
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ། 
ཚགོས་དུས་བཅུ་པ། 

གྲོས་ཚགོས་ལས་རམི་གསར་ཤྲོག 
 

བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ 

 

 

གསར་ཨང།  ༨   འདྲོན་ཨང། ༦༤   དྷརྨ་ཤཱལཱ 



  
 
 

རྩོམ་སྒྲིག་ཚགོས་ཆུང། 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 
བད་ེཆནེ་མཚ་ོམྩོ། 

 

གསར་འགྩོད་པ། 
དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། 

བསྟན་འཛིན། 

ཚ་ེརྒྲིང་སྒྲིད་ཆྩོས། 

དཔལ་ལྡན་སྩོན་མ། 

ཡྩོན་ཏན་དབང་ཕྱུག 

བྱམས་པ་བྩོ་བཟང་། 

དཔལ་ལྡན་སྩོལ་མ། 

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

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
 
༡ 

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

 
 

༡༌༌༌༡༡ 
༢ མུ་མཐུད་ས་ེལེན་ཁང་མ་ལག་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས། ༡༢༌༌༌༢༥ 
༣ ལ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ས་འཐུས་མདེ་པ་ཁག་གྱི་སནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས། ༢༦༌༌༌༢༨ 
༤ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོ

གེང་ཟྱིན་པར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་དང་། ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་
གནད་དནོ་ཐགོ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༢༩༌༌༌༣༥ 

 
༥ 

ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབབེས། 
མུ་མཐུད་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་དང་། གཏན་འབབེས། 

 
༣༦༌༌༌༣༦ 

༦ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༣༧༌༌༌༣༩ 

༧ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

༤༠༌༌༌༤༡ 
 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད། 

 
༤༢༌༌༌༧༢ 

༩ གཞུང་འབལེ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ། ༧༣༌༌༌༧༣ 
 
༡༠ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའྱི་བརོད་པ་དང་པ།ོ  

 
༧༤༌༌༌༡༠༧ 

 
༡༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་གྱི་བརོད་པ་དང་པ།ོ 

 
༡༠༨༌༌༌༡༠༩ 

༡༢ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ།  ༡༡༠༌༌༌༡༤༣ 
 

༡༣ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 

མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་གྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ།  
 

༡༤༤༌༌༌༡༥༧ 
༡༤ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་

འདུའྱི་འགྲ་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། 
༡༥༨༌༌༌༡༥༩ 



 

༡༥ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་
དདོ། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། བརོད་
པ་དང་པ་ོདང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ།  

༡༦༠༌༌༌༡༦༧ 

༡༦ གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་
འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༤༥ པ། བརོད་པ་དང་པ་ོདང་། བརོད་པ་གཉྱིས་པ། 

༡༦༨༌༌༌༡༧༩ 

༡༧ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསལ་
སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་། ཁྱབ་ཁངོས་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐརོ་བསར་བཅསོ། 

༡༨༠༌༌༌༡༨༣ 

༡༨ སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་གསལ་བཤད།  ༡༨༤༌༌༌༡༨༦ 
༡༩ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། ༡༨༧༌༌༌༡༩༤ 

 



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད།  

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། ཕླེབས་མྱི་འདུག སླར་ཡང་ཆ་ཤས་བཞླེས་མཁན་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྐར་མ་ ༣། ད་ལྟ་ཕླེབས་མླེད་པར་སོང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་
ཕུན་སྱིད་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་བསམས་སངོ་། ཡང་དླེའྱི་མཇུག་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་
ལན་ཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཀུན་སློང་དང་དགོངས་པ་བཞླེས་ཕགོས། རླེས་སུ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་
ཞྱིག་ཕླེབས་སོང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

ངས་ཞུ་དོན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཁ་སང་ར་འཛིན་ལམ་སོན་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་དླེ་རླེད། ཞུ་ས་འདྱི་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་དང་། ཁ་འཐརོ་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམ་
པའྱི་ལས་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ཞླེས་པ་དླེ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་འོས་ཆོས་
ནང་ལ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་པ། རང་ལ་ོ ༢༥ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་དང་ ༥༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་དགོས། དླེ་ནས་འོག་དླེར་ "དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་མ་གྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པ། རང་ཉྱིད་དམ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སོད་གཅྱིག་ནང་མྱི་སུ་རུང་ནས་བུ་ལོན་སྒྲུབ་
འཇལ་མ་འཇལ་བ་མ་ཡྱིན་པ།" ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དནོ་དླེ་དག་གྱི་ཁ་ཡྱིག་ལ་ར་འཛནི་ལམ་སནོ་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད་དླེ། ང་ོ
བ་ོའཕླེལ་སངས་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ངས་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གཉྱིས་པ་དླེ་རང་ལ་ོ 
༢༥ ནས་ ༥༥ ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རླེད། འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ག་རླེ་དང་འགལ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་ལོའ་ིཚད་བཀག་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་ཆད་འོས་འཕླེན་ཆོག་པ། རང་ལོ་ ༢༥ ལ་
འསོ་འཕླེན་ཆགོ་པ། བཀའ་བནོ་རང་ལ་ོ ༣༥ སླླེབས་ན་ཞུགས་ཆོག་པ། དླེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དང་རང་དབང་ཅན་
གྱི་སླེ་ཚན་རྣམ་པ་ཚོ་དགུང་ལོ་ ༦༥ ཕླེབས་སོང་ན་རྒན་ཡོལ་ཕླེབས་དགོས་པ། དླེ་དག་གཞུང་འབླེལ་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་
འབླེལ་ནས་ལ་ོཚད་བཀག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་རྣམ་ལ་ལ་ོཚད་བཀག་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཁ་
གསལ་པ་ོཡོད་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལླེའུ་གཉྱིས་པ། གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་
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ཐང་དང་། ལས་འགན་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པ། འོས་བསྡུ་དང་། འོས་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟླེར་བ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། ངས་ག་རླེ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེ་ན། བརྒྱ་དཔོན་དང་སྱི་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་རྒྱུ་དླེར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟུར་
དཔང་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་སྡུད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། བས་ཙང་གཞུང་དནོ་གྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་ཀྱི་ལ་ོཚད་
གཏན་འབླེབས་དླེ་དག་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ་དག་རླེད། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་དང་ཁ་འཐརོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོད་ཤག་གྱི་
དཀལ་ངལ་ཞླེ་དྲག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་མ་ན་ལྱི་ཕོགས་སུ་ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་མོང་། ཕ་གྱིར་པ་ཀུལ་ 
(Patlikuhl) བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་འདྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སོ་བརྒྱབ་ནས་ལོ་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་ཕྱིན་
ཚར་འདུག མ་ན་ལྱི་ཕོགས་སུ་ཁ་ཐོར་ནས་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོད་ཁང་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་
ཅྱིག་འཕྲད་ནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་གྱིས་སློབ་གྲྭ་དླེ་ཁ་འཐརོ་བོད་མྱི་
དང་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཚོར་སོད་ཤག་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་དམ། ད་ལྟ་ག་ོཐོས་ལ་ཕ་གྱིར་རྒྱ་གར་གྱིས་ཧམ་པ་
ཟླེར་ནའང་རླེད། བཙན་དབང་ཟླེར་ནའང་རླེད། འཕྲགོ་གབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་
མྱི་ལ་ཤོར་བ་ལས་བོད་པའྱི་སོད་གནས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་གམ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐབས་ཤླེས་རྱིགས་གནང་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ནས་གསར་འབོར་དང་འབླེལ་བའྱི་སོད་ཁང་མླེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོད་ཁང་བསྐྲུན་པ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་ད་ལྟ་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཕླེབས་ན་སོར་འབུམ་ ༥ ཞྱིག་གུན་གསབ་དང་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གནང་བ་དླེ་དག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འཕྲོས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ 
སྐོར་ལ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་བས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ལོ་ ༥ རྱིང་ལ་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤླེས་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ནང་སྱིད་རླེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རླེད། དླེ་འདྲ་འཛུགས་ཆགོ་
གྱི་རླེད་ཅླེས་སུ་ལ་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། སུས་འགན་ཁླེར་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིག་འབླེལ་བྱུང་ཡདོ་ན་ང་ལ་དླེའྱི་ང་ོ
བཤུས་ཤྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། ངས་བར་ལམ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆླེན་ལ་ཐླེངས་གཉྱིས་
ཙམ་ཞུ་གཏུག་བས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་མ་ཐོགས་ནའང་གནདོ་མྱི་སླེལ་བས་གདླེང་ཚོད་ཡོད། དླེར་བརླེན་ང་ལ་དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འགན་སུ་ལ་སྤྲད་པ་རླེད། སུས་འགན་བངས་པ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འབླེལ་
ལམ་འདྲ་ག་རླེ་བྱུང་ཡདོ་ན། འདྱི་གཅྱིག་གནང་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ་གཞུང་ཞབས་བགླེས་ཤག་གྱི་ཁང་ག་ལླེན་སོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁང་ག་ཕར་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚརོ་བགླེས་
ཤག་གནང་རོགས་ཞུ་དུས། དླེ་འདྲ་ཡོད་མ་རླེད་དང་རག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་གནས་སངས་གཅྱིག་
མཚུངས་ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་པ་དླེ་འདྲ་མྱི་གངས་ ༣།༤ ཙམ་འདུག་ཅླེས་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་འགོ་བཞྱིན་འདུག འཆད་མཁན་དང་། 
ཁ་པར་གཏོང་མཁན་རླེ་ཟུང་ཡང་བྱུང་སོང་། དླེར་བརླེན་གནས་སངས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་གངས་ ༣།༤ ལ་རག་
དགསོ་པ་དང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རག་མྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཁང་བཙོང་པ་དླེའྱི་དངུལ་འདྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། 
བསླླེབས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་པར་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ལྟ་དུས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕག་བརྐྱངས་སོང་སླེ། གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཞོགས་པ་འདྱིའྱི་རླེས་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་ཞུས་ཡོད། ད་གྱིན་ཕག་བརྐྱངས་ཚར་བའྱི་མཚན་འབོད་
པའྱི་སྐབས་སུ་མླེད་པ་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དུས་ཚོད་རོགས་པར་བརླེན་ངས་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། 
སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཉམ་ཐག་རོགས་སརོ་བས་པ་དླེར་མྱི་ཚང་མར་
མཐངོ་ཚུལ་མ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ངས་བལྟས་ན་གཞུང་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་རླེད་སྙམ། ལ་ོསུམ་བཅུ་ས་ོགངས་རྱིང་
གཞུང་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཚརོ་ལྟ་སངོ་བས་པ་དང་། ད་ལྟ་འདྱིར་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བས་བཞག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
གྱི་འོག་ལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རླེད་འདུག གལ་ཏླེ་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ན། འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་གལ་
ཆླེན་པོ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མར་སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་འགན་དང་། སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ཡྱིད་ཆླེས། སྱིག་
འཛུགས་འདྱིར་ཆླེ་མཐངོ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རླེད། གང་རླེད་ཅླེ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཞན་རླེན་གྱི་བསམ་བ་ོ
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེ་སྔའང་ཞུ་མོང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞུ་
ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་ོསོའ་ིལས་ཁུངས་ལ་ཕླེབས་ནས་ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ག་རླེ་ཆགས་པ་རླེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་མཁན་ཡོད་ན། སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་བཟོས་ནས་དླེའྱི་འོག་ལ་མ་སོང་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་དངོས་ཡོད་ཚོར་མ་
རག་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག་སྙམ། ལབ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་སངས་ལ་མ་
གཟྱིགས་པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་སོད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་ཤས་ལོ་ ༢༠།༣༠ ཕྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་གསུངས་སོང་། ས་གནས་སུ་ཁང་སྲུང་ཆླེད་དུ་རྒྱ་གར་བ་དླེ་འདྲ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཉམ་ཐག་
ལས་ཀ་མླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་འདྱི་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་རླེད། འདྱིར་སློབ་གྲྭའྱི་ཆླེད་དུ་ཁང་སྲུང་དགོས་ཟླེར་དུས་རྒྱ་གར་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་
ནས་ལས་ཀ་ཆླེ་ཆུང་ཆུང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་སོ་སོའ་ིས་
གནས་དང་། ས་ོསོའ་ིསྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་ཆླེད་དུ་ས་ོསྲུང་བླེད་མཁན་ཞྱིག་དགསོ་འདུག་ཟླེར་དུས་
བླེད་མཁན་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཞྱིག་བཞླེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་སནོ་བླེད་དགོས་རླེད་བསམ་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་གྱིས་བདླེ་སྡུག་ཞུས་པ་དངསོ་གནས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེར་
ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབས་ནས། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས་ལྟ་དགོས་རླེད་བསམ་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་འདྱིར་ང་
ཚ་ོཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། གཞུང་གྱིས་ལྟ་རོག་བླེད་ཀྱི་མླེད་པ་དླེ་
འདྲ་བཤད་ན་དླེའྱི་ག་ོབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད། ལ་ོཉྱི་ཤུ་ར་གངས་རྱིང་ཉམ་ཐག་ཁངོས་སུ་བསད་ཡདོ་ན་གནས་སངས་ག་
རླེ་ཆགས་པ་རླེད། ངས་དླེ་སྔའང་ཞུ་མངོ་། ཉམ་ཐག་གྱི་ཚགི་འདྱི་མླེད་པ་བཟ་ོརགོས་གནང་། དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ ཤྱིག་ག་དུས་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ན་ཚ་ཛ་དྲག་པ་ོདླེ་འདྲ་ཕོག་ན། མྱི་ཚང་དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མླེད་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་གྱི་ལམ་སོན་འོག་ནས་སྱི་
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ཚགོས་ནས་ཞལ་འདླེབས་བསྡུས་ཏླེ་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ་དང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་།༽ 

 

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་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སྔོན་ཁབ་ཏག་
ཏག་སནོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གནད་དོན་འདྱི་ར་བའྱི་མངའ་སླེ་
ས་ོསོའ་ི (State Subject) ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མངའ་སླེ་སོ་སོར་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནང་སངས་མྱི་འདུག  

དླེ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ (WHO) ཡྱིས་སྔོན་ཁབ་བསོན་པ་དླེ་ཚ་ོལ་ཚད་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་སོང་། 
ད་ལྟ་ (Aarogya Setu) ཞླེས་ (Apps) འདྱི་ (Download) བས་ནས། དླེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་ཁབ་དང་པོ་བསོན་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་དླེའྱི་ (Data) ཡར་བཅུག་ན། རླེས་མ་སྨན་ཁབ་གཉྱིས་པ་དླེ་ག་དུས་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་གསལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། འདླེ་ཁླེར་ནས་ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁས་ལླེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་
ཁས་ལླེན་བ་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་ས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

གསུམ་པ་དླེར་ངས་གསལ་པ་ོའདྲ་ག་ོཡོད་ས་མ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གས་ོབས་པ་དླེ་ཚོར་དངུལ་
འབོར་ཚད་གཞྱི་སྱི་སྙོམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཕལ་ཆླེར་གསུང་གྱི་འདུག སྐབས་རླེར་ཉམ་ཐག་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་གནས་
སངས་དང་། ཁང་པ་ཡག་སྡུག་གྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ལ་དཔགས་པའྱི་དངུལ་འབོར་སྱི་སྙོམས་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རླེད། 
ཁད་པར་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཚོར་ར་འཛིན་ལམ་སོན་བཟོས་ཡོད་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཕླེབས་སོང་། ར་འཛནི་ལམ་སནོ་འདྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་མླེད་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ལ་གང་འཚམ་
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བས་ཡོད་པའྱི་ཁུལ་ཡྱིན། སྐབས་དླེ་དུས་ར་འཕྲོད་པ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་རགས་ཟྱིན་བཟོས་ནས་བཀའ་ཤག་
ལ་སྙན་སླེང་ཞུས། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་མཐའ་མཇུག་དླེར་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱླེན་གཅྱིག་ག་རླེ་
བཞག་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ར་འཛིན་ལམ་སོན་དླེར་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བསན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་
ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཡ་ོབསང་བས་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་པ་ག་རླེ་འདུག ང་ཚོས་དམ་དོན་ཞུ་ཆོག་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་པ་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ཁང་པའྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ར་
བའྱི་ཕྱི་ལ་ོདགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་ལ་ཆུ་ལོག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། ཆུ་ལོག་གྱི་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་
མར་ཡ་གྱིར་བསད་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་ཅོན་ཏ་ར་ལ་ས་ཆ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་མར་སོས་
པ་རླེད། བར་ལམ་ཡ་གྱིར་འཚེམ་པ་ོལ་སོགས་པ་སྦྱང་རྒྱུའྱི་ལག་ཤླེས་ཀྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། སྐབས་ཤྱིག་ང་
དླེར་སླླེབས་སོང་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག དླེའང་ཧ་ལམ་ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད། ར་བའྱི་དླེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་བོད་ཁྱིམ་རང་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ས་གནས་སྐོར་སྲུང་བར་ (Police) 

ཁང་ག་བཏང་ནས། དླེ་མར་དོན་རོགས་མ་བས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་
སོང་། གནས་སངས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ཐུབ་བསན་ར་ོརླེ་ལགས་མར་ཕླེབས་རགོས་ཞུས་ནས། 
ང་ཚོས་དླེའྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དླེར་ང་ཚོས་བོད་ཁྱིམ་ལ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕན་བུ་སློག་
དགོས་ནའང་སློག་གྱི་ཡྱིན། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་ང་ཚོར་ཚུར་རྱིས་སྤྲོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་ན་ལྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉླེ་འཁོར་ནས་ཡར་ཕླེབས་འདོད་ཡོད་མཁན་ཡོད་ན། འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་ཚང་མ་བཟ་ོབཅོས་བས་
ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་མྱི་ལ་དཔགས་པའྱི་བག་ོསྤྲོད་བླེད་ཐུབ་ན་བསམས་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁརོ་སོང་། བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བའྱི་
སྐབས་དླེར་བདོ་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་གྱིས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡངོ་གྱི་མ་རླེད། དླེ་སྱི་ཚགོས་ཤྱིག་གྱི་བདླེ་དནོ་ལ་ཕན་
ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞལ་བཞླེས་བཟང་པ་ོཐབོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་རང་གཅྱིག་
པུས་ཐག་གཅོད་གནང་ཐབས་མླེད་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་སླེང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་བཀའ་གནང་སོང་། དླེ་
ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པའྱི་རླེས་སུ་ང་ཚོས་ཡར་དྲན་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་མྱི་རླེ་ཟུང་གྱིས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དངུལ་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་སྐུ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་ཁང་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོགནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་དགག་པ་སནོ་
མཁན་བྱུང་འདུག ང་ཚརོ་བཀའ་ལན་ག་རླེ་གནང་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ས་ཆ་དླེར་ཁྱིམས་ཀྱི་རགོ་ག་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། རགོ་
ག་དླེ་གཙང་སླེལ་བྱུང་མཚམས་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་སོན་གནང་སོང་། དླེར་ང་ཚོས་བསར་དུ་
བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་འདུག་ཏན་ཏན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་མཉམ་དུ་ས་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་ལ་ 
(Gorkhaland) ཡྱི་རོག་ག་ལྷག་པའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པོ་འཕྲད་ནས། ས་ཆ་དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་འཕྲོག་རྒྱུའྱི་
སྱིགས་ར་བསྐུལ་བ་དང་མྱི་ཡོང་ནས་དཔུང་ངོམ་བས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་
འདྱི་མཁླེན་རགོས་སླད་མ་ཞུས་ན། ཡ་གྱིར་ས་ཁང་ཚོང་སྒྱུར་བ་རྒྱུ་དླེ་ཚའོྱི་རྱིགས་ཧ་ལམ་ང་ཚསོ་ (Chocolate) བཙངོ་པ་
ལྟ་བུ་ལས་སླ་མདགོ་ཁ་པ་ོགནང་འདུག་བསམས་པ་དྲན་མྱི་སྱིད་པ་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་གོང་དུ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
ཟུར་དུ་ཡྱིག་ཆའྱི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ཀྱི་གནས་སངས་སྐོར་རླེད་འདུག ཁ་སང་ངས་གསལ་བཤད་
ཞུས་པ་དླེ་ཏམོ་ཙམ་འཁྲུགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད། ངས་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་ཟླེར་ན་གནད་དནོ་དླེ་རྒྱ་གར་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཁང་ལ་ཁྱིམས་གཏུག་བས་པ་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཁང་ (High Court) ནས་ཆ་ཚང་གཏོར་བཤྱིག་
གཏང་རྒྱུའྱི་ བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་དླེར་ [National Green Tribunal 

(NGT)] ཁོར་ཡུག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་དབང་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཕུལ། དླེའྱི་ (Chairman) ཡང་ (High Court) 

བགླེས་ཡོལ་ཕླེབས་པའྱི་ཁྱིམས་དཔོན་ཞྱིག་བསྐོ་གཞག་གནང་ནས། བར་ལམ་ཁོར་ཡུག་དང་འབླེལ་བའྱི་ (Green 

Tribunal) ཟླེར་བའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས། དླེར་ཆ་ཚང་རྱིས་སྤྲད་པ་ཞྱིག་རླེད། (Green Tribunal) གྱིས་
ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལག་ལླེན་བསར་བའྱི་སྐབས་སུ་སབས་ལླེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོན་ཆླེན་དང་། 
འཕྲོད་བསླེན་གྱི་བོན་ཆླེན། ཕལ་ཆླེར་བོན་ཆླེན་ལས་ཁུངས་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞླེས་མཁན་ཞྱིག་སྨན་རྱིས་ཁང་
གྱིས་མཛད་སོར་གདན་འདྲླེན་ཞུས་པ་རླེད། ང་ཚོས་སྐབས་དླེ་དུས་བཅར་བ་ཡྱིན། བཅར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་ཁོ་རང་ས་
གནས་སུ་གདན་འདྲླེན་ཞུས། ས་ཆ་དང་གནས་སངས་འདྱི་རླེད་ཅླེས་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས། མཐའ་མར་སབས་ལླེགས་པ་ཞྱིག་ལ་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཧྱི་མ་ཅལ་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ 
༢༠༡༤ གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་གཞྱི་ཞྱིག་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ན། (Green 

Tribunal) གྱི་ཐག་གཅོད་ནང་དུ་ (Bona Fide Settler) ཟླེར་བ་ཞྱིག་དང་ (Deliberate Encroacher) ཟླེར་བའྱི་
ཚིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ཡ་གྱིར་བཞུགས་པའྱི་བོད་པ་ཚོ་ (Deliberate Encroacher) རླེད་དམ། (Bona Fide 

Settler) རླེད་དམ། དླེའྱི་ (Definition) ཏག་ཏག་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་འདུག་ཅླེས་བཀའ་
བསྡུར་བྱུང་བ་རླེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་དླེ་སྐབས་དླེ་དུས་ (DC) དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་ས་གནས་རོང་དཔོན་དང་། ཤྱིང་

ནགས་ལས་ཁུངས། གོང་སླེ་ལས་ཁུངས་ནས་གཅྱིག ས་གནས་འག་ོའཛནི་དླེའྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ། (पटवारी) དང་ 
(तहसीलदार) དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས། ད་ལྟ་བོད་པ་
སོད་སའྱི་ས་ཆའྱི་ (Survey Number) ག་རླེ་རླེད། ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ (Report) ཁླེར་ཤོག་ཅླེས་གསུངས་
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ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགག་བ་ ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབས་ནས། ལྟ་བ་མ་
མཐུན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ང་ཚོར་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་རླེད། བྱུང་བ་གཞྱིླེར་བཟུང་གནས་ས་ོའདྱི་
ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚསོ་མངའ་སླེའྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆླེ་མཉམ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས། ཁ་ོརང་མགགོས་པ་ོགནས་ས་ོགཏོང་ཐུབ་
པ་རླེད། ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་བླེད་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོར་སོང་། མཐའ་མར་གནད་
འགག་གཙོ་བོ་དླེ་ག་རླེ་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་སླེ་མངའ་སླེ་གཞུང་གྱིས་བཟོས་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་དླེའྱི་ནང་དུ་ (Bona Fide Settler) དང་། (Deliberate Encroacher) ཞླེས་ཚིག་གཉྱིས་ཡོད་དུས་བོད་པའྱི་
གནས་སངས་འདྱི་ (Deliberate Encroacher) རླེད་དམ། (Bona Fide Settler) རླེད། དླེ་གཉྱིས་གསལ་པོ་བཟོ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་དླེའྱི་སང་ལ་ལྷག་པ་རླེད། མངའ་སླེའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚསོ་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག (Definition) འདྱི་ག་རླེ་རླེད་གསལ་པོ་བཟ་ོརོགས་ཞླེས་ཡྱི་གླེ་སྔ་རླེས་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་
མངའ་སླེའྱི་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆླེས་ (Home Secretary) གནང་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། དབུས་ཀྱི་ (Emmissary) ཡྱིས་ 
(Home Secretary) ལ་ཕག་བྱིས་གནང་ནས་ལན་ད་དུང་མ་རག་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་གོ་དོན་ 
(Definition) གསལ་པ་ོཆགས་སོང་ན། ཐག་གཅོད་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་པ་མངའ་སླེ་གཞུང་
གྱིས་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་ཁྱིམས་བཟོས་པ་དླེར་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། 
ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་གཞྱི་འདྱི་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཆགས་སོང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་མར་ (CTRC) གྱི་མྱིང་ཐགོ་ (Lease) སྤྲད་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསད་ཡདོ་ཅླེས་སྙན་སླེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སངས་སྐོར་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོས་དླེ་ག་རང་དྲན་གྱི་ཡོད། ཉམ་
ཐག་ཟླེར་བའྱི་ཚགི་འདྱི་ང་རང་ཆ་གཞག་ནའང་བ་ོལ་བབ་པ་ོམླེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
ཏགོ་ཙམ་ཡག་སྡུག་དང་རྒྱུ་ཆླེ་ཆུང་སོགས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུའྱི་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོ
དུས་སནོ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་མཐོང་གྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ་རླེད། ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་གོང་ལ་ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་
ཚར་བ་རླེད། སྔོན་མའྱི་རྱིས་གཞྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཞླེ་དྲག་གྱིས་ཉུང་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཐོག་མར་ང་ཚོར་ཉམ་ཐག་གངས་ 
༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་རླེད། ཉམ་ཐག་གངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་བར་ལམ་ལོ་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༢༠༠ ཐོག་ལ་མར་བབ་ཡོད་པ་རླེད། དོ་
བདག་ས་ོསོས་བཟང་སདོ་ཐགོ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིར་མཐླེན་བླེད་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ཡང་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་
དགུང་ལོ་ཡར་སླླེབས་ནས། ཕ་མ་སྤུན་མཆླེད་སོགས་ལྟ་རོག་བླེད་མཁན་མླེད་པའྱི་རྱིགས་དླེ་དག་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ཕར་
བཅུག་ཡོད་དུས། ཉམ་ཐག་གྱི་གལ་རྱིམ་ནང་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་གང་ལྟར་གནང་
སངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕྱིར་མཐླེན་བས་པ་བཅས། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་གངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ནང་ནས་གངས་ 
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༡༢༠༠ ཐགོ་ལྡབ་གཅྱིག་ལྷག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་གང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་དངུལ་དང་འཚ་ོ
རླེན་སྤྲད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན། ང་ཚོས་ལག་ཤླེས་
སྦྱོང་བརར་དང་། མྱི་གངས་ ༥། ༦། ༡༠ ཤོག་ཁག་བཟོས་ནས། དླེ་ཚོར་བུ་ལོན་འདྲ་སྤྲད་ནས་ལས་རྱིགས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཞུགས་ནས་འཚ་ོབ་སླེལ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ང་ཚརོ་ལས་འཆར་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རླེད་དླེ། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱ་སླེད་གཏོང་དགསོ་
ཡོད་ན་ངླེས་པར་དུ་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དོན་ཐོག་བགོ་གླེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སླེ་ལན་འབླེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་རྱིས་
དང་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླེ་ལླེན་ཁང་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་དླེ། བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དནོ་ཚན་གཉྱིས་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་མ་སོང་། དླེ་
གསལ་པ་ོབཟ་ོརོགས་བསོ། དང་པ་ོདླེ་ལ་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཁང་གྱི་དངུལ་དླེ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་
དམ་མ་རླེད། མླེད་ན་ག་པར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་བགླེས་ཤག་རག་པ་དང་ཁག་ཅྱིག་ལ་མ་རག་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས། དླེར་གསལ་བཤད་སབས་འཇུག་ཡོང་བ་ཞུ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དངོས་གནས་བས་ན་དླེ་མཇུག་སྱིལ་ཚར་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གསལ་བཤད་མ་ཕླེབས་པ་འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རླེད། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགངོས་དག དྲྱི་བ་མང་དྲགས་དུས་འཚབ་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་འདྲ་བས་ཏླེ་ལྷག་བསད་པ་རླེད་
འདུག བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་ཉོ་མཁན་ཕལ་ཆླེར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞླེ་དྲག་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གྱི་རླེད། ས་ཆ་མ་
བཙོངས་ན་ལོ་མང་པོ་ཕྱིན་ཡང་བཙོངས་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ཚོགས་གཏམ་ཕླེབས་ཀྱི་རླེད། བཙོངས་ན་བཙོངས་ནས་
འགྱིགས་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ཚགོས་གཏམ་ཞྱིག་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག དཔླེར་ན། སང་ཏགོ་གྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ལ་ོ
ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་མ་འཚངོ་རགོས་གནང་། ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བ་རྒྱུ་ཡོད་ཟླེར་ནས། བ་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཁང་པ་རྩྭ་སླེས་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་འདྱི་རླེད། གཉྱིས་པ་དླེ་ (Pokhriabong) སློབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་ལོ་
ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་ཁང་སྲུང་ཞྱིག་ལ་དནོ་དག་གང་ཡང་མླེད་པར་ག་སྤྲད་ནས་འཇོག་དགོས་བྱུང་བ་རླེད། གོག་རྱིན་
དང་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་གྱི་འགོ་སོང་ ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་ནས་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་
ལྷག་བསད་ན་ནྱི་ལྷག་བསད་པའྱི་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་དངོས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་
སོང་། བས་ཙང་ལྷག་དུས་ལྷག་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ས་གོག་འགོ་བ་དང་། ཁང་པ་རྱིང་པ་ཆགས་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཆུའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་རྐྱལ་རྒྱག་མཁན་དང་ཉལ་སའྱི་ནང་རྐྱལ་རྒྱག་མཁན་གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་
ཁག་ཁག་ཡོད་པ་རླེད། ཉལ་ས་ནང་སདོ་མཁན་དླེས་རྐྱལ་དླེ་འདྲ་བརྒྱབ་ན་བསམ་པའྱི་རླེ་བ་གཞྱིར་བཟུང་ཆུའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་
མཁན་དླེས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཁད་པར་མཁླེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག  

 བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་དླེ་ང་ཚོའྱི་གན་རྒྱ་གཞྱིར་བཟུང་སོར་འབུམ་ ༨༠ ཐམ་པ་ཞྱིག་སྔ་འདོན་སྤྲད་ཟྱིན་པ་རླེད། རོག་
ཞྱིབ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཡོད། དླེའྱི་རླེས་ལ་ཕལ་ཆླེར་སོར་འབུམ་ ༩༠ འབོར་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའང་ང་ཚོས་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཆ་ཚང་རྱིས་ཁུར་ཞུས་ཡོད། ཁ་སང་སོར་འབུམ་ ༩༠ སྤྲད་ཚར་བའྱི་རླེས་
སུ་ང་ཚོས་ཕར་བཙངོ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་ཨླེ་ཀར་ ༡༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་བདག་དབང་ང་ཚོར་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་གསལ་པ་ོ
མླེད་པ་ཨླེ་ཀར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ས་ཆ་དླེ་བཙོང་རྒྱུའྱི་ནང་བཞག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ས་ཆ་དླེ་ཉ་ོའཚོང་བ་
རྒྱུ་ཕར་ཞགོ་ (Bengal) གཞུང་གྱི་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ང་ཚོས་ཚུར་བཟས་འདུག དླེ་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། ས་
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ཆའྱི་བདག་དབང་འདྱི་ང་ཚོས་ལོ་ ༥༠།༦༠ ཉར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ལ་འགོ་སོང་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཏང་ནས་
ཡྱིག་ཆ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་རླེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ང་ཚོས་བཙོངས་པའྱི་ས་ཆ་ཨླེ་ཀར་ ༧ ལྷག་ཙམ་རླེད། 
དླེར་སོར་འབུམ་ ༩༠ ཐམ་པ་སྤྲད་ཚར་རླེས་སུ། ཁོ་རང་ཚོས་ཉོས་པའྱི་ས་ཆ་དླེར་ལྕགས་རྱི་ཞྱིག་བསྐོར། དླེ་ནས་ང་ཚོས་ 
(Sale Deed) བཟོས་ནས་ (Mutation) བས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་དླེའྱི་འཕྲོས་འཛར་དངུལ་གང་ཡོད་པ་ཚུར་སློག་རྒྱུ་
སོགས་གན་རྒྱ་གཞྱིར་བཟུང་ཚུར་བངས་ཡོད། གང་བངས་པ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནང་ཚུད་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

 དླེ་ནས་བགླེས་ཤག་སྐརོ་ངས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན། བགླེས་ཡལོ་ཕླེབས་ཚར་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དླེ་སྔ་བགླེས་ ཤག་
གྱི་དོད་ཞུས་ཚར་བ་བས། དླེ་ནས་བགླེས་ ཤག་དོད་ཕྱིར་སློག་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། བགླེས་ཤག་གནང་རགོས་ཟླེར་དུས། སྱིག་གཞྱི་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཕྱིར་བཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་བགླེས་ཤག་གནང་ཐབས་མླེད་པ་རླེད། 
དཔླེར་ན། འགན་འཛིན་སླེ་ཚན་ཡྱིན་ན་བགླེས་ཤག་དོད་སོར་འབུམ་ ༡༦ དང་། ལས་བླེད་སླེ་ཚན་ཡྱིན་ན་སོར་འབུམ་ ༡༤ 
ཙམ་ཞྱིག་རླེད། བགླེས་ཤག་དོད་ཞུས་ནས་དུས་ཚདོ་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཚར་རླེས་དངུལ་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་བགླེས་ ཤག་གནང་
རགོས་ཟླེར་ནས། དླེ་འདྲ་ཕྱིར་བཤྱིག་རྒྱག་མཁན་མང་པ་ོཆགས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་བསད་
ཀྱི་མླེད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ཤླེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་ཕལ་ཆླེར་དླེ་འདྲའྱི་ང་ོབཞླེས་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཡང་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ན། དླེ་རྱིང་གསུང་སབས་མ་བདླེ་བ་ཡྱིན་ནའང་གོས་
ཚོགས་གོལ་བའྱི་རླེས་སུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁླེན་
རགོས་ཡོང་བའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དོན་གྱི་བགོ་གླེང་འདྱི་ཡང་བསར་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་
ལགས། སླེ་ལླེན་འབླེལ་མཐུད་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་ (COVID-19 Nepal Response Team) དང་
འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་བདླེ་སྲུང་དང་འབླེལ་བ་འདུག དླེ་
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ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད་བསམ་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དླེར་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་ཡདོ་པ་རླེད། ཚང་མས་གསན་ཡོད་པ་རླེད། དླེང་སང་སྐད་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དཔླེ་མཚནོ་ཞུས་ན་སབས་བདླེ་
པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཚར་བ་རླེད། ད་ལྟ་སླེ་ལླེན་ཁང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ངའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱུར། བདླེ་སྲུང་བཅས་ཆ་ཚང་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དབར་འབླེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བས་ཙང་སྐད་ཆ་དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་བླེད་དགོས་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་གཉྱིས་དབར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབླེལ་བ་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེར་ངོས་
ལླེན་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། སླེ་ལླེན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་
རགོས་གནང་། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་མཁན་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་
གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བོད་མྱིམང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བླེད་ཕོགས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་སླེར་གྱི་གསལ་བཤད་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐོག་ནས་
ཕླེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་འདྲ་བས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སླེ་ལླེན་འབླེལ་མཐུད་ཁང་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ོབདག་རང་ཉྱིད་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་ལ་ོ ༢༠ སྔནོ་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིསྱིད་གཞུང་གྱི་འགོ་ཏུ་བསད་མ་ཐུབ་པར་ཡངོ་ནས། ཐགོ་མར་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་འབརོ་བ་
རླེད། མྱི་ལོ་ ༢༠ ཐམ་པའྱི་རླེས་ལ་ཡང་བསར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་དང་གོ་རྱིམ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་
ནས་བཟོས་པའྱི་ནད་ཡམས་དླེས་རྐྱླེན་པས་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ཡང་བསར་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། 
གནས་སངས་དླེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་དླེ་ཚ་ོསྤུས་དག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག 
ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་དང་ཡར་རྒྱས་ཞླེ་དྲག་ཕྱིན་འདུག ང་ཚོ་ཐོག་མར་རྒྱ་གར་ལ་འབོར་དུས་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཁང་
ཁུངས་དླེ་ཚ་ོཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟ་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་དླེ་ཚ་ོསྤུས་དག་པ་ོདང་། ཚད་ལྡན། ཡག་པ་ོ
ཞླེ་དྲག་བསྐྲུན་འདུག ཡྱིན་ནའང་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་བརྒྱབ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཅ་ལག་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་བདག་
པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ག་རླེ་མཐངོ་སོང་ཟླེར་ན། སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་དླེ་ཚོའྱི་ས་ོདང་སླེའུ་ཁུང་སང་ལ་རྩྭ་དང་

རྱི་ ཤྱིང་སླེ་ཡོང་གྱི་འདུག སླེ་ལླེན་འབླེལ་མཐུད་ཁང་གྱི་ཟུར་གྱི་བཙོག་ཆུ་འགོ་ས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (नली ) 
འདྲ་ཞྱིག་ལབ་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གད་སྙྱིགས་ཁླེངས་ནས། གང་ལྟར་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་མྱི་
འདུག དླེ་བཞྱིན་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་དུ་རྩྭ་ཐང་དླེ་ཚ་ོབདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་ཙང་། རྩྭ་སངོ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཡར་སླེས་
ནས། དླེའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཁོན་ནས་ཡོད་ས་མ་རླེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བས་ནས་བཞག་འདུག ཐག་ཉླེ་པ་ོཡྱིན་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་
གཅྱིག་གཟྱིགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཁང་པ་དླེ་དག་བདག་པ་ོཡག་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་དླེ་
ཚ་ོརྨང་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དཔླེ་མྱི་སྱིད་བརན་པ་ོདང་། སྤུས་དག་པ་ོཞླེ་དྲག་བརྒྱབ་འདུག་སླེ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་མྱི་འདུག བདག་པ་ོ
མ་བརྒྱབ་ན་ལོ་ཤས་ནང་ཁང་པ་དླེ་དག་ཉམས་འག་ོས་རླེད། མར་ཞྱིག་འག་ོས་རླེད། ཁང་པ་དླེའྱི་རྨང་གཞྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དང་། སླེ་ལླེན་ཁང་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་ཅ་ལག་དང་ཁང་ཁུངས་དླེ་ཚ་ོབདག་པ་ོཡག་
པ་ོཞྱིག་རྒྱག་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེར། སྱིར་བཏང་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབླེལ་
ཡོད། འབླེལ་ཆགས། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་འཆད་དུས། སླེ་ལླེན་ཁང་ལ་ཚིག་ཐ་ོགང་འདྲ་བརྒྱབ་ཡོད་མླེད་དང་། དླེ་ཚོའྱི་
གཞྱི་འཛནི་སངས་ཀྱི་གནས་སངས་གཅྱིག ཡང་དླེ་མ་ཡྱིན་པ་བས་ནས་དླེང་སང་ད་ོབདག་ས་ོསོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནས་དླེ་ཚརོ་
ར་འཛིན་བླེད་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས། ངོས་འཛིན་དླེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ པའྱི་
ནང་དུ་ནང་པ་ལ་ (Nangpa La) བརྒྱུད་ཕླེབས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཚིག་ཐ་ོདམྱིགས་བསལ་འགོད་དགསོ་ཀྱི་
མ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་སུ་ ཤུགས་ཆླེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཁབ་བསགས་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། ཁངོ་ཚའོྱི་ནང་
ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་དླེ་ཚོའྱི་པར་དང་། བོད་ནས་སླླེབ་མཁན་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་གས་སུ་ཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོའྱི་
ཚིག་ཐ་ོདླེར་ཞླེ་དྲག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་དང་འབླེལ་ཆགས་གང་
རུང་གྱི་ནང་དུ་ངསོ་ལླེན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད་ཅླེས་རླེ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླེ་ལླེན་འབླེལ་མཐུད་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་
གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གགས་བསད་པའྱི་འབླེལ་ཆགས་ཤྱིག་ཆགས་སོད་
ཀྱི་ཡོད་ཙང་ངསོ་བཞླེས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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བསམ་ཚུལ་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབོར་བ་ཚོར་སོད་ཤག་སྐྲུན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དང་ཁང་པ། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། ས་ཆའང་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁ་སང་ང་རང་ཡང་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་སོད་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། སྱིར་བཏང་སླེ་ལླེན་
ཁང་འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབོར་བ་ཚོ་ལ་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་མླེད་
དུས། ས་ཆ་དླེ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སབས་འཇུག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་གཙང་ས་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐོར་ལ་
གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ལས་བླེད་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་
རྐྱླེན་པས་ལས་བླེད་མང་པ་ོཞྱིག་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འཁར་ཡོད་པ་རླེད། ཆར་དུས་སྐབས་སུ་རྩྭ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེས་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ནས་ཆུ་ཡུར་དླེ་ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གཙང་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན། གཡས་གཡོན་དུ་རྒྱ་གར་དང་། 
དླེ་དག་གྱིས་ཆུ་འག་ོས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གད་སྙྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གཡུག་གྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་དང་། 
གང་ཐུབ་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་པ་ལའྱི་དོན་རྐྱླེན་ཁོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་ཚང་མ་
དང་ཐགོ་ཡོང་དུས་ནས་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བས་ནས་ཁངོ་རང་ཚརོ་སྨན་བཅསོ་བ་རྒྱུ་དང་། མཐུན་
འགྱུར་སྦྱ་རྒྱུ། གལ་ཏླེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན་ནའང་། ཁངོ་ཚ་ོནང་པ་ལའྱི་དནོ་རྐྱླེན་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་རྒྱབ་གཉླེར་
དླེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་དང་། འབླེལ་ཆགས་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྱིག་གཞྱི་དླེ་གཞྱིར་བཞག་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་དླེར། ཕན་ཚུན་བསམ་འཆར་གྱི་ཚུལ་དུ་མ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བླེད་དུས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་
བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཁང་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག འཛནི་གྲྭ་བཅས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོ
གསར་འབོར་སོད་སར་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གསུངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་
ཁང་དང་། ལྡྱི་ལྱིའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་གསུམ་ཀ་གཞུང་འབླེལ་གྱི་སོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བླེད་སོད་
གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། དྷ་སའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་ལ་གསར་འབོར་མླེད་དུས། ལས་བླེད་ཚོར་སྦྱོང་བརར་སྤྲད་རྒྱུ་
དང་། ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་ཚོར་སྦྱོང་བསར་སྤྲད་རྒྱུ། ལས་བླེད་སྦྱོང་བསར་ཁང་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁླེན་གྱི་རླེད། གཉྱིས་པ་དླེར། ད་ལྟ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་གནས་
སངས་སྐབས་སུ་མྱི་ ༡༠༠༠ ཞྱིག་ཟུར་བཀག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཛ་དྲག་གྱི་དུས་སུ་ཕན་ཐོགས་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སླེ་ལླེན་ཁང་སོ་ཕླེས་བསད་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། 
ང་རང་གྱིས་དླེ་ག་རང་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཁུར་ཕོགས་དླེ་ཡྱིན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བར་གཏངོ་བླེད་ཅྱིག་རླེད། ས་ོབརྒྱབ་
ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསར་འབརོ་གྱི་སོད་ཤག་བཟ་ོརྒྱུ་དླེར། ང་
རང་གྱི་ལས་ཡུན་སྐབས་སུ་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་
བ་གངས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ཆ་ཤས་ཐླེངས་གཉྱིས་པ་བཞླེས་མཁན་ཡྱིན། སྐར་མ་ ༣།  



17 
 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་དླེ་ལས་འཕྲསོ་ཏླེ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་འདྱི་ཞུས་མླེད། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་དླེ། སླེ་ལླེན་ཁང་འདྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་
འབོར་བ་ཚོར་དམྱིགས་ནས་སོ་ཕླེས་པ་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྷ་རམ་ས་ལར་བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གསར་འབོར་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་མླེད་ནས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆླེད་དུ་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ང་རང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བསད་པ་རླེད། སྔོན་མ་དང་པ་ོཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུའྱི་ཚོར་སང་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཁ་ལག་གཏོང་ཡོང་དུས་སྐད་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་རྒྱག་ཡོང་གྱི་འདུག སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་
ཕླེབས་མ་མོང་མཁན་ཚོས་ཏགོ་ཙམ་ཅ་ཟྱིང་པ་ོཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ངས་སྱིད་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་
སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བླེད་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་སངས། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཞླེ་དྲག་ཡག་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། འགན་འཛིན་དང་ལས་བླེད། གོང་དུ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་སླེ། གང་
ལྟར་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་སོང་། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ངས་ཁོར་ཡུག་འདྱི་
གཙང་མ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་མཐངོ་སོང་། ངས་བརན་ཞྱིག་བངས་ནས་དྲ་ཐགོ་ཏུ་འཇགོ་དུས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་པར་རླེད་ཟླེར་
གྱི་འདུག ངས་དྷ་རམ་ས་ལ་རླེད་ཟླེར་དུས་ཡྱིད་ཆླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཁརོ་ཡུག་ཚང་མ་ཧ་ཅང་ལྷ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་
དུ་སླླེབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་གཙང་མ་ཉར་བར་འགན་འཛནི་དང་བཅས་པར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ནང་ནས་དམ་དྲག་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་ནག་ཆུའྱི་
ཤར་ཕགོས་ས་སགོ་འབྱི་གསུམ་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། ས་གནས་དླེ་དག་གྱི་མྱི་བཙན་བལོ་དུ་འབརོ་བ་ཚང་མ་མྱི་ལ་ོ ༧ 
དང་ ༨ ཙམ་གྱི་རྱིང་ནང་མྱི་དང་འབླེལ་བ་བླེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་
སྱིད་འབླེལ་ཡོད་མྱིན་པ་སུ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཚིག་ཐག་ཆདོ་པོའ་ིས་ོནས་ཞུ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་
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འདྲ་སངོ་ཙང་ལུང་པ་དླེ་ཚའོྱི་མྱི་ཡྱིན་པ་ཚ་ོཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་མྱིན་པ་གཅྱིག་ཀང་མླེད་པ་ནང་བཞྱིན། ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་
ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་རྒྱན་ཁོངས་སུ་འཇུག་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་
ཡྱིན་ཟླེར་ན། དླེའྱི་ནང་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
དུ་ཐོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྔོན་མ་འབླེལ་ཡོད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཕྱིས་སུ་འབླེལ་ཡོད་
ཆགས་བསད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་རང་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་ཙང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སླེ། འབླེལ་ཡོད་ལ་ངོས་ལླེན་མ་གནང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་གསར་འབརོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འབོར་ཡདོ་མླེད་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ན་ནྱིང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཚོད་དཔག་བས་ན་མྱི་གངས་ ༢༠ 
ལྷག་ཙམ་ཡྱིན་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་དགོས་ན། ངས་རླེས་སུ་བཀུར་འསོ་
སྱིའཐུས་མཆགོ་ལ་འབུལ་ཆགོ  

དླེ་ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ལས་ཤག་གྱི་སང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས།  

ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཆགས་དང་སླེ་ལླེན་ཡྱིག་ཆ་ཟླེར་དུས། སླེ་ལླེན་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ག་རླེ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད་ཅླེ་ན། དང་ཐོག་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་དླེའྱི་མྱིང་དང་། ཕ་མ་སྤུན་མཆླེད་ཀྱི་མྱིང་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་
ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཆ་འཇོག་བླེད་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་འབྱི་རུ་
རངོ་དང་ས་ཆ་དླེ་དག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེལ་ཡདོ་པ་དང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཛནི་བཟུང་བས་པ། མྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དངསོ་འབླེལ་རླེད། དླེར་ངས་ངསོ་ལླེན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དང་ཆ་རྐྱླེན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་འབླེལ་ཡོད་དང་། འབླེལ་ཆགས་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་འདྱིར་དྲུང་ཆླེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་
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ནས། བཀའ་བོན་གྱིས་མཚན་རགས་བཀོད། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་འབྱི་རུ་
རངོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་ལ་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུ་དླེའང་ཁག་པ་ོཆགས་མྱི་འགའོམ་ཟླེར་ནས་སྐུ་རླེད་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། འདྱི་ནས་ཚགི་འགའ་ ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་ལན་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཕ་གྱིའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ཐླེངས་
དང་པོ་དབུ་འབླེད་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། དླེའྱི་རླེས་ལ་ལས་བླེད་ཟབ་སྦྱོང་། དླེ་ནས་ཉླེ་ཆར་མ་གྱིར་ཟུར་
བཀག་ཏུ་ཏོག་ཙམ་བསད་པ་རླེད། སླེ་ལླེན་ཁང་འདྱི་ར་བའྱི་བླེད་སོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འཛིན་
སངོ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། ཅ་ག་བས་ནས་གཞག་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བླེད་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་སླེ་ལླེན་ཁང་ཟླེར་བའྱི་མཚན་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་
གྱི་འདུག འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དླེར་ང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་ཟླེར་ནས་མཚན་དླེ་ག་རང་བླེད་སདོ་བཏང་ནས་བཞུགས་རྒྱུ་འདྱིའང་ང་རང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་གནད་
འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ནས་ཉླེ་ཆར་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ཉྱིན་
གངས་ ༨།༩ ཞྱིག་བཞུགས་པ་རླེད། མ་གྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་དླེ་ཚ་ོཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་འགླེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས། དླེ་
རྱིང་ཁ་སང་ཟུར་བཀག་ལ་མང་པ་ོསོད་དགོས་དུས། དླེ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བླེད་ཉུང་ཉུང་རླེད། རྒྱུན་དུ་དགསོ་
རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཟུར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་འདྱིར་ལས་བླེད་ཉུང་དྲགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་
རླེད་འདུག ར་བའྱི་མ་གྱིར་ཡདོ་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ཚ།ོ འགན་འཛནི་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་ལས་བླེད་ཚསོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག སོག་པ་ོལ་ཡོད་པ་རྔ་མོང་རླེད། ཁོང་ཚོར་ག་རླེ་ཡོད་པ་འདྱི་འཛིན་སོང་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས། ཁོང་ཚོས་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ང་ཚོར་སྤྲད་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསོལ་ཚིགས་ཡག་པོ་མྱི་
འདུག་གསུངས་པ་དླེ་འདྲ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། དླེ་ཚ་ོདོན་དག་ཆུང་ཆུང་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞྱི་རྱིམ་སངས་འཛིན་བླེད་
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སངས་རླེད། ལས་བླེད་དང་དླེ་བཞྱིན་ང་ཚ་ོམ་གྱིར་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་མཐངོ་བཞག་པ་དང་། སྱིར་བཏང་ལས་བླེད་ཀྱི་
འགོ་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཚིག་གཅྱིག་བླེད་སོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད། (Protocol) དླེ་ཚོ་ཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས། དླེ་རྱིང་ངས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་ནས་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སླེ་ལླེན་ཁང་ལ་བདོ་ནས་ཕླེབས་
མཁན་གྱི་གངས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱིས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་འདྱི། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་
གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱི་ཞྱི་རྒོལ་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ནས་བཟུང་སླེ། ས་མཚམས་ཀྱི་དམ་དྲག་དང་། ཉླེ་ལམ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་
པ་མང་པོ་ཞྱིག་བཙོན་ཁང་དུ་མནར་གཅོད་ཀྱི་འོག་ནས་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀག་
བསོམས་ཆླེན་པོའ་ིའོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཉུང་ཤས་ ཤྱིག་ལས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁོང་རང་ཚོར་ནག་ཉླེས་བཙུགས་པ་
དླེའང་། བཙན་བོལ་ལ་འབླེལ་བ་བས་པ་དང་། བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཚོར་དངུལ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
ནག་ཉླེས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་རང་ཚའོྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱིས་ངསོ་འཛནི་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དཔལ་ལྡན་
བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་ཆགས་པ་འདྱི་གོང་
གྱི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་གྱི་འདུག་གམ། དླེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ནས་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་བའྱི་སྐབས་སུ། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་ཉླེ་
ཆར་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རླེད། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་ཕར་སློག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་འདྱི་
རྱིགས་རྒྱ་ནག་གྱི་གནོད་ཤུགས་འོག་ཏུ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འགོ་དུས། བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་མ་ཟད། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་འབོར་
ནས་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དླེའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྙན་ཐ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
དནོ་གྱི་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གཞུང་འབླེལ་གྱིས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་གོས་ཚགོས་ཀྱི་
ནང་དུ་བཀའ་མོལ་རྱིང་ཙམ་དང་ཐུང་ཙམ་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག  གཉྱིས་པ་དླེ་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མྱིན། བསམ་ཚུལ་རང་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནང་པ་ལའྱི་དོན་རྐྱླེན་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་པ་རླེད། དུས་
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རྒྱུན་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་དྲག ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སོག་ལ་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ། ནམ་རྒྱུན་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཁངོ་རྣམ་པ་བཙན་བོལ་དུ་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། བརན་
ཐུང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་
ཚ་ེསགོ་ཀང་ཤོར་བ་རླེད། ནང་པ་ལའྱི་གནད་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་དུ་ཡོང་མཁན་ཚང་མར་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་
གསུངས་པ་ལྟར་ན། མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ཞུས་པ་དང་། རྒྱབ་གཉླེར་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནང་འདུག དླེར་ཐུགས་
རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱ་ནག་དམག་མྱིས་མླེ་མདའ་འཕངས་ནས་བསད་པ་དང་། ཁ་ཤས་བོས་ཐུབ་པ་
དླེའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལྷག་བསད་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་
ནའང་། དླེར་ང་ོབཞླེས་དང་དང་ལླེན་ཞུ་རགོས་ཞླེས་ངའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག རྒྱ་མྱིའྱི་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་ཡོད་པ་དང་། ནག་
ཉླེས་འདྲ་མྱིན་གྱི་འོག་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུགས་ཡོད་པ་དངོས་འབླེལ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དམ་དྲག་ཆླེན་པོ་བས་པའྱི་རྐྱླེན་
གྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ཤླེས་ཐུབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ་གསར་འབོར་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་དླེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེ་ག་རང་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་ས་
མཚམས་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བས་པ་དང་། ས་མཚམས་ཁག་ལ་དམག་མྱི་བཀྲམ་པ། ས་མཚམས་ཁག་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཚོ་བླེད་
སདོ་བཏང་བ། དཔླེར་ན། ས་མཚམས་ཁག་ཅྱིག་པུ་མ་རླེད། ལྷ་ས་དང་ཚང་མ། མད་ོདབུ་ཁམས་གསུམ་ནས་ལྷ་སར་སོང་བ་
ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དླེར་མ་ཟད་འདྱིར་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་སདོ་
ཀྱི་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། བལ་ཡུལ་ལའང་དཀའ་ངལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་འདུག ཁླེར་རང་གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་བདླེན་
པ་རླེད།  
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དླེ་ནས་ནང་པ་ལའྱི་སྐོར་ལ་སྔོན་དུ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས། ག་རླེ་
བ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་རླེས་མ་ཐག་གཅདོ་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླེ་ལླེན་ཁང་དང་འབླེལ་ནས་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནད་ཀྱི་གནས་སངས་སྐབས་སུ་བོད་ནས་གདན་ས་ཁག་ལ་སློབ་གཉླེར་བླེད་མཁན་གྲྭ་ཆུང་ཁག་ཅྱིག་ཕླེབས་
ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་བལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ལ་ཕ་མ་སྤུན་མཆླེད་བོས་
བཏང་བས་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་དཀའ་སྡུག་འགོ་ནས་ཚུར་བལ་ཡུལ་དུ་འབོར་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ། མ་གྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་གདན་ས་
དང་ཁང་ཚན་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་གང་མགོགས་ཤྱིག་དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་སློབ་གཉླེར་
ཆླེད་དུ་བསླླེབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག རྒྱ་ནད་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ལ་ལྷག་བསད་ན། བོད་ལ་ཕ་མས་སླེམས་
འཚབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གདན་ས་ཁག་ལའང་སླེམས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག དླེར་བརླེན་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་བཅར་
རགོས་ཞླེས་གསུངས་སངོ་། བཀའ་ཕླེབས་པ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། འཕྲལ་དུ་དཔལ་ལྡན་
བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་འབླེལ་ལམ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་ལ་ཞུས་ནའང་རླེད། བལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་ཁང་
གྱི་འགན་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཐབས་ཤླེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནད་ཛ་དྲག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གདན་
ས་ཁག་ཏུ་བོད་ནས་སློབ་གཉླེར་ཆླེད་དུ་ཕླེབས་པའྱི་དགླེ་འདུན་པ་ཁག་ཅྱིག་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་སྔོན་ལ་གདན་ས་ཁག་ཏུ་
འབརོ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། སྐབས་དླེ་དུས་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ལས་གཞྱི་འདྱི་
བརམས་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོའཕྲལ་དུ་གདན་ས་ཁག་གྱི་སློབ་གཉླེར་ཁབ་ཁོངས་སུ་སླླེབ་ཐུབ་པ་དླེ། མ་གྱིའྱི་ཐོབ་ཁུངས་
ཁང་ཚན་དང་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་ཚང་མས་བསྔགས་བརོད་གནང་གྱི་འདུག ང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་
དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ལས་གཞྱི་བརམས་པ་དླེར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འངོས་
པར་བོད་ནས་གསར་ཕླེབས་ས་སླེར་ཕ་ོམ་ོསུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་སླླེབས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ། ད་རླེས་ནང་
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བཞྱིན་སྐབས་དུས་སུ་ཛ་དྲག་གྱི་ལས་འགུལ་སླེལ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལུང་པར་འབརོ་ཐུབ་པའྱི་ལས་འགུལ་དླེ་ལྟ་བུ་
རོམ་རགོས་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ཕླེབས་ལམ་དང་འབླེལ་ནས་ཁ་སང་ཕག་སླེལ་སྱིའཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྷང་ཙམ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་ལམ་ཁ་དླེ་ ཤླེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་གྱི་ལམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་
གསར་འབརོ་གྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་གཉྱིས་ཀ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕགོས་ག་པ་ནས་བལྟས་ནའང་གནད་འགག་ཅྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ལམ་ཁ་དླེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སླེམས་ལ་དཀའ་ངལ་དང་བརབ་གསྱིག་ཅྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ོ
བདག་ཡར་ལང་མཁན་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། ལམ་ཁ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རྣམ་རོག་མང་པ་ོཞྱིག་སླེ་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ལྟ་བུ་
རྣམ་རོག་མང་པ་ོསླེས་སོད་མཁན་བོད་ནས་འབོར་བའྱི་གསར་འབོར་བ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་གྱིས་བཀུར་འོས་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དླེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཕྲོས་པར་
སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ཏན་ཏན་མཁླེན་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ལམ་ཁ་དླེ་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་དང་སགས། བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆླེན་པོའ་ིཕ་ོབང་གྱི་ལྕགས་རྱི་དླེར་ཚརེ་མ་ར་མག་ོཟླེར་བའྱི་ལྕགས་གསར་པ་བཀོལ་འདུག ཉླེ་ཆར་གྱིང་སྐོར་འག་ོབའྱི་
སྐབས་སུ་ཚང་མས་བསདོ་བསྔགས་གནང་གྱི་འདུག དླེ་ཚརོ་བསདོ་བསྔགས་བ་རྒྱུ་དང་།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཕར་ཕོགས་དླེར། གནམ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་གནམ་ཐག་གྱི་ལྕགས་ཤྱིག་འཐླེན་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཟླེར་ན། ཕ་ོ
བང་གྱི་སང་ལ་འཁླེལ་གྱི་མྱི་འདུག་སླེ། དླེའྱི་སང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་ོབང་ལ་ཕར་བལྟས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མླེད་པའྱི་
བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་འདུག དླེར་བརླེན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སླེ་ལླེན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡདོ་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དནོ་འདྱི་བོད་ནས་
གསར་དུ་ཕླེབས་པའྱི་བོད་རྱིགས་སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་རང་སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བ་
ཡྱིན་པར་སངོ་། སླེ་ལླེན་ཁང་ནས་ཡང་སླེ་བོས་ཏླེ་ཕ་གྱིའྱི་ལས་བླེད་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག བར་སྐབས་
ཁངོ་བསོ་ཏླེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་མད་ོསྨད་དབུས་ཀྱིས་མཁླེན་རགོས་བྱུང་ནས་ས་གནས་ལ་འབླེལ་བ་བླེད་དགསོ་བྱུང་བའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་འདུག ཁོང་རང་མད་ོསྨད་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁོང་བསར་དུ་བོས་ནས་
འགམ་གྱི་འགག་སོ་བར་དུ་ཕྱིན་འདུག  དླེ་ནས་བལ་ཡུལ་གྱི ་ཉླེན ་རོག ་པའྱི་འཛིན་བཟུང་བས་ནས་དམག་མྱིའྱི་ 
(Quarantine) ལ་བཞག་ནས། ཉྱིན་གངས་ ༡༤ རླེས་སུ་ཧུ་རན་ (HURENDEC) འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱིས་ 
(Rescue) བས་ནས་ཁྱིླེད་ནས་སླླེབས་སོང་། སྐབས་དླེ་དུས་ང་ལའང་འབླེལ་བ་བས་སངོ་ལ། མད་ོསྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་
ཚ་ོལའང་འབླེལ་བ་གནང་འདུག དླེ་འབླེལ་བ་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་ང་ཚོས་ཁོང་རང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། 
ཁངོ་སླེམས་པ་མ་བདླེ་བ་བས་ནས་སུ་ཞྱིག་ལའང་ཡྱིད་ཆླེས་བླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རླེད་འདུག སྐབས་དླེ་
དུས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་བཟང་པ་ོལགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་འབླེལ་བ་བས་སོང་། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་
འབླེལ་བ་ཞུས་ནས་ཁོང་ག་པར་འཁྱིད་དགོས་རླེད། ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་སླེ། བལ་ཡུལ་དོན་
གཅོད་མཆོག་གྱིས་ཁོང་རང་ཚོས་བལྟ་ཡྱི་རླེད་ཅླེས་བཀའ་ལན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུར། སླེ་ལླེན་ཁང་ལ་བོད་
ནས་ཕླེབས་པ། མད་ོདབུ་ཁམས་གསུམ་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་སླེམས་འཚ་ོམ་བརན་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ཁོང་རང་ཚ་ོདང་ང་རང་ཚ་ོཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་།  

