
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། 
ཚགོས་དུས་བཅུ་པ། 
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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས།  

 
 

༡༌༌༌༢༣ 
 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༢༤༌༌༌༥༣ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༥༤༌༌༌༧༢ 

༤ མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས། ༧༣༌༌༌༨༥ 
 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
གཞུང་འབལེ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ། 

 
༨༦༌༌༌༩༢ 

༦ གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའྱི་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་། ༩༣༌༌༌༡༡༥ 
 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
 

༡༡༦༌༌༌༡༤༠ 
 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ྱིྱི་སནོ་རྱིས་ོགོ་བགྲ་ོླེེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༡༤༡༌༌༌༡༧༠ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་སོབ་དེབ་དང་བསབ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ང་
རང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་གདེང་སོབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་མཚོན་པའྱི་གཞས་ཚིག་ད་ེཚ་ོའཇུག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེསནོ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དབེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེ། 
བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་མ་འགྲུབ་པའྱི་གོང་དུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ིཆ་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་བསབ་
གཞྱིའྱི་རྩ་འཛནི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བསར་དུ་སོབ་དབེ་འདྱི་ཚ་ོབསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛནི་དང་མཐུན་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོབ་དེབ་
ནང་དུ་གཞས་དང་གཞས་ཚགི་འཇུག་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གར་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན་སྨན་པ་སྐད་
གྲགས་དང་དྲག་གྲས་རྱིགས། དེ་བཞྱིན་ (Computer) ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་རྱིགས་མང་ཆེ་བ་
མཁེན་རྒྱ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མཐ་ོསོབ་ཡོངས་གྲགས་དང་སྐད་གྲགས་ཆ་ེབ་འདྱི་
ཚ་ོ (Computer) དང་བརྡ་འཕྱིན་རྱིགས་ལ་སོབ་སོང་གནང་ས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (NEET) དང་ (IIT) 

འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་
ཕྲུག་མང་ཆེ་བ་རྒྱུས་མངའ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། ཤེས་རྱིག་ནས་སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་ན་ང་ཚོས་
གསལ་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་སོབ་ཡོན་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སེར་དང་སོབ་ཕྲུག་ཕ་མའྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཕེབས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་
མེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་རེས་ལ་རྩད་གཅོད་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ན་ནྱིང་ཏོག་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་འགོ་ནས་ཀང་། འཛནི་རྱིམ་ ༡༢ སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་གཟངེས་སུ་
ཐནོ་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་གསུངས་པར། ངས་ཁངོ་རྣམས་པའྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་དེ། མེས་དབོན་བཙུག་ལག་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་ནས་རེད་འདུག སྱིར་བཙན་བྱོལ་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཏགོ་ཙམ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན་འགྲྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་ང་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་
གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༤ པ་
ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱིས་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༤ པ་ནས་འག་ོའཛུགས་དུས་སྐད་ཡྱིག་དའེྱི་ཐོག་རང་ས་འཕེར་བ་ཆགས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དང་
ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་
ནས་ག་ོཐོས་བྱུང་། ཕ་མ་ཚོའྱི་སེམས་འཚབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང། རྒྱབ་ལོངས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༤ པ་ནས་འགོ་
འཛུགས་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚོགས་ཐེངས་ཡྱིན་ནའང་རྦད་ད་ེམང་བ་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་
བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་སྐད་ཡྱིག་གཞན་ལ་ཚོགས་ཐེངས་ ༥ མ་གཏོགས་མེད་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༤ པར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚོགས་ཐངེས་ 
༡༠ དང་ ༡༢ ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཕུལ་ནས་སོང་བརྡར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་
ཡྱིག་སབོ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་གནས་ཚད་ལོངས་བ་དང་རང་ས་འཕརེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་ན་མེད་ན་ཟེར་
བའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ལོ་ཤས་གོང་དུ་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛནི་རགས་ཟྱིན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་ད་ེཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་ཤེས་ཡནོ་ལྷན་
ཚོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་
འཛིན་འདྱི་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་བཅས། སོབ་གྲྭ་ཁག ༡༢ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ 
༡,༠༠༠། དག་ེརྒན་དང་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲྱི་བྱས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེགནང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ད་ེཕྲུ་གུ་ཚོར་འཛིན་གྲྭ་ ༤ པ་ནས་འཛནི་གྲྭ་ ༨ པ་བར་དུ་བཟོས་པ་རེད། ད་ེནས་འཛནི་གྲྭ་ ༩ 
པར་སེབ་དུས་འཛིན་གྲྭ་ ༩ པའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གནས་ཚད་འདྱི་རེས་ཟྱིན་པ་དང་ཏག་ཏག་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆེད་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད། ཕ་མ་ཚོར་རྩ་འཛིན་འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་
བསམས་སོང། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། དག་ེརྒན་ཚོས་ཕ་མར་གསུང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ཕ་མ་མང་པོས་འདྱི་མཁེན་གྱི་མ་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་ཚན་ད་ེནམ་རྒྱུན་
ཚགོས་ཐངེས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ག་བ་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་
གསུང་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག། རྩ་འཛིན་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐུད་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཆ་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
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བཞྱིན་དགེ་རྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ན་འདྱི་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་སར་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ།  

ད་ེནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དགེ་རྒན་མེད་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། འདྱི་ཏན་ཏན་རེད། ད་ལྟ་ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་དག་ེརྒན་དགོངས་པ་ཞུས་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སྱིར་བཏང་དགོངས་པ་ཞུ་སྟངས་ཞུ་ལུགས་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཚབ་གསར་དག་ེརྒན་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་དཀའ་
ངལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དག་ེརྒན་གསར་
པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཚར་འདུག བསྐ་ོགཞག་ཡྱི་ག་ེའདྱི་ད་ེརྱིང་ངམ་སང་ཉྱིན་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་འདྱིར་ཆ་འཇོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཚད་ད་ེཨང་གྲངས་རང་པའྱི་མཚོན་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་དཔ་ེགནད་འགག་རེད། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེབཞྱིན་དུ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ དང་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགསོ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེ
ན། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་འགྲ་ོསྟངས་འགྲ་ོལུགས་དང་། ལུགས་སལོ་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་དུས་གང་ལྟར་གཞྱི་འཛནི་
ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོའ་ིནང་དུ་གཙ་ོབ་ོ
སོ་སོའ་ིལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་སོད་ལམ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་
འགག་རདེ་ལ། ད་ག་རང་ང་ཚསོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རེན་པས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་སལེ་རྒྱུ། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་འབྲེལ་བའྱི་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་འགྲོ་ཐུབ་མེད་པ་ད་ེདངོས་
ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། འདྱི་ཡང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཆགས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག 
དཔརེ་ན། དག་ེརྒན་ཆདེ་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་འདྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་དྲ་ཐགོ་ནས་སབོ་གྲྭའྱི་འགན་
འཛིན་ཚོར་ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གདོང་ལེན་དང་། ལག་བསྟར་
གནང་སྟངས། ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སོང་གྱི་རྱིམ་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚསོ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་ཚ་ོལ་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་ཕུལ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སངོ་ཡྱིན་ནའང་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་གས་ོའདྱི་འདང་གྱི་མེད་པ་དང་། འདྱི་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་
ཤུགས་སོན་འཕར་མ་སོན་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་
མེད་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་
གསོ་འདྱི་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུར་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ལའང་འགན་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་
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མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཟང་སདོ་ཀྱི་སོབ་གས་ོཡྱིན་ནའང་
རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། སོབ་གསོ་ཡག་ཤོས་འདྱི་མྱིག་དཔ་ེབརྒྱུད་འགྲ་ོརྒྱུ་འདྱི་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་
གས་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དམྱིགས་དཔ་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བསྟན་ན་ད་ེབཞྱིན་སོབ་གས་ོའགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པར་
བརནེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ད་ེཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (YouTube) བརྒྱུད་
གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཟློས་གར་དང་གཏམ་བརོད་ནང་དུ་ནང་དོན་ཡག་པ་ོམེད་པར་བརེན། བརྡ་ལན་ཞན་པ་ོཞྱིག་འགྲོ་ཡྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང། ངས་དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲའྱི་ (YouTube) ངས་ད་ལྟ་མཐོང་མ་སོང། 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་བསམས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཟློས་གར་དང་གཏམ་བརོད་རྱིགས་བཟོས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གསོ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་མྱིན་ནམ་སྙམ། ངས་ད་ལྟ་
དངསོ་སུ་བརྙན་ད་ེམཐོང་མེད་དུས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཧ་ག་ོམ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་རདེ། ང་ཚསོ་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག ང་ཚ་ོམྱི་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་
ཚའོྱི་བརྒྱུད་སབོ་གས་ོའདྱི་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོ
རེད་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། འགན་འཛིན། ཕ་མ་བར་དུ་སྙོབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ཁངོ་ཚ་ོལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ལམ་སྟོན་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོབ་དབེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་དེབ། 
ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་དགོན་ས་ེཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བེད་སོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་
དབེ་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མངགས་ཉ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ཆག་ཡང་གྱི་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་འདུག སོབ་དེབ་ཀྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་བརྒྱུད་
ནས་མངགས་ཉ་ོགནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་ག་རང་གནས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་གྱི་གཞོགས་འདེགས་རྒྱུ་ཆ་དང་། སྒྲུང་དེབ་
རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲེམས་སེལ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་གྲངས་ ༡༦ དང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་སར་ཡང་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་གྲངས་ ༥ མ་གཏོགས་
བསར་དུ་མཚན་གཞུང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། སྐར་མ་ ༥ གསུང་མཁན་ཚོས་སྐར་མ་ ༥ ནང་དུ་གསུངས་ཚར་བ་གནང་རོགས་མ་
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གཏོགས། སར་ཡང་སྐར་མ་ ༣ གྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། དུས་ཚོད་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་མར་འགངས་འགྲ་ོཡྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་
གཙ་ོདོན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་བསར་དུ་གསལ་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་བསོམས་ ༢༡ 
ཡོད།  

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་སནོ་
རྩྱིས་དང་འབྲེལ་ནས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་འགོ་ཨང་ ༣༡ དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་
དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭ་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལག་ལནེ་བསྟར་སའྱི་ལྟ་ེགནས་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོནས་ཟས་དོད་མ་གཏོགས་སོབ་ཡོན་གྱི་དོད་ལེན་
ཆགོ་གྱི་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་ཚོས་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ལ་ོའཁོར་མ་ོཁ་ལག་བཟས་མེད་དུས། ཁངོ་
ཚསོ་ཟས་དོད་ཡར་བཞེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཟས་དོད་འདྱི་ཕ་མ་ཚ་ོལ་ཕྱིར་སོག་བྱ་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཟས་
དདོ་འདྱི་སནོ་རྩྱིས་ཀྱི་ཆ་རནེ་གང་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་ད་ེལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་དག་ེརྒན་ཚ་ོནས་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་བྱ་ལམ་
གསར་པ་ཞྱིག སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོནས་ཀང་སོང་སྟངས་གསར་པ་ཞྱིག ད་ེབཞྱིན་ཕ་མ་ཚརོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱིས་སོབ་སོང་
ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་
རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ང་རང་ཚོའྱི་སདོ་སའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕ་མ་ཚསོ་ཕྲུ་གུ་ལ་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བ་ཕྱུག་
བཙོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་ངམ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སངོ། ང་
རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་མ་ཚོར་འདུན་པ་ཡོད་པ་དང། ནུས་པ་ལྡན་པ། ཏན་ཏན་རང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
དགའ་བསུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོ་སོར་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཐོབ་མེད་དུས་སེམས་ནས་བསམས་པ་
ཡྱིན་ནའང་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ལ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་སོད་
དུས་གཞན་དག་ལ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེའདྲའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐབས་སུའང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་
འབྲས་ཡག་ཐག་ཆོད་བཏོན་པ་དང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དང་དབུ་ལས་ཡོངས་རོགས་ལ་
ལེགས་གསལོ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་གཟངེས་རགས་རག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པ། ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚ་ོམཐ་ོརྱིམ་ནས་ཡང་རྩ་ེལ་གང་འདྲ་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་
རྒྱུན་དུ་ཁངོ་རྣམ་པར་འབྲལེ་བ་གནང་ནས། ཁངོ་ཚསོ་ད་ལྟ་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་གྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་པ་
ཁག་ཅྱིག་དངོས་གནས་ནད་མནར་རེན་པས་གནས་སྐབས་མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚོ་ག་
པར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ནུས་པ་འདྱི་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ནུས་ལྡན་དང་། གཟེངས་སུ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་དུ་དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་བཟོ་མྱི་ཐུབ་པ་དང།  དགེ་རྒན་གྱི་
གསལོ་ཕོགས་སྱི་ཡོངས་ལྟར་བཟ་ོམྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་རེན་གཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པ། གལ་ཏ་ེངའྱི་ག་ོསྟངས་ནརོ་
མེད་ན་བཀའ་འདྲྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་འདྲ་པོ་བྱས་སོང། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སོན་མ་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་
བར་ཁད་ཡོད་པ་དང་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དགེ་རྒན་འཕལ་སེལ་བཞག་པ་འདྱི་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སེམས་
ཤུགས་ལའང་གནོད་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་ལའང་གནོད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པའྱི་སྐབས་དེར། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་བཞེས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ལམ་
སང་ཞྱིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་འདྱི་གནང་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་
སེལ་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོབ་
སྱི་གཏན་འཇགས་མེད་ནས་ཡང་སེ་བརེད་པ་ོབརྒྱབ་ནས་འཕལ་སེལ་བསྐོས་པ་འདྱིའྱི་སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་
རྒྱབ་སོར་ཡོད། སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོའཁྱིད་མཁན་ནམ་དམག་དཔོན་འདྱི་སོབ་སྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་འཐུས་
ཤོར་མདེ་པ་སྐ་ོདགསོ་རྒྱུ་དང་། 

ད་ེས་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཀོག་རྩལ་ད་ེས་གདངས་གཞྱིར་བཟུང་སོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུས་པས། སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་
རྩྱིས་བཞེས་པའྱི་མཚམས་དེར་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ཕལ་ཆེར་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་
མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་དང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་རེན་གྱི་རེད། 
མ་འོངས་པར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ས་གདངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་གདན་ས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལའང་ཟབ་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་གསུངས་སོང། འདྱི་ཚ་ོལ་ངེས་པར་དུ་དགངོས་བཞེས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་ཚོའྱི་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་མ་སེབས་བར་དུ་སྒུག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འཐུས་ཤོར་མང་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ས་ོ
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སོས་མཐོང་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས་བཞུགས་རགོས་གནང། 
སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང།༽ ད་ེའདྲའྱི་གནས་དུས་དང་འཚམ་པས་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་
འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་རང་ཚརོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུའྱི་ལས་དནོ་
བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སང་ལ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དཔེ་ཆ་བཞག་ན། དགེ་རྒན་ཉྱིན་མ་ོཞེས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་སྲུང་བརྩྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེམྱི་རྱིགས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རསེ་སུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། བོད་ཀྱི་ཐུན་མངོ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་དག་ེརྒན་ཉྱིན་མ་ོད་ེའདྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་དམ། རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་རདེ་དམ། བསམ་བ་ོབཏང་ནས་དརེ་འགགོ་རནེ་
ཞྱིག་འཕད་པ་རེད་དམ། དཔེར་ན། ཐོན་མྱི་སཾ་བ་ོཊ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་ལ་ཡྱི་གེ་གསར་གཏོད་བྱས། ད་ེབཞྱིན་བཙན་པ་ོསོང་
བཙན་མཆོག་ལའང་མྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཡྱི་གེ་སོབ་པའྱི་དགེ་རྒན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུ་ཐནོ་མྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་བྱ་བ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་གྱི་དུས་ཚདོ་དང་བསྟུན་ནས། དག་ེརྒན་ཉྱིན་མ་ོགཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཚོར་འབྱུང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕྲུ་གུ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བག་ཆགས་གསལ་པོ་གཞག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་དགེ་རྒན་ཟེར་དུས་
ཕོགས་གང་ཐད་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེརྱིང་ཕག་རོགས་རྣམ་པས་དགེ་
རྒན་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དག་ེརྒན་ལ་ཆ་ེམཐངོ་སདོ་དགོས་པ། དག་ེརྒན་ཚའོྱི་གླ་ཕོགས་སར་དགོས་པ་བཅས་
མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ནས་ཀང་སོ་སོའ་ིའགན་ཁྱིད། དགེ་རྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་འདྱི་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་དམྱིགས་བསལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་
དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལས་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོང་པ་དང་། 
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ཆབ་སྱིད་པ། ཚན་རྱིག་པ། གཞུང་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིགས་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཆེས་གལ་ཆེ་
ཤོས་དགེ་རྒན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་སྙམ། དཔེར་ན། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡར་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དགོས་ན། དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྲ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོདགོས་ན་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོ
དང་མྱིའྱི་ཀུན་སོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་དགོས་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཡྱི་
རེད། ད་ེདག་གྱི་རྩ་བ་དག་ེརྒན་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དག་ེརྒན་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་འགན་འཁྱི་གང་ཡོད་པ་ད་ེ
གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག མཚམས་ར་ེསྟབས་བད་ེདང་གོ་ས་རག་ན་གཞན་པ་ལ་འགྲོ་ཆོག་ཆོག་མ་ཡྱིན་པ། མྱི་རྱིགས་
ཤྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་པ་པ་ོང་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་བསམ་བོའ་ིཀུན་སདོ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་དའེྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དཔེ་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་གོང་དུ་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གླ་
ཕོགས་ལ་སོགས་པ་སར་དགོས་རེད་ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ངས་ག་ར་ེབསམ་བ་ོའཁོར་
སོང་ཞེ་ན། ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དཔེར་ན། དགོན་ས་ེཁག་ཏུ་
ཡོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ན་གླ་ཕོགས་སོར་མ་ོགཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་ཉྱི་མ་ར་ེརེར་འཛིན་གྲྭ་
ལྔ། དྲུག བདུན། བརྒྱད་ཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གནས་ཤྱིག་དར་སེལ་དང་གོང་སལེ་
བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་འཁྱི་ཞྱིག་ས་ོསོར་ཡོད་པ་ད་ེཡང་དག་པ་བངས་ནས། དངོས་གནས་དཔའ་བ་ོ།ཤ་སྟག་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
བྱུང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་ད་ེརྱིང་ངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་མ་འོངས་པའྱི་སོན་རྩ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཁངོ་ཚའོྱི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐགོ་།ཤུགས་བསནོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོབོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་
པ། གདོང་དམར་བོད་པ་ཚང་ཟརེ་དུས་ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་། བསམ་བོའ་ིསྟོབས་ཤུགས་ཀྱི་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
གདངོ་པ་དང་ག་པར་ནས་བལྟས་ནའང་ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུའྱི་རྣམ་པ་མ་གཏོགས། གདངོ་དམར་བོད་པ་ཚང་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཟེར་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་འཚོ་བའྱི་ཟས་
བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ལའང་། ང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཁ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་ཤ་དང་ཁག་གྱི་མཆེད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁངོ་ཚོར་
ཟས་བཅུད་འདྱི་འབྲས་དང་དཱ་ལྱིས་འཕོད་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ལབ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤ་རྡོག་བཙ་ོ
བྱེད་དགོས་ནའང་འདྲ། གྲོ་མ་མར་ཁུ་བཟ་ོདགོས་ནའང་འདྲ། རླངས་བཙོས་ཐུག་པ། རྩམ་པ་ལ་སོགས་པ། དངོས་གནས་
བོད་རང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་ཟས་བཅུད་ད་ེའདྲ་གཏངོ་དགསོ་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། ར་ེསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། 
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ད་ེནས་སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཆས་དེའང་བོད་རང་གྱི་སྱིག་ཆས་སུ་སྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་གསུང་དུས་བ་ོཕམ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ། རང་དབང་མེད་པའྱི་གཞན་དབང་འོག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་
སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བདོ་ཀྱི་ཆས་གོས་སྱིག་ཆས་སུ་བཞསེ་ཡདོ་པ་མང་པ་ོམཐངོ་རྒྱུ་འདུག  འདྱི་ཚ་ོདཔ་ེམཚནོ་
བཞག་ན་གནོད་མ་གཏོགས་ཕན་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོཚ་ོལའང་སྟབས་མྱི་བད་ེབ་དང་། ཚ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རདེ་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དརེ་འགན་འཁུར་གནང་རགོས་བྱསོ།  

 

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

ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཐལ་ཆ་མ་ཕྱིན་པ་དང་། གཞན་ལ་དམའ་འབེབས་མེད་པའྱི་ཐོག་
གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཞད་གད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་གནོད་འགྲ་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཐུགས་གཟབ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། ཡང་རེས་སུ་གཙ་ོསོང་བྱེད་མཁན་གྱིས་གནང་མ་
སོང་ཟརེ་ནས་ཚུར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ལན་འབུལ་
ཐུབ་པ་ད་ེདག་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེསོན་རྩྱིས་དང་འབྲེལ་ནས་ཟས་དོད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། དརེ་ལན་
རསེ་སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ འོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེ
དག་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེར་སོབ་ཁྱིད་གནང་བར་ཡ་ོབྱད་།
(Computer) དང་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་འཛོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་
གཅྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གཅྱིག་དང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ། བཞྱི། 
ལྔས་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་མ་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་ནས་ཕྲུ་
གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ད་ེམུ་མཐུད་འགྲོ་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེར་ངས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  



10 
 

 ད་ེནས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དཀའ་ངལ་ཞུ་
མཁན་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་བར་ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་འགྱུར་སོར་
དགོས་འདུག་ཅེས་ཐད་ཀར་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ར་ེཟུང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
སྐབས་སུ་བབ་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། དཔེར་ན། ཉལ་
ཁང་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ལག་དངུལ་སད་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་
ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན་ཚོར་དྲ་རྒྱའྱི་དོད་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་གོང་ལ་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རགོ་ཞྱིབ་འགེངས་ཤོག་ཅྱིག་མར་བཏང་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། ཁྱིམ་ཚང་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་དྲ་ཐགོ་དང་དྲ་ལམ་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་དུས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་འདུག ཁྱིམ་ཚང་ནང་
དུ་མཐུན་རེན་ག་ར་ེའདུག ག་ཚོད་འདུག ད་ེའདྲྱིའྱི་རགོ་ཞྱིབ་ཞྱིག་མར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མྱི་ར་ེང་ོར་ེལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Computer) དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མཐུན་འགྱུར་སོར་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་རོག་ཞྱིབ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཆོག་
པར་གྱིས།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་སོབ་མ་ཚ་ོདང་། ལྷག་
པར་དུ་སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེདག་ལས་གཅྱིག་
ནད་མནར་རེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད། ན་
ནྱིང་སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་འཐོབ་མཁན་སོབ་མ་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་མཐ་ོསོབ་ཏུ་སོད་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཁོངས་ནས་ང་ཚོས་ཧ་
ག་ོབ་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་སུ་ཚུད་རྒྱུགས་བཏང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པ་ོསོན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་ནས། ཆདོ་གན་ཐོག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ག་དུས་གཏན་འཇགས་ཆགས་ཀྱི་རེད། གང་འདྲ་བྱེད་
རྩྱིས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོས་དེར་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། སོབ་གྲྭ་
ག་ཚོད་གཅྱིག་གནས་ཐུབ་ས་རེད། སོབ་གྲྭ་ག་ཚདོ་གཅྱིག་དགོས་མཁ་ོཆགས་ས་རེད། དའེྱི་ཐོག་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད་དམ། དེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ག་ཚོད་སོར་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་ཅྱིག་དགོས་ས་རེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གཏན་འཇགས་དག་ེརྒན་ག་ཚདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོས་མཁ་ོལ་གཞྱིགས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་གམོ་པ་སསོ་ནས་འགྲ་ོརྒྱུ་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཀོག་རྩལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་གསུངས་སོང་། བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སོབ་ཚན་ཞྱིག་བཟ་ོའགོད་བྱེད་པར་
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དགོས་མཁ་ོགལ་ཆེ་ཤོས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཞུས་ན། བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་
འཛིན་ད་ེལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ད་ེརདེ། བསབ་གཞྱིའྱི་རྩ་འཛིན་དརེ་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་བཟསོ་པ་དང་། སོབ་
ཚན་འཆར་འགོད་གནང་གྱི་རདེ།  སོབ་ཚན་འཆར་འགདོ་ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གནང་གྱི་ཡྱིན། ད་ེ
འདྲ་མར་བང་བསྱིགས་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཨྱིན་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གཏན་
འབེབས་འགྲུབ་པ་རེད། དེར་མ་ཟད་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚང་མ་དང་། དག་ེརྒན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལ་དེའྱི་ང་ོ
སདོ་ཟྱིན་ཡོད། དངསོ་གནས་བྱས་ན་བསབ་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེན་ནྱིང་ནས་ཚར་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་ད་ེལྟར་འགྲོ་ཐུབ་མ་སོང་། གཏན་འབེབས་འགྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་ང་ཚོས་ད་ེདང་འཐུན་
པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། རྱིམ་པས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཟབ་སོང་
ཞྱིག་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གསུངས་གནང་སོང་། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དགེ་
རྒན་གྱི་ཉྱིན་མ་ོཞེས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ཚོར་ཆེ་མཐོང་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ལ་
བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་མུས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཉྱིན་མོ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་སོབ་དཔནོ་ཐནོ་མྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སསེ་ཚསེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྲུང་བརྩྱི་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་
ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གུང་གསེང་དང་དུས་
དྲན་མང་པ་ོཞྱིག་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་
དགངོས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སངོ་། ང་ཚའོྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ནང་ལ་སལོ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་
གནས་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དག་ེརྒན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོདག་ེབའྱི་བཤེས་གཉེན་དང་དག་ེརྒན་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་སྐོར་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་སུ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་ཁོང་ཚ་ོལ་མྱིག་དཔེ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ད་ེགཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་དགོན་ས་ེཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚང་མར་ང་
སེར་གྱི་ངསོ་ནས་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ཟས་གཅུད་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐོར་རེད་འདུག གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་དུས་གསུམ་
གྱི་ཁ་ལག་ད་ེདག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་སོབ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་གུང་གྱི་གསོལ་ཚིགས་
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མ་གཏོགས་ཕ་མ་ཚོས་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐད་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞལ་ལག་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ་
ད་ེང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། སྱིར་ན་གཞོན་ཚོའྱི་འཚར་ལོངས་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་
ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པ་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརདེ་འདུག ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཕྲུ་གུ་རང་ཉྱིད་དང་ཕ་མའྱི་ངསོ་ནས་ཕྲུ་གུ་
ཚ་ོལ་ཁ་ཟས་རྱིགས་མཐུན་རནེ་སར་བའྱི་སྐབས་སུ། བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཟ་དགསོ་པའྱི་སོབ་གས་ོསནོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་སྙམ། གང་ལགས་ཞུས་ན། ང་ཚསོ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཟས་བཅུད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཕུལ། ཕགོས་གཞན་ནས་
ཁ་ལག་བཅུད་མེད་པ་དང་། འཕོད་བསྟེན་ལ་གནོད་རྒྱུའྱི་ཞལ་ལག་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཕ་མ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཁ་ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སོད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབྲེལ་ནས་ཡྱིན། ཕག་སེལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱ་ནག་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་སྐབས་སུ་དག་ེརྒན་དང་། སོབ་མ་དག་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་པ་རེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ལ་གདོང་ལེན་གནང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརྩོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་
གནང་སྟེ། ང་ཚ་ོདཀའ་ངལ་ད་ེནས་མར་དོན་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་སུ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་སོབ་
གྲྭར་འབྱརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་འདས་ལ་ོ ༢༠༢༠ ད་ེཉམས་མོང་དུ་བངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལ་ོ
གསར་པར་སོབ་ཁྱིད་གནང་དུས། ང་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཐགོ་ཟབ་སོང་ཁག་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབསྱིགས་ཡོད་
གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག།།དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་དང་། གློག་ཀད་ (Screen Timing) ཉུང་དུ་གཏངོ་
གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་གསར་པར་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཚོ་བེད་སོད་མ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སོབ་སོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། ལས་ཀ་བྱ་ས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེདག་ལ་སྟངས་འཛིན་ལྡན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་སོང་བརྡར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་
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མ་སོབ་གྲྭར་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནམ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་བསར་དུ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དཀའ་ངལ་འཕད་
སོང་ཟེར་ནས། གྲ་སྱིག་མེད་གསུངས་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པར། གྲ་སྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་སོང་བརྡར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་
འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། (NCRT) ནས་ཏོག་
དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབྲལེ་ནས་ལམ་སྟནོ་ (Guideline) ཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སྟངས་འཛནི་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མྱི་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་དང་འབྲེལ་ནས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དྲན་གསའོ་ིརྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་གཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐངོ་
གྱི་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཚང་མ་ཞེད་སང་སེས་བསད་པའྱི་གནས་བབས་
ཤྱིག་ཏུ་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཁོར་ཡུག་གུ་ཡངས་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐོག་འབད་བརྩནོ་ཞྱིག་གནང་དགོས་འདུག ཞེད་སང་འོག་སོབ་
སོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། གུ་ཡངས་པ་ོཟེར་དུས་སང་མེད་མ་ཡྱིན་པར། འཕདོ་བསྟེན་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཟབ་
གཟབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞེད་སང་དང་བོ་འཚབ་ཡོང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་རེད་དེ། དེའྱི་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ལམ་སྟོན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེགནང་དགོས་འདུག་ཅེ་ན། (POSCO) ཡྱི་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབྲེལ་ནས། དཀའ་ངལ་
འདྱི་ལྟ་བུ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་ན་ཚའམ་དཀའ་ངལ་རྙྱིང་པ་དེ་བསར་དུ་མ་ལངས་པའྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་དང་། 
ཐུགས་སང་གནང་སྟེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་འདུག ང་ཚོས་ (POSCO) ཡྱི་
ཁྱིམས་ཆར་ཞུ་དུས་བུ་མ་ོཆུང་ཆུང་གཅྱིག་པུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། སོབ་ཕྲུག་སུ་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་འདྱིའྱི་ཐགོ་བསར་དུ་དྲན་གས་ོསྐུལ་རོགས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་བོ་ཊའྱི་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་སྟེ། ངས་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་གླེང་འདདོ་ཡདོ་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་དང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སབ་གྲྭའྱི་དག་ེ
རྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གསོ་ཕོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་པར་ཞེ་དྲག་ཆགས་
བསད་འདུག ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེསར་
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དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་དྲང་པོའ་ིཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲང་པ་ོབྱས་
ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོརེད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་
འབོད་སྐུལ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཐད་ཀར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་
འགོ་ལ་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་སྙམ།  

ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་ངས་ད་ོསང་བྱུང་བ་དེ། དག་ེརྒན་དགུང་ལ་ོབགྲེས་པ་ཚོར་བཞུགས་སའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་
བསྐྲུན་འདུག དེར་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་པའྱི་དགེ་རྒན་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་ལ་མཐུན་རནེ་ད་ེརྱིགས་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

མཐའ་མ་དརེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ནས་གསུངས་སོང་། ས་ཾབ་ོཊ་དང་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭས་
སོབ་ཡོན་བཞེས་དུས་ཟས་དོད་ཅེས་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཟས་དོད་ད་ེཕོན་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། འོན་ཏེ་
འདས་ལོའ་ིནང་དུ་རྒན་ལགས་ཚོས་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོས་སོབ་སོང་བྱེད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ཞལ་ལག་མཆོད་མེད་ཙང་ཟས་དོད་ཀྱི་གནས་བབས་ད་ེཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེདང་རན་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གལ་ཏ་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཆདེ་དུ་སོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཁངོ་ཚ་ོཉམ་ཐག་གྱི་
གནས་བབས་ཤྱིག་ལྷུང་ཡོད་པ་ངས་མཐངོ་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོས་ོཕྲུ་གུའྱི་ཤེས་ཡནོ་ཆེད་དུ་འབུམ་མང་
པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེསོར་མ་ོ ༥༠༠༠ ཞྱིག་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐད་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་
གྱིས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དག་ེལས་ཡངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ། ངས་ད་ེ
བཞྱིན་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་དུས་ཚོད་ད་ེཙམ་མེད་པར་སངོ་ཙང་དྲྱི་བ་གཉྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། དང་པ་ོད།ེ།གྲསོ་ཚོགས་རྱིམ་པའྱི་ནང་
དུ་རདེ། ད་རསེ་ང་རང་ཚ་ོཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དག་ེརྒན་ད་ེག་ཚདོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་རགོ་
གནང་དགོས་པ། ཁོང་རྣམ་པས་ཕྲུ་གུ་གས་ོསོང་ལ་ཁད་པར་ག་ཚད་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ། ཁོང་རྣམ་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་རེད། སྱི་
ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱིས་ཀང་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ངས་གོ་ཐོས་སུ་ཉ་ེཆར་ལོ་ ༤༡ ཧྱིལ་པ་ོ ༼ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར།༽ ཕག་ལས་གནང་མཁན་
དག་ེརྒན་ཞྱིག མཐའ་མར་རྒན་ཡོལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲང་བདེན་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་
ཐོག་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སཾ་བ་ོཊའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་དེས་ལོ་ ༤༡ 
ཕག་ལས་གནང་བ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུས་མྱི་འདུག དེར་བརེན་ཁོང་ལ་རྒས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཆ་འབུལ་ཐུབ་མྱི་འདུག དངུལ་
ལས་ལྷག་པ་མྱི་ལ་ོ ༤༡ ཧྱིལ་པ་ོཕག་ལས་གནང་བར་ངསོ་འཛནི་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ངས་དག་ེརྒན་དའེྱི་མྱིང་འབོད་བྱེད་ཀྱི་མྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ང་ལ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ེརྒན་དའེྱི་སོབ་མ་
ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འབྱོར་བྱུང་། དག་ེརྒན་དེའྱི་མཉམ་དུའང་ཐུག་འཕད་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ འཁོད་ལག་འཁེར་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་དསེ་ལ་ོ ༣༡ ཕག་ལས་གནང་
བར་ངོས་འཛིན་ཞུས་འདུག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ས་ཾབ་ོཊས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ངསོ་
འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོས་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། དགེ་རྒན་དེས་ལས་འགོ་བཙུགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཕུལ་མེད་པ་དང་འདོན་རྒྱུ་མེད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Appointment 

Letter) ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་ལུང་འདྲནེ་བྱས་འདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་ངས་ཤེས་རགོས་ལྟར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཾ
བ་ོཊ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སཾ་བ་ོཊས་དེའྱི་ཐོག་ཞལ་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་དང་། ད་ལྟ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་
པ། ལོ་ང་ོ ༤༡ རྱིང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ེམཐོང་དང་ངོས་འཛིན་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ངས་ལུང་འདྲནེ་བྱས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་དནོ་ཕན་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་མེད་པར་སོང་ཙང་། མཐའ་མའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཁ་ཐུག་ཞུས་ནས་མཇུག་སྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལོ་ ༢ གོང་ལ་ (JNU) མཐ་ོསོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས། ད་ེས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༦༠ ལྷག་
ཙམ་འགྲ་ོཐུབ་སར་སོབ་ཡོན་ལྡབ་བཅུ་འཕར་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ མ་གཏོགས་འགྲ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་བདོ་རྱིགས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་
དངོས་གནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཡོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་མཐ་ོསོབ་རྩ་ེཕུད་
དེའྱི་ནང་དུ་སོབ་འཇུག་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་ཐོག་དེ་སའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡྱིན་
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གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀལ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་མྱི་འདུག འཛནི་སོང་གྱི་
ཐགོ་ནས་མཐ་ོསོབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རདེ། དེས་རེན་པས་མ་
འོངས་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་གསར་སྐྲུན་བྱེད་སར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་
འདུག་སྟེ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཞུས་ཟྱིན་པར་སོང་ཙང་བསར་ཟློས་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། གཙ་ོབོ་ད་ེའཕལ་
སེལ་གྱི་དགེ་རྒན་ད་ེགཏན་འཇགས་ང་ོབོར་སྐ་ོཕོགས་ཐད་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གནས་སར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་སྟ་ེཞུས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བསར་ཟློས་བྱེད་ཀྱི་
མྱིན།  

ད་ེནས་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ག་རེ་བྱས་རེད་ཟེར་ན། ༼ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། 
མཚན་འབོད་མ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཟེར་བའྱི་རེས་སུ་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་འཇྱིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་ཞུས་ཡོད། དེར་
ངས་ག་ར་ེདྲན་སོང་ཟརེ་ན། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོལ་སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་ཅསེ་ལབ་ཡདོ་པ་རདེ། སྱི་ཞུ་ཞེས་པའྱི་ཚགི་གཉྱིས་ད་ེད་ལྟའྱི་
ལས་བྱེད་ད་ེཚོ་ལ་ང་ོསོད་བྱེད་དགོས་ས་རེད། སྱི་ཞུ་ཟེར་བ་ད་ེདཔོན་ཉམས་བསྟན་ས་དང་དཔོན་པ་ོའཁབ་ས་གང་ཡང་མ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་བཞུགས་ཡོད། ད་ོདག་གྱི་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀའང་ཡོད། ད་ེདུས་ཁོས་ཉམས་བསྟན་
ནས་རྐང་པའྱི་སྟངེ་ལ་རྐང་པ་བཞག ལག་པ་ད་ེཅོག་ཙའེྱི་སོང་ལ་་་བརྡབ་་་བརྡབ་བརྒྱབ། སྐད་ཆ་འཆད་དུས་ཉམས་དང་སོར་
ཤོབ་བྱེད་དུས་ངས་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོད་དཔོན་ཉམས་བསྟན་ས་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དགོངས་འོག་དུ་སྱི་ཞུ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེབརེན་ནས་ང་ཚ་ོལས་བྱེད་རེད། སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་རེད། མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་སྒྲུབ་
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མཁན་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་མང་ལ་ཁ་བརྡུང་སོད་མཁན་དང་ཉམས་བསྟན་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་
ནས་ཀང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྷན་ཁང་སུ་དང་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མ་འདྱིར་
དཔོན་པ་ོབྱེད་དུ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་འདྱིར་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ལེན་
མཁན་རང་རང་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་དུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡོང་དུས། ངས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ངས་གཉྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་དཔོན་པ་ོབྱེད་དུ་སེབས་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་སུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ལྷན་
ཁང་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བྱདེ་ད་ེཚ་ོཁེད་ཚ་ོདཔནོ་པ་ོམ་རེད། མྱི་མང་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་རེད་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། མ་
འོངས་པར་ངས་མྱི་མང་ཐོག་དཔོན་པ་ོའཁབ་མཁན་དང་ཉམས་སྟོན་མཁན་སུ་མཐོང་ནའང་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཐོག་
ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཁོས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལའང་བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་ཕ་མ་ལའང་
བརྩྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྐང་པའྱི་ཐོག་རྐང་པ་བཞག་ནས་ཕར་སས། ལག་པ་ད་ེ (Sofa) ཐོག་བརྡབ་ཀྱིན་བརྡབ་ཀྱིན་བྱས་
ནས་ཉམས་ཞེ་དྲག་བསྟན་གྱི་འདུག ད་དུང་སྐད་ཆ་སོམ་པོ་ཞེ་དྲག་བཤད་ནས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་
མདོག་མདོག་བྱས་ནས། མ་འངོས་པར་ད་ེརྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། གཟབ་གཟབ་གནང་རགོས་བྱསོ། ངས་ད་ེའདྲ་མཐངོ་བྱུང་ན་མངནོ་སུམ་འཛམེས་མེད་ས་ོནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མ་
མྱི་མང་ལ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་རེད། བདེ་སྡུག་ཞུ་མཁན་ཕ་མ་ད་ེཚོ་ལ་ཉམས་བསྟན་རྒྱུ་མ་རེད། ཕ་མ་དེ་ཚོ་ཕར་འགྲོ་དུས་
སེམས་ཕམ་པ་ོབྱས་ནས་མ་ཡྱིན་པར། གལ་སྱིད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་ན་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ན། ང་
ཚོས་ཀང་ཁག་མྱི་འདུག ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདུག། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ལས་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། འགྲྱིག་མ་སོང་། ཁོང་ཚོར་བད་ེསྡུག་ཞུ་ས་མྱི་འདུག བད་ེསྡུག་ཞུ་དུས་ཚུར་ཉམས་སྟོན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་སུ་
འདྲ་ཞྱིག་བད་ེསྡུག་ཞུ་རུ་འགྲོ་དུས་བ་ོཕམ་རང་བཞྱིན་གྱུར་དགོས་བྱུང་ན། ང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱི་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལགས་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་བ་ོབནོ་རྣམ་
པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཕ་ོལ་ཉ་ེབ་ཡྱིན་ནའང་ངསེ་པར་དུ་སོབ་གས་ོཡག་པ་ོགནང་དགོས་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེ
ཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྱི་འཐུས་ལགས་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ སྱི་ཞུ་བས་སྱི་ཞུ་ལས་
བྱདེ་ད་ེལ་སབོ་གས་ོདང་ཟབ་སངོ་སདོ་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་
ང་ཚསོ་གདངོ་ལེན་གནང་དགསོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སབོ་གས་ོཡང་མང་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་དགོས་དུས། དེར་མཐུན་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Computer) སོགས་བེད་སོད་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་སྟངས་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོས་རྒྱུ་དངོས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བེད་སོད་ཡག་པ་ོགཏོང་མ་ཐུབ་པ་དང་། སྟངས་འཛིན་
ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བེད་སོད་ལོག་པར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་འབྲེལ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་གསལ་བསགས་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཉེ་ཆར་ངས་ཕ་མའྱི་དུས་དྲན་གྱི་ཉྱིན་མོར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གསུང་འཕྱིན་དང་། ས་བརྙན་བཟོས་པའྱི་ནང་ཞུས་ཡོད། དའེྱི་ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ནྱི། ཕ་མ་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་དང་། དྲ་རྒྱ་བདེ་སདོ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུར་ཚུལ་མཐུན་སྟངས་འཛནི་གནང་དགསོ་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། (Media Plan) དགསོ་
རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ཕྲུ་གུའྱི་ལོ་ཚད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེང་སང་ཡོངས་གྲགས་སུ་ (Screen Times) ཞུ་བཞྱིན་འདུག ཆུ་ཚོད་ག་ཚོད་རྱིང་
བཀོལ་སོད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ག་ཚོད་ཅྱིག་རན་པ་ོདང་འཚམ་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལོ་གཉྱིས་དང་། 
ལོ་གཉྱིས་ལས་ཆུང་བ་དེ་ཚོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Screen Time) ཁོན་ནས་སད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དེའྱི་ཐད་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་དུས་
དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལམ་སྟནོ་འབུལ་མུས་རདེ། ང་ཚསོ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་པར་སོང་
ཙང་། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འཕྲུལ་ཆས་དང་། དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ཚང་
མར་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད། འཕྲུལ་ཆས་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་བེད་སདོ་གང་འདྲ་གཏངོ་དགོས་མྱིན་དང་། དྲ་རྒྱ་ད་ེང་ཚོའྱི་སོབ་ཁྱིད་
ལ་བེད་སོད་ཡག་པ་ོགང་འདྲ་གཏོང་དགོས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
སོབ་སེ་སོ་སོའ་ིའགན་འཛིན་ཚོས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགེ་རྒན་ཚོར་ལམ་སྟོན་དང་། ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐད་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
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ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་སོང་སོད་པའྱི་རྱིང་ལ། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ད་ེཞེད་སང་ཚ་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་དུས་དེར་
འདྲགོས་འགྲ་ོབ་དང་། དའེྱི་གནས་སྟངས་འགོ་སབོ་སོང་ལ་འཐུས་ཤརོ་མྱི་འགྲ་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་བག་ཕེབས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་སྐྲུན་
དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དངོས་འབྲེལ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་ (CBSE) དང་ (NCRT) ཐོག་ནས་ལམ་སྟནོ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་ལམ་སྟནོ་ཆ་ཚང་ཐད་
ཀར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱོར་བ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསར་དུ་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ལ་ཐུགས་སང་དང་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་མཇུག་སོང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བྱྱིས་པ་སྲུང་སོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་
ལྟར། དརེ་ཚོགས་ཆུང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཚགོས་ཆུང་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ནས་རེད་འདུག ཏན་ཏན་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་
འོག་ཏུ་མེད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག།གསོལ་ཕོགས་སར་དང་མྱི་སར་དེ་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ི
གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་ལ་ོཤས་མཚམས་སར་ཆ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག་བསམས་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་བསར་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བོད་ཁྱིམ་གྱི་རྒས་ཡོལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། ངས་ལན་རསེ་སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཟས་དོད་ཚུལ་དུ་དོད་ཅྱིག་བསྡུས་གནང་བ་དེ། སོབ་གྲྭ་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྡུས་པའྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ས་ཾབ་ོཊ་ད་ེང་ཚ་ོདང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཙང་། ད་ེནས་ངས་ག་ར་ེཤེས་རོགས་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། 
ཟས་དོད་བསྡུ་རྒྱུ་དེ། ཐ་སྙད་དེར་ "ཟས་དོད།" བྲྱིས་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱུན་
གྲོན་གཞན་ལ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ད་ེནས་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཟས་དོད་ཡར་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་འབབ་ དཔེར་
ན། སོར་ ༥༠༠༠ འདྲ་ཡྱིན་ན། ད་ེའབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ད་ེཚོར་གཟྱིགས་སོང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ཏན་ཏན་རེད། གལ་ཏ་ེཕ་མ་ཚོས་ཟས་དོད་འབུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཆོག་
གྱི་རདེ། དརེ་བརནེ་ངསེ་པར་དུ་ཡར་གསུང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པར་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། གཙ་ོབ་ོས་ཾབ་ོཊའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་
གྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག རྒས་ཡོལ་གྱི་ཐོབ་ཆའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ད་ེགང་འདྲ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
དགེ་རྒན་ཡོངས་ལ་ཞུས་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག དེར་རྒྱ་གར་དང་བོད་པའྱི་དགེ་རྒན་དབར་དབྱ་ེབ་མམྱི་འདུག དགེ་རྒན་གང་
ཞྱིག་ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Service Ward) ལོ་ ༢༥ ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་ན་ཚང་མར་
འདྱི་ཕུལ་གྱི་འདུག དརེ་དབྱ་ེབ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཤེས་ཡནོ་གྱི་ལྟ་ེགནས་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཡོད་པར་
སོང་ཙང་། དེར་ཆ་ེབསྟདོ་དང་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཚུལ་དུ་ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་
བ་ཚང་མར་འབུལ་བཞྱིན་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཞབས་ལ་ོ ༢༥ འཁོར་བའྱི་ཕག་འཁེར་ད་ེསོབ་ས་ེཁག་
གྱི་ནང་དུ་ཞབས་ལ་ོདང་རྒས་ཡོལ་བརྩྱི་ཕགོས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག སོབ་ས་ེས་ོསོར་རྒས་ཡོལ་ཕབེས་
ཕགོས་ཐད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབུལ་གྱི་འདུག ས་ཾབ་ོཊའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ག་
ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་དག་ེརྒན་གང་ཞྱིག་ལ་ཐོག་མའྱི་བསྐ་ོགཞག་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། ད་ེནས་རྩྱིས་
སལོ་གཅྱིག་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་བལྟས་པའྱི་སྐབས་
སུ། ཐོག་མའྱི་བསྐ་ོགཞག་ཡྱིག་ཆ་ད་ེམྱི་འདུག དེར་བརེན་ས་ཾབ་ོཊས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཐབོ་པར་གྲངས་ཀ་བརྩྱི་རྒྱུ་དེར་ཏོག་
ཙམ་མ་ཚང་བར་སོང་། གྲངས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེར་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་འདུག བརྒྱ་ཆ་ད་ེཐོབ་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཐོབ་ཆ་ཆ་ཚང་ཕུལ་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་འགོ་ནས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (JNU) དང་
འབྲལེ་ནས་རདེ་འདུག སྱིར་བཏང་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། ད་ེས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐ་ོསོབ་དེས་སབོ་
འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ལ་ོཤས་གོང་ནས་སོབ་ཡོན་ཚད་མཐ་ོབ་ོསར་ཆ་གནང་
བར་བརེན། ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་འཛུལ་ཞུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་
རདེ། དེའྱི་ཐོག་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐོག་མཇུག་
འདདེ་དང་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ། ཐངེས་གཅྱིག་མ་གྱིར་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་བཟསོ་པ་རདེ་དེ། 
ཚགོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་སབོ་ཕྲུག་ཚ་ོསོབ་འཇུག་མ་གནང་བ། སོབ་མ་ཉུང་ཤས་མ་གཏོགས་སོབ་
འཇུག་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེར་གྲུབ་འབྲས་སོན་མ་སོང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་རེད་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོའྱི་ལྷན་
ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ནས་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་ཕ་མ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་སེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བད་ེསྡུག་
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ཞུས་པར་ཡ་ལན་མ་གནང་བ། ཀུན་སོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཚང་མར་ཚུལ་མཐུན་ཡ་ལན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་ལ། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ག་ཚོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་དུང་མུ་
མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ད།ེ ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ངས་ད་ོབདག་དྲུང་ཆརེ་ཁ་
ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོད་ཀྱིས་དཔོན་ཉམས་བསྟན་ས་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ནམ་རྒྱུན་དུ་དཔོན་ཉམས་སྟོན་གྱི་
ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་གུས་ཞབས་མྱི་འདུག ད་ོབདག་སྙན་ཞུ་འབུལ་
མཁན་ལའང་མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྐང་པའྱི་ཐོག་རྐང་བཞག་ནས་ཕར་སས། ལག་པ་ད་ེ (Sofa) ཐོག་བཞག དེའྱི་
ཐོག་འབོར་ཤོབ་ད་ེའདྲ་བཤད། ད་ེའདྲའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མདུན་དུ་ངས་
ཞུས་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། འགྲྱིག་སངོ་། ད་གྱིན་གསུངས་ཚར་སོང་།༽ ཡོད་ཀྱིན་
ཡོད་ཀྱིན་མེད་མདོག་མདོག་བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག དྲང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། དྲང་པ་ོབཤད་ན་ཚང་
མས་ཡྱིད་ཆེས་བསེབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་འདྱིར་ཡྱིད་ཆེས་གཙང་མ་བྱེད་མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཚིག་མཐོ་
དམན་ད་ེའདྲ་བཤད་ན་ཡྱིད་ཆེས་རྱིམ་པའྱི་བརླག་འགྲོ་ཡྱི་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། 
ལགས་ས།ོ བཞུགས་རགོས་གྱིས།༽  

 

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

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དང་པ་ོདེ། ལ་ོསོན་མའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག གཙ་ོབ་ོམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་
མར་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་དེ། ང་ཚསོ་སྟོན་ཏོག་འདེབས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལ་ོབཏབ་ནས་ད་ལ་ོསེས་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ས་རསེ་འགན་ཁུར་མཁན་ཡོངས་སུ་རགོས་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་། ད་ེབཞྱིན་འདས་
པའྱི་ལོ་ ༡༠ ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡྱིན་ཙང་བསགས་བརོད་ཆེན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་
པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཉམས་མོང་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ད་ེཟླ་བ་ལ་དཔ་ེབཞག སྱི་ནརོ་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ཉྱི་མ་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་གསུང་དུས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་དང་དོན། ཁོང་
གྱིས་གསུངས་པ་དརེ་ཡངོས་སུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དོན་དག་གཅྱིག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་
འདེབས་ཤྱིག་གནང་སོང་སྟེ། དེས་འདོད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཁེངས་མ་སོང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཟེར་ན། ཁ་སང་སོན་
ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད། ད་ེལའང་ལན་ཁ་གསལ་ཞྱིག་འབྱོར་མ་སོང་། ཉེ་ཆར་གྲོས་ཚོགས་
འཚགོས་ཁར་སེབས་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏགོས་ལན་འདབེས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ལ་ག་ར་ེཟརེ་
གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སཾ་བོ་ཊས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ལུང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་འདུག སཾ་བོ་ཊ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨༌༌༌༡༩༩༩ ལོར་གཞྱི་ནས་
བཙུགས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་དག་ེརྒན་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ལོར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་བསྟན་འཛིན་
ཉྱིན་བྱེད་སྐབས་སུ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སོན་ལ་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ཚར་བའྱི་དག་ེརྒན་
གཅྱིག་ལ། དེའྱི་རེས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལུང་འདྲེན་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ལྟ་གྲུབ་དང་གཞུང་ལུགས་འགྲ་ོསྟངས་ག་
རེའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་རེད་ལ། དྲང་བདེན་ཞྱིག་ཀང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་ཡྱི་གེ་གཞན་དག་ཅྱིག་འདུག 
དའེྱི་ནང་ལ་ཞབས་ལ་ོ ༣༠ འཁོར་ཚར་ཡོད་པ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་ད་ེརྱིང་སྱིག་
གཞྱི་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་ལ་ོཉྱི་ཤུ་སནོ་གྱི་གནད་འགག་ཡར་འགེབས་སུ་འགྲ་ོདགོས་ན་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། མད་ོདོན། ས་ཾ
བ་ོཊའྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་ད་ེདྲང་པ་ོདང་བདེན་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིས་ོནས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། འདྱི་བཤད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་། དང་ཐོག་ནས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་མྱི་འདུག་
ཅེས་འབདོ་སྐུལ་བྱས་སངོ་། རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརནེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་གནད་འགག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བ་ོསེབ་
ཐུབ་པ་དང་། འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་བསམ་བ་ོསེབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སོབ་ཚན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཚར་རདེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ང་རང་ལ་
སེམས་འཚབ་དེ། མ་འོངས་པར་བོད་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ན་སོན་རྱིམ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་མ་
གཏགོས། ང་ཚོའྱི་བད་ེསྡུག་ང་ོམ་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོང་མཁན་གྱི་མྱི་རབས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་སྙམ། སེམས་
འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཁ་སང་ངས་བསར་དུ་རྙོག་གྲ་ལྟ་བུའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་མྱིན་ཏེ། ང་
ཚའོྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བདོ་རྒྱལ་ལ་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དགོས་སོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། 
ད་ེལྟ་བུའྱི་བསམ་བོ་དེ། ད་ལྟའྱི་མྱི་རབས་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་སེབས་ན། མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཕྲུག་གྱི་སེམས་གཏྱིང་ལ་
དངསོ་གནས་དྲང་གནས་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་གཞྱི་རྩ་ད་ེཉམས་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག་བསམ་པའྱི་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སེམས་
འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརནེ་རྒྱལ་ཞེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོབ་གས་ོད་ེམང་དུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དུས་ཚོད་ཞ་ེདྲག་མེད་དུས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོ
ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོདང་། སེམས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ཚང་མར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་
རྣམ་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། དག་ེརྒན་གྱི་ཟབ་སོང་རག་དང་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ཕྲུ་
གུ་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་དང་དགའ་སང་བསྐྲུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཞན་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་
ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་དོ་སང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚོར་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ཡོད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་། མ་འོངས་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་
སྟངས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ཚད་ལྡན་ངེས་པར་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

