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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ། 

 
༡༌༌༌༡ 

༢ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༢༌༌༌༥ 
༣ ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བས་ོའཛུགས། ༦༌༌༌༦ 
༤ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ ༼ཀ༽ ༧༌༌༌༨ 
༥ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ ༼ཁ།༽ ༩༌༌༌༡༠ 
༦ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།  ༡༡༌༌༌༡༣ 
༧ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ༡༤༌༌༌༡༤ 
༨ གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༡༥༌༌༌༡༥ 
༩ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་

འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། 
༡༦༌༌༌༢༡ 

༡༠ གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐོག་བགྲོ་
གེང་།  

༢༢༌༌༌༢༦ 

 
༡༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། 

 
༢༧༌༌༌༥༠ 

 
༡༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། 

 
༥༡༌༌༌༦༡ 

༡༣ གཞུང་འབལེ་གྲསོ་ཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༦༢༌༌༌༦༢ 
༡༤ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གེང་དང་། བཀའ་

ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 
༦༣༌༌༌༨༣ 

 
༡༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༨༤༌༌༌༡༠༨ 

༡༦ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྱིང་བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། 

༡༠༩༌༌༌༡༡༧ 



 

 
༡༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་
འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 

 
༡༡༨༌༌༌༡༡༩ 

༡༨ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་
འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ། 

༡༢༠༌༌༌༡༢༠ 
 

༡༩ མུ་མཐུད་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགེང་། 

༡༢༡༌༌༌༡༤༩ 

 



1 

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ 
རསེ་གཟའ་ཟླ་བའྱི་སྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ 

ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་
གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 
སྱི་ཞྱིའྱི་ཕན་བདའེྱི་འདདོ་རྒུ་འབྱུང་བའྱི་གཏེར། 
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ནོར་བུའྱི་འདོ་སྣང་འབར། 
བསྟན་འགོར་ནརོ་འཛནི་རྒྱ་ཆརེ་སངོ་བའྱི་མགོན། 
འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རལོ་མཚ་ོརྒྱས། 
ར་ོརའེྱི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕགོས་ཀུན་བྱམས་བརསེ་སངོ་། 
གནམ་བསྐསོ་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག 
ཕུན་ཚགོས་ས་ེབཞྱིའྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས། 
བོད་ལོངས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁནོ་ལ་བད་ེསྱིད་རགོས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ། 
ཆསོ་སྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡནོ་དར། 
ཐུབ་བསྟན་ཕགོས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ས་ེརྒུ་ཞྱི་བདའེྱི་དཔལ་ལ་སརོ། 
བོད་ལོངས་བསྟན་འགོའ་ིདག་ེམཚན་ཉྱི་འདོ་ཀྱིས། 
བཀྲ་ཤྱིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕ་ོབའྱི་གཟྱིས། 
ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཚགོས་གཙསོ་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་

ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འབྱདེ་ཀྱི་གསུང་བཤད། 

༄༅། །ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པས་
དབུས་པའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཐགོ་མར་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ཙམ་མ་གཏགོས་སྱི་འཐུས་
ཚང་མ་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་
རྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོདེར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཁག་ཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་བཅས་ཆགས་བསད་ཡདོ། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ནང་ལ་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་
བོད་ནང་དུ་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུས་རང་ལུས་མརེ་བསེགས་བཏང་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་འདས་གངོས་སུ་འགྱུར་བ་
གསལ་པ་ོཤེས་རྟོགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་གྱི་ཆེད་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ཉེ་བའྱི་གོགས་པ་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཡྱི་
ཤུའྱི་བ་ཆེན་ཨར་ཆྱི་བྱི་ཤོབ་ཌ་ེསྱི་མོན་ཊུ་ཊུ་མཆོག་སྐུ་ཚ་ེའཕེན་པ་རོགས་པ་དའེྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གནས་ཡུལ་གྱི་མངའ་ས་ེགཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ར་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་
སྱིངྒ་མཆོག དངོས་གནས་བྱས་ན་ཁོ་རང་འདས་གོངས་ཟྱིན་ནས་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་འཁུར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་
པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚསོ་དན་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བཞག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་ཁུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འདུ་དཔོན་འཆྱི་མེད་རྣམ་རྒྱལ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་འབོག་སྨད་ཚ་ེབརྟན་
ནརོ་བུ་ལགས། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཆདེ་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེརེད། ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེཚོགས་དུས་ཉྱིན་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་དོན་ད་ེདག་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འད། རྒྱ་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་རེད། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་དབང་
གྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོ་
ཞྱིག་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་རདེ་ལ། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་སྙན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་མང་བ་གཏོང་ས་དེ། ལས་བསོམས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ར་བའྱི་ལས་བསོམས་ད་ེབཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་བསོམས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་བསང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་
འདྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་གོས་ཚོགས་ད་ེདུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ནང་དུ་
གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་ནས་དེ་བསྣམས་ཡོང་བ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བསོམས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ 
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༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ གྱི་ལས་བསོམས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་ལྷན་ཁང་ཁག་བདུན་གྱི་ལས་བསམོས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་རེད། གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་རེད། ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ད་ེ
ནས་གོས་ཚོགས་གཞུག་མ་ད་ེདུས་ཚོད་མྱི་རྱིང་བ་ཞྱིག་ལ་བསེབ་ཡོང་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་གས་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁེན་པ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བར་སྐབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་
བཤད་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ཕབེས་ཚར་ཙམ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ད་ེམཇུག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ང་རང་
ཚོའྱི་གནས་བབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའད་ཡོང་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
གོས་ཚགོས་སུ་དང་པ་ོལྷང་ཙམ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཉ་ེཆར་ཁམས་བག་མགོའ་ིགནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ཐུབ་པའྱི་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་བ་དང་། ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པའྱི་སྐུ་བརྙན་གཏརོ་བ། གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་
གཏོར་བ། མཆདོ་མ་ེལྷ་ཁང་གཏོར་བ། ད་ེདང་འབལེ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བཀག་ཉར་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་
སྟངས། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ཁ་ོརང་གྱིས་བོད་བསྟན་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་
ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རོམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་འད། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནུས་པ་ཐོན་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལའང་
རྒྱ་མྱིས་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས། ད་ལྟ་ལོ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
བསད་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་མ་ཐག་ཡྱིན། པ་ོཏ་ལའྱི་མདུན་ཐང་དུ་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེབཞྱིན་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གཡས་གཡོན་ནང་བོད་ནང་དུ་བཀག་
འདོམས་དང་། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་དན་གས་ོཐུབ་
དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མཐོང་བསད་རྒྱུ་དང་རྱིག་བསད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལའང་འགྱུར་བ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལའང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤུགས་མ་
ཐུབ་ཀྱི་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ། ད་ེའདའྱི་འགྱུར་བ་འག་ོདགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་འཛིན་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ནང་དུ་འགྱུར་བ་འགོ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་
གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འགྱུར་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་ནས་གཙ་ོའཛནི་གནང་ནས་སདོ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་གངེ་སོང་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རདེ། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བདོ་ནང་
གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་གཏུག་གནང་དགོས་རྒྱུ། བོད་མྱི་སེར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
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ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སོ་སོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ནའང་། 
སྐབས་དང་དུས་ལ་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག།ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ག་ོསྐབས་ད་ེའཛནི་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགནས་སྟངས་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེརྱིང་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། 
འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་གནད་དོན་ཆ་ེཁག་གསུམ་འད་པ་ོཞྱིག་རྣམ་པ་ཚོར་དན་གས་ོཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དང་པ་ོད་ེ
ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་དྷ་ས་ཊ་པུ་ཝན་དུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་
ཤྱིང་ནགས་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ར་ཀེཤ་པཱ་ཐཱ་ནཡེ་ (Rakesh Pathania) ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོརེད། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྱིགས་ཤྱིག་མ་གྱིར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་མགོན་འབོད་ཞུས་པ་དང་། མགོན་འབོད་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གདན་འདེན་
ཞུས་ནས། ཚང་མར་ང་ོསོད་གནང་ནས། མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚང་མར་འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
གཞུང་འཛནི་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕགོས་འགལ་ཆབ་སྱིད་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ང་རང་ཚརོ་ཚང་
མས་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་བརབེ་པ་དང་། ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་གསོལ་ཚིགས་མཆོད་པ། སྐུ་པར་བསྒྲོན་པ། འདས་པའྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག ར་བའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་ད་ེ
ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་། གང་ལྟར་གནས་བབ་དེ་ཕན་ཚུན་ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མ་
གསལ་བའྱི་བར་དུ་གནས་དགོས་དུས། ཆེ་མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
གནས་བབ་དེ་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་པ། སྱི་ཚོགས་གཞན་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཆེ་མཐོང་སེབ་ཐུབ་པ། དེ་འདའྱི་གནས་
སྟངས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཤྱིང་ནགས་བནོ་ཆནེ་མཆོག་རེད། མངའ་སའེྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོརདེ། 
འབལེ་ཡདོ་ཚང་མར་བསར་དུ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཟྱིན་ན་བསམས་སངོ་།  
ད་ེབཞྱིན་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་ད།ེ ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། ཧ་ལམ་ལུང་པ་ཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་
ལ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚགོས་པ་ད་ེབདུན་ཅུ་དནོ་གངས་ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་སེབས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བར་སྐབས་ནད་ཡམས་དང་། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚོད་ཁེལ་ནས་བསར་གསོ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའདའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། སྲུང་སབོ་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོད་
དུས། ང་ཚོའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མྱི་གངས་ ༥ ཆེད་མངགས་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཞུ་
གཏུག་གནང་རྒྱུ། དའེྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་སར་གས་ོཡོང་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
ནས་ང་ཚ་ོའབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་། དེའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པའོ་ིནང་དུ་
གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གནད་ཡོད་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་བཅར་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་
གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བར་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་དོན་ཐགོ་ལ་མུ་
མཐུད་རྒྱབ་སོར་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འབེལ་མཐུད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མང་
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ཚོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
པའྱི་གོ་སྐབས་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐྲུན་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཡྱིན་པ། གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་
གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གནད་དནོ་གསུམ་པ་དེ། རྒྱ་གར་རེས་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་གནང་མཁན་ཨ་རྱི་གཞུང་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ན། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨ་ཛ་ིརཱ་ཛ་ེཡ་ (Uzra Zeya) མཆོག་བསྐ་ོགཞག་
གནང་བ། ཁོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ། དེ་བཞྱིན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འབེལ་མོལ་ཡོང་འཐུབ་རྒྱུ་
དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གོམས་གཤྱིས། ང་ོབོ་ད་ེཚ་ོམ་བརླག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་
ནའང་མཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་སྐབས་ད་ེ
དུས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལན་དུའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གོས་
ཚགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལན་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཚུར་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་
དང་། དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་མཆོག་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོདང་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། ང་རང་ཚ་ོམ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་གས་མུ་མཐུད་ནས་ག་ོསྐབས་ད་ེའཛནི་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་
འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་རེད། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཟེར་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚང་མ་ཚུད་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནད་དནོ་མང་པའོ་ིཐགོ་ལ་གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གེང་སོང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཙ་ོབ་ོང་
ཚོའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བཀའ་མོལ་གསུང་ཕགོས་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེའད་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། 
མཚམས་རརེ་ཚིག་ཆ་བེད་སོད་གཏངོ་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་འདནོ་སྟངས། ད་ེཚ་ོགས་ཏོག་ཙམ་ཐལ་
ཆ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐོག་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། རྒྱུ་མཚན་
དང་ལྡན་པ། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་དང་། གོས་ཚོགས་
ཀྱི་བཟང་སོད་ཟེར་དུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གཅྱིག་པུས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། ཚང་མ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་སོད་དུས། 
ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ངས་ཚོགས་གཙོའྱི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་འདྱི་ནས་མཇུག་བསྡུས་པ་ཡྱིན། མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་
གསལ་ནས་གཞྱིས་བྱསེ་མཉམ་འཛམོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མྱུར་དུ་ཤར་བའྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 

ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༼བཀདོ་ཁབ།༽ 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པ་ོནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ང་ོབཞུགས་མེད་པའྱི་སྐབས་
ཚོགས་འདུའྱི་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའྱི་མཚན་གཞུང་
ཚོགས་གཙོས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣  
ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༨ བར་ཉྱིན་ལྔ་རྱིང་བསང་རྒྱུའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འོས་མྱིའྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་
གསལ། 

༡༽ སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 

༢༽ སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  

༣༽ སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁལེ་བ་ཡྱིན། 

ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ལ། 

༼བཀདོ་ཁབ།༽ 
༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་སྟོན་བྱེད་
མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ར་ེཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
འཐུས་གསལ་བ་བཞྱིན། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གཉྱིས་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༨ བར་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སྱི་
འཐུས་རྣམས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱིན།  
༡༽ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
༢༽ སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 



7 

༣༽ སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
༤༽ སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
༥༽ སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་
གསསེ་ཀ་པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣ ཀ 

གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།།།ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༢།ཚེས་།༢༥།ཉྱིན་རང་ལ་ོ།༢༥།ཡྱིན་པ་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་
ལྷ་སའྱི་ར་ེཔ་ོཏ་ལའྱི་མདུན་ཐང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ཐགོ་འཛནི་པའྱི་དག་གནནོ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཁག་ལ་ཞྱི་རལོ་ཆདེ་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད།།སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གྱི་དམ་དག་ཤུགས་ཆེའྱི་དབང་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་
མདེ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་མེད་པར་གནས་ཚུལ་རད་ཞྱིབ་སྐབས་ད་ཆ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་དངསོ་འདནེ་དུ་གྱུར་ཡདོ་ནའང་ཚསེ་ཆ་ད་ལྟའང་གསལ་པ་ོཤེས་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 

 ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༠༩།ནས་བཟུང་ད་བར་ཤེས་རྟགོས་ར་སོད་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་བོད་ནང་བོད་མྱི་གངས་།༡༥༦།གྱིས་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བའྱི་ཁོངས་།༡༣༤།འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡོད་ནའང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཁ་གསལ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ད་ེདག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་
འཛིན་པའྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་དག་གནོན་སྱིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བོད་དུ་གདན་ཞུ་དགོས་པ། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་
ཐང་དང་སྐད་ཡྱིག་ལ་རང་དབང་དགོས་པ། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་བདག་སོང་དགོས་པ། བོད་མྱིར་དག་གནོན་
མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དགོས་འདུན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཏོན་གནང་ཡོད་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཞྱི་འབོད་ད་ེ
དག་ལ་རྱིས་མེད་རོག་རལོ་བཏང་སྟ་ེདག་གནོན་བྱདེ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ། བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་བསོ་གཏོང་ཆནེ་པོས་
ཞྱི་རོལ་འདྱི་རྱིགས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་རྱིམ་པའྱི་ནང་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཁག་བཞག་ཡོད་པའྱི་ནང་དནོ་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མྱི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་
གནང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཞལ་ཆེམས་དང་གདུང་འབོད། དགོས་འདུན་བཅས་ལ་བདག་སོད་བྱས་ཏེ་བོད་ལ་འཛིན་པའྱི་
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དག་གནོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་མཚམས་འཇོག་དང་དོན་ཕན་ལྡན་པའྱི་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་ཡོང་ཕྱིར་འབེལ་མོལ་གྱི་ལས་དོན་
འཕལ་དུ་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པའྱི་སྐུལ་མ་དང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁོང་གྱི་མཛད་རེས་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྱིག་ལྟུང་
རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའྱི་སྨོན་
འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ཉེ་འབེལ་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དཔའ་མ་ོཁངོ་རྣམས་ཀྱི་མངནོ་འདདོ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞྱིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཐུབ་པ་དང་། གཞྱིས་བྱསེ་མཉམ་འཛམོས་ཀྱིས་བདོ་མྱི་ཡོངས་ལ་
རང་དབང་བད་ེསྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའྱི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་
གསལོ་འདབེས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།
ཚསེ་།༡༤།ལ། 

   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "གནས་ཚུལ་དངོས་འདེན་" ཟེར་བ་ད་ེལ་སྔོན་འཇུག་ "བ་" འབྱི་རོགས་གནང་། གཞན་ཡྱིག་ནོར་ད་ེའད་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་གསུང་རགོས། ལགས་ས།ོ ད་ེཙམ་ཡྱིན་པ་འད་འདུག  
ད་རེས་ཆ་ཚང་རེས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པའྱི་ཁ་པ། གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་།།༣ ཁ། 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།།།ན་ོསལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྱངོ་མཁན་ཡྱི་ཤུའྱི་བ་ཆནེ་ཨར་ཆྱི་བྱི་ཤོབ་ཌ་ེསྱི་མོན་ཊུ་ཊུ་།(Archbishop 

Desmond Tutu) མཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༡།ཟླ་།༡༢།ཚསེ་།༢༦།ཉྱིན་དགུང་གངས་།༩༠ ཐམ་པའྱི་ཐགོ་སྐུ་ཚའེྱི་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་
སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 

 ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༣༡།ལོའ་ིཟླ་བ་།༡༠།ཚེས་།༠༧།ཉྱིན་ཡབ་ཛཁརཧཱ་ཛེལྱིལ་ོཊུ་ཊུ་ (Zachariah Zelilo Tutu) 

དང་།།ཡུམ་ཨ་ལེན་ཌརོཐཱོ་མེཝ་ོཚེག་མལེེར་ (Allen Dorothea Mavoertsek Mathlare) གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་
རྱི་ཀའྱི་ས་ཁུལ་ཀྱི་ལག་སྱི་ཌོབ་།(Klerksdorp) ཞེས་པར་སྐུ་འཁྲུངས།།ཡབ་ཡུམ་གཉྱིས་ལ་བུ་ཕྲུག་ལྔ་ཡོད་པ་ནས་ཁོང་
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གསུམ་པ་ད་ེཡྱིན།།ཁོང་དང་ལྕམ་སྐུ་ན་ོམ་ལྱི་ཛ་ོལ་ེཧ་ (Nomalizo Leah Shenxane) ལགས་གཉྱིས་ལ་སས་བཞྱི་ཡོད།།
ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༨༥་་་༡༩༨༦།ལརོ་ཁངོ་ལ་ཇ ་ོནས་ེབགཱ་ཏུ་ཡ་ེཤུའྱི་ཆསོ་པ་བྱི་ཤབོ་ (Johannesburg Bishop) ཅེས་པའྱི་མཚན་
གནས་ཐོབ་པ་དང་།།མཚན་གནས་ད་ེམྱི་རྱིགས་ནག་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐོབ་པ་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད།།དེའྱི་རེས་ཀེབ་ཊཱཝོན་།
(Cape Town) གྱི་ཨར་ཆྱི་བྱི་ཤོབ་།(Arch Bishop) གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཡ་ེཤུའྱི་ལྷ་ཁང་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་གཙ་ོསོང་ཡང་གནང་།།ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༤།ལོར་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་པ་དང་།།ད་ེནྱི་གཙ་ོབོ་
བ་ཆེན་མཆོག་ནས་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་དཀར་ནག་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་དཀའ་རྙགོ་རྣམས་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་
མྱི་མང་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་སྟ་ེའཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བད་ེཡྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོསྟོན་གནང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟེན་ནས་ནོ་སེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༣།ལོར་ཨྱིན་ཡུལ་གྱི་ཇོན་ཊེམ་པེལ་ཊེན་
གཟེངས་རྟགས་ (John Templeton Prize) ཀང་འབུལ་བཞེས་མཛད་ཡོད།།ཁོང་གྱིས་དཀའ་སྡུག་འོག་གནས་པའྱི་
འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་མྱི་མང་ས་ཡ་མང་པ་ོདང་ལྷག་པར་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་རྒྱབ་སརོ་ཧ་ཅང་ཚད་
མཐནོ་པ་ོགནང་ཡོད་པ་དང་།།ཁོང་གྱིས་དང་བདེན་གྱི་ལམ་ནས་རང་མྱི་རྱིགས་ལ་རང་དབང་ཐབོ་པར་མཛད་པ་དེས་འཛམ་
གྱིང་མྱི་མང་དང་བོད་མྱི་ཚརོ་སམེས་ཤུགས་འཕར་མ་སྱིན་ཡདོ་ལ། ཁངོ་གྱིས་མྱི་རྱིགས་དཀར་ནག་དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་དང་།།འག་ོབ་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བརྟན་པོའ་ིསོ་ནས་འཐབ་
རོད་གནང་མཁན་ཞྱིག་དང་།།བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀྱིས་བར་འདུམ་སད་ཕག་ལས་རྒྱུན་སོང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་
འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་ལ་དང་བདནེ་གྱི་སེམས་ཤུགས་བསདེ་སའྱི་འབྱུང་ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད། 

 བ་ཆེན་ཁོང་ནྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མྱིར་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཐག་ཉེ་པོ་གནང་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ།།ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༢།ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་མགོན་དུ་བཞུགས་སར་ར་
སར་ཐེངས་དང་པོ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༡༥།ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དགུང་གངས་།༨༠།ལ་ཕེབས་པའྱི་༸སྐུའྱི་ག་སྟོན་གྱི་སྔོན་ཙམ་ལ་བཞུགས་སར་ར་སར་སར་ཡར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་
གནང་ཡོད།།སྐབས་དེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཀཱང་ར་གནམ་ཐང་དུ་བ་ཆེན་ཁོང་ཕེབས་བསུར་
ཞབས་སོར་འཁོད་པ་མ་ཟད་ཁོང་རྣམ་གཉྱིས་མཇལ་འཛོམས་སྐབས་དྭངས་གཙང་ལྷད་མེད་ཀྱི་བྱྱིས་པ་ཆུང་ངུ་གཉྱིས་ལྟར་
ཐུགས་འདྱིས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་མཛའ་བརེའྱི་ངང་ཕན་ཚུན་བཅོས་མྱིན་གྱི་ཀུ་ར་ེསོགས་མཛད་ཚུལ་ཀྱིས་མྱི་རྣམས་ལ་དགའ་
དད་ས་ོགསུམ་ཀྱི་ས་ོབ་སྱིན་པའྱི་མཛད་འཕྱིན་བསངས་གནང་ཡོད་པ་དང་།།བཞུགས་སར་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་རེས་ཁོང་
རྣམ་གཉྱིས་ནས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་གཏངོ་གནང་མཛད་ད་ེམཇལ་འཛམོས་ཐགོ་འཛམ་གྱིང་ནང་ཞྱི་བད་ེདང་
བད་ེསྱིད་གོང་མཐོར་ཇྱི་ལྟར་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་བཀའ་བསྡུར་བགོ་གེང་ལྷུག་པོར་མཛད་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་ཕོགས་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་
དཔེ་དེབ་ས་ོདེབ་།(Book Of Joy) ཅེས་པ་དེང་སྐབས་འཛམ་གྱིང་ནང་མྱི་མང་པོས་ལྟ་ཀོག་དང་དོན་གཉེར་བྱ་ཡུལ་དཔེ་
དབེ་གགས་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།  

 ཁོང་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་འདྱིའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་སེས་ཆེན་དམ་པ་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་མཚོན་རྟགས་ཤྱིག་
མེད་པར་གྱུར་ཏ་ེཧ་ཅང་བ་ོཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་།།ཁངོ་གྱི་སྐུ་ཚ་ེཧྱིལ་པརོ་ཐུགས་སྟོབས་ཆནེ་པསོ་གཞན་ཕན་རླབས་
ཆནེ་གྱི་མཛད་རསེ་འཇོག་གནང་མཛད་ཡདོ་པ་ནྱི་དུས་རྟག་ཏུ་གནས་ངསེ་ཡྱིན་པས་བ་ཆནེ་ཁངོ་གྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི་རངས་
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ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།།ཁོང་གྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ཆེན་པོའ་ིམཛད་རེས་ད་ེདག་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་སད་བདེན་པ་དང་འཚ་ེབ་མེད་
པའྱི་ལས་ལ་གཞལོ་རྒྱུ་ནྱི་དནོ་གྱི་གནད་དམ་པ་ཡྱིན། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་གཞན་ཕན་རྨད་བྱུང་གྱི་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་།།ཁོང་ཉྱིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟྱིན་པ་འདྱིས་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེ་དང་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་
བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མྱི་ཉ་ེའབེལ་ལྟོས་བཅས་དང་རསེ་འཇུག་རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་
བྱསེ་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་།།དམ་པ་ཁོང་གྱི་ཐུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་
ཅྱིང་།།ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའྱི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ།།བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༤།ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསུང་དགོས་པ་འད་འདུག་གམ། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ།  ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་།། ༤ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།།།རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་དང་།།རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བོན་ཆེན་
གནང་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་ (Virbhadra Singh) མཆོག་ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༡།ཟླ་།༧།ཚེས་།༨།ཞོགས་པ་ཆུ་
ཚདོ་།༤ ཙམ་ལ་སྱིམ་ལའྱི་ཨྱིན་དྷ་ར་གྷན་དྱིའྱི་སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕནེ་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་འདུག 

 ཁོང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་།༡༩༣༤།ཟླ་།༦།ཚེས་།༢༣།ཉྱིན་དེ་སྔ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའ་ིའཛིན་སོང་མངའ་སེ་བྷུ་ཤཱར་།
(Bushahr)།ཞསེ་པ་དང་།།ད་ལྟའྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁོངས་སྱིམ་ལ་རོང་གྱི་སཱ་རཱ་ཧན་ (Sarahan)།ཞསེ་པའྱི་ནང་རྒྱལ་པའོ་ི
ཁྱིམ་རྒྱུད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་།།སོབ་གྲྭ་ཐོན་རེས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སེན་སྱི་ཊེ་ཕན་མཐོ་སོབ་ (St. 