 མཐའ་མ་དླེར་ཁོང་བོས་ནས་གགས་ཁླེལ་གྱི་མླེད་ཙང་། (Rehabilitation) ལ་བཏང་སོང་། སྐབས་དླེ་དུས་མད་ོ
སྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབླེལ་བ་བས་ནས་མཉམ་དུ་ཡར་འཇུག་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག་སླེ། མདོ་སྨད་ས་
གནས་རྒྱུན་ལས་ཚསོ་བདོ་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་པའྱི་མྱི་ས་ཞྱིག་ལ་འགན་ཁུར་ནས་སྨན་བཅོས་བླེད་ས་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས། 
(Rehabilitation) ལ་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ཞལ་བཞླེས་གནང་མྱི་འདུག ངས་རོག་རོག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་པའྱི་མྱི་ལ་སླེ་ལླེན་ཁང་ནས་ལྟ་རོག་བླེད་སངས་འདྱི་ཏན་ཏན་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་
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ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གནང་སངས་འདྲ་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་བ་ོཕམ་གྱི་གནས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གནས་ཚུལ་དླེ་ངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། མྱི་དླེ་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་
པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལ་བསླླེབས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་དྷ་རམ་ས་ལར་ལོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བསད་པ་ཞྱིག་རླེད་
འདུག རྒྱ་གར་ལ་བསད་མ་ཐུབ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན། བལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་བཞག་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག བལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བསད་པའྱི་རྱིང་། སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་ན་སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བའྱི་
ལས་ཀ་བླེད་ཀྱི་རླེད། གང་བྱུང་མ་བྱུང་བས་ནས་ཕྱིར་འབུད་འདུག དླེའྱི་རླེས་སུ་མད་ོསྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཁོང་
མད་ོསྨད་ཡྱིན་ས་རླེད་ཟླེར་ནས། མད་ོསྨད་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་སྨན་ཁང་དུ་བསལ། དླེའང་དངོས་
འབླེལ་རླེད་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཆ་ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་
འདྱི་བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སླླེབས་ནས་བསར་དུ་ཕྱིར་ལོག་བས་
པ་ཚ་ོབལ་ཡུལ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་བསད་པ་དླེའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་ག་རང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སླེ་ལླེན་འབླེལ་ཁང་གྱི་རྱིས་དང་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ས་འཐུས་མླེད་པ་
ཁག་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མླེད་པའྱི་ས་འག་ོཁག་གྱི་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དམྱིགས་
བསལ་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མཚན་སྨོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་འཕླེལ་ཐུབ་བསན་ལགས། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ནས་
འཁྱུར་ཟླེར་ནའང་རླེད། དགངོས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྤྲད་པ་རླེད། ཁངོ་གྱིས་ལྷ་ོསྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷའོ་ིགཞྱིས་ཆགས་
ལྔ་དླེ། ལྷག་པར་དུ་གདན་ས་གསུམ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་དགོན་སླེ་ཁག་ལ། སྐབས་རླེ་དགོན་སླེ་ཁག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ཏུ་འཁབ་སནོ་ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་འག་ོསལོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་རླེད། 
དླེའྱི་མཚོན་པའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སོང་། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་ལྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་
ལྔའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལམ་ཁ་གསར་བཟ་ོམཚོན་པའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
སོང་། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་མོན་ག་ོས་གནས་
ཀྱི་ལམ་ཁ་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་སང་ང་རང་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་མོན་ག་ོལམ་ཁ་དླེ་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོརླེད་
འདུག གཞྱི་རའྱི་མོན་གོ་ས་ཆ་སྱིད་པོ་ཡོད་རླེད་དླེ། ལམ་ཁ་སོ་དྲགས་པའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་ཐལ་ལ་སོབ་སོབ་ཆགས་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་སུ་སླེལ་ཀོབ་དླེ་ཚོས་བརས་བཅོས་ཏོག་ཙམ་བླེད་ཀྱི་རླེད། སྐུ་རླེད་ཞུས་ཡྱིན། ངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་མཉམ་དུ་
གོས་བསྡུར་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྷག་པར་དུ་གོང་སླེ་ ༣ ནས་གོང་སླེ་ ༩ པའྱི་བར་ལ་ཨ་ནླེ་དགནོ་པ་དང་འཕྲདོ་བསླེན་ལས་
ཁུངས། རྒས་གསོ་ཁང་ཚང་མ་ཡོད་ས་འདྱིའྱི་ལམ་ས་དམར་རླེན་རླེད། ཐལ་བ་ཞླེ་དྲག་ལངས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་སྐབས་སུ་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁངོ་གྱིས་ལྷ་ོསྱི་ལ་ཞུས་ཡོད་གསུངས་སོང་། དླེ་ནས་ལྷ་ོསྱི་ལ་
འབླེལ་བ་ཞུས་ནས་ཁླེད་རང་གྱིས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལྔའྱི་ནང་ནས་མོན་ག་ོམ་གཏོགས་ལམ་ཁ་དཔླེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་འདུག 
དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་མོན་ག་ོལམ་དླེར་ཁླེད་ཀྱིས་ཐབས་ཤླེས་ ཤྱིག་བས་ནས་སབས་འཇུག་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལྷ་ོསྱི་མཆགོ་གྱིས་དླེ་མ་ཉྱིད་དུ་མངའ་སླེའྱི་འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབླེལ་བ་བས་ནས། དླེ་དང་
མཉམ་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངའྱི་མྱིང་གནས་རླེས་འབས་ཀྱིས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་གཏུག་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཡང་
བཅར་ཆགོ་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཡོང་ཐུབ་ན་དཔླེ་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སངོ། ངའང་སླེང་ལོར་ལ་བཅར་ནས། ངླེད་གཉྱིས་
ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་བས་ནས་མཐའ་མ་དླེར་མངའ་སླེ་ནས་ས་གནས་ལ་ལམ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དླེ་ཚ་ོཡར་སྐུར་ཤོག་ཅླེས་
ཡྱི་གླེ་ཞྱིག་བཏང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ངག་ཐོག་མ་གཏགོས་ཡྱི་གླེ་གཏང་རྒྱུ་དཀོན་པ་ོརླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག དླེར་མཇུག་དླེད་
ཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་རླེ་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཟླེར་ནས། ལྷ་ོསྱི་ངླེད་གཉྱིས་མོན་གོར་ཚུར་ཡོང་ནས་རོང་དང་ལམ་ཆླེན་བཟ་ོ
མཁན་གྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཀ་ས་གནས་སུ་ཕླེབས་ནས་ལམ་ཐྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་འདྱི་ཧ་
ཅང་བཀྲ་ཤྱིས་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་སོང་། དླེ་རྱིང་ངས་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལྷ་ོསྱི་འཁྱུར་ཚར་བ་རླེད་དླེ། ལྷ་ོསྱི་
ཟུར་པའྱི་ངོས་ནས་ལས་དོན་འདྱིར་མུ་མཐུད་ནས་སབས་འཇུག་གཟྱིགས་ནས་མཇུག་སོང་གནང་རོགས་གནོངས། དླེ་
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བཞྱིན་ས་གནས་འག་ོའཛིན་རླེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ལྷ་ོསྱི་གསར་པ་རླེད། ཚང་མས་ཐུགས་ཁུར་བཞླེས་
ནས་མཇུག་སོང་ངླེས་པར་དུ་གནང་རགོས། མོན་ག་ོའདྱི་ལྷ་ོགཞྱིས་ལྔ་ཡྱི་ནང་ནས་ཉམས་ཆུང་ཤོས་འདྲ་ཞྱིག་དང་། དླེའྱི་ཐགོ་
ལ་གདན་ས་གཉྱིས་ཡོད་ཙང་། དླེ་གཉྱིས་བར་གྱི་ལམ་དླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་སོང་ཚད་
དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ནས། དནོ་འབས་ལྡན་པ་ཞྱིག་སབས་འཇུག་གནང་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

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་སབོས་རྒྱལ་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་སྱིའྱི་ལས་ཡུན་གྱི་རྱིང་ལ་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་བཀོད་ཁབ་
གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་གནང་སོང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་ལྷ་ོསྱི་ལ་
དང་པ་ོབསྐོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁངོ་ལ་ངས་བཀའ་མངགས་གང་ཞུས་ཡོད་ཅླེས་ཞུས་ན། ཁླེད་རང་ལྷ་ོསྱི་བསད་པའྱི་རྱིང་ལ་ལྷ་ོ
ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔའྱི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་དབུས་ལ་བརླེན་མྱི་དགོས་པར་མངའ་སླེ་གཞུང་ནས་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
འབད་བརོན་བོས་ཤོག་ཅླེས་བཀའ་མངགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཁོ་རང་གྱིས་སྔ་རླེས་རྱིམ་པར་འབད་
བརོན་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། འོན་ཀང་མངའ་སླེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་འཕ་ོའགྱུར་ཡང་སླེ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པས། གྲུབ་འབས་ཐོན་གབས་ཡོད་དུས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན། ཡང་བསར་གསར་པ་ཞྱིག་སླླེབ་དུས་ལོ་རྒྱུས་
གསར་པ་ཡར་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱླེན་གྱིས་གང་ལ་གང་འཚམ་ནར་འགངས་ཕྱིན་པ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༡༢ ཙམ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡོད། སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་གསར་པ་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེ་དུས་ཁ་ོརང་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་
བཟསོ་ན་ཞླེས་ང་མར་བཅར་བ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་ཕལ་ཆླེར་ཕོགས་བསདོ་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་བས་ནས། སླེང་
ལོར་རྒྱལ་ས་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཚར་འདུག་སླེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་གཙ་ོབ་ོ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཚན་སྙན་
གགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོརང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བས་ནས་གངོ་ཁླེར་ཕྱི་ནས་ཚུར་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཡྱིག་ཚང་ནང་དུ་ཕླེབས་པ་
རླེད། ལྷ་ོཕོགས་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་དླེ་ཚ་ོར་བའྱི་ཁོང་གྱིས་མ་མཁླེན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། ཕལ་ཆླེར་སྐར་མ་ 
༤༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚསོ་དངུལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཕྲད་སངས་དང་འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་སྙན་སླེང་ཞུས། ཞུས་པ་ཙམ་
མྱིན་པར་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཆ་ཚང་ཕུལ་ནས་ཁ་ོརང་སྐབས་དླེར་སྱི་ཁབ་བནོ་ཆླེན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྔནོ་རྱིས་བོན་ཆླེན་གྱི་ལས་
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དོན་ཡང་ཁ་ོརང་གྱིས་འགན་བཞླེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། དངུལ་འབོར་ཆླེན་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་ང་ཚོས་སྤྲོད་
ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞལ་བཞླེས་གནང་ནས་ལོ་རླེར་སོར་བླེ་བ་ ༣ (Karnataka) མངའ་སླེའྱི་གཞུང་ནས་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་
ཆགས་ལྔའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་ལླེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དངུལ་དླེ་རག་རྒྱུར་
མངའ་སླེ་གཞུང་གྱི་རྱིས་འག་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སྔ་ང་ཚ་ོལ་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་རག་པ་རྣམས་ལ་ོརླེའྱི་སྔོན་རྱིས་
ནས་དངུལ་ལྷག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། རོགས་པ་བླེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Plan Project) དང་། (Unplanned Project) ཁག་གཉྱིས་ཡོད་པ་རླེད། (Plan 

Project) ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སླླེབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོའཆར་ཅན་རྱིས་འག་ོའདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
དུས་དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་སླླེབ་ཐུབ་ནས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ དངུལ་ཆ་ཚང་རག་པ་རླེད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལའང་
རག་ཡོད་པ་རླེད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ འདྱིའང་དླེ་རྱིང་རང་མངའ་སླེ་གཞུང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྱི་
ཡྱི་གླེ་འབོར་སོང། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་ཤོས་ཤྱིག་དང་། དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང། གདན་ས་ཁག་བཅས་མྱི་འབོར་
མང་པ་ོརླེད་དླེ། མངའ་སླེ་ཁ་ོརང་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་བར་དུ་ཧ་ཅང་བཀའ་དྲྱིན་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོགནང་
བ་ཡྱིན་དུས། དླེ་རྱིང་ངས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚབ་ཞུས་ནས་ (Karnataka) མངའ་སླེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆླེན་
གྱིས་གཙསོ་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་ཚ་ོལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡང་སོས་ལྷོ་སྱི་མཆོག་ནས་རྐང་འགན་བཞླེས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་མྱིང་དོན་
མཚུངས་པའྱི་ཕག་ལས་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་མཐའ་མ་འཁྱུར་བའྱི་མཚམས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་ལས་དོན་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་
དང་དླེའྱི་བཀའ་སློབ་ལམ་སནོ་གཞྱིར་བཟུང་མ་གཏོགས། དླེའྱི་བཀའ་རྒྱ་ལས་འགལ་བའྱི་ལས་ཀ་ཧ་ལམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་
མ་སོང། ལྷག་པར་དུ་དགོན་སླེ་གྲྭ་ཚང་རླེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་སོང་། དགླེ་འདུན་པ་མང་པ་ོཕར་
ཚུར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་དགོས་པ་དང་། དླེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་
ལས་ཀ་ནུས་པ་འཐོན་པ་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་བྱུང་སོང། ཁ་ོརང་ལས་འཁྱུར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཁ་ོརང་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མླེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྱིས་དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་
ལྷག་པར་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་དང་། དོགས་

འདྲྱི་ལམ་སོན་གང་ཕླེབས་པ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཡྱིག་ཐོག་གང་བྱུང་བ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་ཐླེངས་བཅུ་པར་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྔོན་

རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་ཁག་ལ་གསལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུར། 

 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་དང་། སྐབས་ ༡༧ པའྱི་བོད་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཆླེན་མོའ་ིལས་རྱིམ་ཚགས་ཚུད་འབྱུང་ཐབས་སླད་རོགས་ཚགོས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་

པ་བཞྱིན་ཧྱིན་སོར་ ༣,༤༧༨,༣༧༠།༠༠ བཀའ་བཞླེས་ཐོབ་ཁོངས་རྱིས་འག་ོ ༤ པའྱི་ནང་། འདྱི་ནས་ས་གནས་

ཁག་གྱི་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་དོན་རོག་ཞྱིབ་སླད་དབུས་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་བསྡུ་ཆླེན་མོའ་ིསྐབས་ལྟ་

རོག་པ་གཏོང་སོལ་ཡོད་པ་བཞྱིན། དླེ་དག་གྱི་འགོ་གོན་སླད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་བརྒྱད་རོགས་དངུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་

རགོས་ཚོགས་ནས་ཞལ་བཞླེས་གནང་ཡོད་ནའང་། སྔོན་རྱིས་ཚདོ་དཔག་ཚོགས་ཆུང་དང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚགོས་

ནས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་བཞྱིན། རྱིས་འགོ་དླེ་བཞྱིན་ཕྱིར་འཐླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་

ནས་བཀའ་གནང་འདུག དླེ་དང་འབླེལ་ནས་འདྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དངུལ་དླེ་རགོས་ཚགོས་

ཀྱི་དངུལ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་བཅག་པ་དླེ་འབུམ་ ༦༠ ཡས་མས་ནས་གཅོག་ཆ་གནང་བ་རླེད། སང་ཉྱིན་ང་ཚོས་

དམྱིགས་བསལ་ནས་དངུལ་འབུམ་བརྒྱད་དླེ་བླེད་སོད་བླེད་ཆོག་པ་བགྱིས། ཨ་མ་དླེའྱི་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་བགོ་

བཤའ་མ་བརྒྱབ་ན་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་བླེད་སོད་གང་ཡང་ཡོང་ས་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་

དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏོང་གྱི་མ་རླེད། ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་

འབུམ་བརྒྱད་ལྷག་པའྱི་རླེ་བ་ཞྱིག་འདུག དླེ་ཞརོ་ལ་ཞུས་བཞག་ན་ཕྱིས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྒྱབ་ལངོས་གཟྱིགས་ཀྱི་

རླེད། ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ནང་ལ་དངུལ་ལྷག་རྒྱུ་བས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་མ་ཡྱིན་པར། རོགས་ཚོགས་

དངུལ་དླེ་ག་པར་ཁ་བསྒྱུར་དགོས་འདུག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཡདོ། དླེ་ངས་ཞོར་ལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

 དླེ་ནས་ས་གནས་ནས་མཚན་བང་ཇྱི་བཀདོ་བཞྱིན་བཀདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། སླད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་

སངོ་དང་འབླེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༨།༣།༡༤ བཞྱིན་མྱིང་འགོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 དླེ་ནས་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་ཉླེན་ཚབས་ཆླེ་བའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཁག་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་

ཞབས་འདླེགས་ཞུས་པར་ཆླེ་མཐངོ་དང་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༸དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱི་རར་བཟུང་སླེ་

ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ལས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྒྱ་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་

གང་ཡང་ཞུས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དགླེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་དླེབ་སླེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་

བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༢༣ ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ནང་ " ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་སུ་སླེར་ས་

ཁད་མླེད་ཞུགས་འཐུས་དང་། འོས་འཕླེན་པ་རྣམས་དགོན་ཁག་དང་། དླེ་མྱིན་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སླེ་ཅྱི་རུང་ཞྱིག་གྱི་

ནང་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་རྱིགས་སྔགས་བཙུན་ངླེས་པར་ཡྱིན་དགོས་ " ཞླེས་གསལ་བ་བཞྱིན། ཆསོ་སླེ་དགནོ་ཁག་ནས་ཐ་ོ

གཞུང་གཞྱིར་བཟུང་དང་། དླེ་མྱིན་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་སླེ་ཁག་ནས་ཡྱིན་

དགསོ་པའྱི་ངསོ་སྦྱརོ་ཡདོ་ཕྱིན་སྱིག་གསལ་དླེབ་སླེལ་ཞུ་དགསོ་བཀདོ་ཁབ་ཞུས་ཡདོ།  

 འོས་འཕླེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དླེབ་སླེལ་སྐབས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ པའྱི་ནང་

གསླེས་ ༣ ༼ཁ༽ དང་ ༢༡ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༣ ༼ཁ༽ བཞྱིན་ཐོབ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིའསོ་འཕླེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་

སྱིག་གསལ་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཟུར་འཛར་ཁག་བཞྱིན་མྱིང་གཞུང་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཡོད། 

 དླེ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༣༢ ནང་གསླེས་ ༢ ༼ཁ༽ པ་དགོངས་དནོ་དངོས་

གཞྱིའྱི་འསོ་འཕླེན་སྐབས་དབུས་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་བཏནོ་པའྱི་འསོ་ཤོག་སླེང་འསོ་ཐམ་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་། 

འོས་ཐམ་གང་དུ་རྒྱབ་མྱིན་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ཁ་མླེད་སབས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་

མཚན་གྱི་སླེང་འོས་ཐམ་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། འོན་ཀང་འོས་འཕླེན་པ་སུ་ཞྱིག་ནས་མཚོན་རགས་

སམ། འདྲ་པར་སགོས་ཀྱི་སླེང་འསོ་ཐམ་རྒྱབ་ཡོད་ཚ་ེརྱིས་མླེད་གཏངོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ལམ་སོན་ཞུས་ཡོད། 

 དླེ་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མླེད་རྣམས་ལ་འོས་འཕླེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་

ཚན་ ༣༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོའ་ི ༼ཀ༽ ནང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆླེན་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ལྔ་མ་

གཏོགས་རྱིས་མླེད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་གསལ་མླེད་སབས། མ་འོངས་༸དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་

ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེར་རྱིས་མླེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཐོག་ཐག་གཅོད་གང་གནང་བ་བཞྱིན་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ལག་བསར་ཞུ་འཐུས་ཆགོ་པ་ཞུ། 
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 དླེ་ནས་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འསོ་ཤོག་གྱི་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་སླད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་ས་གནས་འསོ་

འཕླེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་བསམོས་འབོར་སླེང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ འཕར་སནོ་ཞུས་ཏླེ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ས་ོསོར་

བཏང་ཡདོ། འནོ་ཀང་ས་གནས་རླེ་ཟུང་ནང་འག་ོབསདོ་ཕོན་ཆླེ་རྐྱླེན་པས་འོས་ཤོག་མ་འདླེངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ས་

ཁུལ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ནང་བྱུང་བ་དང་། དྷ་ས་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན་ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བ་ཡུལ་སླེ་ཚན་ཁོངས་དགླེ་

ལུགས་ཀྱི་འསོ་ཤོག་མ་འདླེངས་བའྱི་གནས་སངས་བྱུང་རྐྱླེན་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་འསོ་བསྡུ་བ་ཡུལ་

སླེ་ཚན་དགུ་ནས་བཅུ་བཞྱིར་སར་ཆ་ཞུ་དགོས་ཆགས་རྐྱླེན་འོས་ཤོག་ཆ་བགོས་མང་དག་ཞུ་དགོས་ཆགས་བརླེན་

འོས་འཕླེན་པར་དཀའ་ངལ་ཕྲན་བུ་བྱུང་ཡོད་པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབླེལ་ཡོད་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་

འགན་འཛིན་ནས་དླེ་ལྟའྱི་སྙན་གསན་བྱུང་འཕྲལ་དབུས་ནས་འོས་ཤོག་ ༡༠༠ འཕྲལ་གཏོང་ཞུས་ཡོད། མཐའ་

བསམོས་དྷ་སའྱི་འོས་ཤོག་གནས་སངས་མཚོན་ན། བྱུང་སོང་བསད་གསུམ་གྱི་རྱིས་ཤོག་ནང་དགླེ་ལུགས་ཀྱི་འསོ་

ཤོག་གངས་ ༡༥༨ ལྷག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཡོངས་རོགས་ནང་འོས་ཤོག་

ལྷག་བསད་བསོམས་གངས་ ༤༦,༩༦༦ བྱུང་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ། 

 དླེ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབས་གསལ་བསགས་ཞུ་ཕོགས་ཐད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་

ཚན་ ༣༤ ནང་གསླེས་ ༦ ༼ཀ༽ དགོངས་དོན་ཐོབ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིའོས་གཞྱི་ད་ོབདག་ས་ོསོར་ས་གནས་ནས་

འསོ་གངས་ཇྱི་ཐབོ་འོས་བསྡུའྱི་ཚགོས་མྱི་དང་། ཟུར་དཔང་མཉམ་འཛམོས་ཐགོ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་

ནས་གསལ་བསགས་བླེད་དགསོ་ཞླེས་པའྱི་དགངོས་དནོ་བཞྱིན་ལམ་སནོ་ཞུས་ཡོད། 

 བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་གནང་བའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་ཐོབ་ཁུངས་གསར་འཇུག་སླད་འསོ་འཕླེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དླེབ་འགོད་གསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་སྐབས་

འསོ་འཕླེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དླེབ་འགོད་ཞུ་ཕོགས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསླེས་ ༤ ༼ཀ༽ དགོངས་དོན་ 

"བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཡན་" འཁོད་པ་བཞྱིན། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སྱིག་གཞྱི་

དགོངས་དནོ་ལག་བསར་ཞུས་ཀང་། དླེ་རླེས་འབླེལ་ཡོད་མང་དག་ནས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བར་བརླེན་དབུས་འོས་

བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་བསར་ནན་རོགས་ཞྱིབ་ཞུ་སྐབས་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་

དནོ་ཚན་ ༡༨ ནང་གསླེས་ ༣ པའྱི་ ༼ག༽ པའྱི་ནང་ "རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོགསར་དུ་ལོན་པ་" འཁོད་པ་གཞྱིར་

བཟུང་བསར་བཅོས་ཞུས་ཏླེ་གཅྱིག་འགྱུར་གྱི་དླེབ་འགོད་ཞུ་དགོས་བཀོད་ཁབ་ཞུས་ཡོད། དླེར་བརླེན་འོས་བསྡུའྱི་
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སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསླེས་ ༣ དང་ ༤ གཉྱིས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་གཅྱིག་མཚུངས་འགོད་ཐབས་མཛད་

ཕགོས་སབས་འཇུག་ཅྱི་ནས་ཀང་གནང་སངོ་ཡོང་བ་ཞུ། 

 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ བར་འསོ་འཕླེན་པའྱི་མྱིང་

གཞུང་དླེབ་སླེལ་གནང་ས་ོཁག་ཆ་ཚང་ཟྱིན་ཡོད་ཀང་། ས་གནས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ལ་ཟབ་

སྦྱོང་འབུལ་སྐབས་དླེབ་སླེལ་བ་མྱི་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་སྐོར་སྙན་གསན་བྱུང་བ་བཞྱིན། སླར་ཡང་ 

༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༦ བར་དླེབ་སླེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། དླེ་སྐབས་

མོན་གོ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་ནས་དླེ་སྔ་དགླེ་ལུགས་ཐོབ་ཁུངས་དླེབ་སླེལ་ཟྱིན་པའྱི་དགླེ་འདུན་ ༡༥ 

ཙམ་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་སུ་ཐོབ་ཁུངས་ནོར་བཅོས་ཆོག་པའྱི་སྙན་གསན་བདླེ་སྡུག་ཞུས་པར་

དགོངས་བཞླེས་ཀྱིས་འོས་འཕླེན་པ་ ༣ ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་ཁོངས་ཐོབ་ཁུངས་ནོར་བཅོས་ཆོག་འཐུས་བཀའ་

འཁོལ་བསྩལ་ཡོད། གནད་དོན་འདྱི་བཞྱིན་ལུགས་མཐུན་འོས་འཕླེན་པའྱི་བདླེ་སྡུག་དཀའ་སླེལ་ཞུས་པ་ལས་སྱི་

ཚགོས་དཀྲུགས་ཐབས་ཤྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན།  

 བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་བྱུང་བའྱི་དགངོས་དནོ་བཞྱིན་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་

ཚན་ ༤ ཁབ་ཚད་ནང་། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང་གསར་བསན་ཡོད་སབས་ས་གནས་

འསོ་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་སྱིག་ཁོངས་སུ་ཚུད་པ་དང་། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཁག་དྲང་བདླེན་ཡོང་ཐབས་སུ་ས་

གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ལས་འགན་གཅྱིག་ཁ་ོནར་གཉླེར་ཐབས་སླད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༣ པར་ "འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རོགས་དབུས་འོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་བཅས་གསུམ་ཀའྱི་སྱི་མོས་སམ། མང་

མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་" ཞླེས་པའྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཏླེ་རྒྱ་ཁབ་གསལ་

བསགས་ཞུས་འབླེལ་འོས་བསྡུའྱི་ཚགོས་མྱི་ཁག་གསར་འདླེམས་ཞུས་ཡོད། 

 བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་དོན་བཞྱིན་འདྱི་ལོའ་ིནང་འོས་ཤོག་རྱིས་མླེད་སོང་བ་གངས་ ༢༦༡༨ བྱུང་འདུག་པ་དང་། དླེའྱི་

ནང་དུ་འསོ་ཤོག་སངོ་པའང་ཚུད་ཡོད། 

 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིའོས་བསྡུ་ཆླེན་མོར་སྨན་པའྱི་ས་གནས་ཡོངས་ལ་འོས་བསྡུ་

དང་འབླེལ་བའྱི་འབོད་ཚགི་ཁག་ ༡༢ དང་། "ང་ཚའོྱི་འསོ་ནྱི། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་" ཞླེས་པའྱི་འོས་འཕླེན་སངས་ཐགོ་

བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་འབླེལ་གྱི་གོག་བརན། འོས་བསྡུའྱི་ཤླེས་བ་ཞླེས་པའྱི་འགུལ་བརན་འདོན་
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ཐླེངས་ ༤ འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཁབ་ཐད་སྱིང་། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་། ཚོགས་མྱི་

ཟུར་དཔང་བཅས་ལ་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་ཟབ་སྦྱོང་ཐླེངས་ ༢ སྔོན་འགོ་དང་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་འཕླེན་ཕོགས་ཐད་ཟབ་

སྦྱོང་ཐླེངས་ ༢ བཅས་གོ་རོགས་སླེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། བོད་མྱིའྱི་གནས་སོད་ཡོངས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་

འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་བཅས་ནས་མང་ཚོགས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་དང་། རོགས་

དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཀང་འདྱི་ལོ་རྒྱ་ནག་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་ས་

གནས་སུ་ང་ོབསདོ་ཞུ་ཐུབ་མླེད།  

 མཐའ་མ་དླེར་ཟབ་སྦྱོང་ཉུང་དྲག་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཕླེབས་པར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབླེལ། འདྱི་ལོ་ཏོག་

དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་ས་གནས་ནང་དངསོ་སུ་བསདོ་མ་ཐུབ་པ་དངསོ་འབླེལ་ཡང་ག་སྱིག་ཡོངས་རགོས་

ཞུས་ཡོད། མ་འོངས་པར་དླེ་རྱིགས་ལ་ངླེས་པར་དུ་བསམ་ཞྱིབ་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་དང་། ས་གནས་ཁག་ནང་འོས་

བསྡུ་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཇྱི་བྱུང་ཁག་ལ་སྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཡདོ་པའྱི་ཆ་ནས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་

བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་དླེ་ལྟར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གང་ཡོང་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས་གསལ་

འདླེབས་སུ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ལ།།  

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  ད་ལྟ་ལང་པའྱི་ཞོར་ལ་ཁ་སྔོན་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་ཁ་སང་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ལག་ཁླེར་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཐད་བཀའ་

འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་བ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་ལན་དླེ་གསལ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་

ནས་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ནརོ་གྱིང་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་སྱི་ལ་བཀའ་ཡྱིག་ཅྱིག་གནང་འདུག དླེའྱི་ང་ོ

བཤུས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་འདུག དླེ་ངས་འདྱིར་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

 ༄༅། །མཚུངས་མླེད་ནརོ་གྱིང་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་སྱི་མཆགོ་ལ། 
      ཆླེད་ཞུ། དླེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ 
འཁོད་གནས་གནང་འབོར་ནང་དོན། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆླེས་མཐོའ་ིསློབ་གཉླེར་ཁང་གསར་འཛུགས་
གནང་བཞླེད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་བར་སྤྲོད་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའྱི་རྱིན་བལ་རྱིག་གནས་ཁག་དང་སྐད་ཡྱིག་བཅས་མཐ་ོརྱིམ་གནས་ཚད་ཆླེད་སྦྱངོ་ཐགོ བསླབ་མཐར་
སོན་ཁག་མཐ་ོསློབ་དགླེ་རྒན་དང་། ཉམས་ཞྱིབ། རོམ་སྱིག་སོགས་ནང་སྱི་སྨན་ཞབས་འདླེགས་ལྷག་བ་ོཆླེ་བསླེད་
གང་ཡོང་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན་པས། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་སྱི་མཚུངས་མཐོ་སློབ་ཕག་ཁླེར་ངོས་
བཞླེས་ཞུ་ཐད། འདྱི་གའྱི་ལྷན་ཚོགས་སྔ་རླེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་འབས། ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཆླེས་
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མཐོའ་ིསློབ་གཉླེར་གྱི་ཤླེས་ཚད་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༡ ཉྱིན་མཐ་ོརྱིམ་ལླེགས་བང་རབ་འབམས་པའྱི་གནས་ཚད་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་དང་། ཉླེ་ལམ་༸དཔལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉླེར་བཅས་ལ་དགོངས་བཞླེས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་ནས་ནོར་གྱིང་
མཐ་ོརྱིམ་ལླེགས་བང་རབ་འབམས་པའྱི་ལག་ཁླེར་ལ་འདྱི་ག་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་
གནང་བ་ཡྱིན་པས་དླེ་དནོ་དགོངས་འཇགས་ཞུ། འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ལ།། 

 
ང་ོབཤུས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་། 
  ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། 

 

ཞླེས་མར་ཕུལ་འདུག ངསོ་ལླེན་གནང་ཕགོས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིར་ལངས་པའྱི་གཞོར་ལ་སླར་ཡང་ག་ོསྐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་
པ་རླེད། བཀའ་ལན་གང་ཞུས་པ་འདྱི་ཚང་མ་བདླེན་པ་བདླེན་རྐྱང་ཞུས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང། དླེ་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཐགོ་མར་དནོ་གཅོད་ཁང་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཕག་སྦུག་ནས་
གསོལ་རས་ཞུས་པ། བོད་ཀྱི་ཐླེབས་ར་ནས་དངུལ་གནང་བ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་བསམོས་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་གཟྱིགས་ཐུབ་
པ་ཚང་མ་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་རྱིས་ནང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་རྱིས་ཞྱིབ་
བས་ནས་ཁང་པ་ཉསོ་པ་དང། དངུལ་ལྷག་པ་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་
བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་དནོ་རྐྱླེན་འདྱི་བྱུང་བ་རླེད། ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཐླེབས་རས་སླེབ་གཅྱིག་
སྤྲོད་དུས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆླེད་དུ་བུ་ལོན་གྱི་རྣམ་པ་མ་གཏོགས་བུ་ལོན་མྱིན་
པ་འདྱི་གསལ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། བུ་ལོན་མྱིན་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི། ས་ཡ་གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀ་ནས་
འབུམ་བདུན་དང་ཕླེད་ཀ་འདྱི་ངོས་བཞླེད་གནང་ནས་ཆག་ཡང་བཏང་ཟྱིན་པ་དང་། བདུན་དང་ཕླེད་ཀ་ཆག་ཡང་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལ་ོའདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་དང་པ་ོནང་དུ་བདུན་དང་ཕླེད་ཀ་ལྷག་མ་འདྱི་ཆག་ཡང་གཏངོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
ཚུར་འབོར་ཡོད་པ་རླེད། ལན་ཞྱིག་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་འབོར་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་ཡར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་དུས་སྐད་ཆ་འདྱི་འདྲ་
ལྷག་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ར་བའྱི་བདུན་དང་ཕླེད་ཀ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་འདྱི་རང་གྱིས་བུ་
ལོན་མྱིན་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང། 

ད་དུང་འདྱི་བྱུང་ཙང། ཉླེ་ལམ་རང་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་གོང་ལ་རླེད། གོས་ཚགོས་སླླེབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་ཀྱི་རླེད། ང་ཚསོ་བཀའ་ལན་འབུལ་དགོས་རླེད། བོད་ཀྱི་ཐླེབས་ར་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་
ཀ་བླེད་མཁན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སྱི་པའྱི་ལས་ཀ་བླེད་མཁན། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་སའྱི་བོད་མྱི་འདྱི་ཡང་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ། 
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འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་དགོངས་པ་བཞླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཕར་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལན་གསལ་པ་ོདླེ་འདྲ་འབརོ་
མ་སངོ། མ་འབརོ་བ་སངོ་ཙང་ཁ་སང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་དང་འབླེལ་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅོད་ལ་སླར་ཡང་
ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས་གོས་ཚགོས་མ་གལོ་བར་དུ་ལན་དགསོ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཕར་དནོ་གཅདོ་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས། དནོ་གཅོད་
ཀྱིས་ཕར་བཀའ་ཡྱིག་གནང་འདུག དླེའྱི་ང་ོབཤུས་དླེ་ཚུར་འབརོ་སངོ། དླེ་རྱིང་ཞགོས་པ་རང་ལངས་སདོ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་
འདྱིས། ཐགོ་མར་ཁླེད་རང་ཚའོྱི་དགངོས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས། ཡྱི་གླེ་འདྱི་ལ་ང་ཚསོ་ལན་ག་རླེ་ཞུས་རླེད། རྣམས་པ་ཚསོ་
ཚུར་ལན་ག་རླེ་བསནོ་པ་རླེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཁ་གཏན་ཚིག་ལ་གནས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བདུན་དང་ཕླེད་ཀ་འདྱི་ཡང་མགགོས་པ་ོ
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས། དླེ་ཡང་བྱུང་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སྔོན་ལ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག གང་ཟག་འདྱིའྱི་ཁུངས་ནས། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ སྐབས་སུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་གྱི་འགན་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ཕར་འབླེལ་ཡོད་ལ་དྲན་སྐུལ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་ཞོགས་པ་རང་བཏང་བ་ཡྱིན། མ་ཟད་
དླེ་བཏང་ནས་ང་ོབཤུས་དླེ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ལ་ཕུལ་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕགོས་ཡོངས་ནས་དགོངས་པ་བཞླེད་ནས་གང་ལྟར་
ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་ཐླེབས་ར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་བླེད་དགོས་
རླེད། སོང་ཙང་འདྱི་ངས་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ཚ་ོགསུམ་ཞུ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཁ་སང་ལན་བསནོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རླེད།  

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱིས་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་
འདྲྱི་ཕླེབས་པ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་བ་དང། འགའ་ཤས་ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་རགོས་མ་ཐུབ་ནས་ལན་ཡག་པ་ོའདླེབས་
ཐུབ་པ་བྱུང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིད་སོང་སློབ་ཡོན་བཞླེས་མཁན་ཐོག་མར་སློབ་མ་གངས་ ༢༠ 
འདུག་ཅླེས་ཞུས་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དངསོ་སུ་མར་འབུལ་དུས་སློབ་མ་གངས་ ༡༤ ཆགས་འདུག  

གངས་ཀ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡནོ་འབུལ་སྐབས་
ཆ་རྐྱླེན་གཅྱིག་ནྱི་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་པ་དླེ་བོད་
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ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཉུང་མཐར་འཛནི་གྲྭ་ ༡༠ པ་བར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིད་སོང་སློབ་ཡནོ་ལ་འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ 
ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་ཀ་
འདྱི་མར་ཉུང་དུ་འག་ོབའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རླེད་ཅླེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་མླེའོ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་དགླེ་རྒན་གྱི་གནས་སངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་
ཕླེབས་སོང་། ད་ལྟའྱི་རྒན་ལགས་དླེས་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ཨང་རྱིས་སློབ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང། རྒན་
ལགས་ཁ་ོརང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་གཞྱི་རྱིམ་བར་མའྱི་སྱི་ཚན་དང་ཨྱིན་ཇྱི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ 
(TGT) དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག མླེའ་ོལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་འཛནི་གྲྭ་བརྒྱད་པའྱི་བར་དུ་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། (TGT) 
རྒན་ལགས་ཚ་ོཡྱིན་ན་འཛནི་རྱིམ་དགུ་པ་དང་། བཅུ་པའྱི་བར་སློབ་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། སློབ་ཚན་དླེའྱི་དགླེ་རྒན་
རག་མ་རག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚན་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་པའྱི་རྒན་ལགས་དླེ་ད་ལྟ་ཚན་རྱིག་དང་
ཨང་རྱིས་སློབ་ཁྱིད་གནང་བཞྱིན་པ་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་འཕྲལ་དུ་དཀའ་ངལ་དླེ་སླེལ་ཐབས་ཡོང་བ་དང་། དགླེ་རྒན་དླེར་
སློབ་ཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་གཞྱིགས་པའྱི་ལས་འགན་བཀོད་སྱིག་དགོས་རྒྱུ། ཡ་གྱིར་ཚན་རྱིག་སློབ་ཚན་ལ་རན་པའྱི་རྒན་
ལགས་ཤྱིག་བཀདོ་སྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་བཀདོ་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་ལ་འབུམ་རམས་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་ད་ལྟ་སྐབས་དང་
པའོ་ིསློབ་མ་གངས་ ༨ ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་གསལ་བསགས་དླེ་ཚང་མས་ག་ོརགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་
ཟླེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། སྐབས་དང་པོའ་ིགསལ་བསགས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་བཏང་འདུག དླེའྱི་སྐབས་སུ་
མླེ་སོར་གཙུག་ལག་སླབོ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ནང་དུ་དླེབ་བཀདོ་གནང་བ་དང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལྟླེ་
གནས་ཤྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་གནང་འདུག དླེ་ནས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་གྱི་རླེས་སུ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (UGC) ལམ་སོན་འོག་ལ་ས་ོསོའ་ིམཐ་ོསློབ་དླེ་ག་པར་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ས་ཁུལ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Jurisdiction) དླེ་ག་རང་གྱི་མཐ་ོསློབ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ངོས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོ
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་ཆགས་ས་དླེ་དཀྱིལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་རླེད། མར་མླེ་སོར་
མྱིན་པར་སླེང་ལོར་ལ་ཡང་མྱིན་པར་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ལ་ཆགས་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་རད་གཅདོ་ཡག་པ་ོགཏོང་དུས་
མཐོ་སློབ་དླེ་སླེང་ལོར་ (University) འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྱིམ་པའྱི་མླེ་སོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ངོས་
འཛནི་དླེ་མར་བཞག་ནས་ཕར་སླེང་ལོར་གཙུག་ལག་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ངསོ་འཛིན་ཐོབ་རླེས། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་
ལ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན། འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་གཉླེང་གནང་ས་དླེ་འདྲ་རླེད་
འདུག སྐབས་དང་པའོ་ིནང་དུ་འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་མ་གངས་ ༨ འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྐབས་གཉྱིས་པའྱི་གསལ་བསགས་དླེ་གང་མགགོས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་
པར་ཐུག་གྱི་འདུག་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་གཉླེར་གནང་མཁན་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་
སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོ་རང་ཚོས་ཐ་སྙད་བླེད་སོད་བཏང་གནང་བ་དླེ་ (Guide) ཞུས་ཀྱི་འདུག 
(Guide) ཡང་ན་ (Supervisor) དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག (Guide) ཡང་ན་ (Supervisor) རླེ་རླེའྱི་འོག་ལ་སློབ་
མ་དྲུག་ཙམ་དླེ་འདྲའྱི་ཚད་གཞྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཚད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་མ་མང་པ་ོབཞླེས་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་མགོགས་པོ་སྐབས་ ༢ པའྱི་འབུམ་རམས་པའྱི་སློབ་མ་སློབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བར་ངས་ལན་འབུལ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་ཡོད། འདྱིའྱི་ཞོར་དུ་སྐབས་སྔ་མའྱི་སྔ་མ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་
རླེས་མའྱི་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་དམ་བཅའ་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད། དླེ་གཉྱིས་མར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དང་པོ། དགླེ་བཤླེས་མའྱི་གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་སྐོར་ཡྱིན། དགླེ་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུ་དགླེ་བཤླེས་མའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་དང་། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་དག་གྱི་དླེ་དང་མཚུངས་པའྱི་སློབ་དཔནོ་མ་ལ་སགོས་པའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་
པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ལན་སྱིར་བཏང་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ར་
བའྱི་གནས་སངས་མ་ཞུས་པ་དླེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་འག་ོགོན་ཆུང་ཚགས་དླེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོ
སོས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། དླེ་དག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས་ཡར་མ་ཞུས་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་རག་པར་
ཁླེད་ཚ་ོཡོད་དམ། ཡོད་དམ་ཞླེས་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག སབས་འཁླེལ་སངས་ཤྱིག་ལ་ད་རང་ཞོགས་
པ་ང་དགླེ་བཤླེས་མའྱི་ད་ོདམ་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་བཅར་ཡག་བྱུང་སོང་། དླེའྱི་སྐབས་ལ་དགླེ་བཤླེས་མའྱི་ལས་
རྱིམ་འདྱི་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་ནས་བོད་ཀྱི་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་དང་མཉམ་རུབ་ཞུས་ནས་བསད་པ་རླེད། 
བས་ཙང་བོད་ཀྱི་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ངླེས་སོན་པ་དང་ངླེས་སོན་པ་ཟུར་པ་ཚོ་ཡར་ཕླེབས་ནས་ཁ་ོརང་ཚོས་བཀའ་
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གནང་བའྱི་ཞོར་ནས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རླེད། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བཙུན་མ་
ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཐབས་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚོའྱི་གངས་ཐ་ོལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དགླེ་ལུགས་ཀྱི་དགླེ་
བཤླེས་མ་འདྱི། ད་ལོའ་ིབར་དུ་དགླེ་བཤླེས་མ་གངས་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་གངས་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ནས་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཐོག་
ནས་སློབ་དཔནོ་མ། ཤུག་གསླེབ་ཀྱི་དགནོ་པ་གཙ་ོབརོ་འགྱུར་བའྱི་བདོ་ཀྱི་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་སའྱི་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་སློབ་དཔོན་མ་གངས་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་པ། དཔལ་ལྡན་ས་ས་ནས་བཀའ་བཅུ་པ་ཐོན་
མཁན་གངས་ ༧། དླེ་ཚ་ོབོད་ཀྱི་བཙུན་མའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ནང་དུ་གངས་ཐ་ོགསལ་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་དང་ཆབས་
ཅྱིག་བཀའ་བརྒྱུད་ཕོགས་ལ་ངས་ཤླེས་པ་བས་ན་འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐ་ོསློབ། སྔོན་མ་ང་ཚར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
སླླེབས་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་མཁན་པོའ་ིཕག་འཁླེར་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མཁན་མ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཡང་ཡོད་པ། མདོར་ན་
འདྱི་དང་། དླེ་ནས་གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཤླེས་གསལ་བས་ན། ད་ལ་ོཏོག་དབྱིབས་རྐྱླེན་པས་ཡྱིན་གྱི་རླེད། དུས་
སང་ཞྱིག་ལ་དགླེ་བཤླེས་མ་དང་མཚུངས་པ་འཐནོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ངས་དྲན་ཚདོ་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པ་ཡྱིན་ས་ཡོད། སྐབས་དླེར་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་རྣམ་
པ་དང་། མཁན་པོ་མཁན་ཟུར་ཚོ་ལ་མཚན་དོད་འབུལ་སངས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྔ་མའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལ་དགོས་ངླེས་ཀྱི་
བསར་ཞྱིབ་ཞུས་ནས། ཚང་མར་ཆ་སྙོམས་དང་ལག་ལླེན་གནང་བདླེ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཁས་ལླེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚགོས་
རླེས་མའྱི་སླེང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཐླེངས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འཚོགས་མ་ཐུབ་པར་བརླེན་དླེ་རྱིང་བར་དུ་ལྷག་པ་
རླེད། བས་ཙང་དླེ་སྔོན་ནས་ག་སྱིག་རྱིམ་པ་ཞུས། དླེའྱི་རགས་ཟྱིན་དང་པ་ོདླེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྙན་
སླེང་ཞུས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་ཡོད་པ་རྣམས་ལའང་རགས་ཟྱིན་དླེ་དག་ཕུལ་ནས་བཀའ་སློབ་དང་
དགངོས་འཆར་ཞུས། སྱི་ཁབ་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་མླེད་སའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་པ་དླེ་དག་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་ཚར་གཉྱིས་ཙམ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་བསམོས་བརྒྱབ་ནས་སླར་ཡང་མཐའ་མའྱི་
རགས་ཟྱིན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏླེ། ར་འཛིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཏན་གཙང་མ་
འདྲ་ཞྱིག་ཁླེལ་ཡོད། དངོས་གནས་བས་ན་ཆ་ཚང་སོགས་སྦྱང་ཞུ་དགོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་སླེ། དུས་ཚོད་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་སབ་
ཀྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་སོམ་འདྱི་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་དང་མཁན་
པོའ་ིམཚན་དོད་འབུལ་སངས་དླེ་ཆོས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་ནས་རླེད། དངུལ་འབོར་དླེའང་དླེ་ཙམ་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་བཞྱིན་འདྱི་དངུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚོའྱི་དབུ་
ཁྱིད་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་དང་། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གདན་ས་ཆླེ་ཁག་འདྱི་དག་བསན་སྱིད་དང་ར་དོན་ཐགོ་ལ་ག་ཚོད་ཀྱི་ར་ཆླེན་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས། གང་གནང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་
རང་ནས་མར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གང་མྱི་ཚད་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་འགླེལ་བཤད་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་
ཞུས་ནས། དླེར་ང་ོབཞླེས་སྐལ་བཟང་ཐོབ་ནས་ད་ནས་བཟུང་སླེ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཁུངས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མ་དངུལ་
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རང་ནས་མར་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དླེ་ནས་སོམ་གཞྱི་འདྱི་སྔནོ་མ་ནས་སྙོམས་པ་ོཞྱིག་མླེད་དུས། ད་ལྟ་སྙོམས་
སངས་འདྱིར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡདོ། དབུ་ཁྱི་བ་ཆླེན་དང། མདརོ་ན་མཁན་པ་ོདང་མཁན་ཟུར་ཚང་མ། ཞླེ་ས་མ་ཞུས་ན། སྐུ་
སླེར་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པ་བས་ནས། མཚན་གནས་རླེས་འབླེལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་ (Ex 

Officio) ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་ནས། དགོན་པ་སུའྱི་མཁན་པ་ོཟླེར་བ་དང། ཆོས་བརྒྱུད་སུའྱི་བ་ཆླེན་ཟླེར་ནས། མཚན་གནས་
རླེས་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིར་གཞག་རྒྱུ་དང། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་ཡྱིན་ན་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་རང་མ་གཏོགས་
གཞན་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མླེད་པ་དང་། དགླེ་ལུགས་ཕགོས་ལ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་དང་ཤར་བང་ཆསོ་རླེ་དླེ་དག་དབླེ་བ་འབླེད་རྒྱུ་
མླེད་པའྱི་དགླེ་ལུགས་ཀྱི་བསན་བདག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་ནས་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆླེན་གྱི་གས་དུ་མཉམ་དུ་མཚན་དདོ་
དླེར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་པ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དླེ་དག་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ད་ལྟའྱི་བ་ཆླེན་རྣམ་པར་མཚན་དོད་
འབུལ་སངས་འདྱི་སྱི་ཁབ་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་བས། དླེའྱི་སང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིའགོ་ལུགས་འགོ་
སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསན་བདག་གྱི་མཚན་གནས་ཡོད་མཁན་ལའང་ཕུལ་ནས། དངུལ་འབོར་དླེར་ཏགོ་ཙམ་ཁད་པར་ཡོད་
པ་རླེད། སྱི་ཁབ་དབུ་ཁྱི་བ་ཆླེན་དང་སྱིར་བཏང་གྱི་བསན་བདག་བ་ཆླེན་ཟླེར་ནས། མདརོ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག 
སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཁངོས་ནས་གངས་ ༤ དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཁངོས་ནས་གངས་ ༤། ས་སའྱི་ཁངོས་ནས་གངས་ ༤། དགླེ་
ལུགས་ཁོངས་ནས་གངས་ ༤། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༣། ཇ་ོནང་ནས་གངས་ ༡ བས་ནས། དབུ་ཁྱིད་བ་
ཆླེན་རྣམ་པ་ཚརོ་མཚན་དདོ་འབུལ་སའྱི་གངས་འབོར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ། དླེ་བཞྱིན་མཁན་པ་ོརྣམ་པར་འབུལ་ས་འདྱི་
འབླེལ་ཡདོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ཚགོས་འདུ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རླེད་དླེ། སྔནོ་མ་གཞྱིར་བཟུང་སླེ་ཚན་
གསུམ་ལ་མ་ཕླེས་རང་ཕླེས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། སླེ་ཚན་དང་པོ། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིམ་དགོན་ཁག་གཙ་ོབོའ་ིཐོག་ལ་
བཤད་གྲྭ་ཆླེ་ཁག་ཡོད་མཁན། ས་དགླེ་བཀའ་རྱིང་བཞྱི་ལ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཅྱིག་དང་། སྔོན་མའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
སྔནོ་མ་ནས་མཚན་དོད་བཞླེས་མཁན། དམྱིགས་བསལ་གནས་བབས་ཅན་ཡྱིན་པ། ད་ནས་བཟུང་ར་འཛིན་གསར་པ་ཡྱིན། 
ཁླེད་རང་ཚོ་འདྱིའྱི་ཁོངས་སུ་མླེད་ཅླེས་མར་བཏོན་ཤླེས་ཀྱི་མ་རླེད། སྔོན་མ་ནས་བཞླེས་མཁན་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
དམྱིགས་བསལ་གནས་བབས་ཅན་གྱི་དགོན་སླེ་ཁག་ཅྱིག་དང་། བཙུན་དགོན་ཁག་ཅྱིག་ཟུར་དུ་བཏོན་ནས། མདོར་ན་མ་
དགོན་ཁག་དང་། བཤད་གྲྭ་ཆླེ་ཁག་ཡོད་མཁན། ས་དགླེ་བཀའ་རྱིང་ཚོར་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཅྱིག་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག གཡུང་དྲུང་བོན་ལ་ལྔ། ཇ་ོནང་ལ་གཉྱིས་བཅས། བཙུན་མ་འདྱི་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏོག་ཙམ་དམྱིགས་བསལ་
དང་དགངོས་བཞླེད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་པ་རླེད། ངས་རག་པར་འགླེལ་བཤད་ཞུས་པ་དླེར་བུད་མླེད་ཀྱི་ནུས་སབོས་
ཞླེས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཡངོས་སུ་གགས་པ་འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། དགནོ་པ་གཞན་མཉམ་
དུ་མ་ཡྱིན་པར་ཟུར་དུ་བཏནོ་ནས། ཁོན་བསམོས་པའྱི་བཙུན་དགོན་གངས་ ༡༡ ཡོད། དླེའྱི་ནང་དུ་སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཁོངས་
ནས་གངས་ ༢། བཀའ་བརྒྱུད་ཁངོས་ནས་གངས་ ༣། དཔལ་ལྡན་ས་སའྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༢། དགླེ་ལུགས་ཁོངས་ནས་
གངས་ ༢། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༡། སོལ་མ་གྱིང་འདྱི་རྱིས་མླེད་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཁོན་བསོམས་བཙུན་
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དགནོ་གངས་ ༡༡། དླེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གནས་བབས་ཀྱི་མཁན་པོའ་ིམཚན་དདོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ། སྔ་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༣། ངས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་ཞྱིབ་ཕྲ་མཇུག་ཏུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་ཁོངས་ནས་གངས་ ༣། དཔལ་ལྡན་ས་
སའྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༣། རྱི་བོ་དགླེ་ལྡན་པའྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༥། གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཁོངས་ནས་གངས་ ༢། 
དམྱིགས་བསལ་གནས་བབ་ཅན་གྱི་དགོན་སླེ་ཁག་གྱི་མཁན་པོར་མཚན་དོད་འབུལ་ས་ཁོན་བསོམས་གངས་ ༡༦ ཆགས་
ཡོད། དླེ་ནས་མཁན་ཟུར་དླེ་དག་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། མཁན་པོའ་ིམཚན་དོད་འབུལ་ས་དླེ་ཚ་ོམཁན་པ་ོཟུར་པ་ཆགས་དུས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་མཁན་ཟུར་གྱི་ཐ་ོནང་དུ་བསླླེབ་རྒྱུ། གང་ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ཆ་ཚང་བརྒྱུད་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་
ཡོད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སླེང་ཞུས་པ་དང་སགས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསལོ་ལྕགོས་ཀྱི་སླེང་དུ་འབུལ་ཆགོ་པ་
གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཡྱིན། བཀའ་བོན་གྱིས་རླེས་སུ་
ལན་འདླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་སངོ། ད་ལྟ་སྒུག་བསད་ཡྱིན་ཏླེ་ལན་འདླེབས་གནང་མ་སོང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དླེར་ལན་སོན་རགོས་གནང།  

 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་སྱི་ལས་ཚབ་དང་འབླེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་རླེད། ངས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གཏན་སློབ་ཁག་ཏུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Rector) དང་ (Principal) 
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གཉྱིས་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་རང་ནས་ཐད་ཀར་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་འདུག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་
མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་ད་ལྟ་བསྐོས་ཡོད་པ་དླེ་སློབ་སྱིའྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་བསྐོས་འདུག མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་ཏུ་སློབ་སྱིའྱི་ལས་
ཚབ་དླེའང་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་དང་། ལས་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་དང་ལན་འདླེབས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ས་ོ
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ 
ལས་ཉྱིན་ ༡༡ པ། རླེས་གཟའ་པ་སངས། འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མླེད། ལས་རྱིམ་དང་པོ། 
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགླེང་གནང་ཟྱིན་པར་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལན་འདླེབས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
དླེ་སྔ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ (QUAD) དང་ (Indo-Pacific) ཐབས་བྱུས་ཀྱི་སང་ལ་ཞུ་དགོས་དོན་གཙ་ོ
བ་ོནྱི། གཞྱི་རའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སངོ་ཐབོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་
ལ་བདོ་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་ཡངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་དླེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའྱི་གོས་ཆོད་ལྟར། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང། ལ་ོབཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབླེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱལ་སྱི་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་ཐབས་ཤླེས་བས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འབོད་
སྐུལ་ཟླེར་ནའང་རླེད། གནོན་ཤུགས་ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ནས་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱབ་
སོར་འཚོལ་ཟླེར་དུས་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ལུང་པ་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་སུའྱི་འགམ་ནས་
འཚོལ་དགོས་རླེད། གང་འདྲ་བས་ནས་འཚོལ་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་གཙ་ོབོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། རྒྱ་གར་དང་ཞྱི་བདླེ་མཚ་ོགཉྱིས་ཀྱི་དབར་གྱི་ཐབས་
བྱུས་ (Indo-Pacific Strategy) ཤྱིག་སླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། (Indo-Pacific Strategy) དླེ་སྔ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རླེད། ས་བོན་འདླེབས་ས་གཙ་ོབ་ོརྒྱ་གར་གྱི་མཁས་པ་གཅྱིག་དང་། དླེ་ནས་ཉྱི་ཧོང་གྱི་སྱིད་བོན། དླེ་ནས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་
དང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལླེན་བས་ནའང་རླེད། རྒྱ་ནག་ལ་འབླེལ་བ་བ་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་འདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེར། ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་རྒྱབ་སོར་བས་ཏླེ་ཨ་རྱི་གཞུང་ངམ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཆགས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་འདྱི་ཚུད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཏྱིང་བ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་སང་
ཞྱིག་དགོས་རླེད། འདྱི་ལ་ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་དགོས་རླེད། འདྱི་ལ་ལས་འཆར་ཞྱིག་དགོས་རླེད། དླེ་ནས་ལག་བསར་བས་ནས་
འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་དནོ་ལ་རྒྱལ་སྱི་ནས་རྒྱབ་སརོ་རག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་འདྲའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་བོད་



43 
 

འདྱི་ཚུད་ཐུབ་ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབད་བརོན་བས། ཁ་སང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ལ་ཡང་སླེ་བཅར། རྒྱ་གར་ལ་ཨ་
ཅང་ཅང། ཉྱི་ཧངོ་ལ་ཡང་སླེ་བཅར། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ་བཅར་ཏླེ། འབད་བརནོ་བས་ནས་ཕྲ་ལ་ཕྲན་
བུའྱི་རྒྱབ་སརོ་རག་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱི་སྱིད་འཛནི་དང་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆླེན་གྱི་གསུང་སངས་བཅས་དླེ་སྔ་ངས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ (Indo-Pacific) ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུར་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་འགོ་སོང་བཏང་ནས་ཐབས་བྱུས་འདྱི་ལག་བསར་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༨ ཀྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ བར་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Promotion of Democracy in the Indo-Pacific Region) (Indo-Pacific) སར་མང་གཙ་ོའཕླེལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་
དུ་ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་ཕ་ོལོ་ ༢༠༡༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ བར་དུ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢༡༠་༠༠ གཏང་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་
ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚརོ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་། ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་སུ་ལས་འཆར་སླེལ་ནས་འག་ོདགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་ཟད་ཨླེ་ཤྱི་ཡའྱི་ས་ཆ་ག་པར་
ཡྱིན་ནའང་མང་གཙ་ོསླེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་ཐོབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་འདྱི་དནོ་ཚན་གཉྱིས་
པ་རླེད། ནང་གསླེས་གསུམ་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། (Tibet) ཞླེས་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་སྔནོ་མ་ཞུས་
པ་ལྟར་ (Indo-Pacific Strategy) ནང་དུ་ང་ཚ་ོསྱིད་བྱུས་དླེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་མ་ཟད། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ནང་དུའང་
རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཁག་ཁག་བཏོན་ནས་བཀདོ་བཞག་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་བྱིས་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ཨ་སོར་ས་
ཡ་ ༢༡༠་༠༠ འདྱི་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ། 
ཤླེས་ཡོན་སྲུང་སབོ་བཅས་བོད་ནང་དང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ལ་གནང་དགོས་རླེད་ཅླེས་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་གྱི་
རྱིས་འགོ་ནང་དུ་བཏོན་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐབས་ཤླེས་བས་ནས་ (QUAD) འདྱི་གལ་
འགངས་ཆླེན་པོ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་ (Indo-Pacific) ཞླེས་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུད་ཡོད་པ་རླེད། 
རྱིས་འགའོ་ིནང་དུ་ཚུད་པ་ཙམ་གྱི་བོད་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་རྱིང་ངས་ལྟ་དུས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་ཕླེབས་འདུག ངས་ཆ་ཚང་ལ་ལན་འདླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཨླེ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་
འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འགའ་ཤས་ཆད་སྱིད་པ་རླེད། འགའ་ཤས་ལྡབ་སོར་དླེ་འདྲའང་འདུག ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐོར་ལ་ཤོད་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། ཛ་དྲག་གནས་སངས་སྐོར་ཡྱིན་ན་ཉླེ་ཆར་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཀོད་ཚར་རླེད། སྱིད་སོང་ནས་ལགས་ཀོག་གནང་ཚར་
ཙམ་དང་། སྙྱིང་བསྡུས་བཤད་ཚར་ཙམ་ཡྱིན། དླེར་མ་ཟད་དླེ་སྔ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་
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སྐབས་སུའང་བག་ོགླེང་ལྷུག་ཐག་ཆདོ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ང་ཚའོྱི་གནས་སངས་དང་གནས་བབས་སྐོར་
ཤླེས་ན་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་དུས་ཆ་ཚང་ལ་ལན་ཐླེབས་ས་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཕླེབས་པ་ལ། བཀའ་བོན་
ཁྱིད་པ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ལ་ཉླེན་ཁ་བཅུ་ཞླེས། སྐུ་ཕྲླེང་ལྔ་པ་
ནས་སྐུ་ཕྲླེང་བཅུ་བཞྱིའྱི་བར་དུ་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་བཞླེས་ནས་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚརོ་ཉླེན་ཁ་བཅུ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་ཞྱིག་རླེད་
འདུག ཉླེན་ཁ་བཅུ་དླེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པ་འགའ་ཤས་ལ་ལན་འདླེབས་ཐླེབས་ས་རླེད་སྙམ། དྲྱི་བ་ཕླེབས་པར་
སོང་ཙང་ངས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ངས་འགན་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་དླེ་འདྲ་གཅྱིག་རྐྱང་མྱིན། ཞུ་དགོས་དོན་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། ངས་སྱིད་སོང་འགན་ཁུར་ནས་ལོ་ ༡༠ འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་གཉྱིས་སྐབས་སུ་
ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་
གྱི་འགན་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་སྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་དླེར་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུ་དང་། དླེ་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ ལོར་ང་འོས་བསྡུ་ལ་ལང་
བའྱི་སྐབས་སུ་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚར་གཅྱིག་ཨྱིན་ཡུལ་ཡྱིན་ན་ག་པར་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་ཅག་ལགས་
ཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་བཀའ་བཀོན་བཏང་སོང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་མཇུག་ལ་ང་ཚོས་
དངངས་སྐྲག་སླེས་ནས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་མ་གནང་རོགས་གནོངས། ཡར་རང་འཇགས་བཞླེས་རོགས་གནང་ཞླེས་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁླེད་རང་སྱིད་སངོ་ལངས་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་རླེད། ཁླེད་རང་ག་རླེ་བསམ་གྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་བཀའ་
བཀོན་གཏོང་མོང། དླེ་དུས་མྱི་མང་ལ་དངངས་འཚབ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་པའྱི་
དངངས་སྐྲག་ཞླེ་དྲག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་འཇོན་ནའང་མ་འཇནོ་ནའང་འགན་ཞྱིག་འཁུར་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། དླེ་ནས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་
ཆ་ཚང་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། ངས་དླེ་སྔ་ཡང་ཞུ་མངོ། མྱི་མང་ཨ་ཅང་ཅང། ངས་ཨ་མ་ལགས་ཀང་དངངས་སྐྲག་སླེས་
ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཡོང་བསམས་ནས། བུ་ལ་བརླེ་བ་ཡོད་རླེད་དླེ། བུ་འདྱིས་འགན་ལྕོགས་ཨླེ་ཡོང་བསམས་པའྱི་ཏོག་
ཙམ་ཐླེ་ཚོམ་སླེ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང། དངངས་སྐྲག་སླེ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་འོས་
ལངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཙང་འགན་ཁུར་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་མཇུག་ཏུ་བཀའ་སློབ་གནང་བའྱི་ནང་དུ་ཉླེན་ཁ་བཅུའྱི་ནང་ནས། 
ངས་རྱིང་པ་ོདང་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། སྐབས་དླེ་དུས་རྱིན་པ་ོཆླེ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་བཅུ་འདྱི་དངོས་གནས་ཚོར་
བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་རླེད། ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིན་པ་ོཆླེས་ཕགོས་སྱིག་གནང་སླེ་ཉླེན་ཁ་དླེ་དག་གསུངས་པ་ཞྱིག་རླེད་
འདུག བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་ཆ་ཚང་བཀགས་པ་ཡྱིན་ན་འགོར་ས་རླེད། ངས་སྙྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཚིག་མཐ་ོདམའ་ཏན་
ཏན་ཤོར་མདགོ་ཁ་པ་ོརླེད། དླེར་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དང་པོ། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་འདྱི་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རླེད། ཉུང་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་གསར་པ་རག་རྒྱུ་དང་གསར་པ་
འཛུགས་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོང་གྱི་རླེད། འདྱི་ཡོངས་གགས་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐགོ་ནས་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་
ཉུང་དུ་དང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོབཅུའྱི་རྱིང་ལ་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། དླེ་ནས་
མྱི་མང་རླེད། ཚོགས་པ་ཁག་རླེད། ཚང་མས་འགན་ཁླེར་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་
ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བཅས་ཚང་མས་འགན་ཁླེར་ནས། བོད་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་འགན་ཁླེར་བ་ལ་བརླེན་
ནས། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་མང་དུ་ཕྱིན་མླེད་ནའང་རང་འཇགས་གནས་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཉླེ་ཆར་ཞུས་པ་ལྟར་
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཉྱིན་ཡུ་རབོ་ནང་དུ་རྒྱལ་དར་སླེང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ཡུ་རབོ་ཀྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆུང་དླེར་ལ་ོགཉྱིས་སྔོན་ལ་དཀའ་
ངལ་ག་རླེ་འཕྲད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། དླེ་སྔ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྱིང་པ་མང་ཆླེ་བ་རྒན་ཡོལ་ཕྱིན། 
ཡང་ན་འསོ་ཤོར་ནས་ཧ་ལམ་ར་མླེད་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང། གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་ན་མླེད་ན། ཧ་ལམ་
མླེད་པ་འདྲ་ཆགས་པ་རླེད། ད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། གཙ་ོཆླེ་ཤོས་སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་དང་ཡུ་
རབོ་ཁག་གྱི་དནོ་གཅོད་ཚསོ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་སོང། ཡུ་རབོ་ནང་ལ་རྒྱབ་སརོ་
བླེད་མཁན་ཧ་ལམ་ཚང་མ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། འོས་ཤོར་མཁན་ཤོར་ནས་ཕྱིན་ཚར་བ་
རླེད་དླེ། ཡུ་རོབ་ནང་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། བཙུགས་ནས་ཁོང་ཚོས་ཟླ་བ་རླེ་རླེར་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏླེ་ག་རླེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནང་མུས་རླེད་དླེ། ད་ལོར་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་ཁབ་ཆླེན་པོ་བླེད་ཐུབ་
ཡོད་མ་རླེད་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་དནོ་སླེལ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་སྱིག་འཛུགས་ལ་རྱིས་འཇོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་དུ་འག་ོ
སྱིད་པ་རླེད། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེ་སྔ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ཕྲླེང་ལྔ་པས་
བཙུགས་ནས་སྐུ་ཕྲླེང་བཅུ་བཞྱིའྱི་བར་དུ་ཡོད་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་མྱི་ཚོར་ངོས་འཛིན་ས་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་བས་ནས་
འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་མྱི་མང་ནས་རྱི་མཐངོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་
བ་ཡྱིན་ན། སབས་བདླེ་པོ་བས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོར་སྱིད་སོང་བཞླེང་མཁན་དང་སྱི་འཐུས་བཞླེང་མཁན་ལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་ཀ་ཤྱིག་ཤྱིག་རླེད། ངས་འཇོན་གྱི་ཡོད་དང་། ང་ཡང་ལང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ངསོ་ལླེན་བས་པ་མ་ཟད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལླེན་གྱི་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞབས་ཕྱི་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགན་འཁུར་བཞླེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གསུམ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དླེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་
གཞྱི་ར་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཛུབ་མོ་འཛུགས་ཁག་པོ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། འདྱི་ཏན་ཏན་རླེད། རྱིན་པོ་ཆླེ་དང་། ཀྱིརྱི་རྱིན་པོ་ཆླེ་
བཅསབཅའ་ཁྱིམས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་དང་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་༸གོང་
ས་མཆོག་བ་ན་མླེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་ཡྱིན། རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་དབང་ཡོད་ཟླེར་ནས་བཞག་ཡོད་དུས། མཛུབ་མོ་
འཛུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཏན་ཏན་གནས་ཐུབ་པ་འདྱི་ཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་རླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བ་ན་མླེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གངོ་ས་མཆགོ་རླེད། ༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་སྐུ་དབང་རྣམས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཟླེར་དུས་འདྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག  ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པོ་
གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་འཇུག་ཐུབ་པ་འདྱི་ཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་བཞྱི་པ་འདྱི། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངསོ་ལླེན་ནམ་ངསོ་འཛནི་ཆུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉླེན་
ཁ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། འདྱི་ལ་ངས་ཞླེ་དྲག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས། ཉླེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་
ལ་ོ ༦༠ རླེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་བཀག་ལའང་ངསོ་ལླེན་བས་པའྱི་ཁྱིམས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་སྱིད་སོང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཅར་རྒྱུ་རག་པ། ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་
གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཅར་རྒྱུ་རག་པ་འདྱི་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངསོ་ལླེན་ཆླེ་རུ་འག་ོཡྱི་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དླེར་མ་ཟད་ཉྱི་ཧོང་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀྱིས་སླེ་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དང།  དགུ་བཅུ་གོ་
གངས་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཆླེ་ཤོས། དླེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ཡོངས་ནས་ (Czech Republic) གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༥༢ ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། ཡུ་རོབ་ནང་ནས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆླེ་ཤོས་
ཆགས་རྒྱུ་འདྱིས་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལླེན་ཡོད་པ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སརོ་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། 