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

ཆུ་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་ཕབེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཚན་གཞུང་ནང་ལ། 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།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ད་བར་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཕག་ལས་
གང་ཐུབ་གནང་བར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱིད་སངོ་གྱི་སོབ་ཡནོ་བཞེས་མཁན་
ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༡༩ བྱུང་བ་དེའང་དགའ་འསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའང་མང་ཆ་ེབ་མ་སུ་རྱིའྱི་སོབ་
གྲྭ་ནས་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེལ་ཡང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁ་སང་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ལ་ཆེ་མཐོང་གྱི་ཚུལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་ནམ་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་གླ་ཕོགས་སར་
དགོས་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་དང་སགས་ད་ེགལ་གནད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཟེར་བའྱི་དཔ་ེལྟར། དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་འདང་ངེས་སྐྲུན་དགོས་
འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དག་ེརྒན་མ་འདངས་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ངས་
ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་ད་ེསཾམ་བ་ོཊ་དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༥ པའྱི་ཨྱིན་སྐད་དག་ེརྒན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
འདུག ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་ཀང་འཛནི་གྲྭ་ ༤ པའྱི་ནང་ལའང་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་བྱུང་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འཛནི་གྲྭ་ ༥ པའྱི་ནང་དུའང་ཨྱིན་སྐད་དག་ེརྒན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོ་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དགེ་རྒན་དུས་ཐོག་བཀོད་སྱིག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེ
སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་གོང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་ལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དགེ་རྒན་མ་རག་པ་
དའེང་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོལ་མཐུན་རནེ་མ་འདངས་བའྱི་རནེ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་དག་ེརྒན་མ་རག་པའྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞྱིག་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་
འཛུལ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དགེ་རྒན་ཚོས་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་
འཛུལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། གཞུང་ཞབས་ད་ེཚོ་ཚུར་དགེ་རྒན་ནང་དུ་འཛུལ་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་སྐྲུན་རོགས་གནང་ཞེས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ད་ེནས་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སོག་འབེན་དུ་འཛུགས་མཁན། རྒྱ་དམག་ལ་འཐབ་ནས་ཚ་ེསོག་ཤོར་བ་
དང་། ཡང་སོག་མགོ་ཐོན་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ། མྱི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱས་རེས་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ངོས་
འཛནི་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚསོ་རྒྱ་དམག་ལ་རྒལོ་ལན་བསོགས་པའྱི་
སྐོར་ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་དེབ་ནང་དུ་འགོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  དཔེར་ན། 
དགུ་གཉྱིས་པའྱི་ཟྱིང་འཁྲུག་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོབ་ོལྕགས་ར་དཔལ་འབར་དང་། ཏ་ེཧོར། འབྲྱི་རུ། སོག ད་ེཚོའྱི་
ཕགོས་ལ་རྒྱ་དམག་ལ་དམར་འཛིང་དྲག་པ་ོབྱས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
ཛ་སག་དཔའ་བོ་ཨ་འབྲུག་མགོན་པོ་བཀྲ་ཤྱིས་མཆོག་གྱིས་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་བསྟན་སྲུང་དང་
བངས་དམག་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ། ལྷ་ོལྕགས་ཚ་གྲྱི་གུ་ཐང་ལ་བཙུགས་ནས་རྒྱ་དམག་ལ་དམར་འཛིང་བྱས་པའྱི་སྐོར་དང་། 
དའེྱི་རསེ་སུ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བཙན་བྱལོ་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕབེས་ལམ་གཙང་བཟ་ོབྱས་པའྱི་
སྐོར་ད་ེཚ་ོའགོད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོའཁདོ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་གཞོན་སསེ་ཚོས་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚ་ོབྲསོ་
ཡོང་མཁན་རང་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བསེབ་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཞེན་གྱི་
སབོས་པ་ཡང་ས་ེཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་ད་ེཚ་ོའགོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ས་རང་པ་ཆགས་ཡོད་
རེད། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གྱི་དཔའ་བོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་མྱི་རབས་འདྱིས་ཁ་ོཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ད་ེམ་འངོས་པར་བོད་ཀྱི་མྱི་རབས་གསར་པ་ད་ེཚསོ་ཁོང་རྣམ་པའྱི་བྱས་རེས་ད་ེཚ་ོལ་ཆ་ེམཐོང་དང་། ཤེས་རོགས། དྲན་
གས་ོཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སབོ་དབེ་ནང་དུ་ཁངོ་རྣམ་པས་བཙན་རྒལོ་རྒྱལ་སབོ་བྱས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོའགོད་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོསོབ་དེབ་ནང་དུ་འགོད་དགསོ་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་མདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལྷན་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ད་ེཚ་ོའགོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་ངས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྲུང་དགྲ་རྒོལ་བྱས་པའྱི་ལོ་
རྒྱུས་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་རབས་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་འགོད་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལུང་པ་གཞན་པ་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་ནའང་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་ནང་བཀོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་དུས་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེཚ་ོབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་
འགོད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐགོ་མ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ལ། ད་ལན་དང་ད་ེསོན་གྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་དག་ཅྱིག་ཕལ་ཆེར་
རྩྱིས་བང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགྲུབ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་ཕན་རླབས་ཆེན་པོའ་ིབྱ་གཞག་གམ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དེར། རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་བཞྱིན་པ་རེད། འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གམོ་པ་མདུན་ས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་ཐགོ་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར། ད་ེས་སོབ་ཡོན་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
མེད་སྐོར་རགས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། དེའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་
འབུལ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་སབོ་སངོ་སད་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་རདེ་ཟེར་ན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོ
རང་ར་འཕེར་བ་ཆགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་སོན་ཊ་སཾ་བ་ོཊའྱི་
སོབ་གྲྭར་སྐོར་བསོད་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭ་ད་ེལ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་འདུག ལྷན་
ཚགོས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལའང་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལྔ་པ་ད་ེལ་ཉ་ེཆར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་༸སྐུའྱི་གསུང་སྒྱུར་བ་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་
པ་ལགས་ཀྱིས་བདོ་ཡྱིག་ཐགོ་སོབ་སོང་བྱདེ་སྟངས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཅར་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁངོ་གྱིས་
ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་གཏོང་ཡྱིག་བྲྱིས་མ་
ཤེས་པ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་པུ་རང་གྱིས་ཨ་ཡྱིན་ན། ད་ེཐོག་མ་དུས་རབས་ ༧ པ་ནས་བོད་ཡྱིག་ཐགོ་སོབ་སོང་བྱེད་སྟངས་
ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དེའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ད་ེད་དུང་ཡང་གནས་ཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཁོང་གྱི་ཚིག་
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ད་ེརང་འཇགས་བེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སམོ་གཞྱི་དརེ་གསར་བར་ེཞྱིག་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་རང་འདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངསོ་ནས་དེའྱི་ཐོག་གོམ་པ་མདུན་
ས་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ།ོ ད་ེལ་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེནས་
གོམ་པ་མདུན་ས་ོགང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཐགོ་གཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་།  

མཐའ་མ་ད་ེལ་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གྲསོ་ཚོགས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་གྲསོ་ཚོགས་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། 
ད་ེཡང་ངས་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཞུས་མེད། སོབ་གྲྭ་སཾ་བ་ོཊ་དང་། བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རྱི་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་བལྟས་
ནས་ཞུས་ཡོད། སོབ་གྲྭའྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ཡྱིན། ད་དུས་ལ་དཔགས་པའྱི་གོམ་པ་ཞྱིག་སོ་
དགོས་འདུག ངས་དཔེ་མཚོན་མང་པ་ོབགྲངས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ (Kendriya Vidyalaya) གཙོས་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་
བྱེད་སྟངས་དེ་ཚོ། དེ་རྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་
སྟངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲང་པ་ོབྱུང་མེད་པ་དང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ནས་ཀང་གསུང་དང་མ་སོང་ན་ཤོར་གྲབས་འདྲ་བ་ོགནང་སངོ་། ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་སྱིད་ཀྱི་མ་རདེ། ང་
ཚསོ་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་དམྱིགས་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་སྟནོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ད་ེཡར་ཆ་ེརུ་འགྲ་ོདུས། ང་ཚའོྱི་འག་ོཁྱིད་དམྱིགས་
བསལ་སོབ་སྱི་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་ས་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟའྱི་སོབ་སྱི་འམ་དག་ེཆ་ེཚ་ོ
ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་རདེ། ཆ་ཚང་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དུས་ལ་དཔགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་
སོབ་སྱི་རྣམས་བགྲེས་ཡོལ་ཕེབས་དུས་དེའྱི་རེས་ལ་གསར་པ་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ད་ེད་ལྟའྱི་མདུན་ལམ་ཐོག་ནས་
རང་འཇགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ལ་ོལྔ་ལ་ཚར་རྒྱུ་ད་ེལ་ོབཅུ་འགོར་ས་རདེ། ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་ཚར་རྒྱུ་ད་ེལ་ོཉྱི་ཤུ་ནང་
འགོར་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གླེང་
སོང་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ། བ་ོཁོག་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བགྲོ་གླེང་ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་ཞུས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ངས་ར་ེབ་ཧ་ཅང་བསོན་གྱི་ཡོད། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་དག་ེརྒན་གྱི་ཉམས་མོང་དང་ཚརོ་བ་ད་ེཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེདང་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་མདུན་སོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་འཆར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ེརྱིང་ཞགོས་པ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་ནང་ནས་ལན་འབུལ་
རྒྱུ་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད། ད་ེའབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཁྱིམ་
གྱི་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་བགྲེས་ཤག་ཐོབ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། ཁྱིམ་ཚང་གྱི་ཨ་མ་ལགས་ཡྱིན་ན་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་རསེ་བགྲེས་ཤག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་སོལ་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་
དགེ་རྒན་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་བགྲེས་ཤག་ཟེར་ནས་གནང་སོལ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་འཆར་གཞྱི་སྱིག་
པའྱི་ནང་ལ་ད་ེས་དག་ེརྒན་འོས་སོང་གནང་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདང་། བཟ་ོགྲྭའྱི་ཁུལ་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་བཏང་
ནས་མ་གྱིར་བགྲེས་ཤག་གྲངས་ ༣༥ ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་ལའང་
བགྲསེ་ཤག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་འབད་བརྩནོ་གནང་བཞྱིན་ཡདོ་པ་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཟས་དདོ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་འབྲལེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་
སོང་།  ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་ཟས་དོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་གྱི་ཟས་དོད་དེ། དཔེར་ན། དཔ་ེསྟོན་
སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་ཞེས་ཟས་དོད་ཐོག་ཆག་
ཡང་ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔརེ་ན་སནོ་འགྲ་ོནས་འཛནི་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་ཟླ་བ་ལ་སོར་ ༢༥༤ དང་། འཛནི་གྲྭ་ ༦ ནས་ 
འཛནི་གྲྭ་ ༨ པའྱི་བར་ནས་སརོ་ ༣༥༦ ཅྱིག་སྡུད་གནང་གྱི་འདུག  

རྩྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་ཟས་དོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་ད་ེའདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་ཚུད་འདུག དཔརེ་ན། ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་སོང་དབེ་དང་། སྨྱུ་གུ་བཅས་ཆ་ཚང་དའེྱི་ནང་དུ་ཚུད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔ་ེསྟོན་
སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ཁ་སང་ས་ོརྒྱ་མ་བསམས་པའྱི་གོང་ནས་དཔ་ེདེབ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མར་བགོ་འགྲེམས་གནང་འདུག 
ད་ེམ་ཟད་དཔ་ེདེབ་མ་ཐབོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་མུ་མཐུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟས་དོད་ཁངོས་སུ་ཉྱིན་གུང་གྱི་ཞལ་ལག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱུན་གྲོན་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ད་ེལ་གངོ་དུ་ལན་ཕུལ་ཡོད། དཔ་ེསྟོན་སབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་རྒས་
ཡོལ་ཕེབས་ཟྱིན་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག ཁོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡདོ་པའྱི་དག་ེལས་ཚརོ་
རྒས་ཡོལ་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་འདུག ད་ེདང་མཐུན་པར་བྱས་ནས་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་
གསལ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ས་ཾབ་ོཊ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
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ད་ེལ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Ad hoc) ཡྱིན་ནའང་
འགྲྱིག་གྱི་འདུག  (Probation) ཡྱིན་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་མར་རྩྱི་གནང་གྱི་འདུག དེར་བརེན་གང་ཟག་ད་ེལ་ཡྱིག་ཆ་དེ་
རྱིགས་གང་ཡང་མེད་དུས། ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དནོ་དང་མཐུན་པ་བྱས་ནས་
གནང་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ལ་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་འདུག ད་ེདང་
འབྲལེ་ནས་ང་ཚརོ་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཕག་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱརོ་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་གཞྱི་བཟུང་ནས་ད་ལྟའྱི་འཆར་
བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སཾ་བ་ོཊ་ལ་རྩད་གཅོད་བཏང་བའྱི་བརྒྱུད་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དག་ེརྒན་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། 
ད་ེལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྩྱི་ཞུ་དགོས་རེད། མཐའ་མ་དེར་ལོ་མང་ཕག་ལས་གནང་རེས་རྒས་ཡོལ་དང་། གང་སྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་སེམས་འཚབ་སེས་ཀྱི་འདུག རང་ཉྱིད་འདྲ་པ་ོཆ་
བཞག་ན་དགེ་རྒན་བྱེད་མོང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་འཕད་མཁན་ལས་བྱེད་གཞན་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། དེར་
བརེན་ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེསྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་
ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་མ་ཐབོ་མཁན་དང་ཕག་ལས་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནང་པའྱི་དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
ཁོང་རྣམ་པ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐབས་ཡོང་
བའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ག་ར་ེཕེབས་སོང་ཞུས་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚ་ོལ་ཤེས་ཡོན་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོདང་། བོད་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཞེན། ད་ེབཞྱིན་འཐབ་རྩདོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་སོབ་གས་ོཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དགེ་རྒན་དང་། ཕ་མ། འགན་འཛིན་ཚང་མས། ཕོགས་ཡོངས་ནས་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ནས་སབོ་གས་ོསནོ་དགོས་རདེ་སྙམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་གྲྭ་ནས་ད་ེཐད་ཏན་ཏན་
ལམ་སྟོན་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གལ་ཆ་ེདོན་ཆ་ེབརྩྱིས་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སོབ་དཔོན་ཡོད་རེད། དག་ེ
རྒན་ཚོས་སོ་སོར་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་ག་ཚོད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་སོབ་ཁྱིད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཁམས་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་མར་འབབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྨན་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
དང་། ཐབས་བྱུས་ཞུས་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་མར་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་ད་ག་རང་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ཤེས་རྱིག་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངྱིས་ནས་ལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་ཚ་ོལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ལྟ་ཡངོ་རྒྱུ་བསད་པའྱི་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དུའང་ཟབ་སངོ་ད་ེའདྲ་བང་བསྱིགས་ནས་བཞག་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་གལ་གནད་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གལ་གནད། བོད་ཡྱིག་དག་ེརྒན་ཚ་ོ
ལ་གསོལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ངས་ཁ་སང་གོང་དུ་ཞུས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། དག་ེརྒན་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་ལས་ཀ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོད་ེབཞག་
ནས་ཚུར་གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་ཕབེས་ཡོང་མཁན་མང་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཚུར་གནས་སྟངས་ག་རེའྱི་འོག་
ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དག་ེརྒན་ད་ེདག་དངསོ་གནས་སེམས་ཤུགས་དང་ལྡན་པ། གདེང་སོབས་དང་ལྡན་
པའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་མཁན། ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གས་ོསནོ་ཐུབ་མཁན། དེའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མུ་མཐུད་ནས་ཞུགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་ད།ེ རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཚན་ནང་དུ་ས་ོསོའ་ིལུང་པའྱི་སྙན་གྲགས་ཆ་ེབའྱི་
མྱི་ས། ཡང་ན་བྱས་རེས་ཅན་གྱི་མྱི་ས་ང་ོསོད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོའྱི་
བྱས་རསེ་རྣམས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱས་ནས་བརྒྱུད་སདོ་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེང་ཚསོ་མ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ན་ག་ལེར་བྱས་ནས་བརེད་འགྲ་ོཡྱི་རེད། བྱས་ཙང་ག་ཚོད་ཅྱིག་མར་ག་ོརོགས་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་སོབ་ཕྲུག་གཞོན་
པ་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་འཇགས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་སེས་པའྱི་ཐོག་སྐབས་སུ་བབས་པའྱི་སོ་
སོར་དཀྲྱིས་པའྱི་ལས་འགན་སོབ་སོང་ཡག་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད། སོབ་སོང་ཡག་པ་ོབྱས་པའྱི་བརྒྱུད་སོ་སོས་རྐང་པའྱི་སང་ལ་
ལངས་ཐུབ་པའྱི་རེས་སུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞབས་འདགེས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་རྣམ་པའམ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཚན་ནང་དུ་དགོད་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ོསདོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་སོབ་དེབ་ཀྱི་སོབ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་དེ་དག་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འགྲོ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སབོ་དབེ་ཚང་མ་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་དའེང་ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་རདེ་སྙམ།  
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ན་ནྱིང་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིའཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོསོན་པར་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠ ལོའ་ིཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་རེད་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་དང་ཚོགས་
འདུ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁད་ཆོས་ད་ེའདྲ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚསོ་ཕ་སྐད་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་གདྱིང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་དགོས་རྒྱུ་གཅྱིག་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་གྱི་
གལ་གནད་སྐརོ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབོ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་
ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་མཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སེལ་མུས་རདེ། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅེས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Multi Skills Course) ཡོད་རདེ། 
དེའྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནྱི་སོན་འགྲོའ་ིང་ོསོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེནས་
འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ སེབས་པ་ཡྱིན་ན་གདམ་ཀ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ད་ེམཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་
རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་གྱི་སོབ་
ཚན་ད་ེབངས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་སྐབས་སུ། གལ་ཏེ་སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
འདོད་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་ལོན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེཡར་འཇུག་ཆོག་པ་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག གཉྱིས་ནས་ཕྲུ་གུ་གང་
ཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་མཚམས་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ཁང་ནང་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དུས་རྒྱུན་ལྟར་མཐ་ོསོབ་
ཕབེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལམ་གཉྱིས་ཤྱིག་འདམེས་རྒྱུ་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཐནོ་རསེ་བརྒྱ་ཆ་མ་
ལོན་པ་ཡྱིན་ན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལ་འགྲ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཞན་ཕགོས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཟྱིགས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དའེང་
མེད་པར་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། དེར་བརེན་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་བསབ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་སང་སོབ་ས་ེཁག་གྱི་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚསོ་ད་ག་རང་ཞུས་
ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ལམ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་
ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ད་ེལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོགནང་བའྱི་
ཐགོ་ནས། སོབ་ས་ེཁག་ས་ོསོའ་ིནང་ངསེ་པར་དུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ག་ར་ེའདུག ད་ེདག་སོབ་ས་ེཁག་ས་ོསོས་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཏན་ཏན་རེད། སོན་ཊ་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ལྷན་ཚོགས་ཟརེ་ནས། ང་རང་ཕ་གྱིར་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
ཁྱུག་ཙམ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག དཔེར་ན། དེང་སང་གྲོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཐད་ཀར་
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རྒྱང་སྱིང་གནང་གྱི་ཡོད་པར་བརནེ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེས་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའདྲ་
མཐོང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། གོ་རོགས་ཀང་ཞེ་དྲག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕ་གྱིར་སོབ་མའྱི་ལྷན་
ཚགོས་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཆ་ཚང་རྒྱུས་ལོན་པ་དང་། འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཐོང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་གཞན་ལའངལག་བསྟར་དང་འབད་བརྩོན་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་ངས་དྲན་མ་སོང་། དེ་ས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ད་ེཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡག་པ་ོཆགས་དང་མ་
ཆགས། སོབ་གྲྭ་ད་ེཁ་ཕོགས་ག་པར་འགྲ་ོདང་མ་འགྲ་ོཟེར་བ་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་
འགན་འཛིན་དསེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཤུགས་སོན་མཁན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་ད་ེཤེས་
འཇནོ་ལྡན་པ། སེམས་པ་བཟང་བ། ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དརེ་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་ཟད་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ཚོའྱི་ཕག་
ལས་གནང་ཕགོས་དང། ཆདེ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཟབ་སངོ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཕུལ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ད་ེདག་ཡག་པོ་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། བསྐོ་
གཞག་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་།ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་གནང་ནས་རགས་ཟྱིན་བཟོས་ཡོད་རེད། ཁ་སང་རགས་ཟྱིན་
མཐའ་མ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཟླ་འག་ོལ་ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཚགོས་དང་སོབ་སྟནོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་
སུ་གྲོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡར་བསམས་ཕེབས་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་དང་སོན་འཕྱི་སོར་
གཅོག་གནང་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོར་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་རེད། ད་ེདག་བོད་སྐད་ནང་དུ་སྒྱུར་དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ང་ཚ་ོགོམ་པ་ས་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  

 

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇམ་དབྱངས་ལགས།། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེཁ་སང་ཉེ་ཆར་རླུང་
འཕྱིན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་༸སྐུའྱི་གསུང་སྒྱུར་བ་དག་ེབཤེས་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་སྟངས་དང་
འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་བར་ེཞྱིག་དགོས་འདུག་ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐགོ་གཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་
སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེང་དུས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་
ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དངསོ་གནས་འཇུག་པ་ོདང་། ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ད་ེས་ལ་ོ ༣༠ དང་ ༤༠ གོང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་དང་། ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་
དགེ་རྒན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐེབས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་དགེ་རྒན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོ
མཐངོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་། སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕགོས་ཐད་ལ་དུས་རག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་སམ་
བཟང་དུ་གཏངོ་དགོས་པ། སོབ་ཁྱིད་དེའང་སྨྱིན་པ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེལ་བཟང་
ཆ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་འཕར་མ་ཞྱིག་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་
ཁམས་དང་མོས་པ་ལ་འཚམ་པའྱི་བྱདེ་སོའ་ིལམ་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་མང་ཙམ་ཕུལ་བ་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་
འབྲྱི་རྩལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཡོད་ན། སོང་བརྡར་ད་ེམང་ཙམ་དང་། དེའང་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་གནང་ཐུབ་པ། འབྲྱི་རྒྱུ་
དང་བཀག་རྒྱུའྱི་སོང་བརྡར་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་ད་ེཙམ་གྱི་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་མེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་ཁག་
ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མ་ད་ེལ་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ད་ལོར་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་སོབ་ཚན་མྱི་འདྲ་མང་པོའ་ིཐོག་ཟབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་
ལས་འཆར་མཐོང་སོང་། གང་མྱིན་ཚད་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་དང་དཔེ་
གཅྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆ་ེདང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཐོག་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་
གསུངས་ཚར་སོང་། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ དང་ ༡༠ པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག སོབ་གྲྭ་
འགའ་ཤས་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་ཡག་པ་ོམེད་པ། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་དེར་ 
༡༠ པ་དང་ ༡༢ གཉྱིས་ཀ་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་འབྲལེ་ཡདོ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་འཐནོ་དུས། སོབ་གྲྭའྱི་འབྲལེ་ཡོད་དང་འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་
མས་འཚབ་འཚབ་ཞེ་དྲག་བྱེད་ཀྱི་འདུག དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འཚབ་འཚབ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་སོན་རྒྱུ་
དང་། ལམ་སྟོན་གནང་རྒྱུ། དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་བསྐོ་རྒྱུ། དགེ་རྒན་བསྐོ་གཞག་བྱེད་དུས་དངུལ་ལ་ཕངས། མྱི་འདང་མ་
འདངས་འོག་ནས་ཡར་བསྐ་ོགཞག་བྱས། ཡར་མར་བྱས། ཡང་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ད་ེཡག་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གསོ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ད་ེའབྲེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ། གང་ལྟར་
གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དག་ེརྒན་ཚད་ལྡན་བཀོད་རྒྱུ། སོབ་གས་ོཚད་ལྡན་སད་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་ལ་སེམས་ཤུགས་
སར་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་འདུག  ད་ེངས་
ཞབས་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྙན་སེང་
ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ (Pandit Jawaharlal Nehru) མཆགོ་གྱིས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན། 
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བོད་པའྱི་ང་ོབ་ོམ་བརླགས་པའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེའདྲས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཕེབས་བསད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཚ་ེལ་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་སབོ་གྲྭ་རྩྱིས་བང་རྒྱུ་ ༦ དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ག་
ཚོད་ཡོད་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརེད། བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ད་ེའྱི་གྲངས་ཐ་ོ
ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མྱིག་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ (CST) དང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་མ་ཡྱིན་པ། གཞན་དག་ང་རང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལའང་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་གཅྱིག་བདེ་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་དག་ད་ེཚ་ོ (Indo Tibetan School) ཆགས་འདུག་ཟེར་
མཁན་ཡང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་བོད་སྐད་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་།ཤོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ད་ེང་ཚའོྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འཁྱུར་རན་པ་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཞབས་སྐུལ་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་ཞསེ་ངས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  

ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་
བཙན་བྱལོ་ལ་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཁྱི་ ༡ དང་བོད་ནང་འབུམ་ ༡ ཅེས་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་གྱི་ཚུལ་
དུ་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དགུང་ལ་ོ ༨༠ ཕེབས་པའྱི་ག་སྟོན་
སྐབས་སུ་སོབ་ཡོན་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༣ ལ་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོའཐོན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསེབས་ཡོད། 
གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་རྣམ་པ་ཚོས་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་ཐགོ་སོབ་ཡནོ་གསུམ་ཕུལ་པ་དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་ད་ེཡྱིན།  

མཐའ་མ་ད་ེལ་ད་གྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་གནང་ཚར་སངོ་། ལས་བྱདེ་ཞབས་ལ་ོ ༤༡ ལྷག་ཕྱིན་པ་གཅྱིག་
ལ་རྒན་ཕོགས་ཆ་ཚང་མ་ཐབོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་སྟེ། འདདོ་པ་ཁངེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། འདདོ་པ་མ་ཁངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་རེད་
ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༩ ལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་དང་ང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོས་ཁདེ་རང་སོབ་གྲྭ་ད་ེལ་ཕེབས་ནས་དག་ེརྒན་བྱསོ་ཤགོ་ཟརེ་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མྱི་
ད་ེཚ་ོལ་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་རདེ། ལགས་ས།ོ མ་གཏོགས་ང་ལ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ཡྱི་ག་ེདགསོ་ཡདོ་
ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་མ་རེད། བསམ་བོ་ལའང་འཁོར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སྐུལ་མཁན་གྱིས་སྐུལ་བ་དང་བྱེད་
མཁན་གྱིས་བྱས་ཤག་རདེ། ད་ེདག་ེརྒན་མ་ཡྱིན་ན་ད་བར་གསོལ་ཕགོས་གང་འདྲ་ཕུལ་བ་རེད་དམ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ེ
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ཚན་ད་ེལོགས་སུ་བཙུགས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་ 
(Appointment Letter) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་གྱིས། བསྐ་ོགཞག་ཡྱི་ག་ེམེད་ན་ད་ེབྱདེ་
ཀྱི་མྱིན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འདུག་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ༼ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ 

 

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

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྐར་མ་ ༣ མ་གཏོགས་མེད་དུས་དྲྱི་བ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེལ་སོན་མ་ངས་བོད་པ་
གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཟུར་ལ་ཟླ་སྱིལ་ཞྱིག་བྱས། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ད་ེཚ་ོཟུར་གཅྱིག་ལ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཞ་ེདྲག་འདུག་ཟེར་ནས་བསམ་འཆར་མང་པ་ོཕུལ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐོར་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞསེ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལྟ་ལན་གནང་དུས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་ཀྱི་འདུག ལན་འཕོད་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཚོགས་པ་ཞྱིག་ལ་
ལན་བསྐུྐུུར་ཡྱིན། ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ལན་འཕོད་པ་ང་ཚོས་བྱདེ་ཆོག་གྱི་
རེད། ཡྱིག་སེལ་བཏང་བཞག་ན་ལན་སོད་ཆོག་གྱི་རེད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིགས་
བཀའ་བོན་ད་ེབོད་གཞུང་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྲྱི་བ་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ལན་གཏོང་རོགས་ཟེར་ནས་ཡྱིག་སེལ་འགྲ་ོནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་ཀང་ད་ེཚརོ་འགན་ཁུར་ནས་ལན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན། ཕ་མ་ཉམ་ཐག་
གྱི་བུ་ཕྲུག་ག་ཚོད་ཡོད་པའྱི་གྲངས་ཀ་ད་ེངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་ནས་སོབ་འཇུག་བྱས་
བཞག་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་།  



37 
 

ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་བོད་ཡྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ད་ེཚ་ོལ་དངོས་གནས་ཆེ་མཐོང་གྱི་གཟེངས་རགས་
ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཕག་འཁེར་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ལ་ོམང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་སྐུ་ལས་
སནོ་གྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་མེད་པ་དང་། ཉྱིན་མཚན་བསྟུད་མར་རྒྱུག་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་
ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། གཟའ་མཇུག་བོད་ཡྱིག་སོབ་མཁན་ད་ེཚ་ོདངསོ་གནས་ཧ་
ཅང་རླབས་ཆནེ་གྱི་ལས་ཀ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 

དེ་ནས་དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ 
(Pocket Money) ཟླ་བ་ར་ེརེར་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་མར་གནང་བསད་པ་དེ། ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བྱས་ནས་གནང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས་
རདེ་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེའདྲ་གནང་ཡོད་ན་ད་ེཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག ཡང་གལ་ཏ་ེཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོ
ལ་དངུལ་དགོས་ན། སོབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་ད་ེཚ་ོགཙང་མ་བཟོས་ན་དངུལ་སོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ལན་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་འབྱརོ་བ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་སྐརོ་ལ་དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཅསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

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།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་དནོ་ཚན་བརྒྱད་ཙམ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཡྱིན་ཙང་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། གཞྱི་རྩའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱིས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། ད་ེའདྲ་བའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་སའྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་སསེ་མའྱི་བཀའ་བནོ་ཞྱིག་བཞག་
ནས། དེའྱི་ལས་དོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགྲུབ་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེཡྱི་ཐོག་སོབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་གྱི་
རགས་མ་བཞེས་མཁན་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡག་པ་ོབྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལོ་རྒྱ་ནད་ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དེའྱི་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཚོད་དཔག་ཞྱིག་བྱས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རྩའྱི་དང་པ་ོགྲ་
སྱིག་མེད་པའྱི་ཐགོ་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡངོ་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་ན་བསམས་པས། བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་དའེྱི་
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ཐགོ་རྱིག་པ་མྱུར་པ་ོདང་ཐག་གཅོད་མྱུར་པའོ་ིཐགོ་ནས། མགོགས་པ་ོདཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་དང་འདྲ་མཉམ་ཞྱིག་འགྲ་ོཐུབ་
པའྱི་ཐགོ་འགྲ་ོསོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། དོན་དངསོ་པའོ་ིཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་
ནུས་པ་དང་འཇནོ་ཐང་། དཔ་ེམཚནོ་གསོན་པ་ོའདྲ་པ་ོཆགས་སོང་བསམས་པའྱི་ངསོ་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་ད་ེལ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་རེད། གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་
རྒྱལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་བསེབས་འདུག དེའྱི་ཐད་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་པ་འདྲ་བཞེས་ཡདོ་དམ་མེད་། ད་ེདྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་གདན་ས་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོརདེ། ཉ་ེསནོ་གདན་ས་ཁག་གྱི་༸སབས་ར་ེམཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁག་ཅྱིག་
དང་ལྷན་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ནས་བཀའ་བནོ་དང་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་སབས་མཇུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེ་ལ་གཞྱི་རྩའྱི་རྒྱ་གར་སོབ་གྲྭ་དང་
མཉམ་དུ་བྱུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག། གཞྱི་རྩའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཁངོས་གཏོགས་ལ་ཁག་མེད་འགྲ་ོགསུང་རྒྱུ་འདྲ་པ།ོ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་
སང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་གདན་ས་ཁག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུམ་དེ་ངས་ཁ་སང་ང་ོསོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེར་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོབོད་གཞུང་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་འཇུག་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཡདོ་རདེ་
མ་གཏོགས། སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་ལ་གཞུག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེམ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་མ་བཏང་ནས། རང་གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཐོངས་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་གདན་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་
ནའང་། རང་གཞུང་སོབ་གྲྭའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་
འབོར་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ང་ཚ་ོབཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མཁན་པ་ོ ༤ ཡོད་པ་རདེ། མཁན་པ་ོགཉྱིས་དངསོ་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༢༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་སོབ་ཕྲུག་ཉྱིས་སྟོང་ལྷག་དེ་རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་
འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་དེ་ལས་རྒྱབ་ལོངས་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེནས་ཐོན་པའྱི་གྲྭ་
བཙུན་གྱི་སོབ་མ་དང་། དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་གྲས་ད་ེནམ་ཞྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
འདྱི་ལ། གང་ཚང་ནུབ་ཕོགས་ལ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་སྐལ་བ་དང་རླུང་བུ་འདྲ་ཞྱིག་འཕད་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ། མ་
འོངས་པར་འདྱི་ནས་སེད་སྱིང་བྱས་བཞག་པའྱི་གཞུང་ཞབས་དང་ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན། ལག་འཁེར་དང་གང་ཅྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག གདན་སའྱི་མཁན་པ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོནས་གྲ་སྱིག་སྡུག་
ས་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་བརནེ་དགོངས་གཞྱི་རླབས་པ་ོཆ་ེཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་
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གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ཡང་བསར་དགོངས་པ་བསར་དུ་བཞེས་ནས། གལ་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་འཁོན་འཁོན་
ཐོག་ཐོག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལ་ཡྱིན་ནའང་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་
གདན་སའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རནེ་འདངས་དང་མ་འདངས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གདན་སའྱི་
ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་གྲ་སྱིག་ཨང་གསར་འདུག དརེ་བརནེ་འདྱིར་ཏགོ་ཙམ་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོདང་རྒྱབ་ལོངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེར་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་
ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ། ད་ེདང་ད་ེམཚོན་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་མཁན་དང་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ན། ད་ེལ་ངསེ་པར་དུ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག  

 

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ན་ནྱིང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛནི་རྱིམ་ ༡༠ པ་དང་ ༡༢ གཉྱིས་ཀྱི་
ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོསོན་པ་དེར་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་དུས་ཚོད་དའེྱི་རྱིང་
ལ་ང་ཚསོ་གང་མགགོས་སབོ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཤསེ་ཡནོ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཤསེ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པས་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ང་ཚསོ་དྲ་ཐགོ་ནས་སོབ་ཚན་
མང་པ་ོཞྱིག་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་དང་། ད་ེམྱིན་ས་འཇུག་ཟྱིན་པ་མར་རྒྱང་སྱིང་གནང་དགོས་པའྱི་རྱིགས་མཐུན་འགྱུར་གང་
ཐུབ་གནང་སོང་། དརེ་བརནེ་ངས་ཕྱི་དྲྱིལ་བདོ་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་དགེ་རྒན་བཀོད་སྱིག་གནང་ཕོགས་ཐད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཞབས་སྐུལ་གཅྱིག་གནང་སོང་། ད་ེལ་
ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེ
ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་
སོབ་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་པ་རེད། དེ་ཡང༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་པས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། 
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་གལ་གནད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཡོངས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་བོད་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེམང་བ་ཡོད་རདེ་དེ། 
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ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་དེ་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ ་
དངོས་འབྲེལ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཚོགས་ཆུང་གཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་མར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ལ། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་ཀྱི་
སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ཚད་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མང་བ་གནས་དགོས་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་གསུངས་སོང་། 
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་སྐད་གཙང་མ་བཤད་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་
གཞུང་ད་ེམྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་
ད་ེའདྲ་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་རྱིག་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་སྐརོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ལན་ད་ེརསེ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ེནས་གོང་བཞྱིན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཤྱིག་གྱི་རྒས་ཡོལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་རེད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་ནས་ལན་ད་ེའདོད་བ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ངས་རྡོག་རྡོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་པ་
གང་ཞྱིག་ལ་མྱི་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་དགོས་གལ་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་པ་རྒྱ་
ཆ་ེརུ་ཆ་ེརུ་དང་། མྱི་གྲངས་མང་དུ་འགྲ་ོདུས་ཁྱིམ་ཚང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་སེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེལའང་
རྒྱ་ཆ་ེབ་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་རུང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ལས་ཀ་དང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཚང་མ་ཡག་པ་ོདང་། གྲ་
སྱིག་པོ། མྱུར་པ་ོཡུན་གནས་ཆེད་དུ་སྱིག་གཞྱི་འམ་སྱིག་ཁྱིམས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ས་ཾབ་ོཊ་
བོད་སོབ་ཚོགས་པ་ལའང་ལས་བྱེད་བང་དོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་ཚོས་རྒས་ཡོལ་གྱི་མཐུན་རེན་
ཆ་ཚང་འབུལ་ཐབས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་གནས་རྒན་ལགས་
ཚོས་ལོ་མང་པོ་དེ་འདྲ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེ་དང་འབྲེལ་ནས་ཕག་བྲྱིས་ཤྱིག་
བཀའ་ཤག་ལ་འབྱོར་ཡོད་པ་རེད། ཡ་གྱིར་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོས་ལོ་མང་ཕག་ལས་གནང་གྲུབ་
རེས་རྒས་ཡོལ་ཆ་ཚང་མ་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་རྩད་གཅོད་ཅྱིག་བཏང་ནས། 
བཀའ་ཤག་ལ་དའེྱི་ཐད་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བསར་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པའྱི་ནང་། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་མ་འདྲསེ་པའྱི་ཐགོ་
ནས། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུ ྐུུག་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་ཡོད་ན་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
སོབ་སེལ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་དགེ་མཚན་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེསའང་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་སོབ་ཕྲུག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་སོབ་
འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་སོབ་གྲྭ་ ༦ ཡོད་རདེ། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རྩྱིས་ལནེ་ཟྱིན་པའྱི་
མཚམས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་སྙམ། སོབ་ས་ེཁག་ཅྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
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རྒྱུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལ་སོབ་སོང་འབུལ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཞེས་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཉམ་ཐག་སྐོར་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་ད་ེནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་
བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་རེད། ཉམ་ཐག་ལ་ ཀ། ཁ། ག ཟེར་ནས་དབྱ་ེབ་ཡོད་
རདེ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་རྩ་འཛནི་གཞྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རནེ་སོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་
ཉམ་ཐག་ཁངོས་སུ་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རདེ་འདུག ངས་གྲངས་འབརོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ངསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཉམ་
ཐག་ ༼ག་པ།༽ ནང་དུ་གྲངས་འབརོ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྲངས་འབརོ་ད་ེརསེ་ལ་འབུལ་ཆགོ་
པ་གྱིས།  

ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་
རྱིག་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་ཆ་ེབ་དང་བངས་ཀྱི་ང་ོབའོ་ིཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡདོ་
པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། ཉྱིན་གྲངས་ ༥ རྱིང་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་ལྡན་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་སྟ།ེ གཟའ་མཇུག་དརེ་ཐུགས་ལྷདོ་པ་ོངང་ས་ོསའོ་ིནང་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་སདོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་རྒན་ལགས་ཚསོ་ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་དང་བངས་ཐགོ་ནས། སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ། ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་འོག་གཟའ་འཇུག་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་བཀའ་
དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོརེད། བསགས་བརོད་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་རྒྱུར། ཁ་ོ
རང་ཚ་ོལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསགས་བརདོ་ཡང་ན། ཆ་ེམཐོང་གྱི་ཚུལ་དུ་ལག་འཁེར་ཞྱིག་ཕུལ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་ནས། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་
ལ་མཐུན་འགྱུར་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐོར་དང་། ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ལག་དངུལ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་རེད་འདུག བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གཟྱིགས་སོང་གནང་སའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ལག་
དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ས་ོབ་དང་ཉམ་ཐག་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་རདེ། ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ནའང་བོད་
ཁྱིམ་ལ་སོབ་གཉརེ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལག་དངུལ་འཐོབ་མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན། སོབ་མ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡོང་ས་ོཁོན་ནས་མེད་
པ་ཡྱིན་ན། ལག་དངུལ་ད་ེཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་པ་ོཡོད་པ་རདེ། སནོ་མ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་རདེ་ཟེར་
ནས་གསུངས་སོང། དེའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་ངས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། རྩད་གཅོད་གནང་ནས་ཞུ་ཆོག ཡྱིན་ནའང་ངས་
ཤེས་པ་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོད་ཞུས་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་སོབ་གཉེར་ཁང་ནང་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟ་ོདང་། འཛིན་ཁང་
གཙང་བཟོ། ཐབ་ཚང་གཙང་བཟོ། ཞལ་ལག་མཆོད་ས་ཁག་གཙང་བཟ་ོགནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་
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སོབ་ཕྲུག་ས་ོསོས་ལག་དངུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སལེ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག (On campus student job) ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ད་ེལྟར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་དཔེ་བངས་
ནས་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཀང་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་ས་ོས་ོལ་ལག་དངུལ་ 
(Pocket Money) འཐོབ་རྒྱུ། དེ་འདྲའྱི་ལམ་ཞྱིག་སོན་མ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཕན་ཐོགས་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དངུལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག། སྡུག་རུས་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ལག་དངུལ་ཡག་ཐག་ཆོད་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་མ་རེད། 
གཙང་མ་བཟ་ོའདོད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ལ་དངུལ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དརེ་བརནེ་ལས་འཆར་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཕྲུ་གུ་ད་ེལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འགན་ཞྱིག་བསབེ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་
དུ་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་སོང་བརྡར་ད་ེའདྲ་ཐོབ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་སོ་སོའ་ིལག་དངུལ་ད་ེལ་རྱིན་ཐང་ཞྱིག་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟང་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ནས་བསྐྲུན་པ་ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་
ཤག་ནས་ཤེས་ཡོན་ད་ེགལ་གནད་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་བར་ཤེས་ཡོན་ཐོག་འགྲ་ོགྲོན་ཡྱིན་ནའང་ཧང་ཅང་ཡག་པོ་
བཏང་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་འག་ོལས་ཚང་མ། སོབ་ས་ེཁག། ཕ་མ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་རགོས་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་དང་སེར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ལས་
དནོ་ཆ་ཚང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བ་ལ་ད་ེཚ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་ཐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེ
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་ནས་སནོ་འགྲ་ོནས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ བར་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོ
ལ་སབོ་ཁྱིད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སརོ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། སནོ་འགྲ་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཕ་མ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡནོ་
ཐོག་རམ་འདེགས་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་བརྙན་ཐུང་མང་པ་ོབཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཐད་བོད་ཁྱིམ་དང་། སཾམ་བ་ོཊ་ནས་དག་ེརྒན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ད་ེལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་
ནས་དག་ེརྒན་ཚང་མས་ས་ོསོའ་ིའཇོན་ཚོད་ལ་དཔགས་པའྱི་ལག་ཆ་དང་། འཕྲུལ་ཆས་གང་ཡོད་པ་སད་ནས་འབད་བརྩོན་
གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་དུ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། སྱིར་བཏང་དའེྱི་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་
དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡོང་
ས་རེད། གཞུང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ (Public School) འཛུགས་
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ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས་གལ་ཏེ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕ་ནས་ (Chartered School) ད་ེའདྲ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཐད་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་
ནས་ཚོད་ལྟའྱི་རོག་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་རེད་ཟེར་ན། ཕ་མ་ཚ་ོལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་མར་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
གལ་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་ས་རེད་དམ། སོབ་གྲྭ་ད་ེལ་འགྲ་ོསོང་ག་
ཚོད་འགྲ་ོངེས་འདུག ས་ཆ་ག་པར་བཙུགས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། འགྲ་ོསོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། འགྲ་ོསོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་
ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་མཆོག་ནས་དེའྱི་ཐད་གོམ་པ་ཞྱིག་སོས་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ད།ེ ༸སབས་ར་ེམཁན་རྱིན་པ་ོཆ་ེརྣམ་པ་དང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་དང་
འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག ཏན་ཏན་རེད། མཁན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲལེ་བ་གནང་བ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། དརེ་ངས་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
ཅ་ེན། ཤེས་རྱིག་ནས་སོབ་གྲྭ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། སྱིག་ཁྱིམས་དང་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ནས་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གྱི་ནང་ལ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོསོབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཀའ་ངལ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་མཁན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་བཞེད་དེར་ང་ཚོས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

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

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཐོག་མ་ད་ེལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ཐད་ལ་ལྷག་པར་དུ་ལ་ོའཁོར་རྒྱུགས་སོད་ལ་སོགས་པའྱི་སང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་
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རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་པ་དང་། ཡང་སོས་སུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དགེ་ལགས་རྣམ་པ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།།མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལུགས་ཀྱི་སོབ་
མ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཡུར་དུ་གསལ་བར་སྨོན་པའྱི་ར་ེབ་དང་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ངས་ཁ་སང་སོན་མའང་གཅྱིག་ཞུས་ཚར་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ངས་བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་།།ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་གང་འདྲ་རེད་
འདུག་ཅ་ེན། རྩ་བའྱི་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ད་ེདགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད།།ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ དེ་མགོགས་པ་ོསོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱས་ནས།།རྱིམ་
བཞྱིན་སུ་ཇ་ཱསབོ་གྲྭ་ད་ེས་ོརྒྱག་གྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་མཁན་དང་།།ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་
ག་ོཐསོ་ཡངོ་བཞྱིན་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་ད་ེདངསོ་འབྲལེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ལ་མཁནེ་རགོས་ཡོད་དམ།། 

རྩ་བའྱི་སོབ་གྲྭ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།ཡྱིན་ན་ཡང་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ།།ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།།གང་སྱིའྱི་ཐད་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་
པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་དེ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡང་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལ་ོཟླ་དའེྱི་ནང་ལ་བདོ་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཟམ་པ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་རདེ།།དའེྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་ཐནོ་ཡངོ་བའྱི་མྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཆགས་དང་ཆགས་བཞྱིན་པ་རདེ།།དརེ་མ་ཟད་དེའྱི་ནང་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པའྱི་འབད་བརྩནོ་དང་དག་ེལས་
རྣམ་པའྱི་ཧུར་བརྩོན་ལ་བརེན་ནས། དེའྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ནང་ནས་ཚད་མཐ་ོཤོས་
གྲས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད།།ས་ཆ་དེའང་སོབ་སོང་བྱ་སའྱི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོདང་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
དནོ་སྙྱིང་ལྡན་པ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེབསོགས་པས་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། སུ་ཇ་ཱ
སོབ་གྲྭ་ད་ེགལ་གནད་ཆ་ེཤོས་གྲས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་ད་ེདྲན་གྱི་ཡོད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཁུ་བསྡུས་དང་། 
ཡང་ན་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་བསམ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་རེད་སྙམ།།དེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་མཁནེ་རགོས་ཡོད་ན་འགྲེལ་བརདོ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

རྩ་བའྱི་སོབ་ཡོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་གསུངས་སོང་།།ངས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་པས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་སོབ་ཡོན་ཐོག་ནས་རགོས་སོར་བྱས་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རེད།།ངས་བལྟས་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབྱྱིན་རླབས་དང་། བཀའ་
ཤག་གྱི་འབད་བརྩནོ་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ད་ེམཐ་ོཔ་ོརདེ་བསམས་
ནས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།སོབ་གྲྭ་ད་ེཚོའྱི་སོབ་ཡོན་ཡྱིན་ན་ཡང་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་མེད།།ཡྱིན་ནའང་སོབ་
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ཡོན་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་མང་པ་ོརྒྱག་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་སོབ་ཡོན་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་སད་མ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་འོག་ལ་བོད་པ་རང་གྱིས་སོབ་ཡོན་སད་མ་ཐུབ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ད་ེའདྲ་
ཡོད་རེད་དམ།།ཡོད་ན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེལྟ་བུའྱི་སོབ་ཡོན་རོགས་སོར་ཉུང་ཉུང་སོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། བོད་
པའྱི་ནང་ལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་ག་ོརགོས་སེལ་དགོས་འདུག།ངསེ་པར་དུ་ག་ོརོགས་ཚད་མཐ་ོཔ་ོསེལ་དགོས་འདུག།ད་ེ
མ་གཏོགས་རག་པར་གཅྱིག་བྱས་མྱི་འདུག།གཉྱིས་བྱས་མྱི་འདུག།གཞན་པ་རང་རང་ལ་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་བསད་ན་ཕལ་
ཆེར་ཡོང་ས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

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

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།། 

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ཐོག་མ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་སྐབས་སུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། སྱི་ཡོངས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་དང་འགོ་ལས་རྣམ་པ་
ཡོངས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
ད་ེབཞྱིན་སནོ་ལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲལེ་ནས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་།།
ད་ེད་ེབཞྱིན་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་སོན་ལ་ཕྱིན་ཚར་སོང་།།དེར་བརེན་ལྡབ་བསོར་རྒྱག་གྱི་མྱིན།།གཅྱིག་ད་ེ།(JNU) ཡྱི་མཐ་ོ
སོབ་དང་འབྲེལ་ནས་ཡྱིན།།དརེ་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་བས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་།།ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་
རྒྱ་གར་འབྲས་ལོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སང་ཏོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ན་ (Namgyal Institute of Tibetology) དེ་ངས་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ནང་ལ་ཞུ་
དགོས་ན་ཤེས་རྱིག་ནང་ཞུ་དགོས་ན་བསམ་དུས། མྱིང་གྱི་ཆ་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དེར་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་བྱུང་།།དེའྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ས་གཉགས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གྱི་མཚན་ལ་བཀྲ་ཤྱིས་གདན་ས་པ་ (Tashi 

Densapa) ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།།ཁོང་རང་ཉེ་ཆར་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་པ་རེད།།ཁོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། 
སྐད་ཡྱིག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་བཞུགས་པའྱི་རྱིང་ལ་བོད་མྱི་ཚོར་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ཐགོ་
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ནས་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་སྐུ་ལས་བསནོ་ཡོད་པ་རདེ།།ངས་ཡར་གསོལ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁོང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་དམྱིགས་བསལ་ངོས་ལེན་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརོད་ཀྱི་ལག་འཁེར་ཞུས་ནའང་འདྲ།།ཨྱིན་སྐད་དུ་ 
(Citation) ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་།།ད་ེལ་ངས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།།ང་ཚ་ོབོད་པས་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་སོབ་དབེ་ད་ེཚ་ོལའང་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནད་
འགག་མེད་འགྲོ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།ངའྱི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་
བཞྱིན་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་འདེམ་ཆོག་པའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་བོད་ཡྱིག་བདམས་ནས་
འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད།།བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོབ་དེབ་ད་ེརང་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག།དེའང་འཛིན་
གྲྭ་ ༥ པའྱི་དེབ་ཀྱི་ཚགི་མཁེགས་དྲག་ནས་ཀོག་ཤེས་ནའང་ག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ངས་ཀང་མཐངོ་གྱི་འདུག།ས་ོ
སའོང་ཕྲུ་གུའྱི་མཉམ་དུ་འཁྱིད་དགོས་དུས། དྲྱི་བ་དང་ལན་ཆ་ཚང་ངག་ཐགོ་ནས་འཛནི་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག ཕྲུ་གུས་ཞ་ེདྲག་མག་ོ
མ་འཚོས་པར་སོང་ཙང་ལན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྲྱིས་བཞག་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས།།དེར་བརེན་དེབ་དེའང་ཏོག་ཙམ་མཁེགས་
དྲག་གྱི་འདུག། 

ད་གྱིན་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།།ང་ཚོས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ཚིག་མཁེགས་པ་ོདང་། ཚིག་མཐ་ོཔོ། ཚིག་སོར་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག།ད་ེལས་ཕྲུ་གུ་དེས་ག་ོཐུབ་པ་
ཞྱིག།གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཕྲུ་གུས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཧ་ག་ོཐུབ་པ་དགོས་རེད།།སོས་སུ་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་བྲྱི་ཐུབ་པ་ཞྱིག། 
བོད་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་བྲྱི་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་པས།།ཡྱིན་ནའང་སོབ་དེབ་ནང་གྱི་ཚིག་ད་ེམཁེགས་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་
ཡོད་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་དེབ་བཀག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀང་སེབ་ཀྱི་མ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཅྱིག་གནང་དགསོ་འདུག་སྙམ། དའེང་ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་དང་བང་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག དའེང་རྩ་དནོ་དང་འབྲལེ་བ་འདུག།ཆབ་སྱིད་ཟརེ་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གཅྱིག་པུར་ངོ་རྒོལ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཡོད་དུས། སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཙན་བྱལོ་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་དག་ེརྒན་དང་གང་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དང་བང་བྱེད་ཆགོ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་ཐུབ་ན། ཕ་མ་
དང་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་བོད་མྱི་སུ་ཡོད་ནའང་། དཔརེ་ན། བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཉྱིན་གཅྱིག ལྷག་དཀར་ཉྱིན་མ་ོད་ེ
ལ་གནང་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་རེད།།ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕ་མས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་།ཤྱིག་འདུག།སོ་
སོས་སྒྱུ་རྩལ་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག།ཡང་ན་འཛིན་གྲྭ་འཁྱིད་པ་དང་སོབ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
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ནའང་འདྲ།།སོ་སོས་སོབ་ཚན་གང་གྱི་ཐོག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དེར་སོན་གྲ་སྱིག་གནང་ནས། སོ་སོ་ལ་ནུས་པ་དང་དུས་
ཚདོ་ཡདོ་ན་ད་ེའདྲ་གནང་ཆགོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་།ཤྱིག་སྐྲུན་གནང་ན་ད་ོབདག་ས་ོསོས་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཞརོ་ལ་བཀའ་མོལ་
ཡང་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་བྱས་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགྲོ་
བསམས་སོང་། ད་ེའདྲའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག། 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དབེ་ནང་
ལ་རྒྱལ་ཞེན་ཐོག་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའང་ཕྲུ་གུའྱི་ཁམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག འདོད་མོས་དང་
མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ངས་སྙྱིང་ར་ེཤོས་།ཤྱིག་༸པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐོར་ལ།།ད་ེཕྲུ་
གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་སྒྲུང་ལྟ་བུ་བཟསོ་ནས་དེའྱི་རྒྱབ་ལ་བོད་ནང་ལ་བདོ་པ་ཚརོ་མནར་གཅོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་།།རྒྱ་མྱིས་སྡུག་
པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ། དེར་སྙྱིང་རེ་མོ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག།དེ་ལྟ་བུའྱི་བརྙན་པར་ (Cartoon) ཞུ་ཡྱི་རེད།།དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

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

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།། 

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།།ངས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡདོ།།མ་འངོས་པའྱི་སོན་རྩའྱི་སོབ་སངོ་བྱ་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད།།ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔེར་ན། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འཕལ་སེལ་ལས་བྱེད་
ཚ་ོགཏན་འཇགས་གང་མགོགས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་། གལ་ཏ་ེགང་མགོགས་ཤྱིག་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ལ་ོ ༧།༦།༥ ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་མང་དག་ཅྱིག་འདུག།ད་ེཚོར་མཐུན་འགྱུར་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན། སོར་རགོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་བདོ་ཕྲུག་བ་ོརྱིག་བཀྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྱིད་སངོ་གྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་ཐུབ་པ་དང་།།མ་སུ་རྱི་གཙསོ་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་དང་འཛིན་འགྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཟེངས་སུ་འཐོན་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཚང་མས་
བསགས་བརོད་ཞུས་པ་བཞྱིན་ངས་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཕ་མ་ཚ་ོལའང་བསགས་བརོད་
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ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།ཕ་མ་ཚོས་ད་ོསང་ཐོལ་བ་ཞྱིག་སད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཕ་མས་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རདེ།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཕ་མས་དུས་ཚོད་འཐོལ་བ་ཞྱིག་བཏང་། འགྲ་ོགྲོན་ཐོལ་བ་ཞྱིག་བཏང་། ཤུགས་འཕར་མ་ཞྱིག་བསོན་
ནས་དུས་རག་ཏུ་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་ད་ོསང་བྱས་ན་ད་ེའདྲ་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེམྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་ཡདོ་པ་དང་། ད་ལྟ་
དཔ་ེམཚནོ་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོརདེ།།ད་ེནས་མྱིང་མ་འབོད་པ་བྱས་ནས་ད་ལོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ོབདག་ཕ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ལ་ོནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་བཏང་མ་
མོང་།།གཅྱིག་བྱས་ན་སོབ་གྲྭ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡདོ་མ་རེད་ད།ེ།གཉྱིས་ཐོག་ན་རནེ་ངན་གྲོགས་ཤར་ཟེར་
བ་ནང་བཞྱིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུའྱི་ས་ོགསུམ་སདོ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུས་མངའ་ལནོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ག་
ར་ེབྱདེ་དགོས་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ང་ཚ་ོལ་རག་གྱི་ཡོད་རེད།།རག་པ་ནང་བཞྱིན་ཕ་མ་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་སར་གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་ཡོད་པ་རེད།།དརེ་བརནེ་ས་ོསོས་དགའ་བ་སོམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་
ལ་ོནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་བཏང་ན་གྲུབ་འབྲས་འཐོན་རྒྱུ་འདུག་བསམས་པ་དང་ངསེ་པ་རྙེད་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་
དང་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་གཡུག་མ་བཞག་ནས། ཆུང་ཆུང་ནས་རྒྱུན་སོང་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་ད་ོསང་སད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོརདེ་འདུག།ང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།།ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཡང་ཕ་མ་གཅྱིག་རདེ།།ང་རང་བརྩྱིས་པའྱི་
ཕ་མ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་སོབ་ཁྱིད་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།།ཤེས་རྱིག་ལྷན་ཁང་གཙོས་པའྱི་ཤེས་
ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་ད་ལོ་དྲ་རྒྱའྱི་ལམ་ནས་སོབ་ཁྱིད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་།།ཧ་ཅང་འཇུག་པ་ོགནང་སོང་།།ད་ེ
ཡང་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་འཕྲུལ་ལས་བརྒྱུད་སབོ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།(Integration of 

