཛམ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་མངོན་འདོད་དང་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་བོས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་ཚོགས་པ་སུ་གང་ཞྱིག་བོས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཞུ་འདོད་མེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་
ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ནས་ལྕམ་ (Nancy 

Pelosi) དང་ (Jim McGovern) འགན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེགནང་སངོ་ཟརེ་ན། གོས་ཚོགས་འགོ་མ་ལ་སེམས་ཁལ་མ་
བྱདེ། མང་གཙ་ོཚོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཁོད་རང་གོས་ཚོགས་གོང་མ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
མང་བ་ཡོད་པའྱི་ (Senate) འགན་ཁོད་རང་གྱིས་ཁུར། (Senate Republican) སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ང་ཚོས་ལབ་ན་
ཕན་པ་ལས་གནོད་ཀྱྱི་རེད། ཁོད་རང་ཕྱིན་ནས་ཤུགས་བསོན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད་ཅེས་ང་ལ་བཀའ་མངགས་ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་སངོ་། ད་ེསོང་ཙང་ (Senate) སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Washington, DC) 

ལ་མང་གཙ་ོཚགོས་པ་དང་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་རྡུང་ཁ་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གཅྱིག་གྱིས་བྱས་ན་གཅྱིག་གྱིས་བཀག་རྒྱུ་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབྱས་ནས་གོས་ཚགོས་གོང་མར་བཅར། ད་ེནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚགོས་གོང་མ་ནས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་རྒན་པ། དབང་ཆ་ཆེ་ཤོས། དམྱིགས་བསལ་སྱིད་འཛིན་ (Trump) ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Senator 

Lindsey Graham, Senator Tom Cotton) ཁོང་ཚ་ོཐག་ཉ་ེཤོས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། གོས་ཚོགས་ནས་
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས། དངུལ་རྱིས་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས། སྱིད་འཛནི་གྱིས་མཚན་རགས་མ་བཀདོ་ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ལ་ཁོང་བཞུགས་ས་ (Florida) ལ་ཕེབས་པ་རེད། སང་ཉྱིན་དེར་ (Golf) རེད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
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སནོ་རྱིས་ལ་མཚན་རགས་མ་བཀདོ་ནས། སནོ་རྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོཚུད་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། སང་ཉྱིན་ (Golf) རདེ་མཁན་
གཅྱིག་སུ་རེད་ཟེར་ན། (Senator Lindsey Graham) རེད། དེ་འད་ཐག་ཉེ་པ་ོཡོད་སར་ཁོང་རང་ཚོས་བཅར། (Mitt 

Romney) ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གོང་འོག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སར་བཅར། 
དའེྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་དེ། གོས་ཚགོས་གོང་མའྱི་ (Senate Foreign Relation Committee) རདེ། ཁོང་
ཚོའྱི་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་ད་ེརེད། ད་ེནས་ཐར་ན་ཐར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་མ་ཐར་ན་ཟགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
ཚོགས་གཙ་ོསྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རེད། (Republican) (Chairman Jim Risch) ཁོང་རང་གཙ་ོཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར། གསར་འགྱུར་ནང་དུ་མཐོང་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། (Chairman Risch) 

མཇལ་བ་ད་ེལ་དནོ་གཅོད་དང་ལས་བྱདེ་ཚསོ་སྐུ་ལས་ཞ་ེདག་བསནོ་ཡདོ་པ་རདེ། ཕལ་ཆརེ་སྱིད་སངོ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་
གང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་གྱིས་ཁོང་མཇལ་ཐུབ་པ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ལ་ོལྟར་
སྱིད་སོང་ཁེ་ན་ཌར་ (Halifax Security Forum) རྒྱལ་སྱིའྱི་བད་ེའཇགས་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
འཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོལྟར་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀའྱི་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། (Senator Jim Risch) ལོ་ལྟར་མེད་ནའང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཕེབས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་མཇལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། སེར་གྱི་འབེལ་བ་བྱས། ལས་བྱེད་མཉམ་དུ་ཡང་སེར་གྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ནས། དེས་རླུང་ར་རྒྱུག་རེད་ཟེར་
ནའང་རེད། ཁོང་རང་ཐུག་ཏུ་འགོ་དུས་ལམ་སང་ཐུག་པ་རེད། ཐུག་པའྱི་སྐབས་ལ། ང་རང་ཚོར་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཡོད། 
ཁངོ་རང་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ན། ཚགོས་ཆུང་ནས་མར་བཏོན་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱྱི་ར་བར་འག་ོཡྱི་རེད། གོས་ཚགོས་ཀྱྱི་ར་བ་
རུ་ཕྱིན་ན་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་རང་ཐུག་པའྱི་སྐབས་ལ་ཁོང་རང་གྱིས་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ཁྱིམས་
འཆར་འདྱིར་ངས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། ལས་བྱེད་ལ་ཚུར་བལྟས་ནས། (Do they have some D's?) ག་ར་ེའད་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་
ཡོད་ན་བསམས་སོང་། (Democrate) ལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ་ལབ་སོང་། ང་ཚ་ོལ་ (D's) ཡོད་ཟརེ་བ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་
ང་ཚོར་ (Senator Dianne Feinstein) དང་ (Patrick Leahy) རྣམ་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཁོང་གྱིས་འགྱིག་གྱི་
འདུག་ཟེར་སོང་། ཐོངས་ཤོག  དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པ་ལ་རེད། ཁོང་རང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པར་བརེན་ནས་ (Senate) ཡྱི་ 
(Foreign Relation Committee) གྱི་ཐ་ོདེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་རེད། ད་ེནས་ནང་ནས་རྡུང་ཁ། ཁ་སང་སོན་མ་ཕལ་ཆེར་
ལས་བྱེད་ང་ོསོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་དུ་མ་འཆམ་པ་རྡུང་ཁ་ཞ་ེདག་གཏུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ བར་དུ་ར་ེབ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་རེད། ཁོང་རང་ཚ་ོཚོགས་ཆུང་འདྱི་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཚགོས་
ཡོང་དུས དནོ་ཚན་མང་པ་ོཞ་ེདག་འདུག བོད་དནོ་ད་ེདནོ་ཚན་དགུ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁངོ་རང་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་
པ་རདེ། དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སེབ་དུས། ཚགོས་འདུ་ཕར་འགངས་བྱས་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་དང་ ༦ པ། བདུན་པ་དང་
བརྒྱད་པ་བཅས་ལ་ར་ེབ་མྱི་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ (Senate) ཚང་མར་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད། 
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ར་ེབ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་དོན་ཁྱིམས་འཆར་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་མ་འཚོགས་དུས། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་གོས་འཆར་ཁྱིམས་འཆར་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་འགགས་བསད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པར་བཅར་བ་རེད། བཅར་དུས་
ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཧ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནའང་འགྱིག་ས་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་མང་གཙ་ོཚོགས་པ་དང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་དང་། སྱིད་འཛིན་འོས་བསྡུ། གོས་ཚོགས་འོས་བསྡུ་མ་འཆམ་པར་བརེན། ང་རང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་
ཡང་ཧ་ལམ་མེད་པ་ཆགས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་བཅར་བ་རེད། འབད་བརོན་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་ལ། ཐུག་ས་ (Chairman Risch) ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། (Senate) ཡྱི་ (Foreign Relation 

Committee) ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱི་ནང་ལ་གོ་བ་བྱས་ན་ཁྱིམས་འཆར་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། 
གལ་ཆ་ེཤོས་སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆ་ེཤོས་ལབ་དུས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུ། སུམ་ཅུ། 
བཞྱི་བཅུས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ། དེའྱི་ནང་དུ་ (Syria, Venezuela, Afghanistan) མང་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་
འཛིན་གྱི་བུ་མ་ོ (Ivanka Trump) ཡྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཡོད་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་དང་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས། ངས་མགོགས་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འགོ་མ་ག་དུས་བཅར་ནའང་། ད་ེཁོད་རང་གྱིས་གོང་
ད་ེབྱེད་དགོས་ཟརེ་ཡོང་དུས། ཡང་ལས་བྱདེ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་བཅར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་།  
(Senate Foreign Relation Committee) ལས་བྱེད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། མཐའ་མ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་ལ་སེལ་
ཡོང་དུས། ཁྱིམས་འཆར་ད་ེབགོ་གེང་བྱེད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་སེབས་པ་རེད། (Email) ཡར་བཏང་བ་རེད། ད་ེནས་
གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག (Senate Foreign Relation Committee) ལས་བྱེད་གཙོ་བོ་དེའྱི་མྱིང་འབོད་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་གྱིས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཡོད། དེས་ཁ་པར་ཞྱིག་བསེབས་ནས་ཡར་མར་བག་ོགེང་ཞེ་དག་བྱས་པ་རེད། ནད་
ཡམས་མང་ཤོས་གཉྱིས་པ་རྒྱ་གར་ཡྱིན་པ་དང་། ནད་རླབས་གཉྱིས་བསེབས་ཚར་ཡོད་པ། འགུལ་སོད་བྱེད་ཀྱྱི་མྱི་འདུག 
(Senate Chairman) ལ་ཞུ་རོགས་གྱིས་ཟེར་ནས། ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིལས་བྱེད་ང་ོཤེས་པ་དང་འབེལ་བ་བྱས་ནས་ཕྱི་
སྱིད་ལྷན་ཁང་ང་ོཤེས་པ་དང་འབེལ་བ་ཞེ་དག་བྱས་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ལས་བྱེད་མ་ོརང་གྱིས་ག་ར་ེལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། 
(Chairman Risch) གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་སོང་། ད་རེས་འདྱི་སོན་རྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་བླུག་གྱི་ཡྱིན། (Omnibus Bill) 

སནོ་རྱིས་ནང་དུ་ཕྱི་སྱིད་ཀྱྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལྔ་དང་དྲུག བདུན་ཚུད་ཀྱྱི་རདེ། བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ནས་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བོད་
པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ (Chairman Risch) གྱིས་ཐག་བཅད་པ་རེད། དེ་ས་ནས་ང་ཚོས་ (Email) 

མང་པོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་བྱས་ནས་དོན་གཅོད་རེད། སྱིད་སོང་རེད། (Senate 

Foreign Relation Committee) གྱི་ལས་བྱེད། ཡང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་དུ་མང་གཙ་ོཚོགས་
པའྱི་ལས་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། (Charlotte, Michael Shepherd) མྱིང་འབོད་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་
མང་གཙ་ོཚགོས་པའྱི་ནང་དུ་ (Michael Shepherd) དང་། (Charlotte) ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་ནས་
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ཁངོ་རང་ཚ་ོགཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། མཚམས་ར་ེགསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། དནོ་གཅོད་ཡདོ་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་
གཏོགས་དེ་ལས་འཕོས་པའྱི་གཞན་ཚོགས་པ་སུ་གང་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་བྱས་རེད་བྱས་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གསལ་པ་ོབཟོས་ཡོད་ལ། སུ་གཅྱིག་ཀྱང་སྐད་བཏང་མ་སོང་། སུ་གང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱས་མ་སོང་། ད་ེའདྱི་ལ་གསལ་པ་ོཞུ་
ཡྱི་ཡོད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། ཁ་པར་གཏོང་བའྱི་ཉྱིན་མོར་གོས་བསྡུར་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་། ཁ་པར་བཏང་ནས་ 
(Chairman Risch) གྱིས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་བླུག་གྱི་ཡྱིན། གཏན་ཁལེ་སངོ་ཞསེ་ཟརེ་བའྱི་སྐབས་ལ་ (Senator Rubio) 

གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་སྱིན་བདག་ཟརེ་ནའང་རདེ། རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་གཙ་ོབ།ོ ཁངོ་རང་གྱི་ལས་བྱདེ་ (Bethany) གཞྱི་
ནས་སྐད་བཏང་སོང་། (Bethany) མ་གཏོགས་གཞན་ཚོགས་པ་སུ་གང་ཞྱིག་མེད། ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་རེད། གནད་
འགག་ཆ་ེཤོས་ཐག་བཅད་པའྱི་སྐབས་ལ། གཞན་པ་གནད་འགག་ཡོད་ན་སྐད་གཏངོ་གྱི་རདེ། ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་མ་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཁོང་རང་གྱིས་ང་ལ་ག་ར་ེམངགས་སོང་ཟེར་ན། 
ད་རེས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེའཁུར་རྒྱུ་བྱས་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེགོས་ཚོགས་གོང་མ་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཟྱིན་
བྱིས་ད་ེཁུར་གྱི་ཡྱིན། གོས་ཚགོས་འགོ་མའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེཁུར་གྱི་མྱིན་གསུངས་པ་རདེ། ང་རང་ཚརོ་དགསོ་པ་ད་ེཆགས་རདེ། 
གོས་ཚོགས་འགོ་མ་ནང་དུ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རདེ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་གསོལ་རས་གནང་བའྱི་མང་གཙ་ོརདེ། ཆབ་
སྱིད་ཀྱྱི་སྐུ་དབང་གནང་བ་ཕེད་རྒན་ཡོལ་སྐབས་ཀྱྱི་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན། ད་ེནས་རྱིམ་པ་བྱས་ཏེ། གོས་ཚོགས། 
མང་ཚོགས་ཀ་བ་གསུམ། ཆ་ཚང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་མར་ཟགས་ཚར་བ་རེད། ངེས་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ད་ེའཛམ་གྱིང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་
འགོད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ངས་ད་རེས་འདྱིར་དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ར་ེབ་
འདུག་གམ། (Washington DC) ལ་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེ (Pass) བྱ་རྒྱུ་ལ་ (Washington DC) ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་
སུ་ར་ེབ་འདུག་གམ། དང་པ་ོལབ་ན་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་གོས་ཆོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག ལས་བྱེད་ཅྱིག་གྱིས་ཁོད་རང་ཨུ་
ཚུགས་བྱེད་མ་སོད། གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགོས་ཚོགས་གོང་མར་ཁུར་ནས་ (Pass) 
བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག  ཁོད་རང་ཨུ་ཚུགས། ང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ལེན་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེངསེ་
པར་དུ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད། དེའྱི་ནང་སྱིད་སོང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐུ་ཚབ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས་ང་ལ་ཐག་ཉ་ེ
བའྱི་མྱིས་ཟརེ་སངོ་། ཨུ་ཚུགས་བསནོ་ན། གོས་ཚོགས་གོང་མར་རྒྱབ་སརོ་རག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འགོ་མ་ཁུར་དགོས་
ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར། ཉེན་ཁ་ད་ེཡོད་པ་རེད། ངས་ཐག་གཅད་ཀྱྱི་ཡྱིན། ད་ེངས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་དང་སྐུ་ཚབ་མཚནོ་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་ཅསེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་
ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཟགས་སོང་བའྱི་རེས་ལ་སུ་གང་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། རྒྱབ་སོར་ཞུས་
མེད། རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ང་རང་ཚ་ོརང་གྱིས་ཨ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱིས་ཨུ་
ཚུགས་བསོན་སྟ།ེ ད་ེངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ེམེད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སལེ་བྱས། ད་དུང་ག་
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ར་ེདགོས་ཟེར་དུས། སྱིད་སངོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་ (President) དའེང་འགོད་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའང་བཀདོ་པ་
རདེ། ད་ེནས་ང་ལ་ཁ་པར་གལ་ཆནེ་པ་ོསེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ག་ར་ེགསུངས་པ་རདེ་ཟེར་ན། འདྱི་ཁུར་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚགོས་འོག་མས་ང་ཚོའྱི་ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་ཁས་ལེན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ད་ེཟགས་དགོས་ཀྱྱི་རདེ། ད་ེ
ལབ་དུས་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། རེས་མ་ཁྱིམས་འཆར་སུས་གཏན་འབེབས་བྱས་རེད་ཟེར་ན་གོས་ཚགོས་གོང་མས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་རེད། འོག་མ་ད་ེམྱིན། འོག་མའྱི་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་ནས་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་རེད། མྱིང་ལ་དཔ་ེཁད་པ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཁོད་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་དགོས་རེད་ལབ་པ་དང་། ལམ་སང་
ཁ་པར་བཏང་ནས་ (Congressman Jim McGovern) ལས་བྱེད་དང་ཁོང་རང་ཚོར་ཁ་པར་བཏང་ནས་ཐུགས་རེ་
གཟྱིགས་གོས་ཚགོས་གོང་མ་འདྱིར་དགག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་སོན་རོགས། ཟྱིན་བྱིས་འདྱི་འཁུར་རོགས་བྱདེ་སྐབས། ཁོང་
རང་ཚོས་ཟེར་གྱི་འདུག བོད་དོན་ལ་ཕན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱྱི་མེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་ད་ེཡང་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག (Congressman Jim McGovern) ཁངོ་རང་ཚསོ་དངསོ་གནས་བྱས་ན་མཉམ་དུ་ཁུར་ན་འགྱིག་
གྱི་རེད། མཉམ་དུ་ཡྱིན་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེའཁུར་གྱི་
ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཁོད་རང་འག་ོརང་བྱོས་ཤོག  ང་རང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ལབ་རགོས་གྱིས། ལབ་ནས་གསོ་
ཚགོས་གོང་མ་ནས་ཟྱིན་བྱིས་མར་འདནོ་སྟངས་འདྱི་འད་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ལེན་ཡོད་ཟེར་བ་ཆགས་པ་ད་ེང་
རང་ཚ་ོརང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། བཀའ་ཤག་དང་དོན་གཅོད་ཀྱྱིས་དཀའ་ལས་བསོན་རེད་མ་གཏོགས་སུ་གང་གྱིས་
རྒྱབ་སོར་བྱདེ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། རྒྱབ་སོར་བསང་རྒྱུའང་མ་བྱུང་། རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚགོས་འགོ་
མ་ནས་ཟགས་འདུག་ཟརེ་སྐབས། ཨ་ཁ་ལབ་མཁན་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེངས་གསལ་པ་ོཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེ
ནས་ཟྱིན་བྱིས་ཚུད་པ་རེད། སོན་རྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་རེད། སོན་རྱིས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ཚོགས་
གཙོས་ཞལ་བཞསེ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨུ་ཚུགས་མཐར་སེལ་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད། ད་ེནས་ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟང་པ་ོབཅུ་འཛོམས་ཉྱིན་མོར། གོས་ཚོགས་གོང་འོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་རེད། ད་ེནས་
སྱིད་འཛནི་གྱིས་མཚན་རགས་སོན་རོགས་མ་བྱས་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༤ རྱིང་ལ་དངངས་སྐྲག་ས་ེདགོས་བྱུང་བ་རེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འཛམ་གྱིང་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རགོས་དངུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སོད་ཀྱྱིའདུག་ཟརེ་ནས་ཚོགས་གཏམ་རག་རདེ། ཚགོས་
གཏམ་རག་དུས་རོགས་དངུལ་རག་མཁན། ང་ཚ་ོཡང་རེད། བོད་ཅེས་འབོད་ཡོང་བསམས་ནས་བལྟས་བསད་ཡྱིན་པས། 
བོད་སྟབས་ཡག་པས་བོས་མ་སོང་། ད་ེདག་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་ལ་དངུལ་རག་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ཁོན་བསམོས་པས་ས་ཡ་ ༢༥༌༠༠ ཡོད་པ་
རེད། ཚོགས་གཏམ་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་གནང་དགོས་པ་ད་ེཡང་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
སྱིད་འཛིན་གྱིས་ལན། ལུང་པ་གཞན་དག་ (Pakistan) གཙོས་པའྱི་ཚང་མར་ཚོགས་གཏམ་གནང་བ་རེད། ངས་མཚན་
རགས་འགོད་ཀྱྱི་མྱིན་ཟརེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་བགངས་པ་རདེ། བོད་མ་བོས་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་། ཕྱི་སྱིད་ལས་
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ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱདེ་ཚསོ་དངསོ་གནས་རྒྱབ་སརོ་བྱུང་བར་བརནེ་ནས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་མདརོ་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། 
དངསོ་གནས་རྐང་འགན་འཁུར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། རླུང་ར་རྒྱུགས་ནས་ཁྱིམས་འཆར་ཆགས་སོང་། ཁྱིམས་འཆར་གྱི་
ཟྱིན་བྱིས་དང་པ་ོརག་པ་དང་། གཟྱིམ་ཆུང་ལ་ཟྱིན་བྱིས་ཕུལ། ཐུགས་སྨོན་གནང་རོགས་ཞུས། ཚོགས་གཙ་ོལ་ཡང་ཕུལ་
ཡྱིན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དགོན་ས་ེཁག་དང་།  གདན་ས་ཁག་ཚང་མར་ད་རསེ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་ཐུགས་
སྨོན་གནང་རོགས་གནངོས་ཞསེ་ཞུས་པར་བརནེ། ལྷ་ཆོས་སངོ་སྲུང་མ་དང་མྱི་མང་ཡོངས་རོགས་ཀྱྱིས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་
བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 

 ད་ེནས་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞ་ེདག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ད་ེནས་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དོན་ཚན་བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ། བོད་
བཙན་འཛུལ་བྱས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དག་པོའ་ིབཙན་བཟུང་གྱི་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པ་རེད་
ཟརེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་སན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཐནོ་པ་ཐངེས་དང་པ་ོཡྱིན་ས་ཡདོ། ད་ལན་ (QUAD) ད་ེཡར་འག་ོ
བའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་གྱི་ཁྱིམས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་འདྱི་ང་
ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་རྱིས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུའྱི་ངོས་ལེན་བྱེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༢ ཀྱྱི་ཁྱིམས་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་ལའང་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐོས་པ་
ད།ེ ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བོད་པར་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡདོ་པ་རདེ། ཐའ་ེཝན་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་མ་རདེ། 
ཧ་ོཀོང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་མ་རེད། ཤྱིན་ཅང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཡོད་མ་རདེ། སོག་པོར་ཡོད་མ་རེད། 
བོད་པ་ལ་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་རདེ། གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་ཀྱྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་གཞུང་ཚབ་བཙུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན། ཟརེ་རྒྱུ་
དེ། རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་རེད། (Consulate) གཞུང་ཚབ་ཡན་ལག་རེད། ད་ེཤྱིན་ཅང་ལ་འཛུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ཁངོ་རང་ཚསོ་སགོ་པོར་འཛུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་ལ་དམྱིགས་བསལ་བྱས་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ལ་ོར་ེརེར་ང་རང་ཚརོ་དངུལ་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་རེད། (USAID) གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། རེས་སུ་ཐད་ཀར་གནང་བ་ད་ེ
རདེ། ཐད་ཀར་གནང་བ་ད་ེད་ེཙམ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། ལ་ོ ༧ རྱིང་འབད་བརོན་བྱས་ནས་དང་པ་ོདངུལ་ད་ེརྱིས་
འག་ོབཏོན། རྱིས་འག་ོབཏོན་ནས་ས་ཡ་ ༣༌༠༠ ནས་ས་ཡ་ ༦༌༠༠། ས་ཡ་ ༩༌༠ སྤར། ས་ཡ་ ༩༌༠༠ སྤར་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་
ཐད་ཀར་གནང་རགོས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ནང་བཞྱིན་ཐད་ཀར་གནང་རོགས་ཞསེ་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་
རདེ་མ་གཏགོས་བཤད་རེས་གཏུགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་མཚམས་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངའྱི་ཕ་དམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་
ལ་ཞྱི་མྱི་ནང་བཞྱིན་དང་། ཕྱི་ལ་སྟག་ནང་བཞྱིན་བྱེད་དགོས། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱདེ་དང་པ་ོ (DRL) ནས་ས་ཡ་ 
༣༌༠༠ ཞྱིག་ལ་ོགཉྱིས་ལ་རག་བསད་པ་རེད། ད་ེཐད་ཀར་རག་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་ལ་ཐད་ཀར་གནང་གྱི་
མེད་ཟེར། འབུམ་ ༥ ཞྱིག་རསེ་ལ་ཁེད་རང་ཚརོ་སྐལ་བ་གཞག་གྱི་ཡྱིན། དརེ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཡོད་
པ་རེད། གཞོན་པ་ཁོང་ཚོའྱི་མདུན་དུ་བཤད་རསེ་གཏུགས་ནས། ང་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་གོང་དུ་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་
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འབྱརོ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ་བཤད་རསེ་གཏུགས་ནས། ཁོད་རང་ཚསོ་དང་པ་ོབྱས་མ་སོང་། ཐད་
ཀར་སོད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་སོང་། གང་བྱས་ནས་མེད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་རེས་གཏུགས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
རེད། (USAID) ལ་ཞུ་གཏུག་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཕུལ། འཇམ་པ་ོབཤད་ས་འཇམ་པ་ོབཤད། རྒྱུ་མཚན་བགང་སར་རྒྱུ་མཚན་
བགངས། བཤད་དགོས་སར་བཤད་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཐད་ཀར་རག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ མྱིན་ཙམ་རག་
ཚར་བ་རེད། དེ་སྤར་ནས་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་འབུམ་བཞྱི་ཙམ། རེས་མར་རྱིམ་པའྱི་རྱིམ་པས་སྤར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད། 
རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་རག་པ་རདེ།   