ལྔ་པ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་འདྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཞླེ་དྲག་ཡོང་གྱི་རླེད། འདྱི་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་ལླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག དླེ་སྔ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་
མཆོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བོན་ཁྱིད་པ་ལ་ཐླེ་བྱུས་སམ་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཆབ་སྱིད་སྐུ་དབང་
གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ལ་ངསོ་ལླེན་དང་ངསོ་འཛནི་གནང་གྱི་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། མ་སྱིད་པ་རླེད་ཟླེར་
ནའང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག དཔླེ་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག ངས་འདྱི་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིངང་ནས་ཤོད་ཐུབ་ས་རླེད། ངའྱི་ལ་ོབཅུའྱི་ཉམས་
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མོང་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་ཟྱིན་པའྱི་རླེས་སུ། དླེར་ཐུག་པ་ཙམ་གྱིས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལླེན་དང་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ནམ་ཡང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ལ་ཐུག་རྒྱུ་མྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག སོང་ཙང་དླེ་སྔ་སློབ་དཔོན་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོ
ཆླེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་རང་ནས་གནང་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་ང་ལ་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་དུ་ངླེས་པ་རླེད་སངོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འབླེལ་བ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མ་གཏོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཧ་ལམ་ནམ་ཡང་གནང་ས་མ་རླེད་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་ས་
རླེད། དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་ཉམས་མོང་འདྱི་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཐགོ་ནས་སློབ་སྦྱོང་
མང་ཤོས་བས་པ་རླེད། འདྱིར་སླླེབ་དུས་ལས་ཀ་མང་བ་འདྱི་འཛནི་སོང་བས། ང་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལའང་ཉམས་མོང་ཞླེ་དྲག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཨར་ལས་ཀྱི་ལྟ་རོག་བ་རྒྱུ། གངས་སྱིད་ལ་
ཨར་ལས་ཞླེ་དྲག་བས་འདུག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཉམས་མོང་མླེད་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་རླེད། 
སློབ་སྦྱོང་བས་པའྱི་ཐོག་ལ་བླེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལས་དང་དབང་གྱི་རླེད། ཕོགས་
གཉྱིས་ནས་ངས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ལ་འབླེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན། དླེ་སྔ་ང་ཚ་ོཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་རྒྱ་མྱི་མཁས་པ་དླེ་
འདྲ་མང་པ་ོཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ག་རླེ་བས་སོང་ཟླེར་དུས་ཁོང་ཚོས་གསལ་པ་ོལབ་ཀྱི་འདུག སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་
ལ་ནམ་ཡང་ཐུག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། ཁ་ོཁ་བལ་གྱི་ཚོགས་པའམ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ནམ་ཡང་
ཐུག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རླེད་འདུག དླེ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བསྐོ་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རླེད། བོད་རྒྱ་
འབླེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རླེད། འདྱི་ཡང་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་ང་ལ་སོན་བརོད་ཀང་བས་པ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་འོས་འགའ་ཤས་ཤོར་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ཡར་ཞུ་སྐབས་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་མ་བསྐོས་ན་གསུངས་པ་རླེད། གསུངས་པ་འདྱི་བ་མའྱི་
བཀའ་རླེད། དཔོན་པོའ་ིབཀའ་རླེད། འདྱི་ངས་ཁླེར་ནས་སྐུ་ཚབ་མ་བསྐོས་ནས་བསད་པ་རླེད། ང་ལ་སནོ་བརོད་བས་པ་རླེད། 
འསོ་ལ་ཕལ་ཆླེར་གནདོ་ཡོད་མདོག་ཁ་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་བ་མའྱི་བཀའ་རླེད་དང་། ང་ལ་འདྱི་འདྲ་གསུངས་སོང་། དླེར་
བརླེན་ངས་བསྐོས་མླེད་ཅླེས་ནམ་ཡང་བཤད་མླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་ཐླེངས་གཅྱིག་མ་རླེད། ཐླེངས་གཉྱིས་གསུངས་ཚར་
བའྱི་རླེས་སུ་ངས་ད་ལན་ཡང་བསར་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་ས་རླེད། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། གལ་ཏླེ་སྐུ་ཚབ་
བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་བསྐ་ོཡྱི་ཡྱིན་པ་ཟླེར་བ་འདླེྱི་རླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཐོག་ནས་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལམ་སང་མྱི་འདྱི་ཚ་ོངོས་ལླེན་མླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སང་ཉྱིན་ནས་སྐུ་ཚབ་
བསྐསོ་ཟྱིན་པ་དང་། བདོ་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་ལམ་སང་འགོག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་དླེ་སྔ་
གསུངས་སངོ། འདྱི་ངས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འག་ོབཞག་པ་
ཡྱིན་ན་གསུངས་པ་འདྱི་དངསོ་གནས་རླེད། དླེ་ག་རང་དྲག་ཤོས་རླེད་འདུག བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
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ཀྱི་བཀའ་ཤག་དང། སྱིད་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཁག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག དླེ་སྔའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་
བས་ནས་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའང་ཕླེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། 
མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་
འབླེལ་བ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག  

དླེ་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། རླེ་བ་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁག་པ་ོཆགས་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཟླེར་ན། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་འགོ་ཁྱིད་འོག་ལ་ཁོང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་དང་། དགོངས་པ་
བཞླེས་སངས་འདྱི་ལྟ་བ་མཁླེགས་སུ་འག་ོརྒྱུ་དང། རྒྱལ་ཞླེན་ཆླེ་རུ་འག་ོརྒྱུ། རྒྱ་ནག་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཨང་ཀྱི་དང་པ་ོ
བཟ་ོརྒྱུ། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མནར་གཅདོ་ཟླེར་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སླེ། གང་ལྟར་
གདོང་ལླེན་བས་ནས་གནན་ཟླེར་ནའང་རླེད། ས་ོས་ོཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ཨ་རྱི་དང་། 
རྒྱ་གར། ཉྱི་ཧོང་། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱིའྱི་ཚོང་འབླེལ་ཆླེ་ཤོས་སུའྱི་མཉམ་དུ་རླེད་ཟླེར་ན་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མཁླེགས་པོ་ལང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག ་ལ་ག་ཚོད་བསྟུན་པ་ཡྱིན་ནའང། 
(Olympic) སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚོང་འབླེལ་ཆླེན་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གུ་བཤང་ག་ཚོད་
བས་པ་ཡྱིན་ནའང། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལྟ་སངས་དང་ལངས་ཕོགས་འདྱི་མཁླེགས་པ་ོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག རྒྱ་
གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ག་རང་རླེད། ཉླེ་ཆར་ལྡྱི་ལྱི་ནང་བགོ་གླེང་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ག་རང་རླེད། ཨའོ། རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་
བསྟུན་མཁས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་མཚམས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང། ཚུར་མཁླེགས་པོ་དང་གནོན་
ཤུགས་མང་བ་སྤྲད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོས་ཀང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལག་པ་བཏང་ནས་ཚོང་འབླེལ་དང་
མཐུན་སྱིལ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མཁླེགས་པ་ོབས་ནས་ལངས་ཕོགས་ལང་རྒྱུ་དང། གདོང་ལླེན་
བས་ནས་སོང་ན་མ་གཏགོས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབསད་འདུག སོང་ཙང་བོད་མྱི་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞླེས་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟུན་ཀང་བས་ན་གཅྱིག་རག་རྒྱུ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ཞུས་
བཞག་ན་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ནང་སོག་གྱིས་བསྟུན་དང་མ་བསྟུན་ཟླེར་ནའང་རླེད། ཁོང་ཚ་ོལ་སྙྱིང་རླེ་ཤོད་མཁན་
ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྱི་ལ་སྐད་འབོད་བླེད་དུས་ང་ཚོས་གོགས་པ་ོཁ་ཤས་འཁྱིད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དངོས་གནས་བས་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ཉམ་ཆུང་འཇམ་པ་ོབས་ནས་སདོ་མཁན་ལ་གསོལ་རས་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ནང་སོག་ལ་རང་སངོ་དང་རང་དབང་
ཆླེ་ཤོས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ནང་སོག་ལ་ཆུང་ཤོས་རག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
ཡ་རབས་ཉམ་ཆུང་འཇམ་ཐྱིང་ངླེར་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་བླེད་ཀྱི་མླེད་པའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རླེད། མྱི་དང་མཐུན་སྱིལ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། མཉམ་དུ་ས་ོསོའ་ིལངས་ཕོགས་ཀང་གསལ་པ་ོབཟ་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་ངས་དབུ་
མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་གྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཚའོྱི་དབླེ་བ་འབླེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན། དླེར་བརླེན་བོད་རྒྱ་འབླེལ་
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མོལ་གྱི་ཐོག་ལ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། དླེ་སྔའང་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་ནས་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
རླེ་བ་འདྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པར་དླེར་རླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སྱིད་སོང་གྱིས་སྐུ་ཚབ་
བསྐསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་རླེ་བ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སངོ། སྱིད་སངོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས་འདྲ་གནང་རྒྱུ་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ཐད་ཀར་སྐུ་ཚབ་གཏང་རྒྱུ་དང་དླེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ངསོ་ལླེན་བ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག 

དནོ་ཚན་དྲུག་པ་འདྱི། རྒྱ་གར་མྱི་མང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་དོན་ལ་ལངས་ཕོགས་དང་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུར་
ད་ོཕོག་དང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ལོ་བཅུའྱི་ནང་དུ་བཤད་ན་ལན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སླེ། རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་བོན་ (Narendra Modi) ཡྱི་དམ་འབུལ་མཛད་སོའ་ིསྐབས་སུ་སྱིད་སོང་རང་ལ་མགོན་ཤོག་འབོར་བ་རླེད། དླེ་ནས་ 
༢༠༡༤ ལོར་སབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། (Tibetan Rehabilitation Policy Act 

2014) རླེད། དླེ་ནས་ཉླེ་ཆར་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཁབ་བསགས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ངས་དླེ་སྔའང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། མྱི་མང་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བས་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང། བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ས་མཚམས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་རླེད། བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གྱི་དབར་ལ་ (Zone 

of Peace) ཞྱི་བདླེའྱི་ལྟླེ་གནས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆླེ་རུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་དནོ་སྐོར་ལ་ག་ོརགོས་ཆླེ་རུ་དང་རྒྱབ་སརོ་ཆླེ་རུ། ང་ཚོས་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚའོྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་བོས་བཏང་བས་ནས་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ཡངོས་ལ་ཁབ་བསགས་དང་། བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ས་མཚམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་དོན་སོང། དླེར་
བརླེན་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་ཐགོ་ག་ོརོགས་ཆླེ་རུ་དང། རྒྱབ་སོར་ཆླེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

དནོ་ཚན་བདུན་པ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་དང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་འདྱི་ཉམས་ཆག་འག་ོསྱིད་པ་ཞྱིག་
རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། ང་རང་གྱི་ངོས་འཛིན་བླེད་སངས་ལ་ཏན་ཏན་རྒྱ་ནག་གྱིས་གནོན་ཤུགས་འོག་ལ་ང་ཚོས་ཐོས་དང་མ་
ཐོས། གོ་དང་མྱི་གོ་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད་དླེ། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་འདྱི་ཆླེ་རུ་འགོ་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔླེར་ན། བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞླེ་དྲག་རླེད། རང་ལུས་མླེར་སླེག་གཏོང་མཁན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་འག་ོབཙུགས་ནས། 
གཙོ་ཆླེ་ཤོས་མང་ཤོས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འགོ་བཞྱིན་པ་དླེ་དག་བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་གྱི་
སླེམས་ཤུགས། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་འབོད་ས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བོད་མྱི་ལ་རང་དབང་དགོས་འདུག བོད་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གདན་
འདྲླེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། དླེ་སྔ་བསན་འཛནི་ཉྱི་མ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ང་ོརྒོལ་བླེད་མཁན་
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང། མཚམས་རླེ་ངས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་རླེ་གཉྱིས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ཟླེར་གྱི་འདུག་གནོན་
ཤུགས་དང་དམ་དྲག་གྱི་འོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁོག་པའྱི་ནང་དུ་མླེ་འབར་ནའང་ཁ་ནས་དུ་བ་དོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། 
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༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་པ་དང་། བརྱི་བཀུར། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཆླེད་དུ་ང་ཚོར་སླེམས་ཤུགས་སྔོན་མ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་གསུང་
གྱི་འདུག དླེ་ནས་ཤླེས་ཡོན་ཅན་སློབ་སྦྱོང་བླེད་མཁན་གཞོན་སླེས་དླེ་འདྲའང་ཐུག་མོང་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོས་ཟླེར་གྱི་འདུག ང་
ཚ་ོལ་ོ ༢༥ ནས་ ༥༠ བར་གྱི་མྱི་རབས་གསར་བ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱི་དག་ལ་སང་དག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད། ལ་ོ ༢༥ མན་
ཆད་འདྱི་ཁོ་རང་གྱི་ཐླེ་ཚོམ་སླེ་དགོས་པ་གཞན་གང་ཡང་མ་རླེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ (Millennial Generation) 
གཞོན་སླེས་ཚོ། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚོས་བོད་ཀྱི་མྱི་སླེར་ཟླེར་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་འཛམ་གྱིང་གྱི་མྱི་སླེར་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། 
ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་དུ་ (New York) བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འཛམ་གྱིང་ག་པར་བལྟས་ནའང་ཐད་ཀར་འགོ་དུས་
གོག་བརན་ལྟ་མཁན་དང་། ལྟད་མ་ོལྟ་མཁན། གཞས་ལྟ། (Korea) གྱི་ལྟད་མ་ོབལྟ་རྒྱུ། སྐྲ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཟ་ོརྒྱུ་དླེ་
དག་གཞོན་སླེས་རྣམས་དགའ་སང་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཆགས་ཡདོ་དུས། བོད་ནང་དུའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་
རང་ཚའོྱི་གཞནོ་སླེས་ནང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚསོ་གཞནོ་པར་ཐླེ་ཚོམ་སླེ་རྒྱུ་འདྱི་ཆོས་
ཉྱིད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་གྱིས་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིངང་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག ཤླེས་ཡནོ་ཅན་རང་ལ་ོ 
༢༥ ནས་ ༥༠ བར་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བས། ཚུར་ཡོང་ནས་བོད་ནང་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་ཚ་ོདངོས་གནས་ཤླེས་ཡོན་
ཅན་རླེད། ཆ་ཚང་རོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། བོད་ནང་དུ་དགོན་སླེ་ཁག་ཨ་ཅང་ཅང། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཀ་བ་
འཛནི་མཁན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཆསོ་ཕོགས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་ཅང་ཅང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་དམ་དྲག་དང་ཧ་ཅང་གནོན་དུས་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དངོས་གནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་དང་སླེམས་ཤུགས་འདྱི་ཚ་ོདངསོ་གནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ། བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཆླེ་མཐོང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སླེམས་ཤུགས་ཏགོ་ཙམ་ཆགས་སྱིད་པ་རླེད་དམ་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད་འདུག ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་བརྱི་བཀུར་བས་ནས་སྱི་
ཞུ་བ་ཕླེབས་མཁན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་པའོ་ིནང་དུ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་དབང་དང། ང་
རང་ཚའོྱི་དབུ་ཁྱིད་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐགོ གཙ་ོབ་ོའདྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་བའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་
ཡྱིན་ནའང་རྒས་ཡོལ་འགོ་མཁན་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོམཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། འཛུལ་ཞུགས་བླེད་མཁན་མང་ཐག་
ཆདོ་ཡོང་གྱི་འདུག ལ་ོབཅུའྱི་ནང་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འག་ོམཁན་དང་དླེ་སྔ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འག་ོམཁན་བསྡུར་བ་
ཡྱིན་ན། ལོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མཐ་ོདམའ་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་རླེད་མ་གཏོགས། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་གངས་འབོར་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། 
དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འག་ོམཁན་གཅྱིག་པ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། ལ་ོའགའ་ཤས་ལ་མང་ཉུང་ཡོང་གྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༥༠ གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཉླེ་བའྱི་ཆར་མྱི་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་གཏངོ་དུས། སྱི་
ཞུ་བ་ལས་བླེད་ནང་དུ་བོ་བུར་དུ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་མཁན་མང་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་ད་ལྟའང་
འཛུལ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག ལ་ོབཅུའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་ནའང་སྱི་ཞུ་བ་སློབ་སྦྱོང་ཡོད་མཁན་
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དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བས་ནས་ཚུར་ཕླེབས་མཁན། རྐང་སྱི་ཞུ་བ་ཚ་ོདངོས་གནས་བོད་ར་དོན་དང་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་
དག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་འགན་འཁུར་བཞླེས་མཁན་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ཉླེ་ཆར་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོལུག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། (Brazil) ལ་ས་ོལུག་ཡོང་གྱི་
འདུག རང་བཙན་ཡདོ་པ་རླེད། ལུང་པ་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོལུག་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྐབས་
ཤྱིག་ལ་ས་ོལུག་པ་རླེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་མངའ་སླེ་རླེ་གཉྱིས་ཤྱིག་ས་ོལུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ནད་ཡམས་འདྱི་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འཕྲོད་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་གཙ་ོབ་ོདང། ས་གནས་འག་ོའཛིན། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བླེད་
ཚསོ་གཙ་ོབོར་འགན་འཁུར་བཞླེས་ནས། དངསོ་གནས་རང་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆདོ། ས་ོམ་ལུག་པ་ཟླེར་གྱི་ཡོད། ཚགས་ཚུད་
ཐག་ཆདོ་གནང་ཐུབ་པ་འདྱིས་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བླེད་ཚོས་འགན་འཁུར་བཞླེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉླེ་
ཆར་དཔླེ་མཛོད་ལ་ནད་པ་གཉྱིས་ཙམ་འཐནོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རླེད། ལས་བླེད་ཧ་ཅང་རྒན་པ་ཞྱིག་རླེད། ཁ་ོརང་གྱིས་
ལས་བླེད་དླེ་ང་ོཤླེས་ཀྱི་མླེད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་སྐར་མ་ ༡༠།༡༥ ཞྱིག་ལ་རླེད་མོ་རླེད་ས་ཞྱིག་ལ་མཉམ་དུ་ཁླེལ་འདུག ང་
ཚའོྱི་ [Standard Operating Procedure (SOP)] ཟླེར་དུས། ནད་པ་གཅྱིག་དོན་ན་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་ང་
ཚོར་ར་འཛིན་བཀོད་ཁབ་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལག་བསར་བླེད་དུས། ཁ་ོརང་དཔླེ་མཛོད་ལས་བླེད་མ་
རླེད། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བླེད་མཐ་ོབ་ཞྱིག་རླེད། དགོང་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཉལ་ཁར་ཁ་པར་སླླེབས་བྱུང་ཟླེར་སོང་། ཁླེད་རང་རླེད་
མ་ོརླེད་ས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་དུ་སླླེབས་ཡོད་ས་རླེད། ཁླེད་རང་དང་ནང་མྱི་བཅས་པ་སང་ཉྱིན་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་
ཟུར་བཀག་སོད་དགོས་རླེད། གནངས་ཉྱིན་བརག་དཔྱད་བླེད་ཀྱི་རླེད། སོང་ཙང་དླེར་འག་ོདགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། ཁོང་རང་ཆུ་
ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཁ་པར་སླླེབ་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་བས་ནས་རད་གཅོད་བས་པ་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག 
དླེ་ལབ་དུས་ང་ཚོའྱི་ (Standard Operating Procedure) ཡོད་པ་འདྱི་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་འདྱིས་སོན་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དཔླེ་མཚནོ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱི་ཞུ་བ་ལས་བླེད་ཚོས་འཕྲོད་བསླེན་དང་འབླེལ་ནས་རླེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ངས་རླེས་
སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཤླེས་ཡོན་དང་། ནང་སྱིད། ཆོས་རྱིག  བདླེ་སྲུང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ཚང་མས་ཚགས་ཚུད་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་དགུ་པ་འདྱི། དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་གཅོད་
ཁག་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་རླེད། ལར་ནས་དླེ་སྔ་ངས་ཞུས་པ་
ལྟར་རླེད། ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་ང་ཚའོྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་
པ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ (Japan, Belgium, Geneva) ལ་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ནས་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུ་དླེའང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རླེད། གནས་བབ་ཡག་ཐག་ཆོད་རླེད། དླེ་ནས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་ཉྱི་ཧོང་དོན་གཅོད་ཉོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་གྱི་གནས་
བབ་ཡག་ཐག་ཆདོ་རླེད། ཏན་ཏན་རང་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
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དླེ་ནས་བཅུ་པ་འདྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆླེད་དུ་དཔལ་འབོར་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མླེད་བཤད་ཁག་པ་ོའདུག་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ང་ཚའོྱི་ད་རླེས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་
སངས་ཡག་ཐག་ཆོད་རླེད། དཔླེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ གྱི་སྔོན་རྱིས་ལ་སོང་གྱི་ཚོད་དཔག་སོར་ས་ཡ་ ༡,༠༣༣་༠༠ 
རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༧༡༤་༠༠ རླེད། འདྱི་ཟླེར་དུས་ང་ཚོའྱི་སྔནོ་རྱིས་སོང་ (Budget) འདྱི་ལྡབ་
ལོག་གསུམ་ཙམ་ཡར་འཕར་ཡོད་པ་རླེད། སོར་ས་ཡ་ ༡,༠༠༠་༠༠ ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༧༠༠་༠༠ ཙམ་འཕར་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ནས་རོགས་དངུལ་རག་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་མང་ནས་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཁན་པ་ོལ་ཞུ་རྒྱུར་སོར་བླེ་བ་ 
༡༠༠་༠༠ ནས་སོར་བླེ་བ་ ༢༧༠་༠༠ བར་དུ་འཕར་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ལོར་ང་ཚོས་མ་
དངུལ་བསགས་པ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠་༧༣ རླེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡་་་༢༠༡༢ ཟླེར་དུས་ལོ་ ༥༠ ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་བསགས་པ་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༌༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ད་ལན་ང་ཚོས་ཕར་རྱིས་སྤྲོད་རྒྱུ་ལ་
སོར་ས་ཡ་ ༤,༠༧༩༌༠༠ ཟླེར་དུས། ལོ་ ༥༠ རྱིང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༌༠༠ བསགས་འདུག ལོ་ ༡༠ ནང་དུ་ང་ཚོས་ཁ་
སནོ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༠༌༠༠ ཙམ་ཁ་སོན་རྒྱག་ཐུབ་པ་རླེད། ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་མ་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་ལྡབ་ལོག་བཟ་ོཐུབ་པ་རླེད། 
དངསོ་གནས་བས་ན་འདྱིར་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡདོ་རླེད། རགོས་དངུལ་ག་ཚདོ་རག་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ འག་ོསོང་གཏོང་དགསོ་
རླེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ མ་གཏོགས་འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་མྱིན་ང་ཚོའྱི་རླེ་བ་ལ་འདྱི་ལས་མང་བ་བྱུང་ན་བསམས་
སོང། ཡྱིན་ནའང་དླེ་སྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ ལ་ཁས་བངས་པ་དླེར། ང་ཚོས་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུས་པས། ཁོང་ཚོས་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠་༠༠ ཙམ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་སོང་། འདྱིར་ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠་༠༠ 
ཁ་སནོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཏན་ཏན་རང་འགྲུབ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མར་དངུལ་གཡར་རྒྱུ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠་༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༠་༠༠ འདྱི་དངུལ་རྐྱང་རྐྱང་དང་ང་རང་ཚརོ་རོགས་དངུལ་རག་པ་དླེ་རླེད། དླེ་ནས་ཨ་རྱི་དནོ་གཅདོ་
དང་ཉྱི་ཧངོ་དནོ་གཅོད་གཉྱིས་ལའང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠་༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གཉྱིས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དངསོ་གནས་
རང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་སྐབས་ ༡༥ ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༦༠༠་༠༠ ཙམ་གསགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་དང་ལྡབ་ལོག་གསོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དླེར་བརླེན་ཉླེན་ཁ་བཅུའྱི་ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཉླེན་ཁ་མང་ཆླེ་བ་འདྱི་རང་འཇགས་གནས་ཡདོ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རླེད། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པ་ལ། བོད་ནང་དུ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དམ་དྲག་ཆླེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་
འདུག་ཟླེར་བ་འདྱི་ཏན་ཏན་རང་རླེད། དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། མྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དམ་དྲག དམག་མྱི་དང་
སོ་བ་བཙུགས་ནས། འཕྲུལ་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་ཐོག་ནས་
དམ་དྲག དཔླེར་ན། ཉླེ་ཆར་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་སོང་། ཨ་རྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཁྱིམས་ཆགས་ནས་བོད་ནང་
དུ་ཧ་ལས་པའྱི་དམ་དྲག་ཆླེ་རུ་བཏང་སོང། རྒྱ་གུང་ཕྲན་ཏང་གྱི་ལས་བླེད་རྒན་པ་དང་འབྱིང་བ་བསྐོངས་ནས་ཚོགས་འདུ་
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ཚོགས་ནས་འདྱི་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་རླེད། དང་པ་ོརྒྱ་གུང་ཕྲན་ཏང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་། དླེ་ནས་མྱི་མང་ནང་དུ་སློབ་
གས་ོསྤྲོད་དགསོ་རླེད། དླེ་ནས་དགླེ་འདུན་པ་དང་བ་ཆླེན་ཁག བ་མ་ཁག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚོགས་འདུ་བསྐངོས་ནས་ཡང་སྱིད་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རླེད། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་ཁོ་རང་
ཚོས་ག་སྱིག་བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། མཁས་དབང་དང་རོམ་པ་པ་ོགུང་གསླེང་ལ་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་ཡར་ཤོག་ཟླེར་
ནས། ཁླེད་རང་ཚསོ་ཁྱིམས་འདྱི་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ནས་རམོ་འབྱི་དགསོ་རླེད། རྒྱ་གར་ཚགས་པར་ནང་དུའང་འཐནོ་ཡདོ་པ་
རླེད། རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་རླེ་པ་ོཏ་ལའྱི་སང་ལ་ (Helicopter) གངས་ ༡༥།༢༠ ཞྱིག་དམག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བསྐོར་
ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ས་ནས་དམག་མྱི་བཏང་། གནམ་ཐོག་ནས་གནམ་གྲུ་བཏང་ནས། མྱི་མང་ལ་སྱིགས་ར་སྐུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་ཞླེ་དྲག་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་ཡོངས་ལའང་དམ་དྲག་རླེད། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱི་སྱིད་ཇུས་འགོ་ལ་དམ་
དྲག་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་འདུག ང་ལ་རྒྱ་རྱིགས་ང་ོཤླེས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དུས་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་ཐོག་ནས་གསར་གཏོད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས་ང་ཚོས་བགོ་གླེང་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། རྱིག་
གཞུང་སྲུང་སོབ་བླེད་དགོས་པ་དང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་ (wechat) ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་དླེ་འདྲ་
ཡོད། ཁ་ཤས་ལ་ (wechat) ནང་དུ་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དླེ་འདྲ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡང་མ་རླེད་ཟླེར་གྱི་
འདུག ནང་མྱི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་སླེས་ཡོད། ཁླེད་རང་ག་པར་ཡོད། ཁ་ལག་ག་རླེ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད། ག་རླེད་ཟ་ཡྱི་ཡོད། སྐད་ཆ་དླེ་འདྲ་
རྐྱང་རྐྱང་རླེད། འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་མ་གཏོགས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་མ་རླེད། འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པའྱི་ 
(wechat Group) འདྱི་ཚ་ོཡན་ཆད་ནས་ས་ོབརྒྱབ་ཡངོ་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་དམ་དྲག་བླེད་ཀྱི་འདུག  

དླེ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོ་དླེ་དག་ཁོ་རང་
ཚོས་གལ་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཡྱི་དགུན་ཁ་ལ་ (Olympic) 
ཚུགས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བགོ་གླེང་ཞྱིག་ག་རླེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། (Russia) གྱིས་དགུན་ཁའྱི་ 
(Olympic) ཚུགས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ (Crimea) འདྱི་དམག་མྱིས་བཟས་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་དགུན་ཁའྱི་ 
(Olympic) བཙུགས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ (Taiwan) ལ་དམག་བརྒྱབ་ནས་བཟའ་ཡྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བགོ་གླེང་དླེ་
འདྲ་སླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞུང་འབླེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགླེང་རླེད། དླེ་འདྲ་སླླེབ་དུས་རྒྱ་ནག་གྱིས་མཚ་ོདམག་ག་སྱིག་
བླེད་སངས་ཚང་མར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམག་འདྲླེན་རྒྱུ་རང་ལ་ག་སྱིག་བླེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཙ་ོབོར་ཐླེ་ཝན་ལ་དམྱིགས་
ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་སྔ་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། (South China Sea, East China Sea, Korean Peninsula) ས་ཆ་
འདྱི་བཞྱི་པ་ོཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཅྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ཁོན་ཡོངས་
ལ་རྒྱལ་ཞླེན་ཆླེན་པ་ོདང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཔུང་མཉམ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་འདྱིས་བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་དམ་
དྲག་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ཅླེས་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
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དླེ་ནས་ཏན་ཏན་རང་རླེད། དླེ་སྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་འདྱི་རྒྱ་རྒྱུད་ལ་བཟ་ོདགོས་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། 
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། བོད་རྒྱུད་ནང་བསན་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་བ་མ་དང་། དགླེ་
བཤླེས་རླེད། མཁན་པ་ོམང་ཆླེ་བས་བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སློབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པའྱི་དཔླེ་ཆ་གཞྱིར་བཞག་ནས་སློབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། རྱིམ་པས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ཁད་པར་འདྱི་ག་རླེ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚསོ་དཔླེ་ཆ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསླབས་པ་ཡྱིན་ན་སལོ་རྒྱུན་གྱི་
འག་ོསངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལ་བཅུད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བ་ོབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་ནས་
ང་ཚོའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་བོད་ནས་ཕག་དཔླེ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་སངས། བོད་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་བླེད་
སངས་འདྱི་ཚོ་ཤོད་དུས་ཧ་ཅང་རྒྱལ་ཞླེན་ཆླེན་པོ་སླླེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བསླབས་པ་ཡྱིན་ན། བདླེན་པ་བཞྱི་ཤླེས་ཀྱི་རླེད་དླེ་བོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས། བོད་པའྱི་གྲུབ་འབས་དླེ་ཡོད་
མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བསླབ་པ་ཡྱིན་ན་ནང་ཆོས་ཡོད་པ་རླེད། 
བདླེན་པ་བཞྱི་དང། བམས་སྙྱིང་རླེ་དླེ་དག་ཚང་མ་ཡོད་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞྱི་ར་འདྱི་མླེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་ལོངས་སློབ་གྲྭ་ཆླེན་མོའ་ིནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ལོ་ ༢༠ སྔོན་ནས་འདྱི་བྱུང་ཚར་བ་རླེད། བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་རབས་འདྱི་རྒྱ་སྐད་ཐོག་ནས་སློབ་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚོང་དང་འདྱི་ཚོ་ཨ་ཅང་ཅང། བོད་ཀྱི་
རྒྱལ་རབས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་གཞྱིར་བཞག་ནས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཟླེར་དུས། རྒྱ་སྐད་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་བྱིས་པ་
འདྱི་སློབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་འདྱི་བོད་སྐད་ཐགོ་ནས་བསླབས་པ་ཡྱིན་ན་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོདང་སོང་
བཙན་སམ་པ་ོནས་བས་ཏླེ། སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ནས་སློབ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཞླེན་དང་ཞླེན་ཁོག གངས་ཅན་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚརོ་བ་དང་བརླེ་བ་འདྱི་སླླེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་མླེད་པ་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་
པོ་ཞླེ་དྲག་རླེད། སོང་ཙང་ཁ་སང་རྒྱ་མྱིས་བསྐོས་པའྱི་པཎ་ཆླེན་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག 
གསུངས་རླེད་དམ་མ་རླེད། ག་རླེ་རླེད་དམ་མ་རླེད། མག་ོརོག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། ངས་ག་ོམོང་ཡོད། མཚམས་རླེ་བོད་པའྱི་དཔནོ་
པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་ལ་སྐོར་བ་བསྐོར་ཙམ་བས། ཞལ་ལག་མཆོད་ཙམ་བས། དླེ་ནས་གསོལ་ཇ་མཆོད་ཙམ་
བས་ནས་ཕླེབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་ཚགས་པར་ལ་ཁ་ོརང་ཕླེབས་ནས་འདྱི་གསུངས་པ་རླེད་ཅླེས་བཀོད་ཀྱི་རླེད་
ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིས་བསྐོས་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་འཇུག་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་རླེ་བཤད་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་ཡོད་རུང་
མླེད་རུང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གསུང་འདོད་ཡོད་རུང་མླེད་རུང། ཚགས་པར་
བཀོད་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བོད་པའྱི་མྱི་ཡྱིས་ཀོག་དུས། འ་ོད། འདྱི་ཁོང་གྱིས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ལངས་ཕོགས་འདྱི་
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འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ཕོགས་འདྱི་ལ་འགོ་དགོས་རླེད་འདུག་ཅླེས་པའྱི་བར་ལན་ཞྱིག་གསལ་པོ་འཕྲོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེར་བརླེན་འདྱི་ཉླེན་ཁ་ལྱིད་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གོང་དུ་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་ཐོག་ནས་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་བདོ་རྒྱ་
འབླེལ་མོལ་འགག་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཆད་དགོས་བྱུང་ན་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རླེད། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཐོག་ནས་དླེ་སྔ་ཞླེ་དྲག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་ཡྱིན་ཙང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་འདུག་ཟླེར་ནས་ཡྱིག་ཆ་འབུལ་བར་ཕླེབས་པ་རླེད། ཡྱིག་ཆ་
ཕུལ་བ་རླེད། ཕུལ་ནས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ། ཕུལ་བའྱི་རླེས་སུ་ཚུར་ལོག་ཕླེབས་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ཡང་ན་དྷ་
རམ་ས་ལ་གང་རུང་ལ་གསར་འགོད་ལྷན་ཚགོས་ཤྱིག་བསྐོངས་ནས་གསལ་བསགས་གནང་དགོས་བསམས་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ཕུལ་ཚར་བ་དང། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཚུར་མ་ལོག་གོང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕ་གྱི་རང་ནས་གསལ་བསགས་བས་
ནས། མདརོ་ན། འདྱི་རྱིས་ཀྱི་མྱིན་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་བཀའ་བཀོན་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབཏང་ཚར་བ་རླེད། སོང་ཙང་ངས་ཞུ་
དགོས་དོན་འདྱི་རྒྱ་མྱིས་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ཇུས་ངན་པ་གཞྱིར་བཞག་པ་དང་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་པའྱི་ཐོག་ནས་
ལག་བསར་བླེད་ཀྱི་རླེད། སོང་ཙང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཕུལ་ནས་སྐུ་ཚབ་གཉྱིས་ཚུར་ཕླེབས་ནས་གསར་འགོད་
ལྷན་ཚགོས་བསྐོངས་ནས་ང་ཚསོ་འབུལ་དགསོ་དནོ། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་བཅས་གསུང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཕར་ནས་
བཀའ་བཀོན་དང་སགས་ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་སྐོར་ནས་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབླེད་དུས། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་རླེས་སུ་ཚུར་
ཕླེབས་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕྱི་དྲགས་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མྱུར་
པ་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་རླེས་ལ་གསུང་དགོས་བསམས་པ་རླེད་དླེ་ཕྱི་དྲགས་པ་རླེད། གཉྱིས་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡྱིན། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ཕར་ཕུལ་ཡོད། གཞྱི་གཞག་ས་
འདྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕར་ཕོགས་ནས་སོན་བརོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་རྣམ་པ་ཚོར་ལླེའུ་
གཅྱིག་བསན་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚརོ་འདྱི་ཙམ་གྱི་འཆར་གཞྱི་ངན་པ་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་སང་གྲུང་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
ས་ོབརྒྱབ་པ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་ཇུས་རླེད། ང་ཚསོ་མཁླེགས་ཙམ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་ཕགོས་ལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད། 
ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡངོ་རྒྱུར་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་
དབར་ལ་ཡོང་དགསོ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ལ་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་ (Voice of America, Radio Free Asia) ཁག་གྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་འགོད་སངས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་འདོད་པ་ཁླེངས་པ་བྱུང་སོང་ངམ་མ་སོང་གསུངས་པ་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་མང་བ་འགོད་མཁན་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང། ངས་ཁ་སང་སྔོན་མ་སྱིད་བྱུས་འཇགོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Voice of America, Radio Free Asia) 
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ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་རླེས་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ཚུད་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱི་གཞུང་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཐུག་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་འདུག (Voice of America, Radio Free Asia) ཕན་ཐགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ། ཁར་ཐུག་བཤད་ཤོག་ཟླེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ (Voice of America, Radio Free Asia) ནང་དུ་བོད་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ཀ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རླེ་བ་ལ་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་དོན་
ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྫུན་གཏམ་ག་རླེ་བཤད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་གདངོ་ལླེན་བ་རྒྱུ། ཆབ་སྱིད་གཙ་ོབོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆབ་སྱིད་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སླེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འགུལ་
སུ་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་སླེལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་དགོད་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོ
རླེད། འདྱི་ངས་ཞུ་མོང། གསར་འགོད་པ་ཚང་མར་དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། ནམ་རྒྱུན་ངས་བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་གཅྱིག་
རྐྱང་བལྟ་ཡྱི་མླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ངའྱི་གོམས་གཤྱིས་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་ོརྒྱུ་ལ་འཁོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཉླེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡ ལ་བོད་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་རླེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གྱིས་ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་སླེལ་བ་རླེད། དངོས་གནས་བས་ན་ (Voice of America) 
ཡྱིན་ན་རླེས་གཟའ་ལྷག་པ་དང་པ་སངས་ཀྱི་ཀུན་གླེང་གྱི་བགོ་གླེང་ལ་གླེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བག་ོགླེང་བླེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ལས་འགུལ་འདྱི་འདྲ་སླེལ་རླེད་ཟླེར་ནས། ངས་ལྟ་ཡྱི་མླེད་དླེ། རླེས་སུ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། བག་ོགླེང་བས་མ་
སོང་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་པ་རླེད། ཕོ་བང་དཀར་པོར་ཕྱིན་པ་རླེད། འདྱི་གཉྱིས་རླེས་སུ་དངོས་
གནས་བས་ན་བག་ོགླེང་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཡོད་ཙང་ཟླེར་གྱི་མླེད། ངས་གང་ཡང་ཞུས་མླེད། འདྱི་འཚེར་པ་ོའདྲ་
ཞྱིག་འདུག ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་དང་པོ་རླེད། གཟྱིགས་དང་ཉླེན་ཁ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལླེན་དང་
མཐོང་འདྱི་བརླག་གྱི་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། འཛུལ་རྒྱུ་རག་པ་རླེད་དླེ་བག་ོགླེང་མ་བས་པ་རླེད། རླེས་སུ་སྱིད་བྱུས་སྐབས་སུ་
སྐད་ཆ་དྲྱིས་སོང། དླེ་སྔོན་ཁླེད་རང་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་སམ་ཕ་ོབང་དཀར་པོ་ལ་ཕླེབས་སོང་བ། འ་ོརླེད། སྐབས་དླེ་དུས་
ཁླེད་རང་གྱིས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་མ་སོང་ཞླེས་ངས་ཐད་ཀར་ལབ་ཡྱིན། ད་ལན་ཁླེད་རང་གྱིས་འདྲྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ལབ་
ཡྱིན། འཛམ་གྱིང་གྱི་ཚགས་པར་ལ་འགོད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཚགས་པར་ལ་འགོད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། ཕ་ོབང་
དཀར་པརོ་ཕྱིན་པ་དླེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བཀའ་བཀནོ་བཏང་ནས། བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་ཟླེར་ནས་
བཀའ་བཀོན་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚསོ་འགན་འཁུར་བཞླེས་པ་དླེ་དགདོ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ངས་བརླེད་འདུག རྒྱ་ནག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལླེ་ཚན་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་གོས་ཚོགས་དང། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་ཆླེན། ཀྲུང་དབང་སྱིད་གཞུང་
ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། (Voice of America) བོད་ནང་དུ་བསན་རྒྱུ་རླེད། བོད་དུ་རྒྱ་མྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ལ་མང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ཡོད་པ་དླེར་ངས་སོན་བརོད་གང་ཡང་མྱིན། 
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བདུན་ཕྲག་རླེར་ལླེ་ཚན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད་པ། འདྱི་
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འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་ཚརོ་ཐད་ཀར་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་འདུག ད་ལྟའང་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། མ་འོངས་པ་
ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་རླེད། དངོས་གནས་ (Voice of America) རྒྱ་
སྐད་སླེ་ཚན་དང། ཨྱིན་ཇྱི་སླེ་ཚན་ལ་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་བས་ནས་རོག་ག་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་ཆགས་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་ག་ཚོད་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ ཁོང་ཚོས་འདྱི་ཟླེར་གྱི་འདུག (Tell Us Frankly) ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་
ཤོད་དང། ང་ཚསོ་མྱི་འདུག་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན་སནོ་ཆླེན་པ་ོབླེད་ཀྱི་རླེད། ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་རྱིགས་མང་པ་ོལས་ཀ་
བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་མ་འོངས་པར་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཞྱི་བདླེ་མཚོ་གྱིང་གྱི་
ཐབས་བྱུས་ (Indo-Pacific Strategy) འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཚུད་པ་འདྱི། ང་ཚ་ོལ་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ། ཉྱི་
ཧོང་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། གཞན་གྱི་བླེད་སོད་འོག་ལ་མ་ཚུད་པ་ཞྱིག་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་སྙམ། དང་པོ། གཙ་ོབོ་
འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་རླེད། ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་དླེ་
གཉྱིས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། ངའྱི་ལྟ་སངས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཁག་ཡྱིན། དླེའང་གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་
སློབ་གནང་བར་གཞྱི་བཞག་ནས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ང་ལ་དླེ་སྔ་ཐླེངས་འགའ་ཤས་གསུང་མོང། ང་ཚ་ོའདྱིར་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡྱིན་ཞླེས་ལབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་གང་ཡང་མླེད་པ། སར་མ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སོད་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རྐྱང་མླེད་པ། མྱིའྱི་ལུང་པར་བསད་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཁང་པ་
འདྱི་ང་ཚསོ་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤླེས་བས་ནས་རག་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་ནས་འག་ོསོང་མང་བ་བཏང་ཡྱིན། ས་འདྱི་ང་ཚའོྱི་
མ་རླེད། (Lease) སང་ལ་བསད་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་ག་ཚོད་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོརླེད། འདྱི་ནམ་ཡང་བརླེད་རྒྱུ་མྱི་
འདུག རྒྱ་གར་གྱི་བླེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་བླེད་སོད་འོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། བླེད་སོད་སྡུག་
ཤོས་འདྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་བླེད་སདོ་འགོ་ལ་ཚུད་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བླེད་སདོ་འོག་ལ་ཚུད་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་
རླེད། འདྱི་སྡུག་ཤོད་རླེད། རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་འདྱི་ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་རླེད། རྒྱ་གར་ལ་བོད་པ་ཡོད་ཙང་རྒྱ་གར་
དང་རྒྱ་ནག་དབར་སྐབས་རླེར་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ནའང་དླེ་བཞྱིན་རླེད། ངས་དླེ་སྔའང་ཞུ་མོང། 
ཨ་རྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བླེད་དུས་ཁོང་ཚོས་ཟླེར་སོང། ཨ་རྱི་ནང་དུ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་མླེད་ནའང་། ཁྱི་གཉྱིས། ཁྱི་
གསུམ། ཁྱི་བཞྱི་ཡོད་པ་རླེད། གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་མ་རླེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཕར་ཞོག ཁླེད་རང་ཚོར་
ས་གནས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱི་རངོ་དཔནོ་འདམ་རྒྱུའྱི་མྱི་འབརོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་དནོ་དུ་ང་ཚསོ་རྒྱབ་སརོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་མ་རླེད། ཡང་ཁླེད་རང་ཚོས་བསམས་པར་ཁླེད་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱི་ཡང་མ་རླེད། (Syria) གང་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་འདུག མྱི་མུ་གླེས་ཤྱི་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀར་མྱི་མུ་གླེས་ཤྱི་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རླེད། གདུག་རྩུབ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལས་གདུག་རྩུབ་ཆླེ་བ་ཡདོ་རླེད། ང་ཚསོ་གང་བས་ནས་རྒྱབ་
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སརོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། ཁ་སང་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆླེན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་སློབ་འདྱི་དངསོ་
གནས་ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆླེན་གྱིས་གསན་འདུག བོད་པ་ཟླེར་མཁན་འདྱི་ཞྱི་བདླེ་དང་། བམས་སྙྱིང་རླེ། བཟོད་པ་སོམ་མཁན་འདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང། ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང། དྲང་བདླེན་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང། ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
མ་གཏོགས། ཁླེད་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ལ་བལྟས་ནའང་མ་རླེད། དངུལ་ལ་བལྟས་ནའང་མ་རླེད། ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གང་ཡང་མ་རླེད། ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དླེ་སྔ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་ཡྱིན་
བསམས་སོང། (Senate Foreign Relation Committee) ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག གཅྱིག་ལས་
གཅྱིག་གལ་ཆླེ་བ། སུམ་ཅུ་ས་ོགངས་ཤྱིག་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆླེ་བ། དཔླེར་ན། ཧོང་ཀངོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཧངོ་ཀོང་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སླེལ་མཁན་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་འཆར་ནང་དུ་ག་རླེ་
ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་ན། ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་སླེལ་མཁན་ཚང་མར་སབས་བཅོལ་སྤྲདོ་དགོས་རླེད་ཅླེས་འཁོད་ཡོད་པ་
རླེད། གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་བླེད་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་རླེད། གོས་ཚོགས་གོང་མ་ལ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ཞླེ་གངས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
(Syria) ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། (Venezuela) ཁྱིམས་འཆར་ཡང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། (Venezuela) དང་ 
(Syria) གནས་སངས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་པོ་འདུག སྱིད་འཛིན་རང་གྱི་བུ་མོ་ (Ivanka 

Trump) གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ནུས་སབོས་དང་འཛམ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ཚངོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
རླེད། འདྱི་ཚ་ོཡང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ང་
ཚོར་ཤ་ཞླེན་བས་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ཕྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་འདྱི་ཚ་ོཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཡྱིན་པ་འདྱི་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ང་ཚོས་བླེད་སོད་བཏང་དང་མ་བཏང་སྐརོ་སྱིངས་ཆ་ཆླེན་
པ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ནས་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁླེད་ཚ་ོབླེད་སོད་གཏང་གྱི་མྱིན། ཁླེད་རང་ཚ་ོག་པར་འགོ་ས་ཡོད་ནའང་འགོ་
རགོས་ཞླེས་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན། འག་ོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཁླེད་ཚོར་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོར་གནདོ་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགས་པར་ལ་དོན་ཡོད་པ་རླེད། སོན་བརོད་བས་པ་འདྱི་འདྲ་རྒྱ་གར་ཚགས་པར་ནང་དུ་དོན་ཡོང་དུས་
སླེམས་ཚ་ལྱིང་ལྱིང་བས་ནས་བསད་རྒྱུ་རླེད་མ་གཏོགས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། བོད་པ་ཚ་ོའདྱིར་སོད་དགོས་མ་
རླེད་ཅླེས་ལབ་ཡདོ་པ་རླེད། ཁླེད་ཚསོ་གནདོ་ཀྱི་འདུག ངས་མྱིང་ཞྱིག་བསོ་ན་འགྱིག་ས་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་
མྱི་ཧ་ཅང་སྐད་གགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སོན་བརོད་བླེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལན་ག་རླེ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་
རླེད། གང་ཡང་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཉམ་ཆུང་ཙམ་བ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་
འདུག བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤླེས་བ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ང་ཚོའྱི་ནུབ་ཕོགས་དང་ཤར་ཕོགས་ཞླེས་བཤད་སོལ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བརླེན་ནས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཤར་ཕགོས་ཀྱིས་ལྟ་
གྲུབ་དང་ལངས་ཕོགས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཤོད་མཁན་འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཤར་ཕགོས་ཀྱི་
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ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་ལ་ཁས་ལླེན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཚདོ་ཀྱིས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བླེད་ཀྱི་
འདུག  ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རླེད། ག་ཚོད་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་བླེད་ཀྱི་འདུག  མཛུབ་མོ་ཞྱིག་
འཛུགས་དང་། ཉྱི་ཧངོ་ཟླེར་མདགོ་རླེད། འདྱི་འཕྲསོ་པའྱི་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆླེ་བ་ཨླེ་ཤྱི་ཡར་ཡདོ་པ་རླེད། རྒྱབ་སརོ་བླེད་
མཁན་འདུག་གམ། ཤར་ཕགོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕོགས་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ནུབ་ཕོགས་ཀྱིས་དངསོ་གནས་རང་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། མང་གཙ།ོ ལངས་ཕོགས་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དླེ་རྱིང་
འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སྔོན་མ་བགོ་གླེང་བྱུང་བ་རླེད། (Norway) དང་ (Denmark) , 
(Sweden) རྒྱལ་ཁབ་དླེ་ཚ་ོང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་ཤུགས་ཆླེ་ཤོས་གས་རླེད། སྐབས་དླེར་འདྱི་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བས་
ནས་ཆ་ོག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་རླེད། དངོས་གནས་རང་གཅྱིག་གཅོད་དུས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རླེད། 
(Norway) བཅད་ཚར་བ་རླེད། (Denmark) དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། རོགས་དངུལ་ཡན་ཆད་
ནས་བཅད་པ་རླེད། བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  ང་ཡང་ཐླེངས་གསུམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། རདོ་པ་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
ཕྱི་སྱིད་བོན་ཆླེན་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བསྟུན་གྱི་ཡྱིན། བོད་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག ཧོང་ཀངོ་། (Lusaka) ཚང་མར་འབླེལ་བ་
གཅད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་བཅད་བཞག་པ་རླེད། ཚར་བ་རླེད། གང་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་སྐད་རྒྱག་དུས། ཁོང་
ཚསོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོའྱི་འསོ་བསྡུ་ལའང་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་མ་རླེད། (Norway) ལ་ཁླེད་ཚོའྱི་མྱི་གངས་ ༡༠༠ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁླེད་རང་ཚོས་སྐད་འབོད་དང་ལས་འགུལ་ག་རླེ་སླེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཡང་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་
མ་རླེད། གཅད་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆླེ་ས་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོ
རླེད། འབླེལ་བ་ཆད་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

རྒྱ་གར་ནང་དུ་རླེ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། དངོས་གནས་ད་རླེས་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་ལ་
བག་ོགླེང་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་འག་ོབཞྱིན་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་ལྟླེ་གནས་ཁང་ལའང་འག་ོབཞྱིན་འདུག གཞུང་ནང་དུའང་འག་ོ
བཞྱིན་འདུག ཚང་མར་འག་ོབཞྱིན་འདུག བོད་དོན་ཁྱིམས་འཆར་དང་སྱིད་བྱུས་དླེ་འདྲ་དནོ་གྱི་ཡོད་མླེད་གང་ཤླེས་ཏླེ། རྒྱབ་
སོར་དང་ལངས་ཕོགས་འདྱི་ཁ་གསལ་བ་དང་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ལྡྱི་ལྱིར་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཚ་ོ
ཚང་མ་ཞུས་ན་ལླེན་པ་ོའདྲ་ཡོད་པ་མ་རླེད། བག་ོགླེང་བས་དང་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་བསྡུར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་འདྱི་བཟང་དུ་དང་ཆླེ་རུ་འག་ོས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རླེ་བྱུང་བ་འདྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརླེན་ནས་རླེད། ཕ་ོབང་
དཀར་པ་ོདང་། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས། སྱིད་བྱུས། ཡུ་རོབ་ཀྱི་དངུལ། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརླེན་
ནས་རླེད། དླེ་ནས་ཟླ་བའྱི་འོད་འདྱི་ཡང་ཉྱི་མས་བས་ནས་རླེད། ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ཟླེར་ནས་དཔླེ་འདྲ་དྲངས་གནང་སོང། ང་བ་ོ
བཟང་སླེང་གླེ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་དད་གུས་དང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་མཁན། མཆོད་གཤམ་ལ་༸གོང་ས་
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མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་བཞག ཞོགས་པ་དང་དགོང་མ་ོསྨོན་ལམ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག ང་ལ་ཉྱི་མ་དང་ཟླ་བ་ཟླེར་ནས་ཡར་བཀག་གྱི་
རླེད་བསམས་མ་སོང། ཡྱིན་ནའང་དཔླེ་འདྱི་འདྲླེན་ཡོང་དུས། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརླེན་ནས་
རླེད་ཟླེར་བ་ཆ་ཚང་ལ་མསོ་མཐུན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ༸གོང་ས་མཆགོ་ཉྱི་མ་ལྟ་བུ་རླེད་ཟླེར་བ་ཆ་ཚང་ལ་མསོ་མཐུན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། 
འདྱི་ཡང་རླེད། ང་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་དཔླེ་འདྲླེན་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོརླེད། ཟླ་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ཉྱི་མ་འདྱི་ཡོད་ཡོད་པ་
རླེད། ལ་ོལྔ་བཅུ་ང་གངས་རྱིང་ཉྱི་མ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་དངུལ་བསགས་པ་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༠༠་༠༠ 
རླེད་འདུག ལོ་ ༡༠ ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢,༠༦༠༌༠༠ སོན་ཐུབ་འདུག ཁ་སོན་རྒྱག་ཡོང་དུས། ཟླ་བ་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་ཚེས་པ་
བཅ་ོལྔའྱི་ཟླ་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དླེའང་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༦༤༠ ལྷག་ཙམ་ལ་གནང་གྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ 
ལོར་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡,༡༡༨ ལ་སློབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཧ་ལམ་ལྡབ་ལོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ལོ་ ༡༠ ནང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཕར་བ་འདྱི་དངོས་གནས་རང་ཟླ་བ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ན་གནམ་གང་གྱི་ཟླ་བ་འདྱི་རླེད་མྱི་
འདུག ཚསེ་པ་ ༡༤། ༡༥། ༡༦། གྱི་ཟླ་བ་འདྱི་རླེད་འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ངས་གོང་
དུ་ཞུས་པ་འདྱི་རླེད། ཨྱིན་ཇྱི་ནས་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡླེ་ཤུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། (God God God) དཀོན་མཆོག 
དཀོན་མཆོག དཀོན་མཆོག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་གནང་བ་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚང་མ་
དཀོན ་མཆོག ་གྱིས ་གནང་བ ་ཡྱིན ་ན། འོ་ན ་གང་འདྲ་ཞྱིག ་གནང་བ ་རླེད ་ཅླེ་ན། (God help those who help 

themselves.) དཀོན་མཆོག་གྱིས་སུ་ལ་རོགས་པ་བླེད་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ན། སོ་སོས་སོ་སོར་རོགས་པ་བླེད་མཁན། སོ་སོའ་ི
ཆླེད་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ལ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་རོགས་པ་བླེད་ཀྱི་རླེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༠༨ ལ། རྱིང་ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དནོ། ཞླེས་གསུངས་པ་ནང་ལྟར། ་འདྱི་གསུང་དུས་
ཧ་ཅང་གྱི་ལྱིད་ཁགོ་ཆླེན་པ་ོཆགས་རླེད། འགན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁུར་ཨླེ་ཐུབ་བསམ་བསམ་ཞྱིག གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཅར་
བའྱི་སྐབས་སུ། ང་མླེད་པ་ནང་བཞྱིན་ཁླེད་རང་གྱིས་འཆར་གཞྱི་སྱིགས་ཤོག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཆ་ཚང་ཁླེད་རང་གྱིས་
འཁུར་དགོས་རླེད་ཅླེས་བཀའ་གནང་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་ལྱིད་ཁགོ་ཆླེན་པ་ོརླེད། གཟྱིམ་ཆུང་ལ་གསུངས་ཡྱིན་ཙང་སབས་ཡག་
པ་ོརླེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་གསུངས་ཡོད་ན་དཔླེ་བསག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། འགོ་དགོས་སར་འགོ། རྒྱུགས་དགོས་སར་
རྒྱུགས། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་དླེབ་ཐླེར་ནང་དུ་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་མ་སོང་
ཟླེར་མཁན་ཧ་ལམ་སུ་གང་ཡོད་མདོག་མ་རླེད། ཉླེ་ཆར་བང་ཤར་ལ་ཉྱིན་ ༡༤ ནང་དུ་ས་ཆ་ ༡༣ སྐོར་བ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། 
ལས་བླེད་མང་ཆླེ་བ་དླེ་ག་རང་རླེད། སྙྱིང་རླེ། ཁོང་ཚ་ོཚང་མ་ཐང་ཆད་ནས་གཉྱིད་ཁུག་གྱི་རླེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད། ད་
ལྟ་འདྱིར་འདྱི་ཚ་ོབྱུང་བ་ཚང་མ་ཉྱི་མའྱི་འདོ་ཡདོ་བཞྱིན་དུ། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཡདོ་བཞྱིན་དུ། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབླེལ་
བ་བས་ནས་ཡོང་བ་རླེད། མྱི་དང་མྱི་ངོ་ཤླེས་ནས་བྱུང་བ་རླེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ། འབད་བརོན་བས། བས་ཚར་བའྱི་
མཇུག་ཏུ་གཟྱིམ་ཆུང་ནས་བཀའ་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད་ནམ་རྒྱུན་ཞླེ་དྲག་བཤད་ཀྱི་མླེད། ད་རླེས་གཅྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་
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རླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་ང་འདྱིར་གཟྱིམ་ཆུང་ལ་བཞུགས། ཁླེད་རང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ལ་འབླེལ་བ་བས་ནས་བ་ོ
བདླེ་པོ་ཞླེ་དྲག་འདུག ཁླེད་རང་གྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དང་ཡག་པོ་ཞླེ་དྲག་གནང་གྱི་འདུག  ང་བོ་བདླེ་པོ་ཡྱིན་ཞླེས་
གསུངས་སོང་། འདྱི་གསུང་དུས། རྱིང་ནས་སྙྱིང་དུ་བརྣགས་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་གྱི་འགན་ཚང་མ་
ཁུར་ཤོག ཁླེར་ནས་ལས་ཀ་བོས་ཤོག་ཅླེས་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཉླེ་བའྱི་ཆར་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་འདྲྱི་གནང་ན་
འགྱིག་གྱི་རླེད། གསུང་གྱི་ཡོད་པ་དླེ་ཐག་ཆོད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་གསུང་དུས། ཡ་ཡ། ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་ནང་༸གོང་ས་མཆགོ་
ནས་ང་ལ་རླེ་བ་ཞྱིག་བས། འགན་ཞྱིག་སྤྲད། ངས་ཀང་ཡར་མར་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་རྒྱུགས་ནས་ལས་ཀ་བླེད་དུས་༸གོང་ས་
མཆོག་ཐུགས་ཏོག་ཙམ་ལྷོད་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཡང་བ་ོབདླེ་པ་ོའདུག ཁླེད་རང་ཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོབླེད་ཀྱི་འདུག་གསུང་
དུས་ང་ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ཕ་དམ་པའྱི་ཁ་ཆླེམས་རླེད། ཨ་མ་ལགས་ཀྱི་རླེ་བ་རླེད། མྱི་རྒན་པའྱི་རླེ་བ་རླེད། ངས་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགླེ་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བསགས་སོང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུགས་ལྷོད་
པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་སོང་བསམ་བསམ་ཞྱིག་ད་དུང་ཡང་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གསུང་གྱི་རླེད། ང་ལ་
ཀད་པ་ཡོད་ལག་པ་དགོས་འདུག དངོས་གནས་རང་ལག་པ་ཕན་ཐོགས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། མ་ཟད་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
༸གོང་ས་མཆགོ་ནས་འགན་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ཙང་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱིའྱི་
ལུང་པ་གཡུགས་ནས་འདྱིར་ཡོང་དགོས་དོན་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསོས་ཐུབ་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཐུབ་ན། མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་བསམས་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། ལོ་ 
༡༠ ནང་དུ་ང་རང་གྱི་ཐུགས་བ་ོཁླེངས་ཐག་ཆདོ་ཅྱིག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལ་ཡདོ་ཅླེས་འདྱི་ངས་དགའ་སབོས་ལྡན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བལ་ཡུལ་སྐོར་དང་དྲྱི་བ་གཞན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕླེབས་སོང། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བདླེ་འཇགས་དང་ཆོལ་ཁའྱི་ཞླེན་
ཁོག་ཡོད་པ་འདྱི་བཀའ་ཤག་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརླེན་ནས་མྱི་མང་
དབར་གནས་ཚུལ་ཞླེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་ལ་ངས་ཞླེ་དྲག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིག་ཆ་དང་ཆ་ཚང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ གྱི་སྔོན་འགོ་འོས་བསྡུའྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་པོ་ཞླེ་དྲག་ཡྱིན། ཆོལ་ཁའྱི་ཞླེན་ཁོག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་མླེད། 
སྔོན་འག་ོཚར་ནས་ད་ལྟ་ལང་མཁན་འདྱི་ལ་འོས་ཤོག་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརག་ཙང་། ཤོར་མཁན་ཚོས་དངོས་གནས་རང་དཀྲུགས་
དཀྲུགས་བརབ་བརབ་གསྱིག་གསྱིག་བས་སོང། ཕགོས་གཅྱིག་ལ་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ལ་དལོ་
རྒྱལ་གྱི་པར་ཡོད་པ། དླེ་རྱིང་ངས་འཁུར་དགོས་བསམས་སོང་སླེ་རྣམ་རོག་སློང་གྱི་རླེད་བསམས་ནས་ཁུར་མླེད། རྒྱ་གར་
ཡོངས་རོགས་ལ་བཀྲམ་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་གཉྱིས་བཤད་པ་རླེད། ཧ་ལམ་སྱིད་སོང་དང་དོལ་རྒྱལ་དབར་འབླེལ་བ་ཡོད་
མདགོ་མདགོ་ཅྱིག་བཤད་པ་རླེད། ཧ་ལམ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་མཉླེས་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་མདགོ་མདགོ རགོ་ག་ཆླེན་
པ་ོཆགས་དང་མ་ཆགས་ལ་དྭགས་ལ་རགོ་ག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་རླེད། ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་ལ་དྭགས་མྱི་མང་གྱིས་
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ག་རླེ་ཟླེར་བ་རླེད་ཞུས་ན། ད་བར་ལ་དྭགས་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་རོག་ག་གཅྱིག་རྐྱང་མླེད། ད་ལན་པར་ནང་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་
༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་དོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐུ་པར་ཡོད་པ་ཞྱིག ་འདུག སྐུ་མདུན་སྐུ་པར་ཡོད་ཙང་འདྱི་
གཡུགས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཉར་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དོལ་རྒྱལ་གྱི་པར་འདུག ཁོང་ཚོས་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་
བསྐོངས་པ་རླེད། ཚོགས་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༢།༣ བཤད་རླེས་བཏང་ནས། ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཕར་ཕླེབས་པ་རླེད། 
ཕར་བཏང་ནས་དླེ་རྱིང་ངས་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཁས་བངས་ནས་འདྱི་དབུས་ནས་བཏང་
སོང་། ང་ཚོར་བཀྲམ་ལབ་སོང་ཞླེས་ས་གནས་རྒྱུན་ལས་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རླེད། ཆོལ་ཁའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས་
དགོངས་པ་ཞུས་པ་རླེད། ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད། ལ་དྭགས་མྱི་མང་ཚང་མས་ད་ནོར་འཁྲུལ་བླེད་མཁན་ཚོས་ཁས་ལླེན་ཟླེར་
དུས། ནརོ་འཁྲུལ་བླེད་མཁན་གྱིས་ཁས་ལླེན་བས་པ་རླེད། དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གྱིས་ཞུས། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤླེས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་ད་ག་རང་བཞག་པ་རླེད། དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོདུས། ང་ལ་ཡྱིག་སྐགོས་ནང་དུ་སྐུ་
མདུན་གྱི་སྐུ་པར་དང་དོལ་རྒྱལ་པར་ཡོད་པ་སྤྲོད་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང། ང་ཚ་ོལའང་འབརོ་སོང་། སྔོན་མ་ཁ་
མཆུ་ཡྱིན་ན་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ཁ་མཆུ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ནའང་ང་ཚ་ོདཔང་པ་ོསྐད་ཐོངས་ཤོག ང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད། 
ཡྱིག་སྐོགས་ང་ལ་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་ (Postal System) སག་ཁང་གྱི་འགོ་སངས་ལ་ (Parcel) བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཁླེད་
རང་གྱི་ (Aadhaar card) དང་ (ID card) སནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད། གཏངོ་མཁན་སུ་
ཡྱིན་པ། དླེ་ནས་འདྱི་ལ་ཁ་བང་འབྱི་བཞྱིན་འདུག ཁླེད་རང་ལས་ཀ་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མླེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཡྱིག་སྐོགས་མང་པ་ོ
ཡོད། སྐབས་དླེ་དུས་ངས་དངསོ་གནས་གཏུག་དགསོ་ས་ཚང་མར་གཏུག་དགསོ་བསམས་སངོ། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ཕར་
ཕླེབས་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་བཀའ་ ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་༸གོང་ས་མཆགོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཕླེབས་ནས། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་
དང་ས་གཞྱི་རྡུལ་དག་ཅླེས་གསུངས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བཞག་པ་རླེད། གཞན་འདྱི་འགླེམ་མཁན་སུ་ཡྱིན་པ་དཔང་རགས་དང་
བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། དབུས་ཀྱི་ཚགོས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་འབུལ་ཆོག ང་འག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
རགོ་ག་མ་སློང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ གྱི་སྔོན་འགོའ་ིའོས་བསྡུ་བར་དུ་ཆོལ་ཁའྱི་སྐད་ཆ་ཞླེ་དྲག་མླེད། དངོས་གཞྱི་
ལ་ཤོར་མཁན་ཚོས་འདྱི་དང་གཙོས་པའྱི་ཆལོ་ཁའྱི་ཞླེན་ཁོག་བསླངས་ནས་གནས་ཚུལ་ལྷག་པ་རླེད། ཐབོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐབོ་
པའྱི་རླེས་སུ་འཇམ་ཐྱིང་ངླེ་རླེད། དནོ་གཅོད་བསྐ་ོརྒྱུ་བསྐོས་ཟྱིན་པ་རླེད། ཚང་མ་འཇམ་ཐྱིང་ངླེ་རླེད་དླེ། བཤད་རྐྱང་བས་ནས། 
སོན་བརོད་རོགས་རྒྱུ་མླེད་པ་བས་ནས། ད་དུང་ཡང་སོན་བརོད་བླེད་མཁན་ཚོ་རང་འཇགས་འདུག ད་དུང་ཡང་འདུག 
མཚམས་རླེ་ཁོང་ཚོས་ཆོལ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་བཤད་ཀྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་
མཚན་སྨད་ཞུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལའང་མཚན་སྨོས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རླེད། སོང་ཙང་
ད་ལྟ་བར་ང་འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་སྱིད་སངོ་ལ་སབོས་པ་ག་རླེ་ཡདོ་ཞུས་ན། སྱིད་སངོ་ལང་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་
གྱི་མྱིས་རྒྱབ་སོར་བས་ཡོད། དབུས་གཙང་ནས་ཚད་མཐ་ོཔོས་རྒྱབ་སོར་བས་ཡོད། མད་ོསྨད་ནས་རྒྱབ་སོར་བས་ཡོད། 
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མད་ོསདོ་ནས་རྒྱབ་སོར་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ཁ་སང་ང་མྱི་མང་ཐུག་ཏུ་འག་ོདུས་གསལ་པ་ོ
ཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག ལར་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལ་འོས་མྱི་ལང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོར་ང་ལ་འོས་གངས་ ༢༣,༠༠༠ ཙམ་
ལས་མ་རླེད། དངོས་གཞྱི་ལ་འོས་གངས་ ༢༧,༠༠༠ རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གྱི་སྔོན་འགོ་ལ་འོས་གངས་ ༣༠,༠༠༠ རླེད། 
དངོས་གཞྱི་ལ་འོས་གངས་ ༣༣,༠༠༠ རླེད། འདྱི་ཟླེར་དུས་འོས་བསྡུ་རླེ་རླེ་ཆགས་དུས་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་
མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱིས་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆླེས་ཡོད་པ། ཉླེ་བའྱི་ཆ་ནས་ད་དུང་
འདྱི་ལས་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ། ང་ལ་གདླེང་ཚོད་ཡོད། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཀ་ནས་རླེད། སོང་ཙང་ཆོལ་ཁའྱི་གནས་ཚུལ་སློང་
མཁན་འདྱི་སྱིད་སོང་དང། བཀའ་ཤག་ནས་མྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་སློབ་གནང་བར་བརླེན་ནས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོད་པ་རླེད་གསུངས་སོང། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སླེང་
གླེ་དང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་སློབ་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་དང་ཆ་ཚང་མཁླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བསྔགས་བརདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་གྱིས་བདམས་ཡྱིན་ཙང་ཟླེར་བ་དང་། དླེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་བཟ་ོབའྱི་
དོན་དུ་སྐབས་དང་དུས་ལ་བརླེན་ནས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་དང་། དྲང་པ་ོདྲང་
གཞག་གསུངས་པར་ངོས་འཛིན་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གནས་སངས་ལྟ་གྱིན་ལྟ་གྱིན་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། མཚམས་རླེར་༸གོང་ས་མཆོག་ཁངོ་གྱིས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བདླེན་པ་རླེད། མཚམས་རླེར་གཞན་
ཞྱིག་ལ་ཕན་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་འདྱི་ཁ་ཞླེ་
གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པར་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དླེ་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་གནས་སངས་འདྱི་རླེད། དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། (UN 