Stephen's College, Delhi)  ནས་ཉ་ེབའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ཐོན།།ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༦༢།ལརོ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་
ཀོང་རེ་སྱི་སྱིད་དོན་ཚོགས་པའྱི་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་།།
རྱིམ་པས་ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༦༧།དང་།།༡༩༧༡།།༡༩༨༠།།༢༠༠༩།བཅས་སྐབས་ལྔའྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚགོས་འགོ་མའྱི་
འཐུས་མྱི་གནང་།།ཕྱི་ལོ་།༡༩༧༦།ལོར་མཉམ་སེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Stephen%27s_College,_Delhi
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Stephen%27s_College,_Delhi
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ཚོགས་མྱི་གནང་བ་དང་།།ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༦།ནས་།༡༩༧༧།བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཡུལ་སྐོར་ས་ོའཆམ་དང་
མཁའ་འགྲུལ་གྱི་བནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ (Deputy Minister for Tourism and Civil Aviation) དང་།།ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༠།
ནས་།༡༩༨༣།བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བཟ་ོགྲྭའྱི་བོན་ཆེན། (Minister of State for Industries) ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༩།
ཟླ་།༥།ནས་།༢༠༡༡།ཟླ་།༡།བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ངར་ལྕགས་བོན་ཆེན།།(Minister of Steel) དེ་རེས་ཕྱི་ལོ་།
༢༠༡༢།ཟླ་།༦།བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཚོང་ལས་བོན་ཆེན་ (Ministry of Micro, Small and Medium 

Enterprises) བཅས་གནང་ཡོད།། 
 དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༣།ཟླ་།༡༠།པའྱི་ནང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་བར་མའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་མངའ་སེའྱི་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐོན་དང་།།རྱིམ་པས་ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༥།དང་།།༡༩༩༠།།༡༩༩༣།།༡༩༩༨།།༢༠༠༣།།༢༠༠༧།།
༢༠༡༢།བཅས་ཁོན་སྐབས་བརྒྱད་རྱིང་མངའ་སེའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཞྱིང་།།ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༨༣།ཟླ་།༤།
པར་ཁོང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་དུ་ཐེངས་དང་པོར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་རྱིམ་པས་སྐབས་དྲུག་
རྱིང་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་གྱི་མཛད་འགན་བཞསེ་གནང་ཡོད།།ད་ེནྱི་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་ནང་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ལས་
ཡུན་རྱིང་ཤོས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།། 
 ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་རཱ་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་མཆོག་ནྱི་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐུགས་སྣང་སེན་པ་ོཡོད་པ།།བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཐོག་རྟག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་།།ཁོང་སྐུ་འཚ་ོཞུགས་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་ག་སྟོན་སོགས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
གདན་ཞུས་ལྟར་སྐུ་མགོན་དུ་ཆེད་ཕེབས་གནང་བ་དང་།།༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཞུགས་སར་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བསྟྱི་གནས་ཡོད་ས་མེག་གྷན་ནས་ར་ཤོད་བར་གྱི་འག་ོལམ་དེར་པ་ོཏ་ལའྱི་གཞུང་ལམ་།(Potala 

Road) ཞེས་མྱིང་བྱང་ཡང་གནང་།།ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་སྔ་རེས་རྱིམ་པར་མཇལ་འཕད་
གནང་བ་སོགས་ཐགོ་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱིས་བོད་དོན་ཐགོ་།ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། 

གསོ་ཆདོ། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆ་ེབསྟོད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།ཁོང་
ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པ་འདྱིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟནེ་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་བྱེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་།།དམ་
པ་ཁོང་གྱི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་།།ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བད་ེནས་བད་ེབར་བགོད་པའྱི་སྨོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༤།
ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་དགསོ་པ་ཡདོ་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Commerce_and_Industry_(India)
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་ཟུར་པ་རཱ་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་ (Raja Virbhadra 

Singh) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ནང་དུ་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ེཚ་ོགང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་དོན་དག་ལ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་བསོན་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
ཞུས་མྱི་དགསོ་པར་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་བོད་ས་མ་།ཤོར་གངོ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༣༢ ནས་ང་ཚ་ོབོན་པའོ་ིབ་མ་ག་
རྒྱ་ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇྱིགས་མེད་ནམ་མཁའྱི་ར་ོར་ེམཆགོ་ཁུ་ནུའྱི་ཡུལ་ལ་ཕབེས་པ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཁུ་ནུའྱི་རྒྱལ་པརོ་སས་པ་ོ
མ་བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས་སྐུ་རྱིམ་ཞབས་བརྟན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་རཱ་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས་
པ་ད་ེའད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་མང་པ་ོཞྱིག་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
མ་མཁེན་པ་ད་ེའད་དང་། བྱིས་མ་འདདོ་པ་ད་ེའད་ཡོང་སདོ་དུས། ད་ེགསལ་ཁ་གདོན་རྒྱུ་ཙམ་དང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་འད་པ་ོ
ཡྱིན་ན། རཱ་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་སྐུ་གཤེགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཤུགས་དག་ཆེན་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁོང་གྱི་དགོངས་ཞག་སྐབས་སུ་བག་ོགེང་གནང་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་
གནད་དོན་ད་ེཚོ་གེང་སོང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོའྱི་དགེ་བཤེས་གཅྱིག་གདན་འདེན་ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ཚང་མས་ཐུགས་དན་གས་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དང་། མ་འོངས་པར་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བརེད་མ་སོང་བ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་ (Rani Pratibha Singh) གཙོས་པའྱི་ཁོང་གྱི་སས་པ་ོདང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སེའྱི་མྱི་མང་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཀང་གནང་སོང། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་
པ། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོའྱི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེཚོ་ང་ཚོའྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ལ་
ཡོད་རེད། ཕྱི་དྱིལ ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དེ་དག ་ཨྱིན་ཡྱིག ་ལ ་བསྒྱུར་ནས། ཨར་ཆྱི་བྱི་ཤོབ་ཌེ་སྱི་མོན་ཊུ་ཊུ ་ 
(Archbishop Desmond Tutu) མཆོག་གྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་དང་། བོན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་ 
(Virbhadra Singh) མཆོག་གྱི་།ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ཚོར་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གང་བཞག་པ་ད་ེསྙན་ལ་འཁོལ་བ་ཞྱིག་གོས་
ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོངས་འཆར་དང་བསམ་ཚུལ་གསུངས་ 
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥ 

སོང་། ངས་ཀང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་ནས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། རཱ་ཇཱ་ཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་ (Raja Virbhadra Singh) 
མཆགོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོདང་འབལེ་བ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད།ེ གོང་དུ་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། བོད་
པ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་སེབས་ནས། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་མཐུན་འབེལ་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ། ད་ེམ་ཟད་ཁངོ་མངའ་སའེྱི་བནོ་ཆནེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་པ་ོཏ་ལའྱི་གཞུང་ལམ་ (Potala Road) ཞསེ་མཚན་བཏགས་
པ་བྱུང་ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་དེའྱི་མཉམ་དུ། ད་ལྟ་ངས་ག་ོསྐབས་ལེན་དགོས་པ་ད་ེཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སའེྱི་ནང་ལ་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིར་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྡུག་ཞུ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཐུགས་སེམས་བཟང་པ་ོདང་། བོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཁ་ོརང་རང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ནས། 
ལེའུ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལྟ་
སངོ་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ། ཁོང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟ་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ "༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་བཞུགས་སར་དང་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་བསྟྱི་གནས་ཡོད་
ས་མེག་གྷན་ནས་ར་ཤོད་བར་གྱི་འགོ་ལམ་དེར་པ་ོཏ་ལའྱི་གཞུང་ལམ་" ཞེས་འཁོད་པའྱི་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཐོལ་པ་ཡར་
བཅུག་ནས། "ད་ེམ་ཟད་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་གཞུང་གྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལྟ་སོང་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་" 
ཞསེ་འགདོ་ཐུབ་ན། དགག་བྱ་མདེ་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཁབ་བནོ་ཆེན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་དནོ་ཐོག་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཙམ་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ། ཞྱིབ་ཆ་འགོད་དགོས་ན་ཁོང་གྱིས་ལོ་
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མངའ་སེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆནེ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པའྱི་ཁ་པ་ད་ེ
གྲུབ་པ་ཡྱིན།  
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ག་པ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།།།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཞོན་ཟུར་པ་ཁྱི་འདུ་དཔནོ་འཆྱི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་མཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།
ཟླ་།༡།ཚསེ་།༠༣ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་མངའ་ས་ེམ་ེསྱི་ཆུ་སྱིའྱི་སྨན་ཁང་དུ་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། 

 ཁོང་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༤༢ ལོར་ཕ་ནམ་མཁའ་ར་ོར་ེདང་།།མ་སྒྲོལ་དཀར་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཕ་ཡུལ་
ཁམས་ས་པ་ཁྱི་འདུ་ནས་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་རེས་ཨ་རྱིར་དག་པ་ོདམག་གྱི་སོབ་སོང་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་དང་། 
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རྒྱ་གར་མའྱི་སོར་སེལ་ཀོབ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་གོང་གཉྱིས་པའྱི་སྱི་མྱི་དང་མཉམ་
སལེ་འགན་འཛནི་གྱི་ཚགོས་མྱི། ས་གནས་མད་ོཁམས་ཆུ་བཞྱི་སང་དྲུག་གྱི་རྒྱུན་ལས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བདུན་
པ་དང་། བརྒྱད་པ། བཅུ་པ་བཅས་སྐབས་ས་ོསོར་མད་ོསྟོད་ཆལོ་ཁའྱི་ཁངོས་ནས་སྱི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐནོ་གྱིས་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་ལས་འཁུར་བཞེས་ཡདོ་པ་མ་ཟད།།སྐབས་བཅུ་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་སོགས་ཀྱི་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད།།མདོར་ན་ཁོང་ནྱི་སྐུ་ཚེ་ཧྱིལ་པོར་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར་སྱི་ཞུ ་ཞབས་འདེགས་
ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་ས་ོཆརེ་བསདེ་ཡུན་རྱིང་གནང་མཁན་མཛད་རསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་
བསགས་སྱིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ག་ོའཕང་ལ་མྱུར་
དུ་རེག་པའྱི་སྨོན་འདུན་དང་།།ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་གཉེན་ཉ་ེལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་
གོས་ཆདོ་དུ།།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༤།ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ད་ེལྟ་ཀོག་ཆགོ་པ་གྱིས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའྱི་ཤོག་ངསོ་ ༢ པ་དརེ། "ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་རཱ་
ཇ་ཱཝྱིར་བདྲཱ་སྱིངྒ་མཆགོ་ནྱི་བདོ་མྱིའྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་དང་ཐུགས་
སྣང་སནེ་པ་ོཡོད་པ།" ཞསེ་པ་དརེ་ "ཐུགས་སྣང་གཤྱིན་པ་ོཡོད་པ།" བཟ་ོགནང་ཡངོ་བ།  
ད་ེནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༦ 
གཞུང་འབལེ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།།།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་འབགོ་སྨད་ཚ་ེབརྟན་ནརོ་བུ་མཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།ཟླ་།༡༢།ཚསེ་།༠༢ ཉྱིན་གྱི་ཐ་ོ
རངེས་སུ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཋ་མན་གྲུར་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་། 

 ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༥༩ ལོར་བདོ་ལ་སྟོད་འབགོ་པ་སྨན་ལྷའྱི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་། བྱྱིས་པའྱི་དུས་སུ་ཤར་ཁུམ་ནང་
པ་ལ་གངས་ལ་བརྒྱུད་ཤར་ཁུམ་བུར་ཕ་མ་སྤུན་མཆདེ་མཉམ་སབས་བཅལོ་ལ་འབྱརོ། ད་ེརསེ་ཤར་ཁུམ་གཞྱིས་ཆགས་སབོ་
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གྲྭ་ནས་དམའ་རྱིམ ་སོབ་སོང་ཐོན། རྱིམ་པས་ཀཋ་མན་གྲུ ་ཏྱི་བྷུ ་ཝན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ (Tribhuvan 

University) ནས་།(MBA) མཐོ་རྱིམ་སོབ་སོང་མཐར་སོན།།དེའྱི་རེས་སུ་ (Xavier University (Searsolin), 

Philipines) ནས་།(Diploma in Leadership) དང་།[Asian Productivity Organization (APO), Japan] 

ནས་ཚོང་འབེལ་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་། ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༠ ལོ་སྟོད་ཙམ་དུ་བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་དུ་ས་མཚམས་སྣེ་ལེན་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་འགན་འཁུར་ལ་ོབཞྱི་དང་། བད་ེསྲུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ལ་ོདགུ་དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ཞབས་ཞུ་
གནང་། ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༥།ནས་།༢༠༠༡ བར་དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་གཉྱིས་རྱིང་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་འཁུར་
ཞུས། ད་ེརསེ་སྐབས་ ༡༤ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སུ་དབུས་གཙང་ཆལོ་ཁའྱི་ཁངོས་ནས་བདམས་ཐནོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་སྱི་
འཐུས་ཀྱི་ལས་འཁུར་བཞེས། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་གདན་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཡྱིག་ལོ་བཅུ་དང་། ཕྱི་ལོ་།
༡༩༩༡།ནས་བཟུང་བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ངསེ་སྟོན་པ། ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༩༢།ནས་།༡༩༩༥།བར་སམ་
བ་ོཊ་གསར་ཤོག་གྱི་རོམ་སྒྲྱིག་པ། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཀཋ་མན་གྲུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་མྱི། ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་ཚགོས་གཙ།ོ (Philipines) ནང་དུ་སོབ་སངོ་གནང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་ཤུའྱི་སོབ་གཉརེ་
བའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདང་ལ་ོའཁརོ་གསར་ཤོག་གྱི་རམོ་སྒྲྱིག་པ། ཕྱི་ལ་ོ།༡༩༩༨།ནས་།༢༠༠༡ བར་དབྱྱིན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་
སྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་གནང་ཡོད། དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གནང་
སྐབས་བདོ་ཀྱི་ར་དནོ་ཆདེ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་དང་། སུད་སྱི་གོང་ཁེར་།(Geneva) བཅས་སུ་ཟས་བཅད་ང་ོརལོ་ལས་
འགུལ་གྱི་སྣེ་ཁྱིད་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་མང་པོའ་ིཐོག་བོད་དོན་གཏམ་བཤད་ཐེངས་མང་གནང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བལ་
ཡུལ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཁུར་འོག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་རྣམ་བལ་པོའ་ིསྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་
འགེམས་སེལ་དང་། བལ་ཡུལ་སྱིད་བོན་དང་བནོ་ཆནེ་ཁག་གྱིས་གཙསོ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བོད་དནོ་སྐརོ་ལ་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་གོ་སྒྲྱིག་དང་བལ་ཡུལ་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འགའ་ར་སར་གདན་འདེན་ཞུས། བལ་ཡུལ་དོན་ཁང་འོག་
དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་། ལུམ་བྱི་ནྱི་ཐེབས་ར་ཞེས་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་
དྲུང་ཆེ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁུར་གྱིས་བོད་དོན་ཐོག་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བལ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏ་ེ
འགེམས་སེལ་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་ཚོགས་འདུ་ཐངེས་མང་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་གནང་། ལྷ་ོཨ་ཕ་རྱི་ཀ་དང་། ཐ་ེཝན་སོགས་སུ་མགོན་
འབོད་ལྟར་བོད་དོན་ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཚོང་འབེལ་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིཚོགས་གཞོན་
སོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཕག་ལས་གནང་ཡོད།།མདརོ་ན་ཁངོ་ནྱི་སྐུ་ཚ་ེཧྱིལ་པོར་བདོ་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར་སྱི་
ཞུ་ཞབས་འདགེས་ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་ས་ོཆརེ་བསདེ་ཡུན་རྱིང་གནང་མཁན་མཛད་རསེ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། 

གོས་ཆོད། 
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།དམ་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་
བསགས་སྱིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྱིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ག་ོའཕང་ལ་མྱུར་
དུ་རེག་པའྱི་སྨོན་འདུན་དང་།།ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་གཉེན་ཉ་ེལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་
གོས་ཆདོ་དུ།།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༤།ལ། 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlvXWjLj2AhVa4WEKHX7iBdwQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ftribhuvan-university.edu.np%2F&usg=AOvVaw2MkqqGO4S7BMvpIBv1cgqQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlvXWjLj2AhVa4WEKHX7iBdwQFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Ftribhuvan-university.edu.np%2F&usg=AOvVaw2MkqqGO4S7BMvpIBv1cgqQ
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་ཚང་མས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཚནོ་ཆདེ་ངག་བཅད་སྐར་མ་ ༡ རྱིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངག་བཅད་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་།  ༧ 
བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་འདྱིར་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་དུ་ལོ་གངས་།༡༢༧།ལ་རྒྱལ་པ་ོཐོག་མ་གཉའ་ཁྱི་བཙན་པ་ོརྒྱལ་ཁྱིར་
མངའ་གསོལ་ནས་སྤུར་རྒྱལ་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་དབུ་བརྙེས་པ་དང་།།དེ་ནས་རྱིམ་པས་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་
གསུམ་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་བཙན་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས་པ་མཛད་ད་ེཤར་གྱིང་དབུས་མའྱི་ནང་
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱིས་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད།།ད་ེརེས་ས་ས་དང་།།ཕག་གྲུ། རྱིན་སྤུངས། 
ས་ེཔ་གཙང་པ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྱིད་ཀྱི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏ་ེལ་ོརྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་བོད་
རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཉྱིད་ཆོས་དང་།།སྐད་ཡྱིག།རྱིག་གཞུང་བཅས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་དང་ཕྱི་འབེལ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀང་ཡདོ་པའྱི་རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར་གནས་ཡོད་པ་བསྙནོ་མདེ་ཡྱིན།  

འོན་ཀང་ཕྱི་ལོ་།༡༩༤༩།ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་དག་པོའ་ིབཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཡོངས་རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཆོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱལོ་ལ་ཕབེས་དགསོ་བྱུང་བ་དང་།།གང་གྱི་ཕབེས་རསེ་
སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་སྣེ་འཛིན་མཁན་ཁག་ཅྱིག་དང་བོད་མྱི་ཁྱི་བརྒྱད་ཙམ་བཙན་
བྱོལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་ཡོད།།དུས་སྐབས་སྔ་རེས་སུ་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་འབུམ་བཅུ་གཉྱིས་ལྷག་དུས་མྱིན་
རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་།།དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་།༦༠༠༠།ལྷག་གཏོར་བཅོམ་བཏང་བ།།སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྱིགས་
དང་།།ཕག་དཔེ་ར་ཆེན་རྱིགས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་སོགས་སྡུག་སོང་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ་བོད་མྱི་རྣམས་ཆེས་ཡ་ང་བའྱི་
དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་འདས་པ་མྱངས་དགོས་བྱུང་བའྱི་དུས་སྐབས་སྱི་གཡའ་བ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།  

རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ད་བར་བོད་བཅྱིངས་འགོལ་དང་།།དམངས་གཙ་ོབཅོས་བསྒྱུར།།རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཟེར་བ་
སོགས་མྱིང་བྱང་སྣ་ཚོགས་འོག་བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་གཉྱིས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་ཉམས་གུད་ཚད་མེད་བཏང་སྟེ།།བོད་མྱི་རྣམས་
ལ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་སོབ་གས་ོསོགས་བསམ་བའོ་ིརང་དབང་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ས་ོནས་བཅོས་བསྒྱུར་
བཏང་བ།།ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལྕགས་ལམ་གསར་བསྐྲུན་དང་།།གནམ་ཐང་གསར་རྒྱག།འགྲུལ་ལམ་གསར་
བཟ་ོདང་རྒྱ་སེད་སོགས་ལ་བསྙད་ད་ེབོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་སེལ་ཡོད་ཚུལ་སྒྲོག་བཞྱིན་ཡོད་ཀང་།།དོན་དུ་
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མཐའ་སྲུང་དམག་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་སེད་དང་།།རྒྱ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་ས་ོཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།།བོད་ནང་གྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་
བསྔོག་འདོན་དང་། ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག་སོགས་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་དང་
གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་དང་།།སྐད་ཡྱིག་རྱིག་གཞུང་ལ་གཅེས་འཛིན་ནམ་
ཡང་དརོ་མདེ་ཅྱིང་བསོ་གཏངོ་ཆནེ་པསོ་རྒྱུན་འཛནི་གནང་བཞྱིན་ཡདོ། 

ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༠།ཟླ་།༨།ཚེས་།༢༨།དང་།༢༩།ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་བོད་ལོངས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚགོས་འདུ་ཐངེས་བདུན་པ་ཟེར་བ་པ་ེཅྱིང་དུ་ཚགོས་ཤྱིང་།།ཚགོས་འདུའྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གྱིས།།དུས་
རབས་གསར་པའྱི་ནང་ངེས་པར་དུ་མེས་རྒྱལ་གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་པ།།མཐའ་མཚམས་སོང་བར་སྔོན་
ལ་བདོ་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་བར་བྱེད་དགོས་པ།།མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགསོ་པ།།མང་ཚགོས་ལ་སབོ་གས་ོ
དང་ཁྱིད་སྟོན་བྱེད་དགོས་པ།།ཁ་བལ་ལ་ང་ོརོལ་བྱེད་དགོས་པ།།བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེཀྲུང་གོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་
འདདེ་གཏངོ་དགསོ་པ་བཅས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་སལེ་ཡདོ།།ད་ེདག་མདརོ་དྱིལ་ན་བདོ་མྱི་ཚསོ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་
ཡྱིད་ཆསེ་དང་བསོ་འགལེ་ཡངོ་ཐབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཁ་ོན་སལེ་དགོས་པ་བརདོ་བཞྱིན་ཡདོ།། 

ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༡།ལོར་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སྱིད་སྱི་ཁབ་ཁང་ཟེར་བས་”ཕྱི་ལོ་།༡༩༥༡།ནས་བོད་ལོངས་སུ་གུ་ཡངས་དང་
འཛུགས་བསྐྲུན་འཕེལ་རྒྱས་”ཞེས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བའྱི་དེབ་བཏོན་པའྱི་ནང་བོད་ནང་ལོ་ངོ་།༧༠།རྱིང་རྨང་གཞྱིའྱི་
འཛུགས་བསྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང་།།ཆསོ་དད་རང་དབང་།།ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས།།བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་རྒྱ་ནག་དང་
ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཚུལ་གྱིས་མྱི་བདེན་རྫུན་སྒྲྱིག་གྱི་ཁུངས་ལུང་མེད་པའྱི་ཁབ་བསྒྲགས་བྱེད་བཞྱིན་
ཡོད།།།དནོ་དངསོ་ལ་བོད་ནང་དུ་གཞྱི་རའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གང་ཡང་མདེ་པ་དང་།།བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སབོ་ཁྱིད་དང་།།རྱིག་
གཞུང་།།ཁོར་ཡུག་བཅས་ལ་བདག་གཅེས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁྱིམས་འགལ་དུ་བརྱིས་ཏ་ེ
ཉེས་མེད་བཙོན་འཇུག་བྱེད་བཞྱིན་པ།།དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་རང་ལོ་།༡༨།མ་ཟྱིན་ན་གྲྭ་བཙུན་དུ་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་ཆོག་པ་དང་།།
དགོན་པའྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཟརེ་བ་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་བྱེད་ས་ོཁག་ལ་སྟངས་འཛིན།།འདུ་ཁང་
ནང་༧གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་པར་ཙམ་ཡང་སྒྲྱིག་གཤོམ་མྱི་ཆོག་པ་དང་།།ད་ེལས་ལྡགོ་སྟ་ེརྒྱ་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་འད་
པར་བཙན་གྱིས་སྒྲྱིག་གཤོམ་བྱདེ་དགསོ་པ།།ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༠༧།ལོར་བཀའ་ར་ཨང་ལྔ་པའམ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བ་སྤྲུལ་
ཡང་སྱིད་ད་ོདམ་བྱ་ཐབས་ཟརེ་བའྱི་སྒྲྱིག་སོལ་བཟསོ་པ་སགོས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་མཐུན་མྱིན་ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སལོ་རྣམས་ལ་
རྱིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་བཅས་ནས་ཆོས་དད་རང་དབང་མེད་པ་ཤེས་ཐུབ།།རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལ་ོ
རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་ཀྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་དང་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ད་ེཉྱིད་ཁྱིམས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརནོ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དངསོ་བདནེ་གང་ཡང་སྒྲུབ་མྱི་ཐུབ། 

འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ།༧༣།རྱིང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་མེད་བཟ་ོབཞྱིན་པ་དང་།།
བོད་མྱིའྱི་འག་ོའདུག་སོད་གསུམ་དང་།།ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་བཅས་པར་དམ་དག་ཆ་ེརུ་བཏང་བར་བརྟེན་བོད་མྱི་ཚོས་
ཞྱི་རོལ་རྱིམ་པ་བྱས་ཤྱིང་།།ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༨།ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་ས་བྱྱི་ཞྱི་རོལ་ཆེན་མོའ་ིལས་འགུལ་
གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་སེལ་བས།།སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་ནས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་
ཡོངས་སུ་འགལ་ཏེ་བོད་མྱི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་།།བཙོན་འཇུག མྱི་སོད་ལས་འདས་པའྱི་གཅར་རྡུང་དང་
སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད།།བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོགར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པ་དང་།།བོད་མྱི་
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བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོདམར་གསོད་བཏང་ཡོད།།ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༩།ལོར་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་གནང་བ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༢།ཚསེ་།༢༥།ཉྱིན་ན་གཞོན་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བཅས་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་སེར་ས་གངས་ ༡༥༦།ནས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་ཀྱིས་ཚད་མཐ་ོ
བའྱི་ཞྱི་བའྱི་ང་ོརོལ་གནང་སྟེ། ''རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས།།བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།'' ཞེས་དང་།།
ཡང་ཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་རུང་།།རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མྱི་རྣམས་
ཀྱི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཞོག་བོད་དང་བོད་མྱིར་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་
ཡང་བཏང་མེད་ཅྱིང་།།ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ་བོད་མྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་།།སྨྲ་བརོད་རང་དབང་།།བོད་མྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་
དབང་ལ་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་བ།།བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་སོད་ལ་དམ་དག་ཤུགས་ཆེར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཁར་སྱི་སྐད་
ཅེས་རྒྱ་སྐད་བཙན་གྱིས་སོང་སདོ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ།།བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཁ་ཕོགས་ཤུགས་ཆ་ེ
རུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡདོ་པས་རང་རསེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་གདངོ་ལེན་བྱ་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། 