གཉྱིས་པ་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། སྱིད་སངོ་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་རྒྱུ་རག་པ་རདེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་
ཐོག་ནས་རེད། ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོབཅར་རྒྱུ་རག་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས། གཞུང་འབེལ་རེད་ཟེར་ན་ག་ར་ེཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ད་ེས་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེས་ོཕསེ་པ་རདེ། ས་ོཕསེ་པ་ད་ེགསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཚང་མར་ཐནོ་ཚར་བ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་ཕ་ོབང་
དཀར་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་ཡོད་ན་མེད་ན་ཟེར་ནས་འཆད་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད། ཕ་ོབང་དཀར་པོར་འག་ོམེད་ན། དང་པ་ོ
འཛམ་གྱིང་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཚང་མ་ (Washington DC) ལ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོནས་ཉྱིན་ལྟར་ར་ེབཞྱིན་གསར་
འགྱུར་ལྷན་ཚོགས་སྐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྱི་བ་བཀོད་ཆོག་ཆོག་རེད། ལན་རྒྱག་ཆོག་ཆོག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མ་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཚགས་པར་ (Global Times) གྱིས་ཚོགས་གཏམ་བཏང་
ནས་ཕ་ོབང་དཀར་པརོ་ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་ནས། ད་ེང་ལ་ (Email) ཞྱིག་ཡོད། ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིམཚན་སྨསོ་བཞག་ན་འགྱིག་
ས་རེད། ཁོང་རང་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། (Matt Pottinger) ཁོང་སུ་རེད་ཟེར་ན།  (Former Deputy National 

Security Advisor) རདེ།  སྱིད་འཛིན་གྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱྱི་སོབ་སྟོན་པ་གཞོན་པ། རྒྱ་ནག་གྱི་སང་ལ་སྱིད་བྱུས། ད་རེས་ 
(Trump) སྐབས་ཞ་ེདག་བཏྱིང་འདུག་ཟརེ་མཁན་གཙ་ོབ་ོཁངོ་རདེ། ཁངོ་གྱིས་ང་ལ་ (Email) ནང་དུ་ག་ར་ེབྱིས་ཡདོ་ཟརེ་
ན། ཁོད་རང་ཕ་ོབང་དཀར་པོར་སེབས་པ་དེ། (Grand Success) བྱུང་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་རེད། གྲུབ་
འབས་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་ (Email) ནང་དུ་ཁོང་རང་གྱིས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་ལས་བྱེད། མྱིང་འབོད་ཀྱྱི་
མྱིན། ད་ལྟ་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ལས་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། ཞེ་དག་སྐུ་ལས་བསོན་རེད། ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
བོད་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཞ་ེདག་དགའ་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་ཕ་ོབང་དཀར་པོས་བཤད་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་
འདྱི་འད། དཔེར་ན། ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུ་ལས་ས་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དང་པོ་ (Social Security 

Number) ཁོད་རང་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་བསོག་གྱི་ཡྱིན། ད་ེཐངོས་ཤོག་ཟརེ་གྱི་རདེ། ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིལས་
རགས་འདུག  (Social Security Number) གྱི་འགེངས་ཤོག  ཁེད་རང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མ་ཁེར་ཤོག ད་ེ
བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འགྱིག་གྱི་འདུག ཁོད་རང་ཡོང་ན། གཉྱིས་པ་ག་ར་ེལབ་པ་རདེ་ཟརེ་ན། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རེན་པས་
ཉྱིན་ ༢༡ གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ན་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ཡོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  ཁོད་རང་ཉྱིན་



165 
 

གངས་ ༢༡ ནང་ག་པར་འཁོར་བ་རེད། ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སེབས་འདུག་
ལབ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་། ཡང་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོནས་ཡྱི་ག་ེསེབས་ཀྱྱི་འདུག ཁོད་རང་ཉྱིན་མ་ཉྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་ཕྱིན་ཡྱིན་ནམ་ལབ་དུས། ཕྱིན་ཡྱིན་ལབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིཡྱི་ག་ེ
སེབས་སོང་། མཐའ་མ་དེར་འདྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོ་བང་དཀར་པ་ོཟེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོད་རང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁལོ་ཡོད་ཟརེ་ནས། ཡྱིག་འབེལ་ཞྱིག་འདུག  ནད་ཡམས་དང་འབལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉནེ་ཁ་རྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
རྒྱབ་རེན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཚང་མ་ཤེས་ཀྱྱི་ཡོད་ཟརེ། ད་ེདག་ཚང་མ་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་ནས་ཡྱི་ག་ེསེབས་ཀྱྱི་རེད། ལས་བྱེད་
ཐུག་མཁན་ཚང་མའྱི་ཁ་བྱང་ལ་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོབྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འག་ོ
རྒྱུ་རེད། ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚོས་ག་ར་ེམཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཁོང་རང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་དང་། 
(Geneva) དོན་གཅོད། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཞུང་ཚབ་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། 
(Ambassador) ཐུག་ཐུབ་རྒྱུ། ཐུག་པ་མ་ཟད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་སྤལེ་ཆགོ་རྒྱུ། ད་ེཡང་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ང་ལོ་བཅུ་ཙམ་འག་ོདུས། ཟ་ཁང་ཁུག་ཀྱོག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཁྱིད་ཀྱྱི་རེད། མཐོང་ས་
མེད་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་ཀྱྱི་རེད། མགོན་ཁང་རྒྱབ་ལོག་ལ་འཁྱིད་ཀྱྱི་རེད། ཇ་ཞྱིག་བཏུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁོད་རང་གྱིས་དངུལ་
སདོ། ང་ཚོས་དངུལ་སད་མེད། ཐུག་ཡོད་ལབ་ཆགོ་གྱི་མེད། པར་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མེད། དམ་དག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དག་ཚང་མ་བྱས་ནས། གཞུང་འབེལ་འཛུལ་རྒྱུ་ཡོད་དུས། ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་འགོ་བར་བརེན། 
ཁྱིམས་འཆར་བཞག་པར་བརེན། ཁོང་རང་ཚོས་ང་ཚོ་ལྟར་དོན་གཅོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན། གཞུང་ཚབ་
ཡོངས་རོགས་ཀྱྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་ཀྱྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་ལ། བོད་འདྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཏུ་སེབ་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་དནོ་གཅོད་ལ་འབལེ་བ་བྱས། དནོ་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་ཕར་བཅར་རྒྱུ་
ཡོད་པ། བཅར་བ་མ་ཟད་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་ད།ེ རྱིམ་པས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐོན་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སནོ་ལ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་ཅ་ེན། སྱིད་འཛནི་ 
(Obama) སྐབས་སུ་རེད། རེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལྷ་ོཨྱི་ཤ་ེཡའྱི་ས་ེཚན་གྱི་དངོས་གནས་
བྱས་ན་ཟུང་དྲུང་རེད། (Assistant Secretary) ཁོང་ལྡྱི་ལྱི་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སྱིད་སོང་ཐུག་གྱི་
ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལ་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་གྱི་འགན་རདེ། ལྷ་ོཨ་ེ
ཤེའྱི་ས་ེཚན་ད་ེལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ཀྱྱི་རདེ། འབྲུག་ལ་ཕབེས་ཀྱྱི་རདེ། ལྷ་ོཨ་ེཤེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
ཕབེས་ཀྱྱི་རདེ། མཉམ་དུ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུར་འག་ོའཛུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན། ལྷ་ོཨྱི་ཤེའྱི་ས་ེཚན་ནང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སན་ཐ་ོའབྱི་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར། ང་ཚསོ་ལུང་པ་གཞན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐུག་པ་
ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐུག་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱྱི་ཡྱིན་ལབ་དུས་ཐུག་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རེད། དེར་བརེན་
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སྐབས་ར་ེང་ལྡྱི་ལྱིར་འག་ོདུས་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། ག་པར་འག་ོཡོད་ཅ་ེན། ལྡྱི་ལྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་ལ་ལྷ་ོ
ཨ་ེཤེའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ (Assistant Secretary) སྐུ་ཚབ་ཐངེས་གཉྱིས་ཐུག་ཚར་བ་ཡྱིན། དསེ་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ལུང་པ་གཞན་དག་ལ་འབེལ་བ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོལའང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་
བཙུགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བོད་ཐོག་ལ་ལ་ོའཁོར་སན་ཐ་ོའདོན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེང་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་
ག་ར་ེརེད། ཁོར་ཡུག་དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས། མང་གཙའོྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕབེས་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སྐུ་སེར་ཐགོ་ནས་ཡུ་རབོ་དང་ལུང་པ་ད་ེའད་
ནས་ཕེབས་མཁན་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་ལ་ (Codel)  ལབ་ཀྱྱི་རེད། (Congress) གྱི་ 
(Delegation) དེ་ལྕམ་ (Nancy Pelosi) ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ (Democratic Committee) མང་གཙོའྱི་
ཚགོས་ཆུང་ད་ེགཞུང་འབལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕབེས་དུས་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕབེས་ནས། ཕར་
ཕགོས་སུ་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་བཞུགས། ཚུར་ཕགོས་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་བཞུགས། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་
ད་ེགཞུང་དང་གཞུང་དབར་གནང་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་རྱིམ་པས་ད་ེལྟར་འག་ོབཙུགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ེདག་
ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་རེད། བོད་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱང་གཞུང་ལྟ་
བུ་ངསོ་ལེན་གནང་ནས་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ངས་ཁྱིམས་འཆར་
དའེྱི་སྐོར་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ཡན་ལག་ཁོར་ཡུག་དང་ གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ལ་ོ ༢༠ ནང་
ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་བགོ་གེང་ད་ེརེད། ཁྱིམས་འཆར་ནང་བོད་ད་ེཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན། 
དམྱིགས་བསལ་ཀྱྱི་ཆུ་དང་རྒྱུག་ཆུའྱི་ཐོག་ནས་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེདག་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཐོན་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཡང་སྱིད་ཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མང་གཙོའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གནང་རྒྱུ་
ད་ེརདེ། འདྱི་ངས་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེ (QUAD) ལབ་ཀྱྱི་རདེ། (Indo-Pacific Strategy) ཧབོ་ད་ེག་ོཡོང་དུས། 
ད་ེཨ་རྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ཨ་རྱིའྱི་ཐབས་བྱུས་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཁབ་ནས་བསད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ད་ེའད་མ་
རདེ་ཟེར་ (Indo-Pacific) ལབ་ནས་ཐ་སད་དང་པ་ོབེད་སོད་གཏོང་མཁན་ད་ེལྡྱི་ལྱི་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཚ་ོདམག་ཐོག་མཁས་
པ་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་སད་དེ་བེད་སོད་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་དངོས་སུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་དེ་ 
(Japan) གྱི་སྱིད་བནོ་ (Shinzo Abe) ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་རྒྱ་གར་ཕབེས་ཏ་ེགོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་སོབ་
གནང་བ་རེད། རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Indo-Pacific Strategy)  གཅྱིག་དགོས་ཀྱྱི་
འདུག་ཟེར་ནས། བེད་སོད་གཏོང་མཁན་གཙོ་བོ་དེ་ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བོན་རེད། དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་ (Narendra 