Technology in Education) ཟེར་བ་དེ།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་དེ་ས་འགྲོ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རདེ།།ཟབ་སངོ་ལས་གལ་ཆ་ེབ་ད་ལ་ོངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ།།དེའང་རནེ་ངན་གྲོགས་
ཤར་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།དག་ེལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་དཀའ་ལས་ཞ་ེདྲག་བྱུང་སོང་།།མྱི་ཚ་ེལ་བདེ་
སོད་བྱས་མ་མོང་བ་ད་ེའདྲ་ད་ལོར་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རེད།།དེའང་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་དང་ང་ཚ་ོལ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་
རེད།།འགྲོ་སོང་མང་པོ་དང་ཟབ་སོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་སྐུ་ལས་ཞེ་དྲག་བསོན་ནས་ (Effective) དང་།།
འཇུག་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱུང་སོང་།།ད་ལ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ས་ོའབྱེད་གྲབས་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོདངེ་དུས་ཀྱི་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་ད་ེལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་། སོབ་མ་དབུ་བཞག་གྱི་
ཐོག་ནས་དང་། ཁམས་དང་མོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་ས་རེད།།དེའང་ད་ལྟ་སྐུ་ལས་བསོན་ཚར་བའྱི་དགེ་
ལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེར་རྩ་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེསོབ་གྲྭ་དང་སོབ་
ཁྱིད་ལ་སྤུངས་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།། 
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ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཁག་གསུམ་ཞྱིག་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེལ།།ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་།།ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠།ལརོ་སབོ་གྲྭ་ཚགོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཟས་དདོ་སྡུད་གནང་བའྱི་སྐརོ་ལ་རདེ།།དཔལ་ལྡན་།ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་།།དེ་སོབ་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཕན་ཐོགས་པ་རེད།།དེ་དང་འབྲེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་།།གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ཚིག་ད་ེཚ་ོབར་ེཔ་ོབརྒྱབ་ན་དག་ེམཚན་ཡོང་ས་རེད། ཟས་དོད་ད་ེཟས་
ལ་གོའ་ིཡོད་པ་རེད།།ཟས་མེད་པར་དོད་བངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཟས་དོད་ཟེར་རྒྱུ་དེར་
འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཡོན་དང་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག དརེ་བརེན་ཚིག་དང་དནོ་གཉྱིས་མཐུན་
གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེཏོག་ཙམ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ལག་ལེན་ཏག་ཏག་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་རདེ་
དམ།།ད་ེདྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།།ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ར་ེཟུང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འགྲོའ་ིཡོད་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔ་ེ
མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་ན། མེའ་ོསཾ་བ་ོཊ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༦ པ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ཡྱིན་ན། འབྱུང་རྱིགས་ས་ེཚན་ (Arts Stream) རྒྱབ་ལངོས་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འཛིན་གྲྭ་ ༦ པ་ནས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ 
པ་བར་དུ་ཚན་རྱིག་བསབས་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།།འཛིན་
སངོ་ནང་ལ་སྐབས་ར་ེཡོང་སྱིད་པ་རདེ། (Maternity leave) དག་ེལགས་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་པའྱི་རནེ་གྱིས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་སོབ་སྱིད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ལ་ོ ༣ བསྟུད་མར་ད་ེའདྲ་གནང་འདུག།ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་རེད་དམ།།ཡོད་
ན་ཧ་ཅང་གྱི་འཐུས་ཤོར་ཆནེ་པ་ོརདེ།།ཨང་རྩྱིས་དག་ེརྒན་གྱིས་བོད་ཡྱིག་བསབས་པ་ལྟ་བུ་རདེ།།དའེྱི་སོབ་སངོ་།ཤེས་རྒྱུ་ག་པ་
ཡོད་རེད།།ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཛ་དྲག་འདུག།གལ་སྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འཕལ་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེགསང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་འདདོ་བྱུང་།།། 

 

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

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་མཆོག་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་དང་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།ང་རང་ཚོ་
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བཙན་བྱོལ་ལ་འབྱོར་ནས་ཡར་བལྟས་ན་གནམ་དང་མར་བལྟས་ན་ས་མ་གཏོགས་མ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ ་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དབུས་པའྱི་མྱི་ཐགོ་རྒན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འ་ོབརྒྱལ་མཛམེས་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོགཙ་ོདོན་བྱས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོར་
སོབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག དམྱིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་ནང་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེཚོའྱི་བོད་ཕྲུག ང་ཚོའྱི་སོབ་
གྲྭའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་མཁན་ད་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚསོ་ཁ་ནས་སྐད་ཡྱིག་དང་
ཡྱི་གེ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བ་སོག་ཟེར་ནས་མ་ཎྱི་བགྲངས་བགྲངས་བྱས་ནས་སོད་མཁན་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་ས། 
རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ལ་མ་བཞག་ནས། རྩ་གར་ཡག་དང་ཆུ་གར་བཟང་ལ་
གཏོང་མཁན་ད་ེའདྲ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། རྩད་གཅདོ་འདྲ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།། 

ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེངས་ཞུས་ན་ལེན་པ་ོབཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག།ང་ལའང་སྤུན་མཆདེ་ཁ་ཤས་ཡོད།།སོན་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྱིན་མེད་
ཀྱིས་མགྲོན་ཤོག་ད་ེའདྲ་བཏང་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༣ པ་དང་ ༤ པ་ད་ེའདྲ་ལ་ཕར་གཏོང་ཤོག་ཟེར་སོང་།།ད་ེདུས་ངས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།།ང་རང་ཚ་ོམྱི་ཐགོ་རྒན་པས་བ་ན་མེད་པ་སྐུན་ལས་བསནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ད་ེདག་ཐམས་ཅད་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་འདྱིར་འཇགོ་གྱི་ཡྱིན་ཕར་གཏོང་གྱི་མྱིན།།དའེྱི་རེས་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞསེ་ང་ཚ་ོཁོམ་
པའྱི་ནང་གྱི་སལ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་བསད་ནས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཐུན་མོང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་གྱི་ག་ོསྐབས་བང་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཟརེ་ནས། དེའྱི་བར་དུ་གཏངོ་གྱི་མྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།།དརེ་བརེན་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཐགོ་ཕལ་ཆེར་མ་འགྲྱིག་པ་དང་མ་
མཐུན་པ་ཡདོ་མ་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག།རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཟེར་ན་གལ་ཏ་ེམ་མཐུན་པ་དང་མ་འགྲྱིག་པ་ཡོད་ན། ལ་ོསནོ་མ་སྱིད་
སོང་གྱི་གཟེངས་རགས་རག་མཁན་ག་ཚོད་ཆགས་སོང་།།ད་ེཚོའང་གོམ་པ་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས།།ད་གྱིན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུའང་གསུངས་སོང་། འཛམ་བུ་གླྱིང་མཉམ་དུ་གཤྱིབ་ཆོག་རྒྱུའྱི་སོབ་སྟནོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་རདེ་ཟེར་ནས།།ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ལྷག་པར་དུ་འགན་འཁུར་མཁན་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་ས་ད་ེ
ཚསོ་ས་ོསོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཚ་ོག་པར་བསལ་ཡོད། ག་པར་བཞག་ཡོད།།དེའྱི་ཐོག་མྱི་ར་ང་ོརསེ་ངསེ་པར་དུ་འགན་ཁེར་ནས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་རོག་ཞྱིབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེནས་མར་དམའ་རྱིམ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་པུ་འགྲ་ོས་སོད་ས་མེད་པ་འདྲ་པོ། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་པུའྱི་མཉམ་དུ་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེཚང་མ་
བསེས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དའེྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཡུལ་སལོ། ཤེས་རྱིག་ད་ེཚ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་མཐར་ཕྱིན་པ་ཆགས་
ཀྱི་རདེ་དམ།།བཀའ་འདྲྱི་དང་པ་ོད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

སྱིར་བཏང་ལྷན་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་ཡོང་དུས་གཟབ་གཟབ་གཟྱིགས་གཟྱིགས་དང་། བབ་བརླྱིང་བརན་གསུམ་
གྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག།ཁ་སང་དེར་ངས་གང་ཟག་དེ་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་
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སེམས་པ་ཕམ་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེང་ཡྱིན་ན་ད་ེངའྱི་སྤུན་མཆེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་
འདྲ་པོ་བོ་འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་སོང་།།གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལོ་སྱིད་སོང་གྱི་གཟེངས་རགས་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིར་ས་ཞྱིག་
བསགས་བཞག་སོང་། ད་ལོ་སྱིད་སོང་གཟེངས་རགས་རག་མཁན་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ ༢༠ ཡོད་རེད་ཟེར་ནས།།སྱིར་བཏང་དེའྱི་
བཀའ་ལན་ད་ེགནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།།གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནོངས།།རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་མར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞ་ེན། སོལ་མ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གཅྱིག ཉྱི་ཤུ་རྩ་
གཅྱིག་ཡོད་ན་བསམས་པ་བྱུང་སོང་སྟེ་བྱུང་མ་སོང་། བཅུ་དགུ་བྱུང་སོང་། ངའྱི་སྙྱིང་ཚ་ཤར་བྱས་སོང་།།གཅྱིག་ད་ེག་པར་
བརླག་པ་ཡྱིན་ནམ།།ག་ར་ེཆགས་པ་ཡྱིན་ནབསམས་སངོ་།།འདྱི་ཚ་ོལས་ཀ་ལས་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་དངསོ་གནས་གཟབ་གཟབ་
ཅྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག།གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན།། 

གནད་དོན་གསུམ་པ་དེར་ལ་ོམང་སོན་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་ཚ་ོཀ་ོལྱི་གལ་ཕོགས་བསོད་འགྲ་ོདུས་ངས་ཚོར་བ་རྣོན་པ་ོ
དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་ལུགས་ཆོལ་ཁ་དབྱེ་བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་མང་པ་ོཞུས་བཞག་པ། 
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་པའྱི་ཐགོ་སྟབས་མ་ལེགས་པར་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་བཀག་སོང་མ་གཏོགས།།སྱིར་
བཏང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་ལ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་ཕེབས་འཆར་འདྲ་ཞྱིག་འདུག།ང་ཚསོ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བརྩྱིས་མདེ་རྡགོ་རལོ་མ་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཀ་ོལྱི་གལ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ད་ེའདྲ་བྱས་སོང་། ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་།།
ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེདང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།། 

ད་ེནས་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད།།སྱིར་བཏང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་མ་གླེང་ན་བསམས་བྱུང་།།ཡྱིན་ནའང་
རབོ་ཙམ་མ་གླེང་ན་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་མ་འོངས་པའྱི་སོན་རྩ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། དཀའ་ངལ་དང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དྲན་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ཀ་མེད་བྱུང་སོང་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ས་ཾབ་ོཊ་སོབ་གྲྭར་མྱི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོམ་
བདེ་བ་དེ་འདྲ་ཞེ་དྲག་ཆགས་སོང་།།ངས་གདན་དེ་ཚོ་བཙོག་པ་ཞེ་དྲག་འདུག་དྲན་སོང་། ང་རང་ཡང་སོན་མ་སེར་བྱེས་
མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ལ་སོབ་སོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞལ་ལག་མཆོད་ས་ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ལ་རྩ་གདན་
མཁེགས་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ང་ཚོས་དེ་ལ་ (जूता) འདྲ་གོན་ཆོག་གྱི་མ་རེད།།རྐང་རེན་ཡྱིན་དུས་ཕར་ཕོགས་
ཚིགས་འག་ོད་ེལ་རྨ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ནས་ཧ་ཅང་རྩུབ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད།།ཁོང་ཚ་ོསྙྱིང་ར་ེག་ར་ེཡྱིན་ནམ་དྲན་སོང་། ད་ེནས་ང་
ཚ་ོབཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་།།ཁངོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་
ཞ་ེན། མ་རེད་མ་རེད་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད།།ལྷ་ོསྱི་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་
རེད་ཅེས་ཡར་ཞུ་ཆོག།ད་ེནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།།གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་དང་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེཚོ་ཕོགས་ཡོངས་ལ་ལྟ་
དགོས་དུས། ད་ེམ་ཐག་ཏུ་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརེད།།ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་འགན་ཁུར་ནས་ཡར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེལྷན་ཁང་སུ་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།།ངས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ད་ལྟ་གདན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད།།ག་
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ཚོད་རེད་ཟེར་དུས་འབུམ་ ༢ ཙམ་འགྲོ་རེད་ཟེར་སོང་།།དེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞེས།།དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཐོག་བསམ་བོ་བཏང་ནས།།
༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། མཚམས་འཇོག་རགོས་གནང་།༽།
ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་སྐར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག།དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ།།ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གནད་དནོ་ཐོག་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་རེས་ལ་གོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག།ན་ནྱིང་བཀའ་བོན་ཕར་ཕེབས་དུས་དེའྱི་ཐོག་
བཀའ་མོལ་འདྲ་བྱུང་སོང་དང་མ་སོང་།།གདན་ད་ེཚོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག།དེ་མ་བྱུང་ན་རྐང་དེར་སོར་འབུམ་ ༢ 
ལྷག་ཙམ་བཏང་ཡོད། ད་ེམ་ཞུས་རང་ཞུ་ཐུག་སོང་།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 
 

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ན་ནྱིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ད་ེདག་
ལེགས་པོ་སོན་པ། ལྷག་པར་དུ་མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་གཙོས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་
གཟེངས་སུ་ཐོན་པར་བསགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དག་ེརྒན་དང་ཕ་མ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཤེས་
ཡོན་གྱི་ཐགོ་རམ་འདགེས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་ད།ེ སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ་གྱི་སབོ་གྲྭ་ད་ེགནད་འགག་ག་ཚདོ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་མྱིན་
ད་ེག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། སོབ་གྲྭ་དེར་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པའྱི་སོབ་མ་ཚོ་སོབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
དང་། ད་ེམ་ཟད་ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་གང་སྱིའྱི་ཐད་མཐུན་འགྱུར་གྱིས་མཐུན་རེན་འཛོམས་པ་ོདང་། དག་ེརྒན་དང་གང་སྱིའྱི་ཐད་
ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ། དག་ེརྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་འབད་བརྩནོ་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ངས་སོབ་གྲྭ་དེའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཤེས་པ་ད་ེགང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་ལ་
འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ གཉྱིས་ཀྱི་འབྱུང་རྱིགས་སེ་ཚན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་རྱིང་མྱིན་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ད་ེམེད་པ་བཟོས་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་བར་དུ་གཞག་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ཆ་དག་ེརྒན་ཕ་གྱིར་ཡོད་པར་སོང་ཙང་འཛནི་གྲྭ་ ༡༡ དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ མུ་མཐུད་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེམྱིན་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ གསར་པ་དང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ གསར་པ་ཚོ་ཚུར་གོ་པལ་སྤུར་བོད་ཁྱིམ་ལ་གནས་སོ་གནང་རྒྱུ་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་ད་ེལ་སོན་མ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རདེ། ལ་ོའགའ་ཤས་
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གོང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ བཟསོ་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་
རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་ད་ེག་ལེར་ས་ོརྒྱག་འཆར་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་དེའྱི་ཐོག་ད་ལྟ་
ང་ལ་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་མེད། ངས་རྩད་གཅོད་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་
ཚགོས་མཆགོ་ནས། སྐུ་ོབཀའ་བནོ་མཆགོ བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ  

 

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

ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་དུ་རྩྱིས་དང་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་རདེ། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་ཉམ་ཐག་སོབ་མའྱི་གྲངས་འབོར་གྱི་ཐོག་བཀའ་འདྲྱི་
ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཤེས་ཡནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་གྲངས་ ༢༩༥ རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གོང་དུ་བཀའ་ལན་གྱི་འཕསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུ་ཇ་ཱབོད་ཁྱིམ་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སྐརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་དེ་དངོས་གནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
སོབ་གྲྭ་དེ་ནས་མཐར་སོན་རེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ཞབས་འདེགས་སྒྲུབ་མཁན་གྲངས་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། 
ཕག་ལས་ཡྱིན་ནའང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ད་ེསོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་
མེད་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཡོད་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་སུ་
ཇ་ཱསབོ་གྲྭ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་བོད་ཁྱིམ་ནས་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐགོ་ནས། སུ་ཇ་ཱབདོ་ཁྱིམ་སབོ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སོབ་ཡནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། དརེ་ལན་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་
སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། དེར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་
སེར་དང་ཚགོས་པ་ད་ེའདྲའང་ཡདོ་རདེ། མྱི་གྲངས་གཉྱིས་གསུམ་ལས་འགྲུབ་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོད་རདེ། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རོགས་དངུལ་འབྱོར་བསད་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ཚང་མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གྲངས་ ༢༢ 
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༥༦ ལ་སོབ་ཡོན་གནང་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་རགོས་ཚོགས་དང་སེར། ད་ེབཞྱིན་བོད་
པ་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་རྱིང་ངས་མཚན་སྨོས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
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ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། སོབ་ས་ེཁག ལྷག་པར་དུ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་
འབྲས་དང་འབྲལེ་ནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བསགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྣམ་རྒྱལ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་། ཆོས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་སྐུ་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་ཡོད་པ། ཁོང་གྱིས་ད་བར་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དང་ཕག་ལས་གནང་
བ་དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་གསོལ་ཕག་འཁེར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་འཁེར་གནང་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེ
འབྲལེ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕ་ཞྱིག་འདྱིར་འབྱརོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་འབུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུས་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སབོ་ཚན་དང་། ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་སོང་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་རདེ། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཁྱིད་གནང་སྟངས་དང་། བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་སབོ་དབེ་ཚང་མ་དུས་ནས་དུས་སུ་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛནི་ཡྱིན་ནའང་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་གཞྱི་བཟུང་ནས་སོབ་དབེ་བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བསར་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་འཆར་ད་ེསྙྱིང་བཅངས་ནས་ལག་
བསྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་དགངོས་འཆར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེགནང་སོང་ཞ་ེན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དང་
བངས་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་སྐྲུན་དགསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། ད་ེཏན་ཏན་གལ་འགངས་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ད་ེལྟར་འབོད་སྐུལ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེར་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ (Community Service) ད་ེའདྲའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སེལ་
ནས་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོརྒས་གསོ་ཁང་དུ་ཕྱིན་ནས་
རྒས་འཁགོས་ཚརོ་ཕག་རགོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ེནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་རྒྱལ་ཞེན་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་ར་སོད་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་སད་ཕྲུ་གུའྱི་ཁམས་དང་མོས་པར་འཚམ་པའྱི་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད། གློག་བརྙན། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་སེལ་
དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དེར་འབད་བརྩོན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆགོ་ནས། དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་སལེ་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། བཀའ་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕབེས་སོང་། ད་ལྟ་ལན་ཡོད་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེད་དུ་ཟུར་
འཛུགས་གནང་བ་དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པ་ོདག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེསྒྲུབ་ཐབས་སུ་བདོ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་
སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་གནད་ཆེན་པ་ོརེད། དེར་ངོས་ལེན་གཅང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་
གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཕ་མ་ཚསོ་ད་ེག་རང་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་མ་ཡྱིན་པ། 
སོབ་གྲྭ་གཞན་ལ་བཏང་བཞག་པར་རོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ངས་བསམས་པར་རོག་ཞྱིབ་
ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་
སྙམ། འནོ་ཏ་ེཕ་མ་ཚསོ་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་གནང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་བོད་མྱི་ཆེ་ཕ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མས་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་བཙུགས་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་སོབ་འཇུག་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག དརེ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སརོ་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས། སྱིད་སངོ་གཟངེས་རགས་བཞེས་མཁན་ཚསོ་བདོ་ཀྱི་ས་བརྙན་བརྒྱུད་སབོ་ཕྲུག་ད་ེ
ཚོར་ང་ོའཕོད་ཀྱིས་སོབ་གས་ོདང་འབྲེལ་བའྱི་ག་ོརགོས་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་
སེལ་ཡོད་རེད། ལས་རྱིམ་དེ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ཀུན་སོང་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་བྱྱིངས་ལ་སེམས་
ཤུགས་སོར་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲ་བྱ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་ནས་
སེམས་འགུལ་ཐེབས་སད་ཀུན་སོང་ཡང་དག་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་དེ་ཚོ་སེལ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དེ་དང་ཕོགས་
མཚུངས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་མགྲོན་འབོད་བྱས་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོབ་ཕྲུག་བྱྱིངས་
ཀྱིས་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པ་ོསོན་པ་ད་ེལ་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཀ་ོལྱི་གལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་ལན་རེས་སུ་འབུལ་འཐུས་
ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ངས་འདྱི་ནས་མར་ཞུ་དུས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡྱིན་པ་འདྲ། ངས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་
ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ཞུས་མེད། ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། འདྱི་ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་མ་རེད། བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་སོན་སྟངས་ནོར་གྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།༽ ལགས་རེད། ངའྱི་དྲྱི་
བ་ད་ེག་ོནོར་ཐབེས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་། ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ།།༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་
གནས་མཆགོ་ནས། གསུང་གནང་དང་།༽ ཕ་མ་ཚ་ོདང་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་རུང་གྱིས་ད་ེཚ་ོལ་དང་བངས་ཐགོ་
ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ལ་ཐངེས་མ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། ཁོང་ཚོའྱི་ནུས་པ་
དང་དུས་ཚོད་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདྲའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་སྐྲུན་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་དག་ེརྒན་མདེ་པའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཞུགས་རོགས་
གནང་།༽ དའེང་ར་ེསྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ གང་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སནོ་རགོས་གནང། 

 

དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དགོངས་སེལ་དང་སགས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་
དེར་ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་འདུག དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་
ཏན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག གོང་དུ་གཅྱིག་ལྷག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚགོས་ཀྱི་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་དག་ེཚའོྱི་གསལོ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། དརེ་གངོ་དུ་ལན་འདབེས་ཞུས་
ཚར་བ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཕ་མ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དངོས་འབྲེལ་རེད། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་སྐབས་
སུ་ཕ་མ་ཚསོ་ཕྲུ་གུར་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ། དག་ེརྒན་ལ་འབྲལེ་བ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརྱིགས་མདེ་པ་ཡྱིན་
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ན། ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོ་ད་ེའགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕ་མ་ཚོས་ཧ་ཅང་རྒྱབ་སོར་
གནང་ཡདོ་རདེ། དརེ་ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་། བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེ
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་སབོ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་རདེ། སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་ཚོར་འཇུག་
པ་ོཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོདང་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་སོབ་ཁྱིད་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་འཕྲུལ་ཆས་ས་མང་ཞྱིག་བེད་སདོ་བཏང་ནས་སབོ་ཁྱིད་གནང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེདུས་དག་ེརྒན་དང་ཕ་མ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གས་ོད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་
ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཟད་དེང་སང་བརྡ་འཕྱིན་གྱི་དུས་རབས་ཞེས་མང་པ་ོགསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དརེ་བརེན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུའང་ལས་འཆར་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Information and Communication Technology) ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སེལ་ནས། ད་བར་སོབ་གྲྭ་གྲངས་ ༡༢ ནང་དུ་ (Computer) དང་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་སར་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་དུང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་དུ་སོབ་གྲྭ་བཞྱི་བྱས་ནས་རྩྱིས་ལ་ོརརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ ཙམ་འགྲ་ོསོང་བཏང་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (ICT) ལས་གཞྱི་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སེབ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ་དང་། དག་ེརྒན་ཚརོ་སངོ་
བརྡར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆ་ེཞྱིག་བརྩམས་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་མའེ་ོསོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་གྱི་སྐརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སངོ་། འདྱི་ངས་རྩད་གཅདོ་
ཐུབ་མཚམས་ལན་རསེ་སུ་འབུལ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།དང་པ་ོད་ེདྲྱི་བ་མྱིན། ལན་འདབེས་མྱི་དགསོ། དབུས་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ ༦ རྩྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་དེར། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། གཙ་ོབ་ོཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་
ཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགང་མགོགས་མགོགས་ལེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་
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རེད། ང་ཚོ་ཡང་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དགེ་རྒན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཉྱི་མ་གང་འཁོལ་བྱས་ནས། ང་ཉྱིན་མ་
གཅྱིག་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་དུས་ཚདོ་བསལ། བོད་པ་ད་ེཚསོ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ལབ་མ་ཐུབ། འདྱིའྱི་
བར་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་གོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རག་འགྲ་ོཡྱི་འདུག དེར་བརེན་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་གང་མགོགས་ལེན་རོགས་བྱོས་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་ལོགས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེདང་། ས་ཾབ་ོཊ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེཧ་ཅང་
གནད་འགག་རེད་འདུག ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་དབྱ་ེབ་ཕ་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ང་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་དང་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་སོབ་
སོང་སོད་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོལའང་ཡུལ་སྐད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ལ་དྭགས་ལ་
ཡུལ་སྐད་ཡོད་རེད། སྱི་ཏྱི་ལ་ཡུལ་སྐད་ཡོད་རེད། ར་དབང་ལ་ཡུལ་སྐད་ཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་
བཞག་ནས་བོད་སྐད་།ཤོད་དགོས་པ་དང་། ཡུལ་སྐད་བེད་སོད་བྱས་ན་བཀའ་བཀོན་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དྲང་པ་ོབཤད་ན་
ད་ེརེད། ཁོང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིཡུལ་སྐད་ད་ེདྲན་པ་བརེས་ནས་བོད་སྐད་ཡག་པ་ོ།ཤོད་ཀྱི་རེད། བོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་ད་ེཆེན་པ་ོཆགས་ནས་ས་ོསོའ་ིལུང་པར་ལོག་དུས་ཕ་མའྱི་སྐད་ཆ་ག་ོབརྡ་མ་འཕོད་ནས། ཧྱིན་དྱིའྱི་
སྐད་འཆད་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ཕྲུག་ད་ེཚོ་ཟུར་དུ་འཇོག་དགོས་འདུག་ཟེར་དུས་དབྱ་ེབ་
ཕསེ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ཡང་དརེ་ཕྱིས་སུ་ག་ོབརྡ་ལོག་པ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག གལ་ཏ་ེཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོ
ལོགས་སུ་བཞག་ན་དེར་འཛིན་གྲྭ་ལོགས་ཁ་བཟོ། ལ་དྭགས་འཛིན་གྲྭ། ར་དབང་འཛིན་གྲྭ། ཟངས་དཀར་འཛིན་གྲྭ། སྱི་ཏྱི་
འཛིན་གྲྭ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཡུལ་སྐད་ཁག་ཁག་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། 
བོད་ཡྱིག་ཤེས་པ་གང་ཞྱིག་ས་ོསོའ་ིཡུལ་སྐད་ད་ེའཛནི་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོན་དུས། རསེ་སུ་གུང་སེང་འགྲ་ོདུས་ཀང་ཕ་མ་མཉམ་དུ་
ག་ོབརྡ་འཕོད་པར་དག་ེམཚན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ལན་འདེབས་མྱི་
དགསོ།  

གསུམ་པ་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་
ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་སུ་ཇ་ཱསབོ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་བྱདེ་མངོ་མཁན་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚའོྱི་དག་ེརྒན་རདེ། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་
དའེང་ད་ེས་སོབ་ཕྲུག་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེས་དངསོ་གནས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ལ་ོ ༦༢ རྱིང་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
གནང་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་ཁྱི་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ེནས་སོབ་སོང་མཐར་སོན་ཡོད་རེད། སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་དེ་ས་ོསོའ་ིསོབ་གྲྭ་
ཡྱིན་ཙང་། འདྱིར་སུ་ཇ་ཱསབོ་གྲྭའྱི་དབུ་འཛནི་ཟུར་པ་ད་ེའདྲའང་བཞུགས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མར་བ་ོའཚབ་ཡོད་པར་སངོ་
ཙང་། སོབ་གྲྭ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་སངོ་བྱདེ་རགོས་གྱིས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་ཙམ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་དུ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་དངུལ་བསེབ་རྒྱུ་ད་ེཕྲུ་གུའྱི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་
བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ཅོན་
ཏ་ར་ལ་ས་ཾབ་ོཊ་དང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་ནང་ཟླ་སྱིལ་བཏང་
ནས། ཡང་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་། གཞན་པ་དེས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། 
མྱིང་གཉྱིས་དབར་རྩོད་པ་ཤོར་བསད་ན། བོད་ཕྲུག་ད་ེཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་
ཕགོས་གཉྱིས་ཀས་བསམ་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་སང་རྒྱ་ནད་ ༡༩ རེན་པས་སོབ་གྲྭ་ནས་གུང་གསེང་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཙང་། ད་ས་མ་ེགན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་
ཁ་ཤས་ཐུག་སོང་། ཕར་ཕགོས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསད་འདུག ད་ེཚ་ོསུ་རེད་ལབ་དུས། ད་ེཚ་ོའཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་དང་
བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རེད་ཟེར་སོང་། ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་དུས། ཐ་མག་ནག་པ་ོའཐེན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། རུབ་
རུབ་བྱས་ནས་བསད་འདུག ཧ་ལས་པའྱི་རབ་ཆེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག སོན་མ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་
དགེ་རྒན་རེད། མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭར་ལྕགས་རྱི་ཡོད་རེད། ས་མཚམས་བརྒལ་སོང་ཟེར་ནས་ཕྱིར་འབུད་

གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་བསད་མ་ཚུགས་ནས་ (बीडी) འཐེན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་དགོང་མ་ོབསད་མ་ཚུགས་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Football World Cup) གློག་བརྙན་
བལྟས་སོང་ཟེར་ནས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཐ་མག་ནག་པ་ོའཐེན་ན་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བཞག་ན་
འགྲྱིག་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁོང་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཤོག་སམ་གཅྱིག་
གྱི་ནང་དུ་ཀུ་ཤུ་གང་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས། ཀུ་ཤུ་གཉྱིས་རུལ་ཡོད་ན་ཚང་མ་རུལ་འགྲོ་ཡྱི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་དུས། སྐད་ཆ་དྲྱི་ཡྱི་ཡྱིན་དང་། ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པོའ་ིགཞུང་ཡང་དག་པའྱི་
ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རེད། ཁེད་ཀྱིས་བཀའ་བཏང་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད། ཞུ་དགོས་ཟེར་ནས་སོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
བཀའ་བཏང་ནས་མ་མཉན་ན་ང་ཚ་ོལ་ཉན་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ཤོག ང་ཚོས་ལབ་ཆོག་གྱི་རེད། དངོས་གནས་ཡྱིན། ད་ེག་རང་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཡྱིག་སྐོར་ལ་ཚིག་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཉ་ེཆར་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་ཐད་བཀའ་སོབ་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་བོད་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་ཚོས་བོད་
ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དེར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་དུའང་དེའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་
བཀའ་སོབ་གནང་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་
གསའོ་ིཐགོ་མ་འདང་ས་དང་། དེར་སར་ལས་ལྷག་ཤུགས་སནོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
བོད་ནང་དུ་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམ་དྲག་གྱི་འགོ་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེགུ་དོག་ཏུ་འགྲ་ོ
བཞྱིན་པ་རདེ། ཉམས་ཆག་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐོག་མ་ནས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་སྐད་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་
གསོ་སེལ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་བཏོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སོན་ནས་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིསོབ་
གས་ོདང་། རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་སོབ་གས་ོཟརེ་བ་ཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས། བོད་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་ད་ེསྐད་ཡྱིག་གྱི་
སོབ་ཚན་གཅྱིག་ལས་གཞན་པ་སོབ་ཚན་ཚང་མ་རྒྱ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་བཟོས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནང་
མཚ་ོསོན་ཕོགས་དང་། ཟྱི་ལྱིང་། མཚ་ོལྷ་ོ། རེབ་ཀོང་སོགས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ོརྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་དུ་བཀྲ་ཤྱིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་
འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐ་ན་ཁོ་རང་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ལོར་མག་ོལོག་ལའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་དེར་ང་ོརྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་པ་རེད་ད་ེནུས་པ་ཐོན་ཡོད་མ་
རེད། ན་ནྱིང་རྔ་བ་བོད་རྱིགས་རང་སོང་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ད་ེསེལ་འག་ོབཙུགས་ནས། རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
ཅན་དང་ཕ་མ་ཚོས་ས་གནས་གཞུང་ལ་ར་ེསྐུལ་དང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཀང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་ཡོད་པ་མ་
རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་ཇུས་དེར་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཚོར་བ་ཤུགས་
ཆནེ་པོའ་ིསང་ནས་ང་ོརྒལོ་དང་ར་ེའབོད་རྱིམ་པས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡ་ལན་མ་བྱདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཏན་ཕབ་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་ཇུས་དེ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་གནག་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། སྱིད་ཇུས་དེས་བོད་མྱི་རྱིགས་རྩ་
མེད་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། བོད་མྱི་རྱིགས་རྩ་མེད་བཟ་ོབ་ལ། དང་པ་ོབོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་རྩ་མེད་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། རྱིག་གནས་རྩ་མདེ་བཟ་ོ
རྒྱུར་བོད་སྐད་ཡྱིག་རྩ་མདེ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་སྱིད་ཇུས་ད་ེལག་བསྟར་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་བེད་སདོ་གཏང་ས་མེད་པ་དང་། བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཉུང་བ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བསབས་ན་དེར་ག་ོསྐབས་མེད་པ། ལྷག་
པར་དུ་དེང་སང་བོད་ནང་དུ་མཐོ་སོབ་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས། ཐ་ན་ཚོང་ལས་ལ་སོགས་པ་ལས་
རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ག་ར་ེནང་དུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་མ་ཤེས་ན་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ། གལ་ཏེ་རྒྱ་ཡྱིག་མ་ཤེས་ན་ཧ་ལམ་
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མཐོང་དང་ཆ་འཇོག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་
མང་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་དང་རྒྱུན་འཛིན་གྱི་འདུན་པ། ལྷག་བསམ། སེམས་ཤུགས་ད་ེཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཁངོ་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་ཚད་བཏང་ནས་བོད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་སྐུ་ལས་སོན་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེའྱི་རེན་པས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེ
བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརནེ་ནས། ཤེས་ཡནོ་དང་སོབ་གསོའ་ིསྐརོ་ལ་གྲུབ་འབྲས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མ་
འདང་ས་དང་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ས་ཏན་ཏན་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་
པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་ངལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ཤུགས་སོན་རྒྱག་དགོས་པ། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་ཐོག་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། 
བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སབོ་སངོ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་། དར་ཁབ་ཆ་ེརུ་གཏང་
རྒྱུའྱི་ཐད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཤུགས་སནོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་སྙམ།  

ད་ེནས་མཐའ་དནོ་དུ་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་ཟརེ་ནའང་རེད། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་ཟེར་ནའང་རེད། སྐད་ཡྱིག་ད་ེང་ཚོར་མ་རྩ་ཡོད་
ན་མེད་ན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༼ ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་
མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་ཕྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོབ་སོང་ཐོག་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅསེ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབྲ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ཐགོ་མ་དརེ་དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་སབོ་ཕྲུག་དང་། བོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལ་ོརའེྱི་ནང་བོད་ཕྲུག་ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ མཐར་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་སོབ་ཕྲུག་མཐར་སོན་པ་གྲངས་ ༡,༢༠༠ 
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ལྷག་ཙམ་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེདང་ཕགོས་མཚུངས་ལ་ོརའེྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སནོ་འགྲ་ོལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱདེ་མཁན་ག་ཚོད་
ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ངའྱི་སེམས་ཁུར་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། འབྱུང་འགྱུར་བཅུ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུའྱི་གྲངས་འབོར་
ད་ེརོགས་ལ་ཉེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་
ཡྱིན།  

 དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་བཞག་ན། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་བ་དང་། 
བོད་པ་གཙང་མ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ཁོང་ལ་ལན་
འདེབས་དེ་འདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ང་ལ་སེམས་འཚབ་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་ཕྲུག་ཚོས་སྐད་
གཞན་དག་སང་ནས་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པ་ལྷག་འགྲ་ོཉེན་འདུག་བསམ་པའྱི་བ་ོའཚབ་འདུག དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ཞུས་
ན། ས་གནས་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་འདུག ཁོང་གྱིས་ར་ེབ་ལ་ཕྲུ་གུ་ད་ེབོད་
སྐད་ཅྱིག་བསནོ་ན་བསམས་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་འདུག་སྟེ། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་རསེ་སུ་ཕྲུ་གུ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ད་ེནས་ཕྱིར་
འཐེན་གནང་འདུག ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། པ་ལགས་དེས་ངས་ཕྲུ་གུ་དེས་བོད་སྐད་
ཡག་པ་ོཞྱིག་བསོན་གྱི་རེད་བསམས་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྲུ་གུ་དེས་ལུང་པ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་སྐད་རྒྱག་
གྱི་འདུག་ཟེར་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡུལ་ལུང་གཞན་པའྱི་སྐད་ཤེས་ནས་བོད་སྐད་བརེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཡོད་ས་རེད། དེར་བརེན་བོད་ཕྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆདེ་དུ་སོབ་གྲྭ་ལོགས་སུ་དགསོ་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆནེ་
པ་ོརེད་འདུག ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་དེའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུས་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ནས་རྩྱིས་བང་རྒྱུ་
བསད་པ་སོབ་གྲྭ་ ༦ ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་
རདེ། ཁངོ་ཚརོ་དམྱིགས་ནས་རགོས་དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ག་ོཐསོ་ལ་ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་རྩྱིས་བངས་
ཚར་བའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཡོད་ནའང་། རོགས་སོར་གྱི་དངུལ་ད་ེཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཡོད་པ། ད་ལྟ་རོགས་དངུལ་མང་བ་
འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ། བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རག་གྱི་ཡོད་དུས། རོགས་དངུལ་འབོར་ཆེ་བ་རག་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེ
རྩྱིས་ལེན་མ་ཐུབ་ནས་ཕར་ལྷག་བསད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོགནད་འགག་རེད་འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གནད་དནོ་གཞན་ཞྱིག་ལ། སྱིད་སངོ་གྱི་གཟངེས་རགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། གཟངེས་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཞྱིག་འདུག 
དའེྱི་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། ངས་དེར་རྒྱབ་སོར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ར་ེ
ཞ་ེན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་སོང་བྱེད་དུ་བསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་ནང་དུ་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་དུ་འགྲོ་
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ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ (School is a Temple of 

Learning) སོབ་སོང་སང་ས། (Performance) སད་ས་མ་རེད། (Performance) ཟེར་དུས། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་
ཨང་ཀྱི་ག་ཚོད་ཐོབ་པ་དེར་གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུ་དེས། སོབ་སོང་ག་ཚོད་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ཟེར་བ་དེས་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིག་ཚད་ཚད་མཐ་ོཔ་ོ [IPS, IAS, IMS (CAT)] ད་ེའདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོབ་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིག་
ཚད་མཐར་འཁོལ་བ་ཞྱིག་དང་། ཨང་ཀྱི་ག་ཚོད་རག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེའྱི་འགྲ་ོསྟངས་ཁག་ཁག་ཅྱིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཨང་ཀྱི་ཡང་ན་ (Performance) ཐོག་དོ་སང་ཉུང་བ་དང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་མཉམ་དུ་སོབ་ཕྲུག་
དེས་མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད། སོབ་གྲྭར་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག 
ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ད་ོསང་མང་ཙམ་སད་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རེད། ད་དུང་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་སོབ་སོང་ས་ོབ་ོ
གྲས་ཚོར་ད་ོསང་མང་ཙམ་སད་རྒྱུ། སོབ་སོང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕ་མ་དང་། དགེ་རྒན་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
ལ། ཕྲུ་གུ་དེའང་རྱིག་པ་བཀྲ་བ་ཡོད་ཙང་ལས་ས་པ་ོཡར་སེབ་འགྲོ་ཡྱི་རེད། དེར་བརེན་ཕྲུ་གུ་སོབ་སོང་སོ་བ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
དངསོ་གནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རདེ། དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གྱིས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དརེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། ལན་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་ན་མ་གསུངས་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་སོབ་གྲྭ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ལ་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་རོགས་ཚོགས་དང་། ཐེབས་རྩ་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་གནང་
མུས་ཡྱིན་ས་རེད། ཐབེས་རྩ་ད་ེརྱིགས་ལ་ང་ཚོས་སྟངས་འཛནི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཐེབས་
རྩ་ཁག་ད་ེཚོས་སོབ་གྲྭ་ད་ེདག་ལ་སྟངས་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་གར་
དང་འདྲའྱི་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་གསུང་བད་ེཔ་ོམེད་ན་ལན་འདབེས་མེད་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ངས་ལན་འབུལ་
ཐུབ་མྱི་འདུག རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་ཡོན་གསུམ་ཕུལ་བ་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་
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བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། སོབ་ཡོན་གསུམ་ཕུལ་འདུག དའེང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཕུལ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
འདྱིའྱི་ནང་ནས་སོབ་མ་གཅྱིག་ཕྱིར་འཐེན་ཞུས་འདུག གཉྱིས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོབ་སོང་
གནང་ནས། རྩ་བའྱི་ན་ནྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ནང་དུ་འཐོན་རྒྱུའྱི་མཚམས་ལ་སེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱི་རེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་འཐོན་རྒྱུ་དང། འབུམ་རམས་པའྱི་དཔྱད་རྩོམ་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱིར་བཏང་བཀའ་ལན་མེད་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང། གཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་སུ་ཇཱ་སོབ་གྲྭ་
དང་འབྲལེ་ནས་རེད་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དང། བདོ་ཁྱིམ་ནས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་
སོབ་གྲྭ་ད་ེགནད་འགག་ག་ཚོད་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས འདྱི་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མུ་མཐུད་དགོས་རྒྱུ་གནད་
འགག་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་དང་འབྲལེ་ནས་གསུངས་སོང་། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་དངུལ་གྱི་རོགས་སོར་གནང་བ་
ད་ེསོབ་མའྱི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་འབྲེལ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དབུས་བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་ཀྱིས་རྩྱིས་སོད་གནང་བའྱི་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ག་ཚོད་མང་བ་ཡོད་ན་ད་ེབཞྱིན་
རགོས་སརོ་གྱི་དངུལ་མང་བ་རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་སནོ་མ་བཙལ་འདུག དཔརེ་ན། སལེ་ཀབོ་
ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། དེར་དབུས་བདོ་སོབ་འཛནི་ཚགོས་ནས་རྩྱིས་ལེན་གྲུབ་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་ནས་སོབ་ཕྲུག་བཏང་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་དགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
གསོལ་ཕོགས་འདྱི་ནས་འདོན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང། བྱུང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ཞབས་ཞུ་ལེགས་
པར་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཡྱིན་ནའང་གནང་གྱི་རདེ། སྱི་ཡོངས་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སྐབས་དང་དུས་།ཤྱིག་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་པའྱི་སོབ་
གྲྭ་ཞེས་སྙྱིང་ལ་འཆང་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོབ་རྒྱུར་ཚང་
མས་དགངོས་པ་བཞེས་ནས་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ད་ས་མ་ེགན་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་དང། ད་ེདག་ས་ོརས་ངན་
གོམས་ལ་ཞུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ར་ེཆགས་འདུག་ཅེ་ན། སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ས་ོརྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚོར་སོབ་ཕྲུག་བཞེས་སུ་ཕེབས་
ཤོག་ཟརེ་དུས། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཕ་མ་གཞན་ནས་ལེན་ཆོག་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྲུ་གུ་
ཁ་ཤས་ཡུན་རྱིང་ལྷག་ནས་ཕར་ནང་ལའང་སེབས་མ་ཐུབ། སོབ་གྲྭ་ལའང་ཚུར་ཡོང་མ་ཐུབ། ད་ེའདྲ་ལྷག་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་
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ཤས་བྱུང་འདུག ང་ཚསོ་ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་དང་ཐད་ཀར་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་འབྲལེ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚའོྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་
ཤས་མགྲོན་ཁང་ནང་ནང་དུ་བསད་འདུག འདྱི་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་ངེས་པར་དུ་ལེན་རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའང་བྱུང་
སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུས་ "སྐད་ཡྱིག་
ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་སོག་རྩ་ཡྱིན།" ཞསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ། ས་ོ
སོའ་ིརྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཁ་ོནར་དམྱིགས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་ཕྲུག་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་
ཁག་བཙུགས་གནང་བ་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བཙན་
བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། མཐུན་རེན། རང་དབང་གྱི་ཆ་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་བཟང་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེར་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལ་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་འཛོམས་པ་ོདང་གནས་
སྟངས་དངསོ་གནས་བཟང་པ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་མྱི་མང་དང་སོབ་གྲྭ། བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་མྱི་མཉམ་རྒྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡོད་དུས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་དུས་
རྒྱུན་དུ་ལས་འཆར་དང་འགྲ་ོགྲོན་མང་པ་ོཞྱིག བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་ཐབས་དང་། སབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་
དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀང་དགའ་སོའ་ིངང་ནས་བོད་ཡྱིག་སང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་རང་ས་འཕེར་བ་ཞྱིག་བཟོ་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབེ་པར་སྐྲུན་ཞུས་པར་གཟྱིགས་ནའང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
རང་ལ་དམྱིགས་ནས་བྱྱིས་སྒྲུང་གསར་རྩོམ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་སྒྱུར་གནང་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོད། 
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་བོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་བོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གྲངས་འབོར་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། གྲངས་འབོར་ཏག་ཏག་གཅྱིག་
ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཐུབ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་གྲངས་འབོར་འཚོལ་བར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆའྱི་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤྱིག་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་
ཐུབ་པ་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭ་ནས་ནང་དུ་ཚུར་ལོག་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་སྐད་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སནོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སངོ། གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་པ་ོར་ེཟུང་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དགེ་རྒན་དང་། ཕ་མས་ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བོད་སྐད་གཙང་མ་སོན་
དགསོ་པའྱི་སོབ་གས་ོསདོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
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དེ་བཞྱིན་ལོ་རེར་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བསབ་པ་མཐར་སོན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཡྱིན་ས་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་སོབ་མ་གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་
མ་བསོམས་པ་ཡྱིན་ན་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་རེད། སཾ་བོ་ཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མའྱི་སོབ་གྲྭ། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་
ཕལ་ཆེར་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༥༠ ཙམ་ཞྱིག་འཐནོ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ནས་ཆགས་
ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྱིད་སོང་སོབ་ཡོན་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ འདྱི་ལ་ང་ཚོས་སྱིད་སོང་སོབ་
ཡོན་ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེའང་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱིས་ཡྱིག་རྒྱུག་གྲུབ་འབྲས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༥% ཡར་སོན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ སོན་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྲུ་གུ་དརེ་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་སབོ་ཡནོ་སོར་འབུམ་ ༡ དང་མཉམ་དུ་ཕག་འཁརེ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ན་ནྱིང་གསར་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབཟསོ་ཡདོ་པ་
རེད་ཅ་ེན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ལོན་པ་ཡྱིན་ན་དགོས་མཁ་ོགཅྱིག་འདུག་ཟེར་ནས་
བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བྱ་དགའ་འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཤེས་ཡོན་ལ་དོ་
དབྱྱིངས་གནང་ནས། ཤེས་ཡོན་གྱི་སོབ་གསོ་ཐོག་གཟེངས་སུ་འཐོན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུདང་། སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ། 
ད་ེའདྲའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་རོགས་སོར་གནང་ཕོགས་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཤེས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་ཀར་རོགས་སོར་གནང་རྒྱུའྱི་
རྱིགས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དུས་ནས་དུས་སུ་དག་ེརྒན་ཚོར་ཟབ་སོང་
འབུལ་རྒྱུ། དེ་སོན་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུའང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སྙན་སེང་
གནང་སོང། ད་ེབཞྱིན་ཟླ་ར་ེམཚམས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དོན་སྙྱིང་ཤེས་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དག་ེརྒན་ཚ་ོལ་ཟབ་སོང་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་ནས་དྲྱི་བ་ལྷག་བསད་འགའ་ཡོད། 
འདྱི་ཚོ་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་ལས་འཕོས་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱི་
འདོད་བྱུང་སོང། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ནས་སཾ་བ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་ཚ་ོགཏན་འཇགས་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པའྱི་འབོད་སྐུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཞུས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ལན་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ནས་སོབ་གྲྭ་ ༦ དེ་རྩྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་བསད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེརྱིང་གྱི་ལན་འདེབས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཁག་ཆགས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་
བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གཏན་འཇགས་སྐ་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཀའ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང། བཀའ་
དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ས་གནས་ག་པར་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་གཏན་འབེབས་གནང་
ཡོད་ན། དའེྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ། 