བོད་ནང་དམ་དག་གྱིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་ཐབས་དཀའ་བ་དང་།།བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིས་ཕྱི་
ཕོགས་ལ་འབེལ་བ་བྱས་པར་བསྙད་ད་ེབཙོན་འཇུག་བཀག་བསྱིལ་སོགས་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟནེ།།ཨ་རྱིའྱི་རང་དབང་
ཁང་པའྱི་སྙན་ཐོར་ལོ་བསྟུད་མར་བོད་ནྱི་ཕྱི་མྱི་བསོད་མྱི་ཆོག་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཡུལ་ལུང་གཉྱིས་པ་དེར་ངོས་འཛིན་
བྱས་ཡོད།།དུས་སྐབས་གང་དུའང་བོད་ནང་དུ་གསར་འགོད་པ་དང་།།རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་སོགས་རང་དབང་གྱིས་འག་ོ
བསདོ་བཀག་སམོ་དང་།།གལ་སྱིད་ར་ེཟུང་བསོད་ཆོག་ཚ་ེདེར་རྒྱ་གཞུང་གྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣས་མཉམ་ཁྱིད་ཀྱི་ད་ོདམ་འགོ་
བསོད་དགོས་པ་མ་ཟད།།རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་དེ་འབྱོར་འབྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་དང་།།ཤེས་དཔལ།།ཞྱི་མཐུན།།མཛེས་སྡུག་
བཅས་ཀྱིས་ཕྱུག་པའྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་བོད་ལོངས་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་
ཅེས་བརདོ་ཀང་།།དནོ་དུ་ཁ་ཞ་ེམྱི་མཚུངས་པའྱི་བྱ་སདོ་ཁ་ོན་སལེ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད།། 

ད་ེཡང་དཔེར་ན།།ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༡།ཟླ་།༡༢ ནང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ཁམས་བག་མགོ་དགའ་ལྡན་རབ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ་
གྱིང་དགོན་པའྱི་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐུ་བརྙན་མཐོ་ཚད་ཁྲུ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ཅན་ཞྱིག་དང་།།རེ་བཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའ་ིསྐུ་
བརྙན་ཁྲུ་།༣༠།ཅན་ཞྱིག།མ་ཎྱི་དུང་འཁོར་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ།།དགོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་། གྲྭ་ཤག་འགའ་བཅས་གཏོར་བཤྱིག་
བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སར་ཡང་ཁམས་བག་མགོ་ཁུལ་གྱི་རྙྱིང་མ་ཆ་ནང་དགོན་དུ་གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་བརེགས་གསུམ་
ཅན་ཞྱིག་ཀང་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སོབ་གསོ་དང་ཡར་རྒྱས་
སོགས་ལ་བསྙད་ད་ེབག་མག་ོཁུལ་གྱི་མྱི་མང་ལ་མྱི་སདོ་ལས་འདས་པའྱི་གཉའ་གནོན་གྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང་དང་
གཏོང་མུས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བག་མག་ོདགོན་པའྱི་མཁན་པ་ོདཔའ་དགའ་དང་།།ཕག་མཛོད་ཉྱི་མ།།གྲྭ་བསྟན་འཛིན་ཉྱི་མ།།གྲྭ་
བཀྲ་ཤྱིས་ར་ོར།ེ།ད་ེབཞྱིན་སྐུ་བརྙན་གྱི་ར་ོབརསོ་པ་ལྷ་མ་ོགཡང་སབས་དང་།།ནརོ་པ་ཚ་ེརྱིང་བསམ་གྲུབ་སགོས་འཛནི་བཟུང་
བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད།།བག་མག་ོཁུལ་དུ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་སྐུ་བརྙན་གྱི་པར་རྱིགས་དང་རང་གྱི་ར་བའྱི་བ་མ་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་པར་ཡོད་མེད་ས་གནས་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་པར་ལ་སྔོག་བཤེར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་
དག་གནནོ་བྱེད་བཞྱིན་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་བག་མག་ོརོང་གནས་ནང་དགནོ་པའྱི་གྲྭ་བསྟན་འཛིན་ནརོ་
བུ་དང་།།དབང་ཆནེ་ཉྱི་མ་བཅས་འཛནི་བཟུང་བྱས་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།ཟླ་།༡༡།ཚསེ་།༢༠།ཡས་མས་།ཤྱིག་ལ། བོད་ཡུན་
ནན་རྒྱལ་ཐང་རོང་ཡང་ཐང་ས་ེབ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བོད་རྱིགས་གཞོན་ནུ་བ་ོལྡན་དང་།།ཤེས་རབ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་
འཛནི་བཟུང་བྱས། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་དང་པོའ་ིནང་བག་མགོར་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟགོ་པས་ཆབ་མད་ོབག་གཡབ་རངོ་གྱི་བོད་མྱི་
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ནརོ་མཚ་ོདང་། ཨ་བཟང་། ར་ོཁ་བཅས་གསརེ་རྟ་བ་རུང་སར་དུ་གནས་སྐོར་ལ་བསདོ་ད་ེཕྱིར་ལོག་སྐབས་བོད་མྱི་ད་ེདག་གྱི་
ཁ་པར་སྔོག་བཤེར་བྱས་ཏེ་ཁ་པར་ནང་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་འད་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་བཟུང་
བཀག་ཉར་བྱས་ཡདོ།།ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།ཟླ་དང་པའོ་ིཚསེ་།ཤར་ཙམ་ལ་བག་མག་ོདགནོ་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་བཀྲ་ཤྱིས་ར་ོར་ེའཛནི་
བཟུང་བྱས་ཡདོ།   

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༠།ཟླ་།༡༠།ཚེས་།༢༦ ཉྱིན་བོད་མྱི་རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོརྒྱ་ནག་ཉེན་
རྟགོ་པས་ག་ོབུར་དུ་ཁྱིན་ཏུའུ་གོང་ཁེར་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཏ་ེགར་ཡོད་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེརེས་
ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༡།ཟླ་།༡༢།པའྱི་ནང་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་ཐནོ་སྐབས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།ཟླ་།༢།ཚེས་།༣ ཉྱིན་ལྷ་སའྱི་འབྱིང་རྱིམ་མྱི་མང་
ཁྱིམས་ཁང་ཟེར་བ་ནས་ཁོང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་གྱི་ཉེས་བཙུགས་འོག་ལོ་བཅུ་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་
ཡོད།།དེ་སྔ་ཕྱི་ལོ་།༡༩༩༨ ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྔ་བ་ཁུལ་དུ་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཞེས་པའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་
སྐབས་ཁོང་གྱིས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་པར་བཤམས་ཡོད་ལུགས་བརདོ་ད་ེབཙོན་འཇུག་
ལ་ོགསུམ་རྱིང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༠༨ ལོའ་ིས་བྱྱི་ཞྱི་རོལ་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་ལྷ་སར་རྒྱ་ནག་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོང་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ལ་ོང་ོགཅྱིག་ཙམ་རྱིང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། གོང་གསལ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བར་བོད་མྱི་གངས་།༡༤།
ཙམ་ཉསེ་མདེ་འཛནི་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་བཙནོ་འཇུག་བཅས་བྱས་ཡདོ། 

ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༡།ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་ར་འཛུགས་པུའུ་ཟེར་བ་ནས་གུང་བན་ཏང་
ཡོན་གྱིས་ཆོས་ལ་དད་པ་མྱི་བྱེད་པའྱི་བྱ་སོད་ཚད་གཞྱི་(ཚོད་ལྟའྱི་ལག་བསྟར) ཞེས་པའྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་འགེམས་སེལ་བྱས་ཏེ་
བོད་ནང་ཏང་ཡོན་ཟེར་བའྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་གུང་བན་ཏང་ཟེར་བའྱི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་འབང་དགོས་པ་དང་།།
ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་བྱེད་ས་ོགང་ཡང་བྱདེ་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཙན་ཤེད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།།ཉ་ེསྔོན་བོད་རང་སངོ་ལོངས་ཟརེ་བའྱི་ཁངོས་
བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་རྒྱུན་དུ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་པར་རྱིས་གཏོང་རེས་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ཞྱིབ་བཤེར་ཆེད་ས་ེ
ཚན་གསར་པ་ཆེད་བཙུགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་བཤེར་འཕྲུལ་ཆས་ནང་བོད་མྱི་མྱི་ར་ེངོ་རེའྱི་ཁ་པར་ཨང་གངས་བཅུག་ནས་ཞྱིབ་
བཤརེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་སོགས་ནྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡ་ེནས་མེད་པ་གསལ་པ་ོཡྱིན།། 

ད་ེལྟར་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་གཉའ་གནོན་དང་བསླུ་བྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རྱིམ་པ་སེལ་བར་
མག་ོབ་ོནམ་ཡང་མྱི་སྒུར་བར་སེམས་ཤུགས་ཆེར་བསེད་དང་།།བོས་གཏོང་ཆེན་པོས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རྣམས་ཆུད་ཟསོ་
ནམ་ཡང་མྱི་འག་ོབར་སེམས་ཤུགས་བསདེ་གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་བས།།བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་
ཆདེ་འབད་བརོན་སྔར་ལྷག་ཞུ་དགོས་པ་དང་།།བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་།།ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག མྱི་སེར་སོགས་ནས་
ལས་འགུལ་སལེ་དང་སལེ་མུས་ཐགོ བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་རྱིམ་པ་བཞག་ཡོད་ལ།།རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ཡངོས་ནས་ཀང་བོད་དནོ་ཐགོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པསོ་
གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་།།བསྒྲགས་གཏམ་སལེ་བ།།སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་གཏམ་བཤད་གནང་
བས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དག་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པའྱི་ར་ེ
འདུན་དང་།།བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་སྐུལ་
ཡང་ཤུགས་ཆེ་གནང་བཞྱིན་ཡོད།།ད་ཐེངས་སྐབས་།༡༧ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
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དུས་གཉྱིས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབེལ་གལ་ཆེའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 

༡། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་བཙན་འཛུལ་དག་གནོན་གདུག་རྩུབ་འོག་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཆེད་ལུས་སོག་
ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བོས་གཏོང་གནང་བའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཡོངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་
སྟབོས་ལ་ཡྱི་རངས་དང་།།འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་སསེ་ཤྱིང་
བོད་བསྟན་སྱིད་ཆེད་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་འཇོག་གནང་ཡོང་བའྱི་སྨོན་འདུན་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་
ཡོངས་ལ་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ།། 

༢། ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༡།ལོར་ཁམས་བག་མགོའ་ིཕོགས་སུ་དགའ་ལྡན་རབ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་དགོན་པའྱི་ཐུབ་དབང་གྱི་
སྐུ་བརྙན་མཐ་ོཚད་ཁྲུ་དགུ་བཅུ་ག་ོདགུ་ཅན་ཞྱིག་དང་།།ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགོན་པོའ་ིསྐུ་བརྙན་ཁྲུ་།༣༠།ཅན་ཞྱིག།
མ་ཎྱི་དུང་འཁོར་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ།།དགོན་པའྱི་སོབ་གྲྭ་བཅས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བག་མག་ོཁུལ་གྱི་
རྙྱིང་མ་ཆ་ནང་དགོན་དུ་གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་བརེགས་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་ཀང་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་བཅས་ནྱི་རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་སར་ཡང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རྱིག་གནས་གསར་བརེའྱི་ལས་འགུལ་བསར་ལོག་བྱེད་བཞྱིན་པ་དེ་
རྱིགས་འཕལ་དུ་མཚམས་འཇགོ་དགོས་པ་དང་།།རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་འབལེ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བྱ་སོད་ད་ེ
དག་ཐརེ་འདནོ་བྱདེ་དགསོ། 

༣། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་།༡༡།པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།།རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚ་ོསོགས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་པ་མ་ཟད།།བཙོན་ནས་གོད་གོལ་
གྱིས་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་ཐང་རྣམས་ལོངས་སུ་སདོ་བཅུག་དགསོ་པ་ནན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ། 

༤། བོད་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འཆར་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་
སེལ་བའྱི་ལྡེ་མྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེད་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱིས་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་
དགསོ།། 

༥། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་།།རྱིག་གཞུང་།།སྐད་ཡྱིག་རྣམས་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕག་མང་པོའ་ིརྱིང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ང་ོབ་ོམཚོན་ཐུབ་
པའྱི་གཅེས་ནོར་རྱིན་ཐང་བལ་བ་ཞེ་གཅྱིག་ཆགས་ཡོད།།རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་ེདག་ལ་གུས་བརྱི་དང་རྱིན་ཐང་ངོས་
འཛིན་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་ལས་གཞྱི་རྒྱ་བསེད་དང་།།ནང་ཆོས་ཀྱི་ལམ་སོལ་རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསེ་ལྷད་མེད་པ་
གནས་ཐབས་བྱ་དགོས།།གལ་སྱིད་རྒྱ་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེདག་ལ་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་བཏང་ཚ་ེཁ་བལ་རྱིང་
ལུགས་ཀྱི་བྱ་སདོ་ང་ོམ་ནྱི་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་འཛནི་པ་རྣམས་ཀྱིས་སལེ་བར་ངསོ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།། 

༦། བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་གནོན་འོག་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་རྣམས་ནྱི་དམྱལ་བ་མྱི་
ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཁོད་གནས་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།།བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་སྟོབས་
དང་།།ཆོད་སེམས།།ལ་རྒྱ་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རང་ར་ེབཙན་བྱལོ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་
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དཔ་ེབངས་ཏ།ེ།བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང།།གཞྱིས་བྱསེ་མཉམ་འཛམོས་ཡོང་ཆདེ་འབད་བརནོ་ལྷདོ་
མེད་བྱ་དགསོ་རྒྱུ། 

༧། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་མྱི་བཙན་བྱོལ་བ་རྣམས་ལ་གཞལ་དུ་མེད་པའྱི་བཀའ་དྱིན་སོང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།།ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞུང་དང་།།གོས་ཚོགས།།གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ།།མྱི་སེར་
བཅས་དང་།།ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་།།གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སོར་སྔར་ལྷག་
གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པར་བཀའ་དྱིན་བ་མེད་དུ་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བཅས།།སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་ཆདོ་དུ།  བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༢།ཟླ་།༣།ཚེས་།༡༤།ལ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་
པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་ཆགས་དུས། ངའྱི་བསམ་
པར་ཐ་སྙད་ལ་ཏོག་ཙམ་ད་ོསྣང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཤོག་
གངས་ ༤ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༨ པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། "བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལྷན་གོས་མོལ་" ཞེས་འཁོད་འདུག གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༤ པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཕེང་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ "བོད་
རྒྱ་འབེལ་མོལ་" ཞེས་འཁོད་འདུག ངས་བསམ་པར་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་རོད་རྙགོ་ཡྱིན་དུས་ "གོས་མོལ་" ཞེས་བེད་སོད་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མེད་འགོ་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས། ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། ད་ལྟ་ངས་སྱི་འཐུས་
གངས་ ༡ མ་གཏོགས་ཐ་ོབརྒྱབ་མདེ།  
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སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འག་ོགོང་ལ་ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) ནང་དུ་དམག་འཁྲུག་ཤོར་བཞྱིན་པ་རདེ། 
ཡུཀ་རན་ (Ukraine) ནང་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་དམག་ད་ེའགྱིག་རདེ་དམ། ནརོ་རདེ་དམ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་
དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་། ལགས་ས།ོ སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆོག་ཡང་འཕལེ་
ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།༽ དམག་ད་ེའགྱིག་རེད་དམ་མ་རདེ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ཡུཀ་རན་ (Ukraine) ནང་དུ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བོ། རང་དབང་རདེ། མང་གཙ་ོརདེ། ཞྱི་བད་ེརདེ། ས་ོསོའ་ིལུང་པ་
རེད། ད་ེཚོས་འཐབ་རོད་བྱེད་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ད་ེདན་གསོ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཐབེས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཚརོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་མར་སེབ་ཡོང་དུས། རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ།ོ གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོམག་ོམཇུག་ཚང་བ་ཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཁུར་འདུག དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་མེད་པ་ཞྱིག་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་
བོད་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གནས་ཚུལ་མག་ོའཚོས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོསོའ་ིལུང་པ་ལ་ས་ོས་ོའག་ོརྒྱུའྱི་
རང་དབང་ཡོད་མ་རེད། ཁོག་ལ་མེ་འབར་ནའང་ཁ་ལ་དུ་བ་འཕྱུར་ནས་ཞེད་སྣང་སེས་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ཁམས་ནས་
དབུས་ལ་ཕྱིན་ནའང་རེད། དབུས་ནས་ཁམས་ལ་ཕྱིན་ནའང་རེད། ས་ོསོའ་ིལུང་པ་ལ་ས་ོས་ོའག་ོརྒྱུར་ཆོག་མཆན་ཞུ་བསད་
པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དེ་ཚ་ོལ་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུས་པར་ཞེད་སྣང་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བ་ོའཚབ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཡདོ།  
 ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཆེ་ཤོས་དེ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རང་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མའྱི་ཁ་གཅྱིག་གགས་ཀྱི་ཁ་ཆམེས་ད་ེགང་རདེ་ཟརེ་ན། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཡོད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ང་ཚོའྱི་སར་
ཡོད་རེད། ཁ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་སར་ལ་བཞུགས་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
ཀྱི་ལས་ཀ་གལ་ཆ་ེཤོས་སམ་ལས་ཀ་ཡག་ཤོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་སང་ལ་ང་ཚ་ོཚང་
མས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་འགན་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། གནས་
ཚུལ་ག་ོརྒྱུ་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་འཁརོ་ནང་དུ་རྒྱ་ནད་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་དུག་ (COVID-19) ན་བ་རདེ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ཀང་ན་ཚ་ད་ེབཞེས་རདེ། ད་ེག་ོཡོང་དུས་དགོང་མོར་དངངས་སྐྲག་གྱིས་གཉྱིད་ཁུག་གྱི་མྱི་
འདུག མྱི་ཚང་མས་ཁ་པར་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་དང་། ཤེས་མ་སོང་ཟེར་དགོས་དུས་དཀའ་ལས་དཔེ་
འདུག ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱར་འུར་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཉན་གྱི་མེད། གནད་ཡོད་མྱི་ད་ེཚ་ོནས་སྐད་ཆ་ཏགོ་ཙམ་མཉན་ན་
མ་གཏགོས་ཉན་གྱི་མེད། རྦད་ད་ེབ་ོཕམ་རེད། ཁ་སང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འག་ོདུས་པཱ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ད་ེཚོས་མྱིག་
ཆུ་བཏང་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེསྐུ་གཟུགས་བད་ེཔ་ོརེད་
དམ། ངས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེཚ་ོལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། བད་ེཔ་ོརདེ་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཁ་
སང་རང་སྐུ་གཟུགས་བད་ེཐང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། འགན་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རེད། དེས་གང་གསུངས་
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པར་ཡྱིད་ཆེས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོསེལ་པ་ོདང་། སྱིད་སོང་། སུ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་ནས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་རོགས་བགྱིས། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ (COVID) བཞེས་རེད་དམ་མ་རེད། སྐུ་འཁོར་ལ་བཞེས་རེད་དམ་མ་རེད། བཞེས་ཡོད་ན་
སུས་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། ད་ེཚོས་བོད་མྱི་ས་ཡ་ ༦ ལ་འགན་འཁུར་དགོས་རེད། ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་ོཧྱིལ་པ་ོགཉྱིས་ཙམ་ཕ་ོབང་ནང་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བཞུགས་པ་རདེ། ད་ེགང་ནས་འཐུས་ཤོར་བ་ཕྱིན་
པ་རེད། ངས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་བེད་སོད་བཏང་ནས་སོ་སོའ་ིལྟ་བ་དང་། ལངས་ཕོགས་མ་འད་བ་ད་ེཚོ་
བསྒྲྱིལ་རྒྱུར་ད་བར་བེད་སོད་བཏང་མ་མྱོང་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་གཏང་རྱིས་མེད། ཚོར་བ་རང་ཡྱིན། འདྱི་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་རེད། སེམས་ནང་གྱི་ཚོར་བའྱི་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྐད་ཆ་འདྱི་རོགས་བགྱིས། 
གལ་སྱིད་སྐུ་འཁོར་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ (COVID) བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། སུར་འགན་ཡོད་པ། དྲུང་ཆེ་སུ་
ཡྱིན་ནའང་། དྲུང་ཆ་ེལྷན་འཛམོས་བྱས་ནས། བཟང་སོད་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་རདེ་མ་གཏགོས། བདོ་མྱི་
ས་ཡ་ ༦ ལ་འགན་བཟོད་ཀྱི་མ་རེད། ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་ཡོད་པ་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞུས་ནས་ད་ེག་རང་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དང་པོ་དེར། ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༡༣ ནང་དུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་
བག་མགོར་རྒྱ་གཞུང་ཉནེ་རྟོག་པས་ཆབ་མད་ོབག་གཡབ་རོང་གྱི་བོད་མྱི་ནོར་མཚ་ོདང་། ཨ་བཟང་། ར་ོཁ་བཅས་གསེར་རྟ་
བ་རུང་སར་དུ་གནས་སྐརོ་ལ་བསདོ་ད་ེཕྱིར་ལོག་སྐབས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོའདུག ད་ེ
ཚོའྱི་སང་ལ་སྔོན་མའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་
ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ལུས་ཆོས་སེ་ཆེན་པོ་དང་། དགོན་སེ་ཆེན་པོ་ཁག་ལ་དམ་དག་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚིག་དེར་དངོས་
ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གང་འད་ཞྱིག་དགོངས་ས་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོའདྱི་ནས་མར་འབུད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་ེམྱིན་འདྱིར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༠༨ ཀྱི་ས་བྱྱི་ཞྱི་རོལ་ཆེན་མ་ོནས་བཟུང་སྟེ། ལམ་དང་ལུགས་སོལ། སོལ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཆགས་རེད། ཁ་སང་ད་ེ
རྱིང་ང་ཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་དངསོ་གནས་སལོ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། བཙན་
བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་ང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ེ
ཡོང་གྱི་འདུག མ་གཞྱི་ནས་གདུང་སེམས་ཉམས་བསེད་དང་། སྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེཚོའྱི་རྱིན་ཐང་ཧ་ཅང་
ཆནེ་པ་ོརདེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་རྱིན་ཐང་ཆནེ་པ་ོད་ེཚ་ོགཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་མ་ེམདའྱི་ས་ོཁ་དང། རང་སགོ་འབནེ་ལ་
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བཞག་པ་ཤ་སྟག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་དན་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཚིག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་རྱིན་ཐང་དང་། 
གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ། བོད་ནང་གྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང། འག་ོའདུག་གྱི་སོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེབཞྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོའཆད་ཀྱིན་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འགྱུར་སྒྲོགས་སང་བྱས་པ་དང་
གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་འགག་ཆེ་བ་གང་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཚིག་གྱི་ང་ོ
གདོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་གང་རེད། མངོན་འདོད་ད་ེགང་རེད། ཕུགས་འདུན་ད་ེག་ར་ེ
རེད། དེར་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་དེའྱི་ཁ་ཕོགས་ལ་ཕྱིན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཉེན་ཁ་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཁ་བལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེའང་ད་ལྟའྱི་
གནས་སྐབས་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། སྔནོ་མའང་ཐངེས་འགའ་ཤས་ཞུ་མྱངོ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་
རང་སོག་བོས་བཏང་ནས། མེ་མདའྱི་སོ་ཁ་ནས་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ལ་ར་ེབ་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་
ཉྱིན་འཁོལ་ནའང་མཚན་མ་འཁོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སང་ནས་ང་ཚ་ོལ་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོས་
འདྱིའྱི་ནང་ཁུལ་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་སྟོང་ཟད་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱི་མངནོ་
འདོད་ལ་བསམ་བོ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ལས་རྒྱུ་འབས་ལའང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དེར་རྒྱུ་
མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་ཟརེ་དགོས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག བོད་མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་རང་དབང་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་འདུག བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་ཆེད་དུ་བོས་གཏོང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བྱེད་
ཡངོ་དུས། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་ནང་ཁུལ་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོཁནོ་ནས་མ་བཏང་ནས་ནང་ཁུལ་གྱི་དཔུང་སྒྲྱིག་
འད་པ་ོདང། ནང་ཁུལ་ཕོགས་སྒྲྱིག་བྱས་ན། འདྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། འདྱི་འད་མུ་མཐུད་
ད་ེསོང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་བྱེས་གཉྱིས་ཁ་བལ་ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག  
 གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཡྱིན་ནའང་འད། མདོར་ན་བོད་ཀྱི་ས་
ཕགོས་གང་དུ་བཞུགས་ཡདོ་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚརོ་ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མས་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་དང། ནུས་ཤུགས་
གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གང་འད་བྱེད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ར་ེབ་དང་འདོད་པ་ད་ེདག་ལ་སྣང་
མེད་དུ་བཏང་ནས། ནང་ཁུལ་དཔུང་སྒྲྱིག་དང་། ནང་ཁུལ་མག་ོརྡུང་ད་ེའད་བྱས་ནས། གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ད་ེཕར་ཞོག 
ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རན་གཞོན་གྱི་བར་ལའང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག གཞོན་སེས་རྣམ་
པས་འབདོ་སྒྲ་གང་འད་གཏོང་གྱི་འདུག ཁ་སང་ཉ་ེཆར་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་
མཚན་ཉྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱས་པར། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སར་མ་ོགང་པ་ོདེ། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ར་བ་རྣམས་མཐུན་སྒྲྱིལ་
ཡྱིན་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་དང་ནུས་པ་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག དའེྱི་སང་ལ་
ཁ་ཕོགས་དང་། ལངས་ཕོགས་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། བཙུགས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་འདྱི་
ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཟེར་ནས། ཚིག་སྙན་པོ་དང་ཁ་སྙན་པ་ོགང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་ཁ་ལྷམ་མེར་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་དང་གནའ་སྔ་མོའ་ིགནས་
སྟངས་ཁ་ཁ་རེད། གནའ་སྔ་མ་ོཡྱིན་ན་གཞྱིས་བྱེས་བར་གྱི་འབེལ་ལམ་ད་ེཚ་ོད་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་སང་ཉྱིན་བོད་རང་དབང་དང་རང་བཙན་འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྣང་བ་འད་།ཤར་བསད་ཡོད་
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རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ད་ལམ་གྱི་དུས་རབས་ཡྱིན་ཙང་། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནས་གང་འད་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ལྟ་བཤད་ན་སྐར་ཆ་འགའ་ཤས་རསེ་ལ་བོད་ནང་དུ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ཁོང་ཚོར་ད་ལམ་མང་
པ་ོཞྱིག་འགོག་བསད་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོར་ར་ེབ་།ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ཁངོ་
ཚོས་ཐབས་ཤེས་གང་འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཉྱི་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལྟ་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་གསར་པ་ཞྱིག་ནས་མཐུན་སྒྲྱིལ་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་དཀའ་ལས་
ཤྱིག་ཆགས་ས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ནུས་པ་ད་ེཡོད་ན། དཔེར་ན། འཇམ་མགོན་ས་ས་
པཎྱིཏས་སགོ་ཆགས་གོག་མའྱི་ཚགོས་འདུས་པས།། སེངྒ་ེཕྲུ་གུ་བསད་ཅེས་གགས།། གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་
ཡུཀ་རན་ (Ukrain) རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ད་ེལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང། མཐར་ཐུག་གྱི་ཐོབ་ཤོར་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་འག་ོའཁྱིད་མཁན་ལྷག་བསམ་དང་། སྙྱིང་སྟོབས། ནུས་པ། མང་ཚོགས་ལའང་མྱི་རྱིགས་ལ་བཅང་པའྱི་
ལྷག་བསམ། ལ་རྒྱ། ཞེན་ཁོག མ་འངོས་པའྱི་མདུན་ལམ། ཕུགས་འདུན། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱིག་དཔ་ེ
འསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་རགོ་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་
འཚོལ་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། གོང་དུ་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་མྱིག་དཔེ་ལྟ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ།  
    ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་མ་འངོས་པ་རེད། བོད་པའྱི་ལ་རྒྱ་རེད། བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་རདེ། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་རེད། 
དེའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་འག་ོམང་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་འདུག འགོ་ཁྱིད་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བར་
ལའང་འབེལ་ཐག་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཐག་རྱིང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་
འག་ོབའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རྙགོ་ག་ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག 
ད་ེམ་རེད་ཟརེ་ནས་ལབ་ས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་པར། ང་ཚ་ོའགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་མྱི་ཚང་མས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་དང་མངོན་
འདོད་གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ས་ོནས་གོམ་པ་མདུན་ས་ོབྱེད་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབས་འདུག་སྙམ། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོས་འདྱི་
འད་བྱས་ཏེ་མུ་མཐུད་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གང་འད་ཆགས་ས་རེད། ངའྱི་སེམས་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་ཧ་ཅང་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་གསར་འབྱོར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱི་རེ་བ་དང་
མངོན་འདོད་གང་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་དུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔའ་མེད་ས་ན་
དཔུང་བསྒྲྱིགས་ནས། སྱི་ཚགོས་འདྱི་རྙགོ་མ་གཏྱིང་སོང་བྱདེ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་མཐ་ོརྱིམ་མྱི་སྣས་འགན་མ་འཁུར་བའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཤྱིག་སེབ་ཡོང་དུས། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་ག་ར་ེབསམ་གྱི་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཡར་རྒྱས་
གཏོང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། བཏང་དང་མ་གཏོང་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོརདེ། མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགན་མ་ཁུར་བ་
རདེ། འགན་མ་འཁུར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
     ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དེང་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོརེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནའ་སྔ་མ་ོནས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། མྱི་ཆེན་བ་ཆེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་རས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ན། མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་རྱིགས་གོ་
སྐབས་བཟུང་ནས་ལག་ཆ་བེད་སོད་བཏང་ནས། སྱི་ཚོགས་སང་ལ་འབུར་འཇོམས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྔ་མོའ་ིལོ་
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རྒྱུས་ནང་ན་ཡོད་རེད། ད་ེའད་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་གྱིས་གང་འད་བསམ་གྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་སང་
ལའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཁད་པར་དུ་འདྱི་ལས་
བརལ་ཏ།ེ སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འདྱི་མྱིང་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་སྱི་ནོར་རེད། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་
པ་ཨ་ཅང་ཅང་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་ནརོ་ཡྱིན་དུས། མྱིང་ད་ེལ་བརྟནེ་པའྱི་ང་ཚོས་སྱི་ནརོ་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེངས་འབེལ་
ཡོད་ཚང་མ་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
        ད་ེནས་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་རདེ། ནང་ཁུལ་ཐུག་དུས་སྟག་འད་པ་ོདང། ཕྱི་ལ་ཐུག་དུས་ཝ་འད་པ།ོ ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེརྱིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དཔ་ེགཅྱིག་འཇོག་དགོས། ཉ་ེཆར་
མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། སྱི་འཐུས་ ༢༢ ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་གསང་ཉུལ་བ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་
ཟན་པ་རེད། རྒྱ་མྱིའྱི་རྒྱུག་ཁྱི་རེད་ཟེར་ནས། གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་ཡོད་རེད། ཁ་བྱང་
དང་བཅས་པ་སད་ཡོད་རེད། དེ་རྱིགས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱིས་ཐོས་པ་དང་། མཐོང་བ། ཧ་གོ་སོང་ན་གང་འད་
བསམ་གྱི་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་དགོས་ན་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཐགོ་ལ་
ཕབེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཤད་ཞུས་མེད། ཆ་ཤས་བཞསེ་མཁན་གང་འད་ཡོད་ན་བསམས་པ་རེད། ད་
ལྟ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག སྐར་མ་ ༥ ནང་ཚར་བ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའང་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་འདས་པ་རང་ལ་བཞག་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེརང་གནང་རོགས་གནོངས། ང་
ཚོའྱི་སྐད་ཆ་རྱིགས་ཤྱིག་ཁུངས་ལུང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་མྱི་ཐྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་
ཚུལ་ཐནོ་པ་དང་འདྱིར་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དེའང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ཚགོས་
གཙོར་སེམས་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོས་སེམས་འཚབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་
འབལེ་གྱི་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེཕབེས་བསད་ཡདོ་རདེ། གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེདག་གོས་
ཚོགས་ཐོག་སྙན་སེང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་གཅྱིག་གཉྱིས་བྱས་ནས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཟེར་དུས་བོད་ནང་གྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་
དང་དཔའ་མ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་ོསོའ་ིལུས་དང་ལོངས་སོད་བཅས་པ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མྱི་རྱིགས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་ཙམ་མ་ཟད། ༸རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚ་ོབོད་ནང་ལ་
གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ ཁངོ་ཚསོ་ཡང་སྙྱིང་གཙ་ོབ་ོལ་བཞག་ནས་སྐད་འབདོ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ོརལོ་གྱི་རྣམ་འགྱུར་
བསྟན་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་རང་ལུས་ཚུན་ཆད་བོས་བཏང་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་
དགོས་པ་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཙམ་མ་ཟད་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་གསེར་གྱི་ཡྱི་གེ་ཐོག་བྱིས་ནས་འཇོག་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
དའེྱི་ཐགོ་ལ་ངས་སྣོན་པ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱི་འཆད་མཁན་ང་གཅྱིག་པུ་འད་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། ཆོད་སེམས་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེད། ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མ་ར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། མ་ར་ད་ེདག་རྒྱུན་རྱིང་ཙམ་འཇོག་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། ད་དུང་རྣམ་དཔོད་དང་། ཆོད་སེམས་འདྱི་གནད་དོན་གཞན་དག་ཐགོ་ལ་བེད་སད་ནས། ང་ཚོས་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་འཚ་ོདགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་
མའང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་རསེ་ཉ་ེཆར་གནས་ཚུལ་ད་ེཐནོ་ཡོང་དུས་ང་རང་སེར་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན་ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ཞྱིག ང་ཚོར་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅྱིག་ལབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དེར་ལན་མ་ཁག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལབ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་བོས་བཏང་ཆེན་པ་ོའདྱི་ཙམ་