Modi) ཡྱིས་ (Indo-Pacific Strategy) བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་མོས་མཐུན་གནང་བ་རདེ། ད་ེས་ག་ར་ེཡོད་པ་རདེ་
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ཟརེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ Asia Pacific Strategy) གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དེས་ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ་མ་གཏགོས་ཁབ་ཐུབ་ཀྱྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་བགོ་གེང་མང་ཆ་ེབ་རྒྱ་ནག་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ལྷ་ོཀ་ོརྱི་ཡ། བྱང་ཀ་ོརྱི་ཡའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་རང་རང་
མང་པ་ོཡོང་དགོས་པ་ད་ེ (Asia Pacific) ལ་ (Pacific) མཚོའྱི་ཁབ་ཁོངས་ (Pacific) མཚའོྱི་ཐུག་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ
དག་མ་གཏོགས་བགོ་གེང ་ཡོང ་གྱི་ཡོད ་པ་མ་རེད།  (Indo-Pacific) ཟེར་དུས་  (Indian Ocean) ཟེར་དུས། 
(Afghanistan) ཁ་ཆེའྱི་ལུང་པ་ཐུག་སྟ་ེམར་ (Gulf) སེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་མར་ (Pacific) དེའྱི་དབར་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚང་མ་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ (Indian Ocean) དང་ (Pacific) མཚ་ོགཉྱིས་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། 
གང་ལགས་ཟརེ་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་ཚོང་རྒྱབ་ཡོང་དུས་གྲུ་གཟྱིངས་ཐོག་ནས་ཅ་ལག་གཏང་རྒྱུ་ད་ེམང་ཤོས་རདེ། གནམ་
གྲུའྱི་ཚོང་ད་ེཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཐོག་ནས་ཚོང་ད་ེཉུང་བ་ཡོད་པ་རེད། གྲུ་གཟྱིངས་ཐོག་ནས་ཚོང་ད་ེམང་ཤོས་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་བཏང་བའྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་ད་ེགྲུ་གཟྱིངས་ཀྱྱི་ཅ་ལག་ཁེར་ནས་ (Indian Ocean and Pacific 

Ocean) མཚ་ོགཉྱིས་བརྒྱུད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་མཚ་ོགཉྱིས་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་
པ་རེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དེའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྡོག་རྡོག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། (Shinzo 

Abe) རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ཕེབས་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་ཐ་སད་གསུམ་བེད་སདོ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། 
(Indo-Pacific) ནང་ལ་ (Free, Open and Prosperous Asia) རང་དབང་ཡོད་པ་ཟེར་དུས། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ཡོད་པའྱི་ཨེ་ཤེ་ཡ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། Open ཟེར་དུས་མང་གཙོ་ཡོད་པའྱི་ཨྱི་ཤེ་ཡ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། 
(Prosperous) ཟདེ་དུས་དཔལ་འབྱརོ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡ་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་
ལྟ་གྲུབ་གསུམ་ཀ་ད་ེརྒྱ་ནག་ལ་དམྱིགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་རྒྱ་ནག་ལ་ (Free) ཡོད་པ་མ་རེད། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད། (Open) མང་གཙོ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཕྱུག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱུག་པོ་གལ་ཆེན་པོ་
གསུམ་པ་ད་ེབཟོས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་དཔལ་འབྱོར་ཕྱུག་པོ་ཟེར་བ་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། (Free, Open 

and Prosperous Asia) དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་ཟེར། དེར་ཉྱི་ཧོང་དང་། རྒྱ་གར། ཨྱི་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་གསུམ་གྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་
རེད། གཞྱི་ནས་རེས་སུ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ (Donald Trump) སྐབས་སུ་ (Indo-Pacific Strategy) ཐབས་བྱུས་
དེར་ཁས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ད་ེབྱུང་དགོས་དོན་གཅྱིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ཉྱི་ཧོང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ག་ར་ེ
རེད། (Shinzo Abe) ཡྱིས་ (Conservative) ལྟ་བ་འཁེགས་པ་ོབཟུང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་ (BJP) 
ཡྱིས་ (Conservative) བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་ (Republican Conservative) བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་
ཐོག་ནས་ལྟ་བ་མཐུན་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༤ དང་སྱིད་འཛིན་ ༡། སྱིད་བོན་ ༣ གྱི་མོས་མཐུན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ 
(Indo-Pacific Strategy) བྱེད་མཁན་བྱུང་བ་རེད། (Indo-Pacific Strategy དེའྱི་ནང་རེས་སུ་ (Singapore, 

Indonesia, South Korea) ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རུབ་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ (QUAD) ལབ་མཁན་ད་ེསེབས་པ་རེད། འགན་འཁེར་མཁན་ད་ེ (QUAD) རེད་ལབ་པ་རེད། 
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(QUAD) རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེདག་གྱི་གཙ་ོབ་ོ (QUAD) ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་རྒྱ་
ནག་མཉམ་དུ་ཚོང་ཆ་ེཤོས་རདེ། རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཚངོ་ཆ་ེཤོས་རདེ། ཉྱི་ཧོང་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཚངོ་ཆ་ེཤོས་རེད། ཨ་
རྱིའྱི་ཚངོ་ཆ་ེཤོས་རདེ། ཚངོ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཏ་ེབད་ེའཇགས་སྲུང་སོབ་དནོ་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་
གདངོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱརོ་ཐོག་ནས་ཕྱུག་པ་ོཡྱིན་པ་མ་ཟད། བད་ེ
འཇགས་སྲུང་སོབ་ཀྱྱི་དམག་མྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་ེཤ་ེཡ་ཡོངས་ཀྱྱི་བད་ེའཇག་སྲུང་སོབ་ཀྱྱི་འག་ོསོང་དང་། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུའྱི་
བད་ེའཇགས་སྲུང་སབོ་འག་ོསོང་གཉྱིས་བསྡུར་ན་རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུའྱི་བད་ེའཇགས་སྲུང་སབོ་ཀྱྱི་འག་ོསོང་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ། 
ཉྱི་ཧངོ་དང་རྒྱ་གར་ལས་བད་ེའཇགས་སྲུང་སབོ་འག་ོསོང་ད་ེརྒྱ་ནག་ཧ་ལམ་ལྡབ་ལོག་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཙམ་
གྱི་ཕོན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱས་ན་ལྕོགས་ས་མ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་གཙ་ོབོར་
བྱས་པའྱི་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་རུབ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་ (QUAD) སེབས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་མཚོ་
དམག་ཐགོ་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གྱི་གྲུ་གཟྱིངས་ཨ་རྱི་ལས་མང་བ་བཟོས་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནམ་དམག་
ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུ་གཉྱིས་ཀ་བསོམས་ནའང་། གནམ་དམག་གྱི་གནམ་གྲུ་ད་ེཨ་རྱིར་མང་བ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེས་ངས་ཞུ་མོང་ཡོད་པ་རདེ། ལ་ོབཅུ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ཨ་ེཤ་ེཡ་ལ་དམག་ཤོར་སྱིད་ཀྱྱི་རདེ། ངས་བསམ་པར་ཉ་ེབའྱི་ལ་ོ
བཅུའྱི་ནང་བརྒྱབ་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དམག་གང་འད་ཤོར་མྱིན་ད་ེརྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤོར་གྱི་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དམག་བརྒྱབ་སའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ད་ེ (Korean Peninsula) བྱང་ཀ་ོར་ེཡ་དང་ལྷ་ོཀ་ོར་ེཡའྱི་ས་དེར་ས་དམག་
ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། མཚོ་དམག་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ (South China Sea) གསུམ་པ་དེ་ (East 

China Sea) བཞྱི་པ་ད་ེཐ་ེཝན་ལ་རེད། བཞྱིའྱི་ནང་ནས་མཚ་ོདམག་ད་ེཆ་ེཤོས་བརྱི་ཡྱི་འདུག་ལབ་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་ནག་
གྱི་མཚ་ོདམག་ད་ེཡར་རྒྱས་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་པ་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་། ཨ་རྱི། ཉྱི་ཧོང་། 
རྒྱ་གར་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ (Indian Ocean) དང་ (Pacific Ocean) བར་ལ་མཉམ་རུབ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་
ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་རེར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཏག་ཏག་བཟ་ོས་རེད། ནུས་པ་
ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ས་རདེ། བྱས་ཙང་ (QUAD) ད་ེཚུད་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། (QUAD) དང་ང་ཚ་ོབོད་པ་ག་ར་ེའབལེ་
བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། (QUAD) འདྱིའྱི་ནང་ད་ེས་ལོ ༡༠ ཡྱི་ནང་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་
མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་སུ་དྲུང་འཕར་གནས་རྱིམ་དང། ད་ེནས་དྲུང་ཆེའྱི་
གནས་རྱིམ། ད་ེནས་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆེན། བད་ེའཇགས་སྲུང་སབོ་བནོ་ཆེན། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ཐེངས་དང་པ་ོཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཀྱྱི་སོན་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན (Joe Biden) དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བནོ་ (Narendra 

Modi) ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སྱིད་བནོ་ (Yoshihide Suga) ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་སྱིད་བནོ་ (Scott Morrison) སྱིད་འཛནི་དང་སྱིད་
བནོ་རྱིམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་པ་ཐངེས་དང་པ་ོརེད། འདྱི་ཙམ་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། (QUAD) འདྱི་ཆགས་ཡོད་དུས་སང་ལ་འདྱིའྱི་ནང་ང་ཚ་ོབོད་ཚུད་པར་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ༸གོང་ས་
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མཆོག་ནས་ང་ཚརོ་གསོལ་རས་གནང་བཞག་པའྱི་མང་གཙོའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་གཙ་ོཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། གནམ་གཤྱིས་ཚ་གང་ཐགོ་ནས་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱྱི་ཁྱིམས་ནང་བོད་ད་ེགལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་གསལ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེནས་བོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེནས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཡང་སྱིད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགོ་བ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ང་ཚ་ོ (QUAD) ནང་གང་འད་ཚུད་ཀྱྱི་རེད། ཚུད་ཐུབ་པར་
བཟ་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤ ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆོས་བྱདེ་མཁན་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་རྒྱལ་ཁབ་ ༥༤ ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤ ཆ་ཚང་ཨ་ེཤ་ེ
ཡའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། (Indo-Pacific) དེའྱི་གྱིང་ཆེན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་ཡང་སྱིད་ཟེར་ཡོང་དུས། ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དུས་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་ཡང་སྱིད་
གེང་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཡོད་ཙང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྒྱ་
གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ས་མཚམས་རགོ་ག་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བག་ོགེང་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་
ས་མཚམས་རདེ། མ་རདེ་བདོ་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་རདེ་ཅསེ་པ་དང་། བོད་ད་ེཞྱི་བདའེྱི་ལྟ་ེགནས་བཟ་ོདགསོ་པ་རདེ་ཟེར་
བ་ད་ེཚང་མ་བག་ོགེང་བསངས་པ་དེས་བོད་ད་ེབད་ེའཇགས་སྲུང་སོབ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ཁོར་ཡུག མང་གཙོའྱི་ནང་
ཚུད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ (QUAD) རྣམ་པ་ཚང་མས་གསུངས་པ་རེད། བོད་ད་ེདེའྱི་ནང་ཚུད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཚུད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོགང་འད་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ (Indo-Pacific Strategy) 