Refugee Convention) ལ་ཁ་ོཚསོ་མྱིང་རགས་བསནོ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། [The Tibetan Policy and Support Act 

of 2020 (TPSA)] ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་འཆར་བཀོད་ཡོད་པ་རླེད། འགོད་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ཟླེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་བཟོས་ཡོད། 
སྱིད་བྱུས་ཡྱིན། འདྱིར་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་འགན་གཙོ་བོ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱིས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་ན། དླེ་རྱིང་ངས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་རླེད། (Washington DC) 

ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ཚབ་གསོ་ཚོགས་ལ་སྐད་བཏང་ནས། ཨ་རྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་རགོས་དངུལ་འདྱི་ཙམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། བོད་པའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཁླེད་རང་ཚསོ་འདྱི་འདྲ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། ང་ཚསོ་ཆ་རྐྱླེན་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཨ་
རྱིའྱི་ (Ambassador) སྱིད་བོན་དང་སྱིད་འཛིན་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་བས་པ་འདྱི་ཚོ་ཁྱིམས་
ཆགས་པའྱི་རླེས་ལ། ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ཡདོ་པའྱི་བོད་པ་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་དགསོ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 



64 
 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་མགོགས་པོ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དླེ་ནས་ངས་ (BJP Party) ལ་ (Conservative 

Party) ཟླེར་སོང། འདྱི་ལབ་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ (Conservative) ཡྱིན་པ་ངོས་ལླེན་བླེད་ཀྱི་རླེད་
དམ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ངས་མདརོ་བསྡུས་ཞུས་ན། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་སུ་གུ་ཡངས་ཅན་གྱི་ལངས་ཕགོས་གཅྱིག་དང་། 
(Liberal Conservative) དང་ (Conservative) ཟླེར་གྱི་རླེད། (BJP) ཁོ་རང་ཚོས ་ (Conservative) ངོས ་
འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པའྱི་ (Johnson) གྱི་སྱིད་གཞུང་ (Conservative) རླེད། (Angela 

Merkel) ཡང་ (Germany Conservative) རླེད། འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་གཞུང་འཛིན་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་
ཚགོས་པ་ཁག་གཉྱིས་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། གུ་ཡངས་ཅན་དང་ (Conservative) དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ (BJP) ནང་དུའང་ཕྱི་
སྱིད་སླེ་ཚན་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་སྱིད་སླེ་ཚན་ནང་དུ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་ལྟ་བ་འདྲ་པ་ོམཉམ་དུ་ཚོགས་འདུ་
ཚགོས་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་ (Conservative) རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁངོ་ཚརོ་ཕོག་གྱི་མ་རླེད། 

དླེ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང། དླེ་སྔ་ང་རྒྱ་གར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་མང་པརོ་ཐནོ་པ་འདྱིས་ (Galwan) 
ས་ཆ་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རླེད་ཟླེར་བར་བརླེན་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསླླེབས་པ་འདྲ་ཞྱིག་བས་
སོང། ང་བླེད་སོད་ལ་ཚུད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ང་འག་ོཁར་སོང་ཙང་། དླེ་མྱིན་བཤད་ན་ཡག་པ་ོ
ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དོན་རྒྱུ་ལ་ཨའུ་ཙམ་ཡོད། ག་རླེ་ཤོད་དགོས་རླེད་དང་མ་རླེད་ཟླེར་བ་
འདྱི་ཚོར་ཨའུ་ཙམ་ཡོད། ཡག་པ་ོགསན་དང་། ངས་འདྱི་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཤད་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚར་གཅྱིག་
ཧྱིནྱི་ནས་སྐད་ཆ་དྲྱིས་སོང། ཁླེད་རང་གྱིས་ (Galwan) ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་རླེ་བསམ་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རླེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཧྱིནྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་ཙང། (मै साफ साफ कह द ूँगा) ངས་གཙང་མ་གཙང་
རྐྱང་བཤད་ཀྱི་ཡྱིན། (Galwan) འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རླེད་ལབ་ཡྱིན། དླེ་ག་རང་གྱི་ལན་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་མ་རླེད། འདྱི་ལབ་དུས་ངས་རྒྱ་གར་ལ་དགོས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་བཤད་ཡོད་པ་རླེད། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ག་པར་བསྔགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚའོྱི་ལངས་ཕགོས་འཛནི་དགོས་པ། འདྱི་མང་པ་ོབཤད་ན་ཡག་
པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ (Tibet TV) ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོ་ཐུག་དུས་ཁོང་ཚོས་སྐད་ཆ་
འདྲྱིའྱི་རླེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་དླེ་ལྟར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁབ་བསགས་ཆླེ་རུ་འགོ་བ་རླེད། གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐླེངས་གཅྱིག་དོན་ནས་ཡག་པ་ོབཤད་ན། དུས་ཚོད་མང་ཙམ་སྤྲོད་ཀྱི་རླེད། ད་དུང་ཡག་ཏུ་བཤད་ན། 
(Prime Time) ཟླེར་གྱི་རླེད། ཆུ་ཚདོ་ ༦།༧།༨ བས་ནས། ཤོད་མཁན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རླེད། 
 དླེ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་འདྱི་རླེད་འདུག བོད་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་ཡངོ་རྒྱུར་རླེ་བ་ཡདོ་དམ་ཟླེར་བ་དླེར་ངས་དླེ་སྔ་ནས་
ཞུས་པ་ལྟར། རླེ་བ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཇགོ་དགོས་རླེད། མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་རླེ་བ་མླེད་ན་བསད་དང་མ་བསད་ཆ་ོགང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རླེད། ས་ོས་ོསླེར་དང་། ནང་མྱི། ཕྲུ་གུ ར་དནོ། རྒྱལ་ཁབ་ཐོག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རླེ་བ་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འགྱུར་བ་འག་ོསྱིད་པ་རླེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཨུ་རུ་སུ་ས་ོམ་ལུག་པའྱི་སྔནོ་ལ། ངས་རྒྱ་ནག་
ས་ོལུག་གྱི་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཨུ་རུ་སུ་ས་ོམ་ལུག་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ། (Latvia) དང་ (Lithuania) ཁོང་
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ཚོས་ཟླེར་གྱི་འདུག ང་ཚོ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་རླེས་སུ་མ་གཏོགས་ར་དོན་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་མྱི་མང་རང་
གྱིས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། 

དླེ་ནས་དྲྱི་བ་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདྱི་ཕླེབས་སོང། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་རླེད་དམ་
མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། འདྱི་བསྐ་ོརྒྱུ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Under Secretary) དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་རྱིམ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ས་
གཅྱིག ་ལ ་སྱིད ་འཛིན ་ (Joe Biden) ནས ་འོས ་མྱི ་ཞྱིག ་བཏང་ཡོད ་པ ་རླེད ། ཡྱིན ་ནའང ་ (Senate Foreign 

Relationship Committee) ནང་དུ་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། མ་ོརང་གྱི་
མཚན་ལ ་ལྕམ ་ (Uzra Zeya) ཟླེར ་གྱི ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མོ་བསྐོ་གཞག་བ ་རྒྱུ ་འདྱི་ (Under Secretary for 

Democracy labor of Refugee) རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་མ་ོའཁོད་པ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཆགས་ཀྱི་
རླེད་བསམ་པའྱི་རླེ་བ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྔནོ་མའྱི་འག་ོསངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་རླེ་བ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཟག་འདྱི་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ཁོ་མོའ་ིཕ་མ་རྒྱ་གར་ (Bihar) ལ་འཁྲུངས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག རྒྱ་གར་ཡྱིན་པ། ཡྱིན་ནའང་ 
(Arabic) སྐད་ཤླེས་མཁན། (French) སྐད་ཤླེས་མཁན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཤླེས་མཁན། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
ཕག་ལས་ཡུན་རྱིང་པོ་གནང་མོང་བ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱིའྱི་བར་དུ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སང་ལ་བགོ་གླེང་བླེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་འགོ་ཁྱིད་བས་ནས་བགོ་གླེང་གནང་མོང་མཁན། (Geneva UN forum) མཉམ་འབླེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོགསུང་མཁན། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོ
བ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཐགོ་ལ་གསུང་མཁན། དནོ་གྲུབ་དབང་ཆླེན་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་གོད་བཀྲོལ་གཏངོ་དགསོ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༣ ལོར་ (Yunnan) གྱི་ (Kunming) བོད་ཀྱི་ས་ཆ་རླེད། རྒྱ་ནག་ལ་སྐུ་ཚབ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའྱི་
གསུང་མཁན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག སོང་ཙང་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལའང་རྒྱུས་ཡོད་མཁན། ང་ཚོའྱི་རླེ་བ་ལ་ཁ་ོརང་བསྐོས་པ་
ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཁོང་གྱིས་གནང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་གཞུང་ནས་གང་
མགོགས་བསྐ་ོཐུབ་པའྱི་རླེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དླེ་ནས་ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་བླེད་མྱི་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞླེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ལབ་ན་ཏོག་ཙམ་ཧམ་པ་ཆླེ་དྲགས་ཀྱི་
འདུག་སླེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་ཁས་བངས་པ་ལས་མང་བ་བས་ཡོད། བས་བཞག་པ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཁས་ལླེན་བས་མླེད། 
གངས་ལོངས་དངུལ་ཁང་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་རླེ་ཐང་བརྒྱབ་རྒྱུ། གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ཡོངས་རོགས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ། དླེ་དག་ཆ་ཚང་ཁས་ལླེན་བས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁས་ལླེན་བས་པ་ལས་མང་བ་
བས་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་རླེ་གཉྱིས་ཤྱིག སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཟླེར་བ་ལ་སགོས་པ་འགའ་ཤས་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། བོད་
རྒྱ་འབླེལ་མོལ་གལ་ཆླེ་ཤོས་རླེད། འདྱི་ཚོ་དངོས་གནས་རང་ལྷག་ཡོད་མ་གཏོགས་གཞན་མང་ཐག་ཆོད་བས་ཡོད། ངས་
ལྷག་པ་དླེ་འདྲ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེར་ན། ཆུང་ཚགས་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ 
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༢༠༡༡་་་༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ ལ་བག་ོགླེང་ཆླེ་ཤོས་འདྱི་གང་རླེད་ཅླེ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པ་མྱི་འདུག བདླེ་ལླེགས་སྨན་
ཁང་ཕུད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། གོས་ཚོགས་ཐླེངས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ནང་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་བས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་མ་སྨན་པ་གངས་ ༦།༧།༨ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད་
ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནས་ལོ་རླེར་སྨན་པ་གངས་ ༦ དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་སྨན་པ་འབླེལ་འབླེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཆགས་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ཕ་ོབང་དཀར་པ་ོདང། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་པ་དླེ་ཚོར་ད་དུང་སོན་བརོད་བླེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོའཐབ་
ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་བཟ་ོའདྲ་པོ། རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཡྱིན་མྱིན་
ཤླེས་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚགས་པར་ནང་དུ་
ཕྱིན་སོང་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་ཚསོ་འག་ོམ་སོང་ཟླེར་དུས་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རླེ་ག་རླེ་བས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༢་་་༢༠༡༣ གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གསར་གཏོད་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུག་ཟླེར་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་མཆན་བཀོད་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབས་ཡོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཡུ་རོབ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དླེ་འདྲ་བསྐ་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། སྔོན་མ་ང་ཚོས་བག་ོ
གླེང་བྱུང་བ་རླེད། འབད་བརོན་བས་པ་རླེད། མཐའ་མ་དླེར་ཡུ་རོབ་ནས་ག་རླེ་བསྐོས་པ་རླེད་ཟླེར་ན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་
སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བསྐོས་པ་རླེད། དླེ་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསྐོས་ཡྱིན་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ནས་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱིས་ཆོས་དད་
རང་དབང་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བསྐོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཡུ་རོབ་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ཐོག་
ལ་བསྐ་ོགཞག་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། ཕལ་ཆླེར་བསྐོས་ཡདོ་ན་མླེད་ན་གསལ་པ་ོཞླེ་དྲག་དྲན་གྱི་མྱི་
འདུག 

དླེ་ནས་ཨླེ་ཤྱི་ཡ་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་རག་དང་མ་རག་ཟླེར་བ་འདྱི། གཙ་ོབ་ོརྒྱ་ནག་རང་གྱི་གནནོ་ཤུགས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོས་གོ་རོགས་དང། ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སླེལ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཁ་སང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་
གོས་ཆདོ་ནང་དུའང་ལས་འགུལ་མང་ཙམ་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གང་འདྲ་བསམ་གྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ལས་འགུལ་གང་མང་
སླེལ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ། ཆླེ་མཐོང་ལྡན་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སླེལ་དགོས་རླེད། རང་སང་གང་ཤར་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དླེ་ནས་གངས་སྱིད་འགྱུར་བ་བཏང་སོང་ཟླེར་བ་འདྱི་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་གངས་སྱིད་ཡོངས་རོགས་བོད་བཟ་ོབཟསོ་ན་
ཟླེར་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། ང་ཚོས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
མྱི་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཁམ་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། ནརོ་བུ་
གྱིང་ཁ། དཔླེ་མཛོད་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་གངས་སྱིད་འདྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ན་
ཟླེར་ནས་ལ་ོལྔ་དྲུག་ཙམ་འགོར་བ་རླེད། རླེ་རླེ་གཏརོ་དུས་སྐབས་ལ་ལས་སླ་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟ་ (T-Building) སྐད་
གགས་ཆླེན་པོ་འདྱི་རླེག་དུས་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གྱི་ལས་བླེད་ཚོས་ང་ལ་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ང་ོརྒོལ་ཟླེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སླེ། གང་ལྟར་གདངོ་ལླེན་བླེད་དུ་བསླླེབས་སོང། དཔླེ་མཛོད་འགླེབ་འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དང། ཤྱིང་འགའ་
ཤས་གཏུབ་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། ལོ་ལྔ་དྲུག་རྱིང་ལས་བླེད་ཚོའང་ཞླེ་དྲག་
མངས་ཡོད་པ་རླེད། དངསོ་གནས་རང་ལྷམ་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། སྐད་ཅརོ་ཡདོ་པ་རླེད། ཐལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། ངས་འདྱི་ནས་ལྟ་དུས་ལས་བླེད་ཚང་མ་ཟྱིང་སོད་མཁན་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལས་བླེད་མང་པོས་ཞླེ་དྲག་ཟླེར་གྱི་
འདུག་ཟླེར་སོང་། དླེ་ནས་ལ་ོདྲུག་གྱི་རླེས་སུ་ཚང་མ་བཟསོ་ཚར་དུས། གང་འདྲ་འདུག་ཟླེར་དུས། ལ་ོལྔ་དྲུག་རྱིང་ཨ་མཆོག་
གཟླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོན་བརོད་གང་ལ་གང་འཚམ་སླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གང་འདྲ་འདུག་ཟླེར་དུས་ཨའུ་ཙ་ིའདུག་
ཟླེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རླེད། ད་དུང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱི་ནས་མཛེས་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ནང་ནས་དླེ་ཙམ་མླེད་པ་ཟླེར་མཁན་ད་
དུང་ཡང་ཡདོ་པ་རླེད། སོན་ལ་རགོས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ལས་ཀ་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་། ལག་
བསར་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རླེད་མ་གཏོགས། ཞགོས་པ་ལང་དུས་འདྱི་ནས་སནོ་བརོད་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་འདུག ཕར་ནས་ག་རླེ་བླེད་
ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོབསྟུན་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་ནམ་ཡང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་བཀའ་ཤག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཟླེར་གྱི་ཡོད། བླེད་དགོས་པ་འདྱི་བས་ནས་འག་ོདགོས་རླེད། དླེ་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཏརོ་ཤོག གསར་སྐྲུན་བླེད་
དགོས་པ་བོས་ཤོག ངས་དངསོ་གནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འག་ོསོང་ལ་སླེམས་ཁལ་མ་བོས། འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པ་བོས་ཤོག 
དཔླེར་ན། ང་ཚའོྱི་འགླེམས་སོན་ཁང་། སབས་ཡག་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་རླེས་དྲྱི་བ་བསླླེབས་མ་སོང། འགླེམས་སོན་ཁང་ཡྱིན་
ནའང། དང་པ་ོའཆར་གཞྱི་ཁླེར་ཤོག་ཟླེར་དུས་སོར་འབུམ་ ༩༦ རླེད། དླེ་ནས་ཆླེ་ཙམ་བཟོས་ཤོག་ཟླེར་དུས་སོར་འབུམ་ 
༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཁླེར་བ་རླེད། ད་ལྟ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། (Tibet TV Studio) འདྱི་ཡང་དང་པོའ་ིའཆར་གཞྱི་ལ་སོར་
འབུམ་ ༣༦ རླེད། ཁླེད་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་སོར་འབུམ་ ༣༦ ཡྱིན་ཟླེར་སོང་། ཆླེ་ཙམ་
བཟོས་ཤོག་ཟླེར་དུས་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་བཟོས་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞླེ་ན། 
འཆར་གཞྱི་ཐྱིང་ཤོག བཟོས་ཤོག དངུལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཀྱི་རླེད། སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་བཟོས་ཤོག་ཟླེར་ནས། ཨར་
ལས་རྒྱག་ས་ལ་ང་ཡང་སླེ་སྐོར་སོད་ཀྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རླེད། ཨར་ལས་ཟླེར་དུས་སྐས་འཛེགས་ནས་
བས་ཏླེ་སླེའུ་ཁུང་སོགས་ཆ་ཚང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རླེད། སོང་ཙང་ལས་
ཀ་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་དཀའ་ལས་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དླེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརདོ་གནང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང།  

དངསོ་གནས་རང་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མར་ལན་འདླེབས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག 

དླེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཕླེབས་སོང་། ངས་གླེང་ཙམ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལན་ཆ་ཚང་འབུལ་གྱི་མྱིན། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ནས་
ཁྱིམས་འཆར་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འོག་མས་ (House Foreign Relation Committee) ནང་ལ་དང་པོ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྐོར་ཤོག་ལྷླེ་གངས་ ༤།༥ ཡོད། རྱིང་ཐག་ཆོད། བཙན་བོལ་མང་གཙོའྱི་ལོ་རྒྱུས། ཀ་བ་གསུམ། 
ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཆབ་སྱིད་ཐུགས་འགན་བཞླེས་པ་སོགས་ཆ་ཚང་བཀདོ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཟགས་འདུག བ་ོཕམ་བྱུང་
སོང་ལ་རླུང་ཡང་ལངས་སོང། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཟྱིན་བྱིས་སྐབས་སུ་དཀའ་ལས་ཞླེ་དྲག་བརྒྱབ་ནས་ཆ་ཚང་བཅུག་པ་ཡྱིན། 
ཟག་རྒྱུ་དླེའང་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཟགས་འདུག རླེས་སུ་སྐད་ཆ་དྲྱི་དུས། འདྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འགལ་ཟླ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་
དམ། རྒྱ་ནག་གཅྱིག་དང་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་དམ། དླེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཁ་པར་ཐོག་ལ་བཤད་རླེས་བས་
ཡྱིན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། ལས་བླེད་ཚ་ོསྐད་བཏང་ནས། ཡྱིན་ནའང་ངས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཉམ་
ཆུང་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། གནད་འགག་ཐུག་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང། གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཏག་ཏག་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད། ཧ་ཅང་
བ་ོཕམ་ཡོད། འདྱི་ངླེས་པར་དུ་འཇུག་དགོས་ཡོད་ཅླེས་བཤད་རླེས་ཐུག་པ་རླེད། རླེས་སུ་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ལ་ཁླེད་རང་
འཇུག་ཏུ་རྒྱུགས་ལབ་རླེད། སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་རླེད། ང་ཚོར་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ལབ་རླེད། ཨུ་ཚུགས་
མཐར་སླེལ་ནས་འདྱི་མླེད་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མླེད་ཟླེར་ནས་བཅུག་པ་ཡྱིན། དླེ་སྔ་ངས་ཞུ་དནོ་དླེ་རླེད། ཟགས་འདུག་
ཟླེར་མཁན་སུ་གང་བྱུང་མ་སོང་སླེ། ཧ་ག་ོམཁན་ལ་ཟླེར་གྱི་ཡོད། སུ་རླེད་དང་མ་རླེད་ལབ་ཀྱི་མྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་བསར་
ཞྱིབ་འཇུག་མང་ཙམ་བླེད་དགསོ་བསམས་སོང་སླེ་བཞག་པ་ཡྱིན། ང་ཚོར་རག་རྒྱུ་ནྱི་རག་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཨུ་ཚུགས་མཐར་
སླེལ་ནས་རག་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་འགོ་དུས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཤྱི་ཚར་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ལ་
བསར་བཟ་ོབླེད་དུ་འག་ོདུས་ང་ལ་ག་རླེ་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། གོས་ཚགོས་འོག་མ་ནས་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ལ་ཐོངས་
ཤོག་ཟླེར་ན་ལས་སླ་བ་ཡོད་མ་རླེད་དམ་ཟླེར་དུས། ངས་མཐ་ོགང་ཁས་ལླེན་གྱི་མྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ངླེས་པར་
དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ག་རང་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ལ་རོག་ག་མང་པ་ོའདུག གོང་ལ་ (Pass) བས། འོག་ལ་ (Pass) 
བས། ཡར་ལོག་འག་ོདགོས་རླེད་ཟླེར་སོང་། ཕྱིན་ནའང་ཕྱིན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་ལླེན་གྱི་མྱིན་ཟླེར་ནས་བསླླེབས་པ་ཞྱིག་
རླེད། ངས་དླེ་སྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་མླེད། སུས་གང་འདྲ་ཟླེར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོབས་
མླེད། གནས་ཚུལ་ལྷག་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་བས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིགསར་འགོད་གསལ་བསགས་ལ་ང་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་རག་སོང་གསུངས་
པ་དླེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་རག་པ་རླེད། རོགས་པ་ཞྱིག་རག་སོང་གསུངས་པ་དླེ་སྱིད་སོང་
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ཁླེད་རང་མ་རླེད་འདུག (Obama) རླེད་འདུག འདྱི་ག་རང་རླེད། ངས་དླེ་ག་རང་ཞུས་ཡྱིན། ངས་ག་རླེ་ཞུས་ཡྱིན་ཟླེར་ན། 
༸གོང་ས་མཆགོ་ལ་ད་ལན་སྱིད་འཛནི་ (Obama) གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསྔགས་
བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་གསུང་དུས། ད་འགྱིག་འདུག ང་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་རག་པ་རླེད་ཟླེར་དུས། ཕོ་བང་དཀར་པོའ་ི
གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་རག་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པརླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན། སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ཡྱིན་པ་རླེད། ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དམག་མྱི་ཟླེར་ནའང་རླེད། གཡོག་པ་ོཟླེར་ནའང་རླེད། ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་འག་ོའག་ོབ་རླེད། 
(Obama) རང་ལ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མས་ཚེས་པ་བཅོ་ལྔའྱི་ཟླ་བ་འདྱི་ཤར་བ་རླེད། ཤར་ཙང་རོགས་པ་
ཞྱིག་རག་ཐུབ་པ་རླེད། འདྱི་བས་ནས་ད་ལན་ཁྱིམས་ཡང་བཟ་ོཐུབ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ངས་དཔལ་འབོར་དང་ཤླེས་རྱིག་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིག་གཞུང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མང་ཆླེ་བས་ཞླེ་དྲག་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡོང་བ་ལ་ (VISA) རག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས། ཁོང་ཚོར་ཟླ་བ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ (VISA) རག་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རག་ནས་བསླླེབས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུའང་དཀའ་ལས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དགོན་སླེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
འདྱི་འདྲ་ཞུས་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དང་པ་ོདགོན་སླེ་ཁག་གངས་ ༡༣ ཡྱིན་ཟླེར་སོང་། རླེས་
སུ་གངས་ ༡༡ ཡྱིན་ཟླེར་བ་རླེད། ངས་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སླེ། ཡྱིན་ནའང་དགོན་སླེ་ཁག་གངས་ ༢༠ ཡན་
ཙམ་གྱི་ཐ་ོགཞུང་འདྱི་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ཚབ་ཚང་མར་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དགོན་
སླེ་ཁག་ནས་འདྱི་དག་ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ཞླེས་རྒྱབ་གཉླེར་ཡྱི་གླེ་ཕུལ་ནས། དགོན་པ་འདྱིར་སློབ་སྦྱོང་བླེད་དུ་བསོད་རྒྱུ་
རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན། (VISA Automatic) ལམ་སང་རག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆ་རྐྱླེན་ཚང་མ་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁག་ནས་ (VISA) གནང་རྒྱུ་སབས་བདླེ་པ་ོཞླེ་དྲག་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་ཞླེ་དྲག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 

དླེ་ནས་དཔླེ་ཁྱིད་རྒན་ཚ་ོལ་དོད་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་ཐ་སྙད་གང་ཡྱིན་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སླེ། ང་ཚོས་ལ་ོགཉྱིས་སྔོན་ནས་འབུལ་རྒྱུ་
འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། ན་ནྱིང་ལོར་ཕུལ་བ་རླེད། ད་ལན་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་གྱི་དགོན་སླེ་ཁག་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང། 
དླེ་ནས་རྱིས་མླེད་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་འཚགོས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་འཕྲདོ་བསླེན་སྐརོ་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ནང་སྱིད་སྐརོ་ཏགོ་ཙམ་ལྷག་འདུག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་རྒན་པ་རླེད། ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསནོ་ཡདོ་པ་རླེད།  
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དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ (Rehabilitation Policy Act 2014) འདྱི་ (Karnataka, Uttarakhand, Himachal) 

མངའ་སླེ་ཁག་ལ་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་འཆར་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ས་ཆ་ཁག་འགའ་ཤས་ད་དུང་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་བླེད་བཞྱིན་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་མྱི་མང་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་
ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱི། མངའ་སླེ་ཁག་ནས་ཁྱིམས་དང་བཀོད་ཁབ་འདོན་ཡོང་དུས་བོད་མྱིའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཞུས་ན་ལླེན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སླེ། ཉླེ་ཆར་ང་ (Sikkim, 

Arunachal Pradesh, Meghalaya, West Bengal) བཅས་མངའ་སླེ་བཞྱི་ལ་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་སྔ་མངའ་སླེ་འགའ་
ཤས་ལ་དངོས་གནས་སྐབས་རླེར་བྱུང་སོང་། ངས་མངའ་སླེའྱི་མྱིང་འབོད་ཀྱི་མྱིན། ང་བསྒུགས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་
ཁབ་བོན་ཆླེན་ཐུག་ལ་མ་ཐུག་ལ་བླེད་མཁན་དླེ་འདྲ་འདུག ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་མ་སོང། སྐབས་དླེ་དུས་རླེད། ཉླེ་ཆར་འགོ་
དུས་ (Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim) མངའ་སླེའྱི་སྐུ་མགོན་ (State Guest) བས་ནས་བཅར་བ་
ཡྱིན། མངའ་སླེའྱི་སྐུ་མགནོ་བླེད་དུས་གནམ་ཐང་ནས་མགནོ་ཁང་། དླེ་ནས་ཚོགས་འདུ་ག་པར་ཡདོ་ནའང་ལམ་དུ་ (Police) 

བསྱིགས་ནས་ལམ་བཀག སྨན་ཁང་དང་སྐུ་སྲུང་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ག་སྱིག་གནང་སོང། འདྱི་
གཙ་ོཆླེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརླེན་ནས་རླེད། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཆླེ་མཐོང་ཞྱིག་རག་པ་རླེད། དླེ་ནས་རོར་གྱིང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། (West Bengal) མངའ་སླེ་ནས་ག་སྱིག་ཡོད་མ་
རླེད་དླེ། རརོ་གྱིང་དུ་ཁ་ོརང་ཚསོ་དམག་མྱི་བསླང་ནས་ག་སྱིག་གནང་བ་དླེ། ང་རང་གྱི་གོང་གསླེབ་ལ་འག་ོདུས་ང་ོཚ་སོང།  

 ངའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་བ་མ་ཨ་ཀྲ་དླེསྐད་གགས་ཆླེན་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་བྱུང་སོང། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་སོང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཟླེར་སོང་། ང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་
ཤྱིག་ཡོད་ན་དཔླེ་ཡག་པ་ོརླེད། ང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་མླེད། ཡྱིན་ནའང་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ཁོངས་སུ་ང་སོད་མོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། 
གཞྱི་རའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་ནས་ལན་ཆ་ཚང་བཏབ་ཚར་སོང། བ་མ་ཨ་ཀྲ་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞླེ་དྲག་རླེད། གཞྱིས་
ཆགས་ཆུང་ཆུང་གྱི་མྱི་ཚོའང་ཉམ་ཆུང་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་བཙོང་དང་མ་བཙོང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རླེད། འདྱི་
ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། སང་ཏགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ལ་
ང་ཚོར་ལབ་མཁན་བྱུང་སོང། དླེར་སློབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་རླེད། སློབ་གྲྭ་དླེ་སང་ཏོག་དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ས་ཆ་བཙོངས་ན་
སོར་ས་ཡ་མང་པ་ོདང་། བླེ་བ་མང་པ་ོརག་གྱི་རླེད་ཟླེར་སངོ། སློབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་ཡང་ཉུང་ཉུང་རླེད། སློབ་གྲྭ་ས་ོབརྒྱབ་པ་རླེད། ཉ་ོ
མཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཚགས་པར་ནང་དུ་གསལ་བསགས་བླེད་དགོས་རླེད། ཁབ་བསགས་བླེད་དགོས་རླེད་གསུངས་པ་
རླེད། ཚགས་པར་ཐོག་ཁབ་བསགས་ཐླེངས་འགའ་བས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཉོ་མཁན་མྱི་འདུག དླེ་ནས་རྩྭ་སླེ་རུ་འཇུག་
དགོས་རླེད་ཟླེར་སོང། རྩྭ་སླེས་པ་ཡྱིན་ན་ས་རུལ་བ་མཐོང་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་སོང་། རྩྭ་སླེས་ནས་ལོ་ནས་ལོ་ཕྱིན་པ་རླེད། རྩྭ་
རུལ་ཚར་རླེད། ད་དུང་ཡང་ཉ་ོམཁན་མྱི་འདུག དླེ་ནས་ (Pokhriabong) སློབ་གྲྭ་རླེད། བསུ་ན་མདའ་དང་ཀ་སྦུག་ཏུ་སློབ་
ཕྲུག་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག སློབ་ཕྲུག་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ན་ཟླེར་སོང་། ས་ཆ་དཔླེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེར་ (Resort) ཡྱིན་
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ནའང་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། སོར་ས་ཡ་མང་པ་ོརག་རྒྱུ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག ལགས་ས་ོཞུས་པ་རླེད། དངསོ་གནས་ཕྲུ་གུ་
ཉུང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། སློབ་གྲྭ་འཚོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་སོ་བརྒྱབ་པ་མ་རླེད། སློབ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་ནས་ 
(Pokhriabong) ལྷག་ཡོད་པ་རླེད། ཉ་ོམཁན་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་བ་མ་ཨ་ཀྲ་གཞྱིས་ཆགས་འདྱི་ཉ་ོམཁན་ཞྱིག་རག་གྱི་
རླེད་བསམས་མ་སོང། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དངོས་གནས་གོང་གསླེབ་གོང་ནག་རླེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ཆ་སྱིད་པ་ོཡོད་རླེད་ཟླེར་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དངསོ་གནས་རླེད། སྱིད་པ་ོཡོད་པ་རླེད། གོང་ཞླེ་དྲག་ཆླེན་པ་ོདང། ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཁམ་པ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་
པ་མ་རླེད། མར་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་དབུགས་ཐླེངས་གཉྱིས་གསུམ་མ་གོད་ན་ཡར་གམོ་པ་སསོ་ནས་སླླེབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། མར་
ཐག་རྱིང་པ་ོའག་ོདགསོ་རླེད། ལམ་ཁར་ས་ཆ་ཆླེན་པ་ོལླེབ་ལླེབ་ཅྱིག་ཡོད་རླེད་གསུངས་སངོ་། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རླེད། མར་
ཧ་ཅང་གོམ་པ་ས་ོདགོས་རླེད། ས་ཆ་བཙོང་རྒྱུ་རག་པ་རླེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ནང་སྱིད་ཀྱིས་བཙོངས་ཚར་གྱི་རླེད་ཟླེར་དུས་
དངངས་སྐྲག་ཏོག་ཙམ་སླེས་སོང། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་མ་བསླླེབས་ནས་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟ་ང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་མྱི་བཟ་ོའདྲ་སྐལ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ས་ཆ་བཙངོས་ཚར་ན་
མྱིའྱི་ས་ཆར་ང་མགོན་པ་ོབས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སླེམས་པ་ཡང་ས་ོས་རླེད། དླེར་བརླེན་ཁ་སང་མགོགས་པ་ོ
ཡར་རྒྱུགས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། དངསོ་གནས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་སྐུ་ལས་ཞླེ་དྲག་བསནོ་འདུག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་མ་
སོང་སླེ། དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང། ངས་ཉ་ོཡྱི་ཡྱིན། ཁོས་ཉ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་དླེ་འདྲ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གྱིས་མར་ཁྱིད་ནས་འག་ོདུས་ཉ་ོམཁན་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ད་ལན་འཚོང་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རླེད། ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་
གྱི་ཚབ་བས་ནས། ཉླེ་ཆར་མ་གཏོགས་ཧ་གོ་མ་སོང། (Sale Deed) ནང་དུ་ས་ཆ་དངོས་གནས་ཉོས་པ་དླེ་ཨླེ་ཀར་ ༤ 
ལྷག་ཙམ་ལས་རླེད་མྱི་འདུག ང་ཚོས་ས་ཆ་ཨླེ་ཀར་ ༨།༩།༡༠ ཙམ་ཞྱིག་འཇུས་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་རླེད། 
(Gorkhaland) གྱི་རོག་ག་ཆླེན་པོ་དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་ཟ་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྒན་པ་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རླེད། ཤྱིང་དང་། རྒྱུག་པ། ར་ོཁླེར་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་གཅྱིག་གྱི་ཁང་པ་བརླེགས་ཡོད་ན། 
ང་ཚོར་ནང་མྱི་གངས་ ༥།༦ མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁང་པ་གཏརོ། པ་ལགས་ཚསོ་གུར་ཕུབ་ནས་བསད། ཨ་མས་ཁ་
ལག་སླེལ། ཕྲུ་གུ་ཚསོ་ར་ོཁླེར། རྒྱུག་པ་ཁླེར། ཨ་མའྱི་སྐུ་སྲུང་བས་ནས་ཁང་པ་བསབས་པ་དླེ་འདྲ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོདུས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཤོར་སོང། མྱིས་བཟས་སོང། ད་རླེས་
དབུས་དང་དབུས་བཀའ་མོལ་གནང་ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་རོགས་གནང་། ངས་ལབ་ཡྱིན། ས་ཆ་ཤོར་དུས་བ་ོབུར་དུ་འཕྲགོ་
སོང་ངམ། ཡང་ན་ག་ལླེར་ག་ལླེར་བཟས་པ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། ག་ལླེར་ག་ལླེར་ཟ་བཞྱིན་འདུག་གསུངས་
སོང་། ཁླེད་རང་ཚོས་གདོང་ལླེན་བླེད་དགོས་མ་རླེད་དམ། དླེ་རྱིང་ཤར་རྒྱག་སྱིད་སོང་གྱིས་རྒྱུག་པ་ཁླེར་ནས་ག་པར་འགོ་
དགོས་རླེད་ཅླེས་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་བ་མ་ཨ་ཀྲའྱི་ས་ཆ་དླེ་འདྲ་བས་ནས་བསབས་པ་རླེད། ང་རང་ཚོས་རྒྱུག་པ་དང་ར་ོ
ཁུར་ནས་ཕྱིན་ཏླེ་བསབས་པ་རླེད། སོབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བཙོངས་པ་རླེད། དངོས་གནས་བས་ན་གཞྱིས་མྱི་ས་ཆ་
བཙོངས་ནས་དངུལ་ཁླེར་ཏླེ་འགོ་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རླེད། ས་ཁང་སྱིག་གཞྱི་ཁླེར་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་
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འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། (9th mile) བ་མ་ཨ་ཀྲ་གཞྱིས་ཆགས་ཉམ་ཆུང་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་བཙོང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་དུས་ཁོང་ཚོས་
ཐུགས་རླེ་གཟྱིགས་འཚངོ་དགོས་རླེད། དངུལ་དླེའང་ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་བ་རླེད། ངས་འདྱི་འདྲ་རང་མ་བས་ལབ་ནས། ཉླེ་ཆར་
འག་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་རླེད། ནང་མྱི་ལྔ་དྲུག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁོང་ཚ་ོསྐད་བཏང་ནས་ངས་བར་དུམ་ཞྱིག་
བླེད་དགོས། གཞྱིས་ཆགས་གཞན་དག་ལ་ས་ོསོས་ས་ཆ་བཙོངས་ནས་འག་ོབཞག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལན་ཁླེད་ཚོས་ཕུལ་
བ་དླེ་དཔླེ་ཡག་པ་ོརླེད། ད་ལྟ་ཁོང་ཚ་ོརོར་གྱིང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁླེད་ཚོར་སྐལ་ལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རག་དགོས་རླེད། 
ས་ཆ་དླེ་ལོ་ ༥༠ རྱིང་ཁླེད་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་རླེད། ངས་བར་དུམ་ཞྱིག་བླེད་དགོས། མང་བ་དླེ་ནང་སྱིད་ལ་འབུལ་
དགོས་རླེད། ཚོགས་ཁང་གསར་སྐྲུན་བླེད་དགོས་རླེད། དླེ་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཙོང་རྒྱུ་རླེད། 
(9th mile) མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་། ཉུང་ཉུང་། ལ་ོ ༥༠ རྱིང་ས་ཆ་སོབ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་རླེད། ད་དུང་ས་ཆ་ཟ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་
ཀང་རླེད། ངའྱི་ཚབ་བས་ནས་དམྱིགས་དཔླེ་བཟང་པ་ོརླེད། དླེ་མྱིན་བཙོང་རྒྱུ་ལས་སླ་པ་ོརླེད། རོག་ག་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཁླེར་ན་ཁླེར་ཚར་བ་རླེད། ད་ལྟ་ས་ཆ་བཙོང་ས་དླེར་བོད་མྱི་གཅྱིག་རྐྱང་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལོ་བཅོ་ལྔ། ཉྱི་
ཤུའྱི་རྱིང་ལ་གཅྱིག་རྐྱང་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་དུང་ས་ཆ་སྤུ་ཙམ་ཡང་འཕྲོག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཟུར་ནས་ཧམ་བཟས་བས་
ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚའོྱི་བག་ཆགས་རླེད། འབླེལ་བ་རླེད། ཕགོས་གཉྱིས་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་ཆ་ཚང་མཉམ་
དུ་འབླེལ་བ་ཡག་པ་ོབཞག་ནས་རླེད། དླེ་འདྲ་བས་ནས་ས་ཆ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་འདྱི། ཡྱིད་སོ་པ་ོཞླེ་དྲག་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན་རླེས་མ་ང་ག་པར་སླེས་པ་རླེད་ཟླེར་ན་ས་ཆ་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ས་ཆ་བཙོང་རྒྱུ་རླེད། ཁང་པ་ཡང་
སནོ་ས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ལ་ཕན་པ། བང་མཛོད་ལ་ཕན་པ། རརོ་གྱིང་མྱི་མང་ལ་ཚོགས་ཁང་ཡོད་པ་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས། ང་བོད་ཆལོ་ཁ་གསུམ་ཚང་མའྱི་སྱིད་སངོ་ཡྱིན་སབས། བ་མ་ཨ་ཀྲ་གཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་ལན་འདླེབས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བ་དླེར་
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

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

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ཟྱིན་པར་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་གནང་
ཟྱིན་པ་རླེད། གཞུང་འབླེལ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་
འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༡ 

གཞུང་འབླེལ་གསོ་ཆདོ། 
 

སྔནོ་གླེང་། 
༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ཐོག་བཀའ་
ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། འཛནི་སོང་གྱི་གནད་དནོ་གལ་ཆླེའྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བག་ོགླེང་ཞྱིབ་
ལྷུག་གནང་ཐགོ་སླར་ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་འགླེལ་བརོད་གནང་བར་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐངོ་། 

 
གསོ་ཆདོ། 

བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དནོ་གནད་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བ་ོངླེས་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ལ།། 
 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༡ པར་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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

གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ་མླེད། གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕག་
ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་
བཟོའ་ིལས་དོན་བརོད་པ་དང་པོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁྱིམས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སྱི་
འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༢  

གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

ལྔ་པ།  བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛནི། 
༢ གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གནད་བཅའ་

ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་འགལ་
མྱིན ་རོད ་གླེང ་བྱུང་ཚེ ་ཆླེས ་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ། 

བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛནི། 
༢ གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གནད་བཅའ་

ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་འགལ་
མྱིན་རདོ་གླེང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱུང་ཚ་ེཆླེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་
རྒྱུ། 

  

བཞྱི་བཅུ་
པ། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ། 
འཆར་ཅན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་ཚེས་དང༌། དུས་ཡུན། 
ས་གནས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་
གོ་བསྡུར་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་
རྒྱས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚགོས་དྲུང་

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ། 
འཆར་ཅན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུའྱི་ཚོགས ་ཚེས ་དང༌། དུས ་ཡུན། ས་
གནས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་གོ་
བསྡུར་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་
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ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་སོ་སོར་ཚོགས་
བསྐངོ་བར་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་འདུ་
སྔོན ་མ ་གོལ ་བ ་ནས ་ཟླ ་དྲུག ་ནང ་ཚུན ་
ཚོགས་འདུ་རླེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་
དགསོ་རྒྱུ། 

ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་སོ་སོར་ཚོགས་བསྐོང་
བར་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང༌། ཚོགས་འདུ་སྔོན་མ་
གོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཚགོས་འདུ་རླེས་
མ་དབུ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། འོན་ཀང་
ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་
འཇྱིགས་པ་བཅས་གང་རུང་དབང་གྱིས་དཀའ་
ངལ་ལྡོག་མླེད་འཕྲད་སྐབས་ཚོགས་འདུ་ཕར་
འགངས་བ་ཆོག་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་
ནང་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་བཀའ་འཁལོ་
བ་དགོས་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབླེལ་བཀའ་འཁལོ་
གཏན་འབླེབས་བ་ཆགོ 

ང་བརྒྱད་
པ། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་རད་གཅདོ་མྱི་ཆགོ་པ། 
༡ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་

ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་གཅོད་
བླེད་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བསྙད་དླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་རད་གཅདོ་མྱི་ཆགོ 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་རད་གཅདོ་མྱི་ཆགོ་པ། 

༡ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་
གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་
གཅོད་བླེད་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ཁག་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བསྙད་
དླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅོད་མྱི་
ཆགོ  

 
 
 

 

རླེ་གསུམ་
པ། 

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ། 
༡ ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ས་ོ
སོའ་ིགོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 
སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། 
༡ ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སོ་
སོའ་ིགོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ། སྱིད་
སོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་
མླེད་དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛམོས་མ་ཐུབ་
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མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་བསྐོ་
འཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་འགོ་གསུམ་
མམ ་ལྔ ་ཡོད ་པའྱི ་འདླེམས ་སྒྲུ ག ་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་
མང་མོས་ཐོབ་པ་དླེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆླེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འོས་ཐོན་
བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

ཚ་ེང་ོཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་
འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་བསྐོ་
འཛུགས་བས་པའྱི་མྱི་འགོ་གསུམ་མམ་
ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་
ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་
བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དླེར་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་
འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

 

རླེ་དྲུག་པ། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད། 
༢ བཙན་བལོ་དུ་གནས་རྱིང་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ ་ཁབ ་སོ ་སོའ ་ིཁྱིམས ་འོག ་ཏུ ་
གནས་དགོས་སབས་ནག་ཉླེས་དང་
མཁར་དབང་རོད་རོག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
བ་རྒྱུར་འབླེལ་བ་མླེད་ནའང་གཙ་ོཆླེར། 

ཆ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་
གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་བཅས་
ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ་དང༌། 

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད། 
༢ བཙན་བོལ་དུ་གནས་རྱིང་གནས་ཡུལ་

རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཁྱིམས་འོག་ཏུ་གནས་
དགོས ་སབས་ནག ་ཉླེས ་དང་མཁར་
དབང་རོད་རོག་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུར་
འབླེལ་བ་མླེད་ནའང་གཙ་ོཆླེར། 

ཆ ཕྱིར་བསྡུ། 
 

 
རང་འཇགས། 
 
 
 
 
ཇ་པ་ཆ་པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ། 

རླེ་བདུན་
པ། 

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛནི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དང། སྱིག་གཞྱི། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང༌། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས ་ནས་གཏན་ལ ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས ་
ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་
བཟུང་ཐོག་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དང༌། འགོ་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཉྱིས ་བཅས་སྱི་མོས ་ཀྱིས་བཟོ་
འགོད་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ར་འཛིན་ལག་

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛནི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དང། སྱིག་གཞྱི། 

བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང༌། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་
གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི ་ར ་འཛིན ་ཁྱིམས ་ཡྱིག ་དང། འགོ་
ལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་
དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་བཟོ་འགོད་འཆར་འབུལ་ལ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་

ཆ་རྐྱླེན་འདྱིའྱི་
འགོ་དླེ་སྔནོ་
བཟསོ་ཟྱིན་
པའྱི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་རྣམས་
ཀང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་
ནས་བཀའ་
འཁལོ་གཏན་
འབླེབས་
གནང་དགོས། 
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བསར་བ་རྒྱུ། འབླེབས་ལྟར་ར་འཛནི་ལག་བསར་བ་རྒྱུ། 
ག་ོབདུན་
པ། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛནི་དང༌། འགན་དབང༌། 
༡ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་

ཁབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་
པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་
དང ༌། སྱི ་འཐུས ་ཚོགས ་ག ཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ནས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་
སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིག ས ་འཛུ ག ས ་བ ས ་པ འྱི ་
ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་
འོས ་བསྡུ་ལས ་ཁང་གྱི ་སྱི ་ཁབ ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་
ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། དླེ་མྱིན་ལས་བ་
ཇྱི་དགོས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ལ་གོ་
བསྡུར་དང་འབླེལ་བཀའ་ཤག་ནས་
སྐབས་སོ་སོར་བསྐོ་གཞག་བླེད་
ཆགོ་པ་ཡྱིན། 

དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛནི་དང༌། འགན་དབང༌། 
༡ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁབ་

འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་
ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན། སྱིད་སངོ་
བཅས་ཚང་འཛམོས་བྱུང་ན་སྨསོ་མླེད་
དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་
ཚེ་ངོ་ཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་
དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆླེད་
མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་
བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་
ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་ཕུལ་
བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་
བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མོས ་སུ ་ཐོབ ་ལ ་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་དུ་འོས ་ཐོན་བྱུང་བར་
ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། དླེ་མྱིན་ལས་བ་ཇྱི་
དགོས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ལ་ག་ོབསྡུར་དང་
འབླེལ ་བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་སོ་
སོར་བསྐ་ོགཞག་བླེད་ཆགོ་པ་ཡྱིན། 

 

བརྒྱ་དང་
གཅྱིག 

འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་

ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང༌། ཚོགས་མྱི་
གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། 
གོ་ཡུལ ་སོང ་པ ་ནམ ་ཐོན ་ལ ་ཆླེས ་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། 

འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ ལས་བླེད ་འདླེམས ་བསྐོ་ལྷན ་ཁང་གྱི ་

ཚོགས ་གཙོ་གཅྱིག ་དང༌། ཚོགས ་མྱི ་
གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། གོ་
ཡུལ ་སོང་པ ་ནམ ་ཐོན ་ལ ་ཆླེས ་མཐོའ ་ི
ཁྱིམས ་ཞྱིབ་པ ་ཆླེ་བ ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་
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སྱིད་སོང་བཅས་ནས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་
མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་
གསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འོས ་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་
ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདླེམས་བསྐོ་
ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
མྱིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་
རྒྱུ། 

བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་
དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛམོས་མ་ཐུབ་ཚ་ེང་ོ
ཡདོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འསོ་མྱི་
འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚགོས་ཆུང་
དླེས ་ཉྱིས ་ལྡབ ་ལས ་མ ་ཉུང་བའྱི་འོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་
འོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་
འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་
དང་ཚོགས་མྱིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་
འཛནི་བ་རྒྱུ། 

བརྒྱ་དང་
བདུན། 

སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་
འཛུགས། 
༡ ཀ སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་

ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། 
གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། 
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་
དང ༌། སྱི ་འཐུས ་ཚོགས ་ག ཙོ ་
ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་
ནས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་
སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིགས ་འཛུགས ་གནང ་བའྱི ་
ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་
ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏླེ་མང་མོས ་སུ ་ཐོབ ་ལ ་སྱི ་
ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་
ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་
ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 

སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། 
༡ ཀ སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་

ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་
ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆླེས་མཐའོ་ི
ཁྱིམས ་ཞྱིབ་པ ་ཆླེ་བ ་དང༌། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་
བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་
དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛམོས་མ་ཐུབ་ཚ་ེང་ོ
ཡདོ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འསོ་མྱི་
འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་གསུམ་
དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚགོས་ཆུང་
དླེས ་ཉྱིས ་ལྡབ ་ལས ་མ ་ཉུང་བའྱི་འོས ་
འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་
འོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་སྱི་
ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་
ཁབ་པར་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་བ་
རྒྱུ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་དླེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། ཚུད་པར་དགག་བ་གནང་མཁན་བྱུང་ཙང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་
རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༢ འདུག ཚུད་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང། 
ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བརོད་པ་དང་པརོ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན། 
སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༤༠ པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་
འདུ། ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ། "འོན་ཀང་ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་བཅས་གང་རུང་
དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལྡོག་མླེད་འཕྲད་སྐབས་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགངས་བ་ཆོག་པ་" ཞླེས་འཁོད་འདུག ད་ལན་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠ ལོའ་ིའག་ོསོད་ནས་འག་ོབཙུགས་ཏླེ། ནད་ཡམས་དླེའྱི་རྐྱླེན་བས་ནས་བསར་བཅོས་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བླེད་
ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོས་ཚགོས་
ཚོགས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ངླེས་པར་དུ་སོན་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་མླེད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ཚགས་ཚུད་པ་ོགནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ནད་ཡམས་དང་འབྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་འདྲ་བསླླེབ་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་
རླེད། དུས་ཡུན་རྱིང་པ་ོཕར་འགང་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དླེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚིག་
བརོད་གསར་པ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོའདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བརོད་པ་དང་པོའ་ི
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སྐབས་སུ་དགོས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ན་གསུང་རྒྱུ་རླེད། ཚགི་གྱི་ག་ོབ་ལླེན་སངས་དང་དོགས་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཡོད་ན་གསུང་
རྒྱུ་རླེད།༽ ཚིག་འཇུག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་
པར་ཕླེབས་དགསོ་རླེད།༽ ལགས་ས།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་པ་དླེ། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་
འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད། སྱིག་གཞྱི་
དོན་ཚན་ ༨༡ ནང་ལ། བག་ཡོད་སོན་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་དགོངས་དོན་བས་ན་ངླེས་པར་དུ་
ཚོགས་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་དགོས་པ། བག་ཡོད་གང་འདྲ་སོན་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་
རླེད་དམ། ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད། གཅྱིག་ཡར་འཇུག་དུས་གཞན་དག་ཅྱིག་དང་འགལ་ཟླ་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རླེད། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དགག་པ་ཞུ་
དགསོ་པར། འདྱིའྱི་ནང་དནོ་དང་ཕགོས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ཡྱིན། གཅྱིག་དླེ་གཞྱི་
རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་རླེས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ནང་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩ 
བསར་བཅོས་ཆླེད་དུ་ཁླེར་ཡདོ་པ་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་རླེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བརོད་པ་དང་པོ་དང་འབླེལ་བའྱི་
གནད་དནོ་དླེ་ཚ་ོགླེང་སློང་བ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སངས་འཛནི་ཏག་ཏག་གནང་རགོས་གྱིས།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དླེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དོགས་གནད་ཡོད་པ་དང་
དོགས་གཞྱི་ཡོད་པ། གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ག་རླེ་ཡོད་ན། དླེ་དག་དྲྱི་རྒྱུ་རླེད་མ་གཏོགས་སྱིར་བཏང་གྱི་དགོངས་འཆར་
རྱིགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་ག་རང་ཡྱིན། དོགས་གནད་དང་། དོགས་པ་ཡོད་པ། དོགས་པ་རྣམ་རོག་གང་ཡོད་པ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ངས་དང་པ་ོནས་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པ་འདྱི། ང་ཚོའྱི་ཁ་སང་གྱི་རོད་གཞྱི་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འགག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འགག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོའྱི་མང་
གཙོའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཐླེ་གཏོགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་སང་ནས་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་འདྱི་འཁླེར་ཡོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནས་དབྱུང་
བཏང་བ་དླེ་ནརོ་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནས་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ད་རླེས་འདྱི་ཁླེར་ཡོང་བ་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་
པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་
ན་བསམས་སོང་།   

གཉྱིས་པ་དླེ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པ། འདྱི་ཡང་དླེ་ག་རང་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་དླེ་ཚོ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དང་། 
ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་གཉྱིས་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥ པ་འཁླེར་ཡངོ་བ་དླེ། 
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བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་དང་འབླེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོས་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་ག་རླེ་ཡོད་པ་དླེ་དག་གསུང་རགོས།༽ དླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ངས་མཐའ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚསོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁླེར་ཡོང་ན་རྣམ་པ་ཚསོ་ལམ་སང་བག་ོགླེང་བ་རྒྱུ་དང་། མང་པ་ོབལྟ་རྒྱུའྱི་
གོ་སྐབས་རག་གྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཚར་བ་རླེད། དླེ་རྱིང་སྱིད་དབང་གཅྱིག་བསྡུས་བས་
ནས་ཁྱིམས་ཚང་མ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། སྱི་འཐུས་ཀྱི་དབང་ཚད་སང་ལ་བསོམས་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་
པ་ོརླེད། འདྱི་ལ་ག་རླེ་བླེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་སྱི་ནརོ་༸་གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་མར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ལམ་སོན་བཀའ་སློབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ཡར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཀང་
ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བླེད་དགོས་པ་དང་། 
ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། དླེ་འདྲ་ལ་སླླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་ཡར་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
རླེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་སྐུ་མདུན་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སོན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཡང་མྱིན་ན། ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
འཛུགས་བས་ནས། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་དླེ་འདྲ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་ནས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སོན་དང་བཀའ་འདྲྱི་
དགངོས་སྐརོ་ཞུ་དགསོ་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། དུས་ཡུན་ཕར་འགང་བས་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རླེད་
མ་གཏགོས། འདྱི་དླེ་འདྲ་ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་
སབོ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་འདུག འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱིས་མང་གཙོར་རགོ་རོལ་བཏང་བ་ཞྱིག་
དང་། མང་གཙོར་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་མང་གཙོ་ལ་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་
བརབ་གསྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། མར་བཞུགས་
རགོས།༽ ངས་ཕྱིས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ལླེན་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་འཕ་ོའགྱུར་ཟྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་
བཟུང་ཐགོ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འག་ོལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས། 
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ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱིས་བཟ་ོའགོད་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ར་འཛིན་བ་རྒྱུ་
ཞླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་ཉླེས་ཀྱི་མ་རླེད། སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཉླེས་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་དླེ་དང་
འགལ་བ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་སང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་འདྱི་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་
ཙང་། གནས་སངས་འདྱི་ཆགས་པ་རླེད། ཁ་སང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པ་
རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་དླེ་ཚ་ོསླེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆླེད་
དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་ཁླེར་བ་ཞྱིག་རླེད། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་
ངལ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་གྱི་རླེད། ད་དུང་ལྷག་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རརོ་རླེ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་རླེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་གནད་དནོ་ལ་
ད་ོཕོག་འག་ོགཞྱི་ཡོད་པར་ང་སླེམས་ཁལ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སླླེབས་བསད་ཡོད། དླེར་བརླེན་གནད་དོན་གལ་ཆླེན་པོའ་ི
རྱིགས་དླེ་དག་ལ་དུས་ཚདོ་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་དང་། བསམ་བ་ོངླེས་ཅན་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཁནོ་ནས་རག་མ་སོང་བསམ་
བསམ་ཞྱིག་དང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་ཀྱི་
ཡོད།༽ ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་ཞུས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད། "ཆ གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་
གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་།" ཞླེས་པ་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་འདུག དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་བླེད་དགོས་པའྱི་
རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་གོས་འཆར་བསམས་ཕླེབས་མཁན་གྱིས་འགླེལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་ས་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛདོ་ཚང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དུས་ཚོད་རླེས་ལ་ལླེན་ཆོག་པ་གྱིས། ངས་སྱིར་བཏང་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་ལ་བལྟས་ན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མླེད་ན་ཐབས་ལམ་མླེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ངས་
དགོས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། དོགས་འདྲྱི་ཞུ་སའྱི་གནད་འགག་ག་པར་ཆགས་ཡོད་ཟླེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ དང་དོན་
ཚན་ ༩༧། དོན་ཚན་ ༡༠༡། དོན་ཚན་ ༡༠༧ དང་འབླེལ་བའྱི་བསར་བཅོས་ནང་ལ། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཞླེས་ང་ཚོས་
ནམ་རྒྱུན་ཟླེར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་མླེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་ག་ོབར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མ་རླེད་
དམ་ཞླེས་ང་ལ་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སླླེབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། དགོས་འདྲྱི་དླེ་ཡྱིན། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་མཚནོ་རགས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་དགོས་འདྲྱི་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱིར་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་མཁན་གཉྱིས་བྱུང་སོང་། ༼ཆ་པ།༽ དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་བཏོན་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། "གོང་
གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་" མ་གཏགོས་དོན་དག་རགོ་རོག་འདྱི་དང་
འདྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྦུགས་སྦུགས་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྦུགས་སྦུགས་དླེ་དླེ་འདྲ་བས་ནས་བཞག་ན་ཕན་
ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་བཏོན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༩༧ པ་དང་། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་། འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་སགོས་
པ། དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་འདྱི། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་
ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་བཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་ཆླེ་བ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུར། 
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡང་ན་དླེ་གཉྱིས་རྦད་དླེ་མླེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་སྱིད་སོང་
ཡང་འཕ་ོའགྱུར་འག་ོམྱི་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། གལ་ཏླེ་སྱིད་སངོ་ཞྱིག་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་མླེད་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་ཡང་འཕ་ོའགྱུར་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་
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དུས་ཚོད་ལ། འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་བླེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་མླེད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེའྱི་ཆླེད་དུ་ད་ལྟ་
བཟསོ་བཞག་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ། "འོན་
ཀང་ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་བཅས་གང་རུང་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལྡགོ་མླེད་འཕྲད་སྐབས་
" ཟླེར་བ་དླེ། ནང་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་། ང་རང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེར་ཚང་མས་ག་ོབ་བང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་
ཟླེར་བའྱི་འཇྱིགས་དླེར། ས་ཡང་འཇུག་ཅྱིག་ཐལོ་བ་སླླེབས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