28 

བཏང་ཡོད་དུས། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཉྱིན་ ༢།༣ རྱིང་གཉྱིད་ཡག་པ་ོཁུག་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བྱུང་ན་ད་ེརྱིགས་མ་གནང་རོགས་གནོངས། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཆདོ་སེམས་ད་ེགནད་དོན་གཞན་དག་གྱི་ཐོག་ལ་
བེད་སད་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད། དེ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་རྱིང་བསར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དའེང་ཁོང་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་མ་བྱདེ་པའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཧ་ལས་པ་
རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ནང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་འདྱི་ནང་གྱི་སྔོན་གེང་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཆོད་ཁག་ ༧ བཅས་འདུག ངས་ར་ེརརེ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་མྱི་
དགསོ་པར་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
འདྱི་ནང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་སམ་སྙྱིང་དནོ་འད་པ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ད་རསེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་
གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ད་ོསྣང་བྱུང་སོང་། ད་ེངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གེང་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཞུས་ན། གསུམ་བཅུ་
དུས་དན་གྱི་གསུང་བཤད་ད་ེབོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༡ ནང་ག་ར་ེབྱས་འདུག ད་ལྟ་ག་རེ་
བྱེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེབྱེད་འཆར་རེད། ད་ེའད་བྱས་ནས་དོན་དག་གསུམ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ད་ེང་ཚོའྱི་ར་འཛནི་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབ་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཉྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ད་ེཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལོའ་ིགསུང་བཤད་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོབགེས་གཞནོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་གཙསོ་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས་
སོན་མཁན་ཚང་མར་ངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའང་འབེལ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་དོན་དག་ཆ་ཚང་བ་གང་ཞྱིག་ལ་ཡྱི་གེ་བརོད་བྱ་ད་ེདག་གོ་བདེ་པོ། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་གྱིས་བཀགས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་འདུག ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་
འདུག དངེ་སང་མྱི་མང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དབུ་ཁྱིད་ཚོས་གཏམ་བཤད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དབུ་ཁྱིད་
རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོག་རེའྱི་དོན་དུ་རེད་ཟེར་ན། མྱི་མང་ད་ེདག་ཤེས་རྒྱུའྱི་དོན་དག་ལ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལྷོད་པ་དང་། ཚིག་སོར་ད་ེདག་ག་ཚོད་ལས་ས་བ། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱིས་ན་ད་ེགོ་བད་ེབ་
ཆགས་ཀྱི་རེད། དོན་དག་ཤེས་པ་ད་ེག་ོབད་ེབ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་འདུག དརེ་ངས་རྣམ་པ་ཚརོ་ག་ོསྐབས་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་བོད་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚརོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ལ། ང་ཚསོ་ཁངོ་ཚརོ་ཕན་པ་
ལ་ཞབས་འདེགས་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་རྱིས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ད་ེསྔ་དང་མ་འད་བ་
དེང་སང་ག་ོསྐབས་བཟང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་སྙམ། གང་ལགས་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་ད་ེཨ་རྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དང་བདེན་དང་། མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་། ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པར་
དམ་འཛིན་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་བྱེད་སྟངས་དེ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཐོག་ལ་འཛིན་པའྱི་
སྱིད་ཇུས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་སེད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ལ་མ་དགའ་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ག་ར་ེལེན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅ་ེན། ང་ཚརོ་དམག་བརྒྱབ་ནས་དཔུང་ཤུགས་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་དུས་
རྒྱུན་དུ་ཞུ་བཞྱིན་པ་དེ། ང་ཚོར་ (Soft Power) འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་དེ་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤར་བསོད་བྱས་ནས། ང་ཚོའྱི་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ད་ེའཛམ་གྱིང་
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ནང་དུ་ཁབ་སེལ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་དང་། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གང་མགོགས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཙ་ོབ་ོད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་གསུངས་
སོང་། ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ག་རེ་འདུག་གསུངས་པ་དེ་རེད། ང་རང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་དྱིལ་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་གོས་
ཆོད་ད་ེདག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་འབེབ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གོས་
ཆདོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རདེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོ
རྒྱུ་དའེང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་དའེྱི་སྐརོ་ལ་ཤེས་རྒྱུ་དའེང་ལས་འགུལ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྙན་གགས་ཆ་ེབའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའདའྱི་སྙན་ཐ་ོའདེན་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་ཕན་གྱི་འདུག དཔེར་ན། (Human Right Watch) གྱིས་བོད་
དོན་ཐོག་སྙན་ཐོ་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ཉེ་བའྱི་ཆར་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་མང་པོ་ཞྱིག་འབྱི་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའང་ལུང་འདེན་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགོད་ཐུབ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་ 
(Freedom House) གྱིས་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཛ་དགས་ཤོས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་
ཟརེ་བ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་ལུང་འདནེ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གནད་འགག་ཅྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མར་གྱིས་སྱིད་ཇུས་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེང་ཚོའྱི་གགས་
ཅན་མྱི་སྣ་དང་། རོམ་པ་པོ། གཞས་པ། གཞས་མ། བ་མ། བ་སྤྲུལ་ད་ེཚོའྱི་མཐོང་དང་ནུས་པ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུ། དེའང་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་འགོད་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚའོྱི་སྐརོ་ལ་འཆད་དུས། དའེྱི་སྔནོ་ལ་སྱིད་ཇུས་ད་ེའད་
ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོགཙསོ་པའྱི་ཟརེ་ནས། ད་ེཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་འགོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག་སྙམ།  
ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་གཅྱིག་ག་ར་ེའཁདོ་དགོས་འདུག་ཅ་ེན། བ་མ་དང་བ་སྤྲུལ་ཁག་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་ཐགོ་ལ་
རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་ཇུས་དེར་ང་ཚོས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ོརོལ་ཡོད་ཅེས་འཁོད་དགོས་འདུག་སྙམ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ གྱི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དརེ་ང་ོརོལ་ཡོད་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལྕམ་སྐུ་མྱི་ཤ་ེལ་ེབ་ཤ་ེ
ལེ་ཊྱི་ (Michelle Bachelet) ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ཤྱིན་ཅང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོ་
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རང་ལའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནན་པ་ོབྱས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ། བོད་ནང་དུའང་ཕབེས་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་
འད་ཞྱིག་འགོད་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) སྐོར་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡུཀ་རན་ད་ེའབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡུཀ་རན་ 
(Ukraine) ནང་ལ་ (Russia) ཡྱིས་དམག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ རྒྱབ་ནས་རྒྱ་མྱིས་དཔུང་སྒྲྱིག་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱི་དང་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསོ་ཆདོ་ལོགས་སུ་འཇགོ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་
ཐུབ་ན་གནད་འགག་རེད་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཇགོ་ཐུབ་ན་ལེགས།  
མཐའ་མ་དརེ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྱི་པའྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཐད་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སུ་
གང་ལའང་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་རྒྱུ་གང་ཡང་མདེ། ས་ོསོས་བརྟག་དཔད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས་སྱི་པའྱི་ཕག་ལས་ད་ེཡག་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༧ པར་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། བརོད་བྱ་དང་བརོད་བྱེད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་
སོད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དེའང་འབྱི་མཁན་སོ་སོ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་ནང་འབྱི་དགོས་པ་ཆ་ཚང་བྱིས་བཞག་
ཡོད། འཆད་དགོས་པ་ཚང་མ་བཤད་བཞག་ཡོད། ཆད་ལུས་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་བསམ་འད་པ་ོདན་སོང་། 
ད་ེནས་བཅོས་དགོས་པའྱི་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གེང་སོང་ཞྱིག་བྱས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་དགག་བྱ་གང་ཡང་མེད། 
བཅསོ་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མདེ་ཟེར་རྒྱུའྱི་སབོས་པ་ཡདོ།  
 གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོས་མོལ་དང་འབལེ་མོལ་གཉྱིས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། 
ད་ེགཅྱིག་གྱུར་བྱས་ན་ཞསེ་གསུངས་སངོ་། སྱིར་བཏང་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་བྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེགཉྱིས་ལ་འགལ་
བ་ལྟག་སོད་ཀྱི་འབེལ་བ་ངས་མཐོང་གྱི་མེད། ཞེ་དག་འགལ་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། སྱིར་བཏང་
གཅྱིག་གྱུར་བྱས་པར་དགག་བྱ་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གཞས་པ་གགས་ཅན་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་འདས་གངོས་སུ་
འགྱུར་བ་ད།ེ ང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་རདེ། ད་ལམ་རདེ། རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་འཆད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་
རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ནས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེཚིག་ཐག་ཆོད་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བདེ་སྲུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན་མ་གཏོགས། དེར་ཚད་འཛིན་བྱེད་དགོས་
མདགོ་མདོག་བཤད་ནས་ངོས་ལེན་མ་བྱས་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྐབས་ད་ེདུས་འབེལ་ཡོད་སྤུན་མཆེད་འག་ོམཁན་ད་ེཚོས་
འདས་གོངས་སུ་གྱུར་སོང་བ་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད། འད་པར་སད་ཡོད་རེད་ད།ེ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཐག་མ་ཆོད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ངས་ད་ེཙམ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བད་ེ
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སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནང་ཁུལ་གྱི་རདོ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ནང་ཁུལ་གྱི་རྙགོ་གངེ་ལ་གངེ་སོང་བྱས་བསད་རྒྱུ། གོང་དུ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ངས་བསར་ཟློས་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཙམ་ཡྱིད་ཆསེ་མེད། འདས་གོངས་
སུ་གྱུར་བའྱི་གཞས་པ་ད་ེཉྱིད་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་པ། ད་ེཚོས་ཐག་བཅད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་
དུས་དེའྱི་ཐད་ལ་ང་ལ་དོགས་པ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་གང་རེད་ཅེ་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་རྱིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ཙམ་བཤད། མཚམས་རེར་འདས་གོངས་གྱུར་བ་ད་ེརྒྱ་མྱིས་རྡུང་རགེ་བྱས་ནས་བསད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཧ་ལམ་
རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་མདེ་པ་མདགོ་མདགོ་འད་བཤད། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་མཛད་སའོ་ིཐགོ་ལ་འདས་གངོས་
སུ་གྱུར་གསུང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་དགོང་མོར་ཞལ་པར་བརྒྱུད་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་གསུངས་པ་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་གོངས་ཚར་འདུག་ཟེར་སོང་ཞསེ་ཞལ་པར་ཕབེས་ནས། གོས་འཆར་ད་ེབཟསོ་བཅུག་པ་རེད། གསུམ་བཅུ་དུས་
དན་སྐབས་ལ་གོངས་ཚར་ས་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེག་ར་ེརེད། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་དགོང་དརོ་རྒྱུན་ལས་
ལ་ཞལ་པར་ཕེབས་ནས། གོངས་ཚར་འདུག ད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་གང་འད་བྱས་ནས་ཐག་
གཅོད་བྱས་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་འད་བྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡྱིན། དེར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་
དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེདང་འབལེ་ཡདོ་ཀྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརབ་གསྱིག་མང་པ་ོཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་དེར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་ཐུགས་ར་ེལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགན་གང་འད་ཁུར་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ལ་འདྱི་འདོད་བྱུང་། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་གང་འད་གནང་ཡོད། མྱི་སྣ་ཁག་མཇལ་བཅར་རེན་པས་སྐུ་སེར་ཡྱིག་
ཚང་ཉེ་འཁོར་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ཁབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་གསལ་བཤད་བྱེད་རོགས་བགྱིས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ང་ེཟྱིང་ང་ེཞ་ེདག་ཆགས་ནས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་གང་འད་ཡོད་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐད་སྐུ་སེར་ལ་བཀའ་འདྱི་དགོངས་སྐོར་ཞུས། ད་ེརྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
འགན་ཁུར་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་མ་སོང་། ད་ེནས་སྐུ་སེར་གྱིས་མར་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་རེད། 
༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭའྱི་ཐད་ནས་སྣང་དག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཡར་ཡྱིག་
ལན་གཏངོ་སར་མར་ཡྱིག་ལན་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མར་ཞལ་པར་གྱི་ཐགོ་ནས་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་
བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་ད་ེཚོ་སྣང་དག་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀང་སྐབས་ད་ེདུས་ཐུགས་ལྷོད་ལྷོད་ངང་
བབ་སོང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དངེ་སང་གང་འད་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་གང་འད་ཁུར་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་འགན་འཁུར་དགསོ་རདེ། ད་ེཚ་ོགདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་གལ་ཆ་ེཤོས་རདེ།  
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་སྐབས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་
སྐབས་སུ་དགོས་ས་ལ་ཆད། མྱི་དགོས་སར་ལྷག་བསད་པ་ད་ེའདས། ཧྤ་རན་སྱིར་སོད་མཁན་ད་ེའདས་གསུམ་བཅུ་དུས་
དན་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོརལོ་དང་། བོད་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པས་ང་ོརལོ་བྱེད་སདོ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཚུར་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་
དང་། ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ད་ེཚརོ་ང་ོརལོ། ད་ེནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་རདེ་དམ། བཀའ་ཤག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་སྟངས་ད་ེའད་རདེ་
དམ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་བདོ་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་དག་ལ་སེམས་ཚརོ་དག་པོའ་ིས་ོནས་མྱིག་
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ཆུ་གཏོང་ཡོང་དུས། དརེ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སེམས་པ་མ་བད་ེབའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིག་ཆུ་བཏང་རེད་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་རེད་དམ། ད་ེགདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་རེད་དམ། ད་ེརྱིང་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུའྱི་དགོས་དམྱིགས་ཐོན་འདུག་
གམ། དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངེས་པར་དུ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་
གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐ་ོཔོ་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུ། དེར་སོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ད་ེཚོར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སྟངས་འཛིན་
ངེས་པར་དགོས་པ་དང་། ཡུལ་ད་ེག་རང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཕར་ང་ོརོལ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལམ་ནང་གྱི་སྐད་ཆ་
རདེ་མདགོ་མདགོ་བྱས་ནས་ཕར་གཡུགས་ན། ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དའེང་བཀའ་ཤག་གྱི་འབོད་སྒྲ་གསུམ་ཡདོ་རདེ། འབོད་
སྒྲ་གསུམ་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཟརེ་བ་དེ། ད་ེའད་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་དགོས་རེད། འགན་འཁུར་དགོས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ེངེས་པར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་གཅྱིག་དེ། 
དངེ་སང་ད་ལམ་ཁག་ནང་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན། ཕ་གྱིའྱི་གཤོག་ཀ་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ ཚུར་ཁའྱི་གཤོག་ཀ་ཡྱིན་
མདོག་མདོག་བྱས་ནས་ད་ལམ་ནང་དུ་མང་པ་ོསེལ་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས། 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ེཚ་ོས་གནས་ག་
པར་བསད་འདུག ག་ནས་རེད་འདུག ང་ཚ་ོརྱིགས་གཅྱིག་ལ་རྒྱའྱི་གསང་ཉུལ་ཡྱིན་པ་འད་པོ། རྒྱ་མྱིའྱི་ཕོགས་བཟའ་མཁན་
ཡྱིན་པ་འད་པ།ོ དཔང་རྟགས་འདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་སྟོན་ཤོག རྒྱ་མྱིའྱི་ས་ོབ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་སྟནོ་ཤོག 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་། དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལའང་ཡྱིད་ཆེས་སྤུ་ཙམ་མེད། མེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པ་ོཞེ་དག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ར་ེར་ེབྱས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་སང་ལ་སྤུང་དགོས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་རག་ན་མུ་མཐུད་ནས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གེང་སོང་བྱུང་བ་རེད། 
ཚོགས་གཙོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་གོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། མཐའ་མ་དེར་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་ནས་མ་ཞུས་ན་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། བག་ོ
གེང་ཆ་ཚང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཆ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་བཞེས་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་དྲུང་ཆ་ེནང་དུའང་ད་ེ
འད་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་རེད། འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ད་ེགསལ་པ་ོགསུང་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གསོལ་ཇའྱི་
བར་གསེང་སྐབས་སུ་ཕ་ོབང་ལའང་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་ོབང་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ལ་བཀུར་
འསོ་དྲུང་ཆ་ེགཅྱིག་གྱིས་རླུང་འཕྱིན་ཞྱིག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གསལ་བཤད་ནན་པ་ོབྱས་ནས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཁམས་གསལ་ཐང་ཡྱིན་པ། སྐབས་དེ་དུས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕོ་བང་ནང་དུ་ནད་པ་ཐོན་
འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོབསྐོར་སྲུང་བ་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་མ་གཏགོས། ཕ་ོབང་ནང་མའྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་མེད་ཅསེ་གསལ་
པ་ོབྱས་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ལ་ཆ་འཛནི་བྱས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་
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འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་འཛིན་བྱས་ནས་གཙང་མ་གནང་རོགས་གནངོས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ངས་གཙ་ོསངོ་བྱདེ་མ་ཐག་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བར་སྐབས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་འསོ་བསྡུ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། དམ་འབུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། གེང་གཞྱི་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་
བྱུང་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། དའེང་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་དགསོ་དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་དཀྲུག་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། 
སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མ་མཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུ། འགལ་ཟླ་བཟ་ོརྒྱུ། འག་ོཁྱིད་དང་མང་ཚོགས་དབར་འགལ་ཟླ་བཟ་ོརྒྱུ། འག་ོཁྱིད་དང་
འག་ོཁྱིད་དབར་འགལ་ཟླ་བཟ་ོརྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་བར་ལ་འགལ་ཟླ་བཟ་ོརྒྱུ། ཡྱིད་ཆེས་མ་སེབས་པར་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེའདའྱི་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཐོན་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་གནང་རོགས་
གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེར་ེགཉྱིས་།ཤྱིག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གནང་དགོས་པ་འདུག་ན། གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོང་
གྱི་རེད། གོ་སྐབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྐབས་དང་དུས་ལ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་འབེལ་བ་
ག་པར་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ེག་རང་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་འབལེ་བ་ཆགས་པ་ད་ེཚོ། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བསམོས་བསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་
ད་ེདུས་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བངས་ན་ཏོག་ཙམ་བད་ེབ་མེད་ན་སྙམ། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་རང་གྱི་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་དེའང་མྱི་ལོ་ ༦༣ རྱིང་ལ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ལ་རྒྱ་དང་། 
སེམས་ཤུགས། སྙྱིང་སྟབོས་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་དད་གུས་གཡ་ོབ་མདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ས་ོ
སོའ་ིཚ་ེསོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་ ༡༥༦ གྱིས་ཚ་ེསོག་གཏངོ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་ཡྱིད་ལ་དན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་ད་ེརྱིང་གྱི་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་མེར་འབུལ་མཁན་བོད་མྱི་ ༡༥༦ ཙམ་གྱི་ཞལ་ཆེམས་ད་ེལྷག་
བསད་ཡོད་རེད། ཞལ་ཆེམས་དེ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་
བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ཚོ་རེད། ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་མྱི་རེ་ངོ་རེ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཞལ་ཆེམས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སྤུངས་འཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་རང་དབང་དང་དང་བདེན་ལ་དགའ་བའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ལ་སོ་བརྡུངས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྱི་
སདོ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབྱདེ་དུས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚརོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། འཛམ་གྱིང་ས་ཕོགས་གང་སར་
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བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཞལ་ཆམེས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ས་ེཁག་ལ་ས་ོ
རྡུང་རགོས་གནང། ལས་འགུལ་སལེ་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཐགོ་མའྱི་འབོད་བསྐུལ་ད་ེཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་ནང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལོང་བས་བལྟས་ན་མཐོང་གྱི་ཡོད་རེད། 
འནོ་པས་མཉན་ན་ཐསོ་འཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་རདེ་འགན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བོད་
ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་གགས་ཅན་དོན་གྲུབ་དབང་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་བ་ ༡ གྱི་རྱིང་ལ་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སྐོར་ནས་ལས་
འགུལ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཡདོ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ཁངོ་ལ་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་པ་དང། ཁངོ་ལ་རོགས་པ་བྱདེ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག་སྟེ། མཐའ་ན་ཞོགས་པ་ལང་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་དཔར་མདུན་ལ་སྨོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས། ཁོང་གྱི་ལས་དོན་ད་ེ
སྒྲུབ་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཨ་ོགྱིང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་རན་བག་འག་ོལགས་ཀྱིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་ལ་སྐད་འབོད་བྱས་པ་དང་། ཞྱི་བའྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ེཁྱིད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོ
གང་པ་ོང་ཚོས་མཐོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚ་ོཡུན་རྱིང་གྱི་མྱི་མང་ནང་བཞྱིན་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོ་
བཙན་བྱོལ་གྱི་འག་ོལ་སོད་མཁན་ཆ་ཚང་གྱིས་ཡུན་རྱིང་གྱི་དཔོན་པ་ོཚ་ོནང་བཞྱིན་སེམས་ཤུགས་འཁུར་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། 
སྙྱིང་སྟོབས་འཆང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་དགོས་བསམ་པའྱི་ང་ཚོར་དེ་འདའྱི་ཀུན་སོང་ཡོད་རེད་དམ། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཆ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག ང་ཚོས་སྙྱིང་ཁར་ལག་པ་བཅངས་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཆུང་ཚགས་
ཤྱིག་ལ་མགོ་འཁོར་བསད་པ་མ་གཏོགས། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོར་ཤ་ཚ་བྱེད་མཁན་ཞ་ེདག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་བོ་
ཕམ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད། ས་ོས་ོབོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་ད་ེགཞྱིས་
བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་བྱེད་ཐུབ་ན་བསམས་ནས་སེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འག་ོལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་བ་ོཕམ་གྱི་
གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེམ་གནང་བ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་
ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། སྙྱིང་སྟོབས། མྱི་ལོ་ ༦༣ རྱིང་བསྣན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་
སྟོབས། སེམས་ཤུགས་སོར་མཁན་ད་ལྟའྱི་ཆར་སུ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོསྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་སོད་མཁན་སུས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག རང་ཚུར་བཞག་མྱི་ཕར་བཞག་ནས་ལག་པ་སྙྱིང་ཁར་ཞོག་དང་། མྱི་འདུག་པ། ནང་ཁུལ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱས་
པ་ནང་བཞྱིན་དཔུང་སྒྲྱིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕོགས་རྱིས་ཕོགས་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ། དགའ་ས་ཉ་ེས་ད་ེཡར་མར་འཐེན་རེས་རང་པ་བྱས་
ནས་སོད་ཀྱི་འདུག་པ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་རེ་བ་བྱེད་ས་དེ་ར་དོན་གཅྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་
གཅྱིག ལ་ཞེན་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་དེ། མྱིག་དཔེ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དེ། ཁེ་ཎ་ཌ་ལ་བུད་མེད་ལོ་ཆུང་འཆྱི་མེད་ལྷ་མོ་ཟེར་བ་
ཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་རོམ་སྟངས་དེར་གཅྱིག་ལྟོས་དང་། ང་ཚ་ོལའང་སྙྱིང་སྟོབས་སོད་ཀྱི་འདུག ཧྥ་རན་སྱི་ལ་རང་བཙན་
སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ་བུད་མེད་དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ད་ེཚོར་གཅྱིག་ལྟོས་
དང་། ད་ེདང་ད་ེམཚནོ་པའྱི་ཁ་ེཎ་ཌ་ལ་མད་ོསྨད་པ་སངས་རྒྱས་སབས་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསྟན་འཛིན་བརནོ་འགྲུས་རདེ། 
ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་། ང་ཚ་ོགངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཟུར་བཀག་བཞག ཁ་རས་གོན། འཕོད་བསྟེན་
གྱིས་ལག་པ་འབྱྱིད་ས། ཁ་འགེབས་ས་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ཟླ་བ་ ༣ རྱིང་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ག་ར་ེསད་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ང་ོཤེས་ཀྱི་མེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་
ཆ་ད་ེསེབས་ཡོད་རེད། གནས་ཚུལ་ད་ེགསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སེབས་ཡོད་རེད། ངས་བཤད་པ་མ་རེད། བ་ོཕམ་
བྱུང་། ང་ཚོས་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་ནང་བཞྱིན། སྒྲྱིག་
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འཛུགས་ད་ེར་དོན་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངོས་གནས་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་ན། ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ད་ེང་ཚོས་གསོ་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆེ་
མཐོང་སོད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ལས། དའེྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་
སྒྲ་ོབཏགས་ནས་གཞོན་སེས་ད་ེཚོ་མདུན་ལ་དོན་ཕོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེབཟ་ོམཁན་ང་ཚ་ོགངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་ད་ེ
རེད། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱས་པར་ཡག་ས་སྡུག་ས་གང་པོར་བགོ་གེང་བྱས་ནས། ང་ཚོས་ཁ་ཕོགས་ག་
པར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ།  
བོད་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཙམ་ལ་ཁམས་བག་མག་ོཕགོས་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚསོ་
གཟྱིགས་ཡོད་རེད། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེགཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་ནས་འགོ་བའྱི་སྐབས་དེར། ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་དྱིལ་བསྒྲགས་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ཅང་མ་སྨྲས་པ་བྱས་ནས་བཞུགས་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་ལ་དོགས་པ་ཡོད། བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་ལག་པ་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་
བསམ་པའྱི་བ་ོཕམ་ཡོད། བ་ོཕམ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དོན་གཅོད་རྣམ་པས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལས་འགུལ་དའེྱི་སྐོར་
ལ་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་གེང་མ་སོང་། ད་ེཚོས་མ་འོངས་པར་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱ་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ད་ེམ་སྟོང་བར་དུ་ད་ེའད་བྱས་ནས་བསད་རྒྱུ་རེད་དམ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག བྱ་མ་དཀྲོག་སོ་ང་ལེན་ཟེར་ནས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བྱ་ཕོར་དཀྲོགས་ནས། ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་བར་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩།༡༩༥༩།༡༩༨༩།༢༠༠༩ ནས་མར་བོད་མྱི་
གངས་ ༡༥༦ གྱིས་མཆོད་མ་ེམ་ཕུལ་བར་དུ་བོད་ནང་དུ་ར་ཆ་ེབའྱི་དགོན་པ་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་བཏང་ཚར་
རདེ། ད་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེལྟ་བུས་དགོན་པ་གང་པ་ོགཏརོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའང་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དནོ་གཅདོ་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བྱ་མ་དཀྲོག་ས་ོང་ལེན། བྱ་མ་དཀྲོག་ནས་ས་ོང་གང་འད་ལེན་དགོས་རེད། ད་ེཚོར་འཛིན་སོང་གྱིས་ད་ོནན་པ་ོ
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཡོད་ན། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་ེགཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱིའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚརོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གཞན་དག་ཚང་མར་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སགས། ཚགི་འགའ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
དང་པ་ོདེར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་སྐབས་སུ། ང་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ར་
བའྱི་ས་ོསོ་སེར་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་ནང་དུ་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་རྒྱ་གར་ནང་ཆད་མྱོང་མེད། ཁ་སང་ཕར་ནས་ཡོང་དུས་ཕ་
གྱིར་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་ད་ེཕ་གྱིར་བཏང་མ་འཐུབ་མཁན་བཟ་ོའད་
པ་ོཞྱིག འདྱིར་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་གབས་བྱས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་
གནམ་གྲུའྱི་ནང་དུ་སྐད་འབོད་བརྒྱབ་ས་མེད་པ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆེད་མངགས་འདྱིར་གསུམ་བཅུ་དུས་
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དན་རེས་ཟྱིན་ཆེད་གནམ་གྲུའྱི་ (Pass) འད་པ་ོཞྱིག་ཉོས། དའེྱི་རེས་ལ་ཀང་རའྱི་གནམ་ཐང་ལ་ཕག་ཚོད་ ༩ པར་སེབས་མ་
ཐག མ་ོཊ་གཏོང་མཁན་ད་ེལ་ཁེད་རང་གྱིས་མ་ོཊ་ཤར་རྒྱག་མ་ེགྷན་ལ་ཐོངས་ཤོག བཞུགས་སར་ལ་ཐོངས་ཤོག ཕྱུ་པ་འོག་
འཇུག་ངས་མ་ོཊའྱི་ནང་ར་ེཡྱི་ཡྱིན། ད་ེའད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་འཆད་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་
བོད་པ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་པ་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བདོ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ལ་འགན་ཡདོ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མྱིག་དཔ་ེའདནོ་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་བྱས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཡ་གྱིར་སེབ་དུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་ལ་བསད་འདུག 
དརེ་ཕྱི་ནས་སྐུ་མགོན་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གོམ་བགོད་ག་ོ
སྒྲྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་མཛད་སོ་ཚོགས་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ས་ོསོས་དང་ཐོག་མཛད་ས་ོལ་འག་ོཟེར་ནས། ཡ་གྱིའྱི་གཞུང་
འབལེ་མཛད་ས་ོདེར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་བྱདེ་དགོས། ང་ཚོས་ག་ཚོད་བྱས་ནའང་མ་བྱས་ནའང་། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རདོ་སང་
ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཤུགས་དང་ད་ེཚ་ོགཞྱི་ར་གཅྱིག་
རེད། སྔོན་ལ་འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཁ་བལྟས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ས་ོསོས་ལས་འགུལ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེརང་ལ་སྒུག་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་གསུམ་
བཅུ་དུས་དན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་ལ་གཞུང་འབེལ་མཛད་ས་ོད་ེབཞུགས་སར་ལ་ག་པར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཆ་ཚང་
ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱས་ནས། ཕྱི་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་སོད་དགོས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ཚང་མས་ཕར་
གྲུ་མཉམ་འདགེས་གནང་རོགས་གནོངས། མག་ོགཞུག་ཚང་མས་དང་པ་ོགཞུང་འབེལ་མཛད་སོར་བཅར། དའེྱི་རསེ་ལ་མར་
ཡོང་ནས་གོམ་བགདོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་རདེ། ང་ཡང་གོམ་བགོད་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕག་སལེ་ཁ་ཤས་ཕབེས་འདུག ད་ེའད་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཡྱི་ག་ེརེད། ཤོག་བུའྱི་སང་ལ་ཡྱི་ག་ེནག་པ་ོརདེ། སྐབས་
དང་དུས། ཉྱི་མ་དང་ཉྱི་མ། ལུས་པ་ོདང་སེམས། ང་ཚོས་ཕག་འཚལ་དུས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནང་
བཞྱིན་འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཤོག་བུ་གཅྱིག་པུ་སང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་འགོ་འཁྱིད་མཁན་དང་གཞུག་སེལ་མཁན། བར་ལ་ཡོད་མཁན་ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ ༤༥ ཚང་མས་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་གང་གསུངས་པ་ད་ེཉྱིན་རརེ་ལག་ལནེ་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་ནས་ཕར་ཕབེས་པ་དང་གཟྱིགས་ནས་
བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད། སྙྱིང་རེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལོ་
གསར་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་སེལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། ང་ཐོག་མར་དེར་སེབ་དུས་ཁོང་
ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དག་གས་ཤྱིག་རེད་འདུག ངེད་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་བ་ཡྱིན། དེ་རེས་ཁོང་ 
(Perth) ལ་ཕྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་གྱི་འདུག མྱི་དསེ་མྱི་ཚ་ེནང་ལ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཁངོ་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡར་བསེབས་ནས་ཧ་ལམ་ལོ་གསར་གཏོང་མྱོང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད། བྱས་ཙང་ཁོང་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེ
དག་སལེ་བར་ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་སལེ་རོགས་གནང་ཟརེ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྐར་མ་ ༥ ཆ་ཚང་ལེན་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་ལ་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་མྱིན་པ་ཞྱིག་
འདུག་བ། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡྱིའྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ (Senator 