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། (Hearing) ཟེར་གྱི་རེད། བག་ོགེང་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱྱིས་བོད། བོད། བོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་
ནང་ལ་བོད་དང་བོད་མྱི་ཟེར་བ་ད་ེཐེངས་ ༡༠༧ བོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ལུང་པ་གཞན་དག་གྱིས་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་
དང་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་གཟྱིགས་གནང་དང་བོད་རྱིགས་ཟརེ་བ་དང་། བོད་མྱི་ལ་རང་དབང་ཟེར་བ་འད་པོ། བོད་
རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཟེར་བ་འད་པ་ོལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་བོད་དང་བོད་མྱི་ཐེངས་ ༡༠༧ མ་ཚད་ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་
གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕ་ོལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་བད་ེའཇགས་
སྲུང་སོབ་ལ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེརེད།  (Interim National Security Strategic Guidance)  དེའྱི་ཤོག་
ལྷེ་ ༢༡ ནང་བོད་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་ནང་ལུང་པ་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མ་འཁོད་ཡོད་པ་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་བོད་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་ག་རེ་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། (We will Support Taiwan) ཐའེ་ཝན་
མང་གཙ་ོལག་བསྟར་བྱདེ་མཁན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཟེར། དཔལ་འབྱརོ་དང་བད་ེའཇག་ཐགོ་ཨ་རྱིས་ཁས་ལནེ་བཞག་
པ་ཚང་མ་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཚོང་པ་ད་ེཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་འཁེར་དགོས་རེད་ཟརེ་བ་དེ། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དའེྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཁརོ་ཡུག་དང་གཏརེ་ཁ་སོག་འདོན་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སུས་བྱས་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཡོད་མ་གཏོགས་
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གཞན་མེད་ཅེས། འདྱིའྱི་ནང་འཁདོ་འདུག་ (We will stand up for democracy) ང་ཚསོ་མང་གཙ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་བྱེད་
ཀྱྱི་ཡྱིན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། མྱིའྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན།  ད་ེཧོང་ཀངོ་ནང་ལ་ཡོད་
པའྱི་མྱི་མང་། ཤྱིན་ཅང་ནང་ཡདོ་པའྱི་མྱི་མང་། (And Tibet) ངས་ཐ་སད་བེད་སདོ་གཏོང་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ཤྱིན་ཅང་ཚསོ་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ (East Turkistan) འབྱི་རགོས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་འཛནི་གྱི་སན་ཐའོ་ིནང་ཤྱིན་ཅང་མ་གཏོགས་ 
(East Turkistan) བྱིས་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་ལ་བོད་ཅེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། Tibet Region) བྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་
རེད་དེ། (Tibet) ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། (Common approach with likeminded countries) ད་ེདག་ཚང་མར་
རྒྱབ་སརོ་བྱ་རྒྱུར་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བ་མཐུན་མཁན་མཉམ་དུ་ཁྱིད་ནས་འབད་བརོན་བྱེད་ཀྱྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ངས་
ད་ེཟེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ (Special 

Coordinator) དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་དེའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་
ལབ་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཐབས་བྱུས་ཏོག་ཙམ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་གཅྱིག་པུ་ལབ་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱྱིས་འགན་ཁེར་ནས་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བྱདེ་དགསོ་ཞསེ་ལབ་ན་། རྒྱ་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
དང་བོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཁངོ་ཚའོྱི་ལས་འགན་འགྲུབ་པ་ནང་བཞྱིན། ཁེད་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག 
ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་གྲུབ་སོང་། ང་ཚསོ་ད་ེམྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་
མོལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་འགན་ག་ར་ེརེད་ཅེས་ཞུས་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་མ་རག་བར་དུ། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་མུ་མཐུད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ངས་
རྒྱ་ནག་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡྱིན། བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཚར་སོང་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་
གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤ ནང་ལ་བག་ོགེང་བསངས་ཡདོ། ཁྱིམས་འཆར་དའེྱི་ནང་ལ་འཁདོ་པར་བྱས་ཡདོ་
ཟེར་བ་ད་ེརེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་བྱུང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་
དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གཅྱིག་པུ་རེད། 
ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ནས་ལྟ་བ་མཐུན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་དུ་སྱིངས་ཆ་གཞན་
བསྐྲུན་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མལོ་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱྱི་ཡོད། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་སྱིངས་ཆ་གཞན་བསྐྲུན་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། འབད་བརོན་གཞན་གནང་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱིངས་ཆ་བསྐྲུན་ནས་བེད་སོད་གནང་ནས་བོད་རྒྱ་
འབེལ་མོལ་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེདམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པའྱི་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརནེ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛནི་གྱིས་འདྱི་ཟརེ་འདུག རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལྟ་བ་མཐུན་མཁན་མཉམ་དུ་ཤྱིན་ཅང་དང་། ཧངོ་ཀངོ་། བོད་
ལ་མང་གཙ་ོདང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། མྱི་མང་ལ་ཆ་ེམཐངོ་སདོ་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརདེ།   
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 ད་ེནས་ཉ་ེཆར་ཉྱི་མ་གསུམ་བཞྱིའྱི་སནོ་ལ། ཕྱི་ལོ ༢༠༢༡།༠༣།༡༩ ཉྱིན་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་དང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་
བ་ོཆེན། ཨ་རྱིའྱི་བད་ེའཇགས་སྲུང་སོབ་སོབ་སྟོན་པ་ (National Security Advisor) དང་རྒྱ་ནག་གྱི་ (Counselor) 

གཉྱིས་ (Alaska) རུ་ཉྱིན་གངས་ ༢ རྱིང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
རསེ་གཞུང་འབལེ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བཏང་བའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། (When we go in) ང་
ཚ་ོཚོགས་འདུ་འཚོགས་སུ་འག་ོདུས། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ (We are Fundamentally Odds) རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ལྟ་བ་མ་མཐུན་པ་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་པའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་ཅང་
དང་ཧོང་ཀོང་། བོད་བཅས་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་རེད། དེར་བརེན་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་ནང་དུའང་ "བོད་" བཀོད་ཡོད་པ་རེད། (Fundamental) ལབ་ན་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་
མཉམ་དུ་ལྟ་བ་མ་མཐུན་པ་དང་། རྡུང་ཁ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྱིད་འཛིན་ནམ་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆེན་དང་བད་ེ
འཇག་སྲུང་སོབ་སོབ་སྟོན་ནང་དུ་བོད་ཅེས་ཚུད་ཐུབ་པ་རེད། དེར་བརེན་ (QUAD) ཟེར་ནའང་རེད། (Indo-Pacific 

Strategy) ནང་ "བོད་" ཚུད་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ།  

ད་ེནས་ང་ཚསོ་ཞལ་ལག་ཨའུ་ཙ་ིམཆདོ་ཡདོ་ཙང་ཏགོ་ཙམ་ཉོབ་སང་འད་ཡངོ་གྱི་རདེ། ངས་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་དུས་ཚདོ་ཞུས་
པ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོཉོབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགསོ་བསམས་མ་སོང་། གང་ལྟར་གོང་དུ་ངས་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་བརྱི་ཡྱི་འདུག་ཞུས་
པ་ད།ེ ལ་ོགསར་ལ་འཚམས་འདྱི་གནང་ཡོད་པ་རེད། འཚམས་འདྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། བོད་པར་བསྟོད་
ར་ཞེ་དག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ "ཧྱི་མཱ་ལ་ཡྱིའྱི་ས་ཆ་ཡོངས་ལ་ལོ་གསར་སྲུང་བརྱི་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་
འཚམས་འདྱི་ཡོད།" འདྱི་ཡང་སྐར་མ་ ༡ གྱི་གསུང་བཤད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ "བོད།" ཅེས་ཚར་ ༢ གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། "བོད་ནང་ལ་ོགསར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཟེར་དུས་ལ་ོསྟོང་ཕག་གཉྱིས་ཀྱྱི་དཔལ་ཡོན་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་རེད། 
བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་ལ་ོབརྒྱ་ཕག་ནང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་དང་། མཚོན་རགས་ག་ར་ེམཚོན་གྱི་
རེད་ཅེ་ན། དང་པོ། (Love) བོད་པ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་བརེ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་པ། (Compassion) སྱིང་ར་ེཡོད་
མཁན་གྱི་མྱི་རདེ། གསུམ་པ། (Tolerance) བཟདོ་སམོ། བོད་པ་ཚ་ོཁགོ་པ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། བཞྱི་པ་ (Forgiveness) 
ཕ་གྱི་ནས་རྩུབ་པ་ོག་ར་ེལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། སང་མེད་གཏོང་མཁན། སྡུག་ཆགས་ལབ་པ་དང་། སྡུག་ཆགས་མ་ལབ་སནོ་ལ་
དགོངས་དག་པ། སྡུག་པ་ལབ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ལམ་སང་དགོངས་དག་ཆོག་ཆོག་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ཞྱི་བད་ེལ་
དགའ་མཁན་ཞྱིག བོད་པ་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་གཤྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།" ད་ེའད་གསུང་ཡོང་དུས་ཕྱི་སྱིད་
བནོ་ཆེན་གྱིས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་གསུང་ཆསོ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཉན་འདུག་བསམས་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་ཚ་ོབོད་
པ་ཚ་ོམ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། བྱམས་སྱིང་ར་ེལྡན་པ་དང་། ཁགོ་པ་ཆེན་པ།ོ བཟོད་སོམ། ཞྱི་བད་ེལ་དགའ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆེན་གྱིས་གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་བོད་པ་ཚོར་བསྟོད་ར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གསུང་བཤད་ནང་དུའང་ "བོད།" ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་ཐངེས་གཉྱིས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་
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དམ། གོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་གཙསོ་པའྱི་ཚང་མར་དྱི་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ཀྱྱི་བག་ོ
གེང་འདྱི་བཟདོ་སམོ་ཆ་ེབ་དང་། ཁགོ་པ་ཆནེ་པ་ོཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  ངས་ཞུ་དགོས་དོན་འདྱི་ (QUAD) དང་ (Indo-

Pacific Strategy) ཨ་རྱིའྱི་ཐབས་བྱུས་ནང་དུ་བོད་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཐེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དད་རང་
དབང་དང་། ཡང་སྱིད། ཁརོ་ཡུག བད་ེའཇགས་ཀྱྱི་སྲུང་སོབ། མང་གཙའོྱི་ཐགོ་ནས་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོགསར་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་ནས་བོད་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ (QUAD) དང་ (Indo-