ད་ེནས་གོང་དུ་ངས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་རེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ 
ཐོན་པ་ཞྱིག་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་སོབ་ཚན་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་དེར་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། གལ་སྱིད་མཐ་ོསོབ་
གཞན་དུ་བསོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་མེད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་སོབ་
ཡོན་གནང་གྱི་མེད་པ་ག་ོཐོས་བྱུང། གནས་ཚུལ་ད་ེདངོས་འབྲེལ་རེད་དམ། གལ་ཏ་ེདངོས་ཡོད་གནང་སྟངས་ཡྱིན་ན། དེར་
དགོངས་པ་ངསེ་པར་དུ་བཞེས་དགོས་འདུག་སྙམ། སོབ་ཡོན་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེ
ནས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་ལའང་སོབ་ཕྲུག་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚུངས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ཏུ་བདོ་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་སང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་དགོས་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐ་ོསོབ་ད་ེནས་དག་ེའདུན་པ་
ཨྱིན་སྐད་སང་ཚར་བ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་གནང་བཞྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད། དེ་དག་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁོངས་
གཏོགས་རདེ། མ་འངོས་པར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་དམ། ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མར་ཞབས་འདེགས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོའདུག 
༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང།༽ ལགས་སོ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་མཇུག་སངོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ངའྱི་དྲྱི་
བ་གཅྱིག་འདྱི་སོན་མ་ཀ་རྡོར་སང་གསུམ་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཁུལ་དེར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་སྐད་ཧ་ཅང་གྱི་ཞན་ཆ། 
རྒྱ་གར་དང་། ན་ེཔ་ལྱི། བོད་སྐད་གསུམ་འདྲསེ་མ་རདེ་འདུག ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོའདུག སོབ་གྲྭ་གཞྱི་རྒྱ་
ཆནེ་པ་ོའདུག་སྟ་ེསོབ་ཕྲུག་མྱི་འདུག དེར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕ་སྐད་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དཔ་ེསྟོན་སོབ་
གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་བཏང་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། ད་ེསའང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
འདྱི་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་འགན་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སབོ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྱིགས་
ལམ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཚོར་
རྱིགས་ལམ་གྱི་སྐོར་ལ་ལེགས་ཆ་སལེ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་གང་ཡང་སོར་གྱི་མྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པའྱི་སོབ་ཚན་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ལྷག་དུས་མ་གཏོགས། སོབ་ཚན་སྱི་མཚུངས་ལྟར་དུས་ཚོད་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་འགན་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་
དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་མཐའ་མ་འདྱིར། རྩ་བའྱི་ཁ་སང་དྲྱི་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ཚར་སོང། ད་ལྟ་འདྱི་བཀའ་བོན་
མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབྲེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ བོད་ནས་ཡོང་མཁན་
རདེ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོམཐ་ོསོབ་ཏུ་བསདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོའ་ིམངནོ་འདདོ་དང་འཚམ་པའྱི་མཐ་ོསོབ་ཅྱིག་ལ་བསདོ་རྒྱུ་རག་
གྱི་ཡོད་མ་རདེ། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭས་ཆ་རེན་ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེཆ་རེན་འདྱིའྱི་འགོ་ཏུ་མ་ཕབེས་ན་སོབ་ཡོན་
སོད་མཁན་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་གྱི་བཀའ་ལན་ད་ེལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱིམ་སོབ་གྲྭས་ད་དུང་ཡང་བོད་ནས་
ཕབེས་མཁན་བོད་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་གཏངོ་ས་འདྲ་ཞྱིག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་སོང། བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་
ལན་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཐོ་སོབ་དེར་སོན་མ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་པའྱི་ཞེན་ཆགས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ཤེས་རྱིག་གྱི་འགན་
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འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚོའྱི་མ་འོངས་མདུན་ལམ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བ་ོཕམ་བྱུང། གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ལ་འགྲ་ོདགོས་པ་འདྱི་སོབ་གྲྭ་རྒྱུན་གནས་ཆདེ་དུ་དང་། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཆདེ་དུ། འདྱིས་
བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ལན་འདྱིས་སོབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་མ་
གཏོགས། ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚའོྱི་མ་འོངས་ཁ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མདུན་ལམ་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔ་ེ
མཚོན་དུ། སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཐོག་མར་ཁོས་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་གང་དུ་ཕྱིན་འདུག བར་
དུ་ཁསོ་མཐ་ོསོབ་གང་ནས་ཐནོ་འདུག འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་རནེ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོ
སོབ་ཁང་ད་ེཡག་པ་ོརེད། བསགས་བརོད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐ་ོསོབ་དེར་ཆེ་མཐོང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་ (Karnataka) མངའ་སའེྱི་མཐ་ོསོབ་འདྱི་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་ཞ་ེདྲག་ཡོད་མ་རེད། ལྡྱི་ལྱིའྱི་མཐ་ོསོབ་ལ་ཆ་ེ
མཐངོ་ཆ་ེབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལག་འཁེར་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ེམཐོང་ཆ་ེབ་ཡདོ་རེད། ཕྲུ་གུ་འདྱི་ཚོས་མངནོ་འདདོ་ད་ེབཞྱིན་བྱདེ་
པའྱི་སྐབས་སུ། སོ་སོས་སོན་མ་དགེ་རྒན་བྱེད་སའྱི་མཐ་ོསོབ་འདྱི་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་ཁ་ོནར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུའྱི་མདུན་
ལམ་དང་ཁ་ཕོགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གལ་ཏ་ེདགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་མེད་ན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱི་
མྱིང་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁུར་གྱི་ཡོད་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱིརའཐནེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕྱིར་འཐནེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་དང་འབྲེལ་ནས་གསུངས་སོང། སོབ་གྲྭ་
ཁུ་བསྡུས་དང་འབྲེལ་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སོབ་སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཡོད་
རེད། ད་ེས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཆོད་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་ཐོག་སོབ་ས་ེསོ་
སོའ་ིངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁུ་བསྡུས་གནང་ཕོགས་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་གོམ་པ་གཉྱིས་པ་ད་ེསོབ་ས་ེ
ནང་ཁུལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བསོད་རྒྱུ་ཐག་ཆོད་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་ནས་
དུས་ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད་ལ། ཁུ་བསྡུས་
གནང་ཕོགས་ཐད་གྲོས་སྡུར་དང་སོབ་ས་ེཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁུ་བསྡུས་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་
ལབ་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོའདུག་སྟེ། འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཅོག་གོང་དུ་དག་ེརྒན་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཕེབས་ས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལག་ལེན་བསྟར་བའྱི་སྐབས་སུ་གདོང་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག འདྱི་ཚོར་མ་ལྟོས་
པར་ང་ཚོས་གོམ་པ་ཆུང་ཆུང་སོས་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་འགའ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སཾ་བ་ོཊ་ཅོན་ཏ་ར་ལ་ད་ེས་
འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའྱི་བར་དུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དུའང་འཛནི་རྱིམ་འགའ་ཤས་མར་བཅག་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སོན་འགྲ་ོདང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་
མའྱི་འཛིན་གྲྭ་མུ་མཐུད་འཇོག་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེདག་རྒན་པ་ཆགས་དུས་
ཕར་ཚུར་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས། གོམ་པ་འདྱི་ཆུང་ཆུང་རེད་ད་ེསོས་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་སོབ་ཡོན་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང། དེའྱི་ཐོག་ངས་ཁ་
སང་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་པའྱི་རེས་སུ་སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེབོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་བོད་ཁྱིམ་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལ་སཾ་བ་ོཊ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་རེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་སོབ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་ན། འབྲེལ་ཡོད་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་མར་འགྲ་ོདགོས་རེད་
ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བལྟས་ན་འདྱི་འཚམ་པ་ོཞྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཐ་ོསོབ་ད་ེའཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས། སོབ་ཚན་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་
པ་བཞྱིན་དརེ་བསོད་རྒྱུ་ངའྱི་ངསོ་ནས་འཚམ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ལ་སོབ་ཚན་ཡདོ་བཞྱིན་
དུ་བསོད་འདོད་མེད་པའྱི་སོབ་མ་ཞྱིག་ལ་བོད་ཁྱིམ་ནས་སོབ་ཡོན་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་
རོགས་གནང་། དེར་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད། བར་དུ་སོབ་མ་ཞྱིག་ཡར་མེད་མར་མེད་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེསནོ་ཆསེ་མཐོའ་ིསོབ་ཡོན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་
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བྱུང་སོང། བོད་ཁྱིམ་ནས་ད་ེལྟར་གསུངས་ཡོད་པར་བརེན། ཤེས་རྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་ཞུ་མཁན་འདུག ད་ེདག་ལ་སོབ་ཡོན་
ཕུལ་ན་འགྲྱིག་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ནས། སོབ་ཡནོ་ཕུལ་བ་ད་ེའདྲའང་བྱུང་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིར་བཏང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོསོབ་ལ་སོབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་སོབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དག་ེའདུན་པ་ཡོད་
རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དེའྱི་ཐོག་།ཤེས་རོགས་མེད། དག་ེའདུན་པ་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་
ཨྱིན་སྐད་སོབ་ཚན་འཁྱིད་གནང་གྱི་་ཡོད་རེད་དམ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་ཤེས་རོགས་ལ་ད་ལྟ་ག་ོསྱིག་གནང་བ་ད་ེཐེངས་
གསུམ་པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ལྟ་ངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་དགོན་སེ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། 
དགནོ་ས་ེཁག་ནས་དག་ེའདུན་པ་གྲངས་ ༢༢ འདུག་བསམས་སངོ། ད་ེའདྲའྱི་ཨྱིན་སྐད་སང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་
པ་རེད་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་།ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་འཆར་སེལ་དགོས་པ་དང་མཐུན་འགྱུར་
གནང་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཆོག ད་ལྟ་དགེ་འདུན་པ་གྲངས་ ༢༢ ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དགེ་
འདུན་པ་གྲངས་ ༡༡ ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཡོན་འབུལ་མུས་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ། ར་ཝང་ལའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེདཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཆ་ཚང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེའང་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ནང་དུ་ཤེས་ཡནོ་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
བྱས་དང་བྱདེ་མུས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ར་ཝང་ལར་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོདེར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། སོབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་
ལས་འཆར་སེལ་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དང་མཐུན་
འགྱུར་ཞན་པོ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཚན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད། སོབ་ཚན་མང་པོ་
ཞྱིག་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་ཚན་ད་ེདག་བང་བསྱིགས་ནས་དུས་ཚདོ་འཆར་འགོད་གནང་ཡོང་དུས། རྱིགས་ལམ་
འཛནི་གྲྭར་དུས་ཚདོ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ལས་འབུལ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་རེད་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་དང། ལྷག་པར་དུ་རྱིགས་ལམ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་
དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་འབུལ་ཐབས་ཡདོ་མདེ་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉརེ་ཁང་དང་འབྲལེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེལ་འཕར་མ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་མཐ་ོསོབ་དེར་བསོད་འདོད་མེད་པར་བརེན་སོབ་མའྱི་སོབ་སོང་ལ་ད་ོཕོག་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ངསེ་པར་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་ངསོ་
ནས་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་དེའྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞསེ་ལབ་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ལ་ོརརེ་སབོ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་གྲངས་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་
ཚད་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་སོབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་ཚོད་ཡོང་
ཡོང་ཞྱིག་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་མདུན་ལམ་དང་འདདོ་པ་ཡདོ་པའྱི་མཐ་ོསབོ་ཅྱིག་ལ་སདོ་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་དང་ལས་དོན་སྐོར་ལ་བགྲ་ོགླེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་
གྲོས་ཚོགས་འཚགོས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕགོས་སདོ་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། སནོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཐགོ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ཀྱི་རྩྱིས་འགོའ་ིཐོག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་ཐོག་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་སྱི་དང། བཀའ་བནོ་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱདེ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་
དང། དམྱིགས་བསལ་ལོ་ ༢༥ དང་ ༢༦ ཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ས་གནས་རང་ཁ་རང་
གསོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ད་སྟེང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་ས་ཁང་ཉོས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་
བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པས་དམྱིགས་བསལ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་
འཆར་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཐོབ་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་དངོས་སུ་འགོ་བཙུགས་གནང་འདུག ད་ེལ་ད་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་
མང་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་བསགས་བརདོ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཟློས་གར་དང་ (Bhagsu) ལམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོར་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྙོག་གྲ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དོགས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ རེད་མྱི་
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འདུག ཁང་པའྱི་གྲངས་ ༢༡༨ རདེ་འདུག ཁང་པ་ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༢ ནས་ ༤ ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམ་ཚང་འགའ་
ཤས་ལ་མྱི་གྲངས་ ༥ ཡང་ཡོད་ས་རདེ། བྱས་ཙང་ཁྱིམ་ཚང་བརྩྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལས་མང་བ་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་རྙོག་གྲ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་མ་མཁེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚིག་གྱི་གནད་དོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་ལྷག་བསད་འདུག 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་སུ་ད་བར་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རདེ་བཅས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་རྩྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་མེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་འཁྲུངས་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
བ་མ་ཨ་ཀྲ་འདྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཙོངས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཕོགས་གང་སར་ནས་ཁ་པར་མང་པ་ོའབྱོར་གྱི་འདུག 
དེར་མྱི་འབོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་ེཚན་གཉྱིས་སུ་ཕེས་ན་མྱི་གྲངས་ཁོན་བསོམས་ ༣༠ ཙམ་མེད་འགྲོ། ང་རྡོར་
གླྱིང་དང་འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་དུ་འགྲ་ོམ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་། སེམས་འཚབ་དང་སྐད་ཆ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཀྱི་འདུག 
ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཙག་ག་ེཙགོ་ག་ེམྱི་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་
དུ། དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཐོག་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནོངས། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ས་ཆ་འདྱི་ཡག་པ་ོདང་
ཧ་ཅང་སྙྱིང་ར་ེམ་ོཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཡུལ་སྐརོ་ས་ོའཆམ་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་འདྱིའྱི་རྱིན་གངོ་འཕར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། ས་ཆ་དེའང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ལ་བཙོང་ཡོད་པ་དང་། བྱ་ེབ་ (Crore) ༢ དང་འབུམ་ ༨༠ ལ་བཙོངས་པ་རེད། 
མྱི་དགོས་ཟེར་ནའང་བྱེ་བ་ (Crore) ༦ དང་བྱ་ེབ་ ༧ ཉུང་ཐར་རག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་ས་ཆ་ད་ེམཐོང་མེད་པར་
སོང་ཙང་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གང་ཤེས། དོན་དངོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
དང་། ད་ེནས་འགྲ་ོས་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཕུད་པ་རེད་ཀང་ཟེར་གྱི་
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འདུག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་དངསོ་འབྲལེ་གང་ཡྱིན་ད་ེརྱིང་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ལ་ོ ༡༠ 
རྱིང་ལ་གཟེངས་སུ་འཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཐོག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཐོག་ད་ེསའང་གྲོས་
ཚགོས་ནང་དུ་མང་པ་ོཞུ་མོང་། སྱིད་བྱུས་དེར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཡོང་དུས། ད་ེས་ས་ཁལ་སོད་དུས་མྱི་ཚང་ར་ེརེའྱི་
མྱིང་འཁོད་པའྱི་བྱུང་འཛནི་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱུང་འཛནི་ད་ེཁེར་ནས་ཞྱིང་པ་ལ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐབོ་ཐང་ཆང་ངྱི་ཆུང་ངྱི་ཐབོ་
ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Record of Rights, 

Tenancy and Crops) གཅྱིག་ཀང་རག་ཡདོ་མ་རདེ། (RTC) རག་ཡོད་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག་སྟ།ེ (RTC) གང་འདྲ་ཞྱིག་
རེད་འདུག་ཅེ་ན། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་དང་མྱིང་འཁོད་མེད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Survey Number) 
གཅྱིག་པུ་བྲྱིས་བཞག་འདུག ཡྱིག་ཆ་ད་ེཁེར་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་དེས་ངོས་ལེན་བྱེད་དཀའ་བ། གང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན་དེའྱི་ནང་དུ་སུ་གང་གྱི་མྱིང་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། (Survey Number) མང་པ་ོཞྱིག་འདྲེས་ནས་ཡོད་དུས་འདྱིས་ཕན་
ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆར་ལྟ་དུས་དེས་དགེ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་སྟེ། དོན་དངོས་སུ་ད་ེས་ལས་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེར་མ་ཟད་ད་ེས་ཡྱིན་ན་ས་ཁལ་སྡུད་མཁན་ (Village Accountant) ཡྱི་འགན་རེད། ཁ་ོརང་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཅྱིག་ཡོང་ནས། ལོ་གཉྱིས་དང་། གསུམ། བཞྱིའྱི་ཁལ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
ཕུལ་མ་ཐུབ་ནའང་ཉེས་ཆད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རེས་སུ་ཕེབས་དུས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་ར་ེསོ་ས་ོཕར་ཕྱིན་
ནས་སད་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟླ་བ་ ༦ མཚམས་ནས་སྡུད་ཀྱི་རདེ། མ་སད་ན་ཉེས་ཆད་ཡོད་རེད། ས་
ཁལ་ཡང་སོན་མ་ལས་ཞེ་དྲག་གོང་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་འདྱི་རེད། དེར་མ་ཟད་
ཡུལ་མྱིའྱི་ལྟ་སྟངས་དེའང་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེས་ཡྱིན་ན་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱ་གར་ཚང་མས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་རེད་
ཞུས་ན། ས་ཆ་འདྱི་བོད་པ་ལ་སད་པ་རེད། ས་ཆ་འདྱི་བོད་པར་ལ་ོ ༩༩ རྱིང་གཡར་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ལ་ོ ༢༥ ཞྱིག་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་འདབེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་གསུང་མཁན་རྒྱ་གར་བ་
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མང་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིས་མ་འོངས་པར་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་དང། དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཕན་ཐོགས་དང། ལག་ལེན་འཁེར་ཕོགས་གང་འདྲ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེསའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་
ཁག་ལ་ལམ་སྟནོ་བྱས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གལ་ཆ་ེཤོས་ཞྱིང་ཁར་ཁལ་སད་
པ་ད་ེརེད། ཁལ་སད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེནས་ཞྱིང་ཁའྱི་བདག་དབང་མྱི་ད་ེལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མངོན་གྱི་མེད་སྟབས་ཁུངས་སེལ་ར་
སདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དེར་བརེན་འདྱིས་ཕན་ཐོགས་གྲུབ་དགོས་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་
སེལ་ཐབས་སུ་ག་ར་ེགནང་འཆར་ཡདོ་ན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་ཁག་ལ་ལག་ལེན་
བསྟར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིའགྲམ་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ལ་ད་དུང་ཡང་ལག་ལེན་བསྟར་གནང་མྱི་
འདུག ད་ེདག་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མ་རེད། མྱི་མང་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཉམ་ཆུང་
ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་གང་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ཁེར། བྱེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་ཚོས་རྒལ་རལ་བཤད་ནས་སོད་དུས་ལག་ལེན་
བསྟར་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས། མྱི་མང་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་འདུག ད་ེཚ་ོདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ༌ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ད་རེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སོན་རྩྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་
གྲོས་ཚོགས་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཉྱིན་གྲངས་ ༥།༦ རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་
ཁུངས་ས་ོསོའ་ིལས་བསོམས་སྙན་སོན་གནང་བའྱི་ཐགོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསགས་བརོད་ཀྱི་མ་ེཏོག་གཏོར་གནང་སོང་བས། 
དརེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེརྱིང་རྣམ་པ་ཚང་མས་བསགས་བརདོ་ཀྱི་མ་ེཏགོ་གཏརོ་བ་ལ་ང་རང་སེར་
ལ་ཚོར་བ་ག་ར་ེབྱུང་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ ཡྱི་ལོ་ལྔའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་
ཚང་མར་ཐུགས་བ་ོཁངེས་པ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ད་ལྟ་ང་འདྱིར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོན་རྩྱིས་དང་། ལས་བསོམས་ཐོག་མར་བཀའ་ལན་འབུལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་མ་ེཏོག་ག་ཚདོ་གཏརོ་གྲབས་ཡོད་མདེ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག མངོན་དཔག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་གང་ལྟར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་བསགས་བརོད་གནང་བ་ར་ེར་ེགཉྱིས་ར་ེལ་ཕར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་མྱི་དགོས་པར་བསགས་བརོད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་
ལ་མ་ལྟོས་པར། དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཡོང་སད་ཚང་མ་ལ་ཕར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་གཅྱིག་གྱིས་འཐུས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་ཐགོ་མ་ཕེབས་སནོ་ལ་ཁ་སང་སོན་རྩྱིས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་དྲྱི་བ་གཉྱིས་
གསུམ་ཕབེས་སོང་། དེར་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད།ེ བར་ལམ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་
དཔནོ་འདམེས་སྒྲུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟོན་གཅྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའབུལ་དགོས་དོན་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནང་སྟངས་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་བ། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་སོགས་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གང་འདྲ་འདྲ་
བཟ་ོདགོས་མྱིན་ཐད་ནང་སྱིད་ནས་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཕུལ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་སནོ་འཕྱི་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་གནང་སྟ་ེབཀའ་འཁོལ་དང་སགས་མར་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། 
བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཧ་ལམ་མདེ་ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དརེ་ཨྱིན་ལེན་བོད་དནོ་ཐབེས་རྩའྱི་མ་དངུལ་སྐརོ་ལ་བཀའ་མལོ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། ཨྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་བར་
ལམ་ཞྱིག་ནས་རྒྱུ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ས་ོརྒྱག་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེས་ོརྒྱག་དུས་
ཐབེས་རྩའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ལྷག་བསད་བྱ་ེབ་ ༢ དང་ཕེད་ཀ་ཡོད་པ་ནས། བྱ་ེབ་ ༢ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་དང་། བྱེ་བ་ཕེད་ཀ་ད་ེརྒྱུན་གྲོན་ཐོག་གསོལ་རས་གནང་བ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་བདོ་ཀྱི་ཐབེས་རྩ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ེནས་གསུམ་པ་ད།ེ མོན་ག་ོདང་སྱིར་ཁུལ་དུ་ཉམ་ཐག་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐནོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཏང་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རག་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། གལ་སྱིད་རག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ད་ེརེད་འདུག 
གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བར་ལམ་པ་སངས་སོལ་མ་ཟེར་བ་ཞྱིག་སྱིར་བོད་ཚོགས་ནང་ཡོད་རེད། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་སོང་དང་། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་སོང་གནང་བའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་འདྲ་འདུག སོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག  གང་ལྟར་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ཕན་ལ་ོང་ོ ༡༢ རྱིང་ལ་མུ་མཐུད་རགོས་པ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བྱས་
ཙང་བར་ལམ་ད་ེཚོས་གསལ་བསགས་བྱས་པའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རདེ། ང་ཚསོ་ཕག་དགོ་འདྲ་བྱས་ནས་བཀག་པའྱི་གནས་
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ཚུལ་མ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་གང་ལྟར་རོགས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་དྲྱིན་
བསམ་ཤེས་ས་གཅྱིག་མེད་པའྱི་ཐོག་སོ་སོར་སོར་མ་ོསྟོང་ཕག་འགའ་ཤས་སེབ་ཡོང་དུས། ད་ེབཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་
ཡྱིན་རབ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བརྙན་ཐུང་བཟོས་ནས་བཏང་པ་ད་ེཚ་ོབོད་ནང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནད་དནོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་
པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་དེར་མཐའ་གཅྱིག་དུ་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་རོགས་པ་བྱེད་
མཁན་དང་བྱེད་སའྱི་ཡུལ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་མོས་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་སེར་སུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མུ་མཐུད་
གཟྱིགས་སོང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཚོར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་
བཟང་དུ་གཏང་རྒྱུ་སོགས་ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། པ་
སངས་སོལ་མའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་སོར་འབུམ་ ༢༦ ཙམ་ཞྱིག་ཡར་སྡུས་སོང་བྱས་ནས་རག་པའྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
འདུག  

གཉྱིས་པ་སོལ་མ་དབྱངས་སྱིད་དང་ལ་ོསྱིད་ཟརེ་ནས་མྱིང་གཉྱིས་འདུག མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གྲོང་ས་ེ ༤ ཁང་ལེན་ ༦༧ 
ནང་ལ་འདུག ད་ེལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་འདུག ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་འཕདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཟྱིགས་སངོ་གནང་གྱི་འདུག མོན་ག་ོས་
ས་དགོན་པས་འཚ་ོསོན་སོར་ ༡,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཟླ་རེར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕོད་བསྟེན་ཐོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ཐགོ་འགྲ་ོསངོ་ཧ་ལས་པའྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགནང་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་ང་ལྟ་སྐོར་འགྲ་ོམོང་། གང་ལྟར་དའེྱི་ཆདེ་དུ་
སོར་འབུམ་ ༦༧ རག་འདུག བར་ལམ་མཁལ་མ་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག  

གསུམ་པ་ཆོས་འཛོམས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་བུ་མ་ོསེན་པ་སོལ་མ་རྩ་བའྱི་མན་ཌྱི་ཁུལ་དུ་སོད་མཁན་ཡྱིན་པ་དང་། བར་
ལམ་ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ས་ཆ་གཏན་འཇགས་མེད་པར། འབྲོག་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་སསོ་ནས་འགྲ་ོ
མཁན་ཞྱིག་རདེ་འདུག དའེྱི་ཕྲུ་གུར་ཤེས་རྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་སངོ་ཆ་ཚང་གནང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག 
ད་ེལ་ཡང་སོར་འབུམ་ ༤༦ རག་འདུག  

ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ "འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས།" ཟེར་ནས། སོ་སོའ་ིཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་འགྲོ་སོང་འདང་ཙམ་འདང་ཙམ་གྱི་ཆོག་
ཤེས་བྱས་ནས་སོད་མཁན་སོར་འབུམ་ཕར་བཞག་སོར་ཁྱི་གསུམ་བཞྱི་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ད་ེའདྲས། སྱིག་འཛུགས་ལ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་སུན་པ་ོབཟ་ོཡྱི་མྱིན། ཡར་གཅྱིག་འབུལ་མ་ཐུབ་ནའང་མར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་ཧ་ཅང་གྱི་མང་པ་ོ
རདེ། ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་ནང་ལ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ངས་མྱིང་བགྲངས་པ་གསུམ་ཆ་ཚང་གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ནང་
ཤེས་འཕོད་གསུམ་བརྒྱུད་འཚ་ོསོན་རག་བསད་པ་ཡྱིན་དུས་ཉམ་ཐག་དངསོ་ལས་ལྷག་པའྱི་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པས། བར་
ལམ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་སོར་འབུམ་ ༢༠ དང་ ༣༠ ད་ེའདྲ་རག་གྱི་ཡོད་ན་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་
ལས་གྲོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གཞག་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཉམ་ཐག་གནས་ལས་གྲལོ་ཚར་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཏགོ་དབྱྱིབས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་གླེང་སོང་མང་
པ་ོབྱུང་སོང་། གླང་ཆེན་བཟ་ོབལྟ་འདྲ་བ་ོམག་ོཆེན་པ་ོརྔ་མ་ཐུང་ཐུང་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕ་གྱིར་ག་ཚོད་གནང་
ཡོད་པ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརེད་འདུག བལ་ཡུལ་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནད་ཡམས་དང་པ་ོབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་
རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞདེ་གནང་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་རགོས་པ་བྱས་ན་མ་གཏགོས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། 
མྱི་གྲངས་ ༡༠༠༠ གཅྱིག་ལ་སོར་ ༥༠༠༠ རེར་སད་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད། ས་གནས་སོ་སོའ་ིམྱི་འབོར་ལ་དཔག་
པའྱི་འཆར་འགོད་བྱས་ནས་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་ད་ེཙམ་བབས་ཀྱི་འདུག ཐ་ོག་ཚོད་ཡོད་ཡར་ཁེར་ཤོག་ཟེར་དུས་
བལ་ཡུལ་ནས་ཕལ་ཆེར་མྱི་གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་གྱི་མྱིང་གཞུང་སེབས་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་མྱི་
གྲངས་ ༡༠༠༠ ལ་མ་གཏགོས་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། བལ་ཡུལ་ནས་མྱི་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཐ་ོགཞུང་སེབས་
ནས། ཚང་མ་བལ་ཡུལ་ལ་དག་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ལ་སད་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་མྱི་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ཐ་ོའཁེར་ཡོང་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངོས་ཡོད་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་
རྱིགས་ག་ཚོད་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཐ་ོཁེར་ཤོག དའེྱི་ཐགོ་བལ་ཡུལ་དནོ་གཅདོ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱོས་ཤོག་ཅེས་ལམ་སྟོན་གནང་བས། མཐའ་མ་ད་ེལ་བལ་ཡུལ་ནས་མྱི་གྲངས་ ༣༡༣ གྱི་ཐ་ོའབྱོར་བ་རེད། ད་ེཡང་སོར་ 
༥༠༠༠ རརེ་བྱས་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དྲུག་ལ་སོར་ ༡,༥༦༥,༠༠༠ གནང་བ་རེད། ད་ེདག་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འག་ོནས་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེརསེ་སུ་བཟའ་བཅའྱི་ཆདེ་དུ་སར་ཡང་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་མྱི་གྲངས་ ༡,༠༧༩ ལ་མྱི་རེར་བཟའ་བཅའྱི་མ་གནས་སོར་ ༧,༠༣༡ བརྩྱིས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༨ 
ལ་སོར་ ༧,༥༨༤,༤༤༩ ཡྱི་དངུལ་འབོར་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ (USAID) ཡྱིས་ (SARD) བརྒྱུད་ནས་
གནང་བ་རེད། (COVID-19) ཛ་དྲག་གྱི་དངུལ་རང་ཞྱིག་ས་གནད་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཐད་ཀར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏ་ེམྱི་
གྲངས་ ༡༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོར་ ༡,༡༣༥,༤༧༢ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རོགས་པ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་རོགས་ཚགོས་གཅྱིག་
གྱི་མཚན་ཞུ་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་མཚན་ད་ེསུ་གཅྱིག་ལ་མ་གནང་རོགས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་བརྒྱུད་
ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་མྱི་གྲངས་ ༩,༠༠༠ ལ་སོར་ ༤ ,༠༠༠ རེར་བྱས་ནས། གཞྱིས་ཆགས་ ༨ ཡྱི་ནང་ལ་སོར་ 
༣༦,༠༠༠,༠༠༠ བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། བསོམས་པའྱི་སོར་ ༤༦,༢༨༦,༩༢༡ ཡྱི་རོགས་པ་ཞུས་ཡོད་ཅེས་མཁེན་
རགོས་ཆདེ་སྙན་སེང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་ལས་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པའྱི་ནང་དུ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལས་དནོ་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་
འཐུས་པར་བྱས། ཟློས་གར་ཁུལ་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ངམ་ཁང་པ་ ༢༡༨ ཀྱི་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྙོག་གྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
དངོས་ཡོད་བྱས་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མཇུག་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་དང་
གཅྱིག ས་གནས་རོང་དཔནོ་ལས་ཁུངས་དང་གཉྱིས། ས་གནས་བད་ེདནོ་དང་གསུམ། ད་ེནས་གྲོང་ས་ེལས་ཁུངས་དང་བཞྱི་
བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ག་རེ་ཆགས་འདུག དེའྱི་ 
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(Survey) ཨང་གྲངས་ད་ེས་ཆ་ག་རེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ (Survey Report) མར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེནད་ཡམས་རནེ་
པས་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོནྱི་ (Survey Report) ཆ་ཚང་མར་ས་གནས་རོང་དཔོན་ལས་
ཁུངས་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (Survey) ཨང་གྲངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དུད་ཚང་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་ནས། མཐའ་མའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་འཐོབ་རྒྱུའྱི་ནང་དོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་སོན་མ་རང་ནས་ཐག་བཅད་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའང་གནང་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར་ལ་རེད། བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆའྱི་སྐོར་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་བཞག་ནས་སང་ཉྱིན་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་ཞྱིག་འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ངས་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་དེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ གྱི་ནང་དུ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༣༠ ཐམ་པ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བཙུགས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༦ ལོར་ 
(Merada) ཡྱིས་རོགས་རམ་བྱས་ནས་ས་ཉོ་རྒྱུ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ (Merada) ཡྱིས་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
སྐབས་ད་ེདུས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་ཚོགས་པ་ཡོད་བསད་པ་དང་། དེའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕལ་
ཆེར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༤་་་༡༩༨༥ ནང་ལ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཉྱི་མ་བསམ་མཁར་ལགས་རྡ་ོར་ེགླྱིང་གྱི་ལས་དྲུང་ལ་
བཏང་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་དེའྱི་འབྲེལ་མཐུད་པའྱི་ལས་འགན་གཅྱིག་ལྕོགས་ཁེར་འདུག ཕྱིས་སུ་
གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཏེ་ཁོ་རང་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་དང་པོ་ལས་དྲུང་དང་། དེ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གནང་བ་རེད། 
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་གྱི་གཞྱིས་མྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལྔ་དྲུག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཁ་
ཤས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་ཚར་བ། ཁ་ཤས་ཡུལ་སོས་ཚར་བ། ད་ེའདྲ་ཤ་སྟག་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག ས་ཆའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་བལྟས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་པ་བཙུགས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལོ་ར་ེརེའྱི་ནང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
འཚོགས་དགོས་པ་དང་། སྙན་ཐ་ོདེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ནང་འབུལ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ཕལ་ཆརེ་ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ནང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པར་ཚགོས་པ་ཁ་ོརང་ (Defunct) 
ཆགས་འདུག ཚོགས་གཙོ་རྱིན་པ་ོཆེ། བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་ལམ་ད་ེཚུར་བང་རྒྱུའྱི་ཆེད་བསར་དུ་རོ་
ལངས་ལྟ་བུ་བརྒྱབ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་འགྲ་ོསྟངས་དང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་
པ་རདེ། བར་ལམ་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ནས་ས་ོའཆམ་ཡངོ་བ་དང་དའེྱི་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་ཡར་རྒྱས་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། སོན་མ་ཁུལ་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཕེབས་མོང་མཁན་ཚོས་ཏན་ཏན་
མཁནེ་གྱི་རདེ། ང་ཚོས་དརེ་གོང་ག་ཚདོ་ཆ་ེཆ་ེརག་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་མང་པ་ོབྱས་པ་རདེ། མཐའ་མར་བྱ་ེབ་ ༡ དང་ཕེད་ཀ་
ཙམ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྲྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སངེ་ཞུས། ད་ེག་ཙམ་མ་གཏགོས་རག་
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གྱི་མེད་ན་བཙོང་རྒྱུ་རང་བྱས་བཞག་ན་ཞེས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་རདེ། བཀའ་འཁལོ་ཐོབ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་ཉ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་
མཁན་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ཡར་བ་མ་ཨ་ཀྲར་ཕྱིན། ཡ་གྱིར་གོ་བསྡུར་བྱེད་དུས་གོང་མ་འགྲྱིག་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་བྱེ་བ་ 
༡༌༣༠ མ་གཏོགས་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལབ། ང་ཚོས་བྱ་ེབ་ ༡༌༥༠ མེད་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་
བྱུང་བ་རེད། བར་ལམ་བྱེ་བ་ ༢༠ དང་ ༣༠ རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲའང་བྱུང་བ་རེད། ཡར་ཁེར་ཤོག་ང་ཚོས་གོ་
བསྡུར་བྱེད་དགོས་ཟེར་དུས། ཁ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་དོན་དམ་པའྱི་སོ་ནས་དངོས་སུ་ཡོང་ནས་ངས་ད་ེཙམ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟེར་མཁན་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ཐུག་མ་སོང་། གང་ལྟར་མཐའ་མ་ཕར་ཚུར་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་རག་པ་འདྱི། སོན་མའྱི་བཀའ་
འཁལོ་རག་པའྱི་བྱ་ེབ་ ༡༌༥༠ ཐགོ་ལྡབ་གཅྱིག་ཕལ་ཆརེ་བྱ་ེབ་ ༣ མྱིན་ཙམ་རག་པ་ཡྱིན་དུས། དརེ་ཧ་ལས་པའྱི་འསོ་འཚམ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་བརྩྱིས་པ་རེད། ས་དེར་ནང་དོན་ཐོག་སྐད་ཆ་།ཤོད་དགོས་བྱུང་སོང་ན་ཁྱིམས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་རྙོག་གྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་གླ་ོབ་མཆྱིན་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་
རེད། དེའྱི་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞུ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་དངུལ་ད་ེ
ཙམ་རག་པ་ད་ེདངོས་གནས་དྲང་གནས་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་གང་རག་པ་
རྣམས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉར་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོས་རྡོར་གླྱིང་གྱི་ས་ཆ་གནད་
འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་བོད་ལ་ཕར་ལོག་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེབོད་དང་ས་
འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེར་ཡྱིག་ཚང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་ས་གནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཆེད་
ཚོང་ཁང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ལོ་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་གོང་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟོས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། 
དངུལ་གྱི་མཐུན་རེན་མ་བྱུང་བ་རདེ། ས་ད་ེགང་ལྟར་མྱིང་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་ཁ་འཐོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ས་འཚོང་མཁན་མྱི་ད་ེ
ཚའོང་ཕལ་ཆརེ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སའྱི་བདག་དབང་ད་ེང་རང་ཚ་ོལ་ཡོད་བསད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་
མེད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྙགོ་གྲ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརདེ་འདུག གང་ལྟར་དོན་དག་རྡོག་རྡགོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༦ ནང་ལ་ས་ཨ་ེཀར་ ༤ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོར་ ༣༥༠༠ ཙམ་སད་འདུག བསོམས་པའྱི་ས་ཨེ་ཀར་ ༡༠་༤༥ ཙམ་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ (Sale 

Deed) གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡདོ་ས་ཨ་ེཀར་ ༤་༨༥ རེད་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་སརོ་ ༣,༥༠༠ སད་འདུག ད་ལྟ་ག་ར་ེཆགས་བསད་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་དངུལ་ད་ེམ་རྩ་དང་མ་དངུལ་ནང་ཚུར་བླུག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག སྐབས་དེ་དུས་སོར་ ༣,༥༠༠ སད་བཞག་པའྱི་ས་ད་ེལ་ད་ལྟ་བྱེ་བ་ ༣ ཙམ་ཆགས་ཡོང་དུས་དེ་ལ་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Capital Gain) བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་སོར་འབུམ་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ 
(Capital Gain) ལ་སོད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོང་དུས། ད་ེསོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ 
(Income Tax Department) ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་དུས། དངུལ་གང་རག་པ་ད་ེས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་འགྲ་ོསོང་ཆ་ཚང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ (Capital Gain) སདོ་དགསོ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་སོང་། དརེ་བརེན་སནོ་མ་ནས་རྡ་ོར་ེ
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གླྱིང་གྱི་ལས་ཤག་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ོམང་པ་ོཁེར་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལ་ོསནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་པའྱི་རསེ་ལ་ལས་གཞྱི་དངསོ་
སུ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་ཐགོ་བཀའ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། 
ད་ེས་ཁྱིམས་མཐུན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་སང་ལ་ང་ཚོ་ཡུན་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བསད། ཕྱི་ལོ་བདུན་ཅུ་དོན་གྲངས་ནང་ཤྱིང་
ནགས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་རེས་སུ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་ཟུར་
རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྲང་པོ་ཞུས་ན་ཚོགས་འདུ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཚོགས་པ་རེད། མངའ་སེའྱི་བོན་ཆེན་རེད། 
མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆ་ེརེད། (Revenue Commissioner) མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཕལ་ཆེར་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན་ ༤༠།༥༠ ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེམ་གྱིར་
ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་རྣམས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་འཐོབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ནམ་གནས་བར་དུ་ས་ཆའྱི་ཐོག་རྙོག་གྲ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་བཟ་ོཐུབ་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕགོས་བཞུགས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་རེད། ས་ཐ་ོལག་
འཛིན་གྱི་མཛད་ས་ོའཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་། ཧོན་སུར་རང་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་རོང་དཔོན་གྱི་

ཕག་རོགས། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ (तहसीलदार) ཚང་མ་ཡར་ཕེབས་ནས་ང་ཚ་ོམཛད་སོ་མཉམ་དུ་ཚོགས་ནས། སྐབས་
དེར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེབཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་མ་འོངས་བྱེད་ཕོགས་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་མྱིན། ཆ་ཚང་ཚོགས་ཐོག་རང་
ལ་ཁ་ོརང་ཚརོ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ས་གནས་རོང་དཔོན་གྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་དགོས་
ཀྱི་རེད། རོང་དཔོན་གྱིས་ཕག་རོགས་ག་རེད་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་རག་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནས་གནས་དུས་ཚདོ་རྩྱིས་བྱས་ནས་འདྲ་མྱི་འདྲ་བྱུང་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཁེད་རང་ཚརོ་
སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེལག་ལེན་བསྟར་དགོས་འདུག་ན་ཁེད་རང་ཚོས་བསྟར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་
ནས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འགན་ལྟ་བུ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེབྱ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་ནྱི་སྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་
པོའ་ིདཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་ཡག་ལ་ཕལ་ཆེར་དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཆགས་སོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་ཕར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་བཞག་ན་ཡག་པ་ོརེད། ས་གླ་ཡང་སད་མྱི་དགོས་པ་བྱས། རེས་མ་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་འགན་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕལ་ཆརེ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལོ་ལྔ་ཧྱིལ་པོ་འཁོར་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འཁྱུར་ལ་ཉེ་བའྱི་དུས་སྐབས་ལ་
སེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཡངོས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཞུ་འདདོ་པ་དརེ་ན་ནྱིང་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་སུ་ང་ར་ཝང་ལ་དང་། ཀ་སྦུག དའེྱི་
ཁུལ་ལ་བཅར་བ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་གོང་དུ་སན་ད་ར་དང་། མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་འགྲ་ོདུས། ར་ཝང་
ལ་ཆ་བཞག་ན། གཞྱིས་ཆགས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ས་ོཔ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། སོན་མ་
མྱི་མང་ཚོས་རང་འགུལ་བྱས་ནས་བསྐྲུན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁུལ་དེར་
ཆར་ཆུ་འབེལ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཁང་པ་ད་ེཚ་ོགོག་པ་ོཞེ་དྲག་དང་ཉག་ཕ་བོ་ཞྱིག་འདུག་སྙམ། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དག་
ཚརོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་མཚོན་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་པ་རེད། ར་ཝང་ལ་ཀུན་
ཕན་གླྱིང་ནས་ཡར་ཞུས་ཡོད་མདོག་རེད་ལ། དེའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། 
ལས་འཆར་ནང་དུ་ཡདོ་མེད་ཐད་ལན་གསལ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གླྱིང་དུ་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཚགོས་ཁང་དང་འབྲལེ་ནས་སནོ་མའང་གྲསོ་ཚོགས་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རེས་སུ་གནང་གྲུབ་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་ཏ་ེསྐབས་ད་ེདུས་མཐུན་རེན་ས་ོཔ་ོཞ་ེདྲག་འདུག ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་
དང་ཐད་ཀ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན། ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་
ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་སྙམ། དརེ་བརནེ་ད་ལྟ་གནང་གྲུབ་ཡོད་དང་མེད་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་གྲོང་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ལམ་ཁ་ད་ེདག་ཞེ་དྲག་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ཆར་དུས་སྐབས་སུ་མྱི་ཕར་ཚུར་འགྲོ་བསོད་བྱ་རྒྱུར་ས་ོབོ་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ (Link Road) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཐུད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་
ཁ་ (Link Road) ལྟ་བུ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ། གང་ལགས་ཟརེ་ན། ཧནོ་སུར་ལྟ་
བུ་ཆ་བཞག་ན། ང་སོད་ས་ད་ེཧནོ་སུར་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཐོག་མངའ་སེའྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་འདྲ་འདུག 
ལས་ཁུངས་ད་ེཆོས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ། ལས་ཁུངས་དརེ་དག་ེའདུན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་
ནས་སྙན་སངེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཞལ་བཞསེ་ཐབོ་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གླྱིང་ལ་རངོ་དཀར་ཆསོ་ས་ེཡོད་རདེ། 
རངོ་དཀར་ཆསོ་སེས་དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་གནང་ནས་གྲོང་ས་ེ "B" དང་། "H", "F"  ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་བར་དུ་ལམ་
ཁ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་རེད། མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེརྱིགས་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་གཞྱིས་ལས་ཁང་ནས་འབྲེལ་བ་
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གནང་ཐབས་ཡོད་མེད་དང་། ལྟག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲེལ་བ་ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག གལ་ཏ་ེགནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནས་ཁ་ེཕན་བང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
རདེ་འདུག རོང་དཀར་ཆསོ་ས་ེནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ནས་བཟསོ་པའྱི་ལམ་ད་ེཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཡོད་རེད། མ་ཟད་ཐག་ཉ་ེ
ཡོད་པའྱི་གྲོང་ས་ེས་ོས་ོནས་ཀང་རང་མྱི་རང་ལས་ནས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཆགས་ཡོད་རདེ། དཔ་ེམཚནོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཧནོ་སུར་རབ་
རྒྱས་གླྱིང་ལ་མཐངོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་བཞེད་ཡོད་ན་ནྱི་ཡོད་པ་རང་རདེ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་
ལམ་སྟོན་གྱི་ཐགོ་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ་སྙམ། 

གཅྱིག་དེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོདང་གཞྱིས་ཁག་དབར་སྤུན་སྱིང་གྱི་འབྲལེ་བ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཐ་སྙད་ད་ེངས་བརེད་འདུག ད་
ལྟ་བར་དུ་དེའྱི་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕན་ཐོགས་རྒྱ་ཆེ་ལོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ངས་ག་ར་ེམཐོང་སོང་ཞུས་ན་ཧོན་སུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་
རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དེས། ཧནོ་སུར་རང་ལ་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཤུགས་ཆ་ེབ་འདུག འདྱི་ཏན་ཏན་རདེ་འདུག ༼ཚགོས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ལགས་སོ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་དགངོས་བཞེས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གྲགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་འདས་ཟྱིན་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཡོངས་སུ་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའྱི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་
མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སེ་མོ་བ་དང་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྩ་བའྱི་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་བོད་པ་ཚོའྱི་སྐོར་རེད། 
ཁོང་རྣམ་པ་གལ་ཆ་ེཆུང་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེས་ཁོན་
ནས་ཡོང་ཐབས་ཡོད་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ཞྱིག ཡོང་ཐབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་བ་དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ངོས་འཛནི་
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ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་ནས་ཕེབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་དང་། གཞྱིས་ཆགས་གསར་འཛུགས་
བྱས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆནེ་གྱི་བྱ་གཞག་ཅྱིག་རདེ་ཅསེ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 ད་ེནས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་ལ་ཉེ་བ་སོང་ཙང། གང་འདྲ་བྱེད་ཐུབ་མྱིན་ཐོག་བཤད་ཚོད་ཞུ་
ཚོད་ཐྱིག་མ་སོང་སྟེ། ད་ཆ་ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་བྱེད་རོགས་གནང། 
བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་བྱེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག རྩ་འཛིན་
ཡྱིག་ཆ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ག་འདྲ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བྱདེ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་།།༣༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ བོད་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༢ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚསེ་ ༢༥ ལས་
ཉྱིན་བཅུ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མདེ་པ་ཡྱིན།  

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གྲོས་
འཆར་འདནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ སྙན་སནོ་ཞུས་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 

གཞུང་འབྲལེ་གྲསོ་ཆདོ། 

སནོ་གླངེ། 

༄༅། །ཐོག་མའྱི་ཆར་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་ད་ེབཞྱིན་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༤ བར་འཚོག་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པར་བརྡ་ཐ་ོབཏང་ཟྱིན་
ནའང་། འཛམ་གླྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆེད་པའྱི་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ པ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ཁབ་
བདལ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་བསམ་ཡུལ་འདས་
པའྱི་ནད་པའྱི་གྲངས་ཚད་འཕར་ཏ་ེཤྱིན་ཏུ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སུ་གར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དབར་
དང་། རྒྱབ་ཁབ་སོ་སོའ་ིནང་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་བཀག་སོམ་དང་། ཁྱིམ་སོད་བཀའ་རྒྱ། འགོག་དབྱེ་ཟུར་འཇོག 
གཞན་ཡང་གཉན་རྱིམས་སོན་འགགོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་བྱདེ་ས་ོས་ཚགོས་ཀྱི་རནེ་པས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོང་
ཁུངས་སམ། བཞུགས་གནས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨ་ོསེ་ཀྲ་ོལྱི་ཡ། བལ་ཡུལ་བཅས་དང་། རྒྱ་
གར་ནང་ཁུལ་ནས་ཀང་ཆསེ་ཛ་དྲག་ཆ་ེབའྱི་མངའ་ས་ེདུ་མར་གནས་བཞྱིན་པར་བརནེ་ཐགོ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དུས་ཚསེ་
ཐགོ་གྲསོ་ཚོགས་འཚགོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཚདོ་དཔག་དཀའ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་སྐབས། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོདང་
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་བྱང་ཨ་རྱི་དང་། སུད་སྱི། ཨ་ོས་ེཀྲ་ོལྱི་ཡ། བལ་ཡུལ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་
པར་འབྲལེ་བ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྱདེ་རྒྱུར་ཆ་རནེ་གང་ཚང་དགསོ་པ་དང་། ད་ེདག་གྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ག་འདྲ་དགོས་པ་སོགས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གནས་ཡུལ་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་
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ཀང་ར་རོང་དཔོན་ (DC) དང་། ཉེན་རོག་སྱི་ཁབ་ (SP) པ།  གཞན་ཡང་ (SDM) དང་ (ADM) བཅས་ས་རེས་
མཇལ་འཕད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་གནས་བབ་དང་། གལ་སྱིད་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚ་ེབྱེད་སོ་
རྣམ་བཞག་གང་དགོས། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་མངའ་ས་ེས་ོས་ོནས་སེབས་ཚ་ེག་འདྲ་དགོས་སྐོར། ཚོགས་འདུ་ད་ེརྱིགས་འཚོག་
པ་ལ་ཆ་རེན་གང་དགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་སོགས་ལ་བརེན། སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སོ་སོའ་ིམྱི་
སེར་དབོར་ལེན་བྱེད་མཁན་ཙམ་ལས་འགྲུལ་སེལ་གནམ་གྲུ་རྩ་བ་ནས་མེད་པས་ཨ་རྱིར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༣ དང་། 
ཡུ་རབོ་ཏུ་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༡ དང་བདམས་ཐནོ་སྱི་འཐུས་ ༡ ཨ་ོས་ེཀྲ་ོལྱི་ཡར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༢ བལ་ཡུལ་དུ་
གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༢ བཅས་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༩  རྣམས་བཅར་མྱི་ཐུབ་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
ནང་ཀར་ཎ་ཊ་ཀར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༥ དང་། མ་ཧ་ར་ཤྱི་ཊར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༡ བྱི་ཧར་དུ་གནས་སོད་སྱི་
འཐུས་ ༡ ལྡྱི་ལྱིར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༡ ལ་དྭགས་སུ་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༡ མ་ེག་ལ་ཡར་གནས་སོད་སྱི་འཐུས་ ༡ 
བཅས་སྱི་འཐུས་ ༡༠ ཡོད་པ་ལས་མ་ེག་ལ་ཡ་ལས་གཞན་པའྱི་མངའ་ས་ེརྣམས་ནད་ཡམས་ཁབ་བདལ་ཆ་ེབའྱི་ས་གནས་
ཆགས་ཡོད་ཅྱིང་། མ་ེག་ལ་ཡ་ནས་རྡ་སར་ཡོང་དགོས་ཚ་ེཨ་སམ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་མ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་ལ་སྱི་འཐུས་
ད་ེཉྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད།  

 གོང་གསལ་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ས་ེཁག་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་བརྒྱུད་ད་ེཡོང་དགོས་པ་དང་། མངའ་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་ནད་
ཡམས་ཁབ་བདལ་ཤུགས་ཆ་ེའཕལེ་བཞྱིན་པ། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆ་རནེ་མྱི་འདང་བ། བཞུགས་སར་ཁུལ་དུ་ནད་རགས་ཐནོ་
པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་འགྲུལ་བཞུད་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ་ཤ་སྟག་བཅས་ལ་བརནེ་གོང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཕེབས་དཀའ་
བ་ཆགས་ཡོད། ད་ེམྱིན་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་གནས་སདོ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༢༦ ལས་ལྷག་མེད་པ་དང་། ད་དུང་ཡང་འབྲལེ་
ཡོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ནང་ཚོགས་མྱི་ཉུང་འཕྱི་དགོས་པ། ལོ་གྲངས་ལ་ཚད་འཛིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་
ལོངས་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད། 

 གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་ཁབ་ཡོང་སྟངས་ནྱི། ས་གནས་སོ་སོར་གཉུག་མར་
གནས་པ་རྣམས་ལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྲུལ་བཞུད་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ཁྱིམ་སོད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་
རྱིམ་ལྷོད་རེས་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ནད་ཡམས་འགོས་ཁབ་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ཤྱིན་ཏུ་མཐོན་པོ་ཆགས་བཞྱིན་པ་ལྟར།  སྱི་འཐུས་
སོགས་རང་རེའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་རྣམས་སོ་སོའ་ིཚེ་སོག་ལ་གཅེས་སས་དགོས་པ་དང་ལམ་བར་ནས་གནས་སྟངས་མྱི་
ལེགས་པ་བྱུང་ཚེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་ད་ོཕོག་དང་། སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་བརྙས་དམོད། 
ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཞུགས་སར་གྱི་གནས་བབ་ལའང་འགན་བསོ་རྩ་བ་ནས་
བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ཆགས་ཉེན་མཐོང་བ། དམྱིགས་བསལ་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྣམས་སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེབས་
ཀང་འགྲ་ོགཟབ་འདུག་གཟབ་མ་བྱུང་ཚ་ེགནད་དོན་ཆུང་ངུ་ར་ེཟུང་གྱིས་ཀང་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པ་འཕད་ཡོད་པ་ཞྱིབ་བརདོ་མ་
དགསོ་པ་བཅས་ལ་ག་ོབསྡུར་རྱིམ་བྱས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ ༨ ཚསེ་ ༡༣ ཉྱིན་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
དོན་ཚན་ ༦ པ་དང་། ༤༩ ནང་གསེས་ ༢ པ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་མ་འགོངས་པའྱི་ཐོག་
ནས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོ
སེལ་པོས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགངས་བྱས་པའྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞྱིག་སེལ་བ་དང་། གྲོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ལའང་ད་ེལུགས་བརྡ་ལན་ཕུལ་ཡདོ། 
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 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༡ འཁདོ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་“སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཐག་
གཅོད་ཁྱིམས་མཐུན་བཟ་ོདགོས་པའྱི་བཀའ་ཁབ།” ཅེས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༣ ཅན་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་ནང་། “སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནས་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་(གྲསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པ་)འཕར་འགངས་བྱས་པའྱི་
གསལ་བསགས་བྱས་འདུག་པ་ད་ེསྱི་པའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གནདོ་འགལ་འགྲ་ོགཞྱིའྱི་གནད་ཆའེྱི་ཁྱིམས་དནོ་གྱི་གནད་དནོ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་སྟབས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྱི་མང་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ [ཏ] གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་
བརྒྱུད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་པ་ཡྱིན།”སྐོར་སོགས་དང་། “སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཕལ་དུ་ ༢༠༢༠།༨།༡༧ 
འཁདོ་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་པའྱི་གསལ་བསགས་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༤ འགངས་མདེ་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་མ་བསྟེན་ཚེ། ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ཆ་རནེ་གཞྱིར་བཟུང་། བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། བདོ་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་བངས་པའྱི་བྱདེ་འཛལོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
ཆད་འགལེ་བྱདེ་དགསོ་ཆགས་རྒྱུ་”ཡྱིན་གནས་སགོས་བཀདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ས་དྲོར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛམོས་ཀྱིས་གོང་གསལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱིས་བཏང་བའྱི་བཀའ་ཁབ་ཅེས་པའྱི་སྐོར་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་དོན་ལྟར། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་ཕར་འགངས་བྱས་པ་ད་ེབཞྱིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་
མེད་པ་དང་། ཐག་གཅདོ་ད་ེལྟར་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་རྣམས་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ལན་འདབེས་བྱ་རསེ་མྱི་དགསོ་པར་བཀའ་ཁབ་
ཅེས་པ་བཏང་བ་དེའྱི་དགེ་སོན་གནས་ལུགས་དང་། མ་འོངས་སྱི་ཚོགས་འཁྲུག་རེན་དང་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་གྱི་ཕོགས་
སུ་མྱི་ལྷུང་ཆེད་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པའྱི་མདུན་སར་ཆེད་བཅར་གྱིས་ནང་མོལ་ཞྱིབ་ལྷུག་
ཞུས་ཏ་ེབཀབ་ཁབ་ཅསེ་པ་ཕྱིར་འཐནེ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་བྱས། 

 རྒྱུན་ལས་གྲོལ་རེས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་སར་ཆེད་བཅར་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ཞུས་སྐབས་ཁྱིམས་དྲུང་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིསར་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་གསུངས་པར་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ཐོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལྷན་
རྒྱས་ནས་མཚན་རགས་བསནོ་འདུག་པས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་རང་ལ་ཐུག་དགསོ་སྐོར་ཞུས་པས། མཐར་ཆུ་ཚདོ་ཕདེ་
ཙམ་རསེ་བཅར་འཐུས་ཕེབས་དནོ་བཞྱིན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དྭགས་པ་ོབསདོ་
ནམས་ནོར་བུ་དང་ཐུག་འཕད་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགངས་བྱས་པ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་མེད་སྐོར་དང་། གྲོས་
ཚོགས་ཕར་འགངས་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སོགས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུས་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་དགོངས་བཞེས་རྩ་བ་ནས་མ་
གནང་བར་བརནེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་མེད་པས་སོན་མའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་མུ་
མཐུད་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་ལྟར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
“སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ ཚགོས་ཀྱིས་ཁྱིམས་འགལ་གང་ཡང་བྱས་མདེ་པའྱི་གསལ་འདབེས།” ཞསེ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༤ 
ཅན་ཞྱིག་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་བཏང་བའྱི་ནང། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་
འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དནོ་ཚན་ ༦༩ པ་སྱི་ཡོངས་ནྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཐབོ་ཐང་ལག་བསྟར་ཡངོ་བའྱི་བད་ེསྙན་སྐོར་རདེ་
འདུག་པས་ཆ་རེན་དེའྱི་འོག་ངོས་བཞེས་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ད་ེཡང་ཆེད་དུ་བསྙད་འདོགས་བྱ་ཡུལ་བཙལ་ནས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ཁད་གསོད་བྱས་པ་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེསྱི་པའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་
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གནོད་འགལ་འགྲ་ོགཞྱིའྱི་ཁུངས་སེལ་གང་ཡང་མེད་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་དངོས་སུ་
འགལ་བ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའྱི་བར་ཕར་འགངས་བྱས་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དོན་
ཚན་ ༦ པ་དང་། ༤༩(༢) པའྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་ཆ་རེན་འོག་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༠ པར་འགལ་འཛོལ་
ཆགས་མེད་པའྱི་ཐགོ་ ༢༠༢༠།༨།༡༧ གྱི་གསལ་བསགས་ད་ེཉྱིད་སལེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ གོང་
ནས་བཟུང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཆདེ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦ པ་དང་ ༤༩(༢) པ་
གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་རེན་ལ་བསྟེན་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཛ་དྲག་གནས་བབ་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་སྱི་
ལ་གདོང་ལེན་དགོས་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་འགྲོ་འདུག་གནས་བབ་ཀྱི་བྱ་སོད་ལ་ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་གཟབ་དགོས་པ། 
སྱིད་སྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་སོགས་གནས་དུས་ཚོད་རྩྱིས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་སྱིགས་
སྐུལ་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་ཁབ་ཅེས་པ་བཏང་བ་ད་ེནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༨ པ་དང་འགལ་འཛལོ་གྱུར་པ་
མ་ཟད། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་བཀདོ་ཁབ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་བཙན་བྱལོ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་གང་དུ་ཡང་མྱི་གསལ་བ། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཀྱི་ལྱིད་མཉམ་སྟངས་འཛནི་གྱི་འགན་
དབང་ལ་ད་ོཕོག་བཏང་བ་བཅས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། བཀའ་ཁབ་ད་ེ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ འགངས་མེད་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་
དགོས་པ། ད་ེལྟར་མ་བྱས་ཚ་ེད་ེའབྲེལ་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་སོགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་འགན་དབང་
ཡོངས་རགོས་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཞསེ་དགོས་པ་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༧ འཁདོ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་“གསལ་འདབེས་ཡྱི་ག་ེཕྱིར་སགོ་གྱི་བརྡ་
ཐ།ོ” ཞསེ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡ ཅན་ཞྱིག་བཏང་འབྱརོ་བྱུང་བའྱི་ནང་། གསལ་འདབེས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བདག་སདོ་བྱ་རྒྱུ་ཁྱིམས་ཡྱིག་
གྱི་ཆ་རནེ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཆ་ནས་ཕྱིར་སོག་བྱས་སྐརོ་དང་། ༢༠༢༠།༨།༢༡ ཉྱིན་གྱི་བཀའ་ཁབ་དགོངས་དནོ་ཉམས་ལེན་དགོས་
སྐོར་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བརྡ་ཐ་ོཕྱིར་སོག་
དང་འབྲེལ་བཏང་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཤོག་གྲངས་ ༡ ཅན་ནང་། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་འགལ་བའྱི་བཀའ་ཁབ་ཅེས་པ་
དང་། ད་ེའབྲེལ་གྱི་བརྡ་ཐ་ོགཉྱིས་ཀར་ཁྱིམས་མཐུན་ཉམས་ལེན་ཞུ་འོས་ཆ་རནེ་མ་ཚང་བར་བརེན་ཕྱིར་སོག་ཞུས་ཡོད་སྐོར་
སོགས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༣༡ འཁོད་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་“ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཀའ་
ཁབ་ཉམས་ལནེ་དགསོ་པའྱི་བརྡ་ཐ་ོགཉྱིས་པ།” ཞསེ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡ ཅན་ཞྱིག་བཏང་འབྱརོ་བྱུང་བའྱི་ནང་། བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་བྱ་རྱིམ་ཞྱིག་མྱིན་སྐརོ་དང་། ཁྱིམས་ཁངོས་ཁབ་ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་རྩདོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཚ།ེ སྱི་
མང་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༣༡ པར་གོ་བསྟུན་དགོས་སྐོར། སྱི་མང་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༢༨ ནང་གསལ་བརྡ་ཐོར་བརྩྱི་
བཀུར་མ་ཞུས་པ་ཆགས་ཉེན་ཡོད་སྐོར། ༢༠༢༠།༨།༢༡ འཁོད་བཀའ་ཁབ་དགོངས་དོན་དུས་བཀག་ནང་ཉམས་ལེན་ཞུ་
དགསོ་སྐོར་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་“ཁྱིམས་ཀྱི་བྱ་རྱིམ་བརྩྱི་མེད་ཡོང་བའྱི་ཞུ་སྐུལ།” 
ཤོག་གྲངས་ ༢ ཅན་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་།  བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་ལྟར། སྱི་མང་ཁྱིམས་ཡྱིག་
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ལེའུ་གཉྱིས་པ་ནང་གསལ་ཁྱིམས་ཁོངས་ཁབ་ཚད་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་། ཡོད་དགོས་པའྱི་གོད་ཡ་གང་ཡང་མེད་པ། གལ་
སྱིད་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གོད་ཡར་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཚ་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་དྲང་བདནེ་མྱི་ཡོང་བ། གནད་
ཆེའྱི་བྱ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་སྟེ།  ད་ེནས་བཀའ་ཁབ་སོན་ལ་བཏང་སྟེ་བརྡ་ཐ་ོརེས་སུ་བཏང་བ་དེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཀྱི་བྱ་
རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ། ལར་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྩདོ་ལན་པ་མྱིན་པ། གལ་སྱིད་ད་ེནས་རྩོད་ལེན་པར་ངསོ་ལེན་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་ཚ་ེཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་སུ་ཡང་མེད་པས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གོད་ཡར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་རྒྱུར་བརནེ་ཐག་
གཅདོ་གནང་མཁན་ད་ེགོད་ཡ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་བཅས་ལ་བརནེ་ཁྱིམས་ཀྱི་བྱ་རྱིམ་ད་ེབཞྱིན་བརྩྱི་མེད་གནང་སངོ་ཡོང་
བ་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ འཁོད་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་“ཞུ་སྐུལ་ངོས་བཞེས་གནང་
ཐབས་མདེ་པ་དང་། ཆད་འགལེ་ཕགོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་ཁབ། ཅེས་པ་ཤོག་གྲངས་  ༥ ཅན་ཞྱིག་བཏང་བའྱི་ནང་། ཞུ་སྐུལ་དུ་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ཚིག་བརོད་དྲངས་པ་ཙམ་ལས། ཁྱིམས་ཁོངས་ཁབ་ཚད་མྱི་ལྡན་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་གང་ཡང་བཀོད་མེད་སྐོར་དང་། བཀའ་ཁབ་འདྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་
ལས་གཞན་པའྱི་གོད་ཡ་འཕར་མ་ཞྱིག་དགོས་གལ་གང་ཡང་མ་མཐངོ་བ། གནད་ཆའེྱི་བྱ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་བྱུང་བ་ཞསེ་པ་ནྱི་
ཞུ་སོར་བའམ། བད་ེསྙན་པའྱི་ཞུ་སོའ་ིསྐོར་ལ་རྩོད་ལན་པས་ཞུ་སྐུལ་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། ཁྱིམས་ཀྱིས་
ངོས་བཞེས་གནང་ཟྱིན་ཏེ་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་ཞྱིག་ལ་གནད་ཆེའྱི་བྱ་རྱིམ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱུང་མེད་ལུགས་རྩོད་ས་མེད་སྐོར་
སོགས་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསལེ་པ་ོརྩྱིས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ ༡༡ ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ 
༤༠ པར་གནོད་འགལ་ཚབས་ཆེན་བྱས་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ད་ེརྱིགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ནང་ཚུན་ཁྱིམས་
མཐུན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་མ་བསྟེན་ཚེ། གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཐབོ་དབང་བཀག་བསྱིལ་བྱེད་དགོས་ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་
གནས་སགོས་འཁདོ་ཡདོ།  