Kimberley Kitching) ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་རེད་
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བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཁེར་མེད། བྱས་ཙང་ད་ེབསེབས་མྱི་འདུག ག་དུས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་
རྣམ་པ་ཚ་ོསུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པའྱི་ཁངོས་གཏགོས་
སུ་ཡོད་བསད་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་མཉམ་དུ་ངས་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ཁ་སང་སྔོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་མྱི་གཅྱིག་རང་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཆུ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། གནམ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ས་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ང་དེའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཏུ་ཡོང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཡྱིག་ཚང་དེ་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཐེངས་ ༤ ཟེར་སོང་། མཐའ་མར་ང་འུ་ཐུག་ནས་ (Senator 

Kimberly Kitching) ལ་ཞུས། སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་ཕྱི་སྱིད་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གཙོ་འཛིན་པ་རེད། ཁོང་གྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་
བསད་པའྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས་ནས་ང་བཏང་བ་རེད། ད་ེང་ལ་དགའ་ནས་བཏང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་
ཚགོས་ཐུབ་ན་བསམས་པ་རེད། བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལ་ཕན་ན་བསམས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིགས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ལས་ཀ་
རདེ། སྐབས་དང་དུས་ལ་དགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེཕབེས་མེད་པར་སངོ་ཙང་ང་ཏགོ་ཙམ་ཡ་མཚན་སེས་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་སནོ་བརདོ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་
ངེས་པར་དུ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རེད་ཅེ་ན། སེར་གྱི་གོས་ཆོད་ཁེར་བ་ལ་ང་གནམ་གྲུའྱི་
ནང་ཡོང་སོད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་ཁེལ་སོང་། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་
གསོའ་ིཕག་བྱིས་གང་མགོགས་བཟོས་ཏ་ེབཏང་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་བཏང་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་བཏང་འདུག ད་ེ
ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སྙུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེམྱིན་སྐད་ཆ་ད་ེརང་འཇགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་། 
ཚགོས་གཙསོ་གསུངས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུ་ལའང་གསུང་རྒྱུ་མདེ་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་གནང་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སངོ་། དརེ་རྒྱབ་སརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཐའ་མ་དརེ། ང་ཚསོ་གོང་ནས་མར་གོས་ཆདོ་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་འཁརེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་སྱི་འཐུས་ས་ོསོས་དྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཁ་སང་སྐབས་ཅྱིག་ལ་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམཇལ། 
མྱི་མང་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོ་ག་པར་ཡོད་རེད། སྐད་ཆ་དེ་རྱིགས་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག 
གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་དབང་
ཚད་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། དརེ་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ས་ོས་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དང་། 
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་
ལྟ་འདྱིར་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་ཡྱིན། སྐར་མ་ ༥ རྱིང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོང་
དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཟློས་གང་ཡང་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་གསོ་འཆར་ཟརེ་བ་ད་ེཚགི་འབྲུ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སེབས་བསད་ཡདོ་རདེ། བྱས་ཙང་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་དནོ་དམ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེཧ་ག་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་དུས་རྟག་ཏུ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ད་ེའཁེར་གྱི་ཡོད་རདེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་གཅྱིག་
དང་གཉྱིས་གཉྱིས་ཟེར་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ང་ཚོས་བཤད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ད་ེགཡུགས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། ད་ེཚ་ོརྒྱུན་སོང་བྱ་རྒྱུ། ར་བའྱི་བོད་ནང་
གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གསོན་པོའ་ིཐུགས་
འདདོ་དང་། གཤྱིན་པའོ་ིཞལ་ཆེམས་རེད། ད་ེཚ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་
ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཞལ་ཆེམས་ནང་ག་ར་ེཡོད་
རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་འདོད་ལ་ག་ར་ེཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་རྒྱ་མྱིས་གདུག་སོད་མནར་གཅོད་བྱེད་ས་ད་ེ
གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པར་བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་མེད་རནེ་ཆགས་ཀྱེི་ཡོད་
མ་རེད་ལ། ཁང་པ་མ་རག་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཆ་ནས་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་དུས་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བསར་སོག་བྱས་བསད་པ་ལས། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱ་
རྒྱུ་འདུག  ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་དུ་དགོན་སེ་ཁག་ད་ེདག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དམ་དག་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་ག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱ་མྱིས་དམྱིགས་བསལ་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་
ད་ེའད་བྱདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་དང་
ཡྱི་གེ། ད་ེབཞྱིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། སོབ་ཚན་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཧ་ག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་འགན་ག་ཚོད་ཁེར་ཡོད་པ་རེད། ངས་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་དགོས་ན། ང་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ར་དནོ་རོད་ནས། མ་འངོས་པར་མྱི་རྱིགས་འདྱི་གནས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་ད་ེརྒྱུན་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དར་སེལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་འདྱིར་ཕེབས་དུས། ཐོག་མ་ཉྱིད་ནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ག་ར་ེབྱས་ནས་བཙུགས་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་༸ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆསེ་སྐད་ཡྱིག་ཆདེ་དུ་
སྐུ་ལས་ག་ཚདོ་བསོན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ལོར་ཞྱིང་ལ་ཕབེས་པ་རདེ་ད།ེ ཞྱིང་ལ་མ་
ཕེབས་པའྱི་སྔོན་ཙམ་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་བསོན་འདུག གོས་ཆོད་ག་ར་ེཁེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཐོག་
ལ་ཡདོ་རདེ། ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རདེ།  
ང་ཚོས་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཟེར་ནས་ཁ་ནས་མང་པ་ོབགང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ཟེར་བ་ད་ེ
ཁ་ཁ་རོག་རོག་གཅྱིག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོམག་ོསྱི་བ་ོབཙུགས་ནས་རང་སུག་མཐྱིལ་ཡན་ཆད་བསམ་བ་ོཐོངས་དང་། ཕྱི་ལ་
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རྱིག་གཞུང་ཐགོ་སྲུང་སོབ་དང་འགན་ག་ཚོད་འཁེར་གྱི་ཡོད། བོད་ནང་ལ་འགན་ག་ཚོད་འཁེར་གྱི་འདུག དངོས་གནས་དང་
གནས་དམ་དག་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོས་ག་ཚོད་འགན་འཁེར་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་འགན་ག་
ཚདོ་འཁེར་གྱི་འདུག ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་གཅྱིག་པུར་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ལ་གར་སོད་
མཁན་ཚང་མར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཚང་མར་འགན་ཡོད་རེད། མགོ་མ་མགོ་ལ་འགན་ཡོད་རེད། མཇུག་མ་མཇུག་ལ་འགན་
ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་
བོད་ནང་དང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་བསྡུར་དང་། ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། རོམ་པ་པོ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ག་ཚོད་རྒྱུག་གྱི་
འདུག ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཁད་པར་ག་ཚོད་རྒྱུག་གྱི་འདུག  འདྱིར་ཡག་གྱི་མ་རེད། 
བོད་ནང་ལ་ཡག་གྱི་རདེ། བྱས་ཙང་དམ་དག་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁ་ཕར་བལྟས་ནས་ཞ་ེདག་བཤད་བསད་ས་ཡོད་མ་
རེད། དང་པ་ོང་རང་ཚོས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་ནས་སོ་སོས་རྒྱུན་སོང་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ཤོག་བུ་འགའ་ཤས་ཁེར་ནས་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་གཉྱིས། ཉྱི་མ་རེ་རེར་སྐད་འབོད་འགའ་ཤས་
བརྒྱབ་ནས་དེས་འདོད་པ་ཚིམས་རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རེད། སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མྱི་ར་ེང་ོརེས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རེད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཕེབས་སོད་མཁན་ཚང་མར་འགན་
ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁེར་གྱི་མྱི་འདུག ཕར་སྐད་ཆ་བཤད། ཚུར་སྐད་ཆ་
བཤད། ཁ་ོམ་རེད། ང་རེད། ང་མ་རདེ། ཁ་ོརེད་མདགོ་མདོག་བྱས། ཕར་འཐེན། ཡར་འཐེན། ཁོའ་ིཕོགས་ཡྱིན་མདོག་མདོག 
ངའྱི་ཕོགས་ཡྱིན་མདོག་མདོག ད་ེའདས་མང་པ་ོའཆད་མཁན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུགས་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་དང་། བོད་སྱི་བའྱི་ར་དོན་ག་པར་སེབས་སོང་། གང་འད་བྱས་ནས་འགན་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
དངོས་གནས་དང་གནས་ད་ལྟ་ད་ལམ་ཁག་ལ་མང་པ་ོའཆད་མཁན་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོར་ེརེར་ལན་རྒྱག་དགོས་དོན་མྱི་འདུག 
ད་ེཚསོ་འགན་འཁེར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡ་གྱིར་སྱིད་པའྱི་ར་ེམ་ོམན་ཆད།། མར་དམྱལ་བའྱི་
བདར་ས་ོཡན་ཆད།། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་འགན་ག་ཚོད་ཙམ་འཁེར་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཧ་ག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོས་ོརང་
ཉྱིད་ཀྱིས་མྱིང་གྱི་དག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་འབྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་སྐད་ཐོག་ས་ོསོའ་ིམྱིང་དེའང་སྒྲ་དག་པ་ོཀོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། ད་དུང་རྒྱབ་སོར་དཔུང་སོར་མང་པ་ོའཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ང་ཚ་ོཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐགོ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཡདོ་དུས་འཁརེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་དང་གནས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་
གསར་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་གསར་པ་རེད། ང་ཚསོ་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་མང་པ་ོགེང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་
ལམ་གང་འད་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ས་ོདགོས་ཀྱི་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེའཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་
ནས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ འདྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་སབོ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་འད། དག་ེརན་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེའདའྱི་
ས་མྱིག་ཡོད་དུས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་ལག་འཁེར་དགོས་རེད་མདོག་མདོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གནས་ཚད་དགོས་རེད་མདོག་མདོག 
ཧྱིན་དྷྱིའྱི་གནས་ཚད་གཅྱིག་གཅྱིག་དགོས་རདེ་མདགོ་མདགོ ད་ེམེད་ན་ག་ར་ེབྱས་ནས་མདུན་ལམ་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཐགོ་ལ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན། ཤ་ཚ་ཡོད་མཁན། སྐད་ཡྱིག་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་
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དགེ་རན་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད། འདྱི་འད་ཞྱིག་རྒྱུན་ལས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པར་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདས་པའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་སྱི་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་
གཞུང་འཛིན་རྣམ་པས་བོད་ནང་ལ་དག་གནོན་དང་། གདུག་རྩུབ། སྔོན་མ་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་ལ་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཡྱི་
གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ་དེར། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བ་ོཕམ་
ཞ་ེདག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དེར། རང་ཉྱིད་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དང་འཇོན་ཐང་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཚ་ེཧྱིལ་
པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ནང་ས་ོསོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་རང་འག་ོལག་འདནོ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན། ད་ེབྱེད་དགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབོ་ནྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་དང་། ལྷག་དོན་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་དོན་དུ་དགུང་ལོ་ 
༡༦ ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་གནང་བ་ད་ེཚོར་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་དང་། ལྷག་དནོ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་
ཚོས་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རྱིང་ལྷག་བསམ་དང་། སྙྱིང་སྟོབས། ད་ེཚ་ོརྱི་ལྟ་བུ་བརྟན་པ་ོབསད་པར་བསམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་
ནུས་པ་ག་ཚོད་ཐོན་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལས་ཀ་བྱས་བསད་པ་དེ། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དང། ལྷག་བསམ། ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བསམ་ཤེས། ལས་རྒྱུ་འབས་བརྱིས་ནས་ས་ོསོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ལས་ཀ་བྱདེ་སོད་ཀྱི་ཡོད། མ་
འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིདཔྲལ་བ་ད་ེསར་མ་ཐུག་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་དང་། ལྷག་བསམ་ལ་གུས་བརྱི་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེཚ་ོསེམས་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དཔྲལ་བ་ས་ལ་མ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་སྱི་ཚོགས་དོན་དུ་
ལས་ཀ་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟོབས་དེའང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེག་རང་སོད་རོགས་བགྱིས། ང་ཚོས་ར་ེབ་
བཅོལ་ས་དང་བ་ོགཏད་ས་གཙ་ོབ་ོད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེརེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཞུགས་པ་ནང་བཞྱིན་
མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་རགོས་བགྱིས། ད་ེདནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ད་ེཡྱིན། 
གསུམ་པ་དེར། ང་རང་སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ར་ཤྱི་ཡས་ཡུཀ་རན་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཡོད། 
ད་ེབྱདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཚ་ོའཚ་ེམེད་ཞྱི་བ་དང་། ཞྱི་བད་ེལ་ཡྱིད་ཆསེ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ། ད་ེའདའྱི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གྱིས་
བོད་ནང་དག་གནནོ་དང་། བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚ་ོལ་གདུག་རྩུབ་དང་། 
མནར་གཅོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་ད་ེལའང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཡོད། ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དེར་ང་ོརོལ་
ཡོད། དརེ་བ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་ད་རེས་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང་། ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞོན་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལྷ་རབ་
བྱུང་ན་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཞྱིག་འཁེར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་
འཁེར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའཚ་ེམེད་ཞྱི་
བ་དང་། ཞྱི་བདེའྱི་ཐོག་ལངས་ཕོགས་ཡྱིན་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན་ཞེས་ཟརེ་མཁན་དེས་ས་ོསོའ་ིདོན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་འཚ་ེ
མེད་ཞྱི་བ་དང་། ཞྱི་བད་ེའད་པ་ོཞྱིག་བཤད། མྱིའྱི་ཐོག་ལ་གདུག་རྩུབ་དང་། མནར་གཅོད་སོགས་གཏོང་དུས། ང་ཚོས་འཚ་ེ
མེད་ཞྱི་བ་མ་བཅངས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལྟ་ཕོགས་ཐོག་ནས་རེད། མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ལྟ་ཕོགས་ཐོག་ནས་གང་འད་
ཞྱིག་གནས་བསད་ཡོང་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བསྣམས་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གྱི་མེད་
དམ་སྙམ། ད་ེའདའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐོན་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་འད་པ་ོཡྱིན་ན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལན་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བརོད་བྱ་ད་ེརྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་མང་པ་ོཕྱིན་ཟྱིན་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟེན། ད་ལན་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་བརོད་བྱ་དང་ནང་དོན་གྱི་ཆ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་བརོད་གཞྱི་ཚིག་སོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྣོན་འཕྱི་སོར་གཅོག་བྱེད་དགོས་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་ཆསོ་དད་
རང་དབང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འགོ་འདུག་གྱི་རང་དབང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མདོར་ན་ཕོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཧ་ཅང་བོ་
འཚབ་སེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དཔེ་མཚོན་འགའ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་གོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁམས་བག་མག་ོནས་ཐོག་མར་བཙན་པ་ོདབང་ཡོད་ཀྱིས་སོབ་གྲྭ་གཏོར་
བཤྱིག་བཏང་ནས། དའེྱི་རསེ་སུ་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐུ་བརྙན་དང་། མ་ཎྱི་དུང་འཁརོ་ལ་སོགས་པ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡོད་རདེ། དེའྱི་རེས་སུ་སར་ཡང་གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་ལ་སོགས་པ། མདརོ་ན། བག་མགོའ་ིདད་ལྡན་མང་ཚགོས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་རྨ་ཁ་བཟསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་གཞས་པ་གགས་ཅན་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་འོག་ནས་ཨར་མ་བརྟན་ནས་ང་རང་ཚོ་བོད་པའྱི་བསྟན་སྱིད་ཆེད་དུ་སྐུ་ལུས་
ཞུགས་འབུལ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་
ནང་ཐནོ་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོགཙ་ོབོར་བྱདེ་པའྱི་ཤེས་ལྡན་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་རྣམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་ཕའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཧ་མ་ག་ོབའྱི་གནས་
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སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ངས་རགོ་རགོ་གང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་བ་ོའཚབ་ས་ེ
དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། བ་ོའཚབ་སེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆ་ེམྱི་མང་
གྱིས་ཧ་ཅང་བོས་བཏང་ཆནེ་པ་ོབྱས་དང་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་གནང་བ་དེར་ཧ་ཅང་གྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་དང་། ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་
ནས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེལགས་གོས་ཚོགས་ར་བར་བསེབས་ནས་བཀའ་མོལ་དང་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རགོས་གནང་།།སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཆ་ཚང་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།དང་པོ། ལ་ོརྒྱུས་
མང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉ་ེཆར་ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་སྔོན་ལ་བོད་མྱི་རང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུ་དུས་
དན་ཐངེས་།༦༣།པ་ད་ེཕགོས་གང་སར་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཟྱིན་མ་ཐག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས།།ད་ེཡྱི་ཐགོ་
ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
 སྱིར་བཏང་བོད་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་བོས་བཏང་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་གནང་ཡོད་མེད་ད་ེདག་མང་པ་ོའཆད་དགོས་
ཀྱི་མྱི་འདུག།ས་ོསོའ་ིསོག་ད་ེབོས་བཏང་ཡོད་པ་ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་གཏང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ།།ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཁོང་རྣམ་
པར་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་དྱི་བ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག།ད་ེལ་ང་རང་སེར་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན།།གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་།།སྐད་
དང་ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོལ་འག་ོས་ོས་ོནས་བཙུགས་ཏེ། ས་ོསོའ་ིབུ་ཕྲུག་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་དང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་སོབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད།ེ ཁངོ་རྣམ་པར་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པ་ལ་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཁངོ་རྣམ་པས་སྐད་འབདོ་བརྒྱབ་པ་ད་ེདག་གྱི་
ཞལ་ཆེམས་དང་གདུང་འབོད་དེ་ཚོ་ལ་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་སེལ་ཐུབ་
དགོས་པ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་འགན་གཉྱིས་པ་ད་ེརེད་བསམ་གྱི་འདུག།བོད་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་སྐད་བརྒྱབ་ན་རང་དབང་
ཡོད་མ་རེད།།ཁ་ོཚ་ོམ་ེམདའྱི་སགོ་ཁ་ལ་ཡོད་རེད།།ཚ་ེསོག་གྱིས་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད།།ང་ཚོས་འདྱི་ནས་སྐད་བརྒྱབ་
པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་འག་ོམཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད།།ད་ེབྱེད་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མར་བོད་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་
པའྱི་འགན་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོརང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའྱི་མྱི་ད་ེཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ས་ཆ་ག་པར་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཚང་མས་བོད་དོན་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
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ད་ེནས་ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱི་བཞུགས་
གནས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསྟྱི་གནས་འདྱིར་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
མཛད་ས་ོད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་
དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེསེབས་སངོ་ཟརེ་ན། ད་ལའོ་ིགསུམ་བཅུ་དུས་དན་འདྱི་ཐགེ་ཆནེ་
ཆསོ་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོསེབ་ཐུབ་མྱི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་སེབ་ཐུབ་མྱི་འདུག དེར་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་། ང་ཚོས་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་མཛད་སོ་
བཟོས་པ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཤྱིག་ལ་དན་གས་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་། གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
ལ་དན་གས་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་ད་ེའཇུག་རྒྱུ་དང་། ང་ོསདོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སེབས་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་སོབ་
གནང་མཁན་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ཤེས་མཁན་ཚ་ོཕྲུ་གུའྱི་སབོ་སངོ་གྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། མ་འོངས་
པར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུར་གུང་སེང་གཏོང་སྟངས། 
གུང་སེང་འཛོམས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག གསུམ་བཅུ་དུས་དན་ད་ེཞ་ེདག་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་སོབ་ཕྲུག་ཁག་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་
ཆནེ་པ་ོའདུག  
མྱི་མང་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་བྱས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེལོ་ར་ེནས་ལོ་རེར་ཧ་ལས་པ་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཧ་ལས་
པའྱི་རེས་དན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་འདུག རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་འོས་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིདུས་ཚོད་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡོང་ནའང་ཚང་མ་བསོ་བཏང་བྱས་ནས་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་སྐད་འབོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་ལ་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ངས་འདྱིའྱི་ནང་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་དོན་
ཚན་ ༧ ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ ༨ པ་ཞྱིག་ཡར་སྣོན་ཐུབ་ན་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ནས། 
གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཁག་ལ། རྒྱ་
གར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་དེང་སང་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོས་སྐད་འབོད་
མང་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྱིད་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་
ཐུབ་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ད་རསེ་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་
པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་ནག་ལ་ནད་
ཡམས་འདྱི་ཡྱི་རནེ་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལྟ་སྟངས་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་པ། ག་ོསྐབས་འདྱི་མ་ཤོར་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚསོ་བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་སལེ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་དང་། ང་ོརལོ་སྐད་འབོད་འདྱི་གཞྱི་
རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ས་ཆ་འག་ོཐུབ་ས་ཚང་མར་ང་ཚ་ོཕྱིན་ནས། 
ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཆདོ་ནང་དུའང་འཇགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་བགོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། དུས་ཚོད་མེད་ཙང་ཁ་ཐུག་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
གོས་ཆོད་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁོད་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་
བཟུང་སྟ་ེད་བར་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ གྱིས་ས་ོསོའ་ིསྐུ་ལུས་མཆོད་མ་ེཕུལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བྱས་པ་དང་། ད་ེཡྱི་
སྐབས་སུ་འབོད་སྒྲ་ད།ེ བོད་ནང་རང་དབང་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བདོ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་ནས་སྐད་འབདོ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་འཁདོ་འདུག འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་བོད་ནང་གྱི་མངོན་འདོད་དང་། བསམ་བོ། ལས་འགུལ། 