Pacific Strategy) ཐབས་བྱུས་དེས་འཛམ་གྱིང་འགུལ་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། གཙོ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་ལ་རྡུང་ཁ་ཐེབས་
རྒྱུའམ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་གཅྱིག་ཤར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། ཡང་དྱི་བ་གཅྱིག་
བསེབ་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ཡོད་དམ། ཕ་ལ་ཕན་བུ་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱིར་
མང་ཤོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་དོན་གཅོད་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་ཟེར་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་ལོ་གསུམ་བཞྱི་སོན་ལ་ 
(QUAD) འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱྱི་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་འཆར་ག་ར་ེབཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་དུས། ངས་ཆ་ཚང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་དཀར་ནག་གྱི་ས་མཚམས་དང་། ཆསོ་དད་རང་དབང། ཁརོ་ཡུག ཆུ། མང་གཙོའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འད་ཚུད་
ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཤོག་ལྷེ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱི་ལས་བྱེད་འབྱིང་བ་ཞྱིག་ལ་ཕར་འདྱི་དུས་འདྱི་ཕན་
ཐོགས་པ་ོཞེ་དག་འདུག་དང་ད་ེདག་འཇུག་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཨ་རྱིར་རབ་དང་རྱིམ་པ་བཅར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་
ལྱིར་ཡྱིན་ནའང་གནད་ཡོད་མྱི་ས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བཅར་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉྱི་ཧོང་ལའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ པར་ཐངེས་
གཅྱིག་སབེས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ སེབས་མ་སངོ་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ སེབས་ཡོད་མདེ་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ལོ་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། (QUAD) རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཕ་གྱིར་འབད་བརོན་བྱས་ནས། གཙ་ོཆེ་
ཤོས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་རདེ། ད་ེནས་ཉྱི་ཧངོ་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༩༩ བོད་དནོ་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། གསར་འགྱུར་ནང་དུ་འདོན་ཐུབ་པ། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཉྱི་འོང་གྱི་གཞུང་འབེལ་བརན་
འཕྱིན་ནང་ཐནོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེང་འདོན་ཐུབ་པ་དང་། བཤད་ན་ལེན་པ་ོམྱི་འདུག་སྟེ། གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་ཡྱིན་ཙང་
བོད་དང་༸གོང་ས་མཆགོ ངའྱི་ལ་ོརྒྱུས་བརམས་ནས་དབེ་བཀྲམ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རམོ་འབྱི་མཁན་དའེང་ཉྱི་ཧངོ་
གྱི་སྱིད་བོན་གྱི་སོབ་སྟོན་པ་ཡོད་ན་མེད་ན་ (Sakurai) རེད། ཉྱི་ཧོང་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ (Madam Sakurai) 

མཇལ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཉྱི་འངོ་དུ་མོས་བརམས་པའྱི་དབེ་ད་ེབཀྲམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སངོ་ཙང་སེར་གྱི་འབེལ་བའང་
ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  

ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར། ངས་ཉྱི་འོང་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་སྱིད་སོང་ཉྱི་ཧོང་ལ་བསེབས་ནས་
བོད་དནོ་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་སོང་ཐུབ་སོང་། སྱིད་སངོ་ཐོན་གབས་སུ་ཉུང་མཐར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ 
༤༠།༥༠ ཞྱིག་གྱིས་སེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཛད་སོ་འཚོགས་ཀྱྱི་ཡྱིན། སྱིད་བོན་ཟུར་པས་མཇལ་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག 
དེའང་ཁ་སང་ཉྱི་ཧོང་གྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་བཏོན་ཚར་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་
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བཏོན་འདུག དེར་བརེན་ལ་ོལྟར་ཉྱི་ཧོང་འག་ོརྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་འབད་བརོན་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་གར་ནང་
འབད་བརོན་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་བག་ོགེང་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་བཤད་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མཛུབ་མ་ོལྔའྱི་ཐབས་བྱུས། རྒྱ་
གར་ནང་དུ་རྦད་ད་ེསྐད་གགས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལའང་
འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐངེས་དང་པ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་ཕྱིན་ཡྱིན། ད་ེནས་གལ་ཆ་ེརུ་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ 
ལོར་བཅར་བ་ཡྱིན། བསར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ིཟླ་ ༥ པ་དང་ཟླ་ ༨ པར་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ ༡༢ 
ནང་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེར་མང་པ་ོའག་ོདགོས་ཀྱྱི་ཡོད་དུས་ཐེངས་མང་པ་ོབཅར་བ་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། (QUAD) དུ་སྱིད་འཛིན་དང་སྱིད་བནོ་གསུམ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆནེ་ལས་ཁུངས་ནས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བད་ེའཇགས་བོན་ཆེན་རྣམ་པས་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་ཐབས་བྱུས་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོགཏན་འབེབས་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་ཙང་། བོད་འདྱི་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
བཅར་བ་ཡྱིན། འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ 
(Sydney) ཡྱི་གནད་དནོ་འདྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རདེ། འཁོག་བཤད་ཟརེ་ནའང་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ལྟ་
གྲུབ་ཟེར་ནའང་རེད། དགའ་མྱིན་དགའ་མདོག་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ག་རེ་ཡྱིན་པར་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ 
(QUAD) ནང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་ཀར་འབད་བརོན་བྱདེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Sydney) ཡྱི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་རདེ་
དེ། (QUAD) ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་ལ་
ཕན་བུ་གནདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞ་ེན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་ (Canberra) ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུའྱི་མཛད་ས་ོཞྱིག་ཚོགས་པ་རདེ། མཛད་སོའ་ིཐོག་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞན་པ་
ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་ཕབེས་པ་རདེ། བཀའ་སོབ་གནང་བ་རདེ། དརེ་མ་ཟད་ད་ེས་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་ལ་མཛད་ས་ོདརེ་ལས་ཐགོ་
བནོ་ཆནེ་ཕབེས་པ་རདེ། ཕབེས་པ་དའེང་སྱིད་བནོ་ལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་ནས་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས་ཕབེས་ཐུབ་
ཀྱྱི་མ་རེད། དེས་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་མཐོང་སོད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
རང་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་སོན་མ་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱིས་ཁས་ལེན་ཞུས་པར། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ག་དུས་ཕེབས་
ནའང་རེད། བོད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཛད་སོ་ག་ར་ེཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་བཅར་གྱི་ཡྱིན། ངས་ལོ་ ༡༠ སོན་ནས་
ཁས་བངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལོར་མཛད་སོ་འཚོགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་བཀའ་བོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
མཛད་ས་ོའདྱིར་བཅར་བ་ཡྱིན་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བནོ་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། 
དེར་བརེན་བོད་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ (Sydney) ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཉུང་
ཤས་ཤྱིག་ནས་ནང་ཁུལ་གཅྱིག་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། (QUAD) ཁ་ེཕན་བངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོ
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ལྱི་ཡ་རུ་ད་ེདཔག་པའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔག་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་དོན་
དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་རང་རང་མག་ོའཐོམས་པར། ཞུ་གཏུག་ཀྱང་ཆེ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་སོང་ཙང་ (QUAD) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་འབད་བརོན་བྱས་ནས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེཡྱིན་དུས་ (Indo-Pacific Strategy) སེབ་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་འཆར་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་མ་འོངས་
པར་ག་ར་ེཆགས་ཀྱྱི་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། དམག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེཆགས་
ཀྱྱི་རེད་ཅེས་དྱི་བ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོའཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་རེད། ལྟ་
གྲུབ་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རེད། ད་ེནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད། (Indo-Pacific 

Strategy) ནང་དུ་གང་འད་བྱས་ནས་བོད་དནོ་སྐོར་སོང་གྱི་ཡྱིན། ཨ་རྱི་དང་། ཉྱི་ཧོང་། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་གང་འད་བྱས་
ནས་བོད་དོན་སྐོར་སོང་གྱི་ཡྱིན། དེར་མ་ཟད་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་དང་། ཡང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གང་འད་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། ད་ེདག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གནདོ་ཤུགས་སོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སངོ་གང་འད་རག་པ་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡྱིན། འདྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་
དུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ནས་བོད་དོན་ད་ེརྒྱ་ཆེ་ས་ཤྱིག་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་ཟེར་གྱི་མེད། (QUAD Indo-Pacific Strategy) ནང་ལ་བོད་
དནོ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་བྱས་ནས་ཚུད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་ནས་འཐནེ་ཙམ་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚུད་ཙམ་དང་འཐནེ་ཙམ་བྱདེ་དུས་ང་ཚ་ོའཛུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། བརན་པ་ོ
ཆགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག ལང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་འཁྲུག་བསད། ནང་ཁུལ་བཤད་ནས་
བསད། ད་ེནས་འཐོམས་ནས་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་བཏང་བསད་ན། གཞན་གྱིས་རོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད། 
དརེ་བརནེ་འདྱི་ཚུད་པར་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེའག་ོདགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། 
ད་ེཚུད་པར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱྱིས་བོད་མྱི་ཟེར་བ་གང་འད་ཡོད་མེད་འགེལ་བཤད་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བྱས་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་རྱིང་ངས་ཁྱིམས་འཆར་དང་ (QUAD) (Indo-

Pacific) དབར་འབེལ་བ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་མཐུད་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ད་ེནས་ཞྱིབ་ཕ་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་ཡོད་ན་ངས་
རསེ་སུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ   

ད་ེནས་དངུལ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༢༥༌༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་སནོ་རྱིས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འབད་བརནོ་ཐངེས་གཅྱིག་གནང་འདུག ལ་ོགཅྱིག་རྱིང་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨༌༠༠ བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་སྐབས་
རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་རོགས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞསེ་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག གལ་ཏ་ེད་ེའད་ཡྱིན་ན་ངས་ལ་ོརེར་ཨ་
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སོར་ས་ཡ་ ༨༌༠༠ རག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་དགསོ་འདུག་ཅེས་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་
སོང་། ཉ་ེཆར་ཁྱིམས་འཆར་གཞྱིར་བཟུང་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟརེ་ན། ལ་ོརེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི། རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱིང་བོས་ཡདོ་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ས་ཡ་ ༩ ལས་མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལ་ོལྟར་གནང་དགོས་
རདེ། དའེང་ལ་ོ ༥ རྱིང་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་དངུལ་ཐོག་ནས་རགོས་རམ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ (Voice of America, 

Radio free Asia) ལ་སོགས་པ་ལའང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། ཞུ་གཏུག་བྱས་
ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རདེ། བོད་ནང་དུའང་རགོས་དངུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱྱི་རགོས་ཚགོས་ལའང་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཞྱི་རའྱི་ངས་ཚིག་ཐ་ོགཞན་དག་ད་ེའད་བཀདོ་ཡདོ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་ཀྱྱི་རནེ་
པས་ཆ་ཚང་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོར་ས་རདེ་སམ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ངས་བཀའ་ཤག་
གྱི་གསལ་བཤད་འདྱིར་བསམོས་རྒྱག་ཆགོ་པ་གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་
ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་མཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༢ 

གཞུང་འབལེ་བག་ོགངེ་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ལ།།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཞུང་འབལེ་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཞུ་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་ནས་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥།༽ ལགས་ས།ོ གཙ་ོབ་ོད་ལྟ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང། རྒྱུས་ལོན་
བྱུང་སོང། ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚ་ོལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནས་
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འཕོས་ནས་འདྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གང་གསུངས་པ་དེར་ད་ེད་ེབཞྱིན་ངོས་འཛིན་
བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད།  