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་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དླེར་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་དོགས་པ་དླེ། དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ནང་དུ། "ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་སྱི་སླེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡྱིན།" ཞླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་དོགས་པ་ལ། "སྱི་སླེར་" ཟླེར་བ་དླེར་
སུས་འགླེལ་བརོད་བླེད་ཀྱི་རླེད། སྱི་པའྱི་ནང་དུ་སུ་ཚུད་ཀྱི་རླེད་དམ། སྱི་པའྱི་ནང་དུ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་གང་བས་
པ་དླེ་ཕར་བཏོན་པའྱི་ཆ་དླེ་ཟླེར་ནས་འབྱི་དགསོ་ཀྱི་མ་རླེད་དམ། དྲྱི་བ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་དླེ་ག་རང་གྱི་གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་དླེར། "བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་འགླེལ་བརོད་བླེད་
ཕོགས་ལ་བརླེན་པའྱི་རོད་གླེང་དང་།" གལ་ཏླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་རོད་རགོ་དླེ་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་འགླེལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་དབང་
ཚད་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་མ་རླེད་དམ། དླེའྱི་མཇུག་འབས། དླེ་ཡྱིན་དུས་
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ད་ལྟ་༼ཆ་པ།༽ དླེ་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། "གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་བཅས་གཟུ་བོའ་ི
ཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" ཞླེས་ཚུད་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཞུ་གཏུག་མླེད་པ་
ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆ་དླེར་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྱི་ནས་སོན་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་
དུས་ངའྱི་དགོས་པ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༠ པ་ "ཚགོས་འདུ་སྔནོ་མ་གོལ་
བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཚགོས་འདུ་རླེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།" ཟླེར་བ་དླེ་འགལ་བ་དླེ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་
བཞླེས་ཟླེར་བའྱི་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་༼ཏ་པ།༽དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཚགོས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་འདུག ང་རང་ཚོས་ནོར་བའྱི་ཆ་དླེར། ང་ཚོས་ངོས་ལླེན་བླེད་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དླེའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པ་
དང་འབླེལ་ནས་ "ཞུ་གཏུག་" ཟླེར་བ་དླེ་དང་། ཁ་སང་ང་ཚོས་ཁྱིམས་དཔོན་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་དཔོན་གཞན་གཉྱིས་འཕོ་
འགྱུར་བཏང་བའྱི་གནད་དནོ་དླེ་ཚ།ོ མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛནི་དླེ་ཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསད་མ་སོང་
བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། དླེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ "ཞུ་གཏུག་" ཟླེར་བ་ཞྱིག་འདུག  ཞུ་གཏུག་གྱི་ཚིག་འདྱིས་
བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་དང་། གལ་སྱིད་ཞུ་གཏུག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོན་ཚན་ ༣༩ པའྱི་ཏ་པ། ལས་
དནོ་བླེད་ཕོགས་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས། གལ་སྱིད་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་ཁ་མླེད་པའྱི་གནས་ཚུལ། གང་ལྟར་ (Suo Moto) 
ཟླེར་བ་འདྱི། གསལ་ཁ་མླེད་པ་དང་། དོན་ཚན་ ༣༩ པའྱི་ཏ་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ཚ་ོཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕག་བསར་
གནང་ཆགོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འབྱུང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་
རང་ཚོས་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་སོ་སོའ་ིསྐུ་དབང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བདླེ་སོད་
གཏོང་འག་ོཡྱི་རླེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་
ལ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་
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རྒྱུར། གང་ལྟར་ཞུ་གཏུག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལས་དོན་གང་ཡང་བླེད་མ་ཆོག་པ་ཞྱིག དླེ་
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ 
༥༨ པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ། "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་གཅོད་བླེད་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་" ཞླེས་ 
"བཅའ་ཁྱིམས་" ཟླེར་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བཅུག་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་
དབང་ནང་དུ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་དླེ་ག་རང་རླེད། དོན་ཚན་ ༦༦ གྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ཀ་པ། "བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་འགླེལ་བརོད་བླེད་ཕོགས་ལ་བརླེན་པའྱི་རོད་གླེང་དང་།" ཟླེར་བ་དླེ། གལ་ཏླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
དུ་བསར་བཅོས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འགླེལ་བརོད་བླེད་སངས་
གཅྱིག་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགླེལ་བརོད་བླེད་སངས་གཅྱིག དླེ་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་ཐག་གཅོད་སུས་བླེད་ཀྱི་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༦༦ གྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ཀ་པ་དླེ་སུ་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་བསམས་ཕླེབས་པ་དླེ་ཚོ། བསམས་མ་ཕླེབས་རང་ཕླེབས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོང་
དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་རླེ་སོམ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང། མྱི་ལ་ལྟ་བཞྱིན་ལྟ་བཞྱིན། སྐབས་
མཚམས་ཛ་དྲག་ལ་ལྟ་བཞྱིན་ལྟ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར། སྔོན་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཐོང་ཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་
རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དགོས་བསམས་སོང་སླེ་མར་འཕྲོས་འག་ོབཞྱིན་འདུག 
གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱིད་སོང་དང་། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞོན་གྱི་གོ་ཡུལ་སོང་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བསམས་ནས་
ཕླེབས་མྱི་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འདྲ་ག་རླེ་ཆགས་ཡྱིན་ན། གནད་དོན་དླེ་ཚ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་གཅྱིག་
འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དོགས་པ་གཉྱིས་པ། གནད་དོན་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བདམས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་འདླེམས་སྒྲུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བདམས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་གསུམ་བདམས་ཚར་རླེས་གོས་ཚོགས་ལ་བསླླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་
དམ་འབུལ་སུ་ལ་ཞུ་དགསོ་རླེད། དམ་འབུལ་ཞུ་ས་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡང་དླེ་རྱིང་སམོ་ཕླེབས་དགསོ་མ་རླེད་དམ། 

དླེ་ནས་རླེས་ལ་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་འཐུས་ཚསོ་དམ་བཅའ་འབུལ་ས་ཚོགས་གཙ་ོདང་སྱི་
འཐུས་བགླེས་པ་ཞྱིག་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་དམ་བཅའ་སུ་ལ་འབུལ་དགོས་རླེད། དླེ་དག་ཆླེད་དུ་གོས་ཚོགས་
འཕར་མ་ཞྱིག་ཀང་འཚོགས་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞླེས་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་
མ་རླེད། དླེ་དག་བཟ་ོབའྱི་མུ་ལ། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གསལ་པ་ོཞྱིག་མླེད་ན། ཕླེད་ཀ་ལྷག་པ་དང་། མྱིག་གྱིས་མཐངོ་བ་གཅྱིག་པུ་མ་
གཏོགས་རྒྱབ་མདུན་ཚང་མར་བལྟས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ག་རླེ་
དགོངས་ཀྱི་རླེད། ལར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་། བཅའ་
ཁྱིམས་བསར་བཅོས་བླེད་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་བཟོས་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
མ་བླེད་རང་བླེད་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མ་རླེད་དམ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་རྱིམ་པས་ནང་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་སྱི་ཡོངས་ནས་དགག་པ་རྒྱག་
དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥ པ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ཚད་འཛནི་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་
གྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ་དླེར་བསར་བཅོས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། "གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དོན་གནད་
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་འགལ་མྱིན་རདོ་གླེང་བྱུང་ཚ་ེཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" དླེ་
རླེད། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། རདོ་གླེང་བྱུང་ཚའེྱི་བར་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱུང་ཚ་ེཞླེས། རདོ་གླེང་ལ་
ཞུ་གཏུག་བྱུང་ན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞུ་གཏུག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་དང་ག་པར་འགལ་བ་ཡྱིན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ། དླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སོན་ཡོང་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་འགན་དབང་དླེ་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། གལ་ཏླེ་ཞུ་གཏུག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། བཅའ་ཁྱིམས་
དང་འགལ་བ། སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ག་རླེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ག་རླེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་རོད་གླེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། གཏུག་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་མང་
གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་གཟྱིགས་སོད་རྒྱུ་རླེད་དམ། དླེ་མུར་གཞག་རྒྱུ་རླེད་དམ།  

དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མར་ཕྱིན་ནས་ག་རླེ་ཆགས་རྒྱུ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁ་སང་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཟོས་པའྱི་སྱི་མང་
གཏུག་བཤླེར་འག་ོལུགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་༼ཏ་པ།༽ ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ཡྱིན་
ན། ཁ་སང་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༢ པའྱི་ནང་དུ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Judicial Review) བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དླེ་ལག་བསར་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏན་འབླེབས་
བས་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། གལ་སྱིད་འདྱི་བསར་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་མླེད་པ་
ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད། ཚང་མས་དླེར་དགོངས་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

དླེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་ནས། བསར་བཅོས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཚིག་དླེ། "སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་གང་ཞྱིག" ཅླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་ལ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་དང་། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོདགོས་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དླེར་ཐླེ་གཏོགས་བླེད་ཀྱི་མླེད། དླེའྱི་
ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་སུ་ཡང་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསར་པ་བཅུག་པ་
དླེར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་ཁླེར་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཉྱིས་དབར་
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དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་བླེད་
ཆོག་གྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཁླེར་ཡོང་དུས། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁུར་ཡོང་དུས། 
འདྱི་གཉྱིས་ཀ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། ཚགོས་ཆུང་ཁག་ཚང་མའྱི་དབང་ཚད་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁླེར་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེའང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་རླེད་དམ། དཔླེར་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་ནྱི་བཟ་ོཆོག་གྱི་མླེད། དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་
རླེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་དབང་ཚད་འདྲ་མཉམ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཐགོ་ལ་ཁླེར་ཡངོ་དུས་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་འགྱིག་གྱི་
རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

གསུམ་པ་དླེར། དོན་ཚན་ ༦༧ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི། ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་བསན་པ་དླེ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
གཏན་འབླེབས་བླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་དབང་ཚད་ང་ཚོར་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བསྐུར་བའྱི་དབང་
ཚད་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟ་ོབཅོས་ག་རླེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁོང་ཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འཆར་འབུལ་
བས་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས། དླེ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དཔླེར་ན། སྔོན་མ་ང་
ཚོའྱི་འག་ོསངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
སྱིད་སོང་གྱི་མཚན་རགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སྱི་ནོར་༸་གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་མཚན་རགས་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ འདྱི་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཡངོ་
བའྱི་སྐབས་ལ་མཐའ་མའྱི་མཚན་རགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེའང་སྱི་འཐུས་ལ་
འཆར་འབུལ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སྱི་འཐུས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག དླེ་ལྟ་གྲུབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་རླེད། དླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་འདྱིར་ཚགོས་གཙསོ་ཚང་མར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་འདྱི་བདླེ་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚསོ་གསལ་བཤད་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུས་ཕག་བརྐྱངས་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དང་འབླེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་༼ཆ་པ།༽དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གལ་སྱིད་ཆ་པ་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
དནོ་ཚན་ ༦༦ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། "ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ནྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་སྱི་སླེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡྱིན།" ཞླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཆ་པ།༽ དླེའྱི་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་༼ཆ་པ།༽དླེས་སོན་གྱི་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ༼ཆ་པ།༽དླེའྱི་ནང་དུ་ 
"གོང་གསལ་དནོ་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རདོ་གཞྱི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བའོ་ིཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" 
ཞླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། གོང་གསལ་དོན་ཚན་ནང་ལ་སྱི་སླེར་ཡོངས་ཀྱི་རོད་རོག་དང་འབླེལ་བའྱི་དླེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིག དླེ་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། ངས་བལྟས་ཡོང་དུས། དླེ་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཚིག་དླེ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་ཞླེས་གསལ་པ་ོའཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། འགླེལ་
བཤད་སནོ་དགོས་མ་རླེད། དགོས་པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ག་རླེ་ཡོད་ནའང་གསུང་རགོས་གནང་།༽  

 

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 ངའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ཚང་མ་
ཚགོས་གཙསོ་ལན་བསནོ་ན་རན་པ་ོམྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལན་སནོ་རགོས་ཞླེས་པ་དླེར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
གཅྱིག་ཡར་བཞླེངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་གསལ་པ་ོམླེད་པ་དླེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་རྒྱས་གནང་ནས། དླེ་ནས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་གསུང་གྱི་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གཞན་མྱི་རླེ་རླེ་ལངས་པ་དླེ་དག་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་རླེད་མ་གཏོགས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་དླེ་
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འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞླེས་ཟླེར་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་དླེ་ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་མ་སངོ་
ཟླེར་ནས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མླེད་ཧ་ག་ོམ་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ག་ོབསྡུར་གནང་ནས་ཁླེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་རླེད། དླེར་བརླེན་གནད་དནོ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་གཙ་ོསངས་འཛིན་བླེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཚང་མ་ཞུས་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་པུས་ཁླེར་ཡོང་བ་འདྲ་པ་ོཁད་མཚར་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དླེར་བརླེན་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱི་
འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་ངས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་དླེར་དགག་པ་
ཡོད་ཅླེས་ཞུས་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཁ་སང་དླེ་ཚར་བ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་
སྐོར་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། བརོད་པ་དང་པོ།༽ དླེ་རྱིང་འགོ་སངས་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བརྒྱ་བཤད་ན་སོང་
བཤད་ན། གང་ལྟར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ནང་ལ། འོན་ཀང་ནད་ཡམས་
དང་། དམག་འཁྲུག་རྱིགས་འཁོད་པ་དླེ་ཡར་འཇུག་ཐུབ་པ་བས། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དནོ་ཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་ཕྱིར་འཐླེན་བླེད་
དགོས་འདུག འདྱི་ཡར་འགོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེའྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་ཡར་
འཁླེར་ཡོང་ནས། ཁ་སང་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གསུམ་ཀར་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་དླེ་རྱིས་མླེད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེའྱི་རླེས་ལ་གོས་ཆོད་དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡར་འཁླེར་ཐུབ་ན། ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ས་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་མ་གཏོགས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་
རླེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ཚོད་དཔག་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག དླེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ཚིག་བརོད་རྱིང་པའྱི་ནང་དུ། "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་" ཞླེས་བྱིས་
ཡོད་པ་རླེད། ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ། "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་" ཅླེས་བྱིས་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཚང་
མ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡང་དམྱིགས་བསལ་འདྱི'i་ནང་དུ་བཀོད་ནས། དླེ་དང་ཐ་དད་
ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག ད་ལྟ་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱུན་ལས་དང་ཐུག་གྱི་ཡོད་དུས། དླེས་དགོས་གཞྱི་ཆགས་ངླེས་ཅྱིག་
འདུག ཐུག་ས་དླེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རླེད། དླེའང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་གང་ཡང་མ་རླེད།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཚིག་བརདོ་དླེ་ག་རང་ནང་དུ། "ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་རད་
གཅོད་བླེད་མྱི་ཆོག་" ཅླེས་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ཚུར་ཕོགས་ཚིག་བརོད་གསར་པ་དླེར། "བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་
དང་མཐུན་མྱིན་ཐོག་ལ་རད་གཅོད་བླེད་མྱི་ཆོག་" ཟླེར་དུས། ངས་བསམ་ཚུལ་ལ་ཧ་ལམ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དླེ་རྦད་དླེ་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་གོང་དུ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་འཐོན་མྱི་སྱིད་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་སྱིག་གཞྱིར་འགླེལ་བཤད་
རྱིགས་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟླེར་དུས། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསངས་དང་། འག་ོལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། གལ་སྱིད་ཞུ་གཏུགས་དང་རོད་རགོ་བྱུང་ན། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དླེ་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེའྱི་འོག་ཏུ་རད་གཅོད་མྱི་ཆོག་ཟླེར་དུས། ཞུ་གཏུགས་བས་ནའང་རད་གཅོད་མྱི་ཆོག་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་
ཞྱིག་འདནོ་གྱི་འདུག དླེ་ཡང་དགོས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་དླེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སགས། དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དོན་
ཚན་༦༦ པ། "ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱི་སྱི་སླེར་ཡངོས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡྱིན།" ཞླེས་པའྱི་ཚགི་དླེ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ག་ོ
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བ་ལླེན་དུས། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དླེ་གོང་ན་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟླེར་བ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོསོད་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ཁྱིམས་
འཛིན་ཟླེར་བ་དླེ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཟླེར་བ་དླེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། དཔླེར་ན། ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། སྐོར་བསོད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། དླེ་ཚོའྱི་ནང་
ནས་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དླེ་གོང་ན་མླེད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཀ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་མཐ་ོཤོས་དླེ་རླེད་
ཟླེར་བར་ག་ོདགོས་ཀྱི་རླེད། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ོབ་ལླེན་སངས་དླེ་ནྱི་ཁྱིམས་འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ཀ་
བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མཐ་ོཤོས་དླེ་ཁ་ོརང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་སོད་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་འཛིན་ཟླེར་བ་དླེ། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན་ཟླེར་བ་དླེར་ག་ོདགོས་ཀྱི་རླེད་དམ། ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་མཐ་ོཤོས་དླེར་ག་ོདགོས་ཀྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་
དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ཡང་བསར།  

 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དླེར་ནོར་བཅོས་བླེད་ཆོག་པ་གྱིས། གོང་དུ་ངས་གཅྱིག་ཁ་ནོར་ཡོད་ས་
རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཟླེར་ནས་ལབ་ཡྱིན་ས་རླེད། སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་ ༦༩ པའྱི་ ༼ཏ་པ།༽ ཟླེར་བ་དླེ་དང་། དླེ་གཞྱིར་
བཟུང་གྱི་ཞུ་གཏུག་ཟླེར་བ་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་གྱི་ཁྱིམས་
འཆར་དླེ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ ༼ཏ་པ།༽ དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱིས་བསྐུར་བཞག་པའྱི་འགན་དབང་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་མར་བཀོད་ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ལ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལ། གདམ་བའྱི་ཐབོ་ཐང་འཕྲགོ་པ་དང་། དླེ་ཚ་ོརྱིགས་བྱུང་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་དླེའྱི་ཆླེད་དུ། ད་རླེས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུངས་སོང་། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གནང་
ནས་གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཐུས་ས་ོམ་ཚང་བ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཐུས་ས་ོཚང་བ་ཞྱིག་བས་ན། ད་རླེས་ཀྱི་ལས་དོན་དླེ་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་ས་རླེད། དླེ་མྱིན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གཙ་ོཆླེ་
ཤོས་གཅྱིག འདྱིའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ ༤༠ པ་དང་། དོན་ཚན་ ༦༣ པ། དླེ་ནས་གང་ལྟར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་དང་། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སོགས་པ་དླེ་ཚོ། ཁ་སང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གཅྱིག་དང་འབླེལ་
བའྱི་རླེས་འབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གསལ་རླེད་སྙམ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་
སོད་མཁན་གྱི་རླེ་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་དབང་ཚད་དླེ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ཁྱིམས་ཐག་ཆོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ས་ོནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་གྱི་སང་ལ་མར་བབ་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་བག་ོ
གླེང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན། རྒྱབ་ལོངས་དང་ལྡན་པ། ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་སོད་མཁན་གྱི་ཚོར་བ་
དང་། ཡང་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཀང་ཕོགས་རླེ་བ་དང་། ཕླེད་ཀ་ཙམ་གྱི་མགོ་འཚོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་གནང་བ་དླེ་
འདྲ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁྱིམས་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ཕླེབས་ནས། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་
ཐོག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་
ཆླེའྱི་མག་ོམཇུག་གང་ནའང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་རམོ་ཡྱིག་བྱིས་པའྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརླེན་ནས་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་རླེད། རྣམ་
པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་གསལ་མླེད་པ་
ཚུར་ཞལ་བཞླེས་གནང་སོང་། ཞལ་བཞླེས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཟུར་ཉན་པ་མང་པོ་
དཔང་པ་ོའཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཟླེར་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་རླེད་ཟླེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ནང་ལ་གང་འདྲ་འགླེལ་
བརོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། མྱི་མང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་དགོས་པ།" ཟླེར་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། མྱི་
མང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཟླེར་བ་དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ནས་འགླེལ་བརོད་བླེད་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་སབས་བཅོལ་བའྱི་
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གནས་བབ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རླེད། དླེའྱི་དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་དགོས་
དུས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ཆླེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཁང་ (Supreme Court) ནང་བཞྱིན་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་ཆགོ་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། སྔནོ་མ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ང་ཚའོྱི་དབར་བཀའ་མོལ་འག་ོདུས། ང་ཚསོ་དླེ་དུས་ག་རླེ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཟླེར་ན། མཐར་གཏུགས་ན་གནད་དོན་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་པའྱི་
ཐོག་ནས། ང་ཚོས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་བས་ནས། མཐའ་མ་དླེར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འདྲའྱི་བཀའ་མོལ་
བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེའྱི་ལམ་དུ་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུག་བས་རླེད་དླེ། 
ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ལམ་ལ་འག་ོཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་བག་ོགླེང་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཡར་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། མང་གཙའོྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོའ་ིསྐུ་དབང་བརྱི་སྤྲོད་གནང་
ཚར་བའྱི་རླེས། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བའྱི་དབང་ཚད་དླེ་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོང་སངས་དླེའྱི་སང་ལ་
བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཐོག་ནས་མ་མཐངོ་ཙང་། དླེའྱི་སང་ལ་དགོས་སློང་གྱི་རོམ་ཡྱིག་བྱིས་ཡདོ་ཅླེས་ཞུས་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་རྱིང་གྱི་ཉན་ཞྱིབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་
ལ། མྱི་མང་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་འགླེལ་བརོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུས་ཡྱིན། སྐབས་དླེ་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༡ རླེད། དླེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དུས་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་
ཚོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་རྒྱབ་བཅོལ་ནས་བཀའ་མོལ་མ་གནང་བར། 
མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་དང་ག་འདྲ་བས་ནས་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་
ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དཔླེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཀྱི་དབང་
ཚད་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། མང་གཙའོྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད་
དམ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རླེད། མ་འངོས་པར་དླེར་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད། ག་རླེ་བླེད་དགོས་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་
གནང་ཐུབ་ན། དླེ་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་
བསམ་ཞྱིག ང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་གཞླེན་སྐུལ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། དནོ་ཚན་ས་ོསོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་ལ་བབ་ཡོང་ན། ས་ོསོར་བསམ་ཚུལ་དླེ་ལས་མང་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་། ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་གནས་ཚད་ལངོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཚིག་སོམ་པ་ོམ་ཡྱིན་
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པའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་ནས་
དགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམས་ན་མཐའ་ན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆླེ་ཚུན་ཆད་ཀྱིས་གཟྱིགས་བསད་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཤྱིག་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ཏན་ཏན་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་དླེ་འདྲ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལམ་ཁ་དླེ་གསལ་སོན་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པའྱི་ལམ་ཁ་
ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་ངླེས་པར་དུ་ལམ་ཞྱིག་སོན་
དགསོ་པ་དླེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་བསན་པའྱི་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཡང་ཁ་རགོ་
བསད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དླེ་དང་རླེས་འབས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་ལམ་ཁ། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་
ལས་ཀ་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད། ཡང་ན་ཁ་རོག་བསད་ན་སྱིག་འཛུགས་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མླེད་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་བགོ་གླེང་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་
རླེད། ངས་དླེ་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བང་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདོན་མཁན་དླེ་ཡྱིན་ཙང་། 
དགོས་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་དླེ་དག་ལ་གསལ་བཤད་མཉམ་དུ་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་དླེ་རྱིང་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་གནང་མཁན་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། སྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་
དགསོ་པ་དང་། དགོངས་ཚུལ་དླེ་ཡང་ཕགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་སླླེབ་དགོས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། 
དླེ་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དནོ་དག་གཅྱིག་དླེ་རླེད།  
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དོན་དག་གཉྱིས་པ་དླེར། ད་ལན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དླེ་ང་རང་གྱི་ངོས་
ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། སྔོན་མ་དླེ་ཡྱིན་ན་འཕོ་
འགྱུར་ཕྱིན་ཚར་རླེད། མ་འོངས་པར་སུ་སླླེབས་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། དནོ་དག་རང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཡོད་བསད་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་གནད་འགག་དླེ་ཚ་ོབསར་བཅོས་བླེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དླེ་ཚོར་དམྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། གང་ཟག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་སླླེབས་ན། དླེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དམྱིགས་
བསལ་མླེད་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པའྱི་ལམ་ཁ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

ད་རླེས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོས་འདྲྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སླླེབས་སོང་། དཔླེར་ན། དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་དུ། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་མ་འགྱིག་པ་དང་། དླེ་འདྲ་ཟླེར་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ཡང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་མཁན་གཅྱིག་ནས་འདྱིར་ཞུ་གཏུག་ཟླེར་བ་
དླེ་ཡྱིན་ན། ཞུ་གཏུག་བས་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་བླེད་མ་ཆོག་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་
ཟླེར་མཁན་བྱུང་སོང་། དླེ་ཚ་ོམཉམ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༦ པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་། དང་པོ། "སྱི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། དླེའྱི་ཚོགས་ཆུང་གང་རུང་ནང་
གོས་མལོ་གླེང་ཕགོས་དང་། འསོ་བསྡུ་བླེད་སངས་འགྱིག་མྱིན་གྱི་སྐོར་ལ་སུས་ཀང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་མྱི་ཆགོ" 
ཅླེས་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་གཏུག་བླེད་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཕར་བཞག་སླེ། ཞུ་གཏུག་
བླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ ༤༦ པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ནང་དུ་དླེ་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གོང་འོག་ཚང་མ་ནས། དླེའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། རང་བཞྱིན་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དགག་བ་གནང་ནའང་རླེད། རྒྱབ་སོར་གནང་ནའང་རླེད། དགངོས་འཆར་གསུངས་ནའང་རླེད། དླེ་ཚང་མའྱི་སྐུ་དབང་
རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེར་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་རླེད་དང་། འདྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་ཞོག དླེ་རང་བཞྱིན་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། དཔླེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མུ་
མཐུད་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་དང་། གཞུང་ཞབས་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་། དླེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་བའྱི་
སྐབས་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། འདས་པའྱི་དུས་ལ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་མངོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་
འོངས་པར་དླེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་ནའང་། 
སབས་མ་ལླེགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོདླེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། འབྱུང་བའྱི་རྐྱླེན་པས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་དུས་
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ཆོས་སུ་གྱུར་བ་ལ་སོགས་པ། སྐད་ཆ་དླེ་སྙན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མ་རླེད་དླེ། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དླེ་འདྲ་བའྱི་གནས་སངས་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚའོྱི་གྲུབ་ཆ་དླེ་ཚང་དགསོ་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཐབས་ཤླེས་ཁནོ་ནས་
མླེད་པ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཞྱིག་རླེད། སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བའམ་ཟླེར་རྒྱུ། 
ཚིག་དླེ་ཚོ་གོ་བཞག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དླེ་འདྲ་བའྱི་གནས་སངས་ཀང་ཡོང་གྱི་རླེད། འཕོ་འགྱུར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་ནའང་། 
དླེར་བརླེན་ད་ལྟའྱི་དནོ་དག་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། མ་འོངས་པར་ཆགས་ནའང་། ཚགོས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཆ་གསུམ་དླེ་ཡོད་
ན། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་དླེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
གལ་སྱིད་མླེད་ནའང་དླེའྱི་ང་ོཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
གསལ་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་གཅྱིག་རླེད།  

དླེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སླེ། གང་ལྟར་དོན་དག་རོག་རོག་དླེ། 
འདྱིའྱི་གནས་སངས་འདྱི་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ངས་བལྟས་ན་རན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་རླེ་རླེ་
བས་ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་མྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱི་ཁླེར་ཡངོ་དགོས་པའྱི་བསམ་བ་ོདང་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་ཙང་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་མཉམ་དུ་གནང་
རགོས་གནངོས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་ངས་བསར་དུ་བཀུར་འོས་ཕག་སླེལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ལ། ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེའྱི་དབང་ཚད་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་
ཡྱིན་དང་མྱིན། དླེའྱི་དབང་ཚད་ང་ཚོའྱི་ཕག་ཏུ་ཡོད་པ་རླེད། སྤྲད་ན་སྤྲོད་མཁན་དླེ་ང་ཚ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོས་སྤྲད་
ནས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་
བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ཕག་ལླེན་བསར་བ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་སུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ར་
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བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ནས་བརོད་མཁན་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ཐད་
ཀ་ཕག་རྐྱངོ་ཆགོ་པའྱི་དབང་ཚད་དླེ། དླེའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དླེར་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏན་འབླེབས་ཡོད་པ། ར་ཁྱིམས་
ཀྱི་ནང་དུ་གཏན་འབླེབས་བླེད་མཁན་དླེའང་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སླེལ་ར་སྤྲོད་དང་། ར་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་དང་
བཅས་པ་འདྱིར་བགངས་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཉན་ཞྱིབ་ལ་འག་ོདུས། ངས་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་དུ་
གསལ་མླེད་ཙང་། དོགས་སློང་བླེད་དུས། དླེ་རྱིང་དླེའྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་དླེ་གསུང་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་དུས། རྣམ་
པ་ཚོས་ང་ལ་བཅད་ཁ་བཏང་བཞག་པ་དླེར་གཟྱིགས་ན། རྒྱ་གར་དང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ  ལྷག་པར་དུ་ལ་ོབརྒྱ་དང་ཉྱིས་བརྒྱ་སྔནོ་
གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དླེ་གསུང་ཡོང་དུས། ངས་ཕྱི་ལ་གསར་འགོད་པ་དླེ་ཚརོ་ག་རླེ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ཟླེར་ན། དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་དུ་
གསལ་མླེད་པ་ཁས་ལླེན་བས་སོང་སླེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བ་ོསླེད་མང་པ་ོཞྱིག་རག་སོང་ཟླེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དླེ་དྲང་པ་ོཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ནོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དགོངས་སླེལ་ལོས་ཞུ། དླེ་འདྲ་ཟླེར་ནས་ཞུས་ཡོད། དླེ་དག་ཚང་མའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་
བསམ་བ་ོགཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། ང་ཚོས་ག་རླེ་
ཟླེར་དགོས་རླེད། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཆླེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། 
དླེ་བསར་དུ་གསུང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་བས་ན།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་ ༥ 
པ་དང་། དོན་ཚན་ ༥༨ པ་དླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ན། ཏག་ཏག་འདུག་
བསམས་སོང་། གལ་ཏླེ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དབང་ཚད་བརྒྱུད་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བས་པ་ཞྱིག ཁངོ་ཚསོ་དགངོས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཆད་འགླེལ་དང་། བཀའ་
ཁབ། ཉླེས་པ་ཕབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡོད་ཙང་། དབང་ཚད་དླེ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ང་ཚསོ་དླེའྱི་སང་ལ་བག་ོགླེང་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

དླེ་ལའང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐླེངས་ ༢༥ རླེས་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དླེ། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལུང་འདྲླེན་ཞྱིག་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ལ་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་
ཚགོས་ཁང་དུ་མང་གཙ་ོཚོགས་པས་ག་ོསྱིག་ཞུས་པའྱི་འོག་ལ། སབས་རླེ་བཀའ་བནོ་ཁྱི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་
པ་ོཆླེས་མང་གཙ་ོདང་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་བཞག་པ། དླེའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་གསུངས་འདུག་ཟླེར་ན། "བཙན་
བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལག་ལླེན་བསར་བཞྱིན་པའྱི་མང་གཙའོྱི་ལམ་ལུགས་ནྱི་སྱིད་དནོ་གྱི་ཤོག་ཁ་མླེད་པའྱི་མང་
གཙོ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། སྱིད་འཛིན་གྱི་ལམ་སོལ་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སོལ་གཉྱིས་ཀ་དང་། ཏོག་ཙམ་མྱི་མཐུན་
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པར། བོད་པ་ཚ་ོམཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
སྙྱིང་དོན་གང་རླེད་ཅླེ་ན། གོས་ཚོགས་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པ་དང་། མཐའ་མའྱི་དབང་ཚད་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་དླེ་གོས་ཚོགས་ལ་ཡདོ་པ། འཛིན་སོང་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་གཉྱིས་ཀ་རང་དབང་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐླེ་
ཇུས་མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། མཐའ་མ་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ཐུག་ན་གོས་ཚོགས་མ་གཏོགས་མླེད་པ་དང་། གོས་
ཚགོས་དབུས་སུ་བཞག་པའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད།" ཅླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གོས་ཚགོས་
དབུས་སུ་བཞག་པ་ཟླེར་དུས། ༸རྒྱའ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་བཞླེས་དུས། གོས་ཚོགས་འདྱི་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་
མཁན་དླེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་གལ་ཏླེ་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། གོས་ཚོགས་དབུས་སུ་ཕགོས་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་
གྲུབ་དླེ་དང་འགལ་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཁ་སང་ཉན་ཞྱིབ་སྐབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་
རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པར་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རླེད། གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་འགལ་བ་འག་ོབཞྱིན་འདུག་ན། ང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་དགསོ་རླེད། འགལ་བ་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ན། ག་
རླེ་བླེད་དགོས་རླེད། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་བག་ོགླེང་ཞྱིག་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་ལྷུག་པ་ོ
ཞྱིག་བླེད་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་མ་གཏོགས་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་། དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་ནས། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་དླེ་སྔ་ཚགི་བརདོ་རྱིང་པའྱི་ནང་ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་གང་ཞྱིག་
ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་རད་གཅོད་མྱི་ཆོག་པ་དླེ། ཁོང་རྣམ་པས་ག་རླེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
དནོ་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ང་ཚོས་ཇུས་གཏོགས་བླེད་ཀྱི་མ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་
དང་མ་འགལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཐད་ཀར་ཇུས་གཏགོས་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཟླེར། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ཟླེར་ན། སྱི་མང་གཏུག་
བཤླེར་འགོ་ལུགས་ཀྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་༼ཏ་པ།༽དླེ། ཁོང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་
བཅུག་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བའྱི་དབང་ཚད་དླེ་ང་ཚོས་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་
རླེད། དླེ་ཡོད་ནའང་འགལ་བ་ཞྱིག་རླེད། མླེད་ནའང་དགླེ་ཕན་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་མདུན་ལོངས་དང་རྒྱབ་ལངོས།  

ལྷག་པར་དུ་ངས་ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་ཟླེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དླེ་གཞུང་
ཞབས་རླེད། མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་པ་དླེ་འདྲའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཡངོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད། ཆབ་སྱིད་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་ན། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་ནས་ག་རླེ་ག་རླེ་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་
དླེ་ཡང་ཞུས་ཡྱིན། ཡང་བོད་མྱི་སྱི་ལ་གནད་འགག་གྱི་དུས་ལ། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ལག་ལླེན་བསར་གྱི་ཡོད་ཟླེར་ནས། 
དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་༼ཏ་པ།༽ནང་ལ། "ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སུ་རུང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་
ཐོབ་ཐང་གང་རུང་ལ་གནོད་འགལ་བྱུང་བའམ། སྱི་པའྱི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནོད་འགལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཤླེས་ཚོར་བྱུང་ཚེ། བ་རྱིམ་
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གཞན་ལ་བསྟུན་མ་དགོས་པར་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་བརྒྱུད། རོད་ལན་པར་བར་ཐ་ོབཏང་སླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བླེད་
ཆོག" ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཉླེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུའྱི་
གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ག་རླེ་གནང་ཡྱིན། ངས་དླེ་འདྲ་ཡང་ཞུས་ཡྱིན། ལྷག་པར་
དུ་སྱི་འཐུས་སླེར་པ་ཞྱིག་ལ་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཉན་ཞྱིབ་ཚོགས་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད་
དམ། གལ་སྱིད་ཁད་གསོད་བས་ཡོད་ན། ཁད་གསོད་གཅྱིག་པ་རླེད་པ། དླེ་བཞྱིན་ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༡ པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རུལ་
པ་ཞྱིག་ཟླེར་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དབུས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཞྱིག་དང་། མྱི་སླེར་པ་ཞྱིག་གྱི་དབར་ཐུག་པ་དླེ། རུལ་པ་རླེད་
ཟླེར་ན་ཐག་བཅད་པ་དླེ། ༼ ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཐགོ་
ལ་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགལ་པ་དླེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ། དླེ་འདྲའྱི་ཆ་
ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་དང་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ལྷུག་པ་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག སྐབས་བབ་ཀྱི་
དགོས་མཁ་ོལ་བརླེན་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ན་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དླེའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
ལུང་འདྲླེན་བ་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་སྦྱར་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགླེལ་
བརོད་བླེད་མྱི་རུང་བའྱི་ལུང་འདྲླེན་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག རྱིམ་པ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་
བསྡུར་མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་དགླེ་ཕན། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་མ་
གཏོགས་སྱི་ཚོགས་ཕྱི་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་མྱི་འདུག སླེར་པ་ཚོས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་ཁད་གསོད་བས་སོང་ཟླེར་ནས། ལམ་སང་བཀའ་ཁབ་བཏང་ནས་སླེར་པ་དླེ་ཚ་ོཏག་ཏག་བཟོས་ཀྱི་འདུག དྲང་པ་ོབཤད་
ན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་ཤོད་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ལ་འག་ོཡྱི་
འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བརདོ་པ་དང་པ་ོའབླེལ་བ་ཞླེ་དྲག་ཡོང་གྱི་མླེད་ན། བརདོ་པ་དང་པ་ོདླེ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་གཉྱིས་པའྱི་སང་
ལ་ཕླེབས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པའྱི་མཚན་གཞུང་ནང་དུ་གསུམ་ཡོད། དླེ་ཚརོ་མ་གཏོགས་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན། དླེ་ནས་བརདོ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་སྔནོ་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱིས་ཐ་ོཞྱིག་བཀོད་སོང་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཕོགས་དླེའྱི་མྱིང་འབོད་བས་སོང་། ཁོས་ཕྱིར་འཐླེན་བས་
སོང་། ང་དླེའྱི་སྔནོ་ལ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་འདྱིར་བཀདོ་ཡདོ། དླེའྱི་སྔནོ་ལ་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་ང་ཚོས་གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་ཁླེར་བསླླེབས་པ་
རླེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ཙང་། ངས་ཐོག་མ་དླེར་དོགས་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་
ཚན་ ༦༣ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་
ཀྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་གྱི་ཁ་པ་དླེར། "རང་ལ་ོལྔ་བཅུ་ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཡན་" ཞླེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་དམ་ཟླེར་ན། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་འདྱི་ཧ་ཅང་
གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་ཟླེར་བ་དླེ། གོང་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ལ་ངླེས་པར་དུ་
ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡང་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ཉྱིན་གངས་ 
༡༠།༡༥ ཞྱིག་སྤྲད་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གནང་ན། ག་འདྲ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་གྱི་གཞུང་ལུགས་
གཅྱིག་རྐྱང་མ་སྦྱོང་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྨན་བཅོས་བས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རླེད། ངའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁླེད་ཀྱི་གསུངས་པ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མླེད་པ་དླེ་ཚ་ོལ་གོ་སྐབས་སྤྲད་ན། གནས་སངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་རླེད། གཉྱིས་པ་དླེར། གོང་དུ་ལན་བསོན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཞན་པས་ལན་སོན་དགོས་རླེད་གསུངས་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་གནད་
འགག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་ལན་སནོ་དགསོ་རྒྱུ་དླེ་བསནོ་ནས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་
ཐོག་ལ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ག་ཚོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཅར་དང་མ་བཅར། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལོ་ལོན་དང་མ་ལོན། དླེ་ནས་བལྟས་ནས་འག་ོཆོག་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་འདྱིར་གང་ཡང་མ་བྱིས་པ་ཞྱིག་
བཤད་བསད་ན། ང་ཚ་ོག་པར་སླླེབ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག   

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས། འདྱིར་མླེད་པའྱི་རྱིགས་
གསུངས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོགས་གཙོས་ད་ལྟ་དོགས་འདྲྱི་གནང་བཞག་པ་དླེ་ཚ་ོཐ་ོབཀོད་མླེད། ཐ་ོབཀོད་མླེད་
དུས། ག་རླེ་བླེད་དགོས་མྱིན་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་བླེད་དགོས་པ་
གཅྱིག་འདུག  

དླེའང་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མླེད། བསར་བཅོས་ནང་མླེད་པ་ཞྱིག་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་རླེ་དྲྱིས་
གནང་སོང་ཟླེར་ན། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དླེས་དམ་བཅའ་སུར་འབུལ་གྱི་རླེད། མ་འོངས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ལ། སྔོན་ལ་
བར་བརྒལ་ཚགོས་གཙ་ོདགསོ་པ། དླེས་དམ་བཅའ་སུར་འབུལ་གྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེ་རླེད། འདྱི་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཁ་སང་གྱི་གནས་བབ་དླེར་བརླེན་ནས། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་
དོན་ཚན་ ༦༣ པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ། དླེའྱི་ཆླེད་དུ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
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གཞན་གྱི་འསོ་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཆླེད་དུ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚགོས་ཆུང་དླེ་ལའང་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ད་རླེས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་འདྱི་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
པའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་ངླེས་པར་དུ་འཚོགས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། དླེའྱི་སྐབས་སུ་དམ་
བཅའ་གང་འདྲ་འབུལ་གྱི་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དླེ་དམ་བཅའ་གང་འདྲ་བས་ནས་འབུལ་གྱི་རླེད། དླེ་དུས་ང་
ཚསོ་བསར་བཅོས་འཁླེར་རྒྱུ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ཁླེར་ནས་དླེར་བསར་བཅོས་བས་ནས། དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་མུ་མཐུད་
ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་དླེ་ལ། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དླེ་དག་ཡོང་བའྱི་རྐྱླེན་ར་གཙ་ོབོ་དླེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ངོས་བཞླེས་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༼ཏ་པ།༽ ཐུག་ཡོད་དུས། དླེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྒྱུན་
ལས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཕུལ་ཡདོ་དུས། སྐབས་དླེ་དུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་ཀྱི་གནད་དནོ་དླེ། བཅའ་ཁྱིམས་
དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། བྱུང་ཡོད་ན་དླེའྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དནོ་དླེར་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚའོྱི་
འསོ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིར་གླེང་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གླེང་སློང་བླེད་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད་གསུང་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད་དླེ། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་དླེ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། མཐའ་མ་དླེ་ཡྱིན།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས། ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ལ་སྐར་མ་ ༧ ཙམ་ཕྱིན་སོང་། དླེ་རྱིང་གྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་སྱིར་བཏང་བས་ན་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་ལྱིད་མཉམ་
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སངས་འཛནི་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། ཁ་སང་གྱི་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་དོན་དག་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་
ལས་ཀ་བླེད་ཕོགས་ལའང་། ཁ་སང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། དླེར་བསར་བཅོས་ཤྱིག་འག་ོདགོས་
ཀྱི་འདུག མ་སོང་ན་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས། དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག དླེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་དླེ། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས། ཚོར་བ་མླེད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བླེད་ཀྱི་འདུག 
ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཚར་བ་རླེད། གང་ཟག་ལ་བལྟ་ས་ཡོད་མ་རླེད། ཚརོ་བ་གང་
ཡང་ཡདོ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་ས་གཙ་ོབ་ོདླེ། ད་ལྟ་ག་རླེ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་
གང་ཟག་ལ་ཆགས་ཀྱི་མ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་ག་རླེ་ཡག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོལས་དནོ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་རླེད། 
དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དླེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུང་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་སུ་བབ་
པའྱི་གནས་བབས་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བརླེན་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད། རྒྱ་ཆླེ་ས་དང་། གཏྱིང་ཟབ་ས་ནས་
འག་ོདགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། སམོ་པ་ོདླེ་འདྲ་བཤད་བསད་མ་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ང་ཚོར་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་རླེད། ཡྱིག་ཆ་མདུན་ལ་བསླླེབས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དོན་དག་དངསོ་ཀྱི་སང་ལ་འཆད་དགསོ་ཀྱི་རླེད། 
གཅྱིག་དླེ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གཉྱིས་ནས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ན། སྐབས་བབ་འདྱི་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་འགོ་ཆོག ཟླ་བ་འགའ་
ཤས་སྔོན་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་འདོད་པ་མླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དླེ་གཅྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

དོན་དག་གཉྱིས་པ། ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པ། རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པ་ོམཁླེན་དགོས་ཀྱི་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དླེབ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པ་རླེད། གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པ་དླེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་
འཛིན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་དླེའྱི་འོག་གྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ་དླེ་དང་འབླེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན་རླེད། དླེར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་
ཚད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་ང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དླེའྱི་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཆབ་
སྱིད་དབང་འཛིན་པའྱི་བཀའ་དང་། དླེ་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་འགལ་དང་མ་འགལ་བྱུང་ན་ཟླེར་བའྱི་ཆ་ནས་མྱི་ལ་
སནོ་དགོས་ཡོད་པ། དླེ་དོན་ཚན་གཅྱིག་རླེད། འགོ་ན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དླེར་
རོད་པ་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་གཏུག་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཞུ་གཏུག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཞག་གྱི་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་དླེ་
འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་རོད་གླེང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཡོང་བ་དང་། 
ཧ་ལམ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ཡོང་ནས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚ་ོདླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་མ་འཁོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས་མྱི་མངོན་པའྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་དླེ་ལ་འགག་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། གོང་དུ་ཡང་བགངས་ཡྱིན། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཟོས་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་
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འཛིན་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་འག་ོལུགས་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་
༼ཏ་པ།༽དླེ། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་གཏན་འབླེབས་བས་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ལོར་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་དུས་ང་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་དུས་ཐག་གཅོད་ག་རླེ་བས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དྲྱི་བ་དླེར་སླླེབས་
བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་ང་ཚོས་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་
གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རླེད། འདྱི་ཐུག་ས་དླེར་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་དླེ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་འགྱིགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཚ་ོཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་འགྱིགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། ཐུག་ས་དླེར་ཐུག་བསད་
ཡོད་པ་རླེད།  

འདས་པ་དླེ་འདས་པ་རང་ལ་བཞག་ནས། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཀྱི་ངོས་བཞླེས་དླེ་དགོས་དང་མྱི་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་རླེད། 
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དླེ། ཁ་སང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་དོན་
ཚན་ ༣༢ ཀྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ན་ཡང་དླེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་ཞྱིག་དང་བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱི་ནང་དུ་གཏན་འབླེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། ངས་ཁ་སང་ཡང་བཤད་ཡོད། རྒྱ་གར་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༢ པའྱི་ནང་
ལ། (Judicial Review) ཁྱིམས་དོན་བསར་ཞྱིབ་ཟླེར་བ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བརྒྱུད་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ལག་
བསར་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ (Suo Moto) ད་དུང་ཚིག་གཞན་
པ་ཞྱིག་ཀང་འདུག (Suo Sponte) ཟླེར་གྱི་འདུག དླེར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་དང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལག་ཏུ་ཁ་པར་ཡོད་པ་
རླེད། ཁ་པར་གྱི་ནང་དུ་འཚོལ་དང་། མང་པོ་ཞྱིག་འཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་གང་ཟླེར་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལ་ཞུ་
གཏུག་བླེད་མཁན་མླེད་ལ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀ་ཁྱིམས་དོན་དང་འགལ་བ། མྱིང་དོན་དང་འགལ་བ། ངླེས་དོན་དང་
འགལ་བ་རྱིགས་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་བཅད་ཁ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། དླེའྱི་སང་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ། ད་ལྟ་འདྱི་ནས་ག་ོསྐབས་རག་ན། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བགང་ཆོག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་སབས་བཅོལ་བོད་མྱི་
ཞྱིག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་
རགོས།༽ ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱིས་དགོས་པ་ཞྱིག ང་ཚརོ་ཉླེན་རགོ་པ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚརོ་ཁྱིམས་ཁང་ཡོད་པ་
མ་རླེད། མླེད་དུས། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅད་ཁ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཐོག་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་དངོས་གནས་བས་ན་ཁྱིམས་
འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་དླེ་ཚོར་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་བསོན་ན་བསམས་སོང་། འདྱིར་ཚོགས་གཙ་ོ
རང་གྱིས་བས་བསད་པ་དླེ་ཏག་ཏག་བདླེ་པ་ོརང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཚགོས་གཙསོ་
བས་ན་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་དླེའྱི་རླེས་ལ་ཐ་ོབཀོད་པ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དླེ་དག་ཁྱིམས་
འཆར་དླེ་དང་འབླེལ་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་སང་གྱི་གནས་བབས་དང་འབླེལ་ནས་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་མང་གཏུག་
བཤླེར་གྱི་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་༼ཏ་པ།༽ འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ས་རླེད། གང་ལྟར་ཁ་སང་འདྱིར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཀང་
ཕླེབས་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་རླེ་གནང་བ་རླེད་ཅླེས་ཕླེབས་སོང་། ཚགོས་གཙསོ་མཐོང་མ་སོང་
ཞུས་ཡོད། རླེས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པས་ཚོགས་གཙོས་དངོས་གནས་མཐོང་མྱི་འདུག དླེའྱི་སྐབས་ཚོགས་གཙ་ོཉྱིན་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་དུས་ཚོད་རླེད་འདུག མང་པ་ོགཅྱིག་གྱིས་ལུང་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་དླེ་ཚ་ོབགངས་
ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དླེ་རྒྱ་གར་གྱི་ར་ཁྱིམས་སྲུང་སོབ་བླེད་མཁན་མ་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
སྲུང་སབོ་བླེད་མཁན་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ག་རླེ་འདུག དླེ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཕླེབས་དགོས་པ་ཞྱིག་
རླེད།  

དླེ་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
གོས་ཚོགས་དབུས་ལ་ཡོད་པའྱི་མང་གཙོ་རླེད་གསུངས་པ་དླེ་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༢༩ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༣ པའྱི་ཀ་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་དླེ་སྱི་འཐུས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་
དབུས་པའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བས་ནས་དནོ་
ཚན་ ༦༤ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༤ པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཆླེ་བས་དབུས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡང་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགན་དབང་སྤྲད་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚསོ་ལངོས་སུ་སད་པ་རླེད་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མ་རླེད།  

དླེ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༩༩ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོ། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་
མྱི་དླེ་དག་རླེད། ཁ་ོཚ་ོདླེ་དག་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་
དབང་དླེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་འཕ་ོའགྱུར་གོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། གཏང་
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རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡང་ཡདོ་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༡༠༥ ནང་གསླེས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་
འགན་འཛིན་དང་ལས་འཕར་དླེ་དག་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རྣམ་
པས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ 
༡༡༠ ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་སྱི་འཐུས་ལ་ཡོད་པ་རླེད། རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་ཀྱིས་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་དླེ་ཡོད་མ་རླེད། གང་ལྟར་ག་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ལ་གཏུགས་དགོས་པ་ཞྱིག གཞུང་གྱི་འགོ་གོན་ཨ་ན་གཅྱིག་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། དངུལ་
ཨ་ན་གཅྱིག་ལླེན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས་འག་ོས་ཡདོ་མ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་གང་བྱུང་བ་དླེ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགན་དབང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཞུ་གཏུག་ད་ལྟ་འདྱིར་བསར་བཅོས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་གཏུག་མླེད་པ་དླེ་གསར་དུ་བཅུག་པ་འདྱི་ཏག་
ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ་འདྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ནང་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནྱི་བཙན་བོལ་
བོད་མྱི་སྱི་སླེར་ཡོངས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་
འཛིན་གོང་ན་མླེད་པ་དླེ་ཡྱིན་ཞླེས་ལབ་པ་རླེད། དབང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་སྦྱར་བ་རླེད། ཞུ་གཏུགས་བ་ཡུལ། དླེ་འདྲའྱི་
རདོ་གླེང་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཞུ་གཏུགས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཐག་གཅོད་དགོས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་གཏུགས་བ་
ཡུལ་ཞྱིག་ལ་དབང་ཚད་གནང་བཞག་པ་ཡྱིན་ཙང་དབང་ཚད་དང་འབླེལ་ནས་ཕར་སྦྱར་བ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངས་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མྱི་འདུག མ་གཞྱི་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚང་མ་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་
དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པ་གསུང་བསད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་
གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་བརོད་པ་དང་པོ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 
བཀའ་མོལ་ག་ལླེར་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་པ་ོདླེ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ་དང་འབླེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བརདོ་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རླེད། རདོ་གླེང་བྱུང་ཚ་ེཟླེར་དུས་ཞུ་གཏུག་གང་ཡང་
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བླེད་མཁན་མླེད་པ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཞུ་གཏུག་བླེད་མཁན་མླེད་ན་རདོ་གླེང་
གང་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དང་དླེའྱི་གནས་སངས་བས་ནས། དནོ་ཚན་ ༡ པ་ོདླེ་དང་འབླེལ་བ་བཏགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་དོན་དག་མ་འོངས་པའྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕགོས་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དླེ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་
མ་རླེད། དླེ་མླེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པ་ོདླེར་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་དང་། དླེའྱི་ནང་ལ་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚགི་དནོ་འགླེལ་བརོད་བླེད་ཕགོས་དང་དླེ་མྱིན་གྱི་གནས་སངས་བཤད་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་གཏུག་
བ་ཡུལ་ཟླེར་བ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༦ གྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པ་ོདང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཅྱིག་སླླེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། དླེ་ལ་ང་ཚསོ་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་འག་ོབའྱི་གནས་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སདོ་
ཀྱི་མྱི་འདུག་དྲན་གྱི་འདུག  

དླེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཐོག་ལ། ང་ཚོས་ཁ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་
འགོ་ལ་གནད་དོན་གལ་ཆླེན་པ་ོགཉྱིས་ཟླེར་ནའང་འདྲ། དངོས་ཡོད་གནས་སངས་གཅྱིག་དང་། ཁྱིམས་དནོ་གྱི་གནས་སངས་
གཅྱིག་དླེ་རླེད། ཉླེ་ཆར་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་དླེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་སོན་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲའྱི་མྱིང་
བཏགས་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་ཚོགས་ལ་གནོད་སོན་ག་རླེ་བས་སོང་ཞླེས་ཟླེར་ཡོང་དུས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་དླེ་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རླེད་ཟླེར་བ་མ་གཏགོས་གཞན་པ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནད་དནོ་འདྱི་ལ་གནདོ་སོན་བས་སངོ་ཟླེར་བ་ཡོད་
མ་རླེད།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མདང་དགོང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ "ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་
བཞླེས་ཞླེས་པའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་ཚུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་སྦྱར་ནས་ཞྭ་དཔླེ་ལྷམ་འགླེབས་བས་ནས་དླེ་
འབླེལ་ཐག་གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་བཅས་ནྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བར་བརླེན།" ཟླེར་ནས་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ཚར་བ་
ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ལ་བརླེན་ནའང་ཞུ་གཏུག་ཅྱིག་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་དླེ་རྱིང་
ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་འག་ོབ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་འག་ོརྒྱུ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། མདང་དགོང་ཐག་
གཅདོ་དླེ་བས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་དྲན་གསོའ་ིཚུལ་དུ་ཡྱིན།  

དོན་ཚན་ ༤༠ པ་ནྱི་གོང་དུ་དྲྱི་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ཕལ་ཆླེར་ས་དླེ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ས་མ་རླེད། གཞན་གནད་དོན་གསུམ་དླེ་ཁ་སང་ནས་གཙ་ོབོ་གནད་དོན་གསུམ་དླེ་མ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་
གང་ཡང་གསུངས་ཡདོ་མ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག  

དླེ་བཞྱིན་གོང་དུ་འགླེལ་བརླེད་བས་སོང་ལ། ད་ལྟའང་ཞུ་དགོས་པ་གཙ་ོབ་ོདླེ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༦ པའྱི་ནང་ལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་དླེ་ཚ་ོགཏན་འབླེབས་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
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དུས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་འབྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༧ གྱི་འོག་ལ་བཟསོ་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེ་
ཚའོྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁད་གསོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལམ་སང་ཕག་འཚལ་དགསོ་པ་དང་། ཆད་པ་རྒྱག་དགོས་པ། ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཐོག་མར་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡྱི་གླེ་ཕུལ་བ་དླེའྱི་ནང་ལ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལ་ཁད་གསོད་བླེད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོལ་ཁད་གསོད་བས་ན་ག་རླེ་བླེད་དགོས་
དང་མྱི་དགོས་གང་དུའང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་ན་ཁད་གསོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུ་ཞྱིག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མླེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་ཚ་ོ
དང་མཉམ་དུ་བཏགས་ནས་སླླེབས་པ་རླེད།  

དླེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། ང་ཚོས་ཁ་སང་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་
པུ་ལ་བལྟས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དླེ་རྱིང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་ཉྱིན་
ལྔའྱི་དུས་ཚོད་ཡདོ་པ་རླེད། གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ཉྱི་མ་ལྔ་ཡོད་དུས་བཤད་རླེས་གཏུག་དགོས་ཡདོ་ནའང་། ག་རླེ་གཏུག་
དགོས་ན་ཡང་གཏུགས་ནས་རླེས་སུ་དགོས་འདུག་ཟླེར་ན། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐོབ་ཐང་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟ་ོ
དགསོ་རླེད། དླེ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་བཞྱིན་བས་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཅྱི་བས་སོང་། རམོ་གཅྱིག་བྱིས་པ་དང་ལམ་
སང་ཆད་པ་བརྒྱབ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གཅྱིག་བས་སོང་ཟླེར་ན་དླེ་ག་རང་ལ་ཆད་པ་བརྒྱབ། ཕག་འཚལ་བཅུག མཆོད་
མླེ་ཕུལ་བཅུག ཡང་ང་ཚ་ོལའང་དླེ་འདྲ་བཟ་ོདགོས་ན། གནས་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ག་རང་
རགོ་རགོ་འདྲ་པ་ོགཅྱིག་བཟསོ་ན་བསམས་ནས་དླེ་རླེད།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༦༣ པ་དང་དླེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ ༩༧ པ་དླེ་ཚ་ོགནད་འགག་ང་ོམ་དླེ་ཐུག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ང་ཚོས་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད།  

གཅྱིག་དླེ་གོང་དུ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་སྔནོ་མ་སྔནོ་རྱིས་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བཟ་ོདུས། ཚང་མས་
ཧ་ག་ོཡྱི་རླེད། སྱིར་བཏང་ཟླེར་བ་ཞྱིག་བཟ་ོདུས་ག་བ་ཡྱིན་ནའང་འག་ོབཞག་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྒན་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧་་་༢༠༠༨ ནང་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ཇ་བསྐོལ་རྒྱུ་མླེད་པ་ང་ཚོས་བཟོས་
རླེད། སྱིར་བཏང་ནང་ལ་གང་དྲན་དྲན་རླེད་འདུག དླེ་ནས་བཀག་འདྱི་ནས་བཀག་ཟླེར་ནས། དླེ་བཞྱིན་མ་འགོ་བའྱི་ཆླེད་དུ་
ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་ལ་གསལ་པ་ོགང་ཡོད་པ་དླེ་ལ་ལག་པ་འཆང་ས་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་བསམ་བཞླེས་དགོས་རླེད།  

དླེ་ནས་གཅྱིག་དླེ་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེ་ང་ཚོས་མཐོང་སོང་དང་མ་སོང་གསུངས་པ་དླེ། ང་ཚོས་མཐངོ་བ་
ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོས་ལག་པ་འཆང་ཟླེར་ནས་གང་དུའང་བྱིས་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྔོན་མ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
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མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་མཚན་རགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བར་སྐབས་ལ་ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་
བསར་བཅོས་ཐླེངས་ ༢༥ པ་བས་པའྱི་གནས་བབས་སུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་གྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་པ་དླེ་
ང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པས་བཀའ་འཁོལ་ཡང་སྤྲོད་ཆགོ་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་མླེད་པ་
མ་རླེད། ཡོད་རླེད། ལས་བླེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབླེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཆོག་མཆན་བརལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་ཚོ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ཡྱིན་
དུས་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བཟོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་གཞན་གྱི་དབང་ཆ་ཞྱིག་ལ་ལག་པ་སྙོབ་པའྱི་
གནས་སངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེའྱི་སྔོན་ནས་བྱུང་བའྱི་གནས་སངས་ལ་མཐོང་དང་མ་མཐོང་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ང་
ཚོས་ཐད་ཀར་ལག་པ་འཆང་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་དགོས་ཟླེར་ཡོད་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཆོག་མཆན་
སྤྲོད་དགོས་ཟླེར་ཡོད་མ་རླེད། གནས་སངས་དླེ་འདྲའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དླེ་ཚང་མ་འདྲླེས་བཏང་
ནས་མདང་དགོང་དང་དླེ་རྱིང་། ཚང་མ་འདྲླེས་བཏང་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་མདང་དགོང་གྱི་གོས་
ཆདོ་དླེའྱི་ནང་ལ་ངས་གངོ་དུ་བཀགས་པ་དླེ་ཐུགས་བསམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞླེས་དགོས་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་ཞྭ་དཔླེ་ལྷམ་འགླེབས་
ཞླེས་པའྱི་ཚགི་དླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཆོད་བཟོས་བཅོས་སང་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དང་པ་ོམ་ཞུ་སྔོན་ལ་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་མྱི་མང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐག་ཅྱིག་
བཅད་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་དླེས་ཁྱིམས་ཐག་དླེར་ངོས་ལླེན་མླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དྲང་པ་ོབས་མ་སོང་དླེ་འདྲ་ཟླེར་ནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་པ་ོའཕ་ོའགྱུར་གཏོང་དགསོ་རླེད་ཅླེས་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ན་གང་འདྲ་བ་རྒྱུ་རླེད། དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན།  

 གཉྱིས་པ་དླེ་སྔའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དང་དླེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་དླེ་ཁ་
སང་དླེ་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་སར་བཅོས་བ་རྒྱུ་སྱིར་བཏང་ང་ཚོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
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དངོས་གནས་བོད་སྱི་པའྱི་ར་དནོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཁྱིམས་གཞྱི་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་བཟ་ོ
བཅོས་རྒྱག་དགོས་རླེད། བསར་བཅོས་བླེད་དགོས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དོན་དག་གཅྱིག་དང་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་
ནས་ཁྱིམས་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ངས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་གསར་པ་ཞྱིག་འདྱིར་སམོ་དགོས་
འདུག དླེ་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཁ་སང་གོས་ཆོད་དླེ་ཧ་ཅང་མགོགས་པ་ོ
བསླླེབས་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་འཆར་ཡོད་ན་མཉམ་དུ་སླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་གྱིར་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་
སླེར་པ་ོགཅྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཁྱིམས་འཆར་དླེ་རླེས་ནས་བཞག་འདུག འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་
མླེད། དླེ་གཅྱིག་རླེད། གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཁུ་སྱིམ་སྱིམ་གསང་བའྱི་སང་ནས་བླེད་དགསོ་
པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དླེ་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་ན་དླེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བླེད་
བཞག་ན་དླེར་ཞླེད་དགོས་པ་དང་ང་ོགནངོ་དགསོ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་
བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐོག་ལ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རླེད།༽ ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གསུམ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་རྐུན་མ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསང་
བའྱི་སང་ནས་བས་པ་དང་། སོ་སོར་ང་ོགནོང་དགོས་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་དླེ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོང་དུ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་འགླེལ་བརདོ་བླེད་དུས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་ཚང་མ་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་འདུག ཚུར་ང་ཚརོ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་བ་ཅྱི་ཡང་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཚུར་
འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོ་དགོས་འདུག དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཁྱིམས་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་
ཁྱིམས་གཞྱི་བསར་བཅོས་དླེ་དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལྟ་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཆུང་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་མླེད་པར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག དངསོ་གནས་ཧ་
ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་པ་ོརླེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་གྱི་མང་གཙ་ོཡང་དག་པ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་བླེད་སངས་ལས་སངས་
ལ་བལྟས་ན་རྱིམ་པས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་པ་དང་། གཡ་ོསྒྱུ་ཅན་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་བླེད་
སོད་ལོག་པ་བཏང་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་མླེད་པ་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་
འདུག  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཐའ་དོན། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་ཀྱི་སྐོར་ངས་ཞླེ་དྲག་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། འདྱིར་ཚང་མ་ཁྱིམས་ཀྱི་
བདག་པ་ོརྐྱང་རྐྱང་རླེད། ངས་མཐོང་བ་དླེ་མ་འོས་པ་དང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འགྱིག་མ་སོང་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་གང་ཟག་སླེར་དང་མྱི་སླེར་ལ་དམྱིགས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མཐར་དོན་ངས་ཞུ་
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རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདབུ་བཞུགས་ནས་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་འདྱི་སོ་
ས་ོསླེར་གྱིས་ན་ཚ་དང་ས་ོས་ོསླེར་གྱི་དག་ཤ་བང་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་འདྲ་པ་ོབཟོས་སོང་། དླེ་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ལ་བ་ོ
ཕམ་ཆླེན་པ་ོཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁ་སང་ཡང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་ཡང་གསུང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབླེལ་
བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟ་གོ་བུར་དུ་བསླླེབས་པ་འདྲ་པོ་མ་གཏོགས། དླེའྱི་སྔོན་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཁླེན་གྱི་མླེད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་
ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་སྔ་རླེས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ག་དུས་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་དང་ག་རླེ་བས་པ་དླེ་དག་གྱི་ཚགི་
ཐ་ོདླེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་སྐུར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཟྱིགས་མ་གཟྱིགས་དླེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད་མ་
གཏོགས་ང་ཚསོ་ཆ་ཚང་བསྐུར་ཡདོ། བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་ང་ཚསོ་འདྱི་ལབ་ཀྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་སུ་གང་གྱི་འདྱི་འགྱིག་
མྱི་འདུག་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག དླེ་འདྲའང་ང་ཚ་ོརྒྱུན་ལས་ནང་ཡངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད། 

དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོའཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པའྱི་བསར་བཅོས་སྐབས་ལ་ང་ཚའོྱི་
བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཁླེར་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མ་ཕྱིན་པ་རླེད། མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་ད་
ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་ཐུབ་མཁན་སུ་གང་ཡདོ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་བླེ་བག་པ་གཅྱིག་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ན་
ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་མྱི་རླེ་ཟུང་གྱིས་བླེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་བ་ཟླེར་བ་དླེ་ད་ག་རང་རླེད། བླེད་སོད་
གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་རླེད། བླེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་བར་བརླེན་ནས་གནས་ཚུལ་དླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རླེད། མ་འོངས་པ་ལ་མྱི་གང་
ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་གཏུག་བས། ཁྱིམས་གཏུག་བས་ནས་མྱི་དླེ་ལ་དྲང་པ་ོམ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དླེ་དག་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་གྱི་རླེད་དམ་ཟླེར་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་
བའྱི་ལས་ཀ་ཚབས་ཆླེན་པོ་དླེ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རླེད།  དླེ་མ་གཏོགས་
གནས་ཚུལ་ཡོངས་རོགས་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རླེད། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དླེ་མླེད་པར་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སླེ་ཚན་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་པའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆླེས་མཐའོ་ི
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ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་པར་སོང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པསོ་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེའྱི་བྱུང་རྱིམ་འདྱི་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་དླེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་མྱི་མང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་མ་
རླེད། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཀང་མ་རླེད། འདྱིའྱི་དང་པོའ་ིདགོངས་འཆར་དླེ་༸རྒྱལ་བ་དནོ་གྱི་བདག་
པོས་ཕླེབས་པ་ཞྱིག་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་
རྱིགས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ང་ཚོའྱི་དླེའྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་
དགོངས་འཆར་སོན་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མའྱི་བསོམས་དླེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེས་ག་རླེ་བཀའ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཉམ་ཆུང་མྱི་མང་ནང་ལ་མགོན་མླེད་སབས་མླེད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག གང་ལྟར་
རགོས་སོར་བླེད་མཁན་དང་། ཕ་གྱིར་འཐབ་རོད་བླེད་མཁན་དང་རོགས་པ་བླེད་མཁན་མླེད་པ་དླེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཚ་ོལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་རླེད། འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་འགྱིག་གྱི་
མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། དླེ་དླེ་བཞྱིན་བས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཁ་ོལ་ལྟ་རོག་བླེད་མཁན་ཞྱིག་དང་ཞུ་ས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དགོངས་པ་དླེའྱི་ཐོག་ནས་མར་མཆླེད་ནས་གཞྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་དླེ་འདྲ་བས་
ནས་བསླླེབས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དླེའྱི་དགོངས་པ་དླེ་ (Spirit) དགོངས་འགལ་མླེད་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག (Spirit) འདྱི་ང་ཚོས་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ག་རླེ་གནང་དགོས་
ནའང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བབ་དགསོ་རླེད་སྙམ། དླེར་བརླེན་ངས་གོང་དུ་ ༼ཆ་པ།༽ དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རླེད། དླེར་
འགླེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ག་རླེ་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་
ན། འདྱི་༼ཆ་པ།༽ དླེ་སྦུགས་སྦུགས་འདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དགོས་ཀྱི་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འགླེལ་བཤད་བསོན་གནང་
སོང་། ངས་བས་ན་འདྱི་སྦུགས་སྦུགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མྱི་མང་ཞུ་གཏུག་བླེད་མཁན་མགོན་སབས་དང་རོགས་པ་བླེད་མཁན་མླེད་མཁན་ཚོ་དླེ་ཚོའྱི་
གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་མྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཡར་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ཆ་
རྐྱླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་སྙམ། དླེར་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་དུ་ (Public Litigation) ལབ་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཏན་ཏན་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་རླེད་སྙམ། དླེ་དག་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ཚང་མ་ལག་དུམ་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་པ་ངས་འདྱི་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཁྱིམས་ཐོག་ལ་མཁས་པ་
ཡོད་གཅྱིག་ཡོད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་བསནོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བསནོ་དགོས་ཀྱི་ཡང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོ
ཟྱིན་བྱིས་འགོད་མཁན་ཚོས་དགོངས་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  བས་ཙང་དགོངས་པ་
འདྱིར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་རླེས་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་ལས་སླ་པ་ོདང་དླེ་འདྲའྱི་ངང་ནས་མ་ཕྱིན་པར་བས་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དགོངས་འཆར་དླེ་འདྲ་གསུངས་སོང་། དགོངས་འཆར་དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དང་ཐད་ཀར་
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འབླེལ་བ་ཡདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས་དླེ་དང་འབླེལ་བ་མླེད་པའྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། 
ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་
བསམ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ལ་ཚགོས་ཆུང་དགསོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་
ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ལབ་ནའང་རླེད་བསམ་ཚུལ་
ལབ་ནའང་ཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་པ་ོབཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁླེར་དགོས་པ་དླེ་གནད་འགག་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ད་ལྟ་འདྱི་ང་ཚ་ོམཁླེན་དགོས་རྒྱུ་གཞྱི་ར་གཙ་ོབ་ོདླེ་གང་ལྟར་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ག་ོདོན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་ཚ་ོགསལ་པ་ོམླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་འགླེལ་བརོད་བླེད་མཁན་འདུག་སླེ། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མ་འགྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཁ་ཤས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་བླེད་སདོ་ལོག་པ་བཏང་སོང་གསུངས་ཀྱི་
འདུག སོ་སོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྱིར་བཏང་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་བས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་འདྲས་
འགླེལ་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་བླེད་སོད་ལོག་པ་དང་པ་ོདླེ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཏང་སོང་། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཡར་གཏུག་མཁན་ཅྱི་ཡང་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་མར་བཀའ་བཏང་བ་རླེད། འདྱིའྱི་ལུགས་སལོ་ག་པར་ཡདོ་
པ་རླེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ནང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་པར་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཁ་ོརང་ཚོས་བཟོས་པ་ཞྱིག་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཐག་གཅདོ་བཀའ་ཁབ་བཏང་རླེད། འདྱི་ལུགས་སལོ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་མ་གསལ་
བ་ཞྱིག་གཏོང་ཡོང་དུས་འགོ་དང་པ་ོབླེད་སོད་ལོག་པ་དླེ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཏང་སོང་། 
གང་ཟག་ཁོ་རང་ཚོས་གང་ལྟར་སླེར་ལ་དགའ་མྱི་དགའ་མདོག་བས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་གང་
ལྟར་འགླེལ་བརདོ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགླེལ་བརདོ་ལགོ་པ་མང་པ་ོབ་རྒྱུ་ཡདོ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ག་རླེ་བྱུང་བ་དང་ཐག་གཅོད་ག་རླེ་བྱུང་
བ་དླེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སངོ་། དླེ་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་རླེད། ས་ོསོས་ཀང་
ལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ཡྱི་གླེ་གཏང་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་བྱུང་སླེ་། བསམ་ཚུལ་དང་བག་ོགླེང་འདྲ་པ་ོཕར་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་། 
དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཡར་གཏུག་རྒྱུ་ཅྱི་ཡང་མླེད་པར་མར་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་དླེ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཆ་དླེ་
གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ལབ་དུས་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་ནང་ཁ་ོརང་ཚོས་བཟོས་པ་ཞྱིག་མར་བགང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གོ་
སོང་། དླེ་ཧ་ཅང་ཁད་མཚར་མཐོང་སོང་། ཡར་གཏུག་མཁན་ཅྱི་ཡང་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་མར་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚ་ོལ་བཏང་བ་རླེད། མ་འངོས་པ་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ག་རླེ་ཆགས་
ཀྱི་རླེད། མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ཉམ་ཆུ་ལ་ལྟ་རོག་བ་དགོས་རླེད། ཉམ་ཆུང་གྱི་ཁྱིམས་ལ་དྲང་པ་ོཡོང་
རྒྱུ་དླེ་བླེད་དགོས་རླེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉམ་ཆུང་གཅྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སུས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་རླེད། གང་ཟག་
ལ་བལྟས་ནས་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དླེར་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་འདྱི་གང་ཟག་ལ་རླེད་ལབ་ན་མཛུབ་མ་ོགང་འདྲ་འཛུགས་ཀྱི་རླེད། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞླེས་ནས་ཁྱིམས་འདྱི་
བསར་བཅོས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དླེ་འདྲའྱི་རོག་ག་མྱི་ཡོང་བ་དླེ་འདྲ་ལ་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོས་དླེར་རྒྱབ་
སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཁ་སང་གོས་ཆོད་དླེ་འཁླེར་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་འགླེལ་
བཤད་གནང་བ་རླེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ས་ོརྒྱབ་དགསོ་པ་དང་དླེ་འདྲའྱི་ཚགོས་གཙ་ོམླེད་པ་དང་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོའཕྲད་དུས་ལས་དོན་མང་པ་ོའཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་རླེད། མ་འོངས་
པར་དླེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རླེད། ད་ལྟ་མ་བྱུང་བ་རླེད། ཡག་པ་ོརླེད། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སུས་འགན་ཁླེར་གྱི་
རླེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ས་ོརྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་གསུངས་པ་དླེ་སུ་ལ་བལྟས་
ནས་ཐག་གཅོག་བས་རླེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ་གསལ་པ་ོགསུངས་ན་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་འདུག དླེ་
མྱིན་གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དླེ་བླེད་སོད་ལོག་པ་དང་དངོས་གནས་གང་བྱུང་མང་
བྱུང་འཁྱིད་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡོད་ཚད་ལ་སོ་སོའ་ི
ངསོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡང་བག་ོགླེང་བླེད་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཤས་ལླེན་ཆོག་
པ་གྱིས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཨང་ ༤༢ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། དླེ་སོ་སོ་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་འཁོད་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་གང་ཟག་རླེ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་འཁདོ་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ག་ོབསྡུར་བས། ཚགི་རླེ་རླེ་དང་
བཅས་པ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་གང་ཟག་རླེ་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀོད་བཞག་པ་མ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་ནང་རྒྱུན་ལས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཡར་འཐླེན་མར་འཐླེན་ནས་འདྲ་མྱི་འདྲ་བཤད་པ་དླེ་ར་ཉྱིད་ནས་འདོད་པ་བྱུང་མ་
སོང་། མོས་མཐུན་བྱུང་མ་སོང་། བས་ཙང་ཨང ༤༢ ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཞུས་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་
དླེ་ཡང་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་དནོ་ཚན་ ༦༤ འྱི་ནང་གསླེས་ ༤ པ་རླེད། དནོ་ཚན་ ༩༩ 
རླེད། དོན་ཚན་ ༡༠༥ རླེད། དོན་ཚན་ ༡༡༠ ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡོད་ན་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་ཆགོ་པ་
དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་དོན་རླེད་མ་གཏོགས། རྒྱུན་ལས་གཅྱིག་པུས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་
མ་རླེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གཏན་འབླེབས་བས་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཅྱིག་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངའྱི་
ལག་པར་ཡྱིག་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དླེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ༸སབས་
མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པའོ་ིམཚན་རགས་ཡོད་པའྱི་ཁྱིམས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རླེད། ༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོཉྱི་མ་འདྲ་པོ། 
ར་བདུན་དབང་པ་ོའདྲ་པོའ་ིམཚན་རགས་ཡོད་པ་དླེ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གསུམ་ཡོད་པ་རླེད། ༡། 
བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་སངས་འཛིན་འག་ོལུགས་ཀྱི་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་དང་། ༢། བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་དབང་འཛིན་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ། ༣། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དཔང་རགས་ར་
འཛིན་ཡྱིག་ཆ། ཆ་ཚང་འདྱིར་ཁུར་ཡོད། དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ག་རླེ་གསུངས་འདུག་ཟླེར་ན། དོན་ཚན་
གཉྱིས་པའྱི་ཆ་རྐྱླེན་འདྱི་ཡག་པ་ོཉན་རོགས་བོས། ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༧ པའྱི་
དགོངས་དོན་འོག་རླེད། དོན་ཚན་ ༦༧ པ་ངས་མར་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༦༧ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་
འཛནི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི། ཉན་རགོས་བསོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱུ་མཚན་འགོད་ཆགོ་གྱི་རླེད། གསུང་ཆགོ་གྱི་རླེད། ཀོག་ཆགོ་གྱི་རླེད། བཀའ་བཀོན་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་ཁོན་ནས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཞལ་འཇམ་པོའ་ིངང་ནས་ཁ་ཐུག་གསུང་རགོས་གནངོས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་བཀནོ་གང་ཡང་མྱིན། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཏགོ་ཙམ་ལ་ོརྒས་འཁོགས་ཆགས་དུས་ཨམ་ཆགོ་
དང་དབང་པ་ོཆ་ཚང་ཉམས་འགོ་དུས། དབང་པ་ོཉམས་པ་དླེ་ཚོར་ང་ཏོག་ཙམ་ཁ་མགོགས་པ་ོབས། ཚིག་བླེད་སོད་གཏོང་
སངས་མ་འགྱིག་པ་ཕལ་ཆླེར་ས་སྱིང་སའྱི་ས་གོ་ཡྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་སྱིང་སའྱི་ས་མྱི་གོ་བའྱི་ཆླེད་དུ་ས་ཏོག་ཙམ་དག་པོ་
བས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ད་དུང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན། ལོ་ན་རྒས། དབང་པོ་ཉམས། ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། དླེ་འདྲ་མ་གསུང་རོགས།༽ དླེ་ཡྱིན་དུས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་སླེ་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐགོ་ཅླེས་གསུངས་འདུག  

 

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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་གཉྱིས་ལ་ོགཅྱིག་པ་ཡྱིན་ས་རླེད། དབང་པ་ོཉམས། ལ་ོཆླེ་ཟླེར་ན་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱི་དླེབ་འཐླེར་ནས་མར་བསན་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་རླེད། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁོན་ནས་བསད་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་བཟང་སོད་དང་
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མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གལ་སྱིད་སྱིགས་ར་སྐུལ་གྱི་ཡོད་ན་ང་གོས་ཚོགས་ལ་སོད་ཀྱི་མྱིན། འདྱིའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་
འཁླེར་དགོས་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་དབང་པ་ོཉམས་ཟླེར་རྒྱུ་འདྱིས་སུ་གང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རླེད། འདྱི་ཚའོྱི་རྱིགས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་གསུང་རོགས་
གནང། སྱི་འཐུས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མདའ་འཕླེན་རླེས་རླེད་རྒྱུ་འདྱིས་དནོ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རླེད། དོན་དག་
ག་རླེ་ཡྱིན་པ་དླེ་འཇམ་པོའ་ིངང་ནས་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས།  

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་དླེ་བཞྱིན་བླེད་ཆགོ ཡྱིན་ནའང་ང་གཉྱིས་ལ་ོའདྲ་མཉམ་ཟླེར་བ་དླེའང་ཕྱིར་བསྡུ་བླེད་རགོས་
གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༧ པ། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་
གཞྱི། "བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་
གཞྱིར་བཟུང་ཐོག་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འགོ་ལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་" བས་ཙང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། དླེ་མ་ཡྱིན་པར་
རང་སང་གང་ཤར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བླེད་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནས་རང་སང་གང་ཤར་ག་རླེ་བས་ཡོད་པ་རླེད། སྐད་གགས་ཆླེན་
པ་ོདླེ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་འདྱི་ག་དུས་ནས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་འག་ོལུགས་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་རླེད། ལླེའུ་ ༡༡ 
གྱི་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ནང་གསླེས་ཏ་པ་དླེ་རླེད། ༼ཏ་པ།༽འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་འགལ་བ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིམཚན་རགས་འཁོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དང་འགལ་
བ་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། སོབས་པ་ཆླེན་པོའ་ིས་ོནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དླེར་ག་རླེ་བཅུག་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཧ་གོ་
ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་འདྲྱི་བཞྱིན་འདུག ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་ན་གང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ངོས་
འཛིན་བླེད་མ་ཐུབ་མཁན་ཚོས་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་མཁླེན་རོགས་
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ཆླེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཏ། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས། "ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སུ་རུང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་ངམ། 
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་གང་རུང་ལ་གནདོ་འགལ་བྱུང་བའམ། སྱི་པའྱི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནདོ་འགལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཤླེས་ཚོར་བྱུང་ཚ།ེ བ་
རྱིམ་གཞན་ལ་བསྟུན་མ་དགོས་པར་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་བརྒྱུད། རོད་ལན་པ་བར་ཐ་ོབཏང་སླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་
བླེད་ཆགོ" བ་རྱིམ་གཞན་ལ་བསྟུན་མ་དགསོ་པར་ཞླེས་འཁདོ་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་འགལ་
བ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཚང་མ་དང་འགལ་འདུག འགལ་བ་མ་ཟད་ཉླེ་ཆར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལའང་རམོ་ཡྱིག་བྱིས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐོག་ནས་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་རླེད། རོམ་ཡྱིག་འབྱི་ཆོག་པ་
འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་དནོ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ག་རླེ་གསུངས་འདུག ལླེའུ་ ༤ པའྱི་དནོ་ཚན་ ༡༢ པ། གཞྱི་རའྱི་
རང་དབང་དང་། ཐོབ་ཐང་གཞན་ཁག ངས་ཆ་ཚང་བཀག་རྒྱུ་མྱིན། ༤། གསར་ཤོག་དང་། དུས་དླེབ། རོམ་ཡྱིག་རྱིགས་
དཔར་འགླེམས་དང་། ཁབ་སླེལ་ཞུ་ཆོག་གསུངས་སོང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལགས། སྐར་མ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ལྷག་མླེད།༽ ལགས་སོ། དླེ་རྱིང་ཁོས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོབཏནོ་སོང་། 
སྐར་མ་ ༢ ཙམ་ལྷག་སོང་བསམས་སོང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། དླེར་བརླེན་སྐར་མ་ ༡ བཞག་
ཡོད།༽ ལགས་སོ། བས་ཙང་རོམ་ཡྱིག་གཅྱིག་བཏོན་པར་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེས་རོམ་ཡྱིག་དཔར་འགླེམས་བ་རྒྱུའྱི་རང་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་གསར་
ཤོག་ཁག་ལ་རམོ་ཡྱིག་འབྱི་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དུས་དླེབ་ནང་རམོ་ཡྱིག་འབྱི་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རམོ་ཡྱིག་འགླེམས་སླེལ་
དང་། ཁབ་སླེལ་བླེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཤོག་གངས ༨ པའྱི་ནང་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རང་དབང་ཡོད་
བཞྱིན་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་བླེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་ནས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ལྟར། 
༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༡ ཟྱིན་སོང་།༽ བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་
པ་ོཆླེ་ལ་ཕར་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ད་དུང་ཆ་ཤས་ལླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆླེས་གསུངས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འདྱིར་ཁླེར་
ཡོད། ད་རང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བགངས་སོང་། ཡྱིག་ཆ་འདྱིར་མཁས་དབང་༸སབས་རླེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོ
ཆླེས་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ཁླེར་ཡདོ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ར་བའྱི་འདྱིར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཕལ་ཆླེ་བས་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་འདྲླེན་དང་། དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་ཚར་སོང་། ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལར་བསླླེབས་ནས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནས་སངས་
དང་འབླེལ་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་རག་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ད་ལོ་རྒྱུན་ལས་སོད་དུས་ཟབ་སྦྱོང་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་རག སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་སྐབས་བབས་ལང་མཁན་འདྱི་རག་པ་མ་རླེད། འཕྲལ་སླེལ་ཞྱིག་ནས་འག་ོབཞག་
གྱི་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རབས་རྒན་པ་རགོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཟང་སོད་ཉམས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཁ་གསལ་མ་གསལ་གྱིས་མ་འོངས་པར་མག་ོལོག་རླེད་ས་རླེད་བསམ་པའྱི་སླེམས་ལ་དོགས་པ་འགའ་
ཤས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སླེར་དང་འབླེལ་བ་གང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགླེང་བླེད་
དུས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགསོ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དཔླེར་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་སོད་དུས་ཁག་ཅྱིག་སྱི་འཐུས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་མཁླེགས་ཤོས་དག་ལྟ་བུ་འཛིན། གོས་ཚོགས་ར་བ་བརན་པར་ཐགོ་ལ་སླླེབ་དུས་དླེར་སྲུང་སོབ་བླེད་པའྱི་
རྣམ་པ་སནོ་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོབ་ོཕམ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་ག་རླེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་
ཁ་ཕགོས་ཡག་རགས་ཤྱིག་མྱིན་པ་དླེའྱི་མཚནོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

ཁག་ཅྱིག་ལ་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ ༼ཏ་པ།༽ ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་འདྱི་ཁུངས་ཡོད་པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱིས་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆ་དླེ་ཚ་ོཟུར་དུ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ག་ོསོང་། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོའྱི་བོད་ལ་གཏམ་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ར་སང་ཁ་ལ་ཟ། སོས་ཀ་ཤྱིང་ནགས་ལ་རྒྱུག འདྱི་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མག་ོ
གཉྱིས་བས་ན་སྱི་ཚོགས་ཕུང་གྱི་རླེད། རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརན་པར་ཁག་ལ་སྱི་ཚོགས་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
སྲུང་སོབ་བས་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བླེད་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པ་མྱིག་གྱི་མཐོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དགོས་དབང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརན་པར་ཁག་དླེར་ཟུར་ཟ་ལྟ་བུ་རྣམ་འགྱུར་སོན་མཁན་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གང་ཟག་དླེ་གཅྱིག་རླེད་འདུག འདྱི་ཚརོ་དགོངས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ངའྱི་སྔནོ་གླེང་ཡྱིན།  

ཁྱིམས་དང་འབླེལ་ནས་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "རོད་གླེང་བྱུང་ཚ་ེཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" 
ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངོས་ནས་ "ཞུ་གཏུག་བྱུང་ཚ་ེ" ཟླེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དཔླེར་ན། བཀྲ་ཤྱིས་
ཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཁླེད་ཐ་མ་འཐླེན་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་མཁན་དླེའང་བཀྲ་ཤྱིས་རླེད། དོན་གྲུབ་ལ་ཁླེད་ཐ་མ་འཐླེན་སོང་། སོར་ 
༡༠༠༠ ཆད་པ་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་དླེའང་བཀྲ་ཤྱིས་རླེད། དླེ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཁླེད་ཐ་མ་
འཐླེན་སོང་ལབ་མཁན་དླེ་བཀྲ་ཤྱིས་བཞག དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ཐ་མ་འཐླེན་ཡོད་མླེད་ལྟ་མཁན་དླེ་བ་ོབཟང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བ་ོ
བཟང་གྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཁླེད་རང་འཐླེན་འདུག སོར་ ༥༠༠ ཆད་པ་རླེད་ཟླེར་ན་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་
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ལས་ཀ་བླེད་སངས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་ཀྱིས་དོན་གྲུབ་ལ་ཐ་མ་འཐླེན་འདུག་ཅླེས་དོན་གྲུབ་སྐད་ཆ་བཤད་ས་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
བཤད་རླེས་བླེད་དུས་འཐླེན་སོང་། འཐླེན་མླེད་ལབ་ན་སོར་ ༡༠༠༠ ཆད་པ་ཡྱིན་ཞླེས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འག་ོབཞྱིན་འདུག དླེར་
ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རླེད། རྣམ་པ་ཚསོ་སྱིར་བཏང་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། མཁླེན་མཁན་
ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཞྱིག་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། དླེར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱི་ངས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁྱིམས་འག་ོདུས་ང་ཚསོ་
སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཆབ་སྱིད་འདྱིར་མ་ཁྱིད་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༦༦ པའྱི་ཆ་པ་དླེ་ང་ཚོས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རླེད། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དང་གོ་བ་
བངས་པ་དླེར། ༼ཆ་པ།༽ དླེར་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། "གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་
བཅས་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏང་ས་དླེ་མང་གཙོའྱི་ཀ་
བ་གསུམ་གྱིས་ལས་ཀ་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་ལ་གསལ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཁྱིམས་ལ་མ་གསལ་བའྱི་ཐག་
གཅོད་བས་ན་གང་ཟག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ལ་འག་ོཡྱི་རླེད། སྔོན་མ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོར་བཟང་སོད་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་དང་། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་སྦུགས་སྦུགས་བཞག་པ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒན་
རབས་རགོས། བཟང་སོད་ཉམས་ཆག་འག་ོདུས་ཁྱིམས་ལ་མ་བཟསོ་པ་ཞྱིག་དླེ་འདྲ་བས་ནས་སྦུགས་སྦུགས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་ལག་པ་འཆང་ས་ཞྱིག་ཆགས་ས་རླེད། ང་ཚ་ོལ་འཆང་གྱི་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་
མ་རླེད། ང་ཚོར་སྲུང་སོབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཟང་སོད་ཉམས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་
ཚོས་སྱི་ཚོགས་ལ་མླེ་ལོང་ནང་བཞྱིན་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་
ཁྱིམས་ལ་ཁ་གསལ་མ་གསལ་གཞག་རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཕགོས་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང། ཕ་མ་ཡྱིན་ན་བཟང་
སདོ་ཐགོ་ལ་བཞག་པ་རླེད། ད་ནས་བཟུང་ཁྱིམས་ལ་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞླེས་ཁ་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད། ང་ཚ་ོརྐྱང་པ་ལ་ཚུར་ཁ་ལོག་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་ལས་འབས་ནང་བཞྱིན་སྐོར་ན་བསྐོར་ནས་དླེ་འདྲ་བསླླེབས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་རླེད། ངའྱི་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། སྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་སྲུང་སོབ་ཟླེར་བ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་སྲུང་སོབ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞླེ་ན། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཤོད་མཁན་ཚ་ོནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་འདྱིའང་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་བཙུགས་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དླེའང་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱིས་བཙུགས་པ་
ཞྱིག་རླེད། ངས་འདྱི་ལབ་འདོད་བྱུང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཙུགས་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་ལྷན་ཁང་འདྱི་ཚོར་སྲུང་སོབ་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་དླེ་རྱིང་ང་ཚོས་རྱིས་བརྒྱབ་ན་མཛུབ་མོའ་ིཐགོ་ལ་གངས་ཀ་མ་ཐླེབས་པ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་
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བ་སོད་དང་གནང་ལུགས་གནང་སངས་འདྱི། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཚང་མ་གོས་ཚོགས་
བརྒྱུད་ནས་བསླླེབས་པ་རླེད། མང་ཚོགས་སམ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་སངས། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ཆླེད་དུ། 
བདླེ་སྡུག་འདྱིའྱི་ཆླེད་དུ། སྱིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་ཆླེད་དུ་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞླེས་ཀྱི་འདུག སྔ་ཕྱི་ཆ་ཚང་བསོམས་ཤྱིག་
བརྒྱབ་ན་སྡུག་ཆགས་ཚང་མ་མཐངོ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པའྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་བཞྱིན་པ་རླེད། དོན་ཚན་ ༤༠ 
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོ
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ང་རང་ཚ་ོསྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། བས་ཙང་སྔོན་
རྱིས་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ་དླེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆླེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དནོ་ཚན་བཞྱི་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་སྤྲད་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་དང་བསར་བཅོས་ནང་
ལ། "འོན་ཀང་ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་པ་བཅས་གང་རུང་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལྡོག་མླེད་
འཕྲད་སྐབས་ཚགོས་འདུ་ཕར་འགངས་བླེད་ཆོག་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་ནང་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་བཀའ་འཁལོ་
བ་དགོས་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབླེལ་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབླེབས་བ་ཆོག" ཅླེས་
བཀོད་འདུག འདྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབླེབས་བཀོད་འདུག སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་རླེད། གང་འདྲ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་པས། འདྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་རླེད་
འདུག སྔོན་རྱིས་ཐགོ་ལ་འབླེལ་བ་མྱི་འདུག འདྱི་ནང་ལ་སྔནོ་རྱིས་འདྱི་ཡར་བཅུག་བཞག་འདུག འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། ང་
རང་ཚ་ོནམ་རྒྱུན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱི་བཟུང་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༢ པའྱི་ནང་
གསླེས་ ༤ པ་ནང་ལ་གོང་གསལ་ལླེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་པ་ནང་གསལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དགོས་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་
ཤྱིང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱི་བཟུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། སྱི་
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འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབླེལ་ཐག་གཅོད་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག འདྱི་གཉྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་རླེད། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ལླེའུ་གཉྱིས་པའྱི་དོན་ཚན་ ༣༠ 
པའྱི་ནང་ལ་ "ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོསཀྱི་འགོ་གོན་གང་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབླེབས་ལོ་རླེའྱི་གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གམ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འོས་ཤོག་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་མ་
ཐབོ་པ་ཞྱིག་འག་ོསོང་སྔོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རླེས་ཞུའྱི་རྱིས་འག་ོནམ་ཡང་གཏངོ་མྱི་ཆགོ" ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐགོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  

ནད་ཡམས་དང་དམག་འཁྲུག་དླེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ། བས་ཙང་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་སྐུ་དབང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སྔོན་
རྱིས་ཐོག་ལ་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་དབང་ནང་ལ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རླེད། འདྱི་ཟུར་དུ་
བཅུག་བཞག་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དནོ་ཚན་བཞྱི་པའྱི་
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འདྱི་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལླེན་མླེད། མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་དགག་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་དླེ་ད་ལྟའྱི་ནད་ཡམས་འདྱིས་རྐྱླེན་བས་ནས་ང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕྲད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་དླེ་རྱིགས་ཡོང་མ་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། ནད་ཡམས་རླེད། དམག་འཁྲུག་རླེད། འབྱུང་བའྱི་
འཇྱིགས་པ། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མླེད་པར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ས་ོརྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དླེ་ས་ོབརྒྱབ་ནས་བཞག་གྱི་ཡྱིན་དང་། ཡང་
ན་སོ་ཕླེས་ནས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། དླེ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། སོ་ཕླེས་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྔོན་རྱིས་གཏན་
འབླེབས་མ་གནང་ན་འག་ོསའྱི་ལམ་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཚུགས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་གསུངས་
སོང་། ད་ལྟ་ནད་ཡམས་དླེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཁབ་བསད་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚིག་ཐ་ོདླེ་རྣམ་པ་ཚོར་བསྐུར་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཚགོས་མ་ཐུབ་ནས་བཞག་པ་གང་ཡང་མླེད། ག་དུས་འཚོགས་དགོས་པ་ཆགས་ནའང་ང་ཚོས་ཚགོས་
ཀྱི་ཡོད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་དང་སུ་སླླེབས་ནའང་གང་ལྟར་འཚོགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་
ཆགས་ན་ཚགོས་དགསོ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  
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སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་རླེ་དྲུག་པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དླེའྱི་ནང་ལ་ ༼ཆ་པ།༽ 
འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་སླླེབ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། 
ཆླེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚརོ་བཅད་ཁ་བཏང་གནང་ནས་བཅད་ཁ་དང་པ་ོདནོ་ཡངོ་དུས་ང་
རང་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན་བ་ོའཚབ་ཆླེན་པ་ོབྱུང་སོང་། ཤོག་བུ་དླེ་པར་གགོ་བས་ཏླེ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབཀགས་ཡྱིན། རྒྱལ་ཁབ་དླེ་
འདྲའྱི་ནང་ལ་དླེ་ལྟ་བུའྱི་རདོ་གླེང་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་དང་ཁྱིམས་ལག་བསར་བླེད་མཁན་ཁྱིམས་
ཀྱི་འགླེལ་བཤད་སོན་མཁན། དླེ་འདྲ་བྱུང་གྱི་ཡོད་མླེད་སྐོར་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་དླེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དླེ་
འདྲ་བྱུང་བའྱི་མང་པ་ོནང་ལ་ག་རླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན་མཐའ་མ་དླེར་བར་དུམ་ལྟ་བུ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བསོན་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་
འགོ་ལ་ཆླེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་གཏང་རྒྱུ་བཏང་ཚར་བ་རླེད། ངས་ཆ་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆླེས་མཐ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཅད་ཁ་བཏང་བ་ཡྱིན་མྱིན་སང་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱི་ལབ་རྒྱུ་དླེ་ཚིག་གྱི་དོན་དག་དླེ་
སབས་རླེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་སློབ་ཅྱིག་ཉན་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཁོང་གྱིས་ཚིག་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ཨྱིན་
ཇྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན་ (Not as a Judge But as an Aviator) གསུང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་
ཡོད་མླེད་སྐོར་ལ་འགླེལ་བཤད་ཅྱིག་སོན་རོགས་གནང་། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
བཅད་ཁ་གནང་རྒྱུ་དླེ་གནང་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དླེ་འདྲ་འགལ་འདུག་
ཅླེས་ང་རང་ཚོས་འཕ་ོའགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་བཏང་ཚར་བ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བར་ལན་སུ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན་ནའང་བར་ལླེན་
ཞྱིག་ཕླེབས་ཚར་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 

དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ཆ་པ་དླེ་མར་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་ནང་ལ་ཚིག་གལ་ཆླེ་ཤོས་ ཤྱིག་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ་ཟླེར་
བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དླེ་མླེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེ་མླེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་དླེ་སུ་ཡྱིས་གནང་གྱི་རླེད། དླེ་གལ་ཆླེན་
པ་ོརླེད་འདུག དླེ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་འདྱི་ད་ལྟ་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ངའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནད་འགག་མཐོང་
གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚར་བ་དླེ་ཚར་བ་རླེད། གཅྱིག་གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་། དླེ་ལ་ངོས་ལླེན་མླེད། བཅའ་ཁྱིམས་བགངས་བའྱི་
ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བར་ལླེན་ཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རླེད། གལ་སྱིད་ཆ་པ་དླེ་ཚང་མ་མླེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཁོན་
ནས་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ག་རང་གཏོང་དགོས་ཡོད་ལབ་ན་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ད་ག་རང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་
གཏོང་དགོས་ཡོད་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་རོད་གླེང་ཕུད་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་
རདོ་གཞྱི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ། དླེ་འདྲ་སནོ་ན་གང་འདྲ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རླེ་གནང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཡོད་ན་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འག་ོསངས་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་
སམོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་མར་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སང་ནས་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་
སོང། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་བཞྱིན་དུ་བས་པ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་འདྲ་པོ། གསང་བ་སང་ནས་
འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་གླེང་སློང་བྱུང་གྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་ལ་གསང་བའྱི་འོས་བསྡུ་དླེ་བཀའ་བནོ་དང་རང་དབང་ཅན་
གྱི་སླེ་ཚན་ཁག་ལ་གསང་བའྱི་འསོ་བསྡུ་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏགོས། གཞན་པ་དླེར་གསང་བ་འསོ་བསྡུ་བླེད་རྒྱུ་གསལ་ཡོད་མ་
རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དླེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡདོ་མ་རླེད་ཅླེས་དནོ་དག་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ། ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དླེ་གོས་ཆོད་བཞག་ཚར་བའྱི་སང་ལ་ཞྭ་དཔླེ་ལྷམ་འགླེབས་
བཞག་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས་དླེ་གོས་ཆདོ་རླེད། དླེ་རྱིང་ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་གྱི་གོས་ཆདོ་དླེ་དླེ་རྱིང་
གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཁབ་ཀྱི་མ་རླེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་དནོ་དག་གཉྱིས་པ་ཡྱིན།  

དནོ་དག་གསུམ་པ་དླེ། དླེ་རྱིང་ང་ཚསོ་བསམས་ཕླེབས་པ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབླེལ་
བ་ཡདོ་པའྱི་དནོ་ཚན་དགུ་འདུག ངས་འདྱིར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགག་པ་རྒྱག་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་ལྟར། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཐག་གཅོད་བླེད་དགོས་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་དང་དླེ་འདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་ན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་དགག་པ་རྒྱག་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་འདྱི་ཚ་ོ
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་རླེ་ཟུང་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་
ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་གཏན་འབླེབས་བླེད་བཞྱིན་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་། དནོ་ཚན་ ༥༨ པ། དནོ་ཚན་ ༦༣ པ། དནོ་ཚན་ ༦༦ པ། དོན་ཚན་ ༦༧ པ་བཅས་དནོ་ཚན་ ༥ དླེ་
ཐད་ཀར་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ངས་མཐའ་
མ་གཏན་འབླེབས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོཡྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གཏན་འབླེབས་
བས་པ་ལ་ཁ་སང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འག་ོརྒྱུ་མླེད་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཡོད། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད། འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་
ཁ་སང་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེའང་འགྱིགས་བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ང་ཚོས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་གཏན་
འབླེབས་དླེའང་ནོར་འཁྲུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོདླེ་རྱིང་འདྱི་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ལངས་ཕོགས་
གསལ་པ་ོབས་ནས་བསན་དགོས་ཀྱི་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་
ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 

དླེ་ནས་དོན་དག་གསུམ་པ་དླེ། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་མདོར་བསྡུས་ནས་ཡོང་ན་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱིས་བསོར་སོང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་དླེས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་འདུག ངའྱི་ག་ོསངས་བས་ན་དླེ་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་དླེ་
ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ག་ོསངོ་། དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འཁླེར་ཡོང་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ "བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་སུ་རུང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་
ཐོབ་ཐང་ངམ། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གང་རུང་ལ་གནོད་འགལ་བྱུང་བའམ། སྱི་བའྱི་ཁླེ་ཕན་ལ་གནོད་འགལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཤླེས་
ཚརོ་བྱུང་ཚ།ེ བ་རྱིམ་གཞན་ལ་བསྟུན་མ་དགསོ་པར་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་བརྒྱུད།" ནས་ཞུ་གཏུགས་བླེད་མཁན་མླེད་པ་
ཡྱིན་ན་ཆླེས་མཐའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བཅད་ཁ་བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བླེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། གནད་འགག་ཧ་ཅང་
ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  

མཐའ་མ་དླེར་རྒྱ་གར་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཡབ་ཆླེན་ (Dr. Ambedkar) དླེ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ཁླེད་རང་གྱིས་
བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་འདྱིའྱི་སང་ལ་རྱིན་ཐང་ཆླེ་ཤོས། དོན་ཚན་དླེ་དག་གྱི་ནང་ནས་རྱིན་ཐང་ཆླེ་ཤོས་དང་། དོན་ཚན་
འདྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ལ་ནུས་པ་མླེད་པ་གང་མཐོང་གྱི་འདུག དླེར་ངསོ་འཛནི་བོས་དང་ཟླེར་དུས་ (Dr. Ambedkar) 
ནས། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༣༢ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད། ཁྱིམས་ལ་འགླེལ་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་
དབང་ཚད་དླེ་ངས་དང་པརོ་འཇགོ་གྱི་ཡོད། དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་ཐོན་པ་རླེད། ང་ཚའོྱི་ར་ཁྱིམས་དླེ་
ཕན་ཐགོས་མླེད་པ་ཆགས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ ཐོག་ལ་བརདོ་པ་གཉྱིས་
པ་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གླེང་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞླེས་སངས་རླེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་ནང་དུ་རྣམ་རོག་དང་དོགས་པའྱི་ཆ་འདྲ་པ་ོམང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སང་འདྲ་
བསླླེབས་སོང་། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཐོག་ལ་ཕླེབས་དུས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་ཕྱིན་ནས། 
དླེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་གང་ལ་གང་འཚམ་གཙང་མ་གནང་ཐུབ་པ་དང་གཏན་འབླེབས་གནང་ཐུབ་པ། གང་སར་འཁྱིད་རྒྱུ་
རྱིགས་ཞླེ་དྲག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དླེར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག 
ངས་འདྱི་མ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་སོང་། ག་རླེ་རླེད་ཞུས་ན། ང་ཚརོ་དརོ་དུ་མླེད་པ་ཟླེར་ནའང་འདྲ་འདུག ལྡགོ་ཏུ་
མླེད་པ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། ང་ཚའོྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འགན་དླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། འགན་དླེ་ང་ཚོས་ཕྲག་པར་
བསམས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་སོན་དགོས་པ་བསན། བརོད་པ་དང་པོ་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ། གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། མཆདོ་བརདོ་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བག་ོགླེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞླེས་ནས། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་པ་ོའབུལ་ཐུབ་ན། འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རླེད་བསམས་ནས། དླེ་
སྱིར་བཏང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

དླེ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་མང་པ་ོབསླླེབས་བསད་པ་གཅྱིག་འདྱི། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥ པ། བཅའ་ཁྱིམས་
ཚད་འཛིན། ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་མང་པ་ོབསླླེབས་སོང་། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོ། ཁྱིམས་
ལུགས་དང་། ཆབ་སྱིད་དབང་འཛིན་གྱི་བཀའ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཚ་ོབཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་མཐུན་
པའྱི་ཆ་དླེ་བརྱིས་མླེད་གཏོང་དགོས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་བསར་བཅོས་ནང་དུ་ང་ཚོས་ "ཞུ་གཏུག་" ཟླེར་
བའྱི་ཚིག་དླེ་ཁུར་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་འོག་དླེར་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་
ནང་དུ་ཐད་ཀར་ཚིག་དླེ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་ཆགས་འདུག ཚིག་དླེ་གསལ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་
རྒྱབ་ལོངས་གང་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱི་གསལ་ཁ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་
གས་ོཡྱི་རླེད་བསམས་ནས་བསར་བཅོས་ཁུར་བ་རླེད།  

དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དླེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་སོང་སླེ། དླེར་མ་འོངས་པར་ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག་དླེ་འདྲའྱི་རྐྱླེན་ངན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་
འདུ་འཛོམས་བ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡྱིན་པ་ང་ཚོའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚོད་དཔག་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་དང་། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་སྡུད་ཀྱི་བ་བ་དླེ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འག་ོ
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དུས་མ་འོངས་པར་འགལ་རྐྱླེན་དླེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེ་འདྲའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་ལག་བསར་བླེད་དགོས་ཐུག་ན་བླེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ངླེས་པར་དུ་འདྱི་བླེད་དགོས་པའྱི་
ངླེས་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་གོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་ནས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་འཚོགས་རྒྱུ་གསུངས་
སོང་། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཁ་གསལ་དུ་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  

དླེ་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༥༨ པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གལ་ཏླེ་ང་ཚ་ོའདྱི་ལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱི་གོང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་འདྲ་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
བསམ་ཚུལ་གླེང་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༤༦ པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐབོ་ཐང་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་
སྱི་འཐུས་སུ་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ། དླེའྱི་ཚོགས་ཚུང་གང་རུང་ནང་བགོ་གླེང་བས་པ་དང་། འོས་
བསྡུས་པ། དླེ་འགྱིག་མྱིན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བླེད་མྱི་ཆོག་ཟླེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་
རང་ནས་བཀག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཁླེར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་གཏགོས་འདྱིར་རྒྱབ་ལངོས་དམྱིགས་
ཡུལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་ལག་བསར་གནང་ཕགོས་དླེ་ཁྱིམས་ཁང་ལ་གཏུགས་མྱི་ཆོག་ན། ཚོགས་
ཆུང་དང་འདྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་དླེར་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ག་པར་གཏུག་ཆོག་གྱི་རླེད། རྱིག་པ་འག་ོསངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏུག་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ཏོག་ཙམ་ཤླེས་ཐུབ་ན་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་ཡོད་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

དླེ་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༦༣ པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དནོ་ཚན་ ༩༧ པ། དནོ་ཚན་ ༡༠༡། དོན་ཚན་ ༡༠༧། དླེ་ཚ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་
པ་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པའྱི་རླེས་སུ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འངོས་པར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། ད་ནང་ག་ོབསྡུར་བ་རྒྱུ་དླེ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོང་ཚོས་དངོས་སུ་མཐོང་བསད་པ་དླེ་རླེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དོན་ཚན་ ༦༦ པ་དང་དོན་ཚན་ ༦༧ པ། དོན་ཚན་ ༦༦ པ་
ནས་ ༼ཆ་པ།༽ ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རླེད། ༼ཆ་པ།༽ ཕྱིར་བསྡུ་བླེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེར། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཟླེར་བར་ནང་གསླེས་ ༡།༢ ཡོད་པ་རླེད། ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་འོག་ལ་ ཀ  ཁ། ག  ང་། ཅ། ཆ། ཇ་ཟླེར་
ནས་བདུན་ཡོད་པ་རླེད། བདུན་དླེ་ནས་ ༼ཆ་པ།༽ དླེ་ང་ཚསོ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚོས་ ༼ཆ་པ།༽ འདྱི་དགསོ་
ཀྱི་འདུག་དང་། འདྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཆ་པ།༽ འདྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་དགོས་ཀྱི་
འདུག གོང་ནས་མ་གསལ་བ་ཆ་པ་ནང་ནས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ལ་ཐག་གཅོད་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
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ཟླེར་ནས་ཏན་ཏན་ཞྱིག་བཀོད་ན། ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་རླེད། གོང་ནས་མ་འགྱིག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཐག་གཅོད་
ཟླེར་རྒྱུའྱི་ཚིག་འདྱི་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དབང་ཚད་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཐག་གཅོད་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསླླེབ་
རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞླེ་དྲག་འག་ོདགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

དླེ་ནས་ངས་དནོ་ཚན་ ༦༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ གཞུང་འབླེལ་ཁྱིམས་འཆར་བསར་བཅོས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སང་ལ་
ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ནང་བཞྱིན་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ང་བསད་སའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དླེར་དླེ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
རླེད། དླེ་ཏགོ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚ་ོདགངོས་པ་བཞླེས་པར་ཏགོ་ཙམ་ཁད་པར་ཡངོ་གྱི་རླེད་སྙམ། ཕ་གྱི་ལའང་གཞུང་
འཛིན་པ་དང་སྱིད་བོན་ནས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ (Party) ནང་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཁང་ནས་ (Supreme Court) ཟླེར་གྱི་རླེད། སྱིར་བཏང་
བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སངས་འདྲ་པོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (Full Bench) དླེ་ཧ་ལམ་ (Supreme Judge) དླེའྱི་གངས་
འདྱི་ ༡༡ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། ཡྱིན་ནའང། (Judge) ལྔའྱི་ (Bench) ཞྱིག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་མཐའ་མ་སྦྱང་
བཤད་བས་ཏླེ་གོས་ཚོགས་དླེ་ཡར་བསར་བཟ་ོབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པརླེད། འདྱི་གཅྱིག་རླེད།  

དླེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་སྱིར་བཏང་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ཕ་གྱིར་ (Supreme Court) 
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དླེར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དླེར་ད་
ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྔོན་རྱིས་དང་དླེ་ཚོ་བ་རྒྱུ་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
གནས་ཚུལ་འདྱིར་ངའྱི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་དླེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་དབང་ཚད་གཅྱིག་
བླེད་སོད་བཏང་། དླེ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས་ད་ལྟའྱི་གནད་དོན་དླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བསར་བཅོས་དླེའྱི་
ནང་ལ་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མ་འོངས་པར་སྔོན་རྱིས་ཆ་ཚང་གཏན་
འབླེབས་བླེད་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པ་ཧ་ལམ་གནས་སངས་དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེ་ཡང་ཚང་མས་
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དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་
གནང་སོང་། བཀྲ་ཤྱིས་ཐ་མག་འཐླེན་པའྱི་སྐོར་གཅྱིག ང་རང་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དཔླེ་མཚོན་དླེ་རན་པ་ོའདྲ་པ་ོབྱུང་སོང་། 
ཁྱིམས་བཟ་ོདླེ་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་བས། ཁྱིམས་ཀྱི་བ་ར་དླེ་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་བ་རྒྱུ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་། མ་འོངས་པར་དམག་དང་འབྱུང་བའྱི་གནོད་སོན་རྱིགས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་
རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ཡར་
ཐནོ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་རྱིས་ཕླེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དླེ་ཚ་ོང་རང་ཚ་ོཚང་མས་
མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་རང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་སུ་འཛིན་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་དནོ་དླེ་འག་ོབསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མར་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་ད་རླེས་ཚང་མའྱི་དགོངས་པ་བཞླེས། ང་རང་ཚོས་ཁ་སང་གཏན་
འབླེབས་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེར། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚང་མས་དགོངས་
ཚུལ་ལྷུག་པ་ོགསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས་ཁད་མཚར་དླེ་འདྲ་
གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་བཟ་ོཡྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ། ང་ཚོས་གང་ཟག་སུ་ལ་ལྟ་དགོས་རླེད། གང་
ཟག་སུ་ལ་བལྟས་ནས་འག་ོདགོས་རླེད། དླེ་དང་གཅྱིག དླེ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་དབང་ཚད་
བླེད་སདོ་བཏང་ནས་བཟསོ་ཏླེ། རགོ་ག་ཐུག་རླེད་གསུངས་སངོ་། ཚགི་དླེ་ཚ་ོཕྱིར་འཐླེན་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཚད་ག་རླེ་དང་བརྒལ་ཡོད་པ་རླེད། རང་ཉྱིད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དླེ་འདྲའྱི་
ཚགི་དླེ་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་འཐླེན་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་མ་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ལོགས་ཀར་ཞྱིག་ལ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ཁོན་ནས་ལས་ཀ་ལས་སའྱི་ལམ་ཁ་མླེད་པ་དང་། དགོས་རྒྱུ་མླེད་པ་བཟ་ོཡྱི་འདུག་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ནས། རྦད་དླེ་ཁ་
ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཁྱིད་འགོ་ཡྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ནང་དུ། ཆ་པ་དླེ་གཅྱིག་པུ་རླེད་མྱི་འདུག ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག ཀ་པ། ཁ་པ། ག་པ། ང་པ། 
ཅ་པ། ཆ་པ། ཇ་པ་དང་བཅས་པ་འདུག  

"ཀ་པ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚགི་དནོ་འགླེལ་བརདོ་བླེད་ཕགོས་ལ་བརླེན་པའྱི་རདོ་གླེང་དང་།  

ཁ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཛནི་ལསཁུངས་སམ། ལས་བླེད་པའྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་དང་། དྲང་བདླེན་བྱུང་
མྱིན་ལ་བརླེན་པའྱི་རདོ་གླེང་།  

ག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་དང་། ཁླེ་ཕན་རླེས་འབླེལ་གྱི་རདོ་གླེང་།  

ང་པ། བོད་མྱིའྱི་སདོ་སར་གྱི་ས་ཁང་སྐོར་གྱི་རདོ་གླེང་།  

ཅ་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རདོ་རགོ་དང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་བདླེ་འཇགས།  

ཇ་པ། གཞན་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་འོག་མ་རྣམས་དང་། ཁྱིམས་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་དོན་བླེད་
ཕོགས་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་བ་བར་ཞྱིབ་འཇུག་ལམ་སོན་དང་། སངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད།" ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
དབང་ཚད་ཆ་ཚང་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཁ་ཕགོས་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་མ་ཁྱིད་ནས་ལམ་
ཁ་ཞྱིག་ལ་ཏག་ཏག་འག་ོབཅུག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རླེད་སྙམ། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདྱི་ད་ག་སླེ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། ལ་ོ ༦༠ 
ནང་བྱུང་མ་མངོ་བ་ཞྱིག་བཟསོ་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཉླེས་པ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག ང་ཚ་ོཚང་མ་ནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་དང་། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བླེད་སངས་ཚང་མ་འགྱིག་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱུས་མངའ་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། ཆགས་པ་གནང་བཞྱིན་བཀའ་སློབ་ལམ་སནོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་ལ་སྐུ་དབང་ག་ཚདོ་
ཡོད་མླེད་རླེ་རླེ་བས་ནས་དཔླེ་མཚོན་དང་སགས་ནས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོ་བགོ་གླེང་མང་པོ་ཞླེ་དྲག་མྱི་
དགོས་པ་བས་ནས་ཐག་གཅོད་སང་ལ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་བྱིས་ཡོད་ཙང་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་
གྱི་བག་ོགླེང་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་ལ་མ་གཏོགས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ 
༤༠ པ་དླེ་ད་ལོར་ནད་ཡམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལྟླེ་བ་སྤྲད་སའྱི་དནོ་མཚན་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་
ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། དླེར་ང་རང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དང་ཐོག་བསམ་ཚུལ་དླེ་ག་རང་འཁོར་བྱུང་། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་
ནང་དུ་ཚོགས་མ་ཐུབ་ན་ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ད་ལོར་ང་ཚོར་འཕྲད་པའྱི་ཉམས་མོང་རླེད། འདྱི་ནད་ཡམས་དང་། 
དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་གང་རུང་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ན་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགང་བླེད་ཆོག་གྱི་རླེད་
ཟླེར་བའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རླེད། འ་ོན་ད་ལོ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ལྟ་བུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ན། འཛིན་
སོང་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དླེ་ཚོ་སོ་རྒྱག་དགོས་རླེད་དམ། ག་རླེ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྲྱི་བ་བཏང་སོང་། 
ཐབས་ཤླེས་ག་རླེ་ཡོད། འཆར་གཞྱི་ག་རླེ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཟླེར་སོང་། ཉྱི་མ་གཅྱིག་དང་བླེད་ཀ་
ཡྱིན་ས་ཡོད། ཧ་ལམ་ཉྱི་མ་གཉྱིས་རྱིང་བསམ་བ་ོབཏང་ཡྱིན། ངས་འདྱི་བས་ན་འགྱིག་ས་རླེད་བསམས་པ་ཞྱིག་དངསོ་གནས་
དྲང་གནས་དྲན་མ་སོང་། དླེ་ཡྱིན་ཙང་འདྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཁླེར་ནས་ཕླེབས་ན། ཚོགས་འདུ་ཕར་འགང་བླེད་
ཆོག་པ་དླེ་བས། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པར་ད་ལོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་བསར་བཅོས་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཁ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ་གྱི་འག་ོསངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རླེད།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ནང་དུ་ "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་" ཟླེར་བ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་སང་ལ་སླླེབ་ཀྱི་མླེད་དམ་སྙམ་པ་ཞྱིག་ལབ་སོང་། ངས་དླེར་འགླེལ་བ་ག་རླེ་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལབ་ན། ངས་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་འདུག་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གསལ་
པ་ོབཟསོ་ནའང་འདྲ་མ་བཟསོ་ནའང་འདྲ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་། ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་དླེ་དག་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་གྱི་ལས་དནོ་རླེད། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་ནང་ནས་རྣམ་བཀར་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག འ་ོན་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་བཙུགས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དནོ་
ཚུད་ཀྱི་མླེད་ན། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སང་ནས་གང་འདྲ་བས་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་འགླེལ་བརདོ་བས་
པའྱི་ཐོག་ནས་བསར་བཅོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔླེ་ཡག་པོ་འདུག་སྙམ། ང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་
དགསོ་རྒྱུ་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་དླེ། བཅའ་ཁྱིམས་ཞླེས་འཇུག་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོདནོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ལས་དོན་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་ཚུད་ཀྱི་མླེད་ན་མླེད་པའྱི་མླེད་སངས་རླེད། ངའྱི་
སྔནོ་མ་བཀའ་སློབ་མཇལ་པ་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་དླེ་འདྲ་ཡོད་བསམས་སངོ་།  
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ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༦༦ པ་དླེ་རླེད། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་རླེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ༼ཆ་པ།༽ ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་དླེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་
ཁག་" འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཟླེར་བ་དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ག་རླེ་
འགླེལ་བརོད་བས་ནའང་བླེད་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ཁག་དང་། སོགས། མང་པོ་ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་ཚོ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་ཁནོ་ནས་འཇུག་གྱི་མ་རླེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་སློབ་ནང་ལ་ངས་མཇལ་སོང་། "སོགས་
" ཡོད་ན་ཡར་འཐླེན་འཐླེན་མར་འཐླེན་འཐླེན་རླེད། "ཁག་" ཡོད་ན་ཡར་འཐླེན་འཐླེན་མར་འཐླེན་འཐླེན་རླེད། དོན་ཚན་ ༥༨ 
པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ ༼ཆ་པ།༽ ནང་དུ་ "གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རོད་གཞྱི་ཁག་" ཟླེར་དུས་ག་
པར་འཁྱིད་འཁྱིད། ག་རླེ་བས་བས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ཁྱིམས་ཀྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ནང་དུ་ཁག་དང་
སོགས། མང་པ་ོཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་ཚ་ོའག་ོཡྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་འག་ོལུགས་འག་ོསངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རླེད་དམ། རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་མ་རླེད་དམ། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བསར་ཞྱིབ་
ཕླེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བསར་བཅོས་ཡངོ་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད།  

དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེ། དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ "ཞུ་གཏུག་" གྱི་
ཚགི་དླེ་དང་། དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ "ཞུ་གཏུག་" གཉྱིས་ལ་ག་ོརགོས་འདྲ་པ་ོདླེ་ནས་གསལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་
བཞླེས་ཟླེར་བར་ཁ་སང་གོས་ཆོད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་གནས་བབས་གསལ་པོ་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། གལ་སྱིད་
ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཀྱི་དབང་ཚད་དླེ་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན་ན། དནོ་ཚན་ ༥ པར་བསར་བཅོས་ཕླེབས་དགོས་ཀྱི་རླེད། ཁ་སང་གྱི་
གནས་ཚུལ་དླེ་ཡན་ཆད་རླེད། དླེ་རྱིང་ནས་བཟུང་སླེ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དབང་ཚད་དླེ་ང་ཚསོ་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དནོ་
ཚན་ ༥ པར་བསར་བཅོས་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཀྱི་དབང་ཚད་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ལ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཡོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དང་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱི་ལུང་འདྲླེན་བས་ན་མ་འགྱིག་པ་དླེའང་། ངས་འདྱིར་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟླེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ ལ་འོས་
བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་སབས་རླེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆླེས་གསུངས་པ་དླེའྱི་ནང་དུ། 
སྐབས་དླེ་དུས་ཁོང་ཚོགས་གཙ་ོརླེད། "ཚང་མས་ངླེས་པར་དུ་མཁླེན་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་དླེའྱི་འགོ་ལ་བཟསོ་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སངས་དང་། 
ང་ཚའོྱི་སྐབས་བབས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་བརླེན་ནས་བཟསོ་པ་ཤ་སག་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱི་ལ་དཔླེ་བཞག ཡང་ན་ལུང་དྲངས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་རྣམས་དླེ་དང་མཐུན་པ་བླེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྭ་དཔླེ་ལྷམ་
འགླེབས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད།" དླེའྱི་འོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཡར་ལངས་སོད་མཁན་
གྱི་གང་ཟག་འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནད་དོན་རླེ་རླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ས་དླེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོ
མཆོག་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེ་ཡྱིན། དླེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་མ་གཏོགས་སྐབས་བབ་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་
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ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ས་ོསོའ་ིགནད་དནོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་དང་གནས་བབས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་ན། ངའྱི་མྱི་ཚ་ེ
འདྱི་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཡོད་པ། རྒྱུ་མཚན་རྒྱབ་ལོངས་དླེ་འདྲ་ཡྱི་ཐོག་ནས་འགླེལ་བརོད་བས་ན། ང་ཚོའྱི་བགོ་གླེང་འདྱི་ཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་བ་ོབསླེད་རག་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་བག་ོགླེང་འདྱི་ལྷུག་པ་ོཡོང་རྒྱུ། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་
གྱི་འདུག་དྲན་ནས་འདྱི་ཚ་ོཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་གཞྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁླེན་པ་དང་མ་གཟྱིགས་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་ཞུ་
བ་དང་། མཉམ་དུ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ང་ཚོའྱི་དབར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ཚང་མ་སྐབས་ཐོག་སོ་སོ་སོ་སོར་ཚིག་ཐ་ོབསྐུར་
ཡོད་པ་རླེད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ དླེར་
ཐུགས་ཞྱིབ་མ་གནང་ན། དླེའང་ཁད་མཚར་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ནས་བསར་བཅོས་འགའ་ཤས་མ་བས་ཀ་མླེད་རླེད། བླེད་དགོས་
ཀྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཙ་ོབ་ོཐུག་ས་གཅྱིག་དླེ་གང་ལྟར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་བས་ནས། དླེ་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱིས་གནད་དོན་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་ཡང་མྱིན་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རང་གྱི་ངོས་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རོད་ལླེན་པ་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབོར་ཐུག་བསད་
འདུག་སྙམ། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐུ་དབང་འཕྲོག་རྒྱུ་དང་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རླེད་མྱི་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། 
འགླེལ་བརོད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་ནས་ཆ་ཤས་ལླེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག་གྱིས་
ཀང་གསུངས་སོང་། ང་རང་གྱི་མོས་མཐུན་བླེད་མ་ཐུབ་པ་དླེ་རོད་རགོ་བྱུང་ཚར་པའྱི་རླེས་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་ཐུག་ས་དླེ་ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་རླེད། མང་གཙ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་རང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་དླེ་འཁོད་ཡོད་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རོད་རོག་ཞུ་གཏུག་བླེད་མཁན་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མར་ལག་པ་འཆང་འག་ོབ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
དླེའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་རོག་ཅྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་བཏང་ན་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དནོ་ཚན་ ༥༨ པ་དླེ་གོང་དུ་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་བཤད་པ་
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ཡྱིན། དླེ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་སྦྱོར་རྱིང་པ་རང་ལ་བསད་ན་ཡག་གྱི་འདུག་སྙམ། ཕལ་ཆླེར་རླེ་རླེ་བས་ནས་འོས་
ཤོག་འཕླེན་གནང་གྱི་རླེད།  

དླེ་བཞྱིན་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གསུངས་སོང་། དངསོ་གནས་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བཙུགས་
པ་དླེ་མྱི་མང་གྱི་ལྟ་རགོ་ཡོང་བ་དང་། ཁྱིམས་དྲང་བདླེན་ཡངོ་བ་དླེ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡང་ཡང་ཆགོ་མཆན་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ (Suo Moto) སྐོར་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ལུང་འདྲླེན་
བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ལྟར་རླེད། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་
བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་འདྱི་ལུང་དྲངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཉླེ་ལམ་ (Suo Moto) གྱི་ཐོག་ནས་
ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་གནད་དོན་ཞྱིག་ལ་ལག་པ་འཆང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་
ཁང་པ་མླེད་མཁན་ལབ་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་ (Migrant Labourer) གནས་སོས་བས་ནས་ས་ལས་ར་ོལས་བླེད་
མཁན། ཁོང་ཚོར་གཞུང་གྱིས་ལྟ་རོག་བས་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་རྒྱ་གར་ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་ལག་པ་འཆང་ནས་ལས་ཀ་བས་
འདུག གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ང་དགག་པ་གང་ཡང་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བཅན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགོ་
སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡོང་བསད་པ་དླེ་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོས་
ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་དླེ་དངོས་འབླེལ་རླེད། གང་ལྟར་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག 
བག་ོགླེང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་ོས་ོལ་ཡང་བསམ་ཚུལ་ཡོད། ད་དུས་ཚདོ་ཡོད་མ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བཤད་
ཀྱི་མྱིན། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ད་རླེས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འགྱིག་མ་སོང་ཟླེར་མཁན་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་རྐྱང་བྱུང་མ་སོང་། གནད་འགག་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ངོས་ནས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་
ནས། སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ཚདོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རླེད། ང་རང་ཚརོ། ཉམ་ཐག་ཐགོ་ལ་གླེང་སློང་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་། (Suo 

Moto) བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ཐོག་ལ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་ཀྱི་
འདུག ང་རང་ཚ་ོབཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། 
ཡྱིན་ནའང་བླེད་སོད་ལོག་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་ན། ནང་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་དླེའང་དགོས་ཡག་ཅྱིག་རླེད་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དབང་ཆ་ར་བ་རང་ནས་འཕྲོག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། ཞུ་
གཏུག་རོད་ལན་བླེད་མཁན་ཡོད་ན་གང་ལྟར་ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་རླེད། 
ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རདོ་གླེང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཞུ་གཏུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
དླེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལླེན་ཆོག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་དཔོན་གསུམ་ཡོད་པ་
རླེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་རླེད། ཕག་ལས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། གཞུང་ཞབས་རླེད། 
ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མཁླེན་རྒྱ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རླེད། རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་ལྟ་བུ་བས་ན་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་མཁླེན་རྒྱ་ག་ཚདོ་ཡདོ་
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པ་རླེད། གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དླེར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་དཔོན་དླེ་ཚ་ོཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལགས་སོ། ཁྱིམས་དཔོན་ཟུར་པ་རྣམ་པ། དླེ་ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་རྣམ་པས་ཕག་ལས་ཚང་མ་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཀུན་སློང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཆགས་
ཡོང་གྱི་འདུག མཐའ་མའྱི་ཞུ་གཏུག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་ལ་བསྟུན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ (Immunity) སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། 
རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛིན་ལ་ (Immunity) ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Defamation Case) 
རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ (Criminal) ཡྱིན་ན་རྒྱག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། (Civil 

Defamation) བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ང་ཚོའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། ཁ་མཆུ་ཨང་ ༢༠ པ་བྱུང་རླེད། 
བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གྱི་ནརོ་ཡདོ་པ་དང་འགྱིག་ཡོད་པ་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་
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དླེར་དབང་ཚད་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ 
༥ ཟྱིན་སོང་།༽ མཐའ་མ་དླེར་ཞུ་རྒྱུར་གོས་ཚོགས་ལ་སུའྱི་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། གོས་ཚོགས་ལ་མྱི་མང་གྱི་
འབུལ་གྱི་རླེད། འསོ་བསྡུ་བསླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་དོན་ཚན་ ༤༠ པའྱི་སང་ལ་གཅྱིག་ཞུ་
དགོས་བསམས་སོང་། གཞན་བར་ལམ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་རླེས་འབས་ཀྱི་བསར་བཅོས་བླེད་དགོས་པ་ཆགས་ནས་
ཕླེབས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  