འཐབ་རོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ཤྱིག་ལ་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས། 
དངསོ་ཀྱི་འབོད་སྒྲ་བཀག་པ་དང་། སས་གསང་བྱས་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། ང་གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་སྐབས་གཉྱིས་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་
ཐགོ་སོན་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེདུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགེམས་སྟོན་ཞྱིག་བྱས་ནས། བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མཆདོ་
མེ་འབུལ་མཁན་གྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་གྱིས་ལག་པ་ལ་བོད་རང་བཙན་ཞེས་བྱིས་ཡོད་རེད་དེ། ད་ེཕར་གཏུབས་ནས་འགེམས་
སྟནོ་བྱས་པ་དང་། ཡང་མྱི་མང་ནང་ལ་གཏམ་བཤད་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚོགས་ཆནེ་ནང་དུ་གཏམ་བཤད་
བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་དབང་གྱི་དགསོ་དོན་གང་རདེ། རང་བཙན་གྱི་དགསོ་དནོ་གང་རདེ། གང་ལྟར་རང་བཙན་འདྱི་ང་ཚའོྱི་
མངོན་འདོད་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་རེད་ལ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བོད་རང་
བཙན་གྱི་འབོད་སྒྲ་སོང་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་པ། ད་ེལ་བཀག་འདོམས་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
ཆ་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་མྱི་མང་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་དང་ང་ོརལོ་
བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབཟང་སདོ་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ་རདེ། འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ད་ེསྔ་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེསྔ་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་
ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཏང་སྟ།ེ ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་པ་དང་གོས་ཚོགས་མྱུར་དུ་འཚགོས་དགསོ་པའྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་
སེབས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱི་ག་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱོལ་གོས་ཚགོས་འདྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དང་། 
བོད་རང་སངོ་ལངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་པ་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ད་ེཡག་
པོ་རེད། དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་མཚོན་པའྱི་བོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡདོ་ལས་བྱེད་ (Lisa Pattison) ལ་ཡྱིག་
ལན་ཞྱིག་བཏང་ནས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱབ་སོར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་དགོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གོས་ཚོགས་འདྱི་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འཐབ་རདོ་དའེང་བདོ་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་འཐབ་རདོ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་ངས་དཔ་ེམཚོན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། ད་ེསྔ་དང་མྱི་འད་
བ་འགྱུར་བཅོས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་པ་རེད། ངས་ད་ེསྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ཡང་དན་གསའོ་ིཆདེ་དུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་
ཡྱིན་ན་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙན་ཐ་ོའགོ་འཛུགས་སོལ་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལ་འདྱི་མར་
འཐེན་ནས། བོད་མྱི་འདྱི་རང་སངོ་ལོངས་དང་། ཁམས། ཨ་མད་ོས་ཁུལ་ལ་ཡོད་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འགྱུར་བ་
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ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་གོ་སྐབས་ཡོད་རེད་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱེད་
དགསོ་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འགྱུར་བ་ཆནེ་པ་ོདརེ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བདོ་འདྱི་
རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཐགོ་ནས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ད་ེང་ཚརོ་ཏན་ཏན་
ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཏན་ཏན་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། རྒྱག་གྱི་ཡང་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡོངས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
མཉམ་དུ་ཚོར་བ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། ད་ེརྱིང་ངས་ཚོར་བ་ཆནེ་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་གྱི་སྣ་ེམ་ོནས་འག་ོཁྱིད་མཁན་
དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནད་འགག་འདྱི་དང་སྐད་ཆ་འདྱི་ཚོར་བ་རེད། འདྱི་ཚོར་བའྱི་སྐད་ཆ་རེད་ཟེར་ནས། འདྱི་རྦད་དེ་
གཡུག་དགོས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་འཆད་སོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་བསམས་པར་ང་
ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོལ་ཉུང་ཤོས་དང་། མ་འདང་བ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཚོར་བ་རེད་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་
ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ང་ཚ་ོགནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱབ་ལངོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་མཁན་ཡྱིན་ནའང། 
ར་དོན་འཐབ་རོད་སང་ལ་ཚོར་བ་ད་ེཙམ་སེབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནང་སྟངས་ད་ེ
འད་ཡང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ལ་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ངས་ད་ེརྱིང་ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོན་དག་དང་པ་ོདེར། ད་ེརྱིང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་འདྱིར་བཞུགས་པ་ང་རང་གཙ་ོབོ་
བྱས་ནས་ཚང་མར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཙམ་མ་གཏགོས། གཞན་དག་སུ་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་
ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འཁོར་ཕོགས་དང་རྒྱལ་སྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་བལྟས་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དང་འཆར་གཞྱི། སྱིད་
བྱུས་བཅས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱེད་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ལ་སེབ་བསད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། 
ང་ཚོས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་ཁྱིད་ཀྱི་འོག་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་གྱི་དགོས་འདུན་ཞྱིག་
བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ཁ་གསལ་པ་ོདང་མངནོ་གསལ་དདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༠༨ ལོར་སད་བཞག་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སངོ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཟེར་བ་ད།ེ དུས་ཚོད་ངསེ་ཅན་གྱི་
ནང་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ངེས་པར་དུ་བྱདེ་དགོས་འདུག ད་ེངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འཆད་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡང་ངས་སམེས་དང་དན་སེན་བྱས་ནས་འཆད་ཀྱི་མེད། ངས་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་ལ་ོ ༡༦།༡༧ 
གྱི་རྱིང་ལ་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐད་གསང་མཐནོ་པའོ་ིས་ོནས་འཆད་སོད་མཁན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། རྒྱལ་གཅེས་
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མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ང་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དེ་མགོ་འཚོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ད་བར་
འདྱིར་བསེབས་བསད་པ་དེའང་། ངས་བསམ་བ་ོའདྱི་བཏང་། སྐད་ཆ་འདྱི་བཤད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེང་གཅྱིག་པུས་བཤད་བཞག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གནས་སྟངས་
འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་དོག་ཏུ་དོག་ཏུ། རྒྱབ་སོར་འདྱི་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ། གོ་སྐབས་
འདྱི་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འག་ོབ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེངས་ཚིག་ཐག་ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་དང་པ་ོའདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གཉྱིས་པ་དེར། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དོན་དག་རགོ་རོག་སྙྱིང་
པ་ོདེ། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་དོན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ནའང་རེད། 
མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། སྱི་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་སེར་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚོར་ལངས་
ཕགོས་བརྟན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རེད། ངས་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་མ་དགའ་བ་དང་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ང་ཚོའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག སྱིད་སོང་གྱི་ཁྱི་ལ་
ཕབེས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ང་རང་གྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ལྟར་ན། མཆོད་འབུལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལ་འབེལ་བ་
བྱས་པ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན་བསམས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཁ་ེཎ་ཌའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་དང་། ད་ེའདའྱི་དབུ་ཁྱིད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་གནང་བའྱི་སྐབས་དེར། གཞུང་འབེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལམ་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ནང་མྱི་ཁེ་ཎ་ཌ་ལ་ཡོད། མ་འོངས་པར་ང་ཡང་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་ཆབ་
འབངས་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་སྒྲྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་གནང་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞུང་འབེལ་གྱིས་གསུངས་བཞག་པ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཅྱི་འཕོས་མོལ་འཕོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་དང་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ང་རང་རྱིས་
པའྱི་ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་རེད། འདྱིའྱི་དོན་དག་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས། མྱི་མང་ལ་
ག་ོབར་འཕོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱི་དོན་འད་པ་ོགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས། ང་ཚོས་མྱི་མང་
ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོབར་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིས་བར་གང་འད་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་གོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་
ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཚརོ་བ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འབབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་
ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་ཞ་ེདག་མེད་ཙང་རྒྱས་བཤད་མྱི་དགསོ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོན་དག་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་མཛད་སོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཕྱིའྱི་མཛད་སོ་ནས་མྱི་ད་ེཚ་ོནང་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་
འདའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ཚོར་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། ཕལ་
ཆརེ་ངས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་མ་ཆད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ས་གནས་གཞན་དག་
ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལོ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད། ལོ་འགའ་
ཤས་སྔོན་ནས་ང་ཚོས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཕག་ཚོད་ ༡༠ པར་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་མཛད་སོ་
ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་མང་ཆ་ེབ་ཕབེས་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ སྐད་འབོད་བྱདེ་མཁན་གྱི་མྱི་མང་ད་ེ
ཚསོ་མཛད་ས་ོཡོངས་རགོས་ཚར་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡདོ་པ་རདེ། བྱས་ཙང་དུས་ཚོད་ད་ེའད་བཞག་ན། དརེ་མཉམ་ཞུགས་
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བྱདེ་ཐུབ་མཁན་དཔ་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཆུང་ས་ཞྱིག་ནས་ད་ེལའང་ཚརོ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དྷ་
རམ་ས་ལའྱི་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་དེ། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་རེད། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་
རྣམས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་མྱི་ཆོག་ཅེས་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། 
བོད་གཞུང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་སུས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཕལ་ཆེར་དཀོན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ང་ཚོས་
སྱི་ཞུ་ལས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསྟན་སྱིད་ལ་སྱི་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། བད་ེསྡུག་ལ་སྱི་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་སྟངས་མ་
རེད། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་སྱི་ཞུ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ཞུ་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སུ་གཅྱིག་ལའང་འགན་མེད་མདོག་མདོག་འགོ་བཞག་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་མ་
འོངས་པར་ང་ཚོ་ནུས་ཤུགས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་མྱིག་དཔེ་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་རེད་
འདུག ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་ནས་འདྱི་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པར་བརྒྱུད་ལམ་དང་ལས་དནོ་གཞན་དག་གྱི་ཐགོ་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༧ ཆ་ཚང་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཡོད། དེ་
གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
གཉྱིས་པ་དརེ། གོང་ན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཨྱིན་ཡྱིག་ནང་
ཡོད་ན་ཞསེ་དགོངས་འཆར་ཕབེས་པ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།  
ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཀོག་མཚམས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར། འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་བྱུང་བའྱི་རེས་
སུ། དམག་ཆནེ་གསུམ་པ་ཕལ་ཆརེ་ལང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འཚབ་ཆནེ་པའོ་ིདུས་ཚདོ་འདྱི་ལ། ཤར་ཡུ་རབོ་ཀྱི་ཡུཀ་རན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་བདག་དབང་དང་། ས་ཁོན་གོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར། རང་དབང་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་པར་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཁྱིམས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱིས། རྒྱལ་སྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ར་དོན་སང་ལ་རྱིས་མེད་
རགོ་རལོ་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དེར། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཟུར་དུ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གཞག་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་དང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དུ་འག་ོདུས། བོད་པ་ད་ེཚ་ོ
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུར་ཉག་ས་ེཡོད་མ་རེད། ས་ོས་ོརང་དོན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་རེད། གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས། ལ་ོ ༥༠ 
དང་ལ་ོ ༦༠ གོང་ལ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་དུས། ང་ཚ་ོལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚགོས་ལ་གོས་ཆོད་སྱིན་བདག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་འབྱུང་དུས་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཙང་། ད་
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ལྟ་ཡུཀ་རན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལོགས་སུ་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཁེར་ཡངོ་ཐུབ་ན་ཞེས་དགངོས་འཆར་ཕེབས་སོང་། 
ད་ེལའང་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་མ་གནང་བའྱི་གོང་ལ། ད་ལྟ་ཚང་མས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ཐམ་པ་ནས་
བཟུང་སྟེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ བར་དུ་ང་ཚོས་དག་པོའ་ིས་ོནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ནས། བོད་པ་སྟངོ་ཕག་མང་པ་ོའདས་
གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཉནེ་ཁ་བྱུང་
བས། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི་མང་གྱིས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཐགོ་ནས་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་དུ་
རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་པོའ་ིདབང་བསྒྱུར་ལ་ང་ོརོལ་གནང་བ་རེད། ད་ེདུས་ཀང་དག་གནནོ་དང་མ་ེམདའྱི་འོག་བོད་མྱི་སྟོང་ཕག་
མང་པོ་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་ནས་མར་ཕྱིན་ནས་དྲུག་བཅུ་རེ་གངས་ནང་དུ་ཞྱི་དག་གཉྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་ང་ཚོས་
དམག་བརྒྱབ་པ་རདེ། ཕྱིའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཞན་པའྱི་དབང་དང་། རྒྱ་མྱི་ལ་སྟབོས་ཤུགས་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ཕྱི་ནང་གྱི་
གནས་ཚུལ་བསོམས་རྒྱག་ཡོང་དུས་ང་ཚོའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོའྱི་བདེན་པའྱི་འཐབ་རདོ་ད་ེའཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ལ་
ཕྱིན་ནས། གང་ལྟར་ཉྱི་མ་ཞྱིག་རྒྱ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ། དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཏན་ཁལེ་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་
གཞྱིས་བཞུགས་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་ས་སེར། གང་ལྟར་གཞུང་སེམས་ཚང་མས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ལོར་གྲྭ་བཀྲ་བ་ེལགས་ནས་
བཟུང་སྟ།ེ ཉ་ེབའྱི་ཆར་མཚན་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་མཆགོ་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ར་ེཔ་ོཏ་ལའྱི་
མདུན་ཐང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་སྟ་ེའདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཕངས་པ་ོབྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེ
ན། ཁོང་དགུང་ལ་ོཆུང་ཆུང་དང་། དར་མ་རེད། ཤེས་ཡོན་ཅན་རེད། སྱི་ཚོགས་ལ་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་རེད། ར་བའྱི་ཛ་དག་
གྱི་རྣམ་པ་བསྟན་པའྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེལྟ་བུའྱི་བོས་བཏང་གནང་བ་ད་ེལ་ཞ་ེདག་གྱི་བ་ོཕམ་དང་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་མ་འངོས་པར་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་། ལྷག་བསམ། འཇནོ་ཐང་འདྱི་སོན་
པརོ་བཞུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་འཐབ་རདོ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞྱིན། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྐུ་སོག་ཡན་ཆད་ནས་བོས་བཏང་བ་དེར་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་མེད་ན་སྙམ། ཁོང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་སོ་སོའ་ིསྐུ་སོག ཁ་ཤས་ཀྱིས་མཆོད་མེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་སོང། 
མཆོད་མེ་འབུལ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཆེད་དུ་རང་སོག་བོས་བཏང་གནང་མཁན་ད་
བར་ ༡༥༦ བྱུང་བ་དེ་དག་གྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་སྤུན་མཆེད་ཚང་མར་དེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་གསོ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དོན་དང་ལྡན་པ་ཇྱི་ལྟར་གནང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བའྱི་ལས་ཀྱི་
སྣ་ེམ་ོབ་ལྷན་ཁང་ཁག་རེད། འཛིན་སོང་རེད། གོས་ཚོགས་ཚང་མས་འགན་རང་ས་ཉྱིད་ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། ང་རང་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
བཙོན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་བྱིས་ཏེ། ཧྥ་རན་སྱི་གོས་ཚོགས་གོང་མ་ལ་བཅར་ནས་དངོས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གོས་
ཚོགས་འོག་མར་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་སང་ལ་བོད་པའྱི་དཀའ་སྡུག་དང་། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིའྱི་མངོན་འདོད་འདྱི་སྱིངས་ཆ་ཚད་ལྡན་སང་ལ་
དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་འཇོག་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
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ད་ལ་ོདམྱིགས་བསལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉེས་ཡངས་ཚགོས་པའྱི་ཧྥ་རན་སྱི་ས་ེཚན་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་འབེལ་བ་བྱུང་སྟ།ེ ཆབ་སྱིད་
བཙནོ་པ་མང་པའོ་ིལ་ོརྒྱུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚགོས་པ་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
ད་ེནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་འདྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པ་ནས་དབུ་ཁྱིད་དེ། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསྐོངས་
གནང་བ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་རེད་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་དགུན་ཁའྱི་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ (Olympic) རདེ་འགན་གྱི་དུས་ཚོད་དམ་
འཛིན་བྱས་ཏེ། སུད་སྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་གྱི་རེད་འགན་ཚོགས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མ་ཡོད་སར་ (Lausanne) གོང་
ཁེར་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ན། དེར་ཡུ་རོབ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་རེད། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་རེད། བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་ནས་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་རེད། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ད་ཆ་
གོས་ཚོགས་འཚོགས་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ཡུ་གུར་ (Uyghurs) གྱི་གནས་ཚུལ་དེ། མྱི་རྱིགས་སེབ་གསོད་
ཀྱི་འཚབ་ཆེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྱིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་འདུག བོད་ཀྱི་གནད་དོན་
འདྱི་གེང་སོང་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཚང་མས་ཐུགས་འཚབ་གནང་གྱི་འདུག ད་ལོའ་ི
ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་གྱི་རེད་འགན་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉ་ེརབས་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་དང་གསར་འགྱུར་ཆ་ཚང་ནང་དུ་བོད་
དནོ་འདྱི་ཡང་བསར་གངེ་སོང་ཡོང་བ་དང་། ད་ེགསར་འགྱུར་ནང་དུ་སེབས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
དེ་བཞྱིན་སུད་སྱི་གོང་ཁེར་ (Geneva) ལ་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ག་དུས་ཡོད་ནའང་།  
(Geneva) དནོ་གཅོད་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་ད་ེབོད་རྱིགས་མྱི་མང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ལས་འགུལ་རབས་དང་
རྱིམ་པ་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། སྙན་ཞུ་རབས་དང་རྱིམ་པ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་སུད་སྱིར་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་ཡོད་པའྱི་སྟག་ཚང་དཀནོ་མཆགོ་ཟརེ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁྱིམ་ཚང་ལྔ་དསེ་སྣ་ེ
ཁྱིད་ད་ེའདས་པའྱི་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་ལས་འགུལ་བརྒྱ་དང་བཞྱི་ཅུ་ཞེ་གངས་ཤྱིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་
གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ས་ཡོད། རྟག་པར་ (Geneva) གོང་ཁེར་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གྱི་ལོ་
རྒྱུས་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ལྷན་ཁང་རེད། ལས་ཁུངས་འད་མྱིན་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་
ཀུན་དུ་ཟླ་བ་ར་ེརེར་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ཙང་། དུས་ཚོད་འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ལྷག་བསམ་དང་། བོས་བཏང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༩ ལྷག་ཡོད། དེ་
ཡྱིན་དུས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ་འདུག  
ད་ེནས་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་དེར། "འབེལ་མོལ་" དང་ 
"གོས་མོལ་" འདུག་ཟེར་བ་དེ། དེར་ "འབེལ་མོལ་" ཞེས་གཅྱིག་གྱུར་བཟོས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་སྙམ། འབེལ་མོལ་
དང་ཞྱི་མོལ་ཐགོ་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་དརེ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
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ད་ེནས་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) གནས་སྟངས་ཐོག་གོས་ཆོད་འཁེར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དང་། ཉ་ེཆར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད། དེར་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐུགས་གསོ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཚར་བ་རེད། ནམ་
རྒྱུན་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ཚང་མར་གོས་ཆོད་ད་ེའཁེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། གནད་འགག་ཆེ་བ་
དང་། གལ་ཆ་ེབ། འབལེ་ལམ་དམ་ཟབ་ཡདོ་པ། ད་ེདག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷག་བསད་
པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེསྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་ངསོ་ནས་འཁེར་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ཡདོ་ན་འཁེར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་མྱིས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ད་ོདམ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་མོས་མཐུན་མདེ་ཟེར་བའྱི་གོས་ཆོད་གསར་པ་ཞྱིག་སྣནོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེགོས་ཆོད་ཨང་ ༥ པའྱི་ནང་སེབས་བསད་ཡོད་རེད་སྙམ། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། རྒྱ་
གཞུང་གྱིས་ཆསོ་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ས་ེལྷད་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚུད་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཕལ་ཆརེ་འདྱིས་འགྱིག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་མྱི་ཤེ་ལེ་བ་ཤ་ེལེ་ཊྱི་ ( Michelle Bachelet) མཆོག་།ཤར་ཏུར་ཀྱི་
སྱི་ཐན་ (East Turkistan) ལ་ཕབེས་གཏན་ཁལེ་ཡདོ་པར་སངོ། བོད་ནང་ལའང་ཕེབས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་སྣནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་སྐོར་གོས་ཆོད་ནང་
འཇགོ་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་། ད་ེནས་ཚགི་ཁ་ཐུག་ལེན་གྱི་མྱིན། གལ་ཏ་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དགསོ་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་ན། བཟ་ོབཅསོ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་སྣོམ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དགོང་མོར་གནང་རོགས་
གནངོས། སང་ཉྱིན་ང་ཚསོ་འཁེར་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྱིན་གུང་ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིག་བར་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་གཞྱིར་བཟུང་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན།།ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༧ པ། 
ལས་བསོམས་སྙན་སྒྲོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན།།ནང་གསེས་ཀ་པ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།།ཡྱིག་ཆ་
སྙན་སྒྲནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༨ 
༈ བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 

ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
 

ང་ོསདོ། 
 ༄༅།། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་རེས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་

མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་
བོད་གཞུང་གཞྱི་འཛུགས་མཛད་པའྱི་ཆ་ཤས་སུ་ལོ་དེའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཆོས་དོན་བཀའ་བོན་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་
དང་འབེལ་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཐགོ་མར་དབུ་ཚུགས་ཤྱིང་། ལས་དོན་གཙ་ོབོར་བོད་ཀྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་ས་ེརྣམས་དང་། བོད་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་སོབ་ཁང་མང་པོའ་ིརྟེན་གཞྱི་གསར་འཛུགས་དང་རྒྱུན་འཛིན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་
མགོན་གང་ཐུབ་ཞུས་ཤྱིང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ས་ེཚན་གྱི་ང་ོབོར་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་
མའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཚགོས་པ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་འགོ་དབེ་སེལ་བྱས་པའྱི་ས་ོནས་༸རྒྱལ་བསྟན་སྱི་བྱ་ེ
བག་དང་བཅས་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་དང་། བསྟན་པ་ད་ེའཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་
དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་རྱིས་མདེ་བསྟན་འཛནི་གྱི་སསེ་ཆནེ་དམ་པ་རྣམས་
སྐུ་ཚ་ེབརྟན་ཅྱིང་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་སེལ་དང་།  བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་
གསལ་བ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ཏེ་བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་དགོངས་དོན་རྒྱུན་འཕར་རེན་སེལ་རྱིམ་གོ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུས་
མཚོན་ཁུར་བབས་ཞུ་སོ་མཐའ་དག་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་རང་སོང་སེ་
ཚན་ ༥ དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་དགོན་སེ་གངས་ ༢༨༨ དགོན་སེ་ད་ེདག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ཞལ་གངས་ 
༤༡,༠༢༨།ཡོད་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བྱེད་ང་ོཡོད་ ༡༩ ཡོད། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ་གྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་གཤམ་གསལ། 
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ས་བཅད་དང་པ།ོ  ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
ཀ འཛནི་སངོ་ལས་དནོ། 
ཀ ༡ མཚན་དདོ་དང་ཕགོས་དདོ། 
༡་༡ དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ། 

ཆོས་བརྒྱུད་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པར་ཟླ་རེར་སོར་ ༡,༥༠༠ རེ་མཚན་དོད་ངོ་བོར་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། 
རྱིས་ལ་ོའདྱིར་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཚན་དདོ་སརོ་ ༥༤,༠༠༠ ཕུལ།   

༡་༢ གཞུང་བསྟནེ་ཆསོ་སངོ་ཁག་གྱི་སྐུ་རྟནེ་རྣམ་པའྱི་གསལོ་ཕགོས་དདོ། 
གཞུང་བསྟེན་དག་ལྷའྱི་གཙ་ོབ་ོགནས་ཆུང་ཆོས་རྒྱལ་ཆནེ་པོའ་ིསྐུ་རྟནེ་ལ་ཟླ་རརེ་སོར་ ༡༥,༥༠༠ དང་། བཀྲ་ཤྱིས་
ཚ་ེརྱིང་མ། གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ། ལྷ་མ་ོགཡུ་སྒྲོན་མ། ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ། ར་ོར་ེགཡའ་མ་སོང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་
རྣམ་པར་ཕོགས་དོད་ང་ོབོར་ཟླ་རེར་སོར་ ༡༥,༠༠༠ ར་ེའབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་སྐུ་རྟེན་རྣམ་པ་
དྲུག་ལ་གསལོ་ཕོགས་དདོ་བསོམས་སོར་ ༡,༠༨༦,༠༠༠ ཕུལ།  

༡་༣ མཁན་པ་ོལས་ཟུར་རྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ། 
རྱིས་མེད་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་མཁན་པ་ོདང་མཁན་ཟུར་རྣམ་པར་ཟླ་རརེ་སྟོང་མྱིན་མཚན་དོད་ར་ེའབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་
ལྟར། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་མཁན་པ་ོལས་ཐགོ་ ༢༨ དང་མཁན་ཟུར་ ༣༡ ལ་མཚན་དདོ་ཕུལ།  

༡་༤  དཔ་ེཁྱིད་དང་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས་དདོ། 
དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་བ་རྣམས་ས་བརྟན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། འཁསོ་འབྱོར་ཞན་པ་
དང་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་ཆགས་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ཅྱིག་དང་། གཞན་དགོན་སེ་ཆུང་ཁག་བཅས་ཀྱི་དཔེ་
ཁྱིད་དང་རྱིག་གནས་དག་ེརན་རྣམས་ལ་ཟླ་རརེ་གསོལ་ཕགོས་དདོ་ར་ེསདོ་འབུལ་ཞུ་མུས་ཁར། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༩།ཟླ་།
༤།ཚེས་།༡ ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཁོངས་ནས་འདྱི་ག་བརྒྱུད་ཁབ་ཁོངས་བོད་
པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གཞུང་ཆེན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་དང་།།ད་ེབཞྱིན་སྒྲུབ་སེ་ཁག་གྱི་སོམ་ཁྱིད་དགེ་རན།།དགོན་
སོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་རྱིག་དགེ་རན།།དགོན་ས་ེཆུང་ཁག་གྱི་ཆོས་སོད་དཔེ་སོབ་དགེ་རན་བཅས་དགེ་རན་
གངས་ ༥༠༠ ལ་ཟླ་རེར་སོར་།༣,༠༠༠།ར་ེལེགས་གསོལ་ང་ོབོར་འགེམས་འབུལ་གནང་རྒྱུ་གནང་བ་ལྟར། རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་དགོན་གངས་ ༡༤ ནས་གནས་སྐབས་རྱིང་ལེགས་གསལོ་བཞེས་མྱི་དགསོ་པ་གནང་རྒྱུའྱི་
ཞུ་ཡྱིག་འབྱརོ་བ་ཕུད།།རྱིས་ལ་ོའདྱིར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་དགནོ་ས་ེཁག་།༡༩༧།གྱི་དག་ེརན་གངས་།༤༩༧།
ལ་ལེགས་གསོལ་མཚོན་བྱེད་སོར་།༡༧,༨༩༢,༠༠༠ སོད་འབུལ་བྱས་ཡོད། ད་ེདག་ཁོངས་ནས་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་  
༡༠༡ དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ ༡༠༣ ས་ས་ ༡༠༣ དགེ་ལུགས་ ༡༣༥ གཡུང་དྲུང་བོན་ ༢༤ ཇོ་ནང་ ༡༠ བུ་
ལུགས་ ༦ བ་ོདངོ་ ༣  ཞྱི་བྱདེ་ ༣ རྱིས་མདེ་ ༩ བཅས་ཡདོ།      

༡་༥ ཚན་རྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཆེ་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཧག་བསྡུས་ཀྱིས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཞེས་པ་སྐོང་ཚོགས་བྱས་པའྱི་གོས་ཆོད་གཞྱིར་བཟུང་། དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ཚན་རྱིག་དགེ་
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རན་ལ་ཕོགས་དོད་ཟླ་རེར་སོར་ ༣,༥༠༠ ར་ེསོར་སོད་བྱེད་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་དགོན་ས་ེཁག་ ༡༦ གྱི་
ཚན་རྱིག་དགེ་རན་རྣམས་ལ་གསོལ་ཕོགས་བསོམས་སོར་ ༦༧༢,༠༠༠ ཆོས་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་སོད་འབུལ་
ཞུས་ཡོད་ཁོངས་ནས་རྙྱིང་མའྱི་དགོན་ས་ེ ༡ དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ ༡ དང་། ས་ས་ ༤ དག་ེལུགས་ ༩ ཇ་ོནང་ ༡ 
བཅས་ཡདོ། 

༡་༦     རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསལོ་ཕགོས། 
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་རྒྱ་ནག་ཁུལ་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་བསྟན་པ་
རྱིན་པ་ོཆ་ེསར་གས་ོདར་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་དང་། རྒྱ་སྐད་རྒྱག་མཁན་མྱི་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཕན་
གོགས་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བཤད་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་རྒྱ་ཡྱིག་སོབ་སོང་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་སད། རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་ར་ེལ་གསོལ་ཕོགས་ཟླ་རརེ་སོར་ ༦,༥༠༠ ར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུ་
མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱ་ཡྱིག་དག་ེརན་ ༨ ལ་བསོམས་སོར་ ༦༢༤,༠༠༠ ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་ཡོད་ཁངོས་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་དགནོ་ས་ེ ༡ དང་དག་ེལུགས་པའྱི་དགནོ་ས་ེ ༧ བཅས་ཡདོ།   

༡་༧     དཀནོ་གཉརེ་གྱི་ཕགོས་དདོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྱིད་བད་ེཐབས་སུ་ཆེད་བཞེངས་གནང་བའྱི་མཐའ་མཚམས་གུ་རུ་ལྷ་
ཁང་ཁག་ལྔའྱི་དཀནོ་གཉརེ་ར་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཟླ་རརེ་སརོ་ ༤,༥༠༠ དང་། ས་གནས་གཞྱིས་དགནོ་ཁག་བཅ་ོ
ལྔའྱི་དཀོན་གཉེར་ར་ེལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༢,༠༠༠ རེའྱི་ཕོགས་དོད་གནང་མུས་ལྟར། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་གུ་རུ་ལྷ་ཁང་དང་
གཞྱིས་དགོན་བཅས་ས་ེཁག་ཉྱི་ཤུའྱི་དཀནོ་གཉརེ་ལ་ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་བསོམས་སོར་ ༦༣༠,༠༠༠ མཐུན་
འགྱུར་ཞུས།  

༡་༨ དམྱིགས་བསལ་དཀནོ་གཉརེ་གསལོ་ཕགོས། 
རྱིས་ལའོ་ིནང་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་༸སྐུའྱི་དགུང་
ཀེག་ནས་བཟུང་དམྱིགས་བསལ་རྣམ་དཀར་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁོད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་དགོན་
པའྱི་དཀནོ་གཉརེ་།༩༤ ལ་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགའོ་ིཁངོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་སྱིའྱི་མ་དངུལ་ནས་ཟླ་རརེ་
སོར་ ༡,༠༠༠ ར་ེརྱིས་བསམོས་སོར་ ༡,༡༢༨,༠༠༠ ཁུངས་འགམེས་ཞུས། 

 
ཀ ༢  སབོ་ཡནོ་ལས་གཞྱི། 
༢་༡  བདོ་ནས་གསར་འབྱརོ་བའྱི་སབོ་ཡནོ།  

བོད་ནས་བོས་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཏ་ེརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་བོད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ཏུ་སྒྲྱིག་ཞུགས་གྲྭ་བཙུན་རང་
ལ་ོ ༦ ནས་ ༢༥ བར་ལ་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ཟླ་རརེ་སརོ་ ༣༠༠ ར་ེསོབ་ཡནོ་
གྱི་ང་ོབོར་རགོས་སརོ་ཞུ་མུས་བཞྱིན། ཨ་རྱིའྱི་སྱི་ཨཱར་ཨེམ་སོགས་རགོས་ཚགོས་ཁག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ལ་བརྟནེ་
ནས་སོབ་ཡོན་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སོང་ཞུས་ཐོག  རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་ཨཱར་ཨེམ་སོབ་ཡོན་སོད་ཐེངས་དང་
པོར་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢,༩༤༤ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༠༠ ཁོན་སོར་ ༣༥,༣༢,༨༠༠ སོད་འབུལ་ཟྱིན་པ་དང་། 
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རོགས་ཚོགས་ལ་ལོ་བསྟུད་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་འབས་སུ་སོར་ ༧༥ སར་ཆ་གནང་ཡོད་ཀང་། འདྱི་ལོར་
གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིར་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དང་། 
རོགས་ཚོགས་ནས་ཀང་རོགས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དུས་འགོར་བྱུང་བར་བརྟེན། སོད་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་
གངས་ ༢,༧༨༥ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༧༥ སར་ཆ་བྱས་པའྱི་སོར་ ༨༣,༥༥,༠༠༠ ཞུ་སོད་བྱ་བསད་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ
གསར་པའྱི་ནང་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོན་མཚམས་སོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 

༢་༢  རུ་སགོ་སབོ་ཡནོ། 
སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དགོངས་འགལ་མེད་རུ་སོག་གྱི་ཡུལ་
གྲུ་ཁག་ལ་ནང་བསྟན་སར་གས་ོཡོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། རུ་སོག་ཁུལ་ནས་ཕེབས་པའྱི་སོབ་གཉེར་བ་ས་ེཁག་
ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡོན་སོར་སོད་བྱེད་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་རུ་སོག་སོབ་གཉེར་བ་ ༢༡ ལ་ཟླ་
རརེ་སརོ་ ༣༠༠ ར་ེརྱིས་སབོ་ཡནོ་བསམོས་སོར་ ༧༥,༦༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༢་༣ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སབོ་ཡནོ། 
 རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་༢༡ ལ་ོནས་བཟུང་རང་རའེྱི་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་ནང་སོབ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་བོད་ལུགས་ནང་བསྟན་

འཛིན་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་གྱི་སོབ་གཉེར་བ་གངས་ ༥༠༠ ལ་ཟླ་
རརེ་སརོ་ ༣༠༠ ར་ེརྱིས་སབོ་ཡནོ་སོར་ ༡༨,༠༠,༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

 
ཀ ༣ གྲྭ་བཙུན་ཆསོ་རྒྱགས་དང་གཞན་རགོས་སརོ། 
༣་༡ རང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ལ་ཆསོ་རྒྱགས།   

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་སྱི་པན་ཁ་ས་ཌལ་རགོས་ཚགོས་ལ་ར་ེབསྐུལ་ཞུས་འབས་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གྲྭ་
བཙུན་རང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ལ་ཆསོ་རྒྱགས་ང་ོབོར་ཟླ་རརེ་སོར་ ༢༠༠ ར་ེའབུལ་མུས་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་གྲྭ་བཙུན་
གངས་ ༢༩༢ ལ་ཆསོ་རྒྱགས་མཚནོ་བྱདེ་སརོ་ ༦,༩༨,༤༠༠ སདོ་འབུལ་བྱས། 

༣་༢ ཁ་འཐརོ་གྲྭ་བཙུན་དང་མཚམས་བསྙནེ་པའྱི་ཆསོ་རྒྱགས། 
དགོན་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁུངས་སུ་མེད་པའྱི་ཁ་འཐོར་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་སེལ་སད་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོགས་སེར་ཁག་ཅྱིག་
གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག དྷ་ས་ཁུལ་དང་ཕོགས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐོར་དང་མཚམས་བསྙེན་བཞུགས་
མཁན་གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༤༠༠ ར་ེཆོས་རྒྱགས་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། དྷ་ས་ཁུལ་དུ་
སདོ་ཐངེས་དང་པརོ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༦༧ དང་། སདོ་ཐངེས་གཉྱིས་པར་ ༦༩ སདོ་ཐངེས་གསུམ་པར་ ༧༡ དང་། 
ཕགོས་མཐའ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་སདོ་ཐངེས་དང་པརོ་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༢༣༥ དང་གཉྱིས་པར་ ༢༣༦།བཅས་རྱིས་
ལོའ་ིནང་དགེ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་ལ་ཆོས་རྒྱགས་བསོམས་སོར་ ༡,༤༦༧,༦༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། དེ་
བཞྱིན་ཀུམ་རའ་ོབར་ེཆནེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་དང་སནོ་ཊ་ཞ་ལུ་དགནོ་གྱི་གྲྭ་དམངས་སྱིའྱི་འཚ་ོདོད་ཆདེ་ལ་ོགཅྱིག་ལ་
སོར་ ༦༠,༠༠༠ སདོ་འབུལ་ཞུས། 
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༣་༣  གྲྭ་བཙུན་ནད་གས་ོཁང་གྱི་མཐུན་རནེ། 
ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་དྷ་སར་སྨན་བཅོས་སུ་ཕེབས་མཁན་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་
བང་ཡྱིག་ཚང་ནས་ལྷ་རྒྱལ་རྱིར་ནད་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཆེད་བསྐྲུན་གནང་ཡོད་པ་དེར་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་
འཛིན་སོང་དང་། འདྱི་ག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ད་ེརྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ངོས་
སོར་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༨ སྨན་བཅོས་སུ་ཕབེས་པར་སྐབས་འབལེ་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་ངསོ་སརོ་ཕུལ། 
 

ཀ ༤ ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ད་ཐགོ་གསུང་བཤད་ལས་རྱིམ། 
རྱིས་ལོའ་ིནང་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་མཐུན་
ཚོགས་ (IBC) ནས་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་པའྱི་ཆོས་འཁོར་དུས་ཆེན་གྱི་མཛད་སོ་དང་གོ་ལའྱི་སྨོན་ལམ་གཟའ་འཁོར་
ཞསེ་པའྱི་སྨོན་ལམ་མཇུག་བསམོས་ཀྱི་མཛད་སོར་ད་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་སྐབས་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་པ་མ་ཟད།།ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཐོག།༸རྒྱལ་བའྱི་ཐུགས་
བསེད་དམ་བཅའ་གསུམ་པའྱི་སྐརོ་བདོ་ཨྱིན་སྐད་ཡྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་གསུང་བཤད་གནང་།།ད་ེབཞྱིན་
ཨ་ེཤྱི་ཡ་ནང་པའྱི་ཞྱི་བད་ེལྷན་ཚགོས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚགོས་འདུར་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་།།ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ངལ་སེལ་ཆེད་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དོན་ཇྱི་སེལ་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་།།གཞན་དཔེ་དེབ་ཁག་ཅྱིག་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་
སོར་ཡང་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 
 

ཀ།༥ ལས་འཆར་ཁག 
༥་༡   ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ། 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༩ ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་
གྲུབ་ང་ོསོད་ཚགོས་ཆུང་གསར་འཛུགས་དང་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་སྔོན་
ཡོད་ལྟར། ས་གནས་སོ་སོར་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་ལས་འགུལ་ལོ་རེར་ཉུང་མཐར་ཐེངས་གསུམ་སེལ་ཐབས་
གནང་དགོས་པར། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་པས་མང་ཚོགས་བསྡུ་བསྐོང་གྱིས་ལས་
གཞྱི་སེལ་རྒྱུ་དཀའ་བར་བརྟེན། ས་གནས་ཁག་ ༥ ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་རྱིས་ཁ་ཕུལ་འབྱོར་
བཞྱིན་འག་ོགོན་བསམོས་སོར་ ༣༢,༧༨༢ ཕྱིར་གསབ་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དག་ེབཤསེ་བ་ོ
བཟང་ཟླ་བ་ལགས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ཞལ་བཞསེ་ཐོབ་སྟ་ེཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནང་ཆོས་
ང་ོསདོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས། 

༥་༢ དག་ེབཤསེ་མའྱི་ལས་རྱིམ།     
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དག་ེབཤེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་ལ་ོཤས་གོང་ནས་བཟུང་དག་ེབཤེས་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་ད་ོདམ་ལྷན་ཚོགས་
དང་འབེལ་ཡོད་བཙུན་མའྱི་འདུས་སེ་སོ་སོས་རྒྱུན་སོང་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
རོད་རྒྱུགས་ཞྱིབ་འཇུག་པ་དང་རྒྱུགས་སོད་ད་ོདམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་བཅས་ལ་ལམ་གོན་དང་ལས་དོད། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱུགས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་སྐུ་ཡནོ་བཅས་འབུལ་བཞྱིན་ཡདོ། 

༥་༣ བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྒྱུ་རལ། 
ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ (USAID) རགོས་དངུལ་ཁངོས་ནས་བོད་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་དང་དངེ་རབས་བདོ་ཀྱི་བཟ་ོ
རྱིག་སྒྱུ་རལ་རྒྱུན་འཛནི་དང་གོང་སལེ་སད།།རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་འཁདོ་བདོ་རྱིགས་སྒྱུ་རལ་བ་སྱི་སརེ་
རྣམས་ལ་རམ་འདགེས་ཆདེ་སརོ་ཁྱི་ལྔ་ནས་འབུམ་གསུམ་བར་རགོས་སརོ་བྱ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒྲགས་སེལ་བ་ལྟར།།
འཆར་སྙན་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་ཁག་ཆེད་ལས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་ངོ་ཐུག་དང་དྲྭ་ལམ་
བརྒྱུད་འདྱི་ཞྱིབ་གནང་སྟེ།།རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་སེར་ཁག་།༡༧།ལ་རོགས་དངུལ་བསོམས་སོར་།༣,༩༩༤ ,༨༠༠།
ཁུངས་འགམེས་ཞུས།། 