 གཉྱིས་པ་དེར། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དམྱིགས་བསལས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་
འདོན་སྟངས་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་དུ་དམ་དག་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་བཤད་སོད་མཁན་དང། 
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བོད་ནང་དུ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་མེད་ཕྱི་ལ་ཧ་མ་ག་ོདུས། ལམ་སྟོན་མཁན་བཟ་ོའད་
པ་ོཞྱིག ཨ་མྱི་རྱི་ཀས་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱས་འདུག་་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་སེབས་པ་དང་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེལ་མཁནེ་རགོས་དང་ཉམས་ཞྱིབ་
ད་ེའད་གནང་ཡདོ་དམ་མེད། ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་ནས་མར་ཁ་སང་ངས་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚགོས་ཆནེ་
དང། ཆབ་སྱིད་གོས་མོལ་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཚོགས་ཚར་བའྱི་མཇུག་ཏུ། རྒྱ་ནག་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་ཀྲུང་ག་ོནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པ། ཀྲུང་ག་ོནང་བསྟན་མཐུན་ཚགོས་བོད་ལངོས་ཡན་ལག་
མཐུན་ཚོགས་ཀྱྱི་ཚོགས་གཙ།ོ པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏྱི་ནྱི་ཆསོ་ཀྱྱི་རྒྱལ་པོར་པ་ེཅྱིན་དུ་ཀྲུང་ག་ོགསར་འགྱུར་ཁང་གྱི་གསར་འགོད་
པའྱི་ཆེད་དོན་ལ་བཅར་འདྱི་གནང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ༼ཕྱི་རྒྱལ་
གྱིས་ཀྲུང་གོར་ང་ོརྒོལ་བྱེད་མཁན་ཕོགས་གཏོགས་པ་ཚོས་ད་ོཁུར་བྱ་ཡུལ་ནྱི་བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་མྱིན་ལ། བོད་བརྒྱུད་
ནང་བསྟན་ཡང་གཏན་ནས་མྱིན། ཁངོ་ཚསོ་ད་ོཁུར་བྱ་ཡུལ་ནྱི། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཁ་ེཕན་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྲུང་སབོ་
བྱ་རྒྱུ་ནྱི་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁེ་ཕན་རེད། བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ངེས་པ་དོན་གྱིས་སྲུང་སོབ་བྱེད་
མཁན་ནྱི་ཀྲུའུ་བཞྱི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་མཆོག་དང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་བཅས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་རོལ་གྱི་
འགོག་རེན་ཇྱི་འད་ཆ་ེརུང་ང་ཚོའྱི་ཀྲུང་ག་ོགུང་ཕན་ཏང་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་བ་དང་། ཀྲུང་གོའ་ིཁད་ཆོས་ལྡན་པའྱི་
སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱྱི་ལམ་བུའྱི་ཐོག་ཏུ་བསོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་དང་། ཆོད་སེམས་སྱིང་རུས་ཅན་ལ་ཤུགས་རེན་སྤུ་ཙམ་
ཡང་ཐེབས་མྱི་སྱིད།༽ ཟེར་བ་ད་ེབཤད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང། རྒྱ་ནག་ཐོག་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེཚསོ་ཁོང་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་
རདེ། གཅྱིག་ནས། གཉྱིས་ནས་ཁངོ་ལ་ད་ེའདའྱི་ཐུག་འདདོ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱྱི་མ་རདེ། ད་ེཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་བཤད་བཅུག་
པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་སྟངས་གང་འད་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད། 
དའེྱི་ནང་ལ་གཙ་ོབ་ོད་ེཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་ག་ོལ་ཁ་གཏད་གཅག་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་བོད་དནོ་སྱིད་བྱུས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་ཞྱིག་འཆད་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞྱིག་ཆགས་འདུག  
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 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་དུ་དགོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་ནས་མཐའ་མ་དེར་བོད་རྒྱ་
འབལེ་མོལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐ་སད་ད་ེཚུན་ཆད་ནས་འཁདོ་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་དུས་ཚོད་མེད་
དུས་ཁྱུག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། ད་ེརྱིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱྱི་བསམ་འཆར་རྒྱ་ནག་ལ་སད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལོར་དེའྱི་འགེལ་བརོད་རྒྱ་ནག་
ལ་སད་པ་ད་ེལ་བརེན་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཆད་པའྱི་རེན་ར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེངས་ཁ་སང་ཡང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ལན་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། ངས་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཟརེ་ན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེགཉྱིས་སད་
ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་དོན་ཐྱིང་ཟེར་བ་འདྱིས་
འགེལ་བཤད་རྱིང་པ་ོཞྱིག་བསནོ་ནས་ལན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སནོ་ནས་ང་ཚསོ་འབལེ་བ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་
བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་གྱི་མྱི་ར་ེ
གཉྱིས་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས་བཤད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་མཇུག་ལ་གནད་དོན་ད་ེབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོལ་ཉམས་ཞྱིབ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་སྟངས་ཕྱིའྱི་མཁས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྟ་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོར་གང་འད་བྱས་ནས་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས། ཡྱིག་ཆ་དའེྱི་སྱིང་འད་པ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་འདནོ་དུས་ཁངོ་ཚོས་
གནད་དོན་ད་ེརེད་འདུག་བསམས་ནས་འདོག་རྒྱུ་འད་ཞྱིག་དངོས་གནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། དང་པ་ོདང་བཞག་དང་
བདནེ་པ་བདནེ་ཐུག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས་མཐའ་མ་དརེ་རོགས་དངུལ་ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རླུང་འཕྱིན་
ཁང་གཉྱིས་ལ་ང་ཚསོ་ད་ེས་འདྱི་ནས་འབད་བརནོ་ཞ་ེདག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་ད་ེདང་པ་ོདང་བདེན་པ་འད་ཞྱིག་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བའྱི་བཟ་ོའད་པ།ོ དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་ཐ་ེབྱུས་ཞ་ེདག་
བྱས་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེམ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ཆུ་
ཚདོ་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྐར་མ་ ༥ ལ་ཞུ་དགསོ་དུས། བསམོས་རྒྱག་སྟངས་ཤེས་ཀྱྱི་མྱི་འདུག་
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སྟ།ེ ཕན་བུ་ཞྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར། ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཨ་རྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་མ་
ཐག་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང། ནང་དནོ། ད་ེནས་འདྱིའྱི་ཐོག་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་གྱི་རྱིམ་པ། འདྱིའྱི་ཐད་རྐང་
འགན་བཞེས་མཁན་ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ནང་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་མཚནོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ནང་དུ་
དནོ་ཚན་འདྱི་ཚ་ོཕར་འབལེ་བ་འདགོས་སྟངས་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ཡང་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཕར་འཛུལ་
སྟངས་འད་པ་ོགང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ལྟ་ོསད་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་དནོ་གྱི་ནང་
ལ་བོད་དནོ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུར་ཤུགས་བསོན་གྱི་ཡོད་གསུངས་བྱུང་། གང་ལྟར་ཆ་ཚང་བ་དང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ོཡོད་མེད་གང་
ཤེས་ཏ་ེད་ེལྟར་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཐགོ་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་དནོ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སྐུ་ངལ་སནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོདང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་འཆར་
འདྱི་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་ནང་དུ་དྱིལ་སགས་གནང་ཕགོས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕན་བུ་ཞྱིག་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་པ་འགའ་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔརེ་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་
སྱིད་དྲུང་ཆ་ེལྟ་བུས་འདྱི་འད་གསུང་ཡོང་དུས། ཁ་སང་ཁ་ེཉྱིན་ཞྱིག་ལ་ཡང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ལས་ལུང་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་
གོས་ཚོགས་མཐ་ོབ་རེད་ཅེས་གསུངས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན་གྱི་ཆབ་སྱིད་འདྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་གཞན་བརེན་གྱི་
བསམ་བ་ོའདྱི་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ གྱི་ཆབ་སྱིད་བསགས་གཏམ་
དང་། ལས་དོན་གནང་ཕོགས། ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཡོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
གཞུང་གྱིས་ངསོ་ལེན་གྱི་ར་བའྱི་མཐར་གཏུགས་ས་ད།ེ ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་ལ་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་འད་
ཞྱིག་གྱིས་ག་ར་ེལབ་རུང་དང་མ་ལབ་རུང། གཙ་ོབ་ོས་ོསོའ་ིམྱི་མང་གྱིས་ངསོ་ལནེ་དགོས་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་པའྱི་ལངས་ཕོགས་ཀྱྱི་
ར་དོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་དྱིལ་བསགས་གནང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་
གཟབ་གཟབ་བྱདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཡངོས་གགས་ཆགས་
པ་འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་སང་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱྱི་རྱིམ་པ་ནས། མག་ོ
སྐོར་གྱི་རྱིམ་པ་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཟེར་བའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་གྱི་
ལུང་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཡུ་རོབ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འདྱིའྱི་ལས་འཆར་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ཡུལ་ལུང་སོ་སོར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རང་འད་ཞྱིག་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་འདྱི་ཡང་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་རག་ཏུ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། གཞན་གྱི་བེད་སོད་དང་། བྱེད་ཕོགས་ཀྱྱི་ནང་དུ་མ་
ཚུད་པའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གལ་གནད་ཆནེ་པའོ་ིརྱིགས་དྱིལ་བསགས་
བྱདེ་དུས་ངེས་པར་དུ་ཕགོས་ཚང་མར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་དྱིལ་བསགས་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་
པ་ོརདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་འདྱི། ང་ཚའོྱི་བོད་ཀྱྱི་ར་དོན་འདྱི་ལྷ་མྱི་ཟུང་འབེལ་གྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། ཁ་སང་ངས་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་བཞུགས་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ལ་ནད་ཡམས་ཀྱྱི་གནད་དོན་
འདྱི། སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོམ་རདེ་ད།ེ རནེ་ངན་འགོགས་ཤར་ཆགས་ནས། བོད་ཀྱྱི་ཆབ་སྱིད་དང་གནས་ཚུལ་མང་པའོ་ིཐགོ་ལ་
ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཆསོ་སོང་གྱིས་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབེབས་
ཡོང་ཆེད་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་འཕྱིན་བཅོལ་གཏོང་དགོས་པ་དང། བསོད་ནམས་གསོག་དགོས་པ་བཅས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡྱིན་གསུང་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་
ལ་ཞུས་པ་རདེ་ལབ་ན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱྱི་ནང་དུ་ཆསོ་སངོ་ཁག་ལ་ལུང་བསྟན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཆོས་སོང་གྱི་བཀའ་ལུང་མག་ོམ་འཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་དང་པ་ོལྷ་མྱི་
ཟུང་འབལེ་གྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་པ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པོས་ཐུགས་སྨོན་གནང་ཡོད་པ། དེའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ལྷ་
དང་མྱི་ཡོངས་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་ཡོད་པའྱི་རྱིམ་པ་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་མག་ོགངས་ལ་གཏུག་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་
མོལ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོབཟོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  