དོན་ཚན་ ༤༠ པ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། དོན་ཚན་ ༥༢ པ། 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། ནང་གསླེས་ ༡ པའོ་ིནང་དུ། "བཀའ་ཤག་ནས་ལ་ོལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་སྱིག་
འཛུགས་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་འཆར་ལོའ་ིཡོངས་འབབ་ཇྱི་ཡོད་དང་། 
འག་ོསོང་གཏངོ་འཆར་ཇྱི་ཡོད་ཟུར་འཇོག་དང་འཚེམས་ལུས་མླེད་པའྱི་ལ་ོའཁོར་སྔནོ་རྱིས་འགོད་འབུལ་བླེད་དགོས།" ཞླེས་
འཁོད་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད་ཟླེར་ནས། དླེ་ནས་ནང་གསླེས་ ༢ པ་དླེའྱི་ནང་དུ། "གོང་
གསལ་ ཀ པའྱི་ཁངོས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོངས་འབབ་ནས་གཏོང་དགོས་ངླེས་ཅན་གྱི་འག་ོགོན་ཁག་གཤམ་གསལ།" ཞླེས་
ཀ ཁ། ག ང་བཅས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ཐག་གཅདོ་བླེད་དགོས་མླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོ
བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་ནས་ནང་གསླེས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ "གོང་གསལ་ལླེ་ཚན་དང་པོའ་ིཁ་
པ་ནང་གསལ་དངུལ་གྱི་འག་ོསོང་དགོས་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཤྱིང་། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་། གཅོག་འཕྲྱི། 
འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སློག་བཅས་ཇྱི་འསོ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" འཁོད་ཡོད་དུས། འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱི་བླེད་དགསོ་པ་
ཞྱིག་གསུངས་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྔོན་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དླེའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་བལྟས། དླེ་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཚུར་ཕླེབས་ན། 
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འདྱི་དགོས་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལྟ་བུ་ལྡགོ་མླེད་ཀྱི་དུས་ཚདོ་དླེ་འདྲ་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དགོས་ངླེས་ཅན་
ཞྱིག་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་བླེད་དགོས་ཡོད་གསུངས་ཡོད་ཙང་། སྔོན་ལ་ང་
ཚསོ་དླེའྱི་འག་ོསངས་ཤྱིག་བཟསོ། དླེ་ནས་མར་ཕླེབས་དགསོ་ཀྱི་མླེད་དམ་སྙམ། དླེ་འདྲ་གལ་སྱིད་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་གཞན་པ་ནང་བཞྱིན་ཛ་དྲག་མྱི་འདུག སོང་ཙང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་གནང་གྱི་
ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་མླེད་དམ་སྙམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དླེའྱི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁླེན་
གསལ་རླེད། མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་ཟླེར་དུས་ཁྱིམས་བཟ་ོམཁན་རླེད། ཁྱིམསབཟ་ོ
ལྷན་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་བཟོས་པ་དླེ་འཛིན་སོང་གྱིས་ལག་བསར་གནང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཁྱིམས་དོན་གྱི་རོད་རོག་ཡོང་ན། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐག་བཅད། དླེའྱི་འགོ་སངས་ཚང་མས་མཁླེན་དགོས་རླེད་སྙམ། ང་རང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆ་
བཞག་ན་ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁླེར་ཡོང་བ་འདྱི་དུས་ཐོག་གྱི་ཆར་པ་རླེད་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་འདུག དླེ་མ་
གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་འདྱི་གཙ་ོབ་ོག་རླེ་རླེད། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་མཚོན་
ན་རྒྱལ་ཁབ་དླེར་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། ང་ཚ་ོལ་མཚོན་ན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྲུང་སོབ་བླེད་པའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། 
གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད། འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལླེའུ་དང་པ་ོདླེའང་སྲུང་སོབ་བླེད་
ཐུབ་མྱི་འདུག འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ལབ་མཁན་ཁངོ་
རྣམ་པའྱི་བླེད་ལུགས་བླེད་སངས་ལ་བལྟས་ན། རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁྱིམས་དྲངས་ཡོང་གྱི་
འདུག འ་ོན་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གསལ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གཏམ་བརོད་ཀྱི་རང་
དབང་བཀག་ཡོད་པ་རླེད། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་རླེད། ད་དུང་ངས་གཟོན་བས་ནས་བཤད་པ་
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ཡྱིན། དླེ་རྱིང་ངས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། གཙ་ོབོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་། ཁོང་གྱི་བཀའ་སློབ་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོས་གོང་འཁླེར་དགསོ་ནའང་ངས་ཁླེར་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཐབོ་ཐང་དླེ་འཕྲགོ་
ཡོད་པ་རླེད། འ་ོན་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦ པ། ང་ཚསོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་མྱི་ཆགོ་ཟླེར་བ་དླེར་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༢ པ་དླེ་རླེད། 
༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་
གནང་།༽ དླེ་ཡྱིན་དུས་ངས་བསར་བཅོས་དླེ་ག་རང་སང་ལ་བབ་བསད་ཡོད། བས་ཙང་ང་ཚསོ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་
བ་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དང་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་
འཛིན་ནམ་རྒྱུན་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངླེས་པར་དུ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་དླེ་ཤླེས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རླེད། གལ་སྱིད་
ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཙམ་ཡང་མླེད་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འ་ོན་དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་སང་ལ་ལྷག་བསད་ཡདོ་ན། 
ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་འགན་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ཁྱིམས་དླེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མ་འོངས་པར་ད་ོཕགོ་མྱི་འག་ོ
བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་བཟ་ོཐུབ་པ་བླེད་དགོས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་མང་གཏུག་བཤླེར་འགོ་
ལུགས་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་དོན་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ ༼ཏ་པ།༽ ཟླེར་བ་དླེ་སླླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགག་ས་དང་ཐུག་ས་དླེ་
དླེར་ཐུག་ནས་བསླླེབས་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་མླེད་པ་གསལ་པོ་རླེད། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
ཁྱིམས་ལུགས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ར་ཁྱིམས་དང་མ་འགལ་བ། འགལ་བའྱི་ཆ་དླེའང་རྱིས་མླེད་ཡྱིན་ཟླེར་
ནས་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཁོན་ནས་མླེད་པ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས་ཡོང་དུས་ཐུག་ས་གཙ་ོབ་ོདླེར་ཐུག་བསད་ཡདོ་པ་
རླེད། ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་འཕྲགོ་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འོངས་པར་ལག་བསར་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་
མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ། ང་ཚོས་དླེ་ལག་ལླེན་བསར་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་ཁྱིམས་ལུགས་བསར་བཅོས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཐགོ་ལ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ས་ོསོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་གནས་བབས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ས་ོ
ས་ོདགའ་མྱིན་དགའ་མདོག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འདྲ་མྱི་འདྲ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་འདུག དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཤོད་དགོས་ན་བཤད་
མྱི་ཚར་བ་ཞྱིག་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གནང་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བཤད་འདདོ་མླེད། རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་ཚགོས་ནང་
དུ་ཤླེས་མཁན་གྱིས་ཤླེས་ཚར་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་དུང་ཤླེས་ནའང་མ་ཤླེས་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་སདོ་མཁན་
མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཧ་ཅང་ཞྱིག་བརྱི་དགོས་རླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ནའང་། 
དླེ་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་ལླེན་བསར་ཡོད་དམ། གོང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འོག་མང་ཚོགས་བར་དུ་ངས་དྲྱི་བ་བཏང་ཡྱིན། 
དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་མླེད་པ། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ས་བརན་དང་། ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་སྤུངས་
ནས་འགོ་དགོས་ན། ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་བསར་བཅོས་དླེ་བཟོས། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མྱི་འཕྲད་པ་ཞྱིག་ལ་འབད་
བརནོ་བླེད་དགོས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ཐླེངས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་འཁླེར་ཡོང་བ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། དླེ་ང་ཚོའྱི་མ་འངོས་
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མདུན་ལམ་ཆླེད་དུ་རླེད་མ་གཏོགས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཆ་འཕྲགོ་པའྱི་ཆླེད་དུ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་བླེད་ཀྱི་
ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིླེད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༤ པ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གཅྱིག་གནང་ན་ང་ཚའོྱི་ད་བར་གྱི་ལས་དནོ་
དླེ་ཚ་ོག་རླེ་ཆགས་ཡོད་མླེད་འདྱི་མཁླེན་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐུགས་ལ་གཞག་རྒྱུར། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་ཐགོ་ལ་བཀའ་མལོ་
ཁོན་ནས་མ་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོ་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་
ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ་ཡོངས་རོགས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་
བསམས་སོང་སླེ། ཚོགས་གཙོའྱི་སངས་འཛིན་འོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཤད་མྱི་ཆོག་གསུངས་པ་ལྟར། དླེའྱི་སྐོར་
ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཁ་སང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་སྤྲད་པའྱི་དབང་ཚད་གཞྱིར་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཚང་མ་
འཕ་ོའགྱུར་ཟྱིན་པ་རླེད། དླེ་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་བཅའ་ཁྱིམས་འགལ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་དགོས་
ཆགས་པ་རླེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་ཕྱིར་བསྡུ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་མདོག་མདགོ་གསུང་གྱི་འདུག དླེ་ཟླེར་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚསོ་
ཁྱིམས་འགལ་བས་པ་དླེ་ཚ་ོའགྱིག་འདུག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོས་ནོར་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ་ནོར་ཡོད་
ཟླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཁས་ལླེན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། དླེའང་ངས་དྲྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་
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འགལ་མླེད་ལ། འགལ་མླེད་པ་ཞྱིག་ལ་འགལ་ཡོད་ལབ་ཐུབ་ས་མ་རླེད་ཅླེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས། མཚན་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་མ་རླེད། ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
ཁྱིམས་འགལ་བས་པ་དླེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཡོད་ཟླེར་ནས། ཨང་དང་པོའ་ིགས་ལ་ལང་མཁན་ཞྱིག་རླེད། དླེ་རྱིང་གོས་
ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་མོས་མཐུན་མླེད་པ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་འགལ་མཁན་དླེ་ཚ་ོཧ་ལམ་སྱི་འཐུས་དླེ་ཚ་ོརླེད་མདོག་མདགོ་
བླེད་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྙམ། དླེར་ང་ཚོར་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཨླེ་མཚར་ལྟ་སྤྲླེའུ་མག་ོདང་། ཨླེ་དྲག་
ལྟ་གལ་མགོ ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་འདྲ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་རླེས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་མྱི་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལག་ཆ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། དླེར་ངས་མོས་མཐུན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་ོཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པས་བཅའ་ཁྱིམས་བླེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་ནས་བཅད་ཁ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་
པར་དླེ་འདྲ་བླེད་སདོ་ལོག་པ་གཏོང་ས་མླེད་པ་བཟ་ོཐབས་བླེད་དགསོ་པ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འདུག ཁྱིམས་
འཆར་དླེ་ཚ་ོབསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  

 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་གསུང་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཁྱིམས་
ཡྱིག་གྱི་བརོད་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་མ་གཏོགས་༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 
ཞུས་ཚར་ཡྱིན་གསུང་གྱི་འདུག མར་བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་འགླེལ་བརདོ་ཡར་མར་འཕྲོས་ནས་འགླེལ་
བཤད་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་མཉམ་ཞུགས་བླེད་འདདོ་མྱི་འདུག  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
བཞུགས་རགོས་གནང་། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅསོ་འདྱིའྱི་ང་ོགདངོ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རགོས་གནངོས་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༣: ༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན།   
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པར་ཆ་ཤས་ལླེན་གྱི་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ང་
ཚའོྱི་ཆ་ཤས་ལླེན་སངས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་དླེ་ས་ོཔ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ལ་ཕྱིན་སོང་། ཁ་སང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག  

 

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 དླེ་ནས་འདྱིར་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༤ པ། གོས་
བསྡུར་བཀག་སོམ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་གང་རུང་འཕ་ོ
འགྱུར་བ་རྒྱུའྱི་སྐོར་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་རོག་ཞྱིབ་ཐོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སུ་སྙན་ཐ་ོའབོར་བའྱི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་དླེ་མྱིན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་སྐོར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
གླེང་སློང་དང་། གོས་བསྡུར་བླེད་མྱི་ཆོག་ཅླེས་གསལ་འདུག ཁ་སང་གྱི་ལས་དོན་བས་པ་དང་དླེ་རྱིང་ང་ཚོས་བག་ོགླེང་བླེད་
བཞྱིན་པ་དླེ་ཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བསླླེབས་ནས་ཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གསུང་མཁན་དླེས་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་
གསུངས་མ་སོང་། དོན་དག་ང་ོམ་དླེ་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བླེད་ཕོགས་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆགོ་གྱི་
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མ་རླེད། དླེ་ཁ་སང་གནང་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་གནང་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེ
བརན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། 

ལས་རྱིམ་བསར་བཅོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༤ པའྱི་འོག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་
བག་ོགླེང་བླེད་མྱི་ཆགོ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པས་
ལས་ཀ་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་དང་། དླེ་སྔའྱི་བླེད་སངས་ལ་བརླེན་ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲ་འགྱུར་གྱི་རླེད་ཟླེར་བའྱི་
ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགོ་གྱི་མླེད་པ་རླེད་དམ། དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་འདྱི་ནག་ཁུང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཕར་གཏང་
རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་འདྱི་ལ་བསར་བཅོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བས་ན་གནད་འགག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དང་། སྔོན་མ་གནང་
སངས་ལ་བརླེན་ནས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་བ་རླེད་ཟླེར་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གླེང་ཆགོ་གྱི་མླེད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥༤ པའྱི་ནང་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་གཞན་གཉྱིས་
འཕ་ོའགྱུར་གཏངོ་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་སླླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཡང་ན། དླེ་འདྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། 
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདླེ་འབོར་བ་ཡྱིན་ན། དླེ་ནས་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་འཆད་ཆོག་གྱི་རླེད། འགྱིག་
དང་མ་འགྱིགས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཁ་སང་ཁ་ཐུག་སླླེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་ག་རླེ་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ནའང་གསུང་ཆགོ་གྱི་
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རླེད། དླེ་རྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཡྱིན་ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ང་ོགདོང་ནས་མ་གཏོགས། ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་
ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕགོས་ཐགོ་ལ་དང་པ་ོཉྱིད་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མླེད། དླེ་ཁ་སང་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་གྱི་བག་ོགླེང་དླེ་ཕར་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག 
དླེ་ཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཞུས་ན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཐལ་ཆ་ཆླེ་ཤོས་ལ་ཁ་སང་གྱི་གནད་དནོ་
དླེ་དག་ཤ་བང་རྒྱུ་རླེད་ཟླེར་ནས་ཐ་སྙད་གཅྱིག་བླེད་སདོ་བཏང་སོང་། དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམ་རླེད། ལས་འབས་འཁརོ་བ་
རླེད་ཅླེས་ཟླེར་བ་ཡྱིན་ན་ཨའུ་ཙ་ིརླེད། ངས་རགོ་རགོ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་ལ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དག་ཤ་ལླེན་ས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ལ་ལས་འབས་འཁོར་བ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེའང་
འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་དླེ་འདྲ་བཤད་བསད་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མ་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ ཀྱི་ནང་དོན་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་ག་རླེ་ཡོད་ནའང་གསུང་རོགས་
གནང་། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འགྱིགས་དང་མ་འགྱིག་གཟྱིགས་མཁན་དླེ་ཚོགས་གཙ་ོརླེད། ཁོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་
ཡོང་གྱི་རླེད། ལས་རྒྱུ་འབས་བརྱི་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་ལས་འབས་འཁོར་བ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་
འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ཚིག་མཐོལ་བ་དླེ་མ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁ་ཐུག་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།༽ 
ལགས་ས་ོདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་དླེ་ང་ཚ་ོསངས་རྒྱས་ཀྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དགླེ་འདུན་པའྱི་འདུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་ཁོ་རང་ལ་ཁད་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། སྱིག་གཞྱི་དླེས་ལས་དོན་ཐག་གཅོད་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས་སྱིག་གཞྱི་དླེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཁྱིམས་ལུགས་ཡོངས་
རོགས་ཀྱི་སྱི་ཆོས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་གྱི་གནས་སངས་དླེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དླེ་རྱིང་འདྱི་ནས་སྱིག་གཞྱི་
ཁག་ཅྱིག་གཏན་འབླེབས་མ་བས་རང་བས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་གནས་
སངས་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་ནས། དླེ་རྱིང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ཡོངས་རགོས་ལ་རྒྱུག་པ་ལླེབ་བརྡུང་བས་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་བཞག་པའྱི་ལྷན་ཁང་དླེའྱི་ཚགོས་མྱི་གང་འདྲ་འདླེམས་ཀྱི་ཡྱིན། ལམ་འདྲ་པ་ོམླེད་
པ་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། འདྱི་དོན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས་ཁ་སང་གྱི་སླེམས་ཚོར་དང་
སླེམས་སྡུག་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙ་ོརྐ་བ་གཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་བརྒྱབ་ནས་
འཇགོ་དགོས་ཆགས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡོད་རླེད།  

 འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ན། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
གཞན་གཉྱིས་གང་རུང་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་འོས་གཞྱི་གདམ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་རྒན་པ་དང་། སྱིད་སངོ་། ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་བཅས་ཀྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་པར་སོང་། ཆླེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ང་ཚོས་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ཚར་བ་རླེད། དླེའྱི་ལས་འབས་འཁོར་ནའང་འདྲ་འདུག དག་ཤ་བངས་ནའང་
འདྲ་འདུག འཕ་ོའགྱུར་བཏང་ཚར་བ་རླེད། ཚགོས་ཆུང་དླེ་འཛུགས་མཁན་ཐགོ་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་དགངོས་དནོ་ལམ་ཁ་མླེད་པ་
ཡྱིན་ཙང་། ལམ་ཁ་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་འདླེམ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། 
གོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་དུས་ཚོགས་ཆུང་གདམ་རྒྱུའྱི་འོས་ཆོས་དླེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་མ་
རག་པ་ཡྱིན་ཙང་དླེ་རྱིང་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཟླེར་བ་དླེ། 
དླེའྱི་ཚ་ེདླེའྱི་དུས་གླེང་གཞྱི་རླེ་ཡོང་དུས་དླེ་ལ་དཔགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ལམ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་མ་གཏོགས། 
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དླེས་གཞན་དག་གྱི་དབང་ཚད་འཕྲགོ་པ་དང་། དླེ་འདྲའྱི་རྣམ་རགོ་ལངས་བསད་ན་རྣམ་རགོ་ཟ་དྲགས་པ་རླེད་ཅླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་དླེར། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་གང་བས་པ་དླེར་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ཚང་མས་འགན་འཁླེར་
དགསོ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དླེ་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ང་ཚའོྱི་ཚབ་བས་ནས་བཞག་
པ་ཞྱིག་རླེད། སྐུའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་གསུང་གྱི་གསུང་ཚབ་བས་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་
བཅས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་ཐག་གཅོད་བས་བཞག་པ་དླེ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
ཆགས་ཡོད་མ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་ལླེའུ་ ༤༩ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ། སྱི་འཐུས་ཉུང་མཐའྱི་གངས་ཚད་མ་
ལོངས་པར་ཚགོས་འདུ་ཉྱིན་གངས་བདུན་ལྷག་ཕར་འགང་བླེད་དགོས་བྱུང་ན་ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པོས་ཚགོས་འདུ་ཕར་འགང་
གྱི་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུ། ཞླེས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐག་གཅདོ་གཅྱིག་རླེད། ཐག་གཅདོ་དླེའྱི་སང་
ལ་དྲང་པ་ོམྱིན་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་བས་པ་ལ་བརླེན་ནས། ལས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བསགས་ནས་འབས་བུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་ཙང་ཁ་སང་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྔོན་གླེང་ལ་མོས་མཐུན་ཡདོ་
གསུངས་སོང་། སྔོན་གླེང་ལ་མུ་མཐུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་དླེ་དག་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་མོས་
མཐུན་བས་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་དོན་ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ལྷག་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་ཚར་བའྱི་གོས་ཆོད་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། དླེར་ཡྱིད་ཆླེས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དང་བླེད་ཀྱི་མླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ན། བཅའ་
ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེར་སོ་སོས་ར་བའྱི་ཕུལ་བཞག་པའྱི་དམ་བཅའ་དླེ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་ཁ་སང་གྱི་ཚོར་བའྱི་སང་ལ་མ་ཕྱིན་པ་བས་ནས། དླེ་རྱིང་སང་
ཉྱིན་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཤང་ཐུབ་པའྱི་ཆླེད་དུ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཀགོ་དགསོ་ཀྱི་རླེད་
ཅླེས་ནན་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་འཛནི༌ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་གྱི་གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དླེ་ང་ཚོས་དོན་དངོས་
སུ་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགོས་ན། ད་ཐླེངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་ས་མ་རླེད། དླེ་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་
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མཚན་ག་རླེ་རླེད་ཅླེ་ན། མ་གཞྱི་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་འཁླེར་མཁན་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུན་
ལས་རྣམ་པས་ད་ལྟའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་སོང་བ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་དོན་ཚན་ ༩ ཡོད་པ་
ཡང་གསུངས་སོང་། དླེ་ནང་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིར་བསར་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་
མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དླེར་བརླེན་དླེ་རྱིང་གྱི་གཞུང་འབླེལ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འདྱི་གནས་སྐབས་ཕྱིར་འཐླེན་
བས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་གོས་ཚོགས་འཕར་མ་ཞྱིག་འཚོགས་རྒྱུ་སྐོར་གསུངས་
སོང་། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཕར་ཕྱིར་འཐླེན་བས་ན་ཡག་པ་ོམླེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག  དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། འདྱི་འདྲའྱི་རྒྱབ་ལངོས་
མང་པ་ོཞྱིག་གླེང་གྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འུར་ཟྱིང་བསླངས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་འཁབ་སོན་
བླེད་ས་ལྟ་བུ། དླེ་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་
འབབ་མྱི་ཐུབ་པ་གཏན་ཁླེལ་རླེད་འདུག དླེའྱི་སང་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་སངས་འཛིན་ནམ་བསམ་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དམྱིགས་བསལ་དོན་ཚན་ ༤༠ པ་དང་། དོན་ཚན་ ༦༣ པ། དོན་ཚན་ ༩༧ པ། དོན་ཚན་ 
༡༠༡། དོན་ཚན་ ༡༠༧ དླེ་དག་དླེ་རྱིང་བསར་གཅོས་མ་བས་ན་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། འསོ་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརླེན་གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་དླེ་རྱིང་བསར་
བཅསོ་མ་བས་ན། རླེས་མ་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཚསོ་དམ་བཅའ་འབུལ་ས་མླེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་
སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་ཡང་བསར་རྐྱོང་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལྔ་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོལ་མ་
གཏོགས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། དླེ་དག་ལ་སྐར་མ་ ༣ རླེ་ཡོད། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ངས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། དོན་ཚན་ ༥ པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་
གཏུག་བ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཤྱིག་
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གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་པ་དླེ། སྔོན་མ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏླེ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ལ་བརླེན་ནས་བཟོས་པ་རླེད་ཟླེར་དུས། ཡང་དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་གཙསོ་རྒྱབ་གཉླེར་ལ་མཚན་རགས་མ་བཀདོ་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་མཁླེན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

གཅྱིག་དླེ་གོང་དུ་ང་ཚོས་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བཅད་ཁ་ཟླེར་སོད་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཏང་བ་དླེར་
བཅད་ཁ་ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་འདྲ་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་རླེད། དླེ་རྱིང་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་
འབླེལ་བའྱི་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། དླེར་ག་རླེ་གནང་དང་མ་གནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༤༠ པ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དོགས་སློང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགླེལ་བརོད་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས། གང་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེ་ང་ཚོས་གནང་ཡོད་
དུས་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འདུག་ཟླེར་ནས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཁླེར་ཡོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བཅའ་
ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ པའྱི་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་ "འོན་
ཀང་ནད་ཡམས་དང་། དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་བཅས་" ཟླེར་བ་དླེའྱི་ཕར་ཕོགས་དླེར་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དམྱིགས་བསལ་དབང་དུ་བླེད་དུས་གཞན་པ་ཞྱིག་རླེ་རླེ་བས་ནས་འབྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངའྱི་མཐོང་སངས་དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ། སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསར་བཅོས་སྔོན་
རྱིས་ཆ་ཚང་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་སྔོན་རྱིས་ལས་ལྷག་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་
ཅྱིག་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་གཟྱི་བརྱིད་ཆླེ་བ་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་། བསར་བཅོས་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས་རྒྱུན་
ལས་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་ཞུགས་ནས། ཚིག་རླེ་རླེར་ཉྱིན་གངས་ལྔ་དྲུག་རྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་གོང་དུ་དོན་ཚན་ ༥༢ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༤ པ་ནས་མར་ཁྱིད་ནས་གསུངས་སོང་། དླེ་བཞྱི་པ་ནྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་དང་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འག་ོདླེ་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཞླེས་ལབ་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་པ་དླེ་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལ་ངསོ་
འཛིན་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འདྱིར་དོན་ཚན་ ༦༧ ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆ་རྐྱླེན་བཞག་པ་ "འཆར་འབུལ་ལ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ལག་བསར་བ་རྒྱུ།" ཟླེར་བ་དླེ་མཐའ་མ་དླེར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
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ཀྱིས་བས་ནའང་སྱི་འཐུན་ལྷན་ཚགོས་ནས་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུའྱི་གནང་སངས་དླེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དནོ་ཚན་ 
༤༠ པའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་བྱིས་བཞག་པ་དླེས་གཞན་པ་ལ་འགལ་ཟླ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད།  དླེ་དམྱིགས་
བསལ་རང་གྱི་དགསོ་དབང་ལ་བརླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

མཐའ་མ་དླེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་མྱི་དགོས་ཟླེར་མཁན་ང་ཚ་ོསྱི་
འཐུས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ལབ་ཡོད་མ་རླེད་ལ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརླེན་ནས་འོག་དླེ་ལ་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་དླེ་ཚ་ོདླེ་རྱིང་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེ་
དག་གྱིས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས། དླེ་ལ་དགོངས་བཞླེས་གནང་དགོས་རླེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཚིག་གང་བྱུང་མང་བྱུང་གཡུག་
བཞག་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ༌ོལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དླེ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་དུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བཟ་ོབཅོས་དང་བསར་བཅོས་བླེད་དགོས་པ་གལ་ཆླེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་མ་འདང་ས་དང་གསལ་པ་ོམླེད་པ་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་དུས། དླེ་ཚ་ོབསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོ
མཐངོ་གྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དླེར་མཐའ་གཅྱིག་དུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར་ད་གྱིན་ངས་གང་ཟག་སླེར་པ་ཟླེར་བ་དླེ། ངས་མྱི་སུ་གང་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བཙུགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་ཞུ་
འདོད་ཀང་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། སོ་ས་ོགང་ཟག་སླེར་པ་ཞྱིག་རྐུབ་བཀག་ཐོག་ལ་བསད་ནས་ངོས་ལླེན་ཞུས་ན་དླེར་ངས་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རླེད། གསུམ་པ་དླེ་ད་གྱིན་ངའྱི་སྐད་ཆའྱི་ནང་ལ་ཚིག་དྲག་པ་ོཞྱིག་སླླེབས་ཡོད་ས་རླེད། དག་ཤ་བང་རྒྱུ་ཟླེར་
བ་དླེར་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས་དངསོ་གནས་ཏན་ཏན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བཟང་སདོ་དང་རྦད་དླེ་འགལ་བསད་པ་ངའྱི་ངསོ་ནས་
དླེ་བསམ་གྱི་འདུག དླེར་དགོངས་སླེལ་དང་ཕྱིར་འཐླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེས་ད་ོཕགོ་ཐླེབས་པའྱི་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་སུ་དང་སུ་
ཡྱིན་ནའང་ཚར་མར་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཕྱིར་འཐླེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དོན་དག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོདླེ། དནོ་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ཐོག་
ལ་ སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་
གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅོད་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ཡོད་དུས། རྒྱུ་མཚན་དླེའྱི་འོག་ནས་
གལ་ཏླེ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་བས་ནས་ཡ་ོབསང་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སོན་གནང་སོང་། དླེ་སྔོན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཡང་ལམ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་
ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཐད་བྱུས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་རང་ནས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་
ཆླེན་པོ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོས་སླེམས་ལ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་སྙམ། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་རྒྱབ་
ལངོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་
འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཡང་ཁ་ཤས་ང་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་བས་ན་སུས་བལྟ་ཡྱི་རླེད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། ང་
ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན་ང་ར་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡོ་བསང་བླེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོར་བཅའ་
ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་འགན་ཆགས་བསད་འདུག དླེ་གསལ་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  

དླེ་ནས་གལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག དོན་ཚན་ ༦༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཁང་ལ་སངས་འཛིན་འག་ོལུགས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་
གྱི་དབང་ཚད་ཅྱིག་སྤྲད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ལ་ཚུར་ཁུར་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དླེ། 
ཁ་ཤས་ཀྱིས་དབང་ཚད་ཟླེར་དུས། ར་བའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རླེད། 
ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུར་ད་ལྟ་ཁོང་ཚོས་ལག་ལླེན་བསར་བསད་པ་དླེའྱི་དབང་ཚད་དླེ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡོད་ཟླེར་ན། སྔོན་མ་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་དུས་སུ་ང་ཚོའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་སློབ་སནོ་པ་ད་ལྟ་
སྱིམ་ལ་ཤར་ཝན་ཌོག་ར་དང་། དགོངས་དག་ད་ལྟ་སྐུ་གཤླེགས་ཚར་འདུག་ (J.M. Mukhi) ཁོང་གཉྱིས་ལ་ལམ་སོན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་ཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་རྣམ་པས་ལམ་སོན་ག་
རླེ་གནང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན་ཉླེས་ཆད་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགོས་རླེད། 
ཁྱིམས་ཁང་གྱིས་དླེ་གཏན་འབླེབས་བས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། གསུངས་པ་
ལྟར་དླེའྱི་རླེས་འབས་སུ་སྐབས་ ༡༥ པར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཤྱིག་ཁླེར་ཡདོ་པ་རླེད། 
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ཡྱིན་ནའང་། དླེར་འགླེལ་བརོད་བླེད་སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འག་ོཡོད་མ་རླེད། དླེ་མ་འགོ་དུས་དླེ་རྱིང་འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསད་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁྱིམས་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་དླེ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་སྤྲད་མྱིན་མ་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ཁྱིམས་
སྱིག་གཏན་འབླེབས་ག་རླེ་བྱུང་ཡོད་ན། དླེར་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གླེང་བས་ནས་གཏན་འབླེབས་བ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་དླེར་དགངོས་པ་བཞླེས་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་ཕག་རྐྱངོ་མཁན་གཉྱིས་ལྷག་པའྱི་ནང་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐླེན་གནང་སོང་། མཐའ་མ་དླེར་སྱི་
འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡང་བསར་ཡང་བསར་བཤད་རྒྱུ་དླེ་འཚེར་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག  ཡྱིན་ནའང་། ངས་མ་བཤད་
རང་བཤད་ཐུག་སོང་། དླེའང་སྱི་པའྱི་ཁླེ་ཕན་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་
གསུམ་ནང་གྱི་ཆ་ཤག་གཅྱིག་གྱི་དབང་ཚད་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས། མ་བཤད་རང་བཤད་ཐུག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་དུ་
སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཐུག་ཉླེ་བ་ཡྱིན་དུས་འཁབ་སོད་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་གྱི་འདུག་སླེ། 
ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སླེར་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་མ་རླེད། ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་འཐླེན་འཁླེར་སང་ལ་ལྷ་བབ་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ཏག་ཏག་འོས་བསྡུ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱི་ང་
ཚོའྱི་མང་གཙོ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་སྱི་
འཐུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ལྱིད་མཉམ་སངས་འཛིན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་བཤད་རང་བཤད་ཐུག་ཡོང་གྱི་འདུག 
ས་ོསོས་གལ་ཆླེན་པ་ོརྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་།  

ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་ཤོད་ཡངོ་དུས། ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་ཟླེར་བ་དླེ་ཧ་ལམ་ཁྱིམས་འགལ་རླེད་ཟླེར་བའྱི་ཆ་རྐྱླེན་བཙུགས་པ་
དླེ། ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་ཞླེ་དྲག་མླེད་དུས་ངས་ཁ་ཐུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ཁྱིམས་འགལ་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁྱིམས་བཟ་ོབའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་པ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༦༧ པའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་བཟ་ོབའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་
ཅླེས་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་རླེད།  
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དླེ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངོས་བཞླེས་དླེ་རྒྱབ་རླེན་གང་གྱི་འོག་ནས་ཁོང་ཚོས་ལག་བསར་བས་པ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
དླེ་རྱིང་འཇུག་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་བའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༥ པའྱི་རྒྱབ་རླེན་གྱི་འགོ་ནས་ཁྱིམས་ཀྱིས་ངསོ་བཞླེས་དླེ་ཁ་ོརང་ཚསོ་
ལག་བསར་བླེད་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

གཉྱིས་པ། གོང་དུ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ལུང་དང་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོའདྲླེན་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་འབླེབས་བླེད་དུས་
རྱིན་པོ་ཆླེ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་ཚོ་ཡྱིན་གྱི་རླེད། དླེར་ཚང་མས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
ངས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ལུང་ཞྱིག་འདྲླེན་གྱི་ཡྱིན། རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་བཅར་འདྲྱི་བས་པ་ཞྱིག བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ 
༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོར་ "བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་ཚེ་འགལ་བའྱི་ཆ་དླེ་ར་འཛིན་མླེད་པ་བ་
རྒྱུ།" ཞླེས་གསལ་འདུག་པ་དླེར་འགླེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞླེས་དྲྱི་བ་བཏང་འདུག དླེར་རྱིན་པ་ོཆླེས་ལན་ག་རླེ་གནང་
འདུག་ཟླེར་ན། "འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆ་དླེ་དང་བངས་ཀྱིས་བཟ་ོབཅོས་མ་བཏང་
ན། གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཡར་ཞུས་པའམ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ས་ོནས།" ད་ལྟའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་དླེ་
བླེད་སོད་བཏང་འདུག "(Suo Moto) བརྒྱུད་ར་འཛིན་མླེད་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་ཆགོ་གྱི་རླེད།" ཅླེས་རྱིན་པ་ོཆླེས་
འདྱི་གསུངས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ (Suo Moto) ཡྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་གྱི་ཐོག་ནས་དང་། 
འདྱི་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསུངས་འདུག ༼ཚོགས་གཙོད་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་སྐར་མ་ ༣ ཟྱིན་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལས་རྱིམ་གཅྱིག་རོགས་པ་ཡྱིན། ད་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དནོ་ཚན་ ༥ པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་
བརོད་གསར་པ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛིན། ༢། གོང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དནོ་གནད་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་དང་
འགལ་མྱིན་རོད་གླེང་གྱིས་ཞུ་གཏུག་བྱུང་ཚ་ེཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ། ཟླེར་བ་དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་འོས་ཤོག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་དླེ་
ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༨ དང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དླེ་དག་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༢༩ མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། 
ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟྱིན་མ་སོང་།  

ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་འོས་ཤོག་འཕླེན་དང་མ་འཕླེན་ཟླེར་བ་དླེ། གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་འོས་ཤོག་འཕླེན་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འཕླེན་ཆོག་གྱི་
རླེད། གང་ཟག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འོས་འཕླེན་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དླེར་བརླེན་འདྱི་མ་འག་ོབ་རླེད།  
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དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༤༠ པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ། འཆར་ཅན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་
ཚོགས་ཚེས་དང་། དུས་ཡུན། ས་གནས་བཅས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་ག་ོབསྡུར་ཐོག་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་འཐུས་ས་ོསོར་ཚོགས་བསྐོང་བར་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་
འདུ་སྔོན་མ་གོལ་བ་ནས་ཟླ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཚོགས་འདུ་རླེས་མ་དབུ་ཚུགས་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། འོན་ཀང་ནད་ཡམས་དང་། 
དམག་འཁྲུག འབྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་བཅས་གང་རུང་དབང་གྱིས་དཀའ་ངལ་ལྡགོ་མླེད་འཕྲད་སྐབས་ཚོགས་འདུ་ཕར་འགང་བ་
ཆོག་པ་དང་། དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་ནང་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་བཀའ་འཁོལ་བ་དགོས་རྣམས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབླེལ་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབླེབས་བ་ཆོག ཅླེས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༡། དླེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དླེ་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་གངས་ ༣༤ འདུག འདྱི་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐོན་སོང་།  

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༥༨ པའྱི་ཚགི་བརོད་གསར་པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ལས་དནོ་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་རད་གཅདོ་མྱི་ཆགོ་པ།  

༡། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོན་
གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཐག་གཅོད་བླེད་ཕོགས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཁག་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བསྙད་དླེ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅོད་མྱི་ཆོག དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དག་བ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༡༡ འདུག 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༢༤ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟྱིན་མ་སོང་བས་ཐནོ་མ་སོང་།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན ༦༣ པ། འདྱིར་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་། གལ་སྱིད་འདྱི་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཆླེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་གཞན་གཉྱིས་བསྐ་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཆླེས་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ། ༡། 
ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སོ་སོའ་ིགོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང༌། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་དང་། 
གལ་ཏླེ་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚ་ེང་ོཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆླེད་བསྐ་ོའཛུགས་བས་
པའྱི་མྱི་འག་ོགསུམ་མམ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འཆར་ཕུལ་ལྟར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འསོ་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་མོས་ཐོབ་པ་དླེར་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བའམ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་འསོ་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་
འཛནི་བ་རྒྱུ། དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༣ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
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ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༣༣ འདུག ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐོན་པ་
ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༦༦ པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད། ཆ། གོང་གསལ་དོན་ཚན་ཁག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་
རོད་གཞྱི་ཁག་བཅས་ལ་གཟུ་བོའ་ིཚུལ་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་། ཞླེས་པ་དླེ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་རླེད། དླེར་
དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་དམ། དགག་བ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱངོ་རོགས་
གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༡༢ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་མྱི་དགོས་པ་བས། ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟྱིན་མླེད་པར་སངོ་ཟགས་པ་རླེད།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༦༧ པའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། སྱིག་གཞྱི། 
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་གང་རུང་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་
བཟུང་ཐོག་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ར་འཛིན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་། འག་ོལུགས་སྱིག་གཞྱི་བཅས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་སྱི་མོས་ཀྱི་བཟ་ོའགོད་འཆར་འབུལ་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ར་འཛནི་ལག་བསར་བ་རྒྱུ། ཞླེས་པ་དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུ་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་པ་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་
བ་གནང་མཁན་གངས་ ༤ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ 
༣༢ འདུག འདྱི་ཐནོ་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༩༧ པ། འདྱི་སྔོན་ལ་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ཙང་ཕལ་ཆླེར་འདྲ་པ་ོརླེད། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
འཛིན་དང་། འགན་དབང་། ༡ ཀ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་
ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་
བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚ་ེང་ོཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་
ཆླེད་མྱི་འག་ོགསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་བས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འསོ་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་དུ་འོས་ཐོན་བྱུང་
བར་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུ། དླེ་མྱིན་ལས་བ་ཇྱི་དགསོ་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་ལ་ག་ོབསྡུར་དང་འབླེལ་
བཀའ་ཤག་ནས་སྐབས་ས་ོསོར་བསྐ་ོགཞག་བླེད་ཆོག་པ་ཡྱིན། ཞླེས་པ་དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་
དགག་བ། དགག་བ་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་
བ་གནང་མཁན་གངས་ ༢ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ 
༣༤ ཡོད་པར་སངོ་ཐནོ་པ་ཡྱིན།  
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དནོ་ཚན་ ༡༠༡ གྱི་ཚགི་བརདོ་གསར་པ། འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། ༡། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་
ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་མྱི་གཉྱིས་ནས་བཞྱིའྱི་བར་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་ལ་ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན། སྱིད་སོང་བཅས་ཚང་འཛོམས་བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་དང་། གལ་ཏླེ་
ཚང་འཛོམས་མ་ཐུབ་ཚེ་ང་ོཡོད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འོས་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁོ་ནའྱི་ཆླེད་མྱི་འགོ་གསུམ་དམྱིགས་
འཛུགས་གནང་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་
བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་ཐོབ་ལ་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་མྱིར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ། 
ཞླེས་པ་དླེ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། དགག་བ་གནང་མཁན་གངས་ ༢ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཚསོ་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་གངས་ ༣༣ ཡོད་པར་སངོ་ཐནོ་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༡༠༧ གྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པ། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་སྱིག་འཛུགས། ༡ ཀ སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་
ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པ་གཅྱིག་དགོས་པར། གོ་ཡུལ་སོང་པ་ནམ་ཐོན་སྐབས། ཆླེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆླེ་བ་
དང་། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན། སྱིད་སངོ་བཅས་ཚང་འཛམོས་བྱུང་ན་སྨོས་མླེད་དང་། གལ་ཏླེ་ཚང་འཛམོས་མ་
ཐུབ་ཚ་ེང་ོཡོད་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་སྐབས་དླེའྱི་འསོ་མྱི་འདླེམས་སྒྲུག་ཁ་ོནའྱི་ཆླེད་མྱི་འག་ོགསུམ་དམྱིགས་འཛུགས་གནང་བའྱི་
ཚོགས་ཆུང་དླེས་ཉྱིས་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འོས་འཆར་ཕུལ་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུ་བས་ཏླེ་མང་མོས་སུ་
ཐབོ་ལ་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སྱི་ཁབ་པར་འོས་ཐོན་བྱུང་བར་ངསོ་འཛནི་བ་རྒྱུ། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བཏང་བ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་
གནང་། དགག་བ་ནང་མཁན་གངས་ ༢ འདུག རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་གངས་ ༣༤ ཡོད་པར་སངོ་ཐནོ་པ་ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༣ 

གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

དནོ་
བརྒྱད་པ། 
 
 
 
 
 
 

དགངོས་ཤགོ 
༣ བུད་མླེད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་

གུ་བཙས་ནས་ཟླ་གཅྱིག ་མ ་
ལོན་པ་གཟུགས་བབ་ཀྱིས་མ་
འཕླེར་བ་དང་། གཞན་ཡང་སྱི་
འཐུས་གང་ཞྱིག ་ནད་མནར་
ཚབས་ཆླེས་སྨན་ཁང་དུ་བསླེན་
ཉལ་བས་ཕན་མླེད་པའྱི་ཡོངས་
གགས་རྱིགས་བཅས་དམྱིགས་
བསལ་ཕུད། དླེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་
གང་ཞྱིག་ཚོགས་དུས་གཅྱིག་
ནང ་བརྒྱ ་ཆ ་ ༤ ༠  ཚོགས ་
བཅར་མ་ཞུས་ཚ།ེ ཚགོས་དུས་
སྔ ་མ ་གོལ ་མ ཚ མ ས ་ནས ་
ཚོགས ་བཅར ་མ ་ཞུས ་པའྱི་
ཚགོས་དུས་བར་གྱི་མཚན་དདོ་
ཀྱི་ཐབོ་ཐང་མླེད། ཚོགས་བཅར་
ཞུས་ཀང་ཚོགས་དུས་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ན་
ཚོགས་དུས་དླེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་
གྱི་ཕླེབས་གོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་མླེད། 
ཚོགས་དུས་གཉྱིས་བསྟུད་མར་
ཚོག ས ་བ ཅ ར ་མ ་ཞུ ས ་ཚེ ་
ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་གོལ་ཉྱིན་
ནས་སྱི་འཐུས་འཕོས་པར་ངོས་

དགངོས་ཤགོ 
༣  བུད་མླེད་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་

བཙས ་ནས ་ཟླ ་གཅྱིག ་མ ་ལོན ་པ ་
གཟུགས་བབ་ཀྱིས་མ་འཕླེར་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་ནད་
མནར་ཚབས་ཆླེའྱི་དབང་གྱིས་སྨན་
ཁང་དུ་བསླེན་ཉལ་དགསོ་རྱིགས་དང་། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དང་། གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁག་སོ་སོར་ལྡོག་མླེད་ཛ་དྲག་
དབང་གྱིས ་ཡོངས་གགས་འགྲུལ་
བཞུད་བཀག་སོམ ་བྱུང་སྐབས་ཀྱི་
རྱིགས་བཅས་དམྱིགས་བསལ་ཕུད། 
དླེ་མྱིན་སྱི་འཐུས་གང་ཞྱིག་ཚོགས་
དུ ས ་ག ཅྱིག ་ན ང ་བ རྒྱ ་ཆ ་ ༤ ༠ 
ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་ཚེ། ཚོགས་
དུས་སྔ་མ་གལོ་མཚམས་ནས་ཚགོས་
བཅར་མ་ཞུས་པའྱི་ཚོགས་དུས་བར་
གྱི ་མཚ ན ་དོད ་ཀྱི ་ཐོབ ་ཐང ་མླེད ། 
ཚོགས་བཅར་ཞུས་ཀང་ཚོགས་དུས་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཚོགས་བཅར་མ་ཞུས་
ན་ཚོགས་དུས་དླེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་
ཕླེབས་གོན་གྱི་ཐོབ་ཐང་མླེད། ཚོགས་
དུས་གཉྱིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་བཅར་
མ་ཞུས་ཚེ་ཚོགས་དུས་གཉྱིས ་པ་
གོལ་ཉྱིན་ནས་སྱི་འཐུས་འཕོས་པར་

  
(བསར་བཅསོ་འདྱི་ཉྱིད་སྐབས་ ༡༦ 
པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པ་
དབུ་བཙུགས་ཉྱིན་ནས་ལག་བསར་བ་
རྒྱུ།) 
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འཛནི་བ་རྒྱུ། ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ། 
 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་རྒྱབ་བསརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ ལ་རྒྱབ་སརོ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་བརོད་པ་དང་པོ། 
བརོད་པ་དང་པརོ་གསུང་མཁན་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་།  

བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་ལ་དགག་བ། 
དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་རླེས་སུ་འག་ོརྒྱུ།  

དླེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། རླེས་སུ་བཀྲམ་པ་དླེ་རླེད། གོས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤། 

༄༅། །གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 
བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ། ཉྱིན་རླེའྱི་ལས་དདོ། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་

བརདོ། 
དྲུག་པ། 
 
ནང་གསླེས། 
༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསླེས། 
༢ 
 
 

 
ནང་གསླེས། 
༣ 
 
 
 

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འག་ོགོན་ཐོབ་
ཐང༌།  
སྱི་འཐུས་རྣམས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་
བཅས་དང༌། དླེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་
དོན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འགོ་གོན་ཐོབ་
ཐང༌། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང༌། ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མླེ་
འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་བསོད་རྒྱུའྱི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་
ཁྱི་མ་ཐབོ་ཚ་ེགང་གོག་ཨང་དང་པརོ་བསདོ་ཆགོ 

 

 

སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་མླེ་འཁོར་ཨང་དང་པོ། གང་གོག་ཨང་
གཉྱིས་པ། རྒྱ་གར་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཕགོས་བསདོ་དང༌། 
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚགོས་བཅར་སྐབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་བར་ཕར་ཚུར་
གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའྱི་(Economy)ནང་བསོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་
ཐང་ཡོད། 

སྱི་འཐུས་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་
རྣམས་ཛ་དྲག་གྱི་ཕླེབས་དགསོ་ཀྱིས་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་
པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་སྐབས་གང་གོག་དང་པོ་དང་གནམ་
གྲུ་དཀྱུས་མ་(Economy)གང་འོས་བསོད་འཐུས་སྱི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སླེལ་པོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཐོབ་

གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་
འག་ོགནོ་ཐབོ་ཐང༌།  
སྱི་འཐུས་རྣམས་རྒྱ ་གར་དང་བལ་ཡུལ། 
འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང༌། དླེ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
སྐབས་ཀྱི་འགྱིམ་འགྲུལ་འག་ོགོན་ཐབོ་ཐང༌། 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སླེལ་
པོ་དང༌། སྱི་འཐུས ་རྣམ ་པར་གནམ་གྲུ ་
དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མླེ་འཁོར་
ཨང་དང་པོ། གང་གོག ་ཨང་གཉྱིས ་པར་
བསོད་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། འོན་ཀང་གང་
གོག་ཨང་གཉྱིས་པར་གཟྱིམ་ཁྱི་མ་ཐོབ་ཚེ་
གང་གོག་ཨང་དང་པརོ་བསདོ་ཆགོ 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 
 

 

ཕྱིར་བསྡུ། 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 
 

 
 

 

དགོས། འོན་ཀང་གང་གོག་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ཉྱིན་
གཅྱིག་གྱི་ལས་དོད་དང༌། ཉྱིན་དོད་བསོམས་པའྱི་དངུལ་
འབོར་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའྱི་རྱིན་གོང་ལས་མ་བརྒལ་ཚེ་
གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མའྱི་ནང་བསོད་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་
དགསོ། 

 

༤ སྱི་འཐུས་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ས་གནས་ནས་
ཐག་ཉླེ་ཤོས་མླེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་བར་ཡར་མར་
འབླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་ནས་ཕླེབས་འཁོར་མཐུན་འགྱུར་
གནང་ཐུབ ་མྱིན ་བྱུང་ཚེ ་ག ་གཏོང ་སྣུམ ་འཁོར ་
(Taxi)འཁྱིད་འཐུས། 

 
 

 

 

 

༢ སྱི་འཐུས་རྣམས་སོ་སོའ་ིགཏན་སོད་ས་
གནས ་ནས ་ཐག ་ཉླེ་ཤོས ་མླེ ་འཁོར ་
བབས་ཚུགས་དང་། གནམ་ཐང་བར་
ཡར ་མར ་འབླེལ ་ཡོད ་སླེ ་ཚན ་ནས ་
ཕླེབས་འཁོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་
མྱིན ་བྱུང ་ཚེ ་ག ་གཏོང ་སྣུམ ་འཁོར ་ 
(Taxi) འཁྱིད་འཐུས། 

 
 
 
 
 
 
 
 
(གཤམ་གྱི་
ནང་
གསླེས་ ༥ 
པ་ ༣ པར་
བསྒྱུར་རྒྱུ།) 

 

བདུན་པ། 
 

 
ནང་གསླེས། 
༡ 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐངོ་དདོ་དང༌། ལས་དོད། ཉྱིན་དདོ། 
དླེ་བཞྱིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་དོད་དང་ཉྱིན་
དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་མཚན་མཐངོ་
དོད་དང༌། ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ནས་གཏན་འབླེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 

   

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་
རྣམས་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་དང༌། གོས་ཚོགས་
ཚོགས་བཅར། ཆླེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་
བཅར་སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་དང་
ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་རླེས་གཟའ་སླེན་པ་དང་
པོ་ཕུད་དླེ་མྱིན་རླེས་གཟའ་སླེན་ཉྱི་རྣམས་དང་། གཞུང་
འབླེལ་གུང་གསླེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དདོ་ཐགོ་ཉྱིན་
རླེའྱི་ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་སྱི་འཐུས་རང་ངོས་ནས་གནམ་ཐོག་བསོད་
ཚེ་མླེ་འཁོར་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག 

སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་
དདོ། ཉྱིན་དོད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་
བསདོ་ཀྱི་ལས་དདོ་དང་ཉྱིན་དདོ་ཐབོ་ཐང༌། 
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་
མཚན་མཐོང་དོད་དང༌། ལས་དོད། ཉྱིན་དོད་
བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་
འབླེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 

 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང༌། ཕོགས་བཞུགས་
སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
དང༌། གོས ་ཚོགས་ཚོགས་བཅར། ཆླེད་
བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་བཅར་
སྐབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་
འགོར་དང་ལས་ཡུན་ཉྱིན་གངས་ཇྱི་འགོར་ལ་
རླེས་གཟའ་སླེན་པ་དང་པོ་ཕུད་དླེ་མྱིན་རླེས་
གཟའ་སླེན་ཉྱི་རྣམས་དང་། གཞུང་འབླེལ་
གུང་གསླེང་ཁག་བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་
ཐོག་ཉྱིན་རླེའྱི་ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་དོད་འཐོབ་
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ལམ་བར་ཇྱི་འགོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཏན་
འབླེབས་གནང་བའྱི་ཉྱིན་གངས་ལྟར་ལས་དོད་དང་། ཉྱིན་
དདོ་འཐབོ་རྒྱུ། 

རྒྱུ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་དླེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པར་སངོ་། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་དླེའྱི་བརོད་པ་
དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་དླེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོགནམ་གྲུ་ནང་འག་ོཆོག་གྱི་མ་རླེད། མླེ་འཁོར་ནང་
འགོ་དགོས་པ་རླེད། གནམ་གྲུ་ནང་ཛ་དྲག་ཐོག་སོད་དགོས་བྱུང་ཚ་ེབཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ལབ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཚིག་
བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་དླེ་མྱི་དགོས་པ་བཟོས་འདུག དཔླེར་ན། འདྱི་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་འག་ོདགོས་ན་ག་གལ་གནམ་ཐང་ནས་
ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཕྱིན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་གནམ་ཐང་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་ལ་འག་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
ང་ཚོས་བསར་བཅོས་ཁླེར་བ་དླེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆླེ་བས་དབུས་པའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་རྣམ་པ་རླེད། སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྒན་གཞོན་གཉྱིས་རླེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སླེ་ཚན་
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གསུམ། སླེ་ཚན་ཁག་དླེ་དག་ཆ་ཚང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པའྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུས་གནམ་གྲུ་ཕླེབས་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པ་བཟོས་འདུག དླེར་
བརླེན་གཅྱིག་གྱུར་བཟསོ་པ་རླེད། དཔླེར་ན། སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ་གཉྱིས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཚོགས་གཙ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས། གཞན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་སདོ་སྣུམ་འཁོར་
ནང་འག་ོསོད་ཀྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་མླེ་འཁརོ་ནང་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གཙ་ོའདནོ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་འདྱི་གཏན་འབླེབས་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བྱུང་ན་གནམ་གྲུའྱི་
ནང་ཕླེབས་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོའདོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏླེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཅྱིག་གྱུར་བཟསོ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
ད་ལྟ་རྒྱབ་གཉླེར་གནང་པ་དླེའྱི་ནང་དུ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དབར་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་
མྱི་དགསོ་པར་གཙ་ོའདནོ་གནང་རྒྱུ། དླེའང་གནམ་གོན་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ནས་གང་གྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡག་པ་ོ
གཏན་ཁླེལ་མ་སོང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་བརདོ་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན།༽ 
ལགས་སོ། ངས་ཞུ་རྒྱུར། མཚམས་རླེ་མླེ་འཁོར་ནང་དུ་ཕླེབས་ན་འག་ོགོན་དླེ་གནམ་གྲུ་ལས་གོང་ཆླེ་བ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དླེར་བརླེན་གོང་ཚད་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ག་རླེ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བརླེད་པ་རླེད། ར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདླེ་གཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོརྒྱུ་དླེ་ཡྱིན། ཚོགས་
གཙ་ོགཉྱིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རུ་ཡོང་དུས་སྐབས་རླེ་ག་རླེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། མླེ་འཁརོ་ལས་གནམ་གྲུ་གོང་ཁླེ་བ་དླེ་འདྲ་
ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚང་མ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་རྒྱུ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། མླེ་འཁོར་ག་ཆླེ་བ་དང་
ཆུང་བ་འདུག ཟླེར་རྒྱུ་རྱིགས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། བཀའ་འཁོལ་ཡང་ཞུ་མྱི་དགོས་པར། དླེ་གཅྱིག་གྱུར་དང་ཁ་ཐུག་བཟ་ོརྒྱུ་
ང་ཚའོྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཚགོས་གཙསོ་འགླེལ་བཤད་གནང་དུས། འདྱི་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་ལྡྱི་ལྱི་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་འག་ོ
མྱི་ཆགོ་པ་དང་། འདྱི་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ལྷ་ོཕགོས་འག་ོཆགོ་པར་ཁད་པར་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ནས་ལྡྱི་ལྱི་ཐད་ཀར་གནམ་གྲུ་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ནས་ལྡྱི་ལྱི་འག་ོདགོས་བྱུང་ན་ཐད་ཀར་ཕླེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱི་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་དང་། སླེ་ར་ལྡུན་ནས་ལྡྱི་ལྱི་བས་ནས་སྐོར་དགོས་དོན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་
བསདོ་ནམས་བསན་འཕླེལ་ལགས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙོས་སྐོར་ར་བསྐོར་ནས་འག་ོཆོག་གྱི་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དླེར་དགག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། གཙ་ོའདོན་གནང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམས་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

 

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་གཙ་ོམཆོག ཚོགས་གཙ་ོལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་མར་བཞུགས་ནས། བཞུགས་མོལ་བཟ་ོའདྲ་གནང་
གྱི་འདུག དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་མ་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་བརདོ་པ་དང་པ་ོའག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔླེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་སླེ་ར་ལྡུན་ལ་ཕླེབས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔླེར་ན། ད་རླེས་ཀྱི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། སླེ་ར་ལྡུན་ལ་གནམ་ཐོག་ནས་
ཕླེབས་དགོས་ཡོད་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་། ལྡྱི་ལྱི་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་ཕླེབས་ན་མ་གཏོགས། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་སླེ་ར་
ལྡུན་ལ་གནམ་གྲུ་ཐད་ཀར་མླེད་དུས། གནང་སངས་དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་དླེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གནམ་བསོད་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིན་པར་སོང་། རང་ཉྱིད་གནམ་གྲུའྱི་ནང་མང་པ་ོའགོ་ཡྱི་
ཡོད་པར་བརླེན་དླེའྱི་གནངོ་ཆླེ་ཤོས་ང་ལ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ནས་ཅན་དྱི་གར་ (Changdigarh) བར་དུ་གནམ་
གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡདོ་རླེད། ཅན་དྱི་གར་ནས་མ་ོཊའྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཚདོ་ ༤།༥ ནང་སླེ་ར་ལྡུན་འབརོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལྡྱི་ལྱིར་སྐརོ་དགོས་ཡདོ་མ་རླེད། ལྡྱི་ལྱི་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནམ་གྲུ་དླེ་གོང་ཆླེ་ཤོས་རླེད། དླེར་བརླེན་ང་ཕུད་པའྱི་བཀའ་བནོ་
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རྣམ་པ་ཚོས་མླེ་འཁརོ་དང་སྣུམ་འཁརོ་ནང་དུ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ལྟ་བུ་ཆགས་ན་གནམ་ག་གོང་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
སླེར་དྲུང་དླེ་ཚ་ོམླེ་འཁརོ་ནང་གཏོང་གྱི་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བསྱི་ཚགས་ཆླེད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དླེ་ཅན་དྱི་གར་ནས་ཤར་རྒྱག་སླེ་ར་
ལྡུན་ལ་མ་ོཊ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། མ་ོཊ་དླེ་དྷ་རམ་ས་ནས་ཤར་རྒྱག་སླེ་ར་ལྡུན་ལའང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཛ་
དྲག་གྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གྱི་བཞུགས་གནས་སླེ་ར་ལྡུན་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་ལ་
ཤར་རྒྱག་གནམ་གྲུ་དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། ལྡྱི་ལྱི་བསྐོར་ནས་མ་ཕླེབས་རང་ཕླེབས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། མ་ོཊ་མྱི་
འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཅན་དྱི་གར་དང་། ཅན་དྱི་གར་ནས་སླེ་ར་ལྡུན་ལ་
ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དྲག་དུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འགོག་གྱི་རླེད། དླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱིའྱི་གནམ་གྲུ་
ཆླེད་དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཕླེབས་དགོས་དུས། དཔླེར་ན། སླེ་ར་ལྡུན་གནམ་ཐང་ནས་སོན་ཌ་ཡང་ན་སྤུ་རུ་
ཝ་ལར་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆུ་ཚོད་ ༣ ཙམ་འགོར་གྱི་རླེད། དླེ་ངས་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ལས་ཅན་དྱི་གར་
ནས་ཕླེབས་ན་ཐག་ཉླེ་བ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དླེའྱི་ང་ོགདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཕླེབས་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཙ་ོབོ་དླེ་ཛ་དྲག་ཡྱིན་
མྱིན་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རླེད། བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་སྱི་འཐུས་བསན་
འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསན་འཛནི་འཇམ་དབངས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཛ་དྲག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། 
གོང་ཚད་ཡར་མར་བལྟས་ནས་གནམ་གྲུ་ནང་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན། མླེ་འཁོར་ནང་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་
པའྱི་གཙ་ོའདོན་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེང་
སང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགླེང་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་སང་ལ་ད་ོཕགོ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་འག་ོ
ཡྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བརོད་པ་གཉྱིས་པ། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་
འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་སྙན་སླེང་ཞུ་ཆགོ་
པར་གྱིས།  
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༄༅། །གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 
བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང༌། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། 

དྲུག་པ། 
ནང་གསླེས། ༢ 

ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ། 
ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་
བླེད་པའྱི་ཕོགས་དང༌ཁླེ་ཕན་གཞན། ས་ོརུང་མྱིན་པའྱི་
མཁར་དབང་ཉོ་སྒྲུབ། ཨར་ལས། སྔ་གཡར། བུན་
སླེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆགོ  

ངླེས་མླེད་དགསོ་དངུལ། 
ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ་ནས་ལས་བླེད་པའྱི་ཕོགས་
དང༌ཁླེ་ཕན་གཞན། ས་ོརུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་དབང་ཉ་ོ
སྒྲུབ། ཨར་ལས། སྔ་གཡར། བུན་སླེད་བཅས་སུ་
གཏོང་མྱི་ཆགོ 

བདུན་པ། 
ནང་གསླེས། ༡ 

ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས།  
ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། སློབ་གྲྭ། འཛིན་
སངོ་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སོང་སླེ་ཚན། འག་ོ
གོན་ཆ་ཚང་གཞུང་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རང་སོང་
སྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་འཆར་ལོའ་ིལ་ོའཁོར་
སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་རླེའུ་མྱིག་ཏུ་བཀོད་པ་ལས་
ཁུངས་ས་ོསོའ་ིགཏོང་ལླེན་འགན་འཛནི་གྱི་མྱིང་རགས་
བཀོད་པ་དང་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ན་སྱིག་
འཛུགས་ས་ོསོའ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་
འབླེབས་བས་པ་བཅས། ལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ 
འགངས་མླེད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སམ། སླེ་
ཚན་སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་
ཚེས་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་རྒྱུ་
མཚན་དང་སགས་འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་
ཚན་ནས་དུས་འགངས་ཞུ་དགོས། དགོས་དངུལ་
དབུས་ནས་གཏོང་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཚེ་ལོ་རླེའྱི་སྔོན་
རྱིས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་སོ་སོ་ནས་
དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ནང་ཞུ་དགོས། ས་འཐུས་མླེད་
རྱིགས་དབུས་ནས་ཞུ་དགསོ། 

ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས།  
ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཤམ་
འོག་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། སློབ་གྲྭ། འཛིན་
སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སོང་སླེ་ཚན། 
འགོ་གོན་ཆ་ཚང་གཞུང་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རང་
སོང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་འཆར་ལོའ་ིལོ་
འཁོར་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་རླེའུ་མྱིག་ཏུ་བཀོད་
པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཏོང་ལླེན་འགན་འཛིན་གྱི་
མྱིང་རགས་བཀོད་པ་དང་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་
ཡྱིན་ན་སྱིག ་འཛུགས་སོ་སོའ ་ིའཛིན ་སོང་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་བཅས། ལ་ོལྟར་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མླེད་དཔལ་འབོར་
ལས་ཁུངས་སམ། སླེ་ཚན་སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་
དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཕུལ་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚ་ེརྒྱུ་མཚན་དང་སགས་
འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ནས་དུས་
འགངས་ཞུ་དགོས། དགོས་དངུལ་དབུས་ནས་
གཏོང་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཚེ་ལོ་རླེའྱི་སྔོན་རྱིས་ས་
གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ས་ོས་ོནས་དུས་ཚོད་
རྒྱས་བཅད་ནང་ཞུ་དགོས། ས་འཐུས་མླེད་རྱིགས་
དབུས་ནས་ཞུ་དགསོ། 
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བརྒྱད་པ། 
ནང་གསླེས། ༢ 

ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ། 
དླེ་ལྟར་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྱིས་ལ་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་སླེ་ཚན་འདྲླེས་མླེད་
རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གོས་བསྡུར་གྱིས་སོན་འཕྲྱི་
བསྒྱུར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་བ་རྒྱུ། འོན་ཀང་ལས་དོན་བླེ་
བག་པར་དམྱིགས་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་རོགས་རམ་
གཏན་འཁླེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་སོན་འཕྲྱི་དང་། གཏོང་
ཡུལ་བརླེ་བསྒྱུར་མྱི་བླེད། ལས་འཆར་བླེ་བག་པར་
དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་དངུལ་འབབ། 
ལས་འཆར་བླེ་བག་པའམ། དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་
བླེ་བག་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྱིགས། 
ཡང་ན་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་སོན་འབྱུང་གཞྱིའྱི་དོགས་
གནས་ཡོད་རྱིགས་བཅས་ལ་བཀག་འགོག་དང། 
དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་གཏན་འཁླེལ་མ་ཟྱིན་པའྱི་
ལས་འཆར་རྱིགས་ལ་སོན་འཕྲྱི་བསར་བཅོས་བ་
འཐུས། 

ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ། 
དླེ་ལྟར་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་
ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་སླེ་ཚན་
འདྲླེས་མླེད་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གོས་བསྡུར་གྱིས་
གཅོག་འཕྲྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་བ་རྒྱུ། འནོ་ཀང་
ལས་དནོ་བླེ་བག་པར་དམྱིགས་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་
རོགས་རམ་གཏན་འཁླེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་གཅོག་
འཕྲྱི་དང་། གཏོང་ཡུལ་བརླེ་བསྒྱུར་མྱི་བླེད། ལས་
འཆར་བླེ་བག་པར་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟུར་
བཀལོ་གྱི་དངུལ་འབབ། ལས་འཆར་བླེ་བག་པའམ། 
དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་བླེ་བག་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
འབྲུ་དོན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྱིགས། ཡང་ན་ཆབ་སྱིད་ལ་
གནོད་སོན་འབྱུང་གཞྱིའྱི་དོགས་གནས་ཡོད་རྱིགས་
བཅས་ལ་བཀག་འགོག་དང། དངུལ་འབབ་ཡོང་
ཁུངས་གཏན་འཁླེལ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་འཆར་རྱིགས་
ལ་གཅགོ་འཕྲྱི་བསར་བཅོས་བ་འཐུས། 

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་སྙན་སླེང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་དླེར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཡོད། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཁྱིམས་འཆར་དླེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་ཆ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བརོད་པ་དང་པོ། 
སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༥༢ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༤ པ། 
"གོང་གསལ་ལླེ་ཚན་དང་པོའ ་ིཁ་པ་ནང་གསལ་དངུལ་གྱི་འགོ་སོང་དགོས་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྔོན་རྱིས ་ཀྱི་སྱིག ་གཞྱི་ལྟར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
དགོས་ཤྱིང༌། ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང༌། གཅོག་འཕྲྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར ་སློག ་བཅས་ཇྱི་འོས ་ཐག་
གཅོད་བ་རྒྱུ།" ཞླེས་པ་དླེར་གཞྱི་ར་བཞག་ནས་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འདུག སར་ཆ་བླེད་ཀྱི་མྱིན་ཟླེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སར་ཆ་
བས་པའྱི་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཅོག་འཕྲྱི་ཟླེར་དུས། "གཅོག་" ཟླེར་
ནའང་མར་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། "འཕྲྱི་" ཟླེར་ནའང་མར་ཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ཚིག་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་རླེད། སོན་འཕྲྱི་ཟླེར་བ་དླེ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐླེངས་ ༢༥ པའྱི་རླེས་
འབས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡར་བསན་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ཀང་ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ལག་ལླེན་བསར་གྱི་འདུག་ཟླེར་
ནས་ཡར་བསན་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་མར་འཐླེན་རྒྱུ་དླེ་སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚིག་ལ་སྦྱར་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
འག་ོསངས་དང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་མཐུན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡར་སོན་འཕྲྱི་ཞླེས་འཇུག་དགོས་པའྱི་གནང་སངས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་
དུས་གནས་སངས་དླེ་གང་འདྲ་རླེད་དམ།  