 བར་སྐབས་དེར་ཆེས་ཛ་དྲག་པ་ཞྱིག་ལ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལྟ་ེགནས་སུ་ཀ་ེན་ར་དངུལ་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་
ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ལ་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ པ་འགོས་ཁབ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཏ།ེ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༤ 
གོང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་ནང་དངུལ་ཁང་དུ་འབྲེལ་གཏུག་བྱུང་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙོ་དང་ལས་བྱེད་
བཅས་གྲངས་ ༤༦ ཉྱིན་གྲངས་ ༡༤ རྱིང་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞག་སྟེ་གཉན་རྱིམས་འགོས་ཁབ་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བྱེད་
དགསོ་ཐུག་པ་དང་། ཐགོ་མའྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར་ན་གྲོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དུས་རྱིང་སྟ་ེཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༢༤ བར་
ཚོགས་གཙ་ོཟུར་བཀག་ཏུ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་བཅས་མདོར་དོན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱ་ལས་མ་འགོངས་པའྱི་ཐགོ་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགངས་བྱས་པ་ད་ེསྐབས་དུས་དང་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
པས་ཡང་བསར་ལན་འདབེས་དང་གསལ་བཤད་བྱས་མེད། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ འཁདོ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཚགོས་དྲུང་གྱི་མྱིང་ཐགོ་“སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་མྱིང་གཞུང་འབུལ་དགསོ་པའྱི་བརྡ་ཐ།ོ” ཞསེ་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡ ཅན་ཞྱིག་བཏང་འབྱརོ་བྱུང་
བ་ལྟར། དའེྱི་ལན་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམས་དྲུང་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ཏུ་བཏང་བའྱི་ནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་ནད་ཡམས་ཁབ་བདལ་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན། བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་གྲོས་ཚོགས་ཕར་
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འགངས་བྱས་པ་དརེ། ད་ེནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་འགན་དབང་ལས་བརྒལ་བའྱི་དོན་མདེ་བསྙད་འདགོས་བྱས་པ་
ཞྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མྱིང་གཞུང་འབུལ་དགསོ་གལ་མ་མཐངོ་ཞསེ་ཕེབས་སོང་བ་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་“བཀའ་ཁབ་སོད་བརྡ།” ཞསེ་པའྱི་ཁ་ཤོག་
དང་ལྷན་། “སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ནས་བསམ་བཞྱིན་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ལ་བརྩྱི་མདེ་བྱས་པའྱི་བྱདེ་འཛལོ་ལ་ཆད་འགལེ་ཐག་གཅདོ་བཀའ་ཁབ།” ཅེས་པ་ཤོག་གྲངས་ ༡༣ ཅན་ཞྱིག་བཏང་
འབྱོར་བྱུང་བའྱི་ནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེདག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ལ་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུར་བཅའ་ཁྱིམས་སུ་ཐབས་ཤེས་དང་ལམ་ཁ་བསྟནེ་ཕགོས་ཡོད་
བཞྱིན་དུ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་ལ་སྙྱིང་
ནས་བརྩྱི་བཀུར་དང་། ཉམས་ལེན་ཞུ་དགོས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་བངས་པའྱི་བྱེད་འཛལོ་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེསྱི་
མང་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༥༡ (ཁ) ༢) དགོངས་དོན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ལ་བཀའ་ཁབ་འདྱི་བཏང་ཚེས་
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ བར། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ། གཞུང་འབྲེལ་འོས་བསྡུའྱི་
འདམེས་བྱདེ་ཀྱི་ཐབོ་དབང་བཀག་བསྱིལ་བྱས་པའྱི་ཆད་འགལེ་བཀའ་ཁབ་ཏུ་ཞསེ་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ད་ེཉྱིན་རང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་“ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆད་
འགེལ་བྱས་པར་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་གསལ་བསགས།” ཤོག་གྲངས་ ༤ ཅན་ཞྱིག་སེལ་བའྱི་ནང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ནྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཀའ་ཁབ་གཏོང་སའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པ་མ་ཟད། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱི་འགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་བྱེད་བབ་དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་
ཐབས་བྲལ་བ་དང་།  ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚའོྱི་འདེམས་བྱདེ་ཀྱི་ཐབོ་དབང་བཀག་བསྱིལ་བྱ་
རྒྱུའམ་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོམཇུག་བར་གསུམ་གང་དུ་ཡང་གསལ་
མེད་པར་བརནེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཐག་གཅདོ་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཞུ་ཐབས་བྲལ་བ། སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲ་ོལུགས་
རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ [ཏ] གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་བརྒྱུད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་པ་ཡྱིན་སྐོར་
གསལ་བ་ཕྱིས་སུ་གསར་འཇུག་བྱས་པའྱི་ཆ་རནེ་ད་ེཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུག་གང་ཡང་མྱི་དགོས་པ་དང་། གནས་
ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཡང་བཤད་དབང་མེད་པར་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་དབང་ཚད་
དང་བརྒལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཅུག་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་ཀྱི་བྱ་ར་
བ་ཡྱིན་ཚུལ་ད་ེཡང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ནས་སད་པའྱི་དབང་ཚད་ཅྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་པ། ད་ལན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལས་དོན་
ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་
འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་དབང་བཀག་བསྱིལ་བྱས་པ་ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད་པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོང་དུ་བསད་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དརེ་ནམ་ཡང་ངསོ་ལནེ་བྱ་ཐབས་
མེད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་གཙོས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་བཅའ་
ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཐག་གཅོད་དེར་ངོས་བཞེས་གནང་ན་འགྲྱིག་ཐབས་མེད་པར་བརེན་ད་ེདོན་དགོངས་འཇགས་དགོས་
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པ་དང་། གནད་དོན་འདྱི་འབྲེལ་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་སོགས་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་བྱུང་རྱིགས་ཡོངས་རགོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་
དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་བསྟན་འཛནི་ལུང་རགོས་
རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་དགསོ་པ་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 ཡང་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་
བཏང་བའྱི་བཀའ་ཁབ་ནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ ༡༡ ལ་གཞུང་འབྲེལ་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་དབང་
བཀག་བསྱིལ་གནང་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་དགོས་པའྱི་འགན་བསྐུར་བཀའ་ཁབ་ཏུ། ཞེས་སོགས་འཁོད་པ་
དང་། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རྣམས་ལ་བཏང་
གནས་ནང་། དཔལ་ལྡན་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༥ འཁདོ་འགན་བསྐུར་བཀའ་ཁབ་གནང་
བ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་དགོས་གནས་སགོས་འཁདོ་ཡདོ། 

 མདོར་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འདམེས་བྱདེ་ཀྱི་ཐབོ་དབང་བཀག་བསྱིལ་
བྱས་པ་ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ཡོད་པས་ཐག་གཅོད་དེར་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱ་ཐབས་མེད་པར་བརེན། 
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་དགོངས་དོན་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་རྒྱུའྱི་གྲོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་གལ་མཐངོ་། 

གྲསོ་ཆདོ། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་ཕར་འགངས་བྱས་པ་དང་འབྲལེ། 
བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞསེ་ཞསེ་པའྱི་བརྒྱུད་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བརྩད་གཅོད་དང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་ཞེས་པའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་ཚུལ་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་སར་ནས་ཞྭ་དཔ་ེལྷམ་འགེབས་བྱས་ནས་ད་ེའབྲལེ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་
བཅས་ནྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བར་བརེན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནོར་བུ་
དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དགྲ་འདུལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་བསྟན་འཛིན་ལུང་རོགས་བཅས་གྲོས་ཆོད་འདྱི་བཞག་
ཉྱིན་ནས་འཕ་ོའགྱུར་དགོས་པའྱི་གྲོས་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ལ།། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་།༣༩།པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྲལེ་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གྲོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་གྲོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན།  

ཚགོས་གཙསོ་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གྲོས་ཆདོ་གྲོས་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་
བཞྱིན་བྱས་ནས་དེའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་།༼ཏ་པ།༽།གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་
ཀྱིས་ངོས་བཞེས་ཟེར་བ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབྱོར་བ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐོང་ནས་ཕར་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མ་
རདེ། ད་ེལས་ཁ་ནང་གྱི་རྨ་ད་ེཁའྱི་ནང་དུ་གས་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབགྲསེ་
གཞོན་གཉྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་མཇལ་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་
འགལ་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཏེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གྲོལ་བ་དང་ལམ་སང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པར་
མཇལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་དུས།།ང་ཚའོྱི་ད་ེབཀའ་ཁབ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་
མ་རེད། ཁྱིམས་དྲུང་མར་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཞུས་ན།།བཀའ་ཁབ་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་མཚན་རགས་བསོན་འདུག་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་དྲུང་གྱིས་མཚན་རགས་བསོན་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་མཚན་རགས་སོན་མཁན་ད་ེདག་དང་མཇལ་འཕད་དགོས་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞུས་རེས་ཕག་ཚོད་ཕེད་
ཀའྱི་རེས་ལ་ཡར་ཤོག་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་ཡར་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་བྱུང་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱིའྱི་སོན་
ལའང་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་། ཡང་ང་ཚོས་རསེ་ལ་བཀའ་བསྡུར་དགོས་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་།།དརེ་བརེན་
རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུས་པས། མ་རེད། ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ང་མ་གཏོགས་དགསོ་མདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ་།། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ས་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ལུགས་དང་བྱེད་སྟངས།།ག་ར་ེག་ར་ེ
བྱས་པ།།ད་ེབཞྱིན་ཀང་ར་རངོ་གྱི་རོང་དཔནོ་དང་སྐོར་སྲུང་སྱི་ཁབ་ལ་སོགས་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་མཇལ་འཕད་གནང་བ། དེའྱི་
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སྐབས་སུ་ཆ་རེན་ག་ར་ེབཞག་པ། ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་།༩།ད་ེདག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གར་རང་གྱི་མྱི་སེར་ཡྱིན་པ་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་མ་གཏགོས་གཞན་དག་ཕེབས་ཐུབ་པའྱི་ལམ་
ཞྱིག་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག གནམ་གྲུ་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ཁངོ་རྣམ་པ་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ།།ཁངོ་རྣམ་པ་ཕེབས་མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕ་ོའགྱུར་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་ཕགོས་ཞུགས་སྱི་འཐུས་ད་ེདག་ཀང་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ཧྱི་མ་ཅལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚསོ་
སྱི་འཐུས་ ༢༨ གསུང་གྱི་འདུག་ཏེ། ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ལྟ་དུས་སྱི་འཐུས་ ༢༦ མ་གཏོགས་ཡོང་
ཐབས་མྱི་འདུག ལོའ་ིགྲངས་ཚད་ཡོད་པ། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པ་བཅས་ཆ་ཚང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དྲ་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག གསུང་མཁན་ད་ེཕགོས་གཅྱིག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་
ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་རདེ། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཙ་ོབོ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་
རྒྱུས་མངའ་ཁོན་ནས་མེད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚོར་ཐུགས་སང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་
རྒྱུའྱི་ལམ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་ཁང་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བཀའ་མོལ་ད་ེ
འདྲ་གནང་ཡོང་དུས་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་འདྲ་ཚོར་སོང་། གང་ལྟར་ཕག་ཚོད་།༡།ཙམ་
བཀའ་མོལ་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་མེད་པའྱི་སྐོར་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན།།བཀའ་མོལ་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གསན་བཞསེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག མ་གནང་བ་ཡྱིན་དུས་འུ་ཐུག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་
ཟྱིན་བྲྱིས་བསནོ་གནང་མཁན་༸སབས་ར་ེཀྱིརྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་༸སབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབཞུགས་ཡོད་པརདེ། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་ཙང་ཁངོ་རྣམ་པ་དཔང་པརོ་བཞག་ནས་ང་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་བསད། རྣམ་པ་གསུམ་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་བསད་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབྱས་ནས་རྒྱབ་ལོངས་དང་བཅས་པར་ང་ཚོས་འགྲེལ་བཤད་སོན་རསེ་བྱདེ་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་
ག་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུ་ག་པ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡང་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
ཙང་གང་ལྟར་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་རྒྱབ་
ལངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དང་པོ་དེ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦  པ་དང་འགལ་བའྱི་ཐག་གཅོད་རེད། 
བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༦ པ་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་རདེ། ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནྱི་བཙན་བྱལོ་
བོད་མྱི་སྱི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་
གོང་ན་མདེ་པ་ད་ེཡྱིན་ཞསེ་ལབ་ཡདོ། ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཟརེ་དུས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏུགས་སའྱི་ཡུལ་
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞུ་བ་པ་ོཁོན་ནས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་ཆད་གནང་ཡྱིན་ཟེར་ན།།ད་ེཁྱིམས་འགལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་༼ཏ་པ།༽ཟརེ་
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བ་ད་ེད་ེས་མྱི་འདུག སོན་མ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆོག་མཆན་སོལ་བའྱི་དུས་ལ་ད་ེའདྲ་མྱི་
འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཙམ་ལ་གསར་དུ་བཅུག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བ་རེད། 
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོང་ལ་བསད་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་སའྱི་ཡུལ་གོང་ན་མདེ་པ་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལྟ་འདྱི་ཞུ་གཏུག་གང་ཡང་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཆད་གནང་བ་དེ་རེད། དེར་བརེན་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་ཐག་གཅདོ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།།ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ད་ེདཔེར་ན་ཀང་ར་ལྟ་བུ་ཆ་
མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་ནས་ཤུགས་ཆ་ེབ་འཕར་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རདེ་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ 
༡༥ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་མྱི་ ༥༥ འཕར་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ ༡༦ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་མྱི་ ༣༢ འཕར་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ཚསེ་ ༡༧ ལ་ཀང་ར་རངོ་ལ་མྱི་ ༩༢ འཕར་འདུག ཚསེ་ ༡༨ ལ་འཕར་མྱི་འདུག ཚསེ་ ༡༩ ལ་ཀང་ར་རངོ་ལ་མྱི་ ༢༤ 
འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༠ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་མྱི་ ༥༢ འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༡ དང་ ༢༢ ལ་འཕར་མྱི་འདུག ཚེས་ ༢༣ ལ་
ཀང་ར་རོང་ལ་ནད་པ་གྲངས་ ༡༩ ཞྱིག་འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༤ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་ ༥༦ འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༥ ལ་ཀང་
ར་རོང་ལ་ ༢༡ འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༦ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་ ༥༧ འཕར་འདུག ཚེས་ ༢༧ ལ་ཀང་ར་རོང་ལ་ ༥༥ འཕར་
འདུག འཕར་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་རདེ་འདུག དའེྱི་སང་ལ་ད་གྱིན་ང་ཚའོྱི་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ནང་ལ་གསལ་བ་བཞྱིན་
བྱས་ནས།།ང་རང་ཚོ་འདྱིར་ (Canara Bank) ང་ཚོའྱི་སོའ་ིའགྲམ་ལ་།(Canara Bank) གྱི་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ལ་ཏོག་
དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཕོག་པ་རེད། ཕོག་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཁང་དེའྱི་ནང་ལ་འགྲ་ོམཁན་ད་ེདག་ཟུར་བཀག་
ནང་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙོ་ལངས་སོད་མཁན་དེའང་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༤ ཟུར་བཀག་ནང་སོད་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་རེད། གལ་སྱིད་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཉྱིན་གྲངས་།༨།རེད། ཚོགས་གཙོ་ཉྱིན་
གྲངས་ ༡༤ ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཅྱིག་
རདེ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ དང་འགལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་
པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགནང་དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།།ཐགོ་མར་ཟྱིན་བྲྱིས་བཟ་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་
ར་ེར་ེབྱས་ནས་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་གཟྱིགས་འདུག དརེ་གཟྱིགས་དགོས་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་གཏན་འབེབས་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བགྲོ་གླེང་གང་འདྲ་བྱུང་འདུག ད་ེགཞྱིར་གཟུང་གནང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་
འབེབས་བྱས་ནས་ལ་ོ ༣༠ ལ་ཉ་ེབའྱི་མཚམས་ལ་འགྲེལ་བརོད་གསར་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་
བོད་མྱི་འབུམ་གཅྱིག་དང་འཛར་འཛར་ཡོད་པ་དེར་བཅའ་ཁྱིམས་འབུམ་གཅྱིག་དང་འཛར་འཛར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། མྱི་ར་ེ
ར་ེལ་བཅའ་ཁྱིམས་ར་ེར་ེཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེཡང་ང་ཚོའྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐགོ་
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ནས།།ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བ་རེད། ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་འཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འོས་པ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས།།
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དག་ཚང་མར་ང་ཚོས་བྱས་ཡོད་མ་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་
པས། ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགྲོ་བཟ་ོསོད་མཁས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ད་ེཐགོ་མ་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བགྲ་ོ
གླེང་གང་འདྲ་བྱུང་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་ད་ེསྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་
རདེ་འདུག ཚ་ེརྱིང་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ཀྱིས་།”གྲོས་འཆར་ད་ེའདྲ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་
ཁྱིམས་ཁང་དུ་རྩད་གཅོད་མྱི་ཆོག་པ་ད་ེའདྲ་མྱིན་འགྲོ།” ཚོགས་གཙ་ོཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་དེར་འགྲེལ་བཤད་།“ད་ེའདྲ་མ་
རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་དརེ་གང་ཡང་བྱདེ་མྱི་ཆགོ་ཅསེ་ད་ེའདྲ་ཡོད་མ་
རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕོགས་སུ་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བརྙས་ཏ་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ང་རང་ཚོས་
འདྱིའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་དག་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཕག་ལས་ཆགས་ཡོད་དང་མེད།།ང་རང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་
བཟོས། དེ་ནས་ང་རང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་མྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།འདྱི་ང་རང་ཚོས་རྩད་གཅོད་གཏང་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས་ཕྱི་ནས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཁེད་ཚའོྱི་ལས་དནོ་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཆགས་མྱི་འདུག་ཅེས་ལྷན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་གནང་བཞག་པའྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པའྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དནོ་དག་
དང་པ་ོད་ེརདེ།  

དནོ་དག་གཉྱིས་པ། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགྲ་ོལུགས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོབཀོད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ནས་སད་པའྱི་དབང་ཚད་ལག་བསྟར་བྱེད་ཕོགས་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་སུ་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི་
ཡང་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད། ལྷན་ཚོགས་འདྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་བཀདོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ནས་སད་བཞག་པའྱི་དབང་ཚད་ད་ེདག་ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་ཐོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ད་ེདག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་སུས་ (Jurisdiction) ཁྱིམས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། འོ་ན་ང་རང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་
འགལ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་ན།།ད་ེག་རང་ནས་ཁྱིམས་ཐག་ཆོད་པ་དགོས་པ་རདེ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཁྱིམས་འགལ་ཞྱིག་བྱས།།ད་ེལ་ཁྱིམས་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ང་ོ
བརོ་བསད་ནས་ཁྱིམས་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏགོས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་ཞྱིག་ལ་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱས་པའྱི་ལས་ཀའྱི་དོན་དག་ལ་རྩད་གཅོད་བྱེད་མྱི་ཆོག་པ་བྱས་པ་རེད། ཕྱི་རུ་ཕྱིན་ནས་མྱི་གཅྱིག་བསད་
འདུག་ན་ད་ེའཛིན་ཆོག་གྱི་མ་རདེ།” ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་དག་ང་ོམ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྲྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགྲྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
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འདྱིར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཡོད་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་
ཁང་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེལ་ཇུས་གཏོགས་གང་ཡང་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

འདྱི་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་འགལ་གྱི་འདུག ཡང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཀང་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་གྱིས་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརདོ་བྱ་རྒྱུ་ག་པ་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་
ནས། འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་སོན་མ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གྲས་ད་ེདཔེར་ན་ང་སོན་མ་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་
ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་དུས་སུ་༸སབས་ར་ེཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་གཉྱིས་དབར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིའྱི་འགྲེལ་
བཤད་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་སྐརོ་ལ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཁང་གཏུག་རྒྱུར་འཚརེ་སང་དང་ད་ེའདྲ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ེལྟར་
བྱེད་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་ལ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ལ་བསམས་ཕབེས་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ེའདྲ་གསུང་ཡོད་པ་རདེ། “འཛནི་སོང་དང་རྩྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་འགྲེལ་བ་རྒྱག་སྟངས་སུས་ནོར་བ་ད་ེགྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ད་ེ
ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་མཐའ་དག་དའེྱི་མངའ་འགོ་ཏུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་གྱིས་རང་དབང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་བ་དང་དོ་ཕོག་མྱི་འགྲོ་བ།།
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ལ་ད་ོཕོག་མྱི་འགྲ་ོབ་དགོས་རྒྱུའང་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་གལ་ཆེན་པ་ོབརྩྱིས་ཀྱི་
ཡོད།” ད་ེགཅྱིག་བྱས། གང་ལྟར་དནོ་དག་ང་ོམ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ད་ེཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་ཡྱིན་ཙང་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརོད་
བྱ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་འགྲེལ་བརདོ་བྱདེ་མྱི་ཆགོ་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རདེ་འདུག  

ད་ེབཞྱིན་བྱས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ ༤༦ པ་དང་ཡང་འགལ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་མྱི་བྱ་ེབྲག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡང་
རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི་ཁབ་འོག་ཏུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་བྱས། དེའྱི་སྐབས་
སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གནས་སོད་མཁན་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་འདྱིར་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚསོ་རྒྱུན་ལས་ཀང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏངོ་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་ད་ེཕོགས་ཞུགས་སྱི་འཐུས་ཚ་ོལ་
ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་ང་ོམ་ད་ེད་ལྟའྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ནད་ཡམས་འདྱི་ག་པར་འགོས་
ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་ཁར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།།གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། གླ་འཁོར་ནང་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། མ་ེའཁོར་ནང་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོས་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་མ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་འགོག་དབྱ་ེཟུར་འཇོག་ཁང་ཕ་གྱིར་སེ་ལེན་ཁང་དུ་
བཟ་ོཔའྱི་སྐབས་སུའང་སྐད་ཆ་ག་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྲོང་གསབེ་ད་ེཚསོ་འདྱིར་བཟསོ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མེད་ཟརེ་
ནས་རྡ་ོབཞུས་པ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཚོགས་ནས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
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འགོས་པ་ཡྱིན་ན།།ང་ཚོའྱི་གནས་བབས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚོས་ད་རེས་གྲོས་ཆོད་གྲོས་
འཆར་ཁེར་ཡོང་བ་དེ་དགའ་ནས་མྱིན།།འུ་ཐུག་ནས་ཡྱིན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གནང་ན་
བསམས་སོང་སྟ།ེ།འབོད་སྐུལ་ག་ཚོད་ཞུས།།ག་ཚོད་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེགནང་སོང་། ང་ཚོས་ཡར་ཞུ་པའྱི་སྐབས་སུ་
མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་རདེ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་མ་འཁབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་ེའདྲ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་མྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སོན་མ་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་མགོན་
པསོ་༸སབས་ར་ེཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་སནོ་འཛུགས་ཤྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགནང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་དག་འབུད་མ་བྱས་བར་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་
ཆགས་པ་རེད། དེའང་ཞུས་ཡོད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་འགྲོའ་ིརེད་དཱ། དེའྱི་འགན་སུས་འཁེར་གྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་འོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ད་ེཚ་ོགཟུ་དཔང་ལ་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་
ས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཟརེ་ན་གཟུ་དཔང་མེད་པ་ཆགས་ན་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་ད་ེདག་ཚང་མ་བྱས་ཡོད་
མ་རེད་མ་གཏོགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རྙོག་གྲ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་རེད། རྙོག་གྲ་མང་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་
དང་།།༸རྒྱལ་བའྱི་དགོངས་པ་འཁྲུགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡོང་གྱི་རེད་དཱ། ད་ེཚོའྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཁེད་རང་ཚོས་འཁེར་དགོས་
ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་མེད་གསུངས་སོང་།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཀང་བཅའ་
ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་ལག་བསྟར་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དཱ་ཞུ་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ད་ེརྣམ་པ་
ཚོས་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲ་གསུངས་པ་རེད། གནང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་གཞྱིར་གཟུང་ང་ཚོས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གྲོས་
ཆོད་གྲོས་འཆར་ཁེར་ཡོད། ད་རེས་བཏོན་པ་དེའང་ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དེ་
ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་སྲུང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྲུང་དགོས་ཀྱི་རེད།།གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་སྱི་མང་གཏུག་
བཤེར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་།༼ཏ་པ།༽།ཟེར་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སང་ལ་བསད་ནས་ཐག་གཅོད་
བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ེརྱིང་ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་སུར་ཡྱིན་ནའང་
ཡོང་གྱི་རདེ། ཞུ་གཏུག་གང་ཡང་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞེས་ཞསེ་ཐག་གཅོད་བྱདེ་ཀྱི་རདེ། དརེ་ཞུ་
ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེརྦད་ད་ེམང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དོན་དངོས་
སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས།།ད་ལྟ་དཔ་ེལྟ་རྒྱུ་མ་རེད།།ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བྱལོ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གོང་ན་མེད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འོག་ལ་བསད་ནས་ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱིའྱི་སང་ལ་བསད་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་བཟ་ོཡྱི་རེད། ཚོགས་གཙའོྱི་
ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་ཡོད་དམ་མེད། སྱི་འཐུས་ཟླ་
བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གྲོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱས་དང་མ་བྱས་སོན་ལ་དོགས་འདྲྱི་དང་ཁ་གསལ་པ་ོདགོས་རྒྱུ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག།དེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གོང་ད་ེལ་།“མདོར་ན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་བྱས་པ་དང་། 
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འདམེས་བྱདེ་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་བཀག་བསྱིལ་བྱས་པ་ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཡངོས་སུ་འགལ་
ཡོད་པས་ཐག་གཅོད་དེར་ནམ་ཡང་ངསོ་ལནེ་བྱ་ཐབས་མདེ་པར་བརནེ་” ཟརེ་བ་འདྱི་དང་། འོག་དརེ་གྲོས་ཆདོ་ནང་ལ་”གྲོས་
ཆོད་འདྱི་བཞག་ཉྱིན་ནས་འཕ་ོའགྱུར་དགོས་པའྱི་གྲོས་ཆོད་དུ།”།ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་མཐོང་དུས་ངས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཁོང་ཚོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་བཀག་པ་རེད། བཀག་པ་ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ ༡༡ གྱིས་འོས་
འཕནེ་དུ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། མ་ཕབེས་པར་སོང་ཙང་ངསོ་ལེན་བྱས་པ་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེདང་།།ངསོ་
ལེན་བྱས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགོ་ད་ེའགལ་ཟླ་འདྲ་འགྲ་ོཡྱི་མེད་དམ་ཟརེ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  

ད་ེནས་འོག་དེ་ག་རང་ལ་གྲོས་ཆོད་ད་ེབཞག་པ་ནས་འཕོ་འགྱུར་དགོས་པའྱི་གྲོས་ཆོད་དུ་ཟེར་དུས་དེའྱི་འོག་ལ་ལས་དོན་
གཞན་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་གོའ་ིརདེ་དམ་ཞསེ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙོས་འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར།།ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་འོས་ཤོག་འཕནེ་དུ་འགྲ་ོཡོད་པ་མ་
རེད།།ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།།འོས་ཤོག་འཕེན་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་ངོས་
ལེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཕྱིན་པ་མ་རེད།།གལ་སྱིད་ང་ཚ་ོཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་རྙོག་གྲ་དང་བརྡབ་གསྱིག་ཅྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ད་ེམཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེ་འདྲའྱི་འགན་ཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཕྱིན་མེད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ང་
ཚསོ་ད་ེཁས་ལནེ་བྱས་པ་གང་ཡང་མ་རདེ།། 

ད་ལྟ་འདྱིར་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་འཕ་ོའགྱུར་འགྲ་ོརྒྱུ་རེད།།ད་ེམ་གཏོགས་རེས་ལ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ང་ཚོའྱི་གཞུང་འབྲལེ་གྲོས་ཆདོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་།༣༩།པའྱི་ཐགོ་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ་གྱིས་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་གསུངས་སོང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་
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མ་སོང་སྟེ།།ད་རེས་ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གྲོས་ཆོད་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
དགའ་བཞྱིན་ས་ོབཞྱིན་འཁེར་ཡོང་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད།།ཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་
སོབ་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་གྲོས་ཆོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཁེར་ཡོང་བ་རེད།།ད་ེདང་པ་ོཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།། 

དའེྱི་དོན་དག་གཙ་ོབ་ོད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༤༠།དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་།༤༠།པའྱི་ནང་།“ཚོགས་འདུ་སནོ་མ་གྲོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུད་ཚགོས་དུས་རསེ་མ་དབུ་ཚུགས་
ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།”།ཟེར་ནས་ད་ེལས་མང་བ་འགོར་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ།།ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་བསྡུ་བསྐོང་བྱ་རྒྱུའྱི་
ལམ་ལུགས་རེད།།ད་ེལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་།༤༩།པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པར་།“སྱི་འཐུས་ཉུང་
མཐའྱི་གྲངས་ཚད་མ་ལོངས་པར་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གྲངས་བདུན་ལྷག་ཕར་འགང་བྱེད་དགོས་བྱུང་ན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་
ཚོགས་འདུ་ཕར་འགང་ཀྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།” ཟེར་ནས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེདམྱིགས་བསལ་རེད།།སོན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དོན་
ཚན་།༤༠།པའྱི་ནང་ལའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་ཡོད་པ་རེད།།དོན་ཚན་།༤༩།པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་ལ་
ཡང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་མཚན་ཡོད་པ་རེད།།༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུས་ནས་སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས་ཡདོ་པ་རདེ།། 

ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་།༢༥།པའྱི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་
མར་འཐེན་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུ་ཉྱིན་གྲངས་བདུན་ལྷག་ཕར་འགངས་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོལ་བསྐུར་བའྱི་དབང་ཚད་རདེ།།དབང་ཚད་ད་ེལག་བསྟར་བྱས་ནས་ཐག་
གཅོད་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དོན་ཚན་།༤༠།པ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་སྱིར་བཏང་དང་།།དོན་
ཚན་།༤༩།པའྱི་ནང་གསསེ་གཉྱིས་ཀ་དམྱིགས་བསལ་རེད།།སྱིར་བཏང་བོད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡོངས་རགོས་ནང་དུ།།སྱིར་
བཏང་བ་ལ་དམྱིགས་ཀྱིས་གསལ།།།བསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས།།།འདྱི་འགྲོ་སྟངས་རེད།།ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་དུའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་རེད།།བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་།༤༠།པའྱི་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་དགོས་
རདེ།།ཡྱིན་ནའང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ལ་དོན་ཚན་།༤༩།པའྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་བཞག་རདེ།།
ད་ེགསལ་པ་ོཞེ་དྲག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་གོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།།དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆ་ལོང་མྱིན་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་ལ་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ།།ད་ེའདྲ་འཆད་མཁན་ཁ་ཤས་གོ་སོང་།།ད་ེཚ་ོགྲས་ལ་དྲང་པ་ོབཤད་ན་ཁྱིམས་སྱིག་
གཞྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ།།ལྷག་པར་དུ་ད་ལ་ོལྟ་བུའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོ
གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་འཛོམས་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས།།གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ཟརེ་ནས་འབྲགོ་པའྱི་སེམས་ཅན་གདང་ལ་
འདོགས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚོར་འགན་བོས་བཟོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཡོད་མ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་
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ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ནང་ལའང་དེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གསལ་ཡོད་མ་རེད།།གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།།ང་ཚོའྱི་གྲུབ་ཆ་ལོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས་ཡུལ་དེའྱི་གནས་སྟངས་དང་ཁོར་ཡུག་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་
གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།། 

ད་ེབཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབྲལེ་བའྱི་སྐརོ་ད་ེཚ་ོདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱས་ནས་གསུངས་
སོང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དེར་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན།།ད་ེནས་ང་ཚོས་གྲོས་ཚགོས་ཕར་འགངས་བྱས་པ་ད།ེ།ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་
དང་མཐུན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡུལ་དུས་གནས་སྟངས་དང་ཧ་ཅང་གྱི་མཐུན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད།།ཚོད་དཔག་བྱས་པ་བཞྱིན་
དོན་དངོས་སུ་མཐུན་པ་བྱུང་ཡོད།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༠།ཟླ་།༩།ཚེས་།༡༥།ཉྱིན་ང་ཚོའྱི་འབྱོར་ཐ་ོཉྱིན་མ་ོད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ།།ཚེས་།༢༧།ལ་ཚུར་ལོག་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རེད།།དེའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛམ་བུ་གླྱིང་ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཁབ་གདལ་ཆ་ེཤོས་གྲས་ནས་ཨང་།༢།པ་རདེ།།ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨང་།༣།པ་ཆགས་རེད་ད།ེ།སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ཡོངས་ལ་ནད་པ་གསར་པའྱི་གྲངས་ཚད་འཕར་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ད་ེརེད།།ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ཟླ་།༩།ཚེས་།༡༧།ཉྱིན་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ལ་ད་ལ་ོཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་འཕལེ་ཚད་ཀྱི་ཟྱིན་ཐ་ོརདེ།།ནད་པ་གྲངས་སྟོང་ཕག་།༩༧།ལྷག་ཙམ་
བྱུང་རེད།།ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ར་ེལ་
ནད་པ་གྲངས་སྟངོ་ཕག་།༨༨།ལྷག་གྱི་འཕར་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲའྱི་དུས་ཚདོ་ནང་ལ་མྱིའྱི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་ཁེར།།བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་།།ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་
དརེ་གྲུབ་འབྲས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་བསམས་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་དྲན་བསད་ཡོད།།ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་སྟངས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་མང་པ་ོགནང་སོང་།།
དའེང་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོལ་བསར་ཟློས་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མྱིན།།ད་ེནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ནང་ལ་།“ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱི་སྱི་སེར་ཡངོས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་
ཞུ་གཏུག་བྱ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་།།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མེད་པ་དེ་ཡྱིན།” ཞེས་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་ཐག་གཅོད་ད་ེབཤད་ཡོད་པ་རེད།།ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད།།ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལུང་འདྲེན་ནས་སྐབས་།༡༣།པའྱི་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༣།ཟླ་།༩།པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་རེད།།སྐབས་ད་ེདུས་ང་
རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟུར་ཉན་མང་པོ་འགྲོ་མོང་།།སྐབས་དེ་དུས་རྩྱིས་ཞྱིབ་དང་བཀའ་ཤག་ནས་དོན་ཚན་དྲུག་གྱི་ཐོག་གྲོས་
ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་མ་གཏོགས།།གཞན་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་ཕྱིན་སོང་།།ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་གསལ་བཤད་ག་རེ་
གནང་སོང་ཟེར་ན།།སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་འགྲེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སད་ཡོད་པ་རེད།།
ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཁ་མཆུ་གཏུག་དགསོ་ཀྱི་འདུག།ང་ཚོས་ཁ་མཆུ་གཏུག་ཏུ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན་
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ན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱིམས་ལུགས་དོན་དག་ཅྱིག་གསལ་པ་ོབཟོའ་ིའདུག་བསམས་པའྱི་གོ་བ་ད་ེམ་བངས་ནས།།
རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་དང་བཀའ་ཤག་རྒྱག་རེས་རྒྱག་གྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་བསེབ་ཀྱི་རེད།།དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ཁྱིམས་སྱིག་འགྲེལ་བརོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོས་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པས།།ཁེད་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་གནང་
རོགས་བྱོས།།གལ་སྱིད་ད་ེམ་བྱས་ན་ང་ཚོའྱི་སོན་རྩྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་འགག་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའགག་སོང་ན་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༤།
ལོར་གཅྱིག་བྱས་ན་ལྷན་ཁང་མང་པོ་སོ་རྒྱག་དགོས་ཐུག་གྱི་རེད་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།དེའང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརང་རང་གྱི་སྐོར་ལ་རེད།།འགའ་ཤས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་རྩག་རྩྱིག་རེད།།འགའ་ཤས་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོརདེ།།བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཞུ་གཏུག་བྱ་
རྒྱུའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་རེད་མ་གཏོགས། ཕག་ག་ས་གར་བརང་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད།།གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་འདྱིར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ།།ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱི་ག་ོབ་ལནེ་སྟངས་དང་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེའདྲ་
ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་དེ།།ཉྱི་མ་དང་དུས་ཚོད་འཁོར་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོའགྱུར་བ་འགྲ་ོརྒྱུ་རེད།།
ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་འགྲོ་སྟངས་དེར་བརྒྱུད་ནས་ཕྱིན་ན་འཛིན་སོང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད།།གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ།།སྱི་ཚགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།།ད་ལྟ་གནད་འགག་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
གྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཡང་སྱིད་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཆནེ་གནད་འགག་འོས་བསྡུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དབང་ཚད་
དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་པ་བརངས་ན། ཁོང་ཚོའྱི་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་ད་ག་རང་ཐོག་ཕྱིན་ན། འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད་
བསམས་པའྱི་ཐགོ་ནས།།ཡྱིན་ནའང་གནང་སྟངས་ད་ེལ་མསོ་མཐུན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་།། 

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་གངོ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན་རདེ།།ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་རདེ།།ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་དརེ་ངསོ་ལནེ་ཡོད་མ་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཆ་ནས་རྙགོ་གྲ་ཆནེ་པ་ོལངས་ནས་ང་ཚསོ་འསོ་འཕེན་དུ་འགྲ་ོཡོད་མ་རདེ།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག་མཁན་གྲས་ལ་རེད།།ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད།།སོན་མའྱི་
གནད་དནོ་བསར་དུ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རདེ།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དརེ་དམྱིགས་བསལ་ལན་མ་འཁོལ་བ་ད་ེའདྲ་གང་
ཡང་མེད།།ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ལ། ང་ཚ་ོཁྱིམས་ལ་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ད་ེམང་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཡང་དོན་དངོས་
སུ་ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་གཅྱིག་གྱི་
ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་རེད་ཟེར་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་མ་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་དའེང་ཁངོ་རང་ཚསོ་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ།།ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་མཚོན་ན་ད་རམ་ས་ལར་མྱི་
ལ་ོ ༢༣ ཙམ་ཞྱིག་དང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་ལོ་ ༡༥ ཧྱིལ་པ་ོབསད་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དེབ་
སོན་པ་ོད་ེཡར་སོགས་མར་སོགས་བྱེད་མཁན་གྲས་ཤྱིག་རེད།།ཁྱིམས་ཀྱི་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་སྱིར་བཏང་གྱི་
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ཚིག་མཉམ་དུ་སར་བ་ད་ེའདྲ་ངས་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་མ་སོང་།།ག་ོཐོས་བྱུང་བ་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༦།ལོར་སྱིད་སོང་
གྱི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མ་ོའགྲ་ོབའྱི་སྐབས་སུ། སྱིད་སོང་གྱི་འོས་མྱི་འམ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དེར་མྱིང་གྱི་དག་ཆའྱི་ཐོག་ཁ་མཆུ་ཞྱིག་
བརྒྱབ་པ་རེད།།ཁ་མཆུ་ད་ེརྒྱབ་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་སྐད་འཕྱིན་གྱི་ཚགོས་པ་ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་
བེད་སོད་བཏང་ན་ (wechat) ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།དའེྱི་མྱིང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བྱ་ར་སྟངས་འཛནི་ཟརེ་གྱི་འདུག།ངས་ག་ོ
མོང་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་ད་ེལ་ཁུངས་གཏུགས་ཡོད་པ་རདེ་ཞུས་མེད་ད།ེ།ངས་ག་ོཐོས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱས་བཤད་མང་པ་ོཞེ་དྲག་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་མ་རེད་དེ།།མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལྱིད་ཉམས་སྟངས་འཛིན་གྱི་འགན་
དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཡོངས་སུ་འགལ་བའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་ཡྱི་རེད།།ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོའགྲ་ོཡྱི་རེད།།སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མྱི་དེ་ཚ་ོའགྲོ་ཡྱི་རེད་དེ།།མང་གཙ་ོཀ་བ་གསུམ་གྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེར་བརེན་ད་ེལ་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚ་ོ
ཚང་མས་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།། 

མཐའ་མ་དེར་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར།།དང་པ་ོཁོང་རྣམ་པས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བྲྱིས་པ་ནང་
བཞྱིན་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན།།"བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་
མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་བངས་པ།" ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེསྱིའཐུས་གྲངས་ ༡༡ དསེ་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་བངས་
པ་ཡྱིན་པ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚ་ོལ་གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད་གང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མ་
རེད། སྱི་འཐུས་ཀང་མྱིན་པ་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་།༣༨།ནང་
གསསེ་ནང་ལ་ད་ེགསལ་པ་ོཡོད་རདེ།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེགཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ནའང་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།།དེ་མ་གཏོགས་དེའྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་རེད།།
བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བོས་གཏད་མྱི་བྱེད་མཁན་རེད། དེའང་དངོས་གནས་ངེས་ཤེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁེད་ཚོས་འོས་
ཤོག་འཕེན་མྱི་ཆགོ་པ་ལས། འསོ་གཞྱིར་ལང་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཟེར་ན། དའེང་ཁྱིམས་འགལ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་
པ་ོཡོད་པ་དེར་ཁོང་ཚོས་ཆག་ཡང་གཏང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད།།དེར་བརེན་ད་ེཚ་ོཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས། མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་
རེན་འོག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ར་ེབ་མ་བྱས་ན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཕོགས་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕད་
རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས།། 
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སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་འདྱིར་གཞུང་འབྲལེ་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་།༣༩།དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།།རྩ་བའྱི་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་དབར་གྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་
ལངས་ནས་འདྱི་བདནེ་པ་དང་འདྱི་མ་བདནེ་པ་ཞསེ་འགྲེལ་བརདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་འདྱི་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་འཁེར་ཡོང་བ་རེད།།ང་ཚོས་སོན་མ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གོ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་
ཏགོས་དེའྱི་ཐོག་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། གཅྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ།།སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་
བྱུང་ཡོད་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་རེས་འདྱིར་ས་དྲོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གྱི་གནས་
ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགྲེལ་བརོད་བྱས་སོང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རྱིམ་ཆ་ཚང་ག་ོཡོང་དུས་ད་ེད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བསེབས་བྱུང་།།ཡྱིན་ནའང་ཚོར་བ་དེ་
བསེབས་པ་གཅྱིག་པུའྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག།ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་གྲོས་
ཚགོས་འདྱི་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོགཅྱིག་གྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།། 

ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གོ་གནས་བརྩྱི་རྒྱུ་ད་ེཆེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཆགས་ཡོད་པ་
རདེ།།ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དའེྱི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཚོར་འགྲལེ་བཤད་གང་འདྲ་ཞྱིག་སནོ་གྱི་ཡོད་
མེད་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བསོན་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་
ལམ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡངོ་བཞྱིན་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ད་ེཚོར་ལྟ་དུས། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་
འགྱུར་བ་ཞྱིག་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ང་ལ་ད་ེའདྲས་ཚོར་སང་ཞྱིག་བྱུང་།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག།ད་
རེས་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་པས་ལེགས་བཅོས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག།དེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལས་ཀང་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམས་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག།དུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཧ་ཅང་ཉག་ཕ་བ་ོ
ཞྱིག་རེད་འདུག།ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རནེ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བའོ་ིབད་ེབ་མེད་
པ།།དེའྱི་ཐོག་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཞྱིག་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།།འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་མྱི་ཁ་ཤས་སེམས་
ཚརོ་རྣ་ོཔ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་བཀའ་བཅད་ད་ེབཏང་བའྱི་རེས་ལ་ཉམས་ལེན་ད་ེདགའ་ཞྱིང་ས་ོཞྱིང་ངང་གནང་མེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།གང་
ལྟར་ཡག་པ་ོཞེ་དྲག་བྱུང་སོང་བསམས་སོང་།།མང་ཚོགས་ནང་ལྷྱིང་ཞྱིག་འཇགས་སོང་།།ལྷྱིང་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཇགས་སོང་།།
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ལྷྱིང་འཇགས་པའྱི་ཐོག་གཞག་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམས་པར། འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད་སྙམ།།ང་ཚོའྱི་ (House) ལ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཀའ་བཅད་ད་ེདྲང་ཡོད་རུང་མེད་རུང་གང་ལྟར་གཅྱིག་
ཚར་ཚར་བ་རདེ།། 

ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཞྱིག་གང་འདྲ་གནང་
དགོས་འདུག།བསར་བཅོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁེར་དགོས་འདུག།ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་རེས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནང་སྟངས་དང་གནང་ལུགས་ལ་མྱི་འགྲྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེབ་ོཕམ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་པ་ོཡོད་
ན་དེར་རོན་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།དེར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ང་
ཚོའྱི་འཕོ་འགྱུར་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་གྲུབ་གཞག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
བཟདོ་བསན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཇགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་བསམས་བྱུང། ངའྱི་དའེང་སྱི་ཚགོས་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས།།ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་
དགསོ་བྱུང་ན་ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཞ་ེདྲག་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ།།འགྲེལ་བརོད་སོན་
དགོས་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད།།སོན་འོས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ལས་ཀ་དེ་ཚར་ཚར་བ་ཞྱིག་
བྱས།།མཇུག་ལ་ང་ཚོའྱི་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་གཞྱི་ཞྱིག་སེབ་དུས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་གཞུང་འབྲལེ་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་།༣༩།པ་དེར་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཆ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་སྟངས་རེད།།ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དཀའ་རྙོག་རབ་དང་རྱིམ་པ་ད་ེའདྲ་འཕད་པ་རེད།།ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོབཅའ་ཁྱིམས་དང་འབྲལེ་བའྱི་འགྲེལ་བརོད་བྱདེ་སྟངས་ཐགོ་ནས་དཀའ་
རྙོག་འཕད་པ་དེ།།ད་རེས་འདྱིར་གྲོས་འཆར་ཕེབས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་སོས་མར་བསམ་བ་ོགཏོང་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་
ལས་ཐགོ་ད་ེཚ་ོཕུད་པ་ཙམ་གྱི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དཀའ་རྙགོ་ད་ེརང་འཇགས་གནས་སདོ་ཀྱི་རདེ།།ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དགོས་པ་ལ་ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དནོ་ཚན་།༦༩།པའྱི་ནང་གསེས་ ༼ཏ་པ།༽ ད་ེལོག་ལོག་སུད་སུད་
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ལ་བཞག་པ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག།ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འབྲལེ་བའྱི་ཁྱིམས་ཁང་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ད་ེཁོང་རང་ཚོས་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད།།བཟོས་པའམ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སེབས་
ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག།ངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་འདྱིར ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནངོས།།ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སབེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོལ་མ་ཐུག་བར་དུ་ད་ེང་ཚརོ་གཟྱིགས་མ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་སྙམ།།གལ་སྱི་དེ་ང་ཚོ་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།དེ་རྱིང་འདྱི་ང་ཚོར་ཐུག་པ་རེད། དེ་ས་མྱི་
གཞན་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་ན་ང་ཚརོ་ད་ེཙམ་ཚོར་བ་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་
ན་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་དནོ་ཚན་།༦༩།ནང་གསེས་༼ཏ་པ།༽ ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ད་ེལའང་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་ངས་བརྒྱ་བཤད་ནའང་སྟོང་བཤད་ནའང་ཡོངས་རགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རདེ།།མ་ཤེས་པ་ཞྱིག་འགྲལེ་བརདོ་བྱས་ན་
ལ་དག་གྱི་མ་རེད།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དེའྱི་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་རྩོད་པ་ད་ེགསལ་གྱི་
མེད་པར་བརེན་ངས་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།།ད་ེལས་ཡྱི་གེ་འདྱི་གྲང་སངས་བཏང་ནས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
བཙུགས་ཏ།ེ།དངསོ་གནས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་གནད་འགག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡདོ་པ་རདེ།།ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་འགྲེལ་བརོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་གྲོས་ཚོགས་བྱས་ནས།།ཁྱིམས་དེར་འགྲེལ་
བརོད་བྱདེ་མཁན་གྲོས་ཚོགས་བྱས་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།།ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག། 

 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུང་མཁན་སྱི་འཐུས་ད་ེདང་།།ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆ་ེབ་གཉནེ་ཚན་ནམ་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོ
ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ནང་མྱིའྱི་ལ་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བེད་སོད་ལོག་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་
གནང་རགོས་མ་གཏོགས། ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དམ་བཅའ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕགོས་གསུམ་དཔང་དུ་འཛུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་སོ་སོས་ག་ར་ེཤེས་པ་དེར་གཞྱི་བཅོལ་མཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན།།རྣམ་པ་ཚོས་གཉེན་ཚན་དང་ད་ེའདྲ་འགྲོ་མཁན་ལ་གནང་
ཕགོས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ད་ེང་ལ་དཔ་ེའགེབས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ།།ད་ེངས་དང་པ་ོགསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
རསེ་འདྱི་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚ་ོའབུད་རྒྱུ་འཁལེ་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ཁད་པར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད།།ངས་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁོང་རྣམ་པ་གསུམ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ཙམ་གྱི་ད་ལྟའྱི་དཀའ་རྙོག་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག།མ་འོངས་པར་དཀའ་རྙགོ་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ང་རང་ཚསོ་སྐྲུན་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱེིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་བ་ོཁ་
ཚམིས་པ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་དུང་ང་སེམས་ཆུང་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ལག་ལེན་ད་ེའདྲ་བསྟར་ཕོགས་ལ་དོགས་པ་ད་དུང་ཡང་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ཐག་གཅོད་མ་བྱས་སོན་ལ་གསལ་པ་ོདགོས་
པ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  

བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདེམ་དུས་དམ་འབུལ་ཞུ་ས་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་ལ་ཞུ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་རསེ་ཁྱིམས་དཔནོ་གསུམ་ཀ་ཕྱིར་འབུད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་དབྱུང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རསེ་ལ་
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ཁྱིམས་དཔོན་གསུམ་ཕེབས་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ག་པར་དམ་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་བརེན་རྒྱབ་ལོངས་མར་
བལྟ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སསེ་སངོ་།  

ད་ེནས་གནད་དོན་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སྲུང་
སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྲ་གནང་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལུང་འདྱི་འདྲའྱི་མང་པ་ོདྲངས་ཏེ། ད་ེག་
རང་ཆེད་དུ་ད་ེའགལ་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་ཀས་གསུངས་པ་ད་ེཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། སྱིག་
འཛུགས་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ངས་ཚོར་བའྱི་རེས་སུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ལ་དག་གྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཞུ་ཡྱི་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་དེ་ 
(Conflict of interest) ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོད་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་དཀའ་ངལ་
ང་ོམ་ད་ེསེལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབ་ལ་ང་ཚོར་ལྟ་ཕོགས་སོད་ཕོགས། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་
ཀྱི་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ད།ེ སེམས་ཆུང་ལ་བད་ེབ་མདེ་པ་སོང་ཙང་། དགོས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན།   

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབྲ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་དེ་བཞྱིན་མོས་
མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གྲོས་ཆདོ་དའེྱི་སོན་གླེང་དུ་འཁདོ་པ་ཆ་ཚང་ཐགོ་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕར་
ཕོགས་ད་ེནས་ཀང་བཤད་པ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་རེད། དེའྱི་ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་གང་འདྲ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཞེས་ངས་
དགོས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཆོད་འདྱིར་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཚ་དྲག་མྱིན་ནམ་སྙམ། ངས་དོགས་པ་
ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་གདམ་བྱ་
འདེམས་བྱེད་གཉྱིས་ཀ་འཕོག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་རྙོག་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་
ཞྱིག་བཙལ་ནས་ད་ེཁྱིམས་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ད་ལྟ་འདྱིར་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ཡྱིན་
ནའང་དཀའ་རྙགོ་རང་འཇགས་ལྷག་ས་རདེ། རྙགོ་གྲ་ཆ་ཚང་འབྱུང་ས་ད་ེཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་དའེྱི་སྐརོ་ལ་རདེ་འདུག ད་ེ
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འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ག་ར་ེགནང་དགོས་རེད། ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ག་ར་ེབྱདེ་དགསོ་པ་དང་། གོམ་པ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ས་ོདགསོ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་ཡོད་ན།  