 ད་ེནས་གནད་དནོ་གཞན་ཞྱིག་སྟ།ེ མཐའ་མའྱི་འབབ་ས། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱྱི་འབབ་ས་འདྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་
མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང། དབུ་མའྱི་ལམ་ནས་ང་ཚོ་གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་
འཛམོས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱ་བདོ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་མ་འངོས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་ཕན་ཐགོས་
ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབབ་དགོས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་བག་ོགེང་གནང་ཕོགས་ཀྱྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་འད་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁེར་ཡོང་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ཟེར་བའྱི་ཚིག་འདྱི་འད་གསུངས་
སོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ངས་སྐུ་ཚབ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱྱི་མ་རེད་དེ། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་སྤམ་པ་ོདང། རྫུན་མ། མ་ཡྱིན་ཡྱིན་མདོག་གནང་མཁན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
སརོ་བྱདེ་དགསོ་པ་འདྱི་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་པ་འདྱི་དངོས་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། འད་ཆགས་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་
གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་ན། ནམ་ཞྱིག་༸གོས་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་
ཏུ་སྱིལ་བའྱི་དམ་བཅའ་ད་ེལ་ཡང་བགྱུར་བ་གཏོང་རགོས་ཞསེ་གསོལ་བ་འདབེས་མཁན་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ༼ཚོགས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས།༽ ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་
ཀྱྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཙ་ོབ་ོདེར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བོད་དོན་སྱིད་བྱུས་དང་། རྒྱབ་སོར་གྱི་
ཁྱིམས་འཆར་དང་འབལེ་ནས། དའེྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གནང་སོང། སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་འཆར། དཀྲགོ་གཏམ། བསམ་ཚུལ། གང་ལྟར་སྱི་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཁྱིམས་
འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལ་ོམང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ཏུ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྐབས་ར་ེལ་ོམང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། དུས་ཚོད་གནད་འགག་ཅྱིག་ཐུག་དུས་ག་ོསྐབས་འདྱི་འཛིན་ཐུབ་
པའྱི་བསམ་བ་ོདེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཕག་
ལས་ཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་ཚོད་གཉན་འཕང་ཅན་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ོསྐབས་འཛིན་ཐུབ་པ་དེར་བཀའ་དྱིན་
བ་མེད་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག བོད་ཀྱྱི་
འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚ་ོམྱི་ར་ེང་ོར།ེ གངས་ཅན་པ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ཚང་མར་སྤབོས་པ་སསེ་དགོས་པ་ཞྱིག 
དགའ་ཚརོ་བྱུང་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབས་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིལངས་ཕགོས་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་
ལ་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་རེད། གངས་ཅན་པ་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འཐབ་
རོད་འདྱི་ཚར་ཡོད་མ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་འཐབ་རོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངས་ངོས་འཛིན་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱྱི་
ཡོད་ཅ་ེན། སྐབས་ར་ེང་ཚསོ་བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། ང་ཚསོ་ཐག་རྱིང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
དང། ནུབ་ཕོགས་ཀྱྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོལ་ད་ོསང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག ལྷག་པར་
དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་རདེ་ཟརེ་དུས་ཁངོ་ཚོས་ད་ོསང་བྱས་པ་དང་། 
ཚགས་པར་ནང་དུ་བསོད་ད་ེད་ོསང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་བབས་སུ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་
གོ་སྐབས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་ངས་གནད་འགག་ཞེ་དག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་ཨ་རྱི་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕར་གཏོང་ཐུབ་པ་རེད། དེའང་རྒྱལ་ཁ་དང་གོམ་པ་
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གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་པར། དཔེར་ན། ལྷ་སའྱི་ནང་དུ་དོན་གཅོད་
འཛུགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག འཁོད་ཡོད་དུས། འདྱི་ཚ་ོལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་རང་དབང་ལུང་
པར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད། བཀའ་ཤག་དང་སྱིད་སོང་ལ་ཆ་ཚང་མ་གཡུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོ
ཚང་མས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང། 
ལས་འགུལ་བའྱི་མྱིང་ཐོག་ལ་ཞུགས་མཁན་ཚོས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཐབ་རོད་
འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལོག་འག་ོརྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ལས་ལྷག་པའྱི། འཕགས་བོད་ཀྱྱི་ས་
མཚམས་དང་འབེལ་བའྱི་རོད་རགོ་གྱི་རེན་པས་ཚརོ་བ་དང་ག་ོརགོས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་
རྒྱ་གར་གཞུང་ངམ་སྱིད་འཛིན་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་མང་དང་ལྷག་པར་དུ་ཚགས་པར་  (Media) ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐོན་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་བབས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། ང་ཚ་ོབོད་ཀྱྱི་འཐབ་རོད་ཀྱྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ར་ེབ་ག་
ཚདོ་ཙམ་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ (QUAD) ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་
བོད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བོས་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་པ་ནས་ཕར་ཞོག་ (Narendra Modi) མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་དེ། གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་བབས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད། བོད་ལ་ཁ་ེཕན་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་གང་འད་བྱས་ནས་འཁེར་ཐུབ་ཀྱྱི་
རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ལེགས་པ་ོབྱུང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པའོ་ིནང་དུ་འབྱུང་རྒྱུ་དང། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མཚན་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
འཇུག་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱྱི་འདུག གཙ་ོཆ་ེཤོས་ང་ཚོའྱི་བོད་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་འཆར་ག་ཚོད་ཁེར་བསེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་བབས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཉག་ཕ་བ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་ (Clause) ལོགས་སུ་བཀོད་ནས་གསལ་པ་ོགདོན་རྒྱུ་ངའྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཧ་
ཅང་མཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། སྱིར་བཏང་ད་རེས་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱྱི་གོས་ཚོགས་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་གསུང་དུས། བོད་རྒྱའྱི་གནད་དོན་དང། ད་ེ
བཞྱིན་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་གནས་བབས་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་ས་ོབོ། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མ་རེད། ཀད་ཀོར་འོག་ལ་ཆགས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབོ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང། ད་ེབཞྱིན་ཕ་ོབང་
དཀར་པོ། རོགས་དངུལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོམ་རེད་ཞུ་བཞྱིན་མེད། འདྱི་དང་འབེལ་
ནས་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་གྱིས་མཇུག་ལ་ལྷ་ོཨེ་ཤ་ེཡ་དང་ (QUAD) གྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང། ད་ེཚོའང་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཅྱིག་ནྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥ ནང་དུ་ཕག་
ལས་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་ལས་དོན་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་གང་ཐད་ནས་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཟརེ་ནས། དནོ་དག་ཆ་ེ
ཕ་ཆུང་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དང་། སྱིད། ཤེས་ཡོན། དགོན་སེ། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་
ལ་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན། ཨ་ཅང་ཅང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དང་
མ་འབེལ་བ་གཅྱིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལས་དནོ་ཆ་ེཕ་ཆུང་གསུམ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའྱི་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༥ པ་དང་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་ཕག་ལས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེབཞག་ན། ད་ལོའ་ིཏོག་
དབྱྱིབས་ན་ཚའྱི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་མ་ཆགས་པ་དང། ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་
ལ་བསད་ཡོད་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་ལ་བོད་དོན་སྐོར་གེང་ཐུབ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་། ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་དང་། ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་རླབས་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ང་ཚོས་རྱིམ་པ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ཕེབས་པ་དང་། ཨ་
རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ། བོད་དནོ་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་པ། ད་ེནས་རོགས་ཚགོས། ཨ་
རྱིའྱི་རགོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ཡུ་རོབ་དང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་རགོས་ཚོགས་མཐུན་འགྱུར། ད་ེཚོའང་སྱི་ནོར་
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༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་དང་ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་རླབས་ཙམ་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཞལ་ལ་བརེན། ལ་ོམང་པོའ་ིགོང་ནས་ང་ཚ་ོདང་འབེལ་བ་བཙུགས་
ནས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིའབེལ་བ་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡོང་བ། ཁོ་རང་ཚོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་ཆ་འཇགོ་དང་ཆ་ེམཐངོ་ཡོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ། འདྱིའྱི་ངསོ་འཛནི་
གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱྱི་རདེ། འདྱི་ངས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཐགོ་ནས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་བྱུང་
བ། ཆལོ་ཁ་ཆསོ་ལུགས་ཀྱྱི་འཐནེ་འཁེར་ལྟ་བུ་དང། ཕན་ཚུན་གྱི་རགོ་ག་ད་ེའད་བྱུང་དུས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་སྱིད་སངོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས། རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གསལ་རདེ། དངོས་གནས་བྱས་
ན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་སོན་མ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ངས་ད་ལྟ་ཆབ་སྱིད་ཀྱྱི་འགན་བཞེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ་དེ། ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འགྱིག་མ་འགྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་སྱིད་སོང་ལ་ཤ་གཅུས་རྒྱབ་ཀྱྱིན་རྒྱབ་ཀྱྱིན་བྱེད་ཀྱྱི་རེད། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་སང་ནས། ཐ་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱྱི་ནང་ནས་ལབ་གེང་དང་གནས་ཚུལ་འད་མྱི་འད་བྱུང་ཡོང་དུས། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་དད་པ་དམ་ཚིག་མེད་མཁན་ད་ེཚོས་སྱིད་སོང་དང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཉམ་དུ་ཡོད་
པའྱི་པར་ད་ེཚ་ོབཀྲམ་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་སྱིད་སོང་ལ་རྒྱབ་སོར་འདྱི་འད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་
སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ངོས་འཛིན་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱྱི་རེད། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་དུས་ནས་དུས་
སུ་སྱིད་སངོ་ལ་བསྟོད་བསགས་གནང་བ་དང་། དཔརེ་ན། (Knowledgeable) ཞྱིག་རདེ་ཟརེ་བ་དང།  ངའྱི་ (Political 

leader) ཡྱིན་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ། བཀའ་ཤག་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐོར་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་འདྱི་འདའྱི་སང་ནས། ཐ་ན་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འད་
བྱས་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པ་འཁོལ་བ་མ་ཟད། ཡག་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ནས་འཁོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། འདྱི་སྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་རྒྱབ་སརོ་དང་བཀའ་དྱིན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་གསལ་
པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱྱི་འདུག མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་
འཛནི་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱྱི་རདེ་ཅསེ་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་ན་འདདོ་སངོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  



185 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དྱི་བ་ཁག་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དྱི་བ་འདྱི་ཡར་མ་ཞུས་གོང་ལ་དྱི་བ་འདྱི་གང་ཟག་ལ་མ་ཡྱིན་པར། 
གང་ཟག་ལ་སྱིང་ར་ེབྱདེ་དགོས་པ་དང་སེམས་པ་ཡག་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཟག་འདྱིའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་
དྱི་བ་ཡྱིན། ཚིག་ལ་མྱི་རོན་དོན་ལ་རོན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཡྱི་ཁྱིམས་འཆར་འགྲུབ་པ་ད་ེལ་ང་རང་
ངསོ་ནས་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང། ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་འདུག དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་འདྱི་ 
(UN Refugee Convention) གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནང་དུ་ (President G) མཉམ་དུ་
ཁ་ོཚོས་ (Expedition Treaty)  ཞྱིག་བཞག་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིས་
བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ (Refugee) བོད་པ་སབས་བཅོལ་བ་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་འགན་འཁུར་གྱི་ཆ་རེན་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་ (Human Right Council) 

གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། འདྱིའྱི་འགན་ཞྱིག་མ་གཏགོས་འགན་གཞན་དག་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ། དརེ་བརནེ་ད་ལྟའྱི་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིས་ཤུགས་སནོ་ག་ཚདོ་ཙམ་སོད་ཐུབ་ཀྱྱི་རདེ། གང་ལྟར་སདོ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 

དེ་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཞོར་ལ།  རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་གཞུང་  (BJP) འདྱི་ 
(Conservative Party) ཞྱིག་ལ་ངསོ་ལེན་བྱདེ་ཀྱྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ངའྱི་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་གར་ 
(BJP Party) ཁ་ོརང་ཚོས་ (BJP Party) ད་ེ (Conservative Party) ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྱིད་
ང་ཚོས་འདྱིར་འདྱི་ལྟ་བུ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཉེན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དེ་ལ། ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ (Anticipatory Compliance) ཞེས་གསུངས་སོང། 
ས་ོསོར་གང་ཡང་མ་རག་པའྱི་སོན་ལ་ལྷོད་གཡེང་བྱ་རྒྱུ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལ་དྭགས་
ཁུལ་ལ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་དམག་མྱིའྱི་རགོ་ག་འབྱུང་དུས། ཕལ་ཆརེ་ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་ན་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་
དབུ་ཁྱིད་དང་པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། ལ་དྭགས་གཡས་གཡོན་གྱི་
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ས་ཆ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ག་ོབའྱི་རེས་སུ། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས། 
སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ (TV) ཁག་ ༤༠ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་འདྱི་ལྟར་གནང་དུས། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཁངོ་ཚསོ་ང་ཚ་ོབེད་སདོ་བྱས་སངོ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གང་ལྟར་ཡང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གང་འད་ཞྱིག་ཕབེས་ཀྱྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་ཉན་སོད་
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