གལ་སྱིད་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོསངས་དང་གང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡར་སོན་ཆོག་གྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་གྱི་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། དཔླེར་ན། ཉླེ་ཆར་
ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་དང་། དླེ་ལས་ཀང་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདླེ་
ལླེགས་གྱིང་གྱི་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་འག་ོགོན་དླེ་ཆད་ཡོད་པ་རླེད། མདང་དགོང་ང་ཚསོ་སར་ཆ་དླེ་ཞུས་མླེད་ན་སྨན་ཁང་དླེ་ས་ོ
རྒྱབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རླེད་དམ། ཡང་མླེད་ན་འཛིན་སོང་གྱིས་སར་དགོས་ཟླེར་ན་
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སར་ཆོག་རྒྱུ་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སར་དགོས་ཟླེར་ན་སར་མྱི་ཆོག་པ། དླེ་ལྟར་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
དམ། ཡང་ན་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པོ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་
རྱིས་སངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པའོ་ིབསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་དུ། "ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མླེད་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སམ། སླེ་ཚན་སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་ཚེས་
ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚ་ེ" ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདླེ་པ་ོམྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དུ་འཁོད་བསད་པ་ 
"གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཕུལ་མ་ཐུབ་ཚ་ེ" ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། "གོང་གསལ་དུས་བཀག་" ཅླེས་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
ས་རླེད།  

དླེ་ནས་དནོ་ཚན་ ༨ པ་དླེའྱི་ནང་དུའང་ངས་རགས་གཅྱིག་མཚུགས་བརྒྱབ་ཡདོ། གང་ལྟར་གཅོག་འཕྲྱི་ཞླེས་པར། གཅགོ་ཟླེར་
ནའང་མར་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་རླེད། འཕྲྱི་ཟླེར་ནའང་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཡར་ཁོན་ནས་སར་ས་མླེད་པ་དང་། 
མར་གཅོག་སོད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག སོན་འཕྲྱི་རང་འཇགས་བཞག་ན་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་མ་གཏོགས། 
ཡར་ཁོན་ནས་སར་ས་མླེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ན་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་པ་རླེད་འདུག རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀར་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུར། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་བླེད་
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པའྱི་སྐབས་སུ་སོད་མོང་། ང་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། གནས་སངས་མྱི་འདྲ་བ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡདོ་པ་
རླེད། སར་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། མ་སར་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་གཅོག་འཕྲྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ང་
ཚོས་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དངོས་གནས་བས་ན་བཅའ་
ཁྱིམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞན་པ་བས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་དླེ་རྱིས་དགོས་པ་དང་གཞན་པ་དླེ་རྱིས་
མླེད་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་འདྲ་གསུངས་ནས་ད་བར་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེའང་འགོ་སངས་ཤྱིག་
གྱི་ཆ་ནས་ཕྱིན་པ་རླེད། ད་རླེས་འདྱིར་ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་དང་། གོས་བསྡུར་བས་ནས། འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་དངུལ་
ག་རླེ་དགོས་པ་དླེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགོ་སངས་སམ་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་གྱིས་ཕུལ་བ་འདྱི་ལ་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཅོག་འཕྲྱི་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དླེ་ལ་སོན་འཕྲྱི་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ངས་མང་ཆླེ་བའྱི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་མཇལ་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ངས་བས་མླེད། འདྱིར་དབུ་སྐརོ་ཞུས་ན་ཕན་གྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟསོ་པའྱི་ཁུལ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རླེ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་དབང་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ང་ཚོས་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ཡར་ཕོགས་དླེ་བཅོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འདྱི་གཉྱིས་
འགལ་ཟླ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རླེད། འགལ་ཟླ་ཆགས་པ་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་རླེད། དླེར་བརླེན་
འདྱིར་དགངོས་པ་བཞླེས་ནས་བས་པ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔླེ་མཚོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་ནས། ད་རླེས་ང་ཚའོྱི་ནང་ལ་སར་ཆ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རླེད། 
འདྱི་ལ་དགག་པའང་ཞུས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འདྲ་མ་འོངས་པར་ལྷག་གྱི་མ་རླེད་དམ་ཟླེར་
ན། ང་ཚོས་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ལྷག་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མ་ལྷག་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབླེལ་ཡོད་ཚང་མས་ཐུགས་
འགན་བཞླེས་དགོས་རླེད། གལ་ཏླེ་མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟར་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་རྐྱླེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་
རླེད། དླེའང་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་དླེ་མཐ་ོབ་ཡྱིན་པར་སོང་། བཅའ་ཁྱིམས་དང་དངུལ་རྱིས་སངས་
འཛནི་གྱི་སྱིག་གཞྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟསོ་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཀུན་སླངོ་གཙ་ོབ་ོདླེ་
ཁླེར་བ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོ་དང་འབླེལ་ནས་གསུངས་པ་རླེད། ང་ཚོས་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣༠ བཟ་ོདགསོ་པ་དླེ། ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ལག་བསར་བླེད་བཞྱིན་པ་དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚསེ་ ༣༠ གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ བྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་
ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་འབླེལ་ཡོད་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སབས་བསྟུན་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་པར་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༣༠ ཐོག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རླེད། འདྱི་ད་ལྟ་ལག་བསར་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལག་
བསར་འག་ོབཞྱིན་པ་དླེ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟོས་པའྱི་ཁུལ་རླེད། དླེ་སྔ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་པ་ོཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་
པར་འག་ོབསད་འདུག དླེར་བརླེན་ཁྱིམས་ནང་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་མངགས་ནས་བཟསོ་པ་ཞྱིག་རླེད།  
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ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོབཀའ་གནང་རྒྱུ་དླེ་གཤམ་ནས་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲླེང་ ༥ པ་དླེའྱི་ཚགི་འབྲུ་ ༡ 
པ་ོདླེར། "གོང་གསལ་ཚེས་ནས་" གསུངས་པ་དླེར་ "གོང་ཚེས་ནས་" བྱིས་ན་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ང་ཚོས་སྔ་
མ་ཚིག་བརོད་རྱིང་པ་གང་ཡོད་པ་དླེ་བཤུས་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཀུན་སློང་འདྱི་ཟླ་བ་དང་ཚེས་གངས་དླེ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་དླེ་
ཡྱིན་པར་སོང་། འདྱིར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཅོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་དགག་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོ་གཙ་ོམཆགོ 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་
སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པར། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཡན་ལག་ ༦༠ དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོདུས། བསར་བཅོས་ཡོང་སངས་དླེ་ད་ག་རང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་བཀུར་འོས་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངླེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ལ་གཅོག་རྒྱུ་དང་སོན་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་དབང་ཚད་དླེ་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དངུལ་ཨ་ན་གཅྱིག་ཚུར་ཡངོ་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་
འདུག ལས་འགན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་དུས། ཡང་གཅྱིག་བས་ན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོའགོ་མཁན་ཡྱིན་པར་སོང་། མ་འོངས་པར་ཚིག་སྦྱོར་དླེ་
དག་ལ་བརླེན་ནས་བག་ོགླེང་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེར་བརླེན་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་དླེ་ད་ལྟ་བར་དུ་
ང་ཚོས་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་ནས་སོན་རྒྱུ་དང་གཅོག་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། 
ཚིག་སྦྱོར་ "གཅོག་འཕྲྱི་" ཟླེར་བ་དླེ་འདྱིར་ཁླེར་ཡོང་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ 
"གཏན་འཇགས་ལས་བླེད་" ནས་གཏན་འཇགས་ཞླེས་ཟུར་འདོན་བས་འདུག དླེ་ཟུར་འདོན་བླེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ། དླེའྱི་ནང་དུ་"གཅོག་འཕྲྱི་"ཟླེར་བ་ཞྱིག་
སླླེབས་པ་རླེད། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་འགླེལ་བཤད་གནང་སངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་སར་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཟ་ོ
འདྲ་བཤད་སོང་སྙམ། དླེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ངས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེ་སྔོན་བཅའ་ཁྱིམས་
ནང་དུའང་གཅོག་འཕྲྱི་ཟླེར་བའྱི་ཚིག་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་འཕྲྱི་ཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སར་ཆ་དང་གཅོག་ཆ་གཉྱིས་ཀ་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཟ་ོརྒྱུ་དླེ་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚགི་དང་མཐུན་པ་རང་གྱི་ག་ོབ་བངས་ནས་བཟ་ོགནང་གྱི་ཡདོ་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་འདུག་སྙམ། 
དླེ་མ་ཡྱིན་པར་སར་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁུར་མྱི་ཆགོ་པའྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་ཏླེ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་མཛད་དཀའ་ཏན་
ཏན་འཕྲད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལམ་ལུགས་དླེ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག དླེར་དགངོས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམས་སོང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་བསར་བཅོས་ནང་དུ་གཅགོ་
འཕྲྱི་ཞླེས་བསམས་པ་དླེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅོག་འཕྲྱི་ཁླེར་ཡོང་བ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རླེད། ལྷན་ཁང་ནས་སརོ་དགོས་
རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཉླེ་ཆར་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་ཟྱིན་པའྱི་ནང་དུ་སར་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་ཁུར་པ་ལྟ་བུ། མ་
འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་རླེད་གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞླེད་ད་ལྟ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆླེད་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ། སནོ་འཕྲྱི་ཞླེས་པའྱི་ཚགི་དླེ་རང་འཇགས་ཡར་ཁླེར་
བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མཁླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་"གཅགོ་འཕྲྱི་"ཞླེས་ཚགི་དླེ་འཁླེར་
དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འགླེལ་བཤད་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་བསནོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ "གཏན་
འཇགས་" ཞླེས་པ་ག་རླེ་བས་ནས་བཀགོ་པ་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་ལས་བླེད་ནང་དུ་གཞུང་ཞབས་སྱི་ཞུ་བ་རྱིགས་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རླེད། མྱིང་འདོགས་སངས་ཁག་ཁག་རླེད། དླེར་
དབླེ་བ་འབླེད་དུས་མཚམས་རླེ་གོ་ནོར་ཐླེབས་ཀྱི་འདུག ཆོད་གན་དང་། ཉྱིན་ག། འཕྲལ་སླེལ་དླེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་དླེ་དག་གཅྱིག་གྱུར་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་"གཏན་འཇགས་"དླེ་བཀོག་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་རླེ་འཕྲལ་སླེལ་དང་ཉྱིན་གའྱི་
ཐོག་བསྐ་ོགཞག་བླེད་དགོས་པ་བྱུང་ཚེ། སོམ་དངུལ་ནས་ཕོགས་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་དླེབ་སླེལ་
ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་ཁག་ལ་ཕོགས་སོམ་དངུལ་ནས་ཞུ་ས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཞུ་ས་དླེ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྔོན་རྱིས་ལ་སྤྲོད་
དུས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཕུད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱི་བཀོག་པ་ལ་བརླེན་ནས་དཀལ་ངལ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མ་རླེད། དླེབ་སླེལ་མླེད་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་མང་ཆླེ་བའྱི་ཕོགས་སོམ་དངུལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་
ཚང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་རྒྱུ་རྐྱླེན་བས་ནས་ང་ཚོར་ཚིག་ག་ོབར་མ་འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཁུར་བཞག་པའྱི་
ཁུལ་རླེད།  

དླེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏང་
རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་དླེ་སྔ་ནས་གཅོག་འཕྲྱི་ཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། སྔོན་རྱིས་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སོན་འཕྲྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོན་འཕྲྱི་ཡོད་མླེད་ལ་ལྟོས་མྱིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་བཅག་པའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
སར་བའང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་གཙ་ོསངོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག་གྱིས་སྐབས་ ཤྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལམ་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ངས་
འདྱི་གཅྱིག་པུར་ཕར་གཉླེས་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་མྱིན། ང་འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གོ་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཞླེས་ཀྱི་
ཡོད་ཟླེར་ནས། ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟསོ་པའྱི་ཁུལ་རླེད། ངས་ད་གྱིན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་དླེར། མ་འོངས་པར་
ལྷག་གྱི་མ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། དླེ་ངས་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ལྷག་སྱིད་པ་རླེད། སུ་གང་ཞྱིག་ནས་ལྷག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤླེས་
བླེད་ཀྱི་མ་རླེད། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་ཚོས་རླེ་རླེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་
དུས་གང་ཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མར་ལྷག་པ་དླེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། ཡོང་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ངས་
ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ག་རླེ་ཆགས་ཡོང་སུས་ཀང་ཤོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་
ལ་བལྟས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་བདླེ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། ཚད་ཀྱི་ཆ་ནས་སྱིག་གཞྱི་དླེ་དམའ་བ་ཡྱིན་
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ཙང་བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཕར་མཐུན་པར་བཟསོ་པ་རླེད། སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་དླེ་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རླེད། ཚགོས་དྲུང་
ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཡོད་ན་ཁླེར་ཤོག་གསུང་དུས། ང་ཚསོ་ཆླེད་དུ་མངགས་ནས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་
བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་གང་ཡོད་པ་དླེ་ཕུལ་བ་རླེད། ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་དླེ་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རླེད་བསམས་སོང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕུལ་བ་རླེད། དླེའང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་དབང་རླེད། ག་རླེ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་
ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་གྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགླེལ་བརདོ་བླེད་མཁན་གྱི་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གཅོག་འཕྲྱི་ཡོད་པ་དང་། འདྱིར་གཅོག་འཕྲྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཉྱིས་པས་གཅོག་འཕྲྱི་བཞག་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སར་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཐུགས་དགླེས་མྱི་འདུག་ཅླེས་
གསུངས་སངོ་། དླེའྱི་ག་ོབ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རླེ་བཞླེས་ཀྱི་ཡདོ་ནའང་རླེད། ང་ཚསོ་གཅོག་འཕྲྱི་བཟསོ་པའྱི་སྐབས་སུ་བསམ་
བོའ་ིནང་དུ་གཅོག་འཕྲྱི་ཟླེར་དུས་བཅག་རྒྱུ་དང་འཕྲྱི་རྒྱུ་ཞླེས་མར་བཅག་རྒྱུ་རང་ལ་གོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། དླེར་རྣམ་པ་ཚོས་གང་
གནང་བདླེ་བ་ཡོད་ནའང་གནང་རྒྱུ་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་དླེ་ཚད་མཐ་ོབ་ཡྱིན་ཙང་། བཅའ་ཁྱིམས་དླེ་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དང་
མཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཏོག་ཙམ་སབས་བདླེ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་
པར་བཟསོ་པའྱི་ཁུལ་རླེད། དླེ་ལས་ཕུད་པའྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན། སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་དླེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ད་
ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་"གཅགོ་འཕྲྱི་" རང་ལྷག་འདུག ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་
ལ་བསར་བཅོས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་བབ་བརླྱིང་བརན་གསུམ་གྱི་སོ་ནས་ལབ་རྒྱུ་གླེང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རླེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཧོབ་དླེ་ཁ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་འདྱི་མཇལ་ཡོང་དུས་ཁད་མཚར་ཞླེ་
དྲག་མཐོང་སོང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་དངུལ་མར་བཅག་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཡར་སར་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཁོན་ནས་མླེད་པ་
ལྟ་བུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་མཐོང་བའྱི་ཞོར་ལ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གཅྱིག་མཇལ་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་
དུའང་"གཅོག་འཕྲྱི་"རང་འཇགས་ལྷག་འདུག དླེར་བརླེན་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་དླེར་བསར་བཅོས་གནང་། དླེའྱི་
མཇུག་ལ་སྱིག་གཞྱི་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཆགས་ས་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དླེར་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོར་ "གོང་གསལ་ཚེས་ནས་ཕུལ་མ་ཐུབ་
པའྱི་" ཞླེས་པ་དླེ་དངསོ་གནས་བས་ན་དླེ་རྱིང་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་
དང་། ནང་གསླེས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་འདུག "གོང་གསལ་ཚེས་ཆའྱི་ནང་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚ་ེ" ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་
འདྲའང་འདུག "ཚསེ་ཆ་" ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འདྲའང་འདུག ཚགི་དླེ་འདྲ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

གཉྱིས་པ་དླེར་གོང་དུ་ཞུས་པ་རླེད། འདྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསངས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་སར་ཆོག་པའྱི་གནས་སངས་ཡོད་པ་
རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་དུས། གསལ་པ་ོགཅྱིག་གང་ཡང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་སྔ་བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་ཐླེངས་ 
༢༥ པ་བླེད་དུས་འགྱུར་བ་ ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཐླེབས་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་སུ་གནད་དོན་ཆུང་ཚགས་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རླེད། ངས་གོ་ཚོད་ལྟར་ན་འག་ོསོང་དླེ་འཛིན་སོང་གྱིས་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས་
སར་ཆ་དླེ་འདྲ་བླེད་དགོས་ན་དངུལ་དླེ་ག་བ་ནས་འཁླེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་འདྲའང་སྔོན་མ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་སླེ་
ཚན་ཞྱིག་གྱི་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་ཤག་བསྐྲུན་རྒྱུ་བླེད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་དུས། ང་ཚོས་གནད་དོན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་སྐད་ཆ་
ཤོད་དུས་གཞན་པ་ནས་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ་
རླེད། དཔླེར་ན། ཤར་ཁུམ་བུའྱི་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ། དླེའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དོན་པ་རླེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད། འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་
སོང་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། སྔནོ་མ་གཏོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་གནས་སངས་ཁག་ཁག་ཡྱིན་དུས། སར་
དགོས་རྒྱུ་ཆགས་སྱིད་པ་རླེད། སར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛིན་སོང་གྱིས་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁླེད་རང་ཚོས་སར་
འདུག ཡྱིན་ནའང་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་མླེད་ཟླེར་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བལྟས་ནས་བཅོས་ན་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཆགས་ས་རླེད་གསུང་དུས། དང་པོ་བཅའ་ཁྱིམས་
བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་དགག་པ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབླེལ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ་ལ་ངའྱི་ངོས་
ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ "ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་དང་། གཅོག་འཕྲྱི། འཆར་གཞྱི་ཕྱིར་སློག་
བཅས་ཇྱི་འོས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ།" ཞླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་ག་ོབ་ལླེན་སངས་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་དླེར་འཛིན་སོང་གྱིས་འག་ོསོང་ལྷག་མ་བཏང་བ་དང་། མྱི་དགོས་ས་ལ་བཏང་བ་དླེ་རྱིགས་ལ་སངས་
འཛིན་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དླེ་ལ་ཉུང་དྲགས་འདུག་དང་། དླེ་ལ་མང་པ་ོབཏང་ཟླེར་ནས་ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་འགན་འདྱི་མ་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་གནས་སངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོསོང་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་དང་། ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མླེད། སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད། དླེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སོང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་། དླེར་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་དང་མ་སྤྲད་དླེ་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དླེར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་འདུག་དང་། འདྱིར་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་དགོས་རླེད་ཅླེས་སར་རྒྱུ་དླེ་དང་པ་ོནས་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསམ་བོ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚསོ་སནོ་དང་འཕྲྱི་སོགས་ཚགི་འདྱི་ཚ་ོལྷག་སངོ་བ་དླེ་འདྲ་རླེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འགོའ་ིཡོད་
ནའང་མླེད་ནའང་ངའྱི་ངསོ་ནས་བསར་བཅོས་དླེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་"སོན་འཕྲྱི་"དང་"གཅོག་འཕྲྱི་"ཟླེར་བ་དླེ་
རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གཉྱིས་ཀ་གསལ་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་རླེ་བཞག་ནའང་ང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
ད་ལྟ་དོན་ཚན་ ༥༢ པ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་"གཅོག་འཕྲྱི་"བྱིས་འདུག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་བདླེན་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ལླེའུ་ ༡༡ པའྱི་དོན་ཚན་ ༡༡༡ ནང་དུ་"སོན་འཕྲྱི་"ཞླེས་བྱིས་
འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་སོན་འཕྲྱི་དང་གཅོག་འཕྲྱི་ག་རླེ་བཞག་ནའང་ཁད་པར་ཞླེ་དྲག་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
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དགོས་ན་བཅའ་ཁྱིམས་རང་ལ་བསར་བཅོས་གཏངོ་དགོས་རླེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་སནོ་འཕྲྱི་ཡང་འདུག གཅོག་འཕྲྱི་ཡང་
འདུག གཉྱིས་ཀ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་སོ། ད་འོས་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསླེས་གཉྱིས་པའྱི་བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་བཀག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
"ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ། ངླེས་མླེད་དགོས་དངུལ་ནས་ལས་བླེད་པའྱི་ཕོགས་དང་ཁླེ་ཕན་གཞན། ས་ོརུང་མྱིན་པའྱི་མཁར་
དབང་ཉ་ོསྒྲུབ། ཨར་ལས། སྔ་གཡར། བུན་སླེད་བཅས་སུ་གཏོང་མྱི་ཆགོ" འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་
ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མླེད། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོ། "ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་གཤམ་
འགོ་ལས་ཁུངས་དང༌། སྨན་ཁང༌། སློབ་གྲྭ། འཛིན་སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན། འག་ོགོན་ཆ་ཚང་གཞུང་
ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་འཆར་ལོའ་ིལ་ོའཁོར་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབླེབས་རླེའུ་མྱིག་ཏུ་
བཀོད་པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཏོང་ལླེན་འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་རགས་བཀོད་པ་དང་རང་སོང་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ན་སྱིག་
འཛུགས་ས་ོསོའ་ིའཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་བཅས། ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མླེད་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སམ། སླེ་ཚན་སོ་སོར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚ་ེརྒྱུ་མཚན་དང་སགས་འབླེལ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ནས་དུས་འགངས་ཞུ་དགསོ། དགསོ་དངུལ་
དབུས་ནས་གཏངོ་མ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཚ་ེལ་ོརླེའྱི་སྔནོ་རྱིས་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་ས་ོས་ོནས་དུས་ཚདོ་རྒྱས་བཅད་
ནང་ཞུ་དགོས། ས་འཐུས་མླེད་རྱིགས་དབུས་ནས་ཞུ་དགོས།" འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་
བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

དནོ་ཚན་ ༨ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢ པ། "ལ་ོའཁོར་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ། དླེ་ལྟར་འགོད་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་སྔོན་རྱིས་
ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་སླེ་ཚན་འདྲླེས་མླེད་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་
འཇུག་གོས་བསྡུར་གྱིས་གཅོག་འཕྲྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཇྱི་དགོས་བ་རྒྱུ། འོན་ཀང་ལས་དོན་བླེ་བག་པར་དམྱིགས་པའྱི་དངུལ་
འབབ་ཀྱི་རོགས་རམ་གཏན་ཁླེལ་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་གཅོག་འཕྲྱི་དང་། གཏོང་ཡུལ་བརླེ་བསྒྱུར་མྱི་བླེད། ལས་འཆར་བླེ་བག་
པར་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་དངུལ་འབབ། ལས་འཆར་བླེ་བག་པའམ། དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་བླེ་བག་པ་
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྱིགས། ཡང་ན་ཆབ་སྱིད་ལ་གནོད་
སནོ་འབྱུང་གཞྱིའྱི་དགོས་གནས་ཡདོ་རྱིགས་བཅས་ལ་བཀག་འགོག་དང། དངུལ་འབབ་ཡོང་ཁུངས་གཏན་ཁླེལ་མ་ཟྱིན་པའྱི་
ལས་འཆར་རྱིགས་ལ་གཅོག་འཕྲྱི་བསར་བཅོས་བ་འཐུས།" ད་ལྟ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་
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པ་རླེད། གལ་ཏླེ་འདྱི་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་རླེས་སུ་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་བ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། 
དགག་བ་གནང་མཁན་མྱི་གངས་ ༡༢། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྐྱོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
གངས་ ༡༨ འདུག འདྱི་བཏང་བ་ལ་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཁོན་བསོམས་ ༣༧ འདུག 
ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཟླེར་དུས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གངས་ ༢༤ དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ཐོན་མ་སོང་། འདྱི་མ་
ཐནོ་པར་སངོ་ཙང་འདྱི་གཉྱིས་མཐུན་པར་བཟསོ་པར་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་རླེད།  

དླེ་ནས་དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་གནང་རྒྱུ། དགོངས་
སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གསལོ་ཅོག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་རླེད།  

 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསལ་
སྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་། ཁབ་ཁངོས་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐོར་བསར་བཅསོ། 

མཚན་
ཐ་ོཨང་། 

ཚགི་བརདོ་རྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

༣༽ 
 
 

 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༣ 
པའྱི་ 'ཀ' ནང་གསལ་ད་ཡོད་གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་གསུམ་པ།  
 
༣་༢ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་གཤམ་འོག་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༢་༡ འཆར་འགདོ་ལྷན་ཁང་། 
༣་༢་༡ ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་དང་བར་བརྒལ་ལས་

བཀདོ་སླེ་ཚན། 
༣་༣ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་གཤམ་འགོ་ལས་
ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༣་༥ ཀོ་ལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ལས་ཁུངས། 

གོང་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༥  པའྱི་ནང་
གསླེས་ ༣ པའྱི་ 'ཀ' ནང་གསལ་ད་ཡོད་གཤམ་
འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་
འཛར་གསུམ་པ།  
༣་༢ བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་གཤམ་
འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༢་༡ འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས། 
༣་༢་༢ ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་དང་བར་བརྒལ་

ལས་བཀདོ་སླེ་ཚན། 
༣་༣ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་གཤམ་
འགོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༣་༥ ཀ་ོལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
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༣་༣་༨ ཨོ་རྱི་ས་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༡༥ ཤྱི་ལོང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
 
༣་༣་༣༥ སླེ་ར ་ལྡུན་ས ་གནས ་འགོ་འཛིན་ལས ་

ཁུངས། (ཁབ་ཁངོས་ས་ཁག་དགུ) 
 
༣་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་མཆོད་རླེན་དང་འཇོར་ས་ཊྱི་ས་

གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༣་༣་༤༤ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བདླེ་ལླེགས་གྱིང་ས་

གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
 
 
༣་༣་༤༥ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་བསམ་འཕླེལ་གྱིང་ས་

གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༣་༣་༤༦ བལ་ཡུལ་ར་སུ ་ཝ ་དགླེ ་རྒྱས ་གྱིང་ས ་

གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 
༣་༧ འཕྲདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་གཤམ་འགོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༧་༢ སྱིླེར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
 
 
༣་༧་༨ ཅོན་ཏ་ར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༡༠ མླེལ་ ༡༥ འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༡༡ མ་ན་ལྱི་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༡༢ ཀུ་ལུ་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
 
༣་༧་༡༥ སྱིམ་ལ་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 

༣་༣་༨ ཨོ ་ཌྱི ་ཤ ་ཕུན ་ཚོགས ་གྱིང ་ས ་
གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༡༥ ཤྱིས་ལོང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༣༥ སླེ་ར་སྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
ལས་ཁུངས། (ཁབ་ཁོངས་ས་ཁག་
དགུ) 

༣་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས། 

༣་༣་༤༤ བལ ་ཡུལ ་ཤ ་ཝ ་ར ་གསུམ ་ས ་
ག ན ས ་འ གོ ་འ ཛི ན ་ལ ས ་
ཁུངས།(ཤར་ཁུམ་བདླེ་ལླེགས ་
གྱིང་། ཝ་ལུང་བསམ་འཕླེལ་གྱིང་། 
ར་སུ་ཝ་དགླེ་རྒྱས་གྱིང་།) 

ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 
༣་༧ འཕྲདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་གཤམ་
འགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༣་༧་༣ སྱིླེར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་དང་
ཅནོ་ཏ་ར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 

ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང་། མླེས་ ༡༥ འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ 
ཁང་། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(གཤམ་གྱི་
ཨང་རྱིམ་དག་
ཀང་ག་ོརྱིམ་
བཞྱིན་བསྒྱུར་

རྒྱུ།) 
 
 

 
 

(གཤམ་གྱི་
ཨང་རྱིམ་དག་
ཀང་ག་ོརྱིམ་
བཞྱིན་བསྒྱུར་

རྒྱུ།) 
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༣་༧་༢༢ རཇ་སྤུར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༢༣ ལ་ཁན་ཝ་ལ་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༢༤ ཁླེ་ར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༢༧ ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༣༢ སང་ཏགོ་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༣༤ རརོ་གྱིང་སམ་པ་ོཔ་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་

ཁང་། 
༣་༧་༣༥ རརོ་གྱིང་ཆསོ་དུང་དཀར་པ་ོའཕྲདོ་བསླེན་

སྨན་ཁང་། 
༣་༧་༣༦ ཀ་སྦུག་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་། 

ཧ་པ་སྤུར་འཕྲདོ་བསླེན་སྨན་ཁང་།  
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 
 
ཕྱིར་བསྡུ། 

༥༽ སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པའོ་ི ‘ཀ’ ནང་
གསལ་འཛིན་སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་པའྱི་རང་སོང་སླེ་
ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པ། 

 
༥་༤ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དླེབ་སླེལ་ 
      ཡདོ་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 
 
མླེད། 
 
༥་༥ འཕྲདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དླེབ་སླེལ་

ཡདོ་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 
༥་༥་༥ ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་འཕྲདོ་བསླེན་

སྨན་ཁང་། 
༥་༥་༦ ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་འཕྲདོ་བསླེན་

སྨན་ཁང་། 
༥་༦ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དླེབ་སླེལ་ཡདོ་

པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 
 
མླེད། 

སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༡ པོའ་ི 
‘ཀ’ ནང་གསལ་འཛིན་སོང་དབང་བྱུས་འོག་ཡོད་
པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་
ཟུར་འཛར་ལྔ་པ། 

༥་༤ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དླེབ་ 
      སླེལ་ཡདོ་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་ 
      མཚན་ཐ།ོ 

༥་༤་༤ གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་
ཞབས་ཞུ་ཁང་། 

༥་༥ འཕྲདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་
དླེབ་སླེལ་ཡདོ་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་
ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༥་༥་༥ ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་འཕྲདོ་
བསླེན་སྨན་ཁང་། 

༥་༥་༦ ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་འཕྲདོ་
བསླེན་སྨན་ཁང་། 

༥་༦ ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁངོས་དླེབ་
སླེལ་ཡདོ་པའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་
མཚན་ཐ།ོ 

 
 
 
 
 

 
 
 
གསར་འཇུག 
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༥་༦་༩ བདོ་ཀྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཚགོས་པ། གསར་འཇུག 

༧༽ གངོ་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསླེས་ ༣ པའྱི་ 
‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡདོ་མཉམ་འབླེལ་ཅན་གྱི་རང་སངོ་སླེ་
ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ། 

 

༧་༤ འཕྲདོ་བསླེན་ཁབ་ཁངོས་མཉམ་འབླེལ་ཅན་གྱི་རང་
སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༧་༤་༡ བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཆླེས་མཐའོ་ིསྨན་
པའྱི་ལྷན་ཚགོས། 

༧་༤་༢ སྨན་རྱིས་ཁང་། 

༧་༤་༣ དྷ་ས་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་། 

མླེད། 

གངོ་གསལ་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༦ ནང་གསླེས་ ༣ 
པའྱི་ ‘ཀ’ ནང་གསལ་ད་ཡདོ་མཉམ་འབླེལ་ཅན་གྱི་
རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་
འཛར་བདུན་པ། 

༧་༤ འཕྲདོ་བསླེན་ཁབ་ཁངོས་མཉམ་འབླེལ་ཅན་
གྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༧་༤་༡ བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་
ཚགོས། 

༧་༤་༢ བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། 

༧་༤་༣ བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་། 

༧་༤་༤ བདོ་རྒྱལ་ཡངོས་རླེད་རྱིགས་
ཚགོས་པ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
གསར་འཇུག 

༨༽ སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསླེས་ ༤ པ་དགོངས་དོན་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསླེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་མ་
ཚུད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁླེ་ཕན་དང་འབླེལ་བའྱི་
རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་
བརྒྱད་པ། 

༨་༢། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་དླེ་ལྟའྱི་རང་
སངོ་སླེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༨་༢་༡༥ རཱ་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཉམ་འབླེལ། 

 

༨་༢་༡༨ ཇ་ོའཁླེལ་མཉམ་འབླེལ། 

༨་༢་༡༩ པགོ་ར་བཀྲྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་
འབླེལ། 

༨་༢་༢༩ སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་ཚགོས་པ། 

 

སྱིག ་གཞྱི་དོན ་ཚན་ ༦  ནང་གསླེས ་ ༤  པ ་
དགོངས་དོན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༦ ནང་གསླེས་ 
༡ ནས་ ༣ བར་མ་ཚུད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་
ཀྱི་ཁླེ་ཕན་དང་འབླེལ་བའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་
མཚན་ཐ་ོསྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ། 

༨་༢ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་དླེ་
ལྟའྱི་རང་སངོ་སླེ་ཚན་གྱི་མཚན་ཐ།ོ 

༨་༢་༡༥ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་མཉམ་
འབླེལ། 

༨་༢་༡༨ ཇ་ོཁླེལ་མཉམ་འབླེལ། 

༨་༢་༡༩ སགོ་ར་བཀྲྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་
མཉམ་འབླེལ། 

༨་༢་༢༩ སྤུར་ཝ་ལ་ས་ས་ཚགོས་པ། 
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༨༌༣། ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁབ་འགོ་
ཏུ་ཡདོ་པའྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

༨་༣་༡༤ ཤྱི་ལོང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

༨་༣་༢༩ སླེ་ར་ལྡུན་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། ༼ཁབ་
ཁངོས་ས་ཁག་དགུ༽ 

༨་༣་༣༤ བལ་ཡུལ་མཆདོ་རླེན་དང་འཇརོ་ས་ཊྱི་སྱི་
བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

༨༌༣ ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
ཁབ་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

༨་༣་༡༤ ཤྱིས་ལོང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

༨་༣་༢༩ སླེ་ར་སྡུན་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
༼ཁབ་ཁངོས་ས་ཁག་དགུ༽ 

༨་༣་༣༤ བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇརོ་སྱི་བརྒྱ་
ཡྱིག་ཚང་། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིནལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་སླེར་གྱི་གསལ་བཤད་འདུག  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སླེར་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ (COVID 19 Nepal Tibetan Response 

Team) དང་འབླེལ་བའྱི་བཀའ་ལན་ཐད་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བ་དང་
སགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་བའྱི་བཀལ་ལན་དླེ། དཔླེར་ན། ངའྱི་དྲྱི་བ་དླེར་ཁླེད་རང་གྱི་མྱིང་ག་རླེ་ཡྱིན་
ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། དླེར་བཀའ་ལན་དུ་ང་ལྷ་ས་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཟླེར་བ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་ནས་ཡར་ལངས་པའྱི་སྱི་འཐུས་འདྱི་ལ་མྱུར་འཕྲྱིན་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོགནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་ནང་དོན་དླེ་དོན་གཅོད་ནས་ཧ་གོ་མྱི་འདུག ཧ་མ་གོ་བ་དླེ་མྱིན་པ་དང་མ་
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ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཁབ་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོན་དླེ་ལ་མངགས་པའྱི་མངགས་པ་དླེ་ད་ལྟ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡར་ལངས་སོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་དླེས་གནས་སངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེའྱི་སྐོར་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁླེན་སོང་ངམ། མཁླེན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན་ག་རླེ་གནང་ཡོད། གལ་སྱིད་མཁླེན་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་ཤག་དང་
ས་གནས་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་རླེད། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སོད་པའྱི་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིའགན་དླེ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། དླེར་བརླེན་གང་ལྟར་དོན་དླེར་མངགས་པའྱི་མངགས་པས་གནད་དོན་དངོས་
ཡོད་ཇྱི་ཡྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བླེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ར་དོན་དང་འབླེལ་
བའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོབརྱིས་ནས་ཞུས་པའྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་འཕྲོད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་དང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
གཉྱིས་དབར་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཞླེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་མོལ་ག་རླེ་བྱུང་ཡོད་མླེད་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་གྱིས་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདླེབས་གནང་མཁན་ནང་དུ་ཚགོས་པ་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་དང་སྱི་ཟུར་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ག་རླེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་གཉྱིས་དབར་ནང་མོལ་བྱུང་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། 
སྐབས་དླེ་དུས་བཀའ་མོལ་ག་རླེ་བྱུང་བ་དང་། བཀའ་མོལ་མཐ་ོདམའ་ག་རླེ་གནང་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་
དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ཕར་ཕོགས་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ང་ོདོན་གཅོད་མཆོག་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་མོལ་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་དླེ་འདྲ་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། ས་གནས་སུ་འགན་ཡོད་པའྱི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་མཚམས་རླེ་སྐུ་ང་ོདོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་དླེ་རྱིགས་གནང་སོད་དུས་ "སྐུ་ང་ོམཆོག་དླེ་འདྲ་རང་དང་
གསུང་རྒྱུ་ཨླེ་ཡོད་ན།" ཞླེས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ "ང་སྱིད་སོང་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་ཡྱི་མྱི་རླེད། ག་རླེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བོས་
ཤྱིག" དླེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་འདུག དླེར་བརླེན་ངས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་
དབུས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཀདོ་སྱིག་གནང་བཞག་པའྱི་ལས་བླེད་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
བླེད་རླེད། ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་བླེད་དླེ་རྱིགས་ཀྱིས་རང་འཁྱིའྱི་འགན་དང་
ལས་བླེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ལ་རྱིས་དགོས་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་བརྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་
རང་འཁྱིའྱི་འགན་དླེ་སྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་ཅླེས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སགས། སྱི་འཐུས་སླེར་ལ་
གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཁ་སང་ག་རླེ་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་
བའྱི་བལ་ཡུལ་ལ་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དླེར་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པས་
རགོས་པ་བས་འདུག དླེའྱི་པར་དང་མྱིང་བཅས་ཆ་ཚང་ང་ལ་ཡོད། དླེའྱི་སྐརོ་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཧ་ག་ོསོང་ངམ། ཧ་མ་ག་ོབ་ཡྱིན་
ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཐུས་ཤོར་རླེད་དམ། བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་གནང་བ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་བོ་བུར་དུ་སླླེབས་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། ངས་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དོན་གཅོད་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་བྱིས་པ་ཡྱིན། དོན་གཅོད་ནས་
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ལན་སླླེབས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྐད་ཆ་དླེ་རྦད་དླེ་བསྐོར་ནས་གར་སར་འཁྱིད་འགོ་ཡྱི་འདུག 
གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གང་ཡང་གནང་ཡོད་པ་མ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པར་བརླེན། ང་
ཚོས་འབླེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དོན་གཅོད་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་དུས་ཁོང་ཚོས་
ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་བཀོད་འདུག དླེའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་དང་ཤང་པ་དགླེ་ར། དླེ་དང་དླེས་དངུལ་གནང་སོང་། 
ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་དླེ་དང་དླེས་གནང་སོང་། ཁོང་ཚ་ོཆ་ཚང་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
དང་། རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ ཤླེས་རོགས་མླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕླེབས་པ་རླེད། ཁ་
སང་ཡང་ངས་དླེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏླེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་འཐབ་ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་
འབླེལ་ཡོད་པས་རགོས་དངུལ་གནང་ཡོད་ན། པར་དང་མྱིང་བཅས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁླེད་རང་གྱིས་གསུང་དགོས་རླེད་
ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་བསྐོར་ནས་སྱིད་སོང་ལ་ཁླེད་རང་གྱི་མྱིང་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་སྐད་ཆ་བྱིས་
པས། ང་ལྷ་ས་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ལབ་སོང་། དླེ་འདྲ་མ་རླེད། ཁ་སང་ཁླེད་རང་ག་པར་འག་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་སོང་། ངས་བལ་ཡུལ་དོན་
གཅོད་ལ་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ཡྱིག་
ཐོག་ལན་སླླེབ་དུས། དླེ་སླླེབས་སོང་། ཁོ་རང་ལ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་
བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཁ་གསལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་དང་རྒྱ་མྱིའྱི་
གཞུང་ཚབ་ལ་འབླེལ་བ་བས་བཞག་པའྱི་མྱི་དླེ་སུ་རླེད། པར་དང་མྱིང་བཅས་པ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པ་ོགསུང་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚསོ་འགན་འཁུར་
ཐུབ་ས་མ་རླེད། འདྱིར་གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་འདུག གསང་བའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རླེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་བཀོད་
ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་མྱི་མང་ནས་སླེམས་ཤུགས་བས་ནས་ཞལ་འདླེབས་རྒྱག་མཁན་ཚ་ོལ་ད་ོཕོག་འགོ་ས་རླེད། སླེམས་
ཤུགས་བཅག་ས་རླེད། དླེར་བརླེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ག་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས། ཀཋ་མན་གྲུ་ལ་མ་ཕླེབས་
རོགས་གནང་། ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟླེར་ན། དླེ་ཚོའྱི་མྱིང་དང་པར་བཅས་གོས་ཚོགས་ལ་སོན་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིག་ཆ་
འགླེམ་རོགས་གནང་། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོ་སྱི་
མཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  

 

སྱི་མཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་མ་ཞུས་པའྱི་གོང་ལ་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ། སྙན་ཐ་ོཨ་མ་མར་སྙན་སོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་
ངམ་སླེ་ཚན་གྱི་འགོ་བརོད་ཀྱི་ཨང་གངས་དླེ་མྱིང་གྱི་སྐབས་སུ་བཀགས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ། སླེ་ཚན་རླེ་རླེའྱི་ཨང་གངས་མུ་
མཐུད་ནས་བཀག་མྱི་དགོས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སླེ་ཚན་ནང་ནས་ ཀ དང་ ཁ་ནས་ཇ་བར་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་བར་གྱི་འག་ོ
བརོད་གངས་འདྲླེན་བཀག་པ་མ་གཏོགས། དླེ་ཡྱི་ནང་གསླེས་བཀགས་མྱི་དགོས་པ། དླེ་ནས་མཇུག་སོང་གྱི་ ཇ། བཀགས་
ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཨང་གངས་ ༡ དང་ ༢ བས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཀོག་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཡར་ལངས་
བསད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལྱིད་ཚད་ཀྱི་ལ་ོ ༡༢༥ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་
འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་མཚན་ ༨༡ པའྱི་ནང་གསླེས་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་མར་
བསད་ནས་ཀགོ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤༦ 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་ 
སྐབས་ ༡༠ པའྱི་ལས་བསམོས། 

 
དང་པ།ོ ཚགོས་ཆུང་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཕགོས། 

 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་

གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགོངས་དོན་དང་། དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥༣ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསླེལ་པོས་མང་
ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་མྱི་འགོར། 
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༡ སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་དང་། 
༢ སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། 
༣ སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
༤ སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 
༥ སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་བཅས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་བཀོད་

ཁབ་ཡྱིག་ཆུང་འབོར། འོན་ཀང་སྐབས་དླེར་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཕལ་ཆླེ་བ་ཨོ་སྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡ་དང། ཡོ་རུབ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་གཞུང་འབླེལ་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སླེལ་བར་ཕླེབས་གཏན་ཁླེལ་ཡོད་པས་དུས་ཐུང་ནང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
ཐབས་དཀའ་བས། ཚོགས་མྱི་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་འག་ོའཛུགས་ཞུ་
རྒྱུ་གནང།  

༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༩ པའྱི་ཐོག་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཚང་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
དངོས་སུ་དབུ་འཛུགས་ཞུས། ཚོགས་ཆུང་དུ་ཚོགས་གཙོ་གཅྱིག་དང་། ཚོགས་དྲུང་གཅྱིག་དགོས་པས་སྱི་འཐུས་དགླེ་
བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ཚོགས་གཙ་ོདང་། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ཚོགས་དྲུང་
དུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱུང། དླེའྱི་རླེས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ཚོགས་གཙོ་སླེལ་པོའ་ིསར་ལས་དོན་བླེད་
ཕགོས་ཐད་ལམ་སོན་ཞུ་བར་བཅར་སྐབས་ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པོས་ལམ་སོན་ཕླེབས་གསལ། 

 
༡༽ ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་གཙ་ོབ་ོརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོདང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ཁག་

ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་འདྲངོས་དགོས་རྒྱུ། 
༢༽ མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོར། འཛནི་སོང་ནས་མཇུག་སོང་ལན་འདླེབས་

གནང་བ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག 
༣༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ གོང་གྱི་སྙན་ཐརོ་ཐུགས་ཞྱིབ་མ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཡང་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་རྒྱུ། 
༤༽ འདྱི་ལོར་རྱིས་རོག་རྣམས་གང་ཐུབ་གཙང་བཟ་ོགནང་སླེ་སྙན་ཐོའ་ིདླེབ་སབ་རུ་གཏོང་ཐབས་འབད་བརོན་གནང་

དགསོ་རྒྱུ་བཅས་ལམ་སནོ་ཕླེབས། 
 

གཉྱིས་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་བ་ཕགོས། 
 

༡༽ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་ཐག་གཅདོ་སྐབས་ཚོགས་མྱི་ཉུང་མཐར་སུམ་ཆ་གཉྱིས་ངླེས་པར་འཛམོས་དགསོ་རྒྱུ། 
༢༽ གནད་དོན་གལ་གནད་ཆླེ་རྱིགས་ལ་གོས་བསྡུར་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་སྐབས་ཚོགས་མྱི་ཚང་འཛོམས་དགོས་

རྒྱུ། 
༣༽ ཚགོས་ཆུང་ནམ་འཚགོས་སྐབས་རྒྱུན་ལས་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལས་བཅར་ཐ་ོདླེབ་ནང་འབརོ་ཐ་ོངླེས་

པར་འགོད་དགསོ། 
༤༽ ལས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་སྐབས་སྱིག་དནོ་ལྟར་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙརོ་དགངོས་པ་ཞུ་དགསོ།  
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༥༽ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་བརྒྱ་དང་བཅ་ོལྔ་པའྱི་དགོངས་དནོ་ལྟར་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དང་། ཐག་གཅོད་གནང་ཕགོས་ཐད་ཚོགས་
མྱི་སུ་ཞྱིག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་བཀའ་འཁོལ་མླེད་པར་གང་འདདོ་ཕྱིར་བསགས་མྱི་ཆགོ་པ་བཅས་ས།ོ 

 
གསུམ་པ། ཞྱིབ་འཇུག་ཇྱི་ཞུས་དང་། གྲུབ་འབས་གནས་སངས། 

 
ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ 

ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉླེ་བ། རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཟྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ཟླ་དླེའྱི་ཚེས་༡༦ ལས་མ་
འགངས་བར་འདྱི་ག་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབོར་དགོས་གནས་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་དོན་ལྟར། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་ ༢༥༨ དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ལ་ཉླེ་བ་ ༡ རྱིས་
ཞྱིབ་ཟྱིན་ཡང་སྙན་ཐ་ོགཏོང་བསད་ ༥ རྱིས་ཞྱིབ་མ་ཐུབ་པའྱི་སླེ་ཚན་ ༤ བཅས་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཚོགས་ཆུང་ལ་འབོར་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་ལོ་མང་རྱིང་རྱིས་སྙན་ལས་ལན་འདླེབས་མ་འབོར་བར་ཕུང་གསོག་ཐླེབས་པའྱི་སླེ་ཚན་ཁག་༤༩ ལ་ཞྱིབ་ལྟ་
བས། 

དླེའྱི་ནང་ནས་རྱིས་སྙན་འབོར་ཡང་ལན་འདླེབས་འབོར་མླེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་དབླེ་བསལ་གྱིས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ནང་རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ཁག་འབོར་
དགོས་པའྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་འབོར་ཟྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཁོན་དུས་
ཐོག་རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་འབོར་བའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་གངས་ ༢༠༡ གྱི་རྱིས་སྙན་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་
འདླེབས། དོགས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདླེབས། གསལ་བཤད། ཟུར་སྦྱར་དང་བཅས་པར་ལྟ་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་
གནནོ་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནནོ་གནང་མུས། སནོ་གནད་སོགས་གངས་ ༢༧༠༤ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས། 

ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་སྒྲུབ་སྐབས་འབླེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་ ༡༤༡ ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་
མྱི་འདྲ་བ་ ༦༩༠ དང་། སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། དྲུང་ཆླེ། དླེ་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་དང་ནང་ཞྱིབ་བཅས་ཀྱི་མཚོན་པའྱི་
འབླེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་པ་སོགས་ཁག་ཅྱིག་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆླེད་འགུགས་ཀྱིས་འདྲྱི་རད་ཞུས། འནོ་ཀང་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་
༢༤ ནས་རྒྱ་ནད་གཉན་རྱིམ་༡༩ པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་རྐྱླེན་པས་ངག་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བརད་ཞུ་དགོས་ཁག་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་
རྣམས་ཚགོས་ཆུུུང་སུ་ཆླེད་འགུག་མྱི་དགསོ་པར་ཞལ་པར་བརྒྱུད་དྲྱི་བརད་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོའདོན་ཞུས་ཤྱིང། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོསླེལ་པོའ་ིལམ་སོན་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོགཞྱི་ལ་བཞག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཐག་གཅོད་དང་ལམ་
སནོ་ཇྱི་བས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་གནས་སངས། གཞན་ཡང་རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་མ་འབརོ་བ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ཆ་
ཚང་མ་འབརོ་བའྱི་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་རླེའུ་མྱིག་བཅས་གཤམ་གསལ། 
 
 

༡༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབླེལ་བའྱི་གྲུབ་འབས་གནས་སངས། 
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སླེ་ཚན། དནོ་གནད་ཁག  གངས་འབརོ། 
ཀ རྱིས་སྙན་ཁག་ལ་མཇུག་གནོན་བྱུང་བ་དང་། མཇུག་གནོན་གནང་མུས། སོན་གནད་སོགས་

གངས། 
༢༧༠༤ 

ཁ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བརྒྱད་པར་འགྱིགས་པ། ༤༨༨ 
ག མང་རྱིས་སྐབས་ ༩ པའྱི་གྲུབ་དནོ་སྙན་ཐརོ་འཛནི་སོང་ལན་འདླེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ༢༡༣ 
ང རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ༨༧༦ 
ཅ དགོས་འདྲྱི་སོང་བ། ༦༩༠ 
ཆ དགོས་འདྲྱིའྱི་ལན་འདླེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པ། ༣༠༧ 
ཇ མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་དགསོ་པ་དང་།ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ཁག ༨༢༠ 

 
༢༽ རྱིས་སྙན་ལས་ལན་འདླེབས་མ་འབོར་བའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་རླེའུ་མྱིག 
 

ཨང་། ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་མྱིང་། རྱིས་ལ།ོ 
༡ དུས་འཁརོ་དབང་ཆླེན་ཐླེངས་༣༤ པ། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢ སླེལ་ཀབོ་བདླེ་སླར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་ས་ོནམ་མཉམ་འབླེལ། ༢༠༡༣་་་༡༨ 
༣ བདླེ་སྱིད་གྱིང་ས་འཐུས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༤ འབུམ་སླེ་ལ་ས་གནས་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༥ བསན་སང་ས་གནས་རང་ཚགོས།  ༢༠༡༡་་་༡༥ 

༦ སནོ་ཊ་ོབཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་ས་གནས་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༨ 
༧ བལ་ཡུལ་མཆདོ་རླེན་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༨ བལ་ཡུལ་འཇ་ོལ་ཁླེལ་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༩ ཀུམ་རའ་ོརང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༠ ཁམས་ཀ༔་ཐགོ་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༡ མཚ་ོཔད་མ་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༢ སྱིར་ནང་ཆླེན་ས་གནས་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༣ སྱིར་སླེ་དགླེ་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 

༡༤ ཀ་སྦུག་ས་གནས་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༥ བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་རང་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
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༡༦ ར་སླེང་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ཟུར་དངུལ་ལས་སླབོ་སླེ་ཚན། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༧ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁླེལ་ཨ་ཏྱི་ཤ་ཉྱིན་སླབོ། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༨ ར་ས་བོད་ཁྱིམ་ཤླེས་ཡནོ་འཕླེལ་རྒྱས་སླེ་ཚན། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༡༩ བལ་ཡུལ་འཕགས་ཤྱིང་རྣམ་རྒྱལ་འབྱིང་སློབ། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༠ བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤླེས་བཟ་ོགྲྭ། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༡ བལ་ཡུལ་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་མཐ་ོསློབ།  ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢༢ སླེང་ལོར་བདོ་ཕྲུག་སོད་ཤག་དང་སློབ་ཡནོ་སླེ་ཚན།  ༢༠༡༥་་་༡༧ 
༢༣ ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་།  ༢༠༡༦་་་༡༨ 

༢༤ ཨ་ོསྱི་ཁྲུ་ལྱི་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་། ༢༠༡༦་་་༡༨ 
༢༥ བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་སྨན་ཁང། ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 
༣༽ རྱིས་སྙན་ལས་ལན་འདླེབས་ཆ་ཚང་མ་འབརོ་བའྱི་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་རླེའུ་མྱིག 

 
ཨང་། ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་གྱི་མྱིང་། རྱིས་ལ།ོ 
༡ བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས། ༢༠༡༦་་་༡༧ 
༢ པ་ཏྱི་ཀུལ་ལྷ་བྱིས་དང་འཚམེ་པ་ོསློབ་གྲྭ། ༢༠༡༦་་་༡༧ 

 
བཞྱི་པ། མང་རྱིས་སྐབས་སྔནོ་མའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ལ་མཇུག་སནོ་མ་བྱུང་བ། 

 
༡༽ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ཁག་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་དང་པརོ་། 
 '' ཚོགས་ཆུང་ནས་སླེམས་ཚབས་ཆླེན་པསོ་གསོ་ཚགོས་ལ་རྒྱབ་གཉླེར་ཞུ་དནོ་ཞྱིག་ནྱི། ར་ས་བདོ་ཁྱིམ་དབུས་སྱི་

ཁབ་ལས་ཁང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་བླེང་ལརོ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོརྱིམ་སླབོ་གཉླེར་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དང་ཨར་པའོ་ིལས་
གཞྱིའྱི་སླེ་ཚན་གྱི་རྱིས་སྙན་ནང་དུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་བའྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཞྱིག་འདུག་པ། ཀ༽ ཐོག་མར་ས་ཆ་སྤུས་
གཟྱིགས་སྐབས་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ངླེས་ཁག་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་བས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་་༠༥ ལོར་ས་
བདག་ (r m thimme gowba) ལ་ཆདོ་གན་གཞྱིར་བཟུང་སྔ་འདོན་གྱི་ང་ོབརོ་སརོ་ ༥,༠༠༠,༠༠༠་༠༠ གནང་
འདུག་ཀང་ཆདོ་གན་གྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་ཉྱིན་གངས་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ཚུད་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་མླེད་པ་མ་ཟད། ཆདོ་གན་གྱི་འབྲུ་
དོན་ལྟར་མ་གནས་པར་སླར་ཡང་སྔ་འདོད་སྔ་ཕྱི་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་བཅུ་གསུམ་ (༡༣,༠༠༠,༠༠༠་༠༠) 
གནང་འདུག་ཀང་ད་བར་ལོ་བཅུ་ལྷག་སོང་ཡང་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོཐུབ་མྱི་འདུག  ཁ༽ བར་དུ་ས་བདག་དང་མཉམ་
ཁྱིམས་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྐྱླེན་ས་ཆ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ཟྱིན་པ་ཁག་གཅྱིག་བསར་དུ་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་
དགོས་བྱུང་བའྱི་རྱིན་འབབ་དང་དླེ་འབླེལ་འག་ོགོན་བཅས་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་དང་ཆྱིག་
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འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སངོ་བཞྱི་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རླེ་བརྒྱད་ (༧༧,༡༤༡,༤༦༨་༠༠) སངོ་འདུག ག༽ མཐའ་མ་ཨར་ལས་
འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབླེལ་བའྱི་སོན་གནད་ནྱི། སླེ་ཚན་འདྱིའྱི་ཨར་ལས་དང་འབླེལ་བའྱི་རྱིས་ཁར་ད་བར་སྔོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སོལ་མྱི་འདུག་པ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་ནས་དླེའྱི་ཐད་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ལ་འདྲྱི་རད་ཞུས་པར་རོགས་
ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ཇྱི་ཐོབ་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མ་དགོས་པར་ཐད་ཀར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་སྐོར་
འགླེལ་བརདོ་གནང་འདུག དླེ་བཞྱིན་རྱིས་པ་དང་དངུལ་གཉླེར་གཅྱིག་ལྕགོས་ཡྱིན་པ་དང་། དླེ་འབླེལ་རྱིས་སྙན་ཁག་
གྱི་ནང་སརོ་ས་ཡང་བདུན་ཅུ་དནོ་བརྒྱད་དང་ཆྱིག་འབུམ་གསུམ་ཁྱི་ཆྱིག་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་པད་
ཉླེར་གཅྱིག (༧༨,༡༣༡,༨༢༨་༢༡) ལྷག་གྱི་རྱིས་ཉགོ་ཐནོ་འདུག སླེ་ཚན་འདྱིས་ལ་ད་ཆ་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཐ་ོ
རྱིམ་སླབོ་གཉླེར་ཁང་ (The Dalai Lama Institutefor Higher Education) ཞླེས་པའྱི་མཚན་སདོ་ཀྱི་
ཡདོ་སྐབས། དླེ་འབླེལ་གྱིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཆ་ཕྲ་མ་ོཙམ་ཡང་མྱི་ཡོང་བ་གནང་དགོས་པ་ནྱི་རང་
ཅག་ཡོངས་ཀྱི་ཟློག་ཏུ་མླེད་པའྱི་འོས་འགན་ཡྱིན་པས། སླེ་ཚན་འདྱིའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
མཐྱིལ་ཕྱིན་ཡངོ་ཆླེད་གསོ་ཚགོས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཆླེད་འཛུག་གནང་དགསོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།" ཞླེས་གསལ་འདུག་ཀང་ད་བར་མཇུག་སོང་གང་ཡང་གནང་རྱིགས་བྱུང་མྱི་འདུག་པས་ཐུགས་སང་ཡོང་བའྱི་
ཆླེད་དུ་ཞུས་པ་ལས། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་མཚ་ོམ་ོསྐམ་ཐུབ་ན། ཉ་མ་ོའཆྱི་མྱི་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ལྔ་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉླེར་ཁག 

 
༡༽ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང། བོད་མྱི་

མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལྟར། སླེ་ཚན་ཁག་ནས་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ། རོགས་
དངུལ་བྱུང་ཐོག་འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་དུས་ལྟར་གཙང་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འོན་
ཀང་སླེ་ཚན་ཁག་༡༦ ནས་བསྡུ་དངུལ་འབུུུལ་བསད་སརོ་ ༤༩,༣༣༣,༦༩༡་༩༣ ཟྱིན་འདུག་པ་མ་ཟད། དླེའྱི་ནང་
ནས་འབུལ་བསད་མང་ཤོས་ཀྱི་སླེ་ཚན་བཞྱི་ནྱི། 
༡ ར་ས་བོད་ཁྱིམ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་ནས་འབུལ་བསད་སརོ་ ༢༣,༩༤༧,༥༩༩་༦༡ དང་། 
༢ བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་འབུལ་བསད་སརོ་ ༡༠,༡༨༥,༢༦༣་༡༥།  
༣ བལ་ཡུལ་འཇ་ོཁླེལ་གངས་ཅན་བདླེ་ར་ནས་འབུལ་བསད་སརོ་ ༦,༧༢༣,༤༩༡་༧༡།  
༤ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་མཉམ་འབླེལ་ནས་འབུལ་བསད་སོར་ ༦,༤༡༩,༠༡༡་༩༥ བཅས་
རླེད་འདུག་པས། གངོ་གསལ་སླེ་ཚན་ཁག་བཞྱིའྱི་འབུལ་བསད་ནྱི། སྱི་ཡོངས་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་
༩༥་༨༢ ཟྱིན་འདུག་པས། འབླེལ་ཡོད་སླེ་ཚན་ས་ོས་ོནས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་འབོར་མཚམས། འབུལ་བསད་ཁག་ཀ་ཀོར་
གང་ཡང་མླེད་པར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ། 

༢༽ ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པོའ་ིལམ་སནོ་ལྟར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་རྱིས་སྙན་ཁག་གྱི་སྙན་ཐ་ོལ་
འཇུག་པ་བདླེ་བའྱི་ཆླེད། ལྷན་ཁང་ཁག་མཉམ་བསླེས་མ་བས་པར་ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་སོ་སོར་དབླེ་བསལ་
ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཁ་གསལ་སྙན་ཐརོ་བཀདོ་ཡདོ། 
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༣༽ ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་གཅྱིག་ལ་རྱིས་སྙན་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་འབོར་རྱིགས། སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཟླ་སྱིལ་བཏང་སླེ་
རྱིས་ལ་ོརླེས་མའྱི་རྱིས་སྙན་དབང་བཙན་པརོ་བས་ནས་བཀདོ་ཡདོ། 

༤༽ རྱིས་སྙན་ནང་ཡོད་པའྱི་སོན་གནད་ཁག་ཅྱིག་དླེ་ཙམ་ནོར་འཁྲུལ་ཆླེན་པོ་མྱིན་པ་དང་། རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ནང་ 
ལའང་དགོངས་སླེལ་དང་འབླེལ་སླད་དླེའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས་གསལ་བ་ཁག འདྱི་ནས་
ཐླེངས་གཅྱིག་རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ཀྱིས་འགྱིགས་པར་བཏང་ཡོད་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་སོན་གནད་དླེ་རྱིགས་མུ་
མཐུད་མྱི་ཡོང་བར་ཁངོས་ས་ོསོས་དམ་དནོ་གནང་དགསོ། 

༥༽  སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བ་ནྱི། དཔལ་འབོར་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་
འདྱིར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒལ་བའྱི་སོན་གནད་གངས་ ༢༥༢ བྱུང་འདུག་པས། འབླེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་
འགན་འཛནི་དང་། འགན་འཁྱིའྱི་ལས་བླེད་རྣམས་ཀྱིས་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་
སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༥ པའྱི་ནང་གསླེས་ཁག་ལ་ཐུགས་གནང་ཆླེ་
བཞླེས་ཀྱིས། འབྱུང་འགྱུར་འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བ་དམ་དནོ་ངླེས་པར་གནང་དགསོ། 

༦༽  སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་ནང་དུས་བཀག་སླེད་བཅོལ་དང་འབླེལ་བའྱི་སོན་གནད་གསར་པ་ཁག་མང་དག་ཅྱིག་ཐོན་བཞྱིན་
འདུག་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་སླེད་བཅོལ་དུས་སྨྱིན་བྱུང་ཡང་། དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུར་འཚེམས་ལུས་
གྱུར་པ་དང་། སླེད་ཁལ་འགླེངས་ཤོག་ཁག་དུས་ལྟར་བཀང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་གོང་གུད་ཆགས་བཞྱིན་འདུག་ན། 
འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ནས་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་ལམ་སོན་ཁག་
ལ་ཐུགས་སང་ཆླེ་བཞླེས་ཀྱིས་སྱི་གུད་མ་ཆགས་པ་གནང་དགོས། 

 
དྲུག་པ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མཐངོ་ཚུལ་ཁག 

 
༡༽  ལས་ཁུངས་སམ་སླེ་ཚན་ཁག་གྱི་སོན་གནད་མང་དག་ཞྱིག་རྱིས་ལོ་སོ་སོའ་ིནང་མཇུག་སོང་གནང་མ་ཐུབ་པར་ལོ་

མང་སོང་བས། འབླེལ་ཡོད་འགན་ཁུར་ལས་བླེད་རྣམས་ས་གནས་ནས་འཕ་ོའགྱུར་ཟྱིན་པའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་གཙང་བཟ་ོ
དཀའ་བ་ཆགས་པ་དང་། ཡང་རྱིས་གཙང་ཟྱིན་པའྱི་དན་རགས། དཔླེར་ན་ཉླེན་བར་བཏང་བ་དང་། བྱུང་སོང་གྱི་འཛནི། 
རྱིས་བསུབ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་རླེན་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་ང་ོབཤུས་རྱིས་སྙན་ལན་འདླེབས་ལྷན་མཉམ་སྦྱར་མྱིག་
སོན་མ་བས་པས་རྱིས་གཙང་བཟོ་རྒྱུར་ནར་འགངས་འགོ་བཞྱིན་འདུག་པས། ཁོངས་སོ་སོས་དུས་ལྟར་དམ་དོན་
གནང་དགོས་གལ་མཐངོ་།  

༢༽  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་
ཚགོས་འདུ་ཁག རང་དབང་བདླེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་བཅས་ཀྱི་རྱིས་སྙན་ནང་དུ་སོན་གནས་ཉུང་བ་
དང་། རྱིས་སྙན་དང་དོགས་འདྲྱི་ཁག་ལ་ཐུགས་སང་ཆླེན་པོའ་ིདུས་ཐོག་ལན་འདླེབས་ཁ་གསལ་གནང་བཞྱིན་འདུག་
པར་བསྔགས་བརོད་བ་འསོ་སུ་མཐངོ་། 
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༣༽  ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་སྐབས་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་
ཁག་གྱི་རྱིས་པ་གཙོས་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་རྣམ་པ་བཅས་ནས་མཐུན་སྦྱོར་གང་ལླེགས་གནང་བྱུང་བར་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ། 

༤༽  མཐའ་དོན་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་དང་དཔུང་གཉླེན་དམ་པ་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
སྐུ་ཚ་ེསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང། ཐུགས་ཀྱི་བཞླེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དནོ་བདླེན་མཐའ་
མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་དང་བཅས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་
ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༠ པས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༣༠ ཉྱིན།། 

 
༡༽ ཚགོས་གཙ།ོ སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན། 
 
 
 
༢༽ ཚགོས་དྲུང་། སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ། 
 
 
 
༣༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
 
 
༤༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས། 
 
 
 
༥༽ ཚགོས་མྱི། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར།  
 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་བསམོས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསླེང་ཡྱིན། 