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་ (Emergency law) ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་ (Prime Minister) ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་འགན་དབང་ཆ་
ཚང་ཁེར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ད་ེལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དང་། སྲུང་བརྩྱི་བྱ་རྒྱུར་ང་རང་ཚརོ་འགན་དབང་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

དརེ་བརེན་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལན་ང་ཚོའྱི་གྲོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོ
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ན། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་འགྱུར་
བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལའང་བརྡ་ལན་གཅྱིག་བྱས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
ལའང་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཨང་ ༣༩ པའྱི་ཐོག་བར་ལམ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དབར་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕགོས་
གཉྱིས་ཀས་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་
ཚན་ ༤༠ པ་སྲུང་སབོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་གསུངས་པ་ལ་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་ད་ེལུང་གཅྱིག་དྲངས་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་
ཡྱིན་མྱིན་དང་ ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བསྙད་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་
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གཅོད་མྱི་ཆོག " ཟེར་བ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་བྱས་ནས་གསུངས་པ་མ་
གཏོགས། ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུའྱི་ཡོད།  

རྩ་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཅེས་པའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པའྱི་ ༼ཀ་
པ།༽ ནང་ལ། "བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཕོགས་ལ་བརེན་པའྱི་རྩོད་གླེང་དང་།" 
ཟརེ་བ་དའེྱི་ཐགོ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརོད་བྱདེ་སྟངས་ཐགོ་རྩོད་གླངེ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཐག་
གཅོད་བྱ་རྒྱུར་ཆེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དབང་ཚད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་
སྲུང་སབོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གྲོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་ཡྱིག་ཕངེ་བཞྱི་པ་དའེྱི་ནང་ལ་ 
"ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞེས་ཞེས་པའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་ཚུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་སར་ནས་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་
འགེབས་བྱས་ནས་ད་ེའབྲལེ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་བཅས་ནྱི་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བར་
བརནེ།" ཞེས་གསུངས་འདུག བྱས་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་གང་དང་འགལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སནོ་གླེང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དའེྱི་ཐགོ་དགངོས་འཆར་གནང་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གྱི་བགྲ་ོགླེང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་འདྱིར་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་བགྲོ་གླེང་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་རནེ་རྩ་ད་ེལ་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག 
ད་ལྟ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དཔོན་རྣམ་པ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་དང་མ་བཏང་གྱི་
དབང་ཚད་ད་ེགྲོས་ཚགོས་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚསོ་ཐུག་ས་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཐནོ་པ་ད་ེ
ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ ནང་གསེས་ ༼ཏ་པ།༽ དེའྱི་ཐགོ་གླེང་
སོང་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཐུག་ས་ད་ེདེར་ཐུག་འདུག ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 
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ལོའ་ིདུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་དང་། ད་ལན་གནས་སྟངས་འདྱིར་ལག་བསྟར་བྱས་
པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་དེར་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་ཁྱིམས་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་བཟ་ོབ་མ་རེད། ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ད་ེསྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བར་ེལེན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་སྱི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ ནང་གསེས་ ༼ཏ་པ།༽ ད་ེལུང་འདྲེན་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་
དཔ་ེབཞག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Suo moto) གང་ལྟར་གཏུག་བཤེར་མ་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་ཁང་
རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་པའམ་ལག་པ་བཅངས་བ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Judicial Activism) ཟརེ་གྱི་རདེ། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཁང་རང་གྱི་ཐགོ་ནས། དྲང་བདནེ་མ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་
གཞྱི་རྩའྱི་མང་གཙ་ོདང་། གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་ལ་ད་ོཕོག་མྱི་འགྲ་ོབ་དང་། རྩ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་ཡྱིན་
ན་ལག་པ་འཆང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ (Article 32) དང་ (Article 226) 

ཟེར་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་རྩ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དབང་ཚད་ད་ེསད་ཡོད་པ་རེད། སོད་མཁན་ད་ེརྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡོད་པ་
རེད། དེ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་གཞྱི་རྩའྱི་ཀུན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་
འགྲྱིག་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་བགྲ་ོགླེང་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསེ་མཐའོ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཕག་བསྟར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་པ་ཞྱིག་བཅངས་བ་ཡྱིན་ན། འགྲྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བའྱི་སྐབས་
སུ། ངས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་ལ། ཁྱིམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། མང་གཙོའྱི་ཐགོ་ནས། གྲོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲེལ་བརོད་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། མཐའ་མའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེཁྱིམས་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྐུ་དབང་ད་ེསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡར་སད་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་འདྲའྱི་རྩོད་ལེན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ང་རང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བྱེད་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགྲོས་ཚོགས་
ར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམེད་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཐུག་རྒྱུའྱི་ཆསེ་མཐའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་ཐག་གཅདོ་ད།ེ ཁྱིམས་འདྱི་ལ་གཏུགས་ཏ།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དའེྱི་ནང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་
བར་ེལེན་བྱུང་བ་རེད། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༩ ལ་བཞག་པའྱི་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ 
པའྱི་ནང་གསེས་༼ཏ་པ།༽ བཟོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཡང་བསར་ཁ་གསལ་ཙམ་བཟ་ོརྒྱུ་
ཞྱིག་ལ། བཅའ་ཁྱིམསདནོ་ཚན་ ༦༧ ནང་ལ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྩ་འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི་དགངོས་
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དནོ། ཁྱིམས་ཟེར་ནའང་འདྲ་གང་ལྟར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། "བཅའ་ཁྱིམས་
འདྱི་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དནོ་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཆསེ་མཐའོ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ནང་ཁུལ་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འགྲོ་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱིས་བཟ་ོབཅོས་གཏན་འབེབས་ལྟར་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ།" ཞེས་དབང་ཚད་ད་ེ
སད་ཡོད་པ་རེད་དེ། དབང་ཚད་དེར་འགལ་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཁྱིམས་བཟ་ོཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་
འདྱི་ལྟར་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  

དརེ་བརེན་ཏན་ཏན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གྲོས་
ཚགོས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཏན་ཏན་སྙན་སེང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གྲོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་འགན་རེད། 
ད་ེའདྲའྱི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ོསང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། རེན་རྩ་གཅྱིག་ཐུག་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ོསང་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
སོང་ཙང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ད་ེགང་ལྟར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལ་རྩ་འཛིན་དེ་
བཟསོ་ནས་ནརོ་བ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའགྲྱིག་ཐབས་ཆདེ་དུ་ལམ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་
འོས་འཕངས་ནས། གྲོས་ཆོད་འདྱི་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྱི་མང་གཏུག་
བཤེར་འགྲོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ ནང་གསེས་ ༼ཏ་པ།༽ ལ་ང་ཚོས་ལག་པ་བཅངས་ནས་ད་ེལ་
བསྒྱུར་བཅོས་ཤྱིག་མ་བཏང་ན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནའང་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་སམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་དེའྱི་ཐོག་ནས་སོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ས་ོསོའ་ི
བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གྲསོ་འཆར་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཁྱིམས་ཁང་། ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཅྱིག་རང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚསོ་ (Supreme Court, High 

Court) ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཁྱིམས་ཁང་རེད། ང་ཚོའྱི་ (Supreme Justice Commission) ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ། (Judge) ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད།  དེ་ཚོ་སོན་མ་༸སབས་རེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་འགྲེལ་བཤད་
བསནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རདེ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་སྱི་མང་གཏུག་བཤེར་གྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༼ཏ་པ།༽ དེ། རང་ཉྱིད་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འབྱོར་བ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནང་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསོན་མ་དེབ་ནང་ལ་མྱི་འདུག ད་ེགང་འདྲ་རེད་ཟེར་ཡོང་དུས། རེས་ལ་
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ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དྲ་རྒྱར་ལྟ་དུས་དའེྱི་ནང་ལ་བཅུག་འདུག་ཟརེ་ནས། དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ནས་ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ལ་བཀྲམ་ནས་བཤད་པ་ཞྱིག་ངས་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག བཏང་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་ཀྱི་
མེད།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་ཀ་འཕོ་འགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པའྱི་དམ་
བཅའ་འབུལ་སའྱི་ཡུལ་ད་ེསུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་ད་ེལ་གཞྱིག་པའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བྱདེ་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེནས་གསལ་པ་ོཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ ད་ེད་གྱིན་སོན་ལའང་ངས་ཞུས་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ་ད་ེ "སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་
ལ་བསྙད་དེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅོད་མྱི་ཆོག" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཆོག་པ་དེ་བྱས་པ་རེད། དེར་བརེན་འགལ་
བཞག་ཟརེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  

ད་ལྟ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་བརོད་བྱས་པ་ལ་རྩོད་གླེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གསུངས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་འགྲེལ་
བརོད་བྱེད་མཁན་ལ་རྩོད་གླེང་དུ་གང་གྱིས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཚོད་དཔག་ལེན་མཁན་ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
རདེ། ཚདོ་དཔག་ཐག་གཅདོ་བྱདེ་མཁན་ཡང་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
རྩོད་ལེན་བྱེད་མཁན་གཞན་པ་གཉྱིས་ཡོང་ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ངས་གོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁོས་གོ་བ་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེགཉྱིས་ནང་ནས་གང་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་རྩོད་མཁན་སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་གནས་
སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་འསོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། འསོ་བསྡུ་དའེང་གསང་བའྱི་འསོ་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདྱིར་འཕ་ོའགྱུར་དགོས། མྱི་དགོས་ཟེར་ནས་བྲྱིས་བཞག་ཡོད། འཕ་ོ
འགྱུར་དགོས་གསུང་མཁན་ད་ེཚསོ་ "དགསོ།" ལ་འགྲྱིག་རགས་སནོ་རགོས་གནང་། འཕ་ོའགྱུར་མྱི་དགསོ་གསུང་མཁན་ད་ེ
ཚསོ་"མྱི་དགསོ" ལ་འགྲྱིག་རགས་སནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྩ་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་འབོར་ ༤༥ རེད། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ད་ེསྱི་འཐུས་ ༣༠ ཡོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་ ༣༠ ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེཆགས་
འགྲ་ོཡྱི་རདེ།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སོན་མ་དེར་འདེམས་ཐོན་བཀའ་བོན་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་འོས་འཕེན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེ
རྱིང་འོས་འཕེན་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དེ་རྱིང་འདྱིར་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་རྱིམ་ལ་བརྩྱི་བཀུར་ཞུ་དང་ཞུ། 
ཚང་མས་ཞུ་ཡྱི་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་སང་ལ་ཡོང་དུས་ཐག་གཅོད་འདྱི་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་སང་སོན་མ་འདམེས་ཐནོ་བཀའ་
བནོ་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ དང་ཏག་ཏག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ཚ་ོཁུ་སྱིམ་བསད་པ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཡྱིག་
ཐགོ་འཁདོ་ཆདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

འདེམས་ཐོན་བཀའ་བོན་དའེྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
ནས་མང་བ་དེས་ཚོགས་གཙོས་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་པ་རདེ། དེར་བརེན་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་
ནས་ཚགོས་གཙསོ་འོས་ཤོག་འཕེན་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་བསྡུ་དགོས་པ་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་
བསྡུའྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེམར་ལུང་འདྲནེ་གནང་རགོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ད་ེགསང་བའྱི་ཐགོ་ནས་འོས་ཤོག་འཕེན་ཆོག་གྱི་རེད། གསང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཆོག་
གྱི་རདེ། ད་ེགང་དུའང་བྱདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་གསལ་ཡདོ་མ་རདེ།  

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེར་གསང་བའྱི་འོས་ཤོག་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྩ་འབོར་གྱི་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། འཕ་ོའགྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་གྲངས་ ༣༡ ཡྱིན་ཙང་རྩ་
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འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་བརྒལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརནེ་ད་ལྟ་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ཕག་ཚོད་ ༡༡: ༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་བསར་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་རྩྱིས་དང་
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་དཀོན་
མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། མེད་པར་སངོ་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དའེྱི་ནང་དུ་ཏགོ་ཙམ་གསལ་
པ་ོབཟ་ོདགོས་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག རྩ་བའྱི་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་
ཕབེས་སོང། དེའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་ཚ་ོལ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་རག་པ་དང་། གཡས་གཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་
ཁག་ལ་མ་རག་པ་ཡྱིན་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་བ་དང་ཉམ་ཆུང་ཐགོ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སངོ། 
ད་ེདངོས་ཡོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལུགས་བསམ་དང་བད་ེསྱིད་སར་གས་ོགཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་རེད། ས་གནས་མ་ེསོར་གྱི་རོང་དཔོན་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་ང་ཚོས་ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་མྱི་མང་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོ་
གཞུང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མངའ་སེའྱི་རོང་དཔོན་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ོགཞུང་གང་ཕུལ་བ་གཞྱིར་
བཟུང་ཁོང་ཚོས་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་མ་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་
ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཙ་ོབ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐ་ོ
གཞུང་ཁེར་ཤོག་ཅེས་ས་རེས་མང་པ་ོབཀའ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། གནད་འགག་ཐུག་ས་གཙ་ོབ་ོནྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་
ལ་ཐོན་མཁན་མང་པ་ོབྱས། ད་ེཚོའྱི་ས་ཁང་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་མྱིའྱི་མྱིང་གདནོ་དགོས་ཀང་། མྱི་ས་གནས་སུ་མེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ང་ཚོས་རོབ་ཙམ་ཤེས་རགོས་བྱུང་སོང། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་མྱི་མེད་
མཁན་ཚོའྱི་མྱིང་སོད་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང། ས་ཆའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོརག་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནད་
འགག་ད་ེཆགས་འདུག  

༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ནྱི་དབུས་གཞུང་གྱིས་བཟསོ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དབུས་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་བཟསོ་པ་དའེྱི་ཐགོ་མངའ་
ས་ེས་ོསོས་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡུན་རྱིང་ཙམ་སོད་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང། ས་གནས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས། ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
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ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་འདྱི་གསུངས་སོང། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་ཉྱི་།ཤུ་རྩ་
གྲངས་ནས་ཕར་བོགས་མའྱི་དུས་ཡུན་བསར་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་འདྱིར་གསལ་པ་ོཞྱིག་མེད་དུས་ཞྱིང་ཁ་འདེབས་
སོང་མ་བྱས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་བཟུང་བྱེད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱིར་
མངའ་སེ་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ལ་ (Digital Survey) བྱས་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཡུལ་
མྱིས་ཧམ་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་བྱུང་ན་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
(Digital Survey) ནང་དུ་ས་མཚམས་ཁ་གསལ་པའོ་ིཐགོ་ནས་དབྱ་ེབ་ཕེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་
ཆ་ེཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ས་ཆ་མང་ཆ་ེབར་ (Digital Survey) བྱས་ཡདོ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ར་ཝང་ལའྱི་
ལས་ཁུངས་ས་ོཔ་ོཞ་ེདྲག་འདུག སོང་ཙང་ད་ེགསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་རོགས་པ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་སོང། རྩ་བའྱི་ར་ཝང་ལའྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་བཟ་ོབཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
འགྲྱིག་ངེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིག་ཚང་ཚུགས་སའྱི་ཁང་པ་ཐོག་རྩེགས་གསུམ་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
དྭང་ཟུར་ཚོགས་པ་དང་། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་། ས་གནས་བུད་མེད་བཅས་གསུམ་འཚགོས་
སའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཉམས་གསོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ས་གནས་ནས་ཡར་ཞུ་
སྐུལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ན་ནྱིང་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བཅུག་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་
གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེརདེ་ཅསེ་ཞུས་ན། ང་ཚསོ་དརེ་བསར་དུ་གསར་སྐྲུན་བྱས་ན་མ་གཏགོས་ཕ་
ལ་ཕན་བུའྱི་ཉམས་གས་ོབྱས་ནའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཧ་ལམ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག བྱས་ཙང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་ན་ནྱིང་སནོ་རྩྱིས་ནང་ཁེར་ཡདོ་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསར་སྐྲུན་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ས་གནས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་
སདོ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་དུས། ས་གནས་ནས་གང་ཡང་སདོ་ཐུབ་ས་མ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྨོ་མོ་ལོ་བརྒྱད་ཅུའམ་དགུ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ (Lipstick)  བྱུགས་པ་ཟེར་བ་དེ་དམའ་
འབེབ་འགྲའོ་ིརདེ། ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་གནངོས། 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

ངས་ཞུ་རྒྱུ་རྡོག་རྡགོ་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁང་པ་གོག་པ་ོཞྱིག་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱས་ནའང་གང་ཡང་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེལས་ཆ་ཚང་བཤྱིག་ནས་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་དོན་རེད། དེར་བརེན་ས་གནས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ད་ེའབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱིས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ང་ཚོས་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཟླ་རེར་ཁེད་རང་ཚོས་
ཁང་གླ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། ཁང་གླ་སོར་ ༥༠ ལྷག་ང་ཚོས་སོད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ས་གནས་སུ་
ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡྱི་ག་ེརྱིག་པ་ོཞ་ེདྲག་བསེབས་སོང། ཡྱི་ག་ེསེབ་སྟངས་དང། ཁ་ོརང་
ཚའོྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སན་ད་ར་ལ་ཚོགས་ཁང་དགོས་གལ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེགསར་སྐྲུན་ཐུབ་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཕལ་
ཆརེ་སརོ་འབུམ་ ༢༡ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཚགོས་ཁང་ཆ་ཚང་གསར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་གཞྱིས་གྲོང་ས་ོསོའ་ིམཐུད་མཚམས་ཀྱི་ལམ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོའདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ནང་སྱིད་ནས་གནང་འཆར་
ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཧོན་སུར་དུ་རོང་དཀར་ཆོས་སེ་ལ་ཡར་འགྲོ་སའྱི་ལམ་ཁ་དེ་ཚོ་མངའ་སེ་
གཞུང་རང་ལ་ཞུ་གཏུག་ས་རེས་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
རྒྱལ་ས་ོནས་ཤྱིང་ནགས་ལ་ཡར་འགྲ་ོསའྱི་ (MO) གྲོང་ས་ེབར་གྱི་གཞུང་ལམ་ཆ་ཚང་རྒྱ་སདེ་བཏང་སྟ།ེ ཕར་ཞེང་ཁ་ཆ་ེརུ་
བཏང་ནས་སྤུས་དག་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་གྲོང་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཕར་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ད།ེ དཔེར་ན། མོན་ག་ོལ་ཆ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གྲོང་སེ་སོ་སོའ་ིཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ད་ེཚོས་གཙ་ོབོར་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་
ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་གྲངོ་ ༨ པ་དང་། ༤ པ། ༦ པ་བཅས་ནང་ལ་ཕལ་ཆརེ་འབུམ་བརྒྱ་སྐརོ་ལྷག་ཙམ་གྱི་འགྲ་ོ
སོང་བཏང་ནས་ཕབེས་ལམ་སྤུས་དག་བཟསོ་གནང་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་ད་ེཚ་ོགཟངེས་ཐནོ་བྱུང་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་བསྟན་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ང་ཚོས་འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཙམ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ལས་
འཆར་ནང་དུ་ལམ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ས་གནས་ནས་ཡར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་ས་གནས་
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ནས་ཡར་ང་ཚོར་ཞུ་གཏུག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་ནས་ཐུབ་ན་ཐུབ་པ་རདེ། མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམངའ་སེའྱི་
སྱི་ཁབ་བནོ་ཆནེ་ཚ་ོལ་ཡར་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་རག་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ང་ཚསོ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང། སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བཀའ་ཤག་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འབྲེལ་
བ་ཞྱིག་མཐུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོཁ་འཐོར་ལ་གནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། 
ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡདོ་མཁན་ཚའོྱི་དབར་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་གཙོ་བོ་བཞེས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟེར་བ་ད་ེམྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
སུད་སྱི་ནང་ཁ་ོརང་ཚསོ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། དཔརེ་ན། ན་ནྱིང་དང་ད་ལོའ་ིམན་སར་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཚོགས་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་། ལྷ་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ཧ་ལས་པའྱི་རོགས་སོར་གནང་སོང། ད་ེ
རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྱིར་བཞུགས་ཡདོ་པ་ཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ང་ཚོས་ས་གནས་འདྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འགན་ཁེར་མཁན་གཉྱིས་དབར་འབྲེལ་བ་མཐུད་རེས། ཁོང་ཚོས་ཕར་ཚུར་
ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡོད་མེད་ཐོག་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་དངོས་སུ་ཞུགས་
ནས་ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དོན་ཐགོ་འགན་འཁུར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། 
ཕ་གྱིར་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་ཡུན་འཁྱུར་ནས་ཚོགས་མྱི་གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་དུས།  ང་ོསོད་
གསལ་པ་ོཡོང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བར་ལམ་ང་ཚོས་ར་ེབ་བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། མེད་པ་ཆགས་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དཔེར་ན། ཨ་ོརྱི་ས་དང་། ལ་དྭགས་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་དང། སལེ་ཇམ་ནས་རགོས་པ་མུ་མཐུད་ནས་སབེ་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་བོད་ནས་འབྱོར་བའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོའྱི་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཟེར་ནས་
དགངོས་འཆར་གཅྱིག་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་ལ་སྱིར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༧༦ 
དང་། སེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ། སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༡༢ བཅས་ལ་སོད་ཁང་
གསར་སྐྲུན་ཟྱིན་པ་རེད། མོན་ག་ོལ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༤༠ ལ་ང་ཚོས་ཨར་པ་ོའགོ་བཙུགས་ཚར་ཡྱིན་ཏེ། བར་ལམ་ནད་
ཡམས་རེན་པས་ལས་ཀ་གང་ལ་གང་འཚམ་རེས་ལུས་ཤོར་སོང། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ (Bhuntar) དུ་ཤེས་རྱིག་གྱི་སོབ་
གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པ་རེད། ཕྱིར་བཙོང་པ་ལས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚུར་བདག་པ་ོཞྱིག་
བརྒྱབ་སྟེ་ཁང་པ་ད་ེཚོར་བཟ་ོབཅོས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས། སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་ཁུལ་གྱི་ཁ་འཐོར་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་སོད་
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ཁང་གྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་ལས་གཞྱི་
ད་ེའགྲ་ོམུས་ཡྱིན། ད་ེལ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༤༧ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཀུ་ལུ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ར་ེཟུང་
ཞྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་བརྩྱིས་ནས། ཁོན་བསོམས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ནང་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༣༥༥ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་སོད་ཁང་
གསར་སྐྲུན་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་ཆགས་སངོ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སདོ་ཁང་ཐགོ་དྲྱི་བ་བསར་ཟླསོ་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེདང་འབྲལེ་བ་བཏགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་དང། 
ནརོ་བུ་གླྱིང་ཁ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཕལ་ཆེར་ལྔ། དྲུག བདུན། བརྒྱད་ཅྱིག་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ལྟ་རུ་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན། ད་སའྱི་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་ས་ཚངོ་བྱདེ་མཁན་ད་ེའདྲ་ལ་ཕར་ཚུར་འབྲལེ་བ་
གནང་ནས་ས་ཆ་དེ་ཚོར་ས་སྐོར་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱིར་བཏང་ས་ཆ་དེ་ཚོ་སྤུས་དག་པོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་ 
(Company) ནང་དུ་སོ་སོས་མ་།ཤས་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ (Member) ཞུགས་ནས་ཉ་ོརྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་འདུག 
དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཁྱིམས་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབ་སུ་འདུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ནས་རེད་མྱི་འདུག  དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ 
(Sidhbari)  གཡས་གཡོན་དུ་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའདུག་སྟེ། དོན་དག་ཐུག་ས་ང་ོམ་ད་ེཧྱི་མ་ཅལ་གཞུང་
གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཨང་ ༡༡༨ ཀྱི་འགོ་ལ་ས་ཆ་ཉ་ོཚོང་མྱི་ཆགོ་པའྱི་གནད་འགག་དའེྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གང་ཐུབ་རོགས་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཞེས་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་རང་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས། ད་ེའདྲའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར་ང་ཚོས་བསྱིགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད་འདུག ཡང་དེའྱི་
གཡས་གཡོན་དུ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་རོགས་པ་འདྲ་ཞུས་ཏེ་ཉེ་འཁོར་ནས་ས་ཆ་རག་
རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སའྱི་ཐོག་ད་ོསང་ཞེ་དྲག་ཆེན་པ་ོཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཆ་
རནེ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས། ང་ཚའོྱི་ལས་ཡུན་འཁྱུར་ལ་ཉ་ེབ་རདེ། 
ང་ཚོའྱི་ལས་ཡུན་མ་འཁྱུར་རྱིང་ལ་མྱི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ངའྱི་སོད་ས་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་མགོ་འཛུལ་ས་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡོང་བར་གཞན་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ས་དང་
ཁང་པ་སྟོང་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི་ཚ་ོཕེབས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ས་ཆ་ཆ་ཚང་འབུལ་གྱི་ཡྱིན། 
ཁང་པ་ད་ེས་ཡདོ་པ་རྣམས་ཉམས་གས་ོབྱདེ་དགོས་ཚ་ེགུན་གསབ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཐགོ་མར་ང་ཚསོ་མྱི་འབོར་མང་
ཉུང་ལ་དཔགས་ཏ་ེདངུལ་འབོར་འབུམ་ ༡ ནས་ ༣ བར་དུ་ཚད་བཟོས་པ་རེད། གང་ལ་གང་འཚམ་འགྲ་ོམཁན་བྱུང་སོང། 
དཔརེ་ན། ཧནོ་སུར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༨ ཙམ་གྱིས་ཁང་པ་ཆ་ཚང་བསྐྲུན་ནས་འདྲ་པར་དང་རྩྱིས་ཁ་
ཡར་བཏང་འབྱངོ་བ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བཟསོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་དངུལ་ཕལ་
ཆརེ་འབུམ་སུམ་ཅུ་ས་ོགྲངས་ཤྱིག་ང་ཚསོ་མར་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
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བར་ལམ་དངུལ་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་སར་ཆ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མར་འགྲ་ོམཁན་ད་ེཕལ་
ཆེར་ཏོག་ཙམ་མང་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བྱས་ནས། སོར་འབུམ་ ༣ ནས་སོར་འབུམ་ ༥ བར་དུ་གུན་གསབ་སོད་རྒྱུ་བཀའ་
ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་བཟོས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འགྲོ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་གྱི་ཐ་ོམུ་མཐུད་ནས་སེབ་ཀྱི་འདུག 
དརེ་བརེན་ང་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་དུ་ནང་དུད་ཚང་ཉྱི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤྱིག་བཏང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ས་གནས་སུ་མར་སེབས་སོང་ན་
སོན་ལ་ང་ཚོས་ས་ཆ་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་ཡྱི་རེད། ས་ཆ་རྩྱིས་ལེན་རེས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱས། གསར་སྐྲུན་
བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དེའྱི་པར་ཡར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་ ༦ ཡན་གྱི་དུད་ཚང་ཡྱིན་ན་གུན་གསབ་འབུམ་ ༥ ཡྱི་ཐོབ་ཚད་
ཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བཟསོ་ནས་ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། 

ཁ་སང་ཆོས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཙུན་མ་ཁ་འཐོར་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཚུད་རྒྱུའྱི་དགོངས་
བཞེས་ཡོང་བའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱིས་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་བས། རྩ་བའྱི་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཙམ་
ཞྱིག་ཕེས་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་དང་པོ་དེ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ནང་དུ་ཁང་གླ་སད། སྐབས་རེར་
ཁང་གླ་སད་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཨང་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། རྱིམ་པ་
གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། དགནོ་ས་ེགྲ་ཚང་དང་། དམག་སར། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་
ཚང་ནང་དུ་མྱི་འབོར་གང་ཡོད་པའྱི་ཐ་ོད་ེའཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། མྱི་ཧང་ཧང་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་
ལས་ཀ་ལས་ནས། ཕོགས་ལེན། སདོ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིགས་ཛ་དྲག་གྱི་ནང་དུ་མ་བརྩྱིས་པར་ད་ེརྱིམ་པ་གཉྱིས་
པའྱི་ཐགོ་བཞག་ནས་ལས་དནོ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ད་ེལྟར་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་བོད་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཕལ་ཆེར་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུའང་བསགས་བརོད་ཞ་ེདྲག་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུ་མོང། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་
ས་ཆ་དང་། ཆུ། གློག ལམ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གཞུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རགོས་གནོངས། ཁང་པ་ཆ་ཚང་ཁ་ོརང་ཚསོ་བུ་ལོན་
ལེན་དགོས་ནའང་བངས་ནས་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གྲོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཡང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཕལ་ཆེར་སྙན་སེང་ས་རེས་ཞུ་མོང། འནོ་ཀང་མཐའ་མར་ང་ཚསོ་ད་ེག་རང་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་
ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་དངོས་སུ་དངུལ་འབུལ་རོགས་ཟེར་དུས། དུད་ཚང་ ༢༥ ནས་མ་གཏོགས་མ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་ཁང་པ་བསྐྲུན་ནས་རྩྱིས་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། མ་ཕུལ་བའྱི་རྱིགས་ད་ེཚོའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་
སྟངས་མཐོང་དུས། ཁང་པ་ཧ་ཅང་ཚད་དང་ལྡན་པ་རེད་འདུག ད་ང་ཚོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཁང་པ་སྐུན་
རགོས་ཟརེ་ནས་ཞུ་མཁན་ཕལ་ཆརེ་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༡༡༢ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཁྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༥༦ ཙམ་གྱིས་དངུལ་
འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག དེའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཁ་སང་ཐོག་མའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་སེབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གྲོང་ས་ེལས་
ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་ཚང་མ་རག་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ནང་དུ་ཁང་པ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ སྐབས་ད་ེདུས་ཁ་ོ
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རང་ཚོས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་ ༥༦ ཆེད་དུ་ས་ཆ་དང་
ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ཕལ་ཆརེ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་
ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཕལ་ཆརེ་མདེ་པ་ལྟ་བུ་རདེ། གང་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། སུ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་མཇུག་སངོ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ། བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཁ་སང་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི་སྱི་ཁབ་བནོ་ཆནེ་གྱིས་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆདེ་པའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ད་ེའཕར་བཞྱིན་པ་ད་ེལ་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་དང། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོརྒྱ་བསམ་དགསོ་པའྱི་གནས་བབས་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་
ཡྱིན་ན་སྐར་མའྱི་ཚད་བཀག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོར་ཚད་བཀག་མེད་དུས་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་འདྲྱི་གང་གནང་བ་ད་ེག་རང་ལ་བཀའ་ལན་སོན་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ནང་སྱིད་ཐོག་ཕག་བསངས་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་དང་། དེའྱི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མྱི་
དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག།གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་
འག་ོ ༥ པ། བོད་ནས་བྱསེ་འབྱོར་བ་དང་སདོ་ཁང་མ་ཐབོ་པའྱི་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་ལས་
གཞྱི། ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་འབུམ་ ༡༨ ཙམ་བཞག་འདུག འབུམ་ ༡༨ བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཐོབ་འདུག ད་ེད་ལྟ་སོད་ཁང་ག་པར་
འགྲ་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་རདེ།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ནང་ནས། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཁང་
སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་དང་དགོས་གཞྱི་མ་སེབས་ཆདེ་གསལ་བཤད་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གནང་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་ད་ེགལ་ཆནེ་
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པ་ོཡྱིན་ཙང་། ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཏོག་ཙམ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཞུ་ཆོག་པར་
གྱིས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་ཚུར་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བསད་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་སུ་མེད་པ། 
ལམ་ཟུར་དུ་ཁོམ་བསྟན་ནས་བསད་པ། བག་ལེབ་འཚོང་མཁན། ཤ་བག་ལེབ་འཚོང་མཁན། ལཱ་ཧྱིང་འཚོང་མཁན། དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཡོད་མཁན་ལ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུ་ར་ེབ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ེབ་གཅྱིག་རེད། ཡང་ན་
ཕྱི་རྒྱལ་འགྲ་ོརྒྱུ་རདེ། ཡང་ན་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས་འདྱིར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་སདོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་སུ་གཅྱིག་ལ་ཡོད་མ་
རདེ། འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་དའེང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གངོ་མ་རདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཐགོ་ནས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མྱི་མང་པ་ོལ་གནང་སོང་། རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རདེ། བོད་ནས་ཚུར་ཕབེས་པ། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་ཁེད་རང་ཚ་ོཨ་རྱི་
ལ་འགྲོ་ཡྱི་ཡྱིན་ནམ། སུད་སྱི་ལ་འགྲོ་ཡྱི་ཡྱིན་ནམ། ག་པར་འགྲོ་ཡྱི་ཡྱིན། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རེན་
སོར་ཆགོ་ཟརེ་དུས། མྱིན་ང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཞུགས་སར་འཁྱིས་ལ་འཇགོ་རགོས་བྱསོ་ཟརེ་མཁན་ད་ེའདྲའང་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཞུགས་སར་འཁྱིས་ལ་འཁོར་བསད་པ་དའེང་། བོད་ནས་ཕ་མ་
ད་ེཚསོ་ཚུར་གཏོང་དུས་ཀང་དམྱིགས་ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་བྱས་ནས་བཏང་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་
ཏུ་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོརདེ།  

ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ག་ོཐོས་བྱུང་བར་རྒྱ་ནད་ (COVID-19) རེན་པས། དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་མྱི་མང་ཡར་འཐོན་ཡོང་དུས་
ཀང་ར་རོང་རྒྱ་གར་གྲོང་གསེབ་ནང་དུ་ལྷག་བསད་པ་བོད་པ་མྱི་ཚང་ ༣ ད་ེའདྲ་འཐནོ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདབུས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རེན་སར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕར་བཏང་པ་ད་ེརླབས་ཆེན་གྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོ
བྱས་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་བྱས་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་
རེད། མ་ཚར་བ་དེ་ལྡྱི་ལྱི་དང་། ནོར་བུ་གླྱིང་ཁ། ད་ས། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་མོན་གོ་ལ་སྐྲུན་བཞྱིན་པ་རེད། སེ་ར་ལྡུན་ལ་སྐྲུན་
བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ལའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་
ཚསོ་ད་ལྟར་བར་དུ་གང་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ཏུ་
བསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་མཇུག་སངོ་བྱེད་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག 
ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་ནས་མ་ཕེབས་པ་ད་ེརྒྱ་མྱིའྱི་ས་མཚམས་དམ་དྲག་གྱི་རེན་པས་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། འདུན་པ་དང་མོས་པ་ཡོད་ན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྲགས་ཅན་གྱི་ཚ་མ་ོཡང་
སེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལམ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ལ་རྒལ་ལུང་རྒལ་དགོས་པ་ད་ེ
ལམ་གཅྱིག་རེད། དེང་སང་ད་ེལས་སྟབས་བད་ེལམ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེསེབས་པར། ད་ལྟ་སོབ་ཕྲུག་
ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དགོན་ས་ེཁག་ལ་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ། ང་རང་ཚོས་བོད་ནས་སེབས་ཚར་པ་ད་ེཚོར་ཆ་རེན་དང་
མཐུན་རེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་དུས་ཟརེ་བ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་སྱིད་པ་རདེ། དུས་འགྱུར་
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ཡོང་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་ེལེན་ཁང་ད་ེཚ་ོས་ོཕསེ་བཞག་ན་ངས་དཔ་ེགཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟརེ་
ཀྱི་འདུག ས་ེལེན་ཁང་དརེ་ཁང་པ་གཞན་ཞྱིག་བཟསོ་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱདེ་དགོས་རེད། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེངེས་པར་དུ་ས་ོཕེས་ནས་འཇོག་དགོས་རེད། དུས་འགྱུར་སྱིད་པ་རེད། སང་ཉྱིན་དང་ད་ེརྱིང་འགྱུར་སྱིད་པ་རེད། ན་
ནྱིང་ལོར་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འགྲོ་ཡྱི་རེད་
བསམས་པ་ང་ཚ་ོསུ་གཅྱིག་གྱི་བ་ོལ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རསེ་མ་
ལོར་སེ་ལེན་ཁང་དུ་མྱི་ཤོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་དུས་བསེབ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བརེན་དུས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བསེབ་རྒྱུར་ང་
ཚོས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་མཉམ་རུབ་གནང་ནས། སོན་དུ་འབྱོར་མཁན་ཚོས་ཕྱིས་སུ་འབྱོར་མཁན་
ཚོར་མཐོང་ཆུང་དང་། ཁད་གསོད། ད་ེཚ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བྱ་རྒྱུའང་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོལུང་པ་འདྱིར་
དང་པ་ོསེབ་དུས་མག་ོལ་རྨ་དོན། རྐང་པར་རྨ་དནོ། འབུས་ས་ོབརྒྱབ། མཐའ་མ་དརེ་དུས་ཚོད་ད་ེརོགས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
འཕོད་བསྟེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་དུས། རེས་སུ་འབྱོར་མཁན་ཚོས་ཀང་ང་ཚོའང་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམས་
པ། ཁོང་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་བསབ་བྱ་གང་འདྲ་སོན་དགོས་རེད། ཁོང་ཚོར་འཕོད་བསྟེན་ཐོག་བསབ་བྱ་གང་འདྲ་སོན་དགོས་རེད། 
བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། ཚ་བའྱི་ནང་དུ་སེབ་དུས་བྱེད་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོས་གྲ་སྱིག་བྱས་ནས་སོད་
དགསོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

གཉྱིས་པ་ད།ེ བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྱིན་ནའང་དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་ཨ་རྱིར་མྱི་ཆྱིག་སྟོང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། སུད་སྱི་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་བཏང་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེས་བཏང་བཞག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕྱིས་སུ་གསར་པ་ཕེབས་ཡོང་མཁན་ཚོར་ཕག་དོག་དང་། ང་མ་གཏོགས་ད་ེ
འདྲ་ཆགས་ཆོག་གྱི་མེད་མདོག་མདོག་བྱས་ནས། གཞན་པ་ད་ེཚོ་ང་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད་མདོག་མདོག་
བྱས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད། ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ནས་བཙན་བྱལོ་ལ་སེབས། མྱི་ཚང་མར་མྱི་ཚ་ེཡག་
པ་ོདགོས་རེད། མ་ཟད་ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བྱས་པ་རེད་ཅེས་
རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཟརེ་གྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཏགོ་ཙམ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་སྟབོས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྱིར་བཏང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞུས་
སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ཧ་ལམ་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་ལན་ཡང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ལག་པ་
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གཅྱིག་བརངས་བའྱི་རེས་སུ་ཡར་མ་ལངས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚགོ་གཙ་ོམཆགོ་ལ་གུས་ཞབས་མེད་པ་ཆགས་ས་རདེ་བསམས་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ངས་གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་དང་། དམ་པའྱི་ཆསོ་ལ་བརྒྱ་ཚར་ཞེས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
ལ། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོདགའ་འོས་པ་དང་ས་ོའོས་པར་བོད་ནས་ཚུར་གསར་དུ་འབྱོར་མཁན་བོད་མྱི་འབུམ་ཕག་མང་པ་ོ
ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་དངོས་གནས་རེན་ས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་བསམས་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག ད་ལྟ་ང་ཚོར་འབ་སུ་མྱི་འདུས་
དཀའ་ངལ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། རེད་ད་ེད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དེའྱི་ཐོག་ཧང་སང་པའྱི་འཛུགས་སྐྲུན། སོད་
ཁང་ཅྱི་ཡོང་གང་ཡོང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་བ་རེད། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་དྲན་ཤེས་པའྱི་སོ་ནས་
བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཆ་ཚང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནའང་མྱི་འགྲྱིག་པ་མྱི་འདུག ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

དའེྱི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་གོང་དུ་ཞུས་མ་ཐག་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཤས་ནང་མྱི་
གཅྱིག་པའྱི་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་པ་དང་། ཁ་ཤས་དེར་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། 
དགནོ་པའྱི་གྲྭ་ཚང་ལ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པ་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དའེྱི་ནང་དུ་སོད་ཁང་མ་རག་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འཕད་པ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་བསད་འདུག དེར་བརེན་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་རོབ་ཙམ་
གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་མ་བྱས་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ད་ེམན་ངག་མང་པ་ོའདནོ་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་དྲང་བདེན་དྲང་སངོ་བྱས་ན། སདོ་ཁང་མ་རག་པ་ཐག་ཆོད་འདུག འུ་ཐུག་ན་གནས་སྐབས་ཁང་པ་རག་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ང་ོབ་ོཕར་བརླགས་ཏ་ེམྱི་ས་ཡྱིན་མདགོ་མདོག་བྱས་ནས་སོད་ཁང་ཞྱིག་ཨ་ེརག་མ་བལྟས་ན་ཨར་བརེན་
ས་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་བྱས་ན་དཔ་ེཐབས་ས་ོཔ་ོཆགས་ས་རདེ། མག་ོསྐརོ་གཏོང་དགསོ་ཐུག་ས་རདེ། གཞུང་ལ་མག་ོསྐརོ་བཏང་
ན་ལམ་ཞྱིག་འདུག དྲང་བདནེ་བྱས་ན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་ས་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་སྟོན་མཁན་མང་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་དའེྱི་ཐགོ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་གསུངས་སོང་། གནད་འགག་ཡོད་ཀྱི་རདེ། དཀའ་ངལ་ཡང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངསེ་
པར་དུ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་དེའྱི་ཐོག་བྱུང་བ་ཞྱིག་དང་། མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་འགྲོ་ནའང་ཟམ་པ་གནས་
དགོས་དུས་མ་འོངས་པར་རྒྱུན་སོང་ལག་བསྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས། ད་ེངསེ་པར་དུ་ངའྱི་
ངོས་ནས་ཏན་ཏན་བྱས་ནས་བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྲྭ་བཙུན་ཁ་འཐོར་དེ་ཚོའྱི་ལས་དབང་དང་
བཀའ་ངལ་དེར་ང་རང་གྱིས་སེམས་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མགྲྱིན་ཚབ་པ་འདྲ་པ་ོབྱས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་རྣམ་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཡོད་ཀྱིན་
ཡོད་ཀྱིན་ལ། ཚོགས་གཙ་ོདོན་སོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མ་དོན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེང་ཚ་ོམཚན་ཉྱིད་པའྱི་
སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དུ་བ་ལས་ནྱི་མེར་ཤེས་དང་།། ཆུ་སྐྱུར་ལས་ནྱི་ཆུར་ཤེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བ་ོལྡན་གྱི།། 
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རྱིགས་ནྱི་ཚད་མ་དག་ལས་ཤེས།། གསུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ག་ར་ེམཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཚོགས་འདུ་འགྲོ་
ལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་དང་ག་ོརགོས་རྩ་ནས་མེད་པ། རང་སང་གང་ཤར། ཚིག་ངན་པ་
ཞུས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།རང་དབང་ཆ་ེདྲགས་པའྱི་རེན་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གུས་བརྩྱི་དང་ལྡན་
པ། ཡ་རབས་སདོ་བཟང་དང་ལྡན་པ། བོད་ཀྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དང་། 
ང་རང་ཚ་ོབོད་གངས་ཅན་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཁ་གཅྱིག་གྲགས་ཡོད་པ། དེའྱི་ནང་གྱི་ཨ་ཡོད་
ནང་གྱི་ད་ཡོད། ས་ོངའྱི་ནང་གྱི་སེར་རྱིལ་ང་ཚ་ོཆགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱིག་དཔ་ེཡར་བལྟ་ལས། གཞན་
མྱིག་ཕྱིར་ལྟ་མ་འགྲོ་བའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པར་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་མ་
གཏོགས། ང་ཚ་ོམག་ོནས་ཆུ་ད་ེབསྙགོས་ན། འགོ་གྱི་ཆུ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེངས་བོད་བསྟན་པ་
ཆབ་སྱིད་དང་དུས་ཚོད་གཉན་འཕང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདགུང་ལོ་ག་ཚོད་ཕེབས་འདུག ད་ེདག་
ཐམས་ཅད་ངས་དུས་རག་ཏུ་སེམས་ཚོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་ངས་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་འདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་ནརོ་ཡདོ་ན། དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

མཐའ་མ་དེར་ཉམ་ཐག་གྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཡང་། མདོར་ན། དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་
བོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ལན་རྒྱལ་སྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་རམ་འདེགས་མང་པ་ོགནང་སོང་། དེར་རྒྱ་མྱིའྱི་ལག་ཆ་བྱ་རྒྱུ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ཀག་ཀག་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཕར་ཕགོས་ང་ོགདངོ་གྱི་དནོ་དུ་ཉམ་ཐག་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་
ད་ེསེལ་ཐུབ་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེལས་གྲོལ་ཐུབ་ཡོད་དུས། དེར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱལ་སྱི་ནང་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
རྣམ་པས་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་བ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ལ་ད་ེརྱིང་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་
ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚ་ོསྱིད་ན་སྱིད་མཉམ་དང་སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་ད་ེ
འདྲ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།རྩྱིས་འགའོ་ིཐགོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བལ་ཡུལ་ནང་ཉ་ེཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
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ཀྱིས་སརོ་ ༤༦,༠༠༠,༠༠༠ རགོས་ཕན་གནང་ཡོད་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། དའེྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་
གྱི་བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིན་པ་ོཆེ་གཅྱིག་གྱིས་ཕག་དངུལ་གནང་ཡོད་སྐོར་གསུངས་
སོང་། རྱིན་པ་ོཆ་ེད་ེམཚན་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས། ཁོང་གྱིས་སོར་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་བོད་རྱིགས་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་ལ་སོར་མ་ོ ༣,༠༠༠ ར་ེཕག་རོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། དེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
དམྱིགས་བསལ་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 

གཉྱིས་པ་དེར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་མྱིང་སྨྲ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་རེད། 
ཚགོས་པ་དེའང་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་ས་ཡོམ་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐབས་སུའང་ཕག་རོགས་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་
རེད། གནས་སྟངས་དེའང་ནང་སྱིད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་ཀྱི་མྱི་འདུག  གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་ོརང་
ཚོས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚ་ོལ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ད་ེནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་རོགས་ཚོགས་དེས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ཐད་ཀར་རོགས་པ་བྱས་དང་བྱེད་
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ེནས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དཔ་ེམཚོན་བཞག་ནས་ངས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། མྱི་གྲངས་ 
༡༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞུས་པའྱི་ནང་ནས་ད་ོཚ་ོཚང་མ་ཁ་འཐརོ་གྱི་གནས་བབ་དང་། ཚོང་མེད་པ། འཚ་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། 
ཁང་གླ་སོད་དགོས་པའྱི་ཆ་རནེ་ཆ་ཚང་འཛམོས་པའྱི་མྱི་གྲངས་ ༡༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ཐ་ོཡར་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་གྲངས་ 
༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་མ་གཏོགས་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་སྐད་ཆ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཏོག་
དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ ལྷག་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ལ། ངས་ཧ་གོ་བའྱི་ས་གནས་ལ་མྱི་
གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོར་ ༡,༠༠༠ ད་ེདང་ཟ་འབྲུ་ཞྱིག་འགྲེམ་གནང་སོང་། ཟ་འབྲུ་ད་ེལ་འབྲས་ཀྱི་ལ་ོ ༥ རྡ་ལྱི་ཀྱི་
ལ་ོ ༡ ཚ་ཀྱི་ལ་ོ ༡ སྣུམ་ལྱི་ཀྲར་ ༡ ད་ེའདྲ་གནང་བ་ཞྱིག་ཧ་ག་ོསོང་མ་གཏོགས། ད་ེལས་འཕསོ་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརེད། རོགས་ཚོགས་འགའ་ཤས་དང་ཉ་ེཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་ནང་ལ། གཅྱིག་བྱས་ན་གྲོས་
ཚོགས་འཛོམས་གྲབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསུང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ར་ེབྱ་
རྒྱུ་འདུག མགོགས་པོ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས། དེ་འདྲ་གསུངས་ནས་ཧ་ལམ་བྱས་བཞག་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་ཁ་སང་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
ཚོར་བ་བསྟན་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་
དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཕར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་ལ་རོགས་པ་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཆུ་ནང་
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བཞྱིན་གངས་པ་ོའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་ན། མྱི་མང་ནས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་གཅྱིག་འདུག ལྟ་སོད་ཀྱི་འདུག་དགོངས་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། ཐད་ཀར་ད་ེའདྲ་གནང་པ་ད་ེཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག  

དེ་ནས་ཁ་སང་ངས་གླང་ཆེན་ལ་དཔེ་བཞག་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ (Tibet TV) ནང་ལ་སྱིད་སོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ཕེབས་ནས། ས་ཡ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡོད། 
ས་ཡ་གཉྱིས་གཉྱིས་ཡདོ་གསུང་གྱི་འདུག ས་གནས་ལ་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་མྱི་མང་
འཛམོས་སར་སོར་ས་ཡ་མང་པ་ོད་ེག་པར་ཕྱིན་པ་རདེ་ཟེར་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཅོག་
ཙེ་སང་ལ་ལག་པ་གཞུས་ནས་སྱིགས་ར་བཏང་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  ད་ེདངོས་ཡོད་སྐད་ཆ་ཡྱིན། དེ་
གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེནས་མཇུག་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དེའང་གྲོས་ཚོགས་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་བཤད་བསད་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་བརྡ་མ་འཕོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཏེ། གནས་ཚུལ་དེའྱི་བྱུང་རྱིམ་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན་ཨ་
རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁང་པའམ་རོགས་དངུལ་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དེ་ནས་བྱུང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་དེའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ས་ཡོམ་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇརོ་གྱི་མྱི་འབོར་དང་འབྲལེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ། 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོའ་ིདྲྱི་བ་ད་ེད་ག་རང་རེད་འདུག བོད་ནས་ཚུར་འབྱོར་
བའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འགོའ་ིནང་སྒུག་ཐ་ོབང་རྱིམ་ནང་ལ་དངུལ་འབོར་འབུམ་བཅུ་གྲངས་བཞག་འདུག ད་ེག་ར་ེཆདེ་དུ་
ཡྱིན་པ་ཟརེ་བ་དེ། ད་གྱིན་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ེས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཚར་བ་ད་ེ
ཚར་བ་རེད། རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་ས་ཆ་གནང་རགོས་ཞེས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་སམོ་དངུལ་ཞྱིག་ད་ལོར་རྩྱིས་ནང་ལ་ཁརེ་ནས། གལ་ཏ་ེཤུགས་ཆནེ་པ་ོསེབས་ན་རྱིམ་པས་སོམ་
དངུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་གྲྭ་བཙུན་དང་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་
སོང་། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ནྱི་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ན་བཟའ་ཕུད་ད་ེས་ཆས་བཞེས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལེན་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རྱིགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཐགོ་ནས་དགངོས་བཞེས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་པས་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ནྱི་ད་རེས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རེན་
པས་དངུལ་འབརོ་ས་ཡ་མང་པའོ་ིརྩྱིས་ཁ་ཞྱིག་ཁ་སང་ངས་མར་ཕུལ་བ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་གྲོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱུ་
ལྟ་བུ་དང་། མ་སད་པ་ཞྱིག་ལ་སད་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ང་ཚོས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཧམ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གནང་
ལུགས་གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མདེ་ཡར་ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ཐ་ོགཞུང་གནང་བའྱི་མྱི་འབོར་ལ་དཔགས་
པའྱི་ས་རསེ་བསམོས་སོར་ ༤༦,༠༠༠,༠༠༠ ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་བའྱི་ནང་ནས་སརོ་ ༣༦,༠༠༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ཁ་སང་མྱིང་སྨྲ་
ཡྱི་མྱིན། རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༧ ཡོད་པ་རེད། མྱི་གྲངས་ ༩,༠༠༠ ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ ༡༠,༠༠༠ 
བརྩྱིས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གྲངས་ ༡༠,༠༠༠ ནས་མྱི་གྲངས་ ༩,༠༠༠ ལ་སོབ་གསོ་རག་དུས། རྒྱ་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་
ཅྱིག་ལ་རག་འདུག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཚོད་ཐྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ད་དུང་དོགས་སེལ་མ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། 
ང་ཚསོ་རྩྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་བསྟན་ཏ་ེབ་ོཡྱིད་ཚམིས་པ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་
སོར་ ༣༦,༠༠༠,༠༠༠ གནང་བ་ད་ེནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ལེན་བེད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ནས་ཕྱི་
དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་ཐད་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་བཀག་སོམ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་བངས་
པ་རདེ། རྩ་བའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེདང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱིག་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གསར་དུ་བྱུང་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གང་ཡང་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལྟར་དནོ་སྙྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བནོ་གྱི་འགན་ཁེར་བའྱི་ཆ་ནས་གྲསོ་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་
དུ་གང་སྙན་སེང་ཞུས་བཞག་པ་རྣམས་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་མ་གཏོགས། དའེྱི་ནང་ལ་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་ཚུལ་གྱིས་
དབུ་སྐརོ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་ནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཞུ་
འདོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཚར་སོང་། གཞྱི་རྩའྱི་ཆ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ། ལྷན་ཁང་སོ་སོས་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་དེ། མ་ནཱ་ལྱི་
དང་མཚ་ོཔདྨའྱི་གསར་འབྱོར་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། མྱི་གྲངས་དྲུག་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐ་ོགཞུང་ད་ེལ་སོན་འཕྱི་སོར་གཅོག་ཏོག་ཙམ་བཟོས་ནས། གཞན་པ་ཁ་ཤས་ནས་ས་གནས་གཞན་ལ་
ཕུལ་བ་དང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐ་ོགཞུང་དེའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་འདྲ་པོ། ཁ་ཤས་མ་ནཱ་ལྱིར་ལྷག་བསད་པའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་
བྱུང་འདུག དའེྱི་ནང་ནས་སོན་མའྱི་ཐ་ོགཞུང་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསད་པ། ཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་ཏོག་ཙམ་ལ་ོབགྲེས་སོན་
ཆགས་པ་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གསར་འབྱོར་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་མ་རྩྱིས་ནས་མར་བཏོན་ཟརེ་ནའང་
འདྲ། མར་བུད་ཡདོ་ས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ན་མ་ནཱ་ལྱིར་དུད་ཚང་ངམ་ཐ་ོགཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆརེ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས་ཡོད་ས་མ་རེད། གཞན་ཚང་མ་ས་གནས་གཞན་ལ་སད་ཚར་བ་དང་། ཐ་ོགཞུང་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཚར་
བ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་སོན་མའྱི་ཐ་ོགཞུང་གཞྱིར་བཟུང་མ་འགྲོ་བ་དང་། ཐ་ོགཞུང་ད་ེལ་སོན་འཕྱི་
སརོ་གཅོག་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་པ་ད་ེགནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཆ་ནས་བཟསོ་ཡདོ་པ་རདེ།  

ཁད་པར་དུ་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་འཐརོ་ཡོད་དུས། ད་ེ
ཚརོ་གསར་འབྱརོ་ཁོངས་གཏགོས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་འཇུག་མ་ཆགོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་མ་འངོས་པར་འཇུག་ཐུབ་ན། གསར་འབྱོར་གྱི་ཐ་ོཁུངས་སུ་འཇུག་ཐུབ་ན་འཇུག་རོགས་
གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་རབོ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་ག་ེབ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་སང་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་དྲྱི་
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བ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་བྱེད་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་གནང་བར་ལན་འདེབས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆད་ལྷག་མེད་པ་
དང་ལན་གནད་ལ་ཕོག་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་དོན་ཚང་མ་ལ་
འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལནེ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་སང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་སང་ཆ་ཤས་ལནེ་མ་ཐུབ་པའྱི་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས། བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་ོསོའ་ིའག་ོལས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་ོསོའ་ིལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ཧུར་ཐག་
གནང་བར་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རེས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ས་མ་རེད་
བསམ་བསམ་བྱུང་སོང་། 

ད་རེས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ད་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ཟརེ་ནའང་རེད། ལྷ་ོཕོགས་མོན་ག་ོདང་། སེལ་
ཀོབ། སྱིར་ལྱི་ལྱི། བད་ེསྱིད་གླྱིང་། མཚོ་པདྨ། ད་ེཚོ་ཚང་མར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོད་ཁང་
གསར་སྐུན་གནང་ཐུབ་པ་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ས་གནས་ད་ེཚོར་གསར་འབྱོར་བའྱི་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་གནང་
ཐུབ་པར་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་ཤག་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་
བྱུང་།  

ད་ེནས་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ད་ེགསར་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ལ་ོམང་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་གསར་
སྐྲུན་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དརེ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་རྱིང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་མཚན་མཐོང་དང་ལ་རྒྱ་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་མཐོར་འདེགས་
བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་ལའང་མཐུན་རེན་ཚད་ལྡན་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་འདུག  གངས་སྱིད་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་དང་། ནང་གྱི་འཛིན་ཆས་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཀོད་སྱིག་བྱེད་ཐུབ་འདུག ང་ཚོར་དཔ་ེ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཉྱིས་མཐུན་པ་ོབྱུང་ན། ལྕགས་ཁང་སོ་མེད། མྱི་བརྒྱ་ནང་མ་མཐུན་ན། ཁྱི་ཤྱིག་སར་གང་ཟེར་བའྱི་
དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ད་ེཞལ་མཐུན་པ་ོཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་བཞྱིན་ནམ་ལངས་ཁར་གཅྱིན་སྙྱི་མལ་ལ་མྱི་ཤོར་བའྱི་སྨོན་ལམ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ཡྱིན་ནའང་ད་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་གསར་འབྱོར་བའྱི་ཆེད་དུ་སོད་ཁང་སྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
གསར་འབྱོར་མང་ཤོས་དེ་ད་རམ་ས་ལར་གཏན་སོད་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཡོད་ས་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བཞུགས་ས་རང་ལ་སདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ ལྷག་
གྱི་རྱིང་ལ་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིའཚོ་བ་ཞྱིག་བསལ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
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སེམས་པ་གནས་ས་ཞྱིག་ཡངོ་གྱི་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་འདྱིར་གཏན་སོད་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དབུ་
འོག་དཔུང་འདེགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་རྩ་དོན་དང་འཐབ་རྩོད་ལ་ཡང་ཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་
ཡོད་ན་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེཡང་ས་བརན་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོའཚ་ོབའྱི་ཆེད་དུ་
ཕྱི་ལ་མ་འགྲོ་རང་འགྲོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་མེད་པའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། ད་རམ་ས་ལའྱི་
གསར་འབྱོར་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོབསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཤུགས་སོན་མ་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ལྟར་ད་རམ་ས་ལར་ཟེར་གྱི་
ཡོད། ད་དུང་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཟླ་བ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ལྷག་ཡོད་པ་རདེ། ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་དང་གནས་
བབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ས་ཆ་ཉ་ོཐུབ་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་དངུལ་ད་ེཚ།ོ ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་འཚལོ་ཐུབ་པ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང་།༽ དའེྱི་ཐགོ་དགངོས་པ་ངསེ་པར་དུ་བཞེས་རགོས་གྱིས་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད། བསམ་ཚུལ་དང་པ་ོད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁངོས་སུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རདེ། ད་ལ་ོརྒྱ་ནད་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་མདུན་དུ་འཐནོ་མཁན་ད།ེ ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་རྣམ་པ་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་མྱི་མང་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆདེ་བཅར་སོད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དབུས་ལ་བཞུགས་མཁན་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ། གཤམ་འོག་ས་གནས་ཁག་ ༤༠ ཙམ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་
དཀའ་སྡུག་ད་ེའདྲའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་མདུན་ལ་ཐོན་ནས་གདོང་ལེན་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་རེད། ཉམ་
ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་ལ་ཟས་སྱིན་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཟརེ་ནས་ད་ེསནོ་གླེང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
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གཉྱིས་པ་དེར་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལར་སོ་སོ་བསད་པའྱི་ཆ་ནས། མ་འོངས་པར་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལར་སོད་
མཁན་གྱི་འབྱརོ་ལྡན་ཚརོ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་ཡདོ་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། སེར་སྨད་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གླྱིང་གྲྭ་ཚང་
ནས་ཐོན་པའྱི་འབྲལེ་ཡོད་ཆསོ་གྲོགས་བ་མ་བ་ོབཟང་ལགས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་ད་ེལྟར་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོརང་སེར་གྱི་
གནས་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཨ་མད་ོགྲོང་གསེབ་ཏུ་ཁང་པ་གླ་ནས་སདོ་མཁན་གྱི་གྲྭ་རང་དག་ེབཤེས་གཅྱིག་གྱིས་ཧ་
ཅང་སྱིན་གཏོང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱིག་དཔེ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ང་ལ་འཆར་སང་དེ། བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་ལར་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་བཞྱི་ལྔ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་
བདག་པོ་དེ་ཚོས་ ཨ་ཁ། ཉམ་ཐག་ཚོར་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་འདྲ་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ག་རེ་མཚོན་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་རང་དགེ་
བཤསེ་མྱིང་ཡོད་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་འབྱོར་ལྡན་ཁང་པ་ཐོག་བརྩེགས་དྲུག་བདུན་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོ
ཟུར་དུ་བཞག་ནས། སྱི་ཚོགས་མདུན་དུ་འཐོན་པ་དེས། མ་འོངས་པར་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་ས་ཞྱིག་བྱུང་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་
སང་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་བརནེ་ཆོས་གྲོགས་དག་ེབཤེས་བ་མ་བ་ོབཟང་ལ་སྙྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་
ཡོད།  

ད་ེནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ས་གཅྱིག་ཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་ ༤༠ ཙམ་ནང་ནས་ས་ོས་ོགནས་ཡུལ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེས་འབྲེལ་ལམ་གང་ཡང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། རྒྱ་ནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་
སྐབས་སུ། ཞྭ་སེར་བསྟན་པའྱི་མཛེས་རྒྱན་༸སབས་ར་ེཀུན་བད་ེགླྱིང་རྱིན་པ་ོཆེས་བོད་གཞུང་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐེབས་རྩའྱི་མ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དངུལ་འཛིན་ཡར་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་བབ་ལང་
མཁན་དེར་དགའ་ལྡན་པའྱི་མྱིང་གནས་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིད་སོང་ལ་ཡར་བཅར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ང་ཚ་ོབཅར་བ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཞུགས་སར་ད་རམ་ས་
ལར་མཐ་ོསོབ་ཐོན་ནས་ཡོང་མཁན་ཕ་ོགསར་མ་ོགསར་ད་ེཚ་ོཁང་པའྱི་ཕྱི་ལ་འཐོན་རྒྱུ་ང་ོགནོང་བྱས། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
རྱིམ་བཞྱིན་འཕད་་ཀྱི་རདེ། ཁོད་ཚསོ་ད་ེཚ་ོཏགོ་ཙམ་ལྟ་ཐུབ་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། ད་ེཚའོྱི་ཆདེ་
དུ་ཟུར་བཅད་དངུལ་ཡང་ཡོད། ཁོང་ཚོ་ལྷག་མ་བཅུག་རོགས། ཁོང་ཚོར་འདོད་བ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། འཐོན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་
བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེདུས་ངའང་མཉམ་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེའང་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ལ་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ཕ་ོགསར་ཚ་ོའུ་ཐུག་ན་རྐུ་ཇག་བྱ་རྒྱུ་ལང་གྱི་རེད། བུད་མེད་འུ་ཐུག་ན་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེདུས་ངས་སེམས་པར་ད་ེསེབས་སོང་། ན་ཚ་དེའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོ་ཡང་ཨ་མད་ོགྲོང་གསེབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་
འཕད་མཁན་འདུག སོ་སོ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བའྱི་གླ་ཕོགས་ལ་བརེན་ནས་སོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཞ་ེདྲག་འབུལ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཁེད་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཞུས་ནས། ད་སའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་སར་
བཅར་བ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་ལོ་ཆུང་ཆུང་དང་། སེམས་ཁུར་ཡངས་པོ། སྱི་སེམས་ཡོད་མཁན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་མྱིང་ལ་
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ཀུན་དགའ་གསུང་གྱི་འདུག ཁངོ་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚསོ་མར་སདོ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁག་ཅྱིག་
ལ་ (RC) དང་། ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཕྱིན་པའྱི་ས་ཆ་དེར་བུ་དང་བུ་མ་ོད་ེའདྲ་འདུག 
ཁག་ཅྱིག་ལ་ (RC) དུས་འགངས་མ་བྱས་པ། ཁག་ཅྱིག་ལ་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དུས་ཐོག་མེད་པ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ངས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེའདྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཁེད་ཀྱིས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག ཁངོ་ཚསོ་ལས་གཞྱི་གཞན་དག་བརྩམས་ན། ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཞབས་འདྲནེ་ཞུའྱི་རདེ། ཁེད་ཀྱིས་དགོངས་
པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་
པ་བཞེས་ནས་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སོང་། དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་འདྱིར་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྷན་
ཁང་ལ་བཅར་པའྱི་ཞོར་ལ་ངའྱི་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་སེབས་ནས། སྐུ་ང་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་གསུང་གྱི་འདུག ང་
དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་། ལོ་ཆུང་ཆུང་། སྱི་ཚོགས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱིག་གཞྱི་
གཅྱིག་ཁ་བཏགས་པ་དང་། ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ལ་ཁ་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་པར། དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་
སེལ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ཨ་མད་ོགྲོང་གསེབ་ལ་སོད་མཁན། མང་ཆེ་ཞྱིག་བོད་
ནས་ཡོང་མཁན་རེད། ད་ེརྱིང་ལས་ཀ་མཚམས་བཞག་སོང་ན། ཡོང་ས་ོགཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ཁ་པར་ནང་དུ་
དངུལ་ལྡུག་སྟངས་དང་གཅྱིག་པ་རདེ། ཟླ་བ་རགོས་སོང་ན་ཁ་པར་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་མ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་གཙ་ོབ་ོནང་སྱིད་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་དེ། མ་འོངས་
པར་འབྱུང་འགྱུར་མྱིག་དཔེ་འོས་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ད་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རེན་ངན་བར་ཆད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་ཐོག་དཀའ་ངལ་
འཕད་མཁན་ད་ེཚརོ་ལག་བསྟར་ཁངོ་ནང་བཞྱིན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེདང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་
པས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེགཉྱིས་ཕལ་ཆེར་ས་གནས་མྱི་འདྲ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དོན་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས། བོད་ནས་ཚུར་
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འབྱོར་མཁན་ནས་གྲྭ་བཙུན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་འཐོར་ལ་ཡོད་པ་ནས་མ་ཚུད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་སོང་། 
གྲྭ་བཙུན་རྩ་བ་རང་ནས་བཞུགས་ས་མེད་པར། ཁང་པ་གླས་ནས་སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐ་ོགཞུང་ཡར་ཕུལ་ཡོང་ན། ཐུབ་
མྱིན་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་སྒུག་ཐོའ་ིནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་སྱིག་ཁོངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག དཔེར་ན། 
མཚམས་བསྙེན་ལ་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མཚམས་བསྙེན་གྲུབ་མ་ཚར་བར་གྱི་དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཐོབ་
ཐང་ད་ེཚ་ོའབུལ་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀའ་ཤག་ལ་རྩ་བའྱི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་རམ་ས་ལར་གནས་སོད་བོད་ནས་འབྱོར་མཁན་ཚོའྱི་
ཐགོ་ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་སགོས་ལ་ཤུགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསནོ་མ་སོང་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་སངོ་། ཕྱི་ནས་གཟྱིགས་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ང་ཚ་ོའདྱིར་དངོས་སུ་ཆུ་ཡྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བསལ་རྒྱག་མཁན་ངོས་ནས་མ་བྱས་པ་ཧ་ལམ་
མེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བར་ལམ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་ (Chamunda) གཡས་གཡོན་ལ་ས་ཆ་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་ཡྱིན། སའྱི་
བདག་པོའ་ིངོས་ནས་ཀང་སྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ནས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིའྱི་ས་དེར་གཅྱིག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྙགོ་གྲ་
ཡོད་པ་དང་། གཉྱིས་ནས་ས་ཆ་དེའང་ཇ་ཞྱིང་གྱི་ས་རེད་འདུག ཤྱིང་ནགས་དང་ཇ་ཞྱིང་འདེབས་ལས་བྱ་ཡུལ་གྱི་སའྱི་ཐོག་
ལ། ཞྱིང་པའྱི་ས་ཆ་ནང་བཞྱིན་མྱིང་བསྒྱུར་བྱེད་བདེ་པོ་ཞྱིག་རྩ་བ་རང་ནས་མྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Agriculture) ས་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེ (Non Agriculture) ཐགོ་བད་ེསོང་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
མྱིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་དེ། ཇ་ཞྱིང་དང་ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་མྱིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གྲ་སྱིག་
ཐབས་མྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཐབས་ཤེས་མ་བྱས་པ་རྩ་བ་རང་ནས་མེད། ད་ེག་རང་ལ་མཁན་པ་ོ
ཁ་ོརང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་འབྲེལ་བ་ས་རེས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཞུས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག ང་ཚརོ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་བསྟན་པའྱི་གནས་སྟངས་སམ་
འགོད་པ་ས་ེདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུས་ནའང་མ་འགྲྱིག་པ་མྱི་འདུག  

ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ཐོག་མ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་དུ་བྱུང་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཚང་མས་ག་ར་ེཆགས་ཡོང་བསམས་པའྱི་དངངས་སྐྲག་ཞ་ེདྲག་སེས་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་ད་ེདུས་ད་རམ་ས་ལར་ཏོག་དབྱྱིབས་རེན་པས་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནམ། ནད་གཞྱི་གཞན་ཞྱིག་འཐབ་པའྱི་རནེ་
གྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ཡྱིན་གསལ་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདས་གྲོངས་ཕྱིན་པར་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ཡང་། ད་རམ་ས་ལའྱི་ཁུལ་ལ་དུས་རྒྱུན་ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་ཟརེ་བ་མྱིང་རྱིག་པ་ོད་ེའདྲ་ཞ་ེདྲག་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ་དེ། 
གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྷག་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རང་གྱིས་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཉྱིན་མའོ་ིམྱི་དང་
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མཚན་མོའ་ིཁྱི་རང་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་བསོན་ནས། ཧ་ལས་པའྱི་འགན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཁུར་སོང་། ནད་ཡམས་དང་པ་ོབྱུང་
བ་ནས་བཟུང་སྟེ་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཉྱིན་མཚན་ལྟོས་མེད་དཀའ་ལས་བསོན་པ་ད་ེཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་
གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་དཀའ་ལས་
སནོ་མཁན་ཞྱིག་དངསོ་གནས་སྱི་པའྱི་མྱི་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།སྐར་མ་ ༥ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། དྲྱི་བ་ད་ེབསྡུས་སུ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་
དང་པ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་སོབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་
བྱསེ་འབྱརོ་བ་ཚའོྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༧ གྱི་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་གནང་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
དང་ཆབས་ཅྱིག་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ད་ེཁ་འཐོར་གྱི་གྲྭ་བཙུན་བོད་མྱི་བྱེས་འབྱོར་བ་རྣམ་པར་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐོར་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོདགོན་པའྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་མ་རེད། དགོན་པའྱི་ཁང་པ་ཡོད་མ་རེད།་དགོན་པའྱི་ཞལ་ལག་ཡོད་མ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནས་འབྱོར་བ་དངོས་ཡོད་རེད། ཁང་པ་གླས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁང་པ་གླ་མཁན་ཡྱིན་ན་ཡར་ཐ་ོའགོད་ཆགོ་གྱི་རདེ་གསུངས་སངོ་། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲྱིན་
བ་མེད་དུ་ཆེ། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གནང་རོགས་མ་གཏོགས་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་
འཕད་སོད་ཀྱི་འདུག ཉེ་ཆར་སུན་མཚོ་མན་གསུམ་གྱི་བྱེས་འབྱོར་གྱི་ཁོངས་ནས་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་རྱིགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
མར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་པ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཁོང་ཚོས་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕམ་གནང་གྱི་འདུག དཀའ་ངལ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། 
དགོན་པའྱི་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་
དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་འདུག ཁོང་གྲྭ་བཙུན་རེད། གྲྭ་ཆས་གོན་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེགཅྱིག་པུའྱི་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཁངོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཆགས་འདུག  
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ད་ེནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དརེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཉམ་ཐག་གྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེག་ཚོད་ཡོད་པ་
རེད། གྲངས་འབོར་ད་ེངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གྱིས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ངས་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། 
སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་གནས་མཐའ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དེ། ག་ཚད་ཅྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཙམ་འཐོན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པའྱི་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  

ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་འབྱིར་བོད་ཚགོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གྱི་ཞལ་
འདབེས་བསྡུས་ནས། དའེྱི་ཐགོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསུངས་གྲུབ་པ་རདེ། ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེག་
རང་གྱིས་སྐད་འཕྱིན་ (Whatsapp) ནང་དུ་བཀའ་གནང་བཞྱིག་ངས་ག་ོསོང་། ཁོད་རང་ཕྱི་ནས་ཞལ་འདེབས་སོང་གྱི་ཡོད་
ན། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཡྱིག་ཆ་ས་གཅྱིག་སོད་ཀྱི་མ་རདེ། སྐད་ཆ་ད་ེག་ོཡོང་དུས། 
ང་ཏོག་ཙམ་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར་ན། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འགྲྱིག་མ་སོང་ཞུ་བཞྱིན་མདེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་རགོས་པ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡདོ་
ན་ཡང་བྱེད་མ་བད་ེབ་ཞྱིག ཨ། ང་ཚོས་རོགས་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་གཞུང་ལ་ཕོག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕོག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ད་ོཕོག་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་རོགས་པ་བྱས་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་རྒྱུ་ལྟ་བུ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གནང་སྟངས་དེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བརྡ་ལན་ལོག་པ་ཞྱིག་འགྲོ་ས་རེད་མ་
གཏོགས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཀུན་སོང་ལ་དོགས་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བྱེད་བབ་ལ་བརེན་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ང་ཚོས་རོགས་པ་
ཕན་བུ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་བོད་གཞུང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་མེད་ན། བྱེད་ཐུབ་ས་མ་
རདེ་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ད་ལན་ཉམ་ཐག་ཁ་ཤས་ལ་ཡོངས་གྲགས་སུ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞལ་འདབེས་ཕོན་ཆནེ་པ་ོགནང་ནས། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་ལས་གྲོལ་ཐུབ་པ་དའེང་དེང་སང་གྱི་བཀའ་
དྲྱིན་ཆེན་པོའ་ིབརྙན་ལམ་དང་དྲ་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་སུ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་སུས་ཧ་གོ། ད་ེའདྲ་
བྱས་ནས་ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་འབུམ་ ༥༠ དང་འབུམ་ ༦༠ རག་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་དགའ་འསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། བོད་པ་
གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་ན་དགའ་ཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཐལ་ཆ་ཆེན་པ་ོགནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག གནང་
མཁན་ཡོད་ན་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་རེད། བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་མ་ཐུབ་ནའང་། ཁེད་ཚསོ་ད་ེརྱིང་སད་
པ་ཡྱིན་ན་མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོཁེད་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་རདེ། ང་ཚོས་སོད་ཀྱི་མྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་
སྙམ། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
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ད་ེནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ང་རང་ད་རམ་ས་ལར་སོད་མཁན་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ལོའ་ིནད་
ཡམས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་མྱི་དསེ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་དཀའ་ལས་བསནོ་སངོ་། མྱི་དསེ་མྱི་
ལ་ཆ་ེཆུང་ལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག མདོག་ལ་བཟང་ངན་ལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་ལ་ཆ་ེཆུང་ལྟ་ཡྱི་མྱི་འདུག ཉྱིན་དང་མཚན་ལ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་
གྱིས་ཁ་པར་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཤག་ཤག་རེད་འདུག དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ནད་ཡམས་འདྱི་
འདྲ་བའྱི་ཐོག་སོ་སོའ་ིརང་སོག་བོས་བཏང་ནས་དེ་འདྲས་རླབས་ཆེའྱི་ལས་ཀ་བྱས་སོང་། ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དེར་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དངསོ་གནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ། མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་ད་ེའདྲ་གནང་རོགས་གྱིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་དང་། ར་ེསྐུལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ཐགོ་མ་དརེ་སནོ་མ་གྲོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༨ པའྱི་ཐགོ་ངས་བད་ེསར་ཨ་ེཀར་ ༢༦ གྱི་ཐགོ་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་ག་ར་ེགནང་སོང་ཟེར་ན། མྱི་མང་ཚོས་ས་ོསོའ་ི
ནོར་འཁྲུལ་ངོས་ལན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ཁ་ད་ེཚུར་རག་གྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་ཁོང་ཚོས་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་བཏང་འདུག དགོངས་དག་ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་སོང་ཟེར་ནས། 
ང་རང་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་གྱིས་ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་བར་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞྱིང་
ཁ་ད་ེཚུར་རག་ཐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རག་ཐབས་གནང་རགོས་གྱིས་ཟརེ་ནས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེནས་རང་ཉྱིད་ལ་དྭགས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་དང་། ཆུ་ཤུལ། ད་ེཕ་གྱིར་
གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཉ་ེཆར་ངས་གོ་ཐོས་ཤྱིག་ལ། ཁོང་ཚོ་ཆ་ཚང་མར་སོས་ནས་ཨག་ལྱིང་ (Agling) ལ་སོད་
ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུ་རདེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ག་ོསོང་། ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་ན་གང་མགོགས་ཤྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་གསུམ་པ་དེར། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སྐབས་སུ། བྱང་ཐང་ཕོགས་སུ་སྐབས་ད་ེདུས་ས་ཡ་དང་ས་ཡ་ཟེར་
ནས་སྐད་གྲགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རེད། ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་དངུལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེནས་བར་སྐབས་ཤྱིག་
ནས་འཇམ་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མདེ་ཐགོ་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཞྱི་པ་དེར། སོ་སོ་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་དུས། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། 
གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཚ་ོབ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཤྱིང་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདངསོ་གནས་ཕན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཐོགས་
འདུག གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ཁ་བཏབ་ནས་འགན་ཁུར་བ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཞྱིང་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་
གར་ལ་བཏང་མྱི་དགསོ་པ། བོད་པ་ཚསོ་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ལས་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརན་དང་། གནས་སོད་མྱི་མང་གྱི་འཚོ་བ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་གཞན་ལའང་ད་ེལྟར་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད། ད་ེངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལྔ་པ་དེར། ང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་འགྲོ་དུས། ལས་བྱེད་ཀྱི་ལས་ཤག་མང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་བཞྱིན་པ་རེད་
འདུག དངོས་གནས་དགའ་པ་ོབྱུང་། ལས་བྱདེ་ཚ་ོའདྱིར་གཙུག་ཏུ་སདོ་དགོས་ཙང་། ལས་ཤག་ད་ེཡག་པ་ོདགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་
འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལས་ཤག་ནང་ནས་ལས་བྱེད་དམའ་རྱིམ་གྱི་ལས་ཤག་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་གསང་
སོད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་འདུག ལས་ཤག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་གསང་སོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་བུད་མེད་ཚ་ོདགོང་མ་ོཕྱི་པ་ོཕྱི་ལ་འགྲ་ོདགོས་བྱུང་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
འདུག།  

ད་ེབཞྱིན་ཡྱིག་གད་དང་། ཁ་ལོ་བ་དེ་ཚོར་ལས་ཤག་ཆུང་དྲག་ནས། ནང་མྱི་མང་པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་གོ་གནས་
འཕར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ལས་བྱེད་གཞན་ཚ་ོཡྱིན་ན་ག་ོགནས་འཕར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ག་ོགནས་ལ་དཔག་པའྱི་ཁང་པ་རག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་གད་དང་ཁ་ལ་ོབ་ད་ེཚོར་ག་ོགནས་འཕར་རྒྱུ་མེད་དུས། ཁོང་རང་ཚོར་ནང་མྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་ལ་
དཔག་པའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངསོ་ནས་དཀའ་
ངལ་དངསོ་ཤྱིག་མཐོང་ནས་འདྱིར་ར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་ཚོར་བགྲེས་ཤག་སྐྲུན་བཞྱིན་པ་རེད། བགྲེས་ཤག་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབསྐྲུན་འདུག ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེདང་ལས་བྱེད་རྒས་ཡོལ་ས་ཆ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ངས་ག་ོརྒྱུ་བྱས་ན། ཁོང་རྣམ་པ་
ཚ་ོལ་དོད་ཅྱིག་སོད་སོལ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གོ་སོང་། ངས་ག་ར་ེདྲན་གྱི་འདུག་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་དེར་དོད་གང་འདྲ་
ཞྱིག་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁང་པ་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་འགྲོ་སོང་ག་ཚོད་འགྲ་ོབཞྱིན་ཡོད་ནའང་ད་ེསོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་ད་ེཡུན་རྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་བཞུགས་མེད་པར་བརེན་ཁང་པ་ད་ེརྙྱིང་པ་
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ཆགས་ནས་ཉམས་གས་ོབྱེད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འགྲ་ོསོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངེས་ཅན་སོང་། ཁང་པ་རྙྱིང་པ་
ད་ེམར་བཤྱིག་དགོས་རེད། དཀའ་ལས་སོན་དགོས་རེད། ལས་བྱེད་ད་ེལོ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་མར་ལོག་
དུས། ཁང་པ་ཉམས་གསོ་དང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། བགྲེས་ཤག་ལ་འགྲོ་སོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་
པའྱི་དངུལ་འབབ་ད་ེལས་བྱེད་ལ་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་དེར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་ནས་ཀང་ས་ཆ་
སདོ་དགོས་དནོ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་ལ་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚདོ་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩྱིས་དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། སྱི་འཐུས་
སོབ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ད་ལྟ་གོང་དུ་མང་པོས་ཞུས་ཚར་སོང་།།ངས་བསར་ཟློས་བྱ་རྒྱུ་མྱིན། ངས་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེ
ན། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེདོན་
ཆེད་དུ་ཧ་ཅང་འབད་བརྩོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཁང་མེད་མཁན་ལ་གཞྱིས་ཁང་། བད་ེདོན་གྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་གྱི་
བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོབསངས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་དབུས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱདེ་ཚོའྱི་ལས་ཤག་གྱི་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་། 
འགྲོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པ་ོབཏང་ནས་དཀའ་ལས་བསོན་གནང་སོང་། ད་ེལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ལ། ཛ་དྲག་གྱི་ནད་ཡམས་
སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚ་ོལ་རོགས་རམ་དང་ལྟ་རགོ་གནང་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོ
དང་རླབས་ཆེན་གྱི་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་སོང། སོ་སོར་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་དང་སྱིད་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་སད་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་།།ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཡོད་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཁ་ཐུག་རྩྱིས་འགོའ་ིཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ (Israel) ལ་སོ་ནམ་གྱི་ལས་
རྱིགས་སོང་བརྡར་ཆེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་རྩྱིས་འགོ་ལའང་ད་ེའདྲ་མཇལ་རྒྱུ་འདུག སོ་ནམ་སོང་བརྡར་གྱི་
ལས་རྱིགས་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། ན་གཞོན་རོགས་སོར་གྱི་གཟེངས་རགས་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་ས་རདེ།།ད་བར་ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གྱི་གཟེངས་རགས་ན་གཞནོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཕུལ་ཡདོ་པ་རེད། ས་
གནས་ག་པར་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། ལས་དནོ་ག་རའེྱི་ཐགོ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་ཚོད་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ད་ེད་ལྟ་
ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སྐོར་བསོད་ཕེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཞྱིབ་འཇུག་དའེྱི་གྲུབ་དནོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུར།།ད་རམ་ས་ལ་མ་ེགན་དུ་སོན་མ་ས་ེལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་འོག་ཏུ་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དངེ་སང་དརེ་ཚངོ་ཁང་བཟ་ོརྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ཁང་པ་ད་ེཁོམ་དཀྱིལ་ན་ཡདོ་དུས་ས་ཆ་འདྱིར་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་པར་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག མ་འོངས་པར་གླ་གཏོང་
ཕགོས་ཐད་ཆ་རནེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཚང་དགོས། ད་རམ་ས་ལར་སོད་མཁན་གྱི་མྱི་ལ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཆ་རནེ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གཏང་རྒྱུའྱི་དགངོས་བཞེས་ཡདོ།  

ད་རམ་ས་ལར་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ནམ་གསར་འབྱོར་བ་མང་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པར་དམྱིགས་
བསལ་ཁང་པ་དང་ད་ེའདྲའྱི་འཚ་ོརནེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལམ་ཟུར་དུ་ཁོམ་བསྟན་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ནས་འཚ་ོབ་བསལ་ནས་
སདོ་དགོས་པ་རེད། ལམ་ཟུར་ཁོམ་བསྟན་པ་འདྱི་ཡང་གཏན་ཁལེ་བ་ཞྱིག་དང་། ཕུགས་འཕེར་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རདེ། ག་དུས་འདྲ་ཞྱིག་ཕུད་ཡོང་།།ག་དུས་འདྲ་ཞྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ཡོང་བསམས་ནས་དངངས་སྐྲག་ནང་དུ་བསད་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེཚོར་ཁོམ་ས་གཏན་འཇགས་ཤྱིག་དང་ཕུགས་འཕེར་གྱི་འཚ་ོརེན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་གང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སེ་ལེན་ཁང་གྱི་འོག་ཏུ་ཚོང་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་དེར་ལམ་ཟུར་གྱི་
ཁོམ་སྟནོ་མཁན་ཚ་ོལའང་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱིར་བཏང་ངས་མཇལ་བའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་ཚོང་ཁང་ད་ེའདྲ་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས། ཚོང་ཁང་དེའྱི་ཡོང་འབབ་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་གླ་ཆ་སད་རྒྱུ་ལ་སོགས་
པའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་དེ་འདྲ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། བོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཁང་པའྱི་
འཛུགས་སྐྲུན་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཚར་རེས། མྱི་གཉྱིས་དབར་རྩདོ་པ་འདྲ་པ་ོཤོར་ནས་ཁང་པ་གཅྱིག་ལ་ས་ོལྕགས་གཉྱིས་ཙམ་རྒྱབ་
དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་བྱུང་སངོ་། གང་ལྟར་ད་ཆ་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་འདྲ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་གང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཁང་པ་མ་ཐོབ་པ་ཚ་ོལ། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་རེན་འདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། བདེ་སྱིད་སར་གསོ་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྟོན་ཐགོ་འདབེས་དགསོ་པ་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། འདབེས་མྱི་དགསོ་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། 
འདེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ད་ེཚོ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྱིག་འཛུགས་ནས་ས་རེས་
ལམ་སྟོན་ཕུལ་བ་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་གང་ཡང་བརྩྱི་འཇགོ་མ་གནང་བར་བརནེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་
ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢༦ ཙམ་གཞུང་བཞེས་བཏང་བ་རེད། གཞུང་བཞེས་གཏོང་དགོས་དོན་ནྱི་སྟོན་ཐོག་འདེབས་ལས་བྱེད་སྟངས་
འགྲྱིག་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། འདྱི་ལས་ཛ་དྲག་པའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ནྱི་ཞྱིང་ཁ་ད་ེའདབེས་ལས་བྱདེ་པའྱི་སང་
ལ་ལས་ཀ་སྐུལ་མཁན་ཚོས་ལས་ཀ་སྐུལ་ཡུལ་ལོ་ན་མ་སོན་པའྱི་ཕྲུ་གུ་།ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ (Child Labour Act) སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེགཞུང་བཞེས་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སོབ་གས་ོདང་ལམ་
སྟནོ་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་ལས་པའྱི་ནག་ཉསེ་ལ་དང་ལེན་མ་བྱས་ནས་འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོཚོས་ས་སུན་
ཕགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་འཕོས་བཞག་།ཤོག་ཞུས་པ་རེད། བར་ལམ་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། 
ཁ་ོརང་ཚོས་འགྲྱིག་མྱི་འདུག དགོངས་དག་ཐུགས་བདེན་ཞེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ཞུ་
གཏུག ་ཐེངས ་གཅྱིག ་བྱས ་ནས། ཉེ་ཆར་ས ་གནས་རོང་གྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི ་ཁབ ་ནས ་ (Forest 

Conservative) མར་ཕག་བྲྱིས་གནང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཞུས་དོན་གཞྱིར་བཟུང་ད་ེཚ་ོས་འཕོས་སོན་ལ་ཕྱིར་
སདོ་བྱསོ་ཞེས་པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཕལ་ཆརེ་མཇུག་སངོ་བྱས་ནས་རག་འགྲ་ོཡྱི་རདེ་དྲན་
གྱི་འདུག  

ད་ེནས་ལ་དྭགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ལ་དྭགས་མ་ཁྱུ་དང་ཆུ་ཤུལ་ས་ཁུལ་གཉྱིས་ལ་ཕལ་ཆེར་
ཁྱིམ་ཚང་སུམ་ཅུ་ས་ོགྲངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། མ་ཁྱུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་མོལ་ས་རེས་རབ་དང་
རྱིམ་པ་བྱུང་བ་རེད། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོརག་རྒྱུྒྱུ༷འྱི་དནོ་དུ་འབད་བརྩནོ་ཞ་ེདྲག་བྱས་པ་རདེ། ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་
མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་ཟུར་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ (Hill Council) མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་
རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ (Hill Council) མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཅྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་ (Hill 

Council) མཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་ཐངེས་གཉྱིས་ཚོགས་ནས་གནས་ཚུལ་དེའྱི་ཐོག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའྱི་གྲུབ་
འབྲས་ལ་བརནེ་ནས། བར་ལམ་ལ་དྭགས་ཀྱི་ (Hill Council) རང་གྱིས་ལ་དྭགས་ཨག་གླྱིང་ལ་ཐགོ་མར་བྱས་ན་ས་ཆ་ཀ་
ནལ་ ༤༢༠ སྐད་ཆ་རེད་དེ། རེས་ལ་དངོས་སུ་ཚད་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚོས་ས་ཆའྱི་ཐྱིག་ཚད་ད་ེའཁྲུག་ནས། གང་ལྟར་
ས་ཆ་ཀ་ནལ་ ༣༢ དང་མེལ་ ༡༥ ཙམ་གནང་ནས། ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་ཚ་ོལ་ཆ་ཚང་བགོ་འགྲེམས་ཟྱིན་པ་རེད། ཁ་ོཚོས་སོན་
མའྱི་སྐད་ཆ་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་མ་ཁྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡ་གྱིར་གནས་ཐུབ་
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པ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སེ་ཁུལ་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་རག་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་རག་ཚར་དུས་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་
བྱདེ་རགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བསྡུ་ཆ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཤོག 
ང་ཚོས་སང་ནས་ག་ཚོད་རྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་བྱང་ཐང་གྱི་ལས་
གཞྱི་སྐད་གྲགས་ཆེན་པ་ོའདྱི་ད་ལྟ་རང་འཇགས་བསད་ཡོད། སྐད་གྲགས་རང་གྱི་སང་ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། སྐད་གྲགས་
ཆགས་སྟངས་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབུས་ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེལྷན་རྒྱས་ཐོག་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་སྐུ་ཚབ་དང་བཀའ་བོན་དྲུང་
ཆ་ེཆ་ཚང་མ་གྱིར་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཤྱིག་གནང་བ་རེད། ཚོགས་འདུ་ད་ེགྲོལ་བའྱི་རེས་རང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་ཀྱི་
ཟུང་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་ཡ་གྱིའྱི་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་ལ་བཏང་གནང་བ་རེད། ད་ེབཏང་ནས་མར་ཕེབས་པའྱི་མཚམས་ལ་མ་
དངུལ་སོར་བྱ་ེབ་ ༦༥༤༌༥༦ གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་བ་རདེ། དའེྱི་ནང་དངུལ་འབོར་
མང་བ་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡ་གྱིའྱི་ས་མཚམས་ལ་ས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་མྱིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་ད་ེ
འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡ་གྱིའྱི་ས་མཚམས་ལ་སོད་མཁན་བོད་པ་མང་བ་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཡུལ་
མྱི་ད་ེཙམ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ས་མཚམས་ལ་མྱི་སོད་མཁན་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ས་ཚུར་ཟ་ཡོང་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡ་གྱིར་ས་མཚམས་ལ་སདོ་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་དགུན་ཁ་ཁང་པ་ཚད་
ལྡན་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་འདུག གསང་སོད་དང་། གློག་གྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་པས་ལས་འཆར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། 
དངུལ་འབོར་སོར་བྱ་ེབ་ ༦༥༤ ཟརེ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལ་དྭགས་ལ་ཡོད་པའྱི་དམག་སར་གྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡ་གྱིར་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་བསྐྲུན་ན་
འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པར་བརནེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགག་པ་རེད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་ངས་གྲོས་
ཚོགས་ལ་ད་ེསོན་སྙན་སེང་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལས་འཆར་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གཙ་ོབོ་ང་ཚོར་
ཡར་ཞུ་གཏུག་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན། མཐའ་མ་དབུས་གཞུང་གྱིས་ལ་དྭགས་ལ་ས་ཡ་ ༡༢༩ དང་ཕེད་ཀའྱི་བཀའ་
འཁལོ་གནང་བ་རདེ། ད་ེབོད་པ་ལ་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རག་གྱི་རདེ་དམ་ཡང་ན་ ༢༥ རདེ་དམ།།དའེྱི་ལས་འཆར་གཅྱིག་ས་
གནས་རང་ནས་བཟོས་ནས་དབུས་ལ་མར་བཏང་སྟེ་དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་འཐོན་རྒྱུ་ད་ལྟ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
འཁོལ་ད་ེདབུས་གཞུང་རང་ནས་སད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ལས་འཆར་འདྱི་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཉ་ེཆར་ས་གནས་རོང་དཔོན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག  ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
གཟྱིགས་གནང་དགོས་ཡདོ་ན། འདྱིར་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་ས་འདེབས་འཛུགས་ཀྱི་མཚོན་པའྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབྱུང་འདུག གཞྱིས་
ཆགས་གཞན་ལའང་ད་ེའདྲ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ལས་འཆར་འདྱི་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོའགྲ་ོཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན།།མོན་ག་ོདང་། ཨ་ོརྱི་ས། མན་སར། ལུགས་བསམ། བད་ེསྱིད་སར་གསོ། ཧུན་སུར་བཅས་ཚང་
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མའྱི་ནང་དུ་ཤྱིང་ས་འདབེས་འཛུགས་དང་། ཤྱིང་ས་དེར་ཡང་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་འབྲས་བུ་མེད་པ་གཅྱིག་བྱས་ནས་
གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་འབད་བརྩནོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་སའྱི་ཁུལ་ལ་རྩ་བའྱི་ལས་ཤག་མང་པ་ོགསར་སྐྲུན་བྱས་འདུག དམའ་རྱིམ་གྱི་ལས་བྱེད་ཚོའྱི་ཐོག་གསང་སོད་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཁ་ལ་ོབ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནང་མྱི་མང་པོར་དཔགས་པའྱི་ཁང་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་སེམས་ཚོར་ད་ེ
ང་ཚ་ོལའང་ད་ེག་རང་ཡོད་དེ། སྱིག་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་མཐ་ོདམན་གྱི་ཁང་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་
ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསར་བཅོས་གནང་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་
དགསོ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་ན་ང་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་མ་གྱིར་ལུགས་བསམ་ལ་བགྲེས་ཤག་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཁང་དོད་གཅྱིག་པུ་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། ཁང་པ་ཆ་
ཚང་བ་གཞུང་གྱི་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཟརེ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོསོན་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་མ་ཕྱིན་བར་དུ་ང་
ཚརོ་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཕལ་ཆརེ་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་བསར་བཅོས་བྱུང་མཚམས་
ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ (Israel) ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལོ་རེར་མྱི་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཟླ་བ་དགུ་
བཅུའྱི་རྱིང་ལ་ལས་ཀ་ཞྱིག་ལས། ལས་ཀ་ལས་པའྱི་རེས་ཚུར་ལོག་ཡོང་བའྱི་མཚམས་ལ་སོར་འབུམ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་
འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རདེ། དེས་མ་རྩ་བཙུགས་ནས་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཚོང་ལས་བྱ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བར་
ལམ་བཏང་བ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་དེ་སོན་སྙན་སེང་གཅྱིག་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕར་བཏང་བའྱི་མྱི་ཚོས་འགྲོ་བཟོ་སོད་
མཁས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཕ་གྱིའྱི་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་བརྩྱི་བཀུར་མ་བྱས་པ་དེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་
བརནེ་ནས་མཐའ་མར་ལས་གཞྱི་ད་ེས་ོབརྒྱབ་པ་རདེ། འདྱི་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ཕལ་
ཆརེ་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་དྲུག་ཕྱིན་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ན་གཞནོ་རགོས་སོར་གཟེངས་རགས་ད་ེསུ་སུ་ལ་གནང་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་
ཕེབས་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྟར་འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ་ལ་ན་གཞོན་གཟེངས་རགས་ཕུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སུ་སུ་ལ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་མཚན་དང་བཅས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
ཟུར་དུ་འབུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་དནོ་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་པ་ད་ེལ། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་
འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་གངོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གཅྱིག་ཟྱིན་པ་རདེ། ལ་ོགཉྱིས་ར་ེམཚམས་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༣།༤ པ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས་ད་བར་
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དུ་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བསར་དུ་ས་
གནས་ཚང་མ་ལ་བཏང་ནས་ད་ེསའྱི་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོསུ་སུ་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་འདུག འདྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ལ་མ་མཐུད་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། དེ་སྙན་ཐོ་
འབྱརོ་མཚམས་ལ་གསལ་པ་ོཆགས་འགྲ་ོཡྱི་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་རམ་ས་ལའྱི་ཐོག་ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ནས་གྲོས་ཚགོས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། ཡ་གྱིའྱི་ཡྱིག་ཚང་རེད། ཚོགས་ཁང་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཕོགས་དང་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཚོང་ཁང་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་
སྟབས་བསྟུན་ནས་ཐོག་རྩེགས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བྱེ་བ་ཕལ་ཆེར་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ འདྱི་ས་གནས་རང་ནས་བསྡུ་ཆ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༥ ས་གནས་ནས་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབ། ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ འབབ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ལས་
གཞྱི་ད་ེད་ལྟ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་མ་ཚར་གོང་ལ་ང་ལས་འཁྱུར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འཁྱུར་མྱིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། རྩ་བའྱི་ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་མ་འངོས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་ལམ་སྟནོ་ཏན་ཏན་ཁ་
གསལ་པ་ོའབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ལམ་ལ་ཁམོ་སྟནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོཚུད་མ་ཚུད་ནྱི་ངས་ད་ལྟ་འཆད་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག སནོ་ལ་ང་
ཚསོ་འདྱི་སུ་ལ་སད་ཀྱི་རེད།།གང་འདྲ་སད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཆ་རེན་ཞྱིག་འཇགོ་གྱི་རེད། ཆ་རེན་བཞག་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཞུགས་འདོད་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚུད་
པ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་ལ་གནང་གྱི་མྱིན་ཞསེ་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཐག་གཅགོ་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་ེགན་
གྱི་ལམ་ཟུར་ལ་ཁོམ་བསྟན་རྒྱུར་ང་ཚོས་ས་གནས་རོང་དཔནོ་དང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། རོང་དཔོན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རག་
པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢༩ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གཏན་འཇགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་དྲུག་གྱི་གོང་ལ་ང་ཚོས་སོར་
འབུམ་ ༧༠ ཐམ་པ་གཅྱིག་སོན་རྩྱིས་ནང་ལ་བཞག ལས་ཀ་ད་ེང་ཚོས་ལས་པ་ཡྱིན་ན་ལས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡྱིན་དུས་དངུལ་ད་ེས་གནས་རོང་དཔོན་ཡྱིག་ཚང་ལ་མར་ང་ཚོས་རྩྱིས་བརྒྱབ་སྟེ། དེའྱི་ཐོག་ཁ་སོན་འདྲ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་སོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་རོང་དཔོན་ཐོག་ནས་སོན་རོགས་བྱོས་ཞེས་ས་གནས་རོང་དཔོན་ང་གཉྱིས་ས་ཁུལ་འདྱིའྱི་ཁུལ་ལ་སྐོར་བ་
ཕལ་ཆེར་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཁའྱི་རྒྱབ་ནས་ཀ་བ་ཡར་བསངས། ད་ེནས་ཕར་གདུང་མ་
བཏང་ནས་ལམ་ཁ་དའེྱི་འགྲ་ོལམ་བཀག་མྱི་དགསོ་པར་བྱས་ནས་ཤྱིང་ནགས་ཡོད་སར་ཕར་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
མང་པ་ོབཏྱིང་རདེ། རེད་ད་ེམཐའ་མ་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁངོས་གཏགོས་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབོད་པས་རྒྱ་སདེ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།ཤྱིང་ནགས་ལ་ཐུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱ་སེད་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཁ་ོརང་ཚོར་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ཐུག་ཡོང་དུས་བཀའ་
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འཁོལ་གྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏན་འཇགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ་ད་ེས་
ཡྱིན་ན་ལམ་ཁའྱི་ཟུར་ལ་ཁོམ་སྟོན་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་རེད། རདེ་ད་ེས་གནས་ཀྱི་རོང་དཔོན་ང་ཚོར་ཡྱིག་
ཆ་ད་ེསད་ཚར་བའྱི་ནམ་གཞུག་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན།།ས་ཆ་འདྱི་ནས་ས་ཚབ་ཅྱིག་མ་རག་བར་དུ་ས་འཕོས་ཁོ་ཚོར་
འདྱིར་ཁོམ་བསྟན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ཕག་བྲྱིས་འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ད་ེཡོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ལྟ་
བར་དུ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་ནས་ཡུན་རྱིང་པ་ོགནས་ཐུབ་པ་དེའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད། ཐོག་མར་ང་
ཚསོ་ཁམོ་ས་སད་སའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༢༩ ཡྱི་མྱི་རྣམས་ད་ལྟ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན།།ཁོམ་སའྱི་རྒྱ་ཁོན་འདྱི་ཕལ་
ཆརེ་ཉལ་ཁྱི་གཅྱིག་བརྒྱབ་ས་ཙམ་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སརོ་འབུམ་བཞྱི་ལྔ་ལ་བཙངོས་ནས་
ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་ ༡༢༩ རྩད་གཅོད་གཏང་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་གསུམ་མ་གཏོགས་ཧ་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུས་ན་ཡང་
ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་ནང་ཁུལ་ཡྱིན་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་
གྱི་ཡུལ་མྱི་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཙོངས་ཡོད་དུས་ནམ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད།།ད་ེད་ལྟ་ང་ཚོས་
ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལའང་རང་ཁ་རང་གསོ་འབྲེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་རྙོག་གྲ་ཆགས་པ་
ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྙོག་གྲ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོསྟ་ེབར་ལམ་ཕར་ཚུར་ནང་ཁུལ་མྱི་དང་མྱི་གདོང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་
ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལའང་ས་ཁང་དང་འབྲལེ་བའྱི་རྙགོ་གྲ་ད་ེའདྲ་ཧ་ལམ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཁང་པ་མ་ཐོབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ས་ཉོས་ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་མྱི་
འདུག སོང་ཙང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལ་ས་སྟོང་པ་ཡོད་ས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན།།མྱི་འབོར་ལ་དཔགས་པའྱི་ང་
ཚོས་གུན་གསབ་ཕུལ་ནས་བཞུགས་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བཞུགས་ས་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་
ཕབེས་ན་མཐུན་རནེ་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་བསྐྲུན་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་ལ། ཧོན་
སུར་ནང་ལ་ས་ཁང་སྟོང་པ་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ས་གནས་ནས་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དེར་འགྱུར་བ་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན་གྱི་ས་ཁང་བཙོང་བ་ད་ེཚརོ་ཉསེ་པ་བཏང་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ནས་
ག་ོསོང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ས་ཁང་ད་ེདག་བོད་མྱི་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་བཙོང་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཀང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལའང་ད་ེམཚུངས་ཉསེ་པ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གསུམ་པ་ད་ེལ་སེང་ལོར་ནས་ (Markara) བར་དུ་མྱུར་ལམ་ (Express Road) ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ལམ་ཁ་རུ་བོད་པའྱི་
ས་ཞྱིང་དང་ཁང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུད་པ་ད་ེདག་ལ་གུན་གསབ་རོགས་སོར་
རག་རྒྱུར་ས་གནས་སམ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྐུ་ལས་ཤྱིག་བསོན་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་སེར་གྱིས་སོར་འབུམ་ ༣༠ དང་ ༤༠ སད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་
རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེར་གྱི་ས་ཆ་ག་ར་ེག་ར་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་དྲྱི་བ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ད་ལྟ་ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་དང་འབྲེལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ ཡྱི་དགོངས་དོན། བོད་པ་གནས་སའྱི་མངའ་སེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མྱིང་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་ཚ་ོལྟོ་
གོས་ཀྱི་དོན་དུ་རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེཡོངས་རོགས་ལ་འགྲ་ོདགོས་དུས། (Andhra Pradesh)  དང་ (Telangana) རུ་འགྲ་ོ
མཁན་གྱི་སུད་ཚོང་པ། (Gundur Warangal, Hanamkonda, Godawari, Karim Khanan, Nazimabad, 

Hyderabad, Sikandrabad) ད་ེདག་ལ་ཁོམ་ས་རག་པར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་དའེྱི་ནང་དུ་མངའ་ས་ེད་ེདག་འཁོད་མེད་
སྟབས་སྐུ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པར་སོང་། སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མངའ་ས་ེཡོངས་རོགས་འཁོད་རྒྱུའྱི་ཐོག་འབད་བརྩོན་གནང་
རགོས་ཞུས་ཡོད། དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་རོགས་སོར་དང་འབྲེལ་ནས་བར་ལམ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདྱི་བྱུང་བར་བརནེ། ཉམ་ཐག་ལ་ཡ་ལན་གནང་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ཡདོ་པ་དའེྱི་ཐགོ་བཀདོ་ཁབ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡདོ་པ་རདེ། རྩ་
འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། "འཚ་ོསོན་སར་ཆ་གནང་བའྱི་དབང་གྱིས་གཏན་འབེབས་ལྟར་འདེང་མྱིན་བྱུང་
ཚ་ེཁ་སོན་ཁུངས་གཞན་ནས་རོགས་སརོ་ཞུ་འཐུས་ཆགོ" ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
དབང་གྱིས་འདང་དང་མ་འདང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་ག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་འཐུས་ཆོག་ཟེར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་སྱི་
ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་སོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་རྩ་འཛིན་ལམ་
སྟནོ་གྱི་དོན་ཚན། ཚད་འཛིན་བྱེད་ཕོགས་གཞན་ཟརེ་བ་དེའྱི་དནོ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། ད་ེའདྲའྱི་རགོས་སོར་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་དང་མཁེན་རོགས་སུ་ཡོང་དགོས་ཞསེ་གསལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་ཉ་ེཆར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་རོགས་སོར་བྱེད་མཁན་ཚོས་འགན་ཆ་ཚང་ལེན་དགོས་པ་དང་། རང་
བཞྱིན་བུད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་ཏག་ཏག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བསད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཚགོས་དྲ་ལམ་ཁག་ནང་དུ་ས་ོསོའ་ིགདམ་ཁའྱི་ཐགོ་ནས་འཛུལ་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། མདེ་ནའང་
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རེད། གང་ལྟར་དར་ཁབ་ཆེ་རུ་མ་གཏོགས་ཉུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་རེ་བ་འདྲ་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན།།སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་རོགས་སོར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་རྩ་འཛིན་
ལམ་སྟོན་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ད་ེའགོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆ་ེམཐོང་མེད་པ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆར་འགྱུར་རྒྱུ་ད་ེདག་ག་
ཚདོ་བགྲངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས། སྱི་མྱི་དང་རྒྱ་
དཔནོ་བསྐ་ོསྟངས་ཐད་ལའང་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆ་ད་ེརྩྱིས་མེད་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་སོ་སོའ་ིཤེས་ཚད་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ལས་ཀ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་
བཞུགས་ཆོག་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་སད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལོ་ ༢༥ ནས་ལོ་ ༥༥ བར་དུ་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན།།མྱིའྱི་
ནུས་པ་བེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུ་འཛོམས་ག་ར་ེབྱས་ནའང་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་། ཐོབ་
ཐང་གཞན་ཁག ནང་གསེས་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་གོ་མཚོན་མེད་པར་ཞྱི་བའྱི་འདུ་ཚོགས་ཆོག་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
དག་དང་འགལ་གྱི་འདུག རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་ད་ེདག་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེངསེ་པར་དུ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུ་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། 
གཙ་ོབ་ོ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ས་རེས་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་
བརེན་ནས་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་དང་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འབྱརོ་རྣམ་པ་ལ་སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་གཙསོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོན་
ཡོངས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། ས་བགོས་ལྟར་སོན་མ་ངའྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ། ཀུ་ལུ་ཁུལ་ལ་ཆུ་ལོག་གྱི་རེན་པས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འགྲ་ོསོང་བཏང་བ་དང་ལས་དོན་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་ཆར་དུས་འཁེལ་ཡོད་སྟབས་ལས་ཀ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དང་མདེ།།ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༠ ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་འདྲ་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་རག་མ་སངོ་། དརེ་ཆུ་རགས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ལས་དནོ་ཁག་མཇུག་ཡག་
པ་ོཞྱིག་བསྱིལ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་
མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ཧ་ལམ་ལོ་ ༦ ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། ལྷོ་
ཕོགས་ས་གནས་ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ད་ེ
ཚོའྱི་ནང་ལ་ཙ་བ་ཉྱིད་ནས་འགུལ་སོད་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ ༢༠༡༤ ད་ེགཏན་འབེབས་བྱས་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་རག་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་དང་། མ་རག་
པའྱི་ས་གནས་ག་ཚོད་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ཡྱིན། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཐགོ་མ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སོར་
བྱེད་མཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ར་ེབའང་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་སྱི་
མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ག་ོརྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ས་གནས་ས་ོསོའ་ིམཉམ་འབྲེལ་ནས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ལ་
མ་ཤས་མང་པོ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ཤས་བདག་མང་
ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ག་ར་ེབྱས་ཡདོ་པ་རདེ།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་མཁེན་གསལ་དང་། 
ཚང་མ་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་མཉམ་ཁག་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་
ཐུགས་ར་ེག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ། དའེང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རེད། གལ་ཏ་ེས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལམ་བཟ་ོམཉམ་ཁག་ལ་གཙང་ཁ་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་བརྒྱ་ཆ་རག་རྒྱུ་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་གཙང་ཁ་ེཡོང་སད། བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་དང་། 
ཕན་མ་ཐོགས་པ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡར་སྤུངས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། གཡུག་འདོད་ན་གཡུགས་མྱི་ཆོག བཙོང་འདོད་
ནའང་བཙོངས་མྱི་ཆོག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ནའང་བཙུགས་ནས། ཅ་ལག་བེད་མེད་ད་ེཚ་ོ
དངུལ་ལ་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག དངུལ་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད། འདྱི་འདྲ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ནམ་ཞྱིག་
ལ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་ཅ་དངསོ་ད་ེདག་དངུལ་ལ་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ས་ལྷག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ས་ལྷག་ད་ེཚ་ོནས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བོགས་མ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་།ཤུགས་ཏོག་ཙམ་བསོན་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ས་གནས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་
གཙང་ཁ་ེརག་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོནས་གཙང་ཁ་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་རག་གྱི་
རདེ། ད་ེམྱིན་ང་ཚོར་གང་ཡང་རག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་ལན་
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་ལ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག 
གྲྭ་བཙུན་ཁ་འཐོར་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་སོད་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་བྱོས་ཞསེ་བཀའ་ཞྱིག་
གནང་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིག་འཛུགས་ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུ་མེད་པར་ཁང་གླ་ཐོག་གནས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཐ་ོགཞུང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཁབ་ཁོངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཟབ་མ་ོབྱདེ་ཡོང་དུས། གཞྱིས་ཆགས་མེད་ཟརེ་མཁན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་ཡོད་ལུགས་བཤད་ནས་རྒྱབ་
ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དུས། མྱི་དེས་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཐོབ་ཐང་བངས་ནས་ད་ེརང་འཇགས་
ཟྱིན། ད་ེམཚུངས་ས་གནས་གཞན་ནང་དུ་ཐབོ་ཐང་ལེན་མཁན་ད་ེའདྲ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམྱི་ཡོང་བའྱི་
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ཆེད་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ས་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཡྱིག་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཐ་ོགཞུང་
ནང་དུ་བཅུག་ནས་གང་ཐུབ་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ཅྱིག་ནས་མྱི་མང་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་
དང་བྱེད་སྟངས། སྨྲ་བརོད་རྱིགས་ཐོག་འགྲྱིགས་མ་འགྲྱིགས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སྱིར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དཔེ་
མཚོན་དང་སགས་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་མྱི་མང་ལ་འབྲལེ་བ་བྱེད་
སྟངས་ཐོག་ལམ་སྟོན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་གྱི་ས་ཆའྱི་ཐགོ་ཉེས་ཆད་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་འདུག ད་ེབཏང་
བ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལའང་སྱི་འགྲ་ེསྱི་མཚུངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ངས་གྲོས་
ཚགོས་ནང་ལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་མྱི་སོད་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེལ་རྱིམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། 
རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེཚགོས་པ་དབེ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ཉསོ་ནས་བེད་སདོ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྱིམ་
པ་གཉྱིས་པ་དེ་མངའ་སེ་གཞུང་ནས་བོགས་མའྱི་ (Lease) སང་ལ་སད་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆའྱི་གནས་
བབས་གཅྱིག་ད་ེས་ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཉོས། འཛིན་སོང་ཏག་ཏག་མ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་
དགོས་དབང་གྱིས་གཞུང་འབུལ་བྱས་པའྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བོགས་མར་གནང་
བའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེག་ཚོད་ཁབ་ཐུབ་མྱིན་
ད་ལྟ་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དགསོ་པའྱི་རྩ་བ་ཐུག་ས་ནྱི་ས་ཆའྱི་ཐགོ་ཐུག་
པ་རེད། ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ནུས་པ་སེབ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། བར་ལམ་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཏན་འབེབས་བཟ་ོཐུབ་པ་
རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོགས་མའྱི་སང་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་བདག་པ་ོད་ེམངའ་སེ་གཞུང་ད་ེཡྱིན་པ་རེད། 
གཞུང་དསེ་དབུས་ངལ་སལེ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ས་ཆ་ད་ེབོགས་མར་གནང་། དབུས་ངལ་སེལ་ཚགོས་པས་ས་ཆ་ད་ེསུས་
བེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེའྱི་མྱིང་ཐོག་རང་འཇགས་བཞག་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ལན་འདེབས་སུས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པས་ལན་འདེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་རྱིམ་པ་གསུམ་
ཡོད་དུས། ཚོགས་པས་ཉོས་པའྱི་ས་ཆའྱི་ཐོག་ང་ཚོ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་མྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཚོགས་པར་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རེད། དབུས་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་ཉསོ་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་པ་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་
པའྱི་མྱིང་ཐོག་ཕུལ་བའྱི་ས་ཆ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་བདག་དབང་སུ་ལ་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ད་ེདབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་རེད། 
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ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འགྲྱིག་དང་མ་འགྲྱིག འཐུས་མ་འཐུས། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་
བསྟར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཚུར་རྩྱིས་སད་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་དེ་
བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་ནས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཆ་རེན་གསུམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཆ་རེན་
གསུམ་ད་ེསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པར་བརེན་རྩྱིས་མ་བཞེས་ནས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རེད། བར་ལམ་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ས་ཁང་ཆ་ཚང་རྩྱིས་བངས་པ་རེད། ཆ་རེན་ག་རེ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།།གྲོས་ཚོགས་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བརྩྱི་སྲུང་བྱ་རྒྱུར་ཁས་ལེན་བྱེད་དགསོ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ཁས་ལེན་
བྱས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ང་ཚསོ་ཡར་རྩྱིས་བངས་པ་རདེ། རྩྱིས་བངས་རེས་ཐགོ་མ་སུ་ལ་སད་ཡདོ་པ་དང་། ད་ལྟ་སུ་བསད་ཡདོ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་རཇ་སྤུར་ལ་ཁང་པ་ཟྱིན་ནས་སྱིག་འཛུགས་ནང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཚ་ེརྱིང་
དོན་གླྱིང་ལ་ཁང་པ་ཉོས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྱིད་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཛུལ་སོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། 
དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་ཞྱིག་བསྟར་ན་མ་གཏོགས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། 
བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་དང་སགས་བར་ལམ་སྱིམ་ལ་དང་ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན་གླྱིང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རེད། ས་ཉ་ོམཁན་
དང་ཁང་པ་ཉ་ོམཁན། འཚོང་མཁན། སྱི་ས་ཧམ་བཟོས་བྱས་ནས་རྒྱ་སེད་གཏོང་མཁན་བཅས་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ཉེས་ཆད་གང་བཀལ་བའྱི་དངུལ་འབབ་ད་ེས་
གནས་རང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེསུ་གང་གྱིས་འཁེར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་བདེ་སྱིད་གླྱིང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་བརྒྱད་བཅུ་ག་གྲངས་ནང་འབྲུག་ནས་མར་ཕེབས་
མཁན་དང་། ཁ་ཐོར་ལ་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་སྐབས་དེར་གཞྱིས་ཆགས་སད་པའྱི་མྱི་ད་ལྟ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་
ཁག་ནས་ཚུར་ཡོང་ནས་ཁང་པ་ཉསོ་ཏ་ེསོད་མཁན་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་།༣།པ་ནས་འག་ོབཙུགས་
ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་གྲསོ་ཚོགས་ལའང་སྙན་སངེ་ཐངེས་གཉྱིས་གསུམ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལ་ོནད་ཡམས་རནེ་པས་ལས་
བྱེད་བཏང་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ས་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་
གཏན་འབེབས་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ལས་འགལ་བའྱི་
རྱིགས་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སེང་ལོར་ནས་ཡར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་གཞུང་ལམ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རང་གྱི་ལས་འཆར་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༢༠ ཙམ་ཞྱིག་འཚུད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱི་དོན་
གཅོད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་རང་ལ་ 
(National High Way) ཡྱི་ཚོགས་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཏ་ེལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཡྱིན་དུས། 
དའེྱི་སྱི་ཁབ་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ནས་བཀའ་བསྡུར་ས་རསེ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དནོ་ཚན་གཉྱིས་རེད། ལྷ་
རབ་བྱུང་ན་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ལམ་ཆེན་བཟ་ོམྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། ས་ཆ་ད་ེནས་ཕར་ཁ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེད་
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གནང་རོགས་ཟེར་བ་དེ་རེད། གཉྱིས་པ། དེ་ལྟར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གུན་
གསབ་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། གུན་གསབ་དེའང་ཡུལ་མྱི་ལ་ག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གནང་
རགོས་ཞསེ་ཞུས་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་ལྷ་ོསྱི་དང་། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཚགོས་གཙ།ོ ད་ེབཞྱིན་ལུགས་བསམ་གྱི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་བཅས་ནས། (National High Way) གཙོ་བོ་ལྟ་བུ་བོན་ཆེན་ (Nitin Gadkari) བར་ལམ་ (Nagpur) 
ལ་སྙུང་གཞྱི་བཞེས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དུས་ཚོད་བཟོས་ནས་མཇལ་འཕད་ཞུ་བར་བཏང་བ་ཡྱིན། བཏང་བ་
གཞྱིར་བཟུང་ཁ་ོརང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཡྱིན་དུས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་
ཡྱིན་ཞསེ་ཞལ་བཞེས་ཐབོ་ཡདོ། ད་ེནས་སརེ་གྱི་ས་ཆ་སོར་འབུམ་ ༣༠ དང་ ༤༠ ཟརེ་བ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་སེར་སུས་ཉསོ་
ཡོད། སུས་སད་ཡདོ། ངས་འདྱིར་སརེ་གྱི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག  

དེ་ནས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ (Andhra Pradesh) གཙོས་པའྱི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁོམ་སའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་ནས་དཀའ་ངལ་བད་ེ
སྡུག་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབད་བརྩོན་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ཕག་རོགས་ཞུས་པ་མ་གཏོགས། ཡ་ལན་མ་བྱས་པར་ལྷག་པ་ཧ་ལམ་གཅྱིག་ཀང་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཧམ་
པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བོད་མྱི་མང་ཆེ་བ་ཙག་ཙིག་ཚོང་གྱི་འཚོ་བ་སེལ་
མཁན་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོར་ཁོམ་ས་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོད་དགོས་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚ་ོའཛིན་སོང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ས་གནས་ཀྱི་
འབྲལེ་ཡོད་མྱི་སར་མཇལ་འཕད་གནང་སྟ།ེ ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་དངོས་གནས་
དྲང་གནས་ཡག་པོ་གནང་འདུག གོང་དུ་བཀའ་གནང་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་
གནས་ཁག་ལ་བདེ་སྡུག་སེལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་མུ་
མཐུད་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ་གྱི་རྩ་འཛནི་བཀདོ་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཉམ་ཐག་རགོས་སོར་གྱི་རྩ་འཛནི་བཀདོ་ཁབ་ཙམ་མྱིན་པར་
སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞུང་གྱིས་སད་པའྱི་རོགས་དངུལ་གྱིས་འདང་མ་འདང་གྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ད་ེཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དམྱིགས་
བསལ་ཞུས་མེད། བར་ལམ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་བརྙན་ཐུང་དེ་འདྲ་བཟོས་ནས། གཞུང་གྱི་ལོ་བསྟུད་མར་རོགས་པ་
བྱས་པའྱི་རྱིགས་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བྱས། ད་ོབདག་ར་ེཟུང་གྱིས་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་འཁབ་སྟོན་བྱས་པ་ཞྱིག་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོངས་གྲགས་བྱེད་ཡོང་དུས། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བར་ལམ་
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ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀདོ་ཁབ་གནང་དགསོ་པའྱི་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོའདྲ་པ་ོད་ེརདེ། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་
རྱིགས་འགལ་ཡོད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དའེྱི་ཐགོ་བསར་ཞྱིབ་
དང་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་ཀྱི་རདེ་སྙམ། 

ད་ེནས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་རྱིགས་ཁ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་མྱི་
བརྒྱ་དཔནོ་བསྐ་ོསྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་ལ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ་ེལམ་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་བསྐོས། ད་ེརང་ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ལ་ལོ་རྒན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་སེབ་མཁན་ཉུང་།ཤས་རེད། ལོ་རྒན་པ་རེ་ཟུང་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་མྱི། ཕ་མའྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་བསད་པ། 
ཚགོས་པ་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་མྱི་ད་ེཡོད་པ་རེད། གང་འདྲ་བྱས་ནས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་གང་ཤེས། ཚགོས་པ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་
སེབ་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་གྱི་ཐོག་ཧ་ཅང་འཐུས་སོ་མ་ཚང་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
དཔེར་ན། བར་ལམ་གྲོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ས་གནས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དངུལ་འབོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སྟོན་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད། རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་དུས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཁུངས་ལྡན་ཞྱིག་
སྟནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ད་ེཚ་ོལ་ལ་ོདུས་གཏན་འབེབས་ཞ་ེདྲག་མེད་པ།།ས་གནས་ས་ོསོའ་ི
གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བར་
ལམ་ང་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསྟུན་ནས་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལེགས་བཅོས་
དང་བསར་བཅོས་གནང་དགསོ་པ་ཡདོ་ན། བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྱིམ་པས་གཟྱིགས་ཆགོ་གྱི་རདེ་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀུ་ལུའྱི་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སྙན་སེང་གནང་སོང་། ཀུ་ལུ་ཐོག་མར་
ཆགས་སའྱི་གནས་བབས་རང་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྟར་ཆུ་ལོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་གཞེས་
ནྱིང་ལོར་ཆུ་ལོག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེབྱུང་པའྱི་མཚམས་དེར་ས་གནས་ལ་ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་ནས་ག་
ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། (RCC) ཡྱི་ཆུ་རགས་སྤུས་དག་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་ན། རྡ་ོབརྩྱིགས་ཀྱི་
འཕལ་སེལ་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་ནས་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་ (RCC) རང་གྱི་ཆུ་རགས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རེད། དེ་བརྒྱབ་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ན་ནྱིང་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་ཡོད་ཀང་སོན་ཆག་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་འོག་གྱི་ལག་སོལ་རྩེད་སའྱི་ (Basketball) ཐང་ད་ེཆུས་ཁེར་ཚར་བ་རེད། ས་ཆ་ད་ེནས་
མར་ཧྱི་ཀྲྱི་ ༡༣༧ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ཚད་ལ་བསར་དུ་ (RCC) ཡྱི་རྩྱིག་པ་ཞྱིག་བསངས་པ་ཡྱིན་ན། ཐང་ད་ེབསར་བཟ་ོབྱ་
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རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལོ་ང་ཚོས་སོན་རྩྱིས་ནང་དུ་ཆུ་རགས་ཆེད་དུ་སོར་འབུམ་ 
༣༠།༤༠ ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་གང་
ཡང་ལག་ལེན་འཁེལ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་ཐོབ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ག་པར་ག་པར་རེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་སངོ་། ད་ལྟ་ཡདོ་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ས་ཐ་ོལག་འཛནི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ག་པར་རག་ཡདོ་པ་རདེ་ཅ་ེན། ཨ་ོརྱི་ས་ལ་
རག་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ོརྱི་སའྱི་ས་ཐ་ོལག་འཛིན་ (PAN Card) ལྟ་བུ་བཟོས་ནས་ (Barcode) བཀོད་དེ། གང་ལྟར་སུས་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆའྱི་ (Plot number) ད་ེམྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་རེད། དེའྱི་ཕའྱི་མྱིང་ག་ར་ེཡྱིན་པ། (Plot number) 

ཨང་གྲངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་གསལ་པ་ོབཀོད་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཚསོ་མ་དཔ་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་མོན་གརོ་དང་པ་ོཕུལ་བ་རདེ། ཧོན་སུར་ཚར་བ་རེད། ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་ན་ནྱིང་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། བད་ེ
སྱིད་སར་གསོ་དང་ལུགས་བསམ་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངས་ས་དྲ་ོསྙན་སེང་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
མར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ཆ་འབུལ་བར་གཞྱི་བཞག་སའྱི་མྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་མྱིའྱི་ཐ་ོགཞུང་མ་གནང་
བར་བརེན་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་སན་ད་ར་ལ་མཚོན་ན། ན་ནྱིང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཕ་གྱིའྱི་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་
བ་ནྱི་ (West Bengal) དང་། (Maharashtra) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་གཉྱིས་མ་གཏོགས། གཞན་ས་གནས་ཚང་
མའྱི་ནང་དུ་སྱིད་བྱུས་ད་ེལག་ལེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའཁེལ་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་ོརྱི་ས་དང་མན་སར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒས་འཁོགས་ཉམ་ཐག་དབང་པ་ོསནོ་ཅན་རྱིགས་ཕར་ཚུར་འགྲུལ་བཞུད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆག་ཡང་རག་རྒྱུ་དང་། ཟླ་རེར་འཚ་ོསོན་རག་རྒྱུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམས་ནས་མན་སར་ལ་ཕེབས་མ་
མོང་མཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེསོན་མན་སར་གྱི་གྲོང་སེ་ ༦ དང་ ༧ པའྱི་ལམ་ཁ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ 
(Benami) བཟོས་པ་ད་ེཚ་ོསྱིད་བྱུས་འདྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་
གནས་སོ་སོའ་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་སྤུས་དག་ལོད་ག་ཚོད་བཞེས་མ་བཞེས་ལ་ཁད་པར་ཞེ་དྲག་འགྲོ་ཡྱི་
འདུག འགན་འཁུར་ཡག་པ་ོབཞེས་ཐུབ་མཁན་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དེབ་ད་ེཁེར་ནས་ཡར་ཞུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་
དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེ་མཐོང་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། སན་ད་ར་ད་དུང་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་མངའ་སེའྱི་གྲོས་ཚོགས་སན་ད་ར་ལ་
འཚོགས་རྒྱུ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། མ་གྱིར་གཅར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེཏན་ཏན་བཟོས་ཡོད་ཀང་ནད་གཞྱི་རེན་པས་མར་བཅར་
མ་ཐུབ་པ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐགོ་ག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲལེ་ཐོག་ངས་ཞ་ེདྲག་ག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤་༌་༢༠༠༥ ཙམ་ནས་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱ་ེབ་ཕེས་ནས། མཉམ་འབྲེལ་ལ་རང་
དབང་ཆ་ཚང་སད་ནས་ཟུར་དུ་རང་སོང་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་དུས། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་འགན་ཡོད་པ་མ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ལ་མཉམ་འབྲེལ་སྐོར་ལ་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་དང། སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འགན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་མར་བཀོད་ཁབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་མཉམ་
འབྲལེ་ཚསོ་ག་ཚོད་བརྩྱི་ཡྱི་རེད། དཔརེ་ན། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རདེ། ས་
གནས་འགའ་ཤས་ནང་ལ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གཉྱིས་མ་འཆམ་པར་བརེན་ནས་ལས་དོན་བྱེད་མ་ཐུབ་
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེགང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག མཉམ་
འབྲལེ་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་གསུང་མཁས་ལོད་ཙམ་རདེ་མ་གཏོགས། མཉམ་འབྲལེ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་
ཡོད་གསལ་པ་ོརེད། ང་ཚོས་དའེྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤་་༢༠༠༥ ཙམ་ནས་མཉམ་འབྲེལ་ད་ེཁག་ཁག་
བཟོས་ནས་ལོ་བཅུ་བཞྱི་བཅོ་ལྔ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཁག་ཁག་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ཐོག་མའྱི་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་
མཉམ་འབྲལེ་གྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐད་བསར་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཤྱིག་སབེས་བཞག་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་འདྲ་བཙུགས་ནས་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག བཀའ་སྱི་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ཤྱིང་གཅོད་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྟ་ར་ེཞྱིག་
དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཤྱིང་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྟ་རེ་གཞུས་ནས་ཤྱིང་གཅོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ངས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། 
དཔརེ་ན། མཉམ་འབྲལེ་ནང་དུ་ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོཕར་ཚངོ་སྒྱུར་བྱས་ནས་དངུལ་ལ་སྒྱུར་
དགསོ་རདེ། ད་ེནས་གཙང་ཁ་ེཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཅ་ལག་རྙྱིང་པ་བཙངོས་ནས་ཁ་ེབཟང་ག་ཚདོ་ཙམ་ཐོན་གྱི་
ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་འཆར་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་
ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཀདོ་ཁབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ས་གནས་སོ་སོའ་ིནང་ས་ལྷག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ས་ལྷག་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་བེད་སོད་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོས་ས་ཐོ་ལག་འཛིན་བཟོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་སུ་ 
(Digital Survey) བྱས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆུ་ལོག་དང་འདམ་བག ཆུ་འཁྱིལ་བསད་ས་ད་ེའདྲ་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེ
རེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་ཁོན་ཉུང་མཐར་ཨེ་ཀར་ ༢༠།༣༠ དེ་འདྲ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ལས་
འཆར་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གང་ཡང་མེད་ད་ེམཉམ་འབྲལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལས་འཆར་ད་ལྟ་བར་གང་
ཡང་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། དའེྱི་སོན་ལ་
ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་བར་སང་ཉྱིན་ལན་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཕེབས་མ་སོང་། 
ད་ེངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ེགལ་འགངས་ཆེན་པོའ་ིནང་ནས་ཆེ་ཤོས་བསབ་གཞྱི་རྩ་འཛིན་ལག་བསྟར་ཡོད་
མེད་སྐརོ་དརེ་ལན་ངསེ་པར་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

ད་ལྟ་གངས་སྱིད་ར་བའྱི་ནང་དུ་ལས་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་མང་དག་ཅྱིག་བསྐྲུན་པར་བརནེ། ད་ེནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཁ་ེཕན་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབསགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རེད། ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གངས་སྱེིད་ར་བ་ནང་གྱི་ལས་བྱེད་དམྱིགས་བསལ་གྲལ་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ནང་གྱི་མ་ོཊའྱི་ཁ་ལོ་བ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཡྱིག་གད། བུ་ཕྲུག་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ཁག་ལ་གནས་སར་དང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད་དུས། ང་ཚ་ོག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་བཞྱིན། ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྱིམ་པས་སབེས་པ་ནང་
བཞྱིན། མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོདང་ཕ་མ། ད་ེའདྲའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་བྱུང་། ད་ེའདྲའྱི་མྱི་འབོར་སེལ་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་བྱེད་དགོས་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལ་དྭགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་། བོད་དང་ཐག་ཉ་ེཤོས། དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐབས་ལམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་སང་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབསོན་ཡོད་པ་རེད། གྲུབ་འབྲས་འདྲ་མ་སོང་ན། དཔེར་ན། རྱི་
མཐ་ོཔོ་ཞྱིག་འཛེག་གྱི་ཡོད་ནའང་། ལ་འགོ་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། འཁྱུར་ཁར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མཐའ་མར་
ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་དང་། འབུད་རྒྱག་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྲུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་སང་ལ་རེད། དཔོན་རྱིགས་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་སང་ལ་རེད། རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བྱྱིན་
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རླབས་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འབྲེལ་བ་མཐུད་སྟངས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་སང་ལ་ངས་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་སྐུལ་གསོལ་འདབེས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ (COVID) ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་རྣམས་པས་ཧ་ཅང་གྱི་སྐུ་ལས་གནང་སོང་། 
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཉྱིན་མོའ་ིམྱི་དང་མཚན་མོའ་ིཁྱི་བྱས་ནས། མྱི་
མང་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདགེས་བྱས་ནས། མང་ཆ་ེབ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་གྱི་
ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་སོང་། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དང་། མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚང་མར་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ེདང་འབྲལེ་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་སྐོར་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྟོན་ད་ེལག་བསྟར་
བྱ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཞྱིག་འདུག དེའང་རན་པ་ོདང་འཚམ་པ་ོམེད་པ། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གནས་
བབས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་ཚུལ་ཤྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག ད་ེ
རན་པོ་དང་འཚམ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ས་སོ་སོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་བརྒྱ་
དཔོན་སྱི་མྱི་བསྐ་ོཕོགས་ཐད་ཕན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བས། ས་གནས་འཐུས་མྱིས་འདྲྱི་རྩད་གནང་ནས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་
རྱིགས་ཆ་ཚང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་དཀའ་ལས་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་གང་རེད་ཅེ་ན། བརྒྱ་དཔོན་དང་སྱི་མྱི་བྱེད་རོགས་ཞུས་ན། ང་མྱིན་ཁ་ོམྱིན་རང་རང་རེད། ད་ལྟའྱི་དགུང་ལ་ོབགྲེས་པ་
ཟརེ་ནའང་རེད། དགུང་ལ་ོགཞོན་པ་ནང་ལའང་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་བྱདེ་མཁན་ཁག་པ་ོའདྲ་
རེད། གྲོང་པ་རེས་མོ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སེམས་
ཤུགས་ཡོད་མཁན་ཚ་ོལ་འདྱི་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཕ་གྱི་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ན། རག་ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ས་གནས་འཐུས་མྱིས་གདོང་ལེན་བྱེད་དུས། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་དཀའ་ངལ་
འཕད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་སྙམ། དེར་ཕྱིས་སུ་བསར་ཞྱིབ་འདྲ་གནང་འཆར་ཡོད་ན་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་འདུག་
ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ེནས་ཁ་འཐརོ་ལ་ས་ཁང་མེད་པར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོམ་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་པ་ོལ་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང། 
དཔལ་འབྱརོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་འགྲྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས་ཁང་པ་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་དངུལ་ས་འདོན་
བཏང་ནས་འགྲྱིག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱོར་ཁོན་ནས་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལས་གཞྱི་ཚར་བ་
ཡྱིན་ན་དངུལ་སད་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། སོན་ནས་དངུལ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སེབས། 
གང་ཡོད་པ་ཁེར་ནས་སེབས། ད་ེརོགས་རེས་དཀའ་ངལ་འཕད་མཁན་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེརྱིང་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྱིན། ད་ེའདྲ་ཡང་
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འདུག ངའྱི་དྲྱི་བ་དེར། ད་ེའདྲའྱི་ཉམ་ཐག་མ་རྩ་བསྟན་རྒྱུ་མེད་རྱིགས་ལ་སོར་འབུམ་གཅྱིག་གཉྱིས་ས་འདོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་
ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

མཐའ་མ་དེར་ཨ་ོརྱི་ས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཉ་ེལམ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་བར་ེཔ་ོ
བསནོ་གནང་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསར་པ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དང་མེད། མེད་ན་གང་མགོགས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་
བརྩནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 

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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཁ་སང་འཕོས་དོན་བཀའ་ལན་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། བ་མ་ཨ་ཀྲ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པ་རེད།།བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
གྱི་ས་ཁང་བདག་འཛིན་དང་བེད་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་བཞྱི་པ། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དང་། བོགས་
གཡར་བྱ་ཕོགས་དགོངས་དོན་ལྟར། གོང་དུ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགྲེལ་བཤད་གནང་བ་བཞྱིན་དབུས་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག།ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བདག་དབང་ད་ེཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་
དོན་ལྟར་ཟེར་ནའང་སོ་སོའ་ིགོ་བ་ལེན་ཕོགས་ལྟར་ན།།འདྱིར་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་བདག་དབང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། གཅྱིག་ནས་
འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སམ་འགན་འཁྱི་ཆ་ནས་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་དང་།།གཉྱིས་ནས་དབུས་ངལ་སལེ་ཚོགས་པ་
འདྱི་དེབ་སེལ་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བདག་དབང་ཡོད་ཅེས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་འཁོད་དགོས་པ་ད་ེག་རང་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཕྱི་མྱི་ལ་ཚོང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།།མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་
གྱིས་ཕྱི་མྱི་ལ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།དོན་ཚན་དྲུག་པ། ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་དང་། ཕུལ་སྱིན་ནང་གྱི་ནང་གསེས་གཉྱིས་
པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་སོར་གྱི་མྱིན།།ཚོང་སྒྱུར་བྱས་ཚ་ེས་གནས་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་། བཙན་བྱོལ་
བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ལ་རྩྱིས་མེད་བྱས་པའྱི་ཉསེ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། ས་གནས་ས་ཁང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་དངོས་ར་འཕོད་ན་ནང་མྱིར་རྒན་བྱྱིས་རོགས་རམ་དང་། རྒྱབ་གཉེར་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་སྱི་སེར་གྱི་བསོད་



161 
 

རྒྱུར་དགོས་མཁ་ོསོར་དགོས་པ་བཅས་གནང་གྱི་མྱིན་ཞེས་ཧ་ཅང་གྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བ་མ་ཨ་ཀྲ་
གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་སྱིག་གང་
གྱི་དགོངས་དོན་དང་ཡང་ན་ལམ་སོལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཚོང་བསྒྱུར་བྱས་པ་ཡྱིན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་ཀྱི་འདུག།༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ཆབ་སྱིད་དང་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་དབང་རྩྱིས་སོད་གནང་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་
བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་འདྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དང་འཛནི་སོང་གཉྱིས་ཀ་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ས་འགོད་དེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་གསལ་ཡོད་ནའང་མཐའ་མར་འགག་རྩ་གཅྱིག་ལ་ཐུག་ནས། 
མེད་ཐབས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དབང་ཆ་མཐར་གཏུགས་ཏ་ེགྲོས་ཚགོས་ལ་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།སོང་ཙང་འདྱི་འདྲའྱི་
གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའམ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོསེལ་པ་ོདང་རྒྱུན་ལས་ལ་གོང་བཀུར་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ད་ེའདྲ་ངས་ཧ་ག་ོམ་སོང་།།ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་གྱི་ས་ཁང་ཕྱི་མྱི་ལ་ཚོང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལྟ་གྲུབ་དགོངས་དནོ་ནས་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།དེར་བརེན་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚོང་སྒྱུར་བྱས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་
ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་དགོས་ནའང་
བཅར་ནས་དེའྱི་འགོ་མཇུག་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད།།དེར་བཅར་ཆོག་གྱི་ཡོད་
དམ་མདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤།སྐོར་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་།།སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་
རྩམོ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཕུགས་འདྲ་པ་ོཡར་གཏུགས་སོང་ན། ཆགོ་མཆན་ག་པར་ནས་སད་འདུག 
ག་པར་ནས་བསེབས་པ་རེད།།དེའྱི་འགོ་ལ་མཐུན་རེན་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད།།ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་དཔྱད་རྩོམ་ཞྱིག་ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་བྲྱིས་
ཡོད་ས་རེད།།དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཚ་ོརེན་མེད་
མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེདག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་།༢༠༡༤།འདྱི་གོ་རོགས་
གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མེད་པ། འདྱིའྱི་འོག་ནས་འཕལ་ཕུགས་ཀྱི་ཁ་ེགོང་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད།།ཐོབ་ཐང་དང་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོད་པ་
རེད།།འདྱི་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ད་ལྟའང་གོ་རོགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞྱིག་རེད།།ལས་ཀྱི་སེ་མ་ོབ་
འདྱི་ཚོས་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པ་ོམ་མཁེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱིད་བྱུས་འདྱི་བོད་
ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་སལེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ནད་ཡམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་
པ་ཚོས་གསུངས་པ་རེད།།ད་ེབཞྱིན་སོ་སོ་ས་གནས་སུ་ཡོད་ཙང་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་བྱུང་སོང་། བ་མ་བ་ོབཟང་ལགས་
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ཀྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་བསོན་སོང་།།ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ལ་མཚོན་ན་རྩམ་པ་མ་
རག་པའྱི་སྐབས་སུ་བ་མ་བ་ོབཟང་ལགས་ཀྱིས་རྩམ་པ་ཁེར་ནས་ཤག་ལ་སེབས་སོང་།།གང་ལྟར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཉམ་ཐག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེབའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས། དངསོ་གནས་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དགངོས་པ་བཞསེ་ཕགོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་མདེ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག།རྒྱ་ནག་གྱི་བེད་སདོ་ལགོ་པ་
གཏང་རྒྱུ་དང་གཞྱི་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་གསན་ནས། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོཡོད་ས་རེད་བསམས་ནས་ཕོགས་ཚང་མར་མ་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་དགོངས་སྱིད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་། ཁ་
སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་ལྟར། སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རྱི་ལ་འགྲོ་དུས་ཟམ་པའྱི་འོག་ལ་ 
(Homeless) ནང་མེད་མཁན་དང་ས་ོཔ་ོམང་པ་ོའདུག།ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་འཚརེ་སང་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག།ལྷག་
པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་མཐུན་རནེ་སོར་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་དྲང་པ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཡོངས་སུ་སེལ་རྒྱུའྱི་
ཐོག་གོམ་པ་ས་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།ལྷག་པར་དུ་སྱིར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བུ་ོཀུན་བཟང་།།ཕ་ཡུལ་སེ་དགེ་དང་ནང་ཆེན་གཅྱིག་ནས་
རདེ།།མ་ོརང་གྱིས་རགོས་སོར་བྱས་བཞག་པ་མྱི་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོར་འབུམ་མང་པ་ོརག་ནས། གང་ལྟར་ཁྱིམ་ཚང་དེའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སེལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་།།༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རོགས་སོང་།༽།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་རང་བཙན་ཐབོ་ནའང་རང་སངོ་ཐབོ་
ནའང་ས་ོཔ་ོདང་ཉམ་ཐག་ཆད་ཀྱི་མ་རདེ།།ད་ེའདྲའྱི་སྐརོ་ལ་མེད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།
བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་གངས་སྱིད་ར་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་
མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་གྱི་ལས་བྱེད་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག།ཁོང་རང་ཚ་ོདངོས་གནས་སོ་སོའ་ིགཞུང་ལ་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་
བྱས་ནས་འདྱིར་སེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་སེམས་གཏྱིང་ནས་དགའ་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ལས་བྱེད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་སོ་ནས་གཞོན་སེས་ད་ེརྱིགས་ལའང་ལས་ཀའྱི་ཉམས་
མོང་དང་ག་ོསྐབས་གང་མང་སད་རྒྱུའྱི་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་དང་འབྲེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།སྱི་ཡོངས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་རྱིགས་ལ་ནང་ཤེས་
འཕོད་གསུམ་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་རོགས་རམ་གང་མང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།བྱེད་དགོས་རྒྱུའང་རེད།།ང་རང་ཚ་ོནས་དཀའ་
ངལ་སུ་ལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ནའང་།།སྱིད་སྡུག་མཉམ་མོང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད།།ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱུད་
རྱིམ་འདྱི་ནས་ཕར་ལྟ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་དང་ལོ་ ༤༠།༥༠ མན་ཡྱིན་པ།།དེ་བཞྱིན་སྐུ་
གཟུགས་ཀང་ཐང་ཐང་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡང་མང་པ་ོམཐངོ་རྒྱུ་འདུག།ས་ོསོའ་ིགཟུགས་པའོ་ིཆ་རེན་ཚང་མ་ཚང་བཞྱིན་དུ་མྱི་ཚ་ེ
གང་པ་ོཉམ་ཐག་གྱི་ག་ོས་བངས་ནས། ཐབོ་ཐང་ཡྱིན་བསམས་ནས། ད་ེདག་ལ་རགོས་རམ་བྱས་ན་རང་གཞན་ཚང་མར་ཏགོ་
ཙམ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་གཞྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལག་ཤེས་ཀྱི་སོང་
བརྡར་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཡོད་ས་ལ་མ་འོངས་པར་ལྷ་རབ་
བྱུང་ན་ལྷ་འབྲྱི་དང་། མགར། ཤྱིང་བཟོ། རྡ་ོབཟ་ོལ་སོགས་པའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ལྟ་བུ་འཛུགས་ཐུབ་ན།།ད་ེའདྲ་མ་བྱུང་ནའང་ཉམ་ཐག་
རྱིགས་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོམཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཟ་ཁང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་དང་། འཚེམ་བཟ་ོཁང་།།རླུང་ར་པར་སྐྲུན་བྱེད་
ས་ལྟ་བུ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་གཅྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།དཔེར་ན། སོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་ལ་ (Singapore) འགྲོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཟ་ཁང་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།།ཟ་
ཁང་དའེྱི་འག་ོལས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དགུང་ལ་ོ ༦༠།༧༠ ཡན་རང་རང་རདེ་འདུག།དའེྱི་ནང་དུ་ཟ་མ་ཟ་མཁན་ཡང་ཚང་ཁ་
ཤྱིག་ཤྱིག་རེད་འདུག།དེར་མ་ཟད་ཟ་ཁང་དེར་ཞལ་འདེབས་སོན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག།ད་ེནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚ་ོལ་འདྱི་
གང་འདྲ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པས།།རྒས་གས་ོཁང་གྱི་གཟུགས་པ་ོཐང་ཐང་ཚང་མ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཟ་ཁང་ཞྱིག་བཟུང་
སྟེ། དེའྱི་ནང་གྱི་ཁེ་བཟང་ཚང་མ་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་མ་རྩ་ལ་གཞག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་ད་ེའདྲ་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱལོ་གྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རང་གཞན་ཚང་མ་ལ་ཁ་ེབཟང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ།།
ད་ེའདྲ་བའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐགོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེས་བསམ་བ་ོབཏང་ཡོད་དམ་མེད།།འཆར་གཞྱི་བཀདོ་ཡོད་དམ་མེད།།
མེད་ན་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་འཆར་གཞྱི་དནོ་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ། 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་མཇུག་
སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནོངས་ཞསེ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེལ་ང་ཚ་ོའཁྱུར་འགྲ་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ལས་འཆར་འདྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་ཁེར་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད།།
གང་ལྟར་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་རྩྱིས་འབུལ་ཞུས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རོགས་ཞེས་ངེས་
པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་སྱིག་གཞྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་གྱི་ཐགོ་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།།འདྱིར་བསར་ཟླསོ་དམྱིགས་བསལ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།། 

ད་ལྟ་ཁ་འཐོར་ས་གནས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་འགྲ་ོམཁན་ཡོད་ན་སོན་ལ་ས་ོསོས་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱས། དེའྱི་རེས་
སུ་ང་ཚསོ་གུན་གསབ་གནང་རྒྱུ་ཁ་སང་ཞུས་པ་རདེ།།ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུར། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་
ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་དངུལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་ཚོ་ལ་ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དངུལ་ས་
འདོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་འདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།།ད་ག་རང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔེར་ན།།ཉེ་
ཆར་ཀང་ར་ཁུལ་ནས་དུད་ཚང་དྲུག་བདུན་ཞྱིག་ཨོ་རྱི་སར་བཏང་བ་རེད།།ཁོང་རྣམས་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་བྱས་ནས་
གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་དང་།།སོར་འབུམ་ ༥།༦ རག་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཕྱིན་ཡྱིན།།འདྱི་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག།
གང་ལྟར་མྱི་གཅྱིག་ཕར་སེབས་ནས་ཆང་རག་འཐུང་། གཡས་གཡོན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་འཁྲུག་རྩོད་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཚབས་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་གནས་ (Panchayat) ལས་ཁུངས་ནས་གང་ལྟར་ས་གནས་ལ་བསད་
ན་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཡྱིག་ཐོག་སེབས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་།།གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཁང་པ་བསྐྲུན་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་མེད་མཁན་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འགྲོ་འདོད་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དངུལ་འདྱི་ད་ོབདག་ལ་སོད་ཀྱི་མ་རེད།།
ཁང་པ་ད་ེལ་འགྲོ་སོང་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དངུལ་རྩྱིས་བསྐོར་ནས། ང་ཚོས་ཐོབ་ཆ་གང་སད་པ་ད་ེལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ 
(Contractor) དང་ང་ཚོའྱི་དབར་བཀའ་མོལ་བྱས་ནས།།ལས་ཀ་ལས་ཚར་རེས་ཐད་ཀར་ས་ོབཤུད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་
པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་བཀུར་འོས་གཅྱིག་གྱིས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་སྐོར་ལ་མང་པ་ོབཀའ་གནང་སོང་།།རྩ་བའྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕར་ཕེབས་
རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་འདུག།ང་ཚོས་དགའ་བསུའྱི་ངང་ནས་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དའེང་ཁྱིམས་སྱིག་དང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་འགལ་རེན་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་དུས། ངས་ཁ་སང་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ཐགོ་ས་ཆ་
དབེ་སེལ་བྱས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ།།འདྱི་ཚོའྱི་ས་དང་ཁང་པ་ལ་མྱི་སོད་མཁན་ཡོད་པ་མ་རདེ།།ས་ཡུལ་མྱི་ལ་
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ཤོར་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ས་ཆ་འདྱི་ཚ་ོསྲུབ་སབོ་བྱ་རྒྱུའྱི་དནོ་དག་ལ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དུད་ཚང་ལྔ་དྲུག་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་
རེད།།མྱི་ཚང་མ་གང་ལྟར་ཁ་འཐོར། ཁ་ཤས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་ནས་གང་ལྟར་དུད་ཚང་ལྔ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རདེ།།སོང་ཙང་ས་ཆ་འདྱི་ཚ་ོསྲུང་སབོ་བྱས་ནས་གཡས་གཡོན་ཡུལ་མྱི་ཚོས་སྐབས་ར་ེཧམ་བཟུང་བྱེད་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
དངོས་གནས་དྲང་གནས་གྲྱི་དང་དབྱུག་པ་ཁེར་ནས་ལག་ལེན་བྱས་ནས་འཛིང་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་
རེད།།ས་སྲུང་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཆ་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
ཡུལ་མྱི་ལ་མ་ཤོར་བ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་ཉར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད།།དེའྱི་ཐོག་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ནས་བཀའ་གནང་སོང་།།ཕྱིས་སུ་ (West Bengal) མངའ་ས་ེགཞུང་གྱིས་གང་ལྟར་འདྱི་ཚོར་ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་པ་ཡོང་
ས་ཞྱིག ལུང་པ་འདྱི་རང་བཞྱིན་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་ཡར་མར་
འགྲོ་མཁན་ཚོར་ཆུ་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་མེད་ནའང་བཀག་ནས་འཆམ་འཆམ་བྱ་སའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཆགས་རེད་མ་
གཏོགས།།འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་དྲུག་གོང་ལ་ས་ཆ་ད་ེདག་ལ་ཧ་ལམ་སོད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རེད།།ང་ཚོའྱི་ས་ཆ་དེའང་གཞུང་ལམ་དང་འདྲེས་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད།།དེ་ནས་ཞྱིང་ཁའྱིྱི་བརྒྱུད་ནས་མར་
བབས་ནས་ཐུར་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྲོ་དགོས་རེད།།ས་ཆ་ཡོད་པ་དེའང་ས་ཆ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་རུབ་རུབ་བྱས་ནས་
ཡོད་པ་མ་རདེ།།ས་ཆ་ཁ་ཐརོ་ནས་ཡདོ་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྙགོ་གྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།གང་ལྟར་ས་ཁང་ཚངོ་སྒྱུར་
གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་གསལ་བཤད་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཁྱིམས་སྱིག་ལམ་སོལ་གང་གྱི་ཆ་ནས་འཚངོ་
ཆགོ་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག།ཕར་ཕགོས་ལ་མྱི་སོད་མཁན་ཡདོ་པ་མ་རདེ།།ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོ
ད་ེགར་རྨྱི་ལམ་བཏང་ནས་ས་དྲ་ོཡར་ལངས་ནས་ལས་འགུལ་བཙུགས་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད།།ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
རྱིང་ལ་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་།ཤུགས་བརྒྱབ་པ་རེད་དེ།།ཡྱིག་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གྲ་མ་བསྱིགས་ནས། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་
བཞྱིན་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གྲངས་ཕྱིན་པ་རེད།།ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོམཁན་ཚོགས་པས་ལོ་རེ་རེར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་རེར་
ཚུགས།།གྲོས་ཆོད་བཞག།དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།ལོ་ ༥༣།༥༤ རྱིང་ལ་ཚོགས་
འདུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཚོགས་མ་ཐུབ།།མྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུ་སུས་འཚོགས་ཀྱི་རེད།།གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དཀའ་ངལ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་
རྒུ་རྩལ་སྤྲུགས་བྱས་ཏ།ེ མཐའ་མར་ད་ེས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མེད་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་ཐུབ་རྒྱུ།།རག་ཐུབ་པ་འདྱི་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འཚོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད།།ས་ཆ་བཙོང་རྒྱུ་དང་ཐུག་པ་ཁོལ་ནའང་ཚོགས་གཙོ་དང་
ཚོགས་གཞོན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཕལ་ཆེར་ཨེ་ཡོད་ན།།འཛིན་སོང་ལ་ཟུར་དུ་འགན་དབང་ཡོད་བསད་པ་
ཞྱིག་རེད།།འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུའྱི་རྱིགས་།ཤྱིག་འཛིན་སོང་གྱིས་ཐད་ཀར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་བཀའ་
ཤག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།།ཡང་སྱིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྲོས་
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ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རྱིགས་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ལ་བསྟན་ནས། འདྱི་ནས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅདོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

༢༠༡༤།སྱིད་བྱུས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།།དེའྱི་ཐོག་བར་ལམ་དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ནང་དུ་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོད་མེད་ཞེ་དྲག་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག།མང་ཚགོས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཁ་ེཕན་ག་ར་ེཡོད་མེད་ཀྱི་ཐགོ་ག་ོརགོས་ཞ་ེདྲག་མེད་
པ་ཡྱིན་དུས། སྱིད་བྱུས་དེ་བོད་སྒྱུར་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གང་མང་ཞྱིག་གོ་རོགས་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་།ཤེས་ཏེ།།གང་ལྟར་
སུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྩྱིས་འབུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།། 

ད་ེནས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་རེད། ཉམ་ཐག་གྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རདེ།།སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་གང་ལ་གང་འཚམ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད།།དཔེར་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཁ་གྲངས་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་དེའང་ལྷག་བསད་འདུག།ད་ལྟ་བར་དུ་འཚ་ོསནོ་འབུལ་དགོས་པ་དང་།།རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག 
ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ཚུར་བསོམས་ནས་མྱི་གྲངས་།༡༢༨༣།ཡོད་པ་རེད།།མྱི་གྲངས་།༡༢༨༣།ལ་མྱི་ལོ་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུ་
གཟྱིགས་སངོ་གནང་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ོཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་གཅྱིག་ལ་སརོ་འབུམ་ ༤།༥།༡༠།༡༥།༢༠ 
རག་འདུག་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་མདགོ་ཁ་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱི་གྲངས་།༡༢༠༠།ཙམ་ལ་གང་
ལྟར་ལ་ོནས་ལ་ོབསྟུན་ནས་རགོས་རམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཆ་ེས་ནས་རགོས་པ་བྱས་པ་དེར་ཚརོ་བ་ཁནོ་
ནས་མེད་བསད་པ་དང་།།ཚུར་ད་ེནས་ཁེ་ཕན་ཆུང་ཆུང་རག་དུས་དེར་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་བཟོས་ནས་གླེང་བསད་རྒྱུ་འདྱི། སྱིག་
འཛུགས་ལ་བསྟདོ་སྨད་བྱདེ་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ང་ཚརོ་སབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།།འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་སྱིར་བཏང་འཚ་ོསནོ་སད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར།།འདྱི་
ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ཟ་ཁང་དང་། རླུང་ར་བཟོ་རྒྱུ། དར་ཅོག་པར་འདེབས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་འཆར་འདྲ་མྱིན་བཟོས་ནས་
རགོས་སོར་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་སོང་། ང་ཚོར་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡོད་པ་རདེ།།ན་གཞོན་རགོས་སོར་ཞསེ་རྩྱིས་འག་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ།།དའེྱི་ནང་དུ་ང་ཚསོ་ལ་ོརརེ་ཕལ་ཆརེ་སོར་འབུམ་ ༡༥༠ ཙམ་བུ་ལོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།།སནོ་རྩྱིས་ནང་
དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད།།འདྱི་ཉམ་ཐག་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་གང་ཡང་མ་རེད།།གཞོན་སེས་ནང་དུ་མྱི་གྲངས་ ༤།༥ དང་། 
མང་ན་མྱི་གྲངས་ ༡༠།༡༥ ད་ེའདྲ་ཚུར་རུབ་རུབ་བྱས་ནས། མྱི་ག་ཚོད་མང་བ་ཡོད་ནའང་ད་ེཙམ་བུ་ལོན་སད་རྒྱུ་དངུལ་
འབོར་དེའང་མང་བ་ཡདོ་རདེ།།ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་བརྒྱུད་སྐུལ་མང་པ་ོབྱས་པ་རདེ་དེ།།ཁུངས་འཁོལ་
པ་ཧ་ལམ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག།སྐབས་ར་ེམ་རྩ་གཡར་བཞག་པ་དེའང་ཚུར་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་
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ངལ་འཕད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་།།གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།།
ལས་གཞྱི་ཡོད་མུས་རདེ་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལོ་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་རེན་པས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དེ་དག་ལ་དབུས་ནས་མར་
རགོས་རམ་སད་རྒྱུ་ལ་ཨ་ཊ་ (Atta) ཀྱི་ལ་ོ ༡ དང་། འབྲས་ཀྱི་ལ་ོ ༡། སྣུམ་ལྱི་ཊར་ ༡། ཚྭ་ཀྱི་ལ་ོགང་མ་གཏོགས་གནང་མྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གྲོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པར་བརེན་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཟསོ་ན་ཧ་ལམ་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་དྲན་སོང་།།ང་ཚོ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་ནས་གནང་རྒྱུ་དེར་འབྲས་ཀྱི་ལོ་ ༥༠ 
རདེ།།རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཀྱི་ལ་ོ ༤༠ རདེ།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ད་ལྟ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེད་ཆ་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཕག་བསྟར་གནང་ཡོད་
པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས།། 

 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་འཁརོ་ལྷ་ཚང་བསདོ་ནམས་སྟབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།དེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཕུལ་ནས་ཁ་ནང་ལ་བཟས་ནས་ཕལ་ཆེར་མར་བཏང་ཡང་ཚར་ཡོད་ཀྱི་རེད།།
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱི་རག་མེད་པ་དང་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
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སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།།དཔེར་ན། འབྲས་ཆ་བཞག་ན་འབྲས་ཀྱི་ལ་ོ ༥༠ ཡོད་པ་རེད།།ཨ་ཊ་ཀྱི་ལ་ོ ༥༠ ཐམ་པ་ཕུལ་ཡོད་པ་
རདེ།།སྣུམ་ལྱི་ཊར་ ༡༠ ཡོད་པ་རདེ།།ད་ེབཞྱིན་ (Dal) དང་སན་མ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་ོ ༡༠ ཡོད་པ་རེད།།རྩམ་པ་ཀྱི་ལ་ོ ༥ 
བསོམས་པའྱི་འབུལ་ཐེངས་རེར་སོར་།༡༡,༢༠༠།བཏང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།།སྐར་མ་ ༥།། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།གནད་འགག་ཆེ་བ་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་དུས་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།།ངའྱི་དེ་ལ་ལན་མེད་ནའང་
འགྲྱིག་གྱི་ཡོད།།ཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།གཙ་ོབ་ོད་ེད་ལྟ་གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་ལས་ཁུངས་དང་ལས་
ཤག་ད་ེཚ་ོལ་གསར་སྐྲུན་བྱས་ནས་མྱི་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཞ་ེདྲག་ཐབེས་ཡོད་པ་རེད།།ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེདང་མཉམ་དུ་བར་སྐབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ལས་མང་པ་ོཞེ་དྲག་བསོན་
གནང་སོང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དབུས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔ་ེཆ་བཞག་ན་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་
དང་།།སེ་ཁྱིད་བྱེད་མཁན་མྱི་ད་ེཚ་ོལ་ཉྱིན་རེར་ཁ་པར་ཐེངས་ ༣༠༠ དང་ ༤༠༠ ད་ེའདྲ་འབྱོར་ནས་ད་ེཚོ་ལ་ཁ་ཡ་བྱ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག།ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཤག་གསར་པ་མང་པ་ོབསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད།།ཡྱིན་ནའང་ལས་ཤག་རྙྱིང་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
གོང་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཤག་སྐོར་ལ་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཁེད་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་བཏང་བཞག་ན་ང་ཚོར་འགྲྱིག་གྱི་རེད་མདོག་མདོག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་།།གསུང་སྟངས་ད་ེཏག་
ཏག་ཅྱིག་བསད་མ་སོང་དྲན་གྱི་འདུག།དནོ་དག་ལས་ཤག་གྲལ་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ་དང་པ་ོགཅྱིག་གཟྱིགས་ནས། 
ད་ེའཆར་འབུལ་བྱདེ་དགོས་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ།།མྱི་ཚང་ར་ེར་ེ
ལ་མྱི་གྲངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རདེ།།གནས་སྟངས་དརེ་མ་འངོས་པར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རགོས་བྱས་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་རང་
འདྱིར་ལན་མ་འཁརེ་རགོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།། 

གཉྱིས་པ་དེ། ལས་ཤག་ད་ེཚ་ོལ་བཞའ་ཚན་ཡོད་མེད་བཅས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་དུས། ལས་ཤག་འགའ་ཤས་
མྱི་གཅྱིག་གྱིས་མ་བངས། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་སོད་དུས་གཉྱིས་པ་དེས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས།།གསུམ་པ་དསེ་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས།།བཞྱི་པ་
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དེས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས།།ལྔ་པ་བར་དུ་སེབས་བསད་པ་ད་ེའདྲ་འདུག།ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་མྱི་གཅྱིག་ལ་སོད་རྒྱུ་འཆར་གཞྱི་
བྱེད་དུས། ལེན་གྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་མྱི་ད་ེལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་མཐུན་རེན་གང་ཡང་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག།ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་
འདྲའྱི་ལས་ཤག་གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ལེན་གྱི་མྱིན་ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་ན། ད་ེདངོས་གནས་ལས་ཤག་
ད་ེལ་མྱི་སོད་ལ་ོས་རེད་དམ་མ་རེད།།ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེ
ལ་ལན་དགོས་ཀྱི་མེད།།ད་ེཕར་ཕབེས་ནས་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས།།སྐར་མ་ ༥།། 

 

སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། གོ་སྐབས་བངས་
ནས་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་མཁན་གྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཁང་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་
སོང་།།ཚང་མར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ལྟ་ད་རམ་ས་ལ་རྒན་གསོ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་རྒས་
འཁོགས་ད་ེདག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཉེན་ཡོད་པ་དང་། ཉ་ེལམ་ན་ཚ་འདྱིའྱི་རེན་པས་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ངས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། རྒས་གསོ་ཁང་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གཟྱིགས་རགོ་དང་བྱམས་སངོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚང་མར་སོན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་འདུག 
བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་མྱིན་པར་སོང་ཙང་།།ཆ་ཚང་ལ་དུས་བཀག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུད་སོན་ཁབ་རྒྱག་འཆར་
འདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོན་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱལ་སྱི་འཕོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྱིས་སོན་ཁབ་བསོན་ཟྱིན་པའྱི་ངོས་ལེན་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་པའྱི་ཐོག་
དགངོས་ཚུལ་འདུག།གལ་ཏ་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
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གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་ཤག་སྐོར་ལ་ཞུས་ཚར་སོང་སྟེ།།ངས་བགྲེས་ཤག་སྐོར་ལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོས་གཞུང་གྱི་ས་ཆ་གནང་བའྱི་ཐོག་བགྲེས་ཤག་གསར་སྐྲུན་སྐབས་སུ་འགྲ་ོགྲོན་སོར་
འབུམ་ ༤།༥།༡༠ ག་ཚོད་ཕྱིན་ནའང་ཁང་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ས་རེད།།ཡང་སོ་སོའ་ིས་ཆ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་བགྲེས་ཤག་བསྐྲུན་པ་
ཡྱིན་ན་དེར་ཚད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ།།དེར་གཅྱིག་མཚུངས་མེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག།དཔེར་ན། ད་རམ་ས་ལར་ཕག་ལས་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁང་ལ་ལྟ་རགོ་ཞ་ེདྲག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད།།ཕྱིས་སུ་རྒན་ཡོལ་
ཕེབས་དུས་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོཆགས་ཡོད་པར་བརེན་བཤྱིག་གསོལ་གནང་དགོས་དུས་ཚད་གཞྱི་ཡོད་
པའྱི་སྐརོ་ག་ོཐསོ་བྱུང་།།འདྱིའྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 

ད་ེནས་ཉམ་ཐག་སྐརོ་ལ་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།།བོད་གཞུང་ནས་ལ་ོམང་རྱིང་ཉམ་ཐག་གྲངས་ ༡༢༨༣ ལ་
འཚ་ོསོན་ཕུལ་ནས་གཟྱིགས་རོག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།།ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག།ངས་མྱི་མང་ཚོར་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ།།གལ་ཏེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་ཉམ་ཐག་ཞུ་རོགས་གནང་། རེས་སུ་གནས་
སྟངས་ཧ་ཏག་ཏག་ཆགས་ན་ཉམ་ཐག་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཐུགས་ར་ེཆ།ེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 