༥་༤ ཉམས་གསའོ་ིརགོས་སརོ།  
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་དགནོ་པ་དང་རྟནེ་ཁང་སོགས་ཞྱིག་གསོའ་ིལས་དནོ་ཆདེ་རགོས་རམ་ཞུ་
སྙན་འབྱརོ་རྱིགས་ལ་གང་ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་གའྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགའོ་ི
ཁངོས་ནས་དགནོ་ཁག་དྲུག་ལ་ཉམས་གསོའ་ིཆདེ་བསོམས་སོར་ ༡༢,༩༥,༠༠༠ རགོས་རམ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

 
ཀ ༦ ཕག་དཔ་ེཔར་བསྐྲུན། 
༦་༡ གཞུང་འབེལ་སྨོན་ལམ་འདུ་འཛོམས་སྐབས་གསུང་འདོན་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་འདོན་ཕག་དཔེ་དེབ་གངས་ ༦༠༠ 

དང་། སོབ་དཔནོ་ཆེན་པ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་མནལོ་བསང་ལྷ་ཆབ་སྔོན་མ་ོདང་རྱི་བ་ོབསང་མཆདོ་
ཀྱི་ངག་འདནོ་ཁྱིགས་བཀལོ་ཕག་དཔ་ེདབེ་གངས་ ༣༠༠ བཅས་པར་བསྐྲུན་ཞུས། 

༦་༢ ཆསོ་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་བཞྱི་པའྱི་གོས་ཆོད་དང་གསུང་བཤད་ཁག་གྱི་དེབ་གངས་ ༥༠༠ བཅས་
པར་བསྐྲུན་ཞུས། 

 
ཀ ༧  ཟབ་སངོ་དང་བག་ོགངེ་། 
༧་༡ བདོ་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དནོ་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད།         

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་ཟུང་འབེལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་
ཟབ་ཁྱིད་ཅེས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གསར་གཏོད་དང་འབེལ། ལོ་བསྟུད་མར་མཐ་ོསོབ་ཐོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོབ་
ཕྲུག་ཁག་ལ་ཧོན་སུར་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭར་ཟླ་བ་དྲུག་རྱིང་གཞུང་ཆནེ་བཀའ་པོད་ལྔའྱི་སྙྱིང་དོན་དང་། 
རྱིགས་ལམ། སུམ་རྟགས་སོགས་སོབ་འཁྱིད་བྱས་པ་ཕན་འབས་གང་ལེགས་བྱུང་བར་བརྟེན། རྱིས་ལ་ོའདྱིར་ཏགོ་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་པས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡ ནས་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༨ བར་ཟླ་བ་ལྔའྱི་རྱིང་
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ཧོན་སུར་རྒྱུད་སྨད་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭར་ཟབ་ཁྱིད་ཐངེས་བདུན་པ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞྱིང་།།ཟླ་དྲུག་
རྱིང་སོབ་མའྱི་ཟས་དོད་དང་། དག་ེརན་གསོལ་ཕོགས། ལག་དངུལ། ལམ་གོན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐངེས་འདྱིར་སབོ་མ་ ༢༡ གྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡདོ་པ་དང་། ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་འག་ོགོན་སོར་ 
༦༥༨,༠༣༥ ཆསོ་རྱིག་མ་དངུལ་ནས་ནར་གཏོང་ཞུས། 

 
ཀ ༨ ཆསོ་ཕགོས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
༨་༡ བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་གྱི་ཞབས་རྱིམ། 

རྱིས་ལོའ་ིནང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་
གསོག་བསེད་ཆེད། བ་ལྷའྱི་བཀའ་ལུང་དང་། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་དང་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཡྱིག་སྱི་
བསྩལ་བཞྱིན། རྱིས་མདེ་དགོན་ས་ེཁག་ལ་འསོ་བབས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབ་བསྐུལ་ཞུས་ཐགོ་མཆདོ་བསྙནེ་ཕུལ་བ་
དང་། མྱི་མང་ནས་ཞབས་རྱིམ་ཁག་ཅྱིག་གསོག་སྒྲུབ་ཡོང་བའྱི་སྐུལ་ཁབ་བརྒྱུད་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས་པ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་
ན། མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་ ༡༩ བརལ་བ། སྒྲོལ་མའྱི་གཟུངས་སྔགས་དུང་ཕྱུར་ ༣ བརལ་བ།  གུ་རུའྱི་
གཟུངས་སྔགས་དུང་ཕྱུར་ ༢ བརལ་བ། སྒྲོལ་མ་བྱ་ེབ་ ༢ བརལ་བ། རྟ་མགྱིན་གཟུངས་སྔགས་བྱ་ེབ་ ༢ བརལ་
བ། སྨན་བའྱི་གཟུངས་སྔགས་བྱ་ེབ་ ༡ བརལ་བ། མཧཱ་གུ་རུའྱི་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་བྱ་ེབ་ ༡ བརལ་བ། རྱི་
བ་ོབསང་མཆོད་དང་པདྨའྱི་མནོལ་བསང་འབུམ་༡ བརལ་བ། བྱམས་མ་ཆེན་མོའ་ིབསྟོད་པ་འབུམ་ཐེར་ ༢ སྱིད་
པའྱི་རྒྱལ་མོའ་ིབསྐང་བཤགས་ཁྱི་ཚར་ ༢ སོགས་སྨྱིན་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག སྱི་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོ
ཞྱིབ་ཕ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 

༨་༢ དྭང་བངས་ཞབས་རྱིམ། 
བོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ནས་རང་རའེྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་སྐུ་
ཚ་ེ༸ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་།།བོད་
མྱིའྱི་བདནེ་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ནས་རང་དབང་བད་ེསྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སདོ་ཐུབ་པ་སོགས་ལ་དམྱིགས་ཏེ། 
དྭང་བང་བསྟན་སྱིད་ཞབས་རྱིམ་སྣ་མང་གྱི་སྒྲུབ་ཐ་ོཕུལ་འབྱརོ་ཇྱི་བྱུང་ཞྱིབ་ཕ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་
བཀོད་ཞུས་ཡོད། དཔེ་མཚོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན། མ་ཎྱི་ཡྱིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་ ༦ བརལ་བ། གུ་རུའྱི་གཟུངས་
སྔགས་དུང་ཕྱུར་ ༡ བརལ་བ། ཐུབ་པའྱི་གཟུངས་སྔགས་བྱ་ེབ་ ༦ བརལ་བ། ལྷ་མོ་ལོ་མ་གོན་མའྱི་གཟུངས་
སྔགས་བྱ་ེབ་ ༣ བརལ་བ། སྒྲོལ་མ་བསྡུས་པ་བྱ་ེབ་ ༢ བརལ་བ། རྟ་མགྱིན་གཟུངས་སྔགས་བྱ་ེབ་ ༢ བརལ་བ་
སོགས་སྨྱིན་སྒྲུབ་བྱུང་འདུག།སྱི་རྱིམ་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིབ་ཕ་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་གསལ་
བཀདོ་ཞུས་ཡོད། 

༨་༤ བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ། 
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 སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་དབུ་འཛུགས་མ་གནང་བའྱི་སྔ་ཉྱིན་བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲུང་དམར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་བསྐང་གས་ོདང་འཕྱིན་
བསྐུལ་སྨྱིན་སྒྲུབ་དགོས་པ་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ལ་མཆདོ་བསྙནེ་ཟུར་འབུལ་དང་སགས་སྨྱིན་སྒྲུབ་ཞུས། 

༨་༥ ཚསེ་གཏརོ་དང་དགསེ་སྟནོ་མཛད་ས།ོ 
བོད་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༨ ཟླ་།༡།ཚེས་།༡།དང་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༡།ཟླ་།༢།ཚེས་།༡༢།ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆུ་ཚོད་།༦།ཙམ་དུ་ཐེག་
ཆནེ་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཚོམས་ཆེན་ཡང་སྟེང་དུ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་སོབ་འདུས་མང་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ལྷ་མོའ་ིཚེས་གཏོར་འབུལ་གཤོམ་གྱིས་མདུན་སྒྲྱིག་མཆོད་དོད་ཕུལ་ཡོད་པ་དང།།སྔ་ལོ་ནས་
བཟུང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་སེར་ས་མང་
ཚོགས་འདུ་འཛོམས་བྱ་ཐབས་བལ་བར་བརྟེན།།འདྱི་ལོའ་ིལོ་གསར་དགེས་སྟོན་མཛད་ས་ོགངས་སྱིད་སྱིད་སོང་
ཚོགས་ཁང་དུ་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་།༩་༣༠།ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང།།བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།།ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམས་མཉམ་ཞུགས་དང་འབལེ་དགུང་གསར་མཛད་སྟོན་
ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས། 

༨་༦ མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ། 
༡ གསུམ་བརྒྱད་མཆདོ་འབུལ། 

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དམག་ཁྱིམས་བསམས་ཏ་ེགཞྱིས་བཞུགས་
བོད་མྱི་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པ་བྱུང་བའྱི་དུས་དན་དུ་ལ་ོལྟར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་མཆདོ་འབུལ་སྨོན་
ལམ་ཞྱིག་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པ་ལྟར། འདྱི་ལོར་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་གྱིས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྔར་རྒྱུན་ལྟར་སེར་ས་མང་ཚོགས་འདུ་འཛམོས་བྱ་ཐབས་བལ་བར་བརྟནེ། ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༡།ཟླ་།
༣།ཚསེ་།༨།ཉྱིན་གངས་སྱིད་སྱིད་སངོ་ཚགོས་ཁང་དུ་སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་།༡༠།ནས་།༡༡ བར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་འདུ་འཛམོས་ཀྱིས་མཆདོ་འབུལ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས། 

༢ གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་མཆདོ་འབུལ། 
༢་༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་འབྱི་རུ་རོང་ཤག་ཆུ་ཁའྱི་སྱི་འཁོར་འབབ་ཚུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེའྱི་ཉ་ེའཁྱིས་

སུ་དཔའ་མ་ོཤུར་མ་ོལགས་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་དག་གནོན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ཞྱི་
རལོ་ཆདེ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གནང་ནས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡདོ་ནའང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆ་ེབྱས་རེན་གནས་ཚུལ་ད་བར་ཕྱིར་བསྒྲགས་གནང་ཐུབ་མེད་པར་བརྟནེ།།ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཕྱི་དོའ་ིཕག་ཚོད་ ༤ ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་དང། 
དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཟུང་དྲུང་ཡན་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་གངས་སྱིད་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་དུ་འདུ་
འཛམོས་ཀྱིས་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས། སྐབས་དརེ་དྲུང་
གཞོན་མན་གྱི་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིནང་སྨོན་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། 
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༢་༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་པར་ནབ་མུ་ཁར་ཇྱི་མཆོག་འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་ཚུལ་ཐནོ་པར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དམ་པ་ཁངོ་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཞུས་སད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡ ཉྱིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚདོ་ ༢ ཐགོ་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིནང་གདུང་སམེས་མཉམ་
བསདེ་ཀྱི་མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་། 

༢་༣ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༨ ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སྟག་སྣ་འཇྱིགས་
མེད་བཟང་པོ་ལགས་སུད་སྱིའྱི་ས་གནས་རས་གསོ་ཁང་དུ་དགོངས་པ་རོགས་པའྱི་ཡྱིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་
པར། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་དམ་པ་ཁོང་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་སད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ 
ཉྱིན་ཕག་ཚོད་ ༢ ཐོག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གསུང་
འདནོ་གནང་ཡོད། 

༨་༧ ཆསོ་བརྒྱུད་སྨནོ་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདབེས། 
བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ས་ོསོས་ལ་ོལྟར་དམྱིགས་བསལ་སྨོན་ལམ་གྱི་འདུ་འཛམོས་ཆེན་པ་ོར་ེགནང་བཞྱིན་ཡོད་
པར་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ཐྱིགས་ལྟར་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་དང། དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ས་ས། དགེ་ལུགས། གཡུང་
དྲུང་བོན་བཅས་ལ་མཆོད་སྱིན་ཞལ་འདེབས་སོར་ ༦༠,༠༠༠ རེ་དང།  རྒྱལ་བ་ཇོ་ནང་ལ་མཆོད་སྱིན་ཞལ་
འདབེས་སོར་ ༣༠,༠༠༠ བཅས་ཁནོ་བསམོས་སོར་ ༣༣༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཕུལ་ཡདོ། 

༨་༨ ལ་ོརའེྱི་མཆདོ་དདོ་འབུལ་ས།ོ 
ལོ་རེར་གསོལ་ཁ་དང་། རྟེན་ཁྲུས་ཡུལ་ཁྲུས། འཁྲུངས་ལྷ་དབྱར་གསོལ། སྱི་བཟློག་མཆོད་རྟེན་ལ་སྐུ་དཀར་
གསོལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་མཆོད་དོད་འབུལ་ས་ོཁག་སྔར་ལམ་ལྟར་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ིནང་
རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གྱིང་།།གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གྱིང་དང་། དགའ་གདངོ་གསལ་བྱེད་གྱིང་
གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་མཆདོ་དདོ་སརོ་ ༡༡༣,༦༠༠ ཕུལ། 

༨་༩ ས་ག་ཟླ་བའྱི་སགོ་བླུ་ཚ་ེཐར། 
ས་ག་ཟླ་བར་༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཚ་ེཚ་ེསྒྲུབ་ལ་དམྱིགས་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་ལ་སོག་བླུའྱི་
ཞལ་འདབེས་འབུལ་གཏོང་བརྒྱུད་སེམས་ཅན་གང་མང་སགོ་བླུ་ཚ་ེཐར་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོའ་ིནང་
ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རེན་གྱིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁ་ོནར་སོག་བླུའྱི་ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐག་
གཅདོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ར་ལུག་གངས་ ༥༠ ཚ་ེཐར་བཏང་། 

 
ཀ ༩ ཡྱིག་མཛདོ་ཚན་པས་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་སམ་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
རྣམས་དངེ་རབས་ཡྱིག་མཛདོ་ལས་རྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལྟར་ཉར་ཚགས་དགོས་པར་དགོངས་ནས། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཁོངས་ཡྱིག་མཛདོ་ཚན་པ་ཞྱིག་དང་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ལ་ོརྒྱུས་འབྱི་རོམ་ཚན་
པ་ཟུར་འཛུགས་གནང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་ཞུ་སོ་གང་ཅྱི་ཐོག་མའྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་འགོ་མུས་བཞྱིན། རྱིས་ལོའ་ི
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ནང་བཀའ་ཡྱིག་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་ཚན་པ་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་།༡༩༨༢ ནས་ ༢༠༠༢ བར་གྱི་
ཡྱིག་སྣོད་གངས་ ༢༨༨ རྱིས་ལེན་ཞུས་པ་དང་། ཡྱིག་སྣོད་དེ་རྣམས་ལོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྒྲྱིག་འཇོག་དང་དེ་དག་གྱི་
དཀར་ཆག་ཀམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་འཇུག་འགདོ་བཅས་བྱས། ད་ེབཞྱིན་ད་བར་ཡྱིག་མཛོད་དུ་རྱིས་སོད་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཁག་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་འཚོལ་ཞྱིབ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ར་ེཟུང་ལ་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་དགསོ་གངོ་རྱིམ་ནས་བཀའ་ཕབེས་ལྟར་སྐབས་འབལེ་མཐུན་འགྱུར་ཇྱི་དགསོ་ཞུས་ཡདོ།  

 
ཀ ༡༠ ལ་ོའཁརོ་ནང་དམྱིགས་བསལ་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 

སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགནོ་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ལག་
བསྟར་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 

༡ ༸སབས་ར་ེབཀའ་ཟུར་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ནས་ལ་ོམང་སྐུ་ངལ་ཁད་བསད་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་
དང་མཁས་པ་གསར་རྙྱིང་གྱི་གསུང་རམོ་དཔ་ེདེབ་།༣,༠༠༠།ལྷག་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏ་ེསྔོན་འག་ོནས་འཛནི་རྱིམ་
དགུ་པ་བར་ཀུན་གྱིས་ལག་བསྟར་གནང་ཆོག་པའྱི་སོབ་དེབ་༼བ་ོགསལ་མགུལ་རྒྱན།༽ཞེས་པ་ཆ་ལག་དང་
བཅས་པ་དེབ་གངས་།༧༡།ཅན་རོམ་སྒྲྱིག་མཛད་དེ།།སོབ་དེབ་དེ་དག་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
མཐུན་སོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་སྟེ་དེབ་ཕེང་ཆ་ཚང་དེབ་གངས་།༡,༠༠༠།རེ་བསོམས་དེབ་གངས་།
༧༡,༠༠༠།པར་བསྐྲུན་འགམེས་སལེ་ཞུས། 

༢ སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོནས་བཅུ་བཞྱི་བར་བསྩལ་བའྱི་
བཀའ་སོབ་དང་།།གཞུང་ཆེན་རྱིས་མེད་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་སྐབས་བཞྱིའྱི་རོམ་ཤོག་བཅས་ཕོགས་བསེབས་
ཀྱིས་དབེ་གངས་ ༥༠༠ ར་ེཔར་བསྐྲུན་ཞུས། 

༣ རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་སྐབས་དང་པོའ་ིལས་རྱིམ་དེའྱི་གྲུབ་འབས་ཉམས་ཞྱིབ་དཔད་རོམ་གསང་སྔགས་ར་ོར་ེ
ཐགེ་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བརདོ་བྱ་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརདོ་དབེ་གངས་།༣༠༠།པར་བསྐྲུན་ཞུས། 

༤ རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་དན་སྐོར་གྱི་རོམ་ཡྱིག་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཨང་རྱིམ་ར་ེསོན་
རྣམས་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ནང་གསལ་ལྟར་བྱ་དགའ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་པ་མ་ཟད། རོམ་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་
ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡངོས་ལ་ལགེས་སོའ་ིབྱ་དགའ་ཡང་གནང་། རམོ་ཡྱིག་འགན་བསྡུར་ནང་ཆསོ་ས་ེ
ཁག་ནས་གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༨ ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།  

༥ ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ན་ཁད་སྟོན་མྱི་སྣ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྱི་ཞུ་བ་རྣམ་པར་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྲྱིག་
ཞུ་འཆར་ཡང་། འདྱི་ལོར་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རནེ་གྱིས་འདུ་འཛོམས་རྱིགས་བྱདེ་མྱི་ཆགོ་སྟབས། 
ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ར་ེནས་བརོད་
གཞྱི་འད་མྱིན་ཐགོ་གསུང་བཤད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུས་ཡདོ། 

༦ འདྱི་ནས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་འབེལ་གྱི་ཆོགས་འདུ་ཚོགས་འཆར་ཡང་ནད་ཡམས་ཞྱི་འཇམ་མ་བྱུང་བར་ལས་
གཞྱི་སེལ་ཐུབ་མེད། འོན་ཀང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་ལ་ནད་ཡམས་འགོག་སྲུང་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་གཞྱིར་
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བཞག་ཐོག་གོང་གསལ་བརོད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པའྱི་ཁུངས་ཁབ་བྱས་དོན་ལྟར། ཤྱི་
ལོང་དང་ཀུ་ལུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ནས་གོང་གསལ་བརདོ་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་སལེ་འདུག 

 
ཀ།༡༡ ཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
༡ དྷ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་ནང་རེས་མོས་ཀྱིས་བདུན་ཕག་གཅྱིག་རྱིང་འཛམ་གྱིང་སེ་འགོ་སྱི་དང་ལྷག་པར་

རང་རྱིགས་བོད་མྱིའྱི་ཁོད་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་གྱིས་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་བ་དང་། ནད་ཀྱིས་མནར་
བཞྱིན་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་ནད་ལས་གོལ་ཆེད་བཅས་ཀྱི་སད་སྨོན་ལམ་གསུང་འདོན་གོ་སྒྲྱིག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་
བརྙན་འཕྱིན་གྱི་ང་ོདབེ་བརྒྱུད་ཐད་ཀར་རྒྱང་སྱིང་ཞུས། 

༢ འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་དགོན་སེ་ཁག་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་གྱིས་འདས་གསོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆེད་བསྔོ་
སྨོན་དང་རནེ་སེལ་རྱིམ་ག་ོགསུང་འདནོ་ཡངོ་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་སྨྱིན་སྒྲུབ་གང་ལེགས་ཞུས། 

༣ འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པ་ཟུང་འབེལ་ཐོག་མཁས་དབང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཁབ་གདལ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་དུས་སྐབས་སུ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་ལ་ཕན་པའྱི་སོམ་
སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་ཆདེ་འཁྱིད་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་དནོ་ལྟར་འཆད་འཁྱིད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་བོད་ཀྱི་
བརྙན་འཕྱིན་གྱི་ད་རྒྱ་དང་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་འདནོ་སལེ་ཞུས། 

༤ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ནད་ཡམས་འགོག་སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀདོ་ཁབ་དང་
ལམ་སྟོན་ཇྱི་ཕབེས་ཁབ་ཁངོས་ཁག་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེདག་ཟུར་འདནོ་གྱིས་ཁུངས་ཁབ་ཞུས། 

༥ འདྱི་ལོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ངལ་སེལ་རོགས་སོར་ཆེད་གྲྭ་བཙུན་གངས་ 
༤༠ ལ་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠ སདོ་འབུལ་ཞུས། 

 
ཁ ཁབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་གནས་བབ། 

འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་རང་སོང་སེ་ཚན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་དང་། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་
གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་། བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་། ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སངོ་ཁང་བཅས་ནས་
རྱིས་ལོའ་ིནང་ལས་དོན་ཇྱི་བསྒྲུབས་ས་ོསོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པ་འདྱི་ག་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་
ཡོད་པའྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ས་ེཚན་ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིསྒྲྱིག་འཛུགས་དང་ལས་དནོ་གང་ཅྱི་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་ངང་
འདུག་ལགས་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  

                             ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩  ལ། ། 
ཚསེ་གངས་དརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རགོས་གནང་།།ད་ེརྱིང་གྱི་ཚསེ་གངས་ ༡༤།འགོད་གནང་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་འདྱི་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།།ད་
ཐངེས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་བཀའ་བོན་རྣམ་
པ་གསུམ་ཐངེས་དང་པ་ོགོས་ཚོགས་སུ་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།། 
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གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ། ལས་བསོམས་ད་ེདག་ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་གང་བཟསོ་
བཞག་པ་ད་ེརང་སོར་གནས་ཡོད།།བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་དེར་འགྱུར་བ་སྤུ་ཙམ་ཡང་བཏང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།།ད་
ལྟའྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ལས་དོན་གནང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད།།བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།།འགན་འཁེར་རྒྱུ་དེའང་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ཞུས་པ་ལྟར། 
རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་།།ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ།།འགན་འཁུར་རྒྱུ་ད་ེདག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་། ཚད་ལྡན་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་
སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད།།ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་བ་དང་།།བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ཕག་ལས་གནང་བ་
སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དྱི་བ་དང་བགོ་གེང་སྐབས་ལ་དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་ཕེབས་མདོག་རེད།།དྱི་བ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གངས་ཀ་
དང་མྱིང་ད་ེའདའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ནས་ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ལྟ་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན།།རསེ་སུ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།ཁ་ཐུག་ལན་འདབེས་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། གོང་གསལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་
སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་
ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༩ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསམོས་
སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲནོ་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་གྱི་གོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡདོ་ན་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ 
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ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོདེར། སྱིར་བཏང་འདྱིར་ཡྱི་ག་ེའབྱི་སྟངས་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་
ཏུ་ཕྱིན་འདུག ཡྱིག་ནོར་ད་ེཚ་ོཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་དུ། ༨༌༧། 
ཆོས་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས། དེའྱི་ནང་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་མཚན་འགོད་སྟངས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ནམ་རྒྱུན་
ནང་བཞྱིན་སྟབས་བདེ་པོ་འད་བྱིས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་སྙམ། དཔེར་ན། "སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་དང་། དཔལ་བཀའ་བརྒྱུད། 
དཔལ་ས་ས། དགེ་ལུགས། གཡུང་དྲུང་བོན་" ཞེས་འཁོད་འདུག དེ་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་འབྱི་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཏགོ་ཙམ་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢ ནང་ལ། ༸སབས་ར་ེབཀའ་ཟུར་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོམཆོག་ནས་ཉེ་བའྱི་ཆར་སོབ་དེབ་
མང་པོ་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་གནང་ཡོད་རེད། དེའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད། འདྱི་སྱིར་
བཏང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆརེ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ལ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གནང་བ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེམུ་མཐུད་
རྒྱུན་བསངས་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡོད་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། དམྱིགས་བསལ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་མ་
འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞུ་བཞྱིན་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཡྱི་འདུག དཔེར་ན། ཉ་ེཆར་
ང་དང་ཕག་སལེ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་རྟ་རྣ་དགནོ་པའྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་དེས་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཡང་
མཉམ་དུ་ཡོད། ད་ེགང་འད་བྱུང་རེད་ཞུ་དུས། དགོན་པ་དེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་སང་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་གང་
ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགེ་རན་དང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་
འཕད་འདུག སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་དགནོ་པ་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚའོྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ། དམྱིགས་བསལ་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་
ད་ེན་ཡོད་པས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནད་ཡམས་ 
(Covid-19) ཁབ་གདལ་ཕྱིན་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་གཞྱིས་མྱི་ཆ་ཚང་ལ་འགོག་ཁབ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་སྱིན་
བདག་ད་ེརྟ་རྣ་དགོན་པའྱི་སས་མ་ོལགས་ཀྱི་གནང་འདུག ད་ེམཚོན་པའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ད་ེཚ་ོལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་མཐུན་འགྱུར་སོར་
དགསོ་པ། དཔེར་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པར་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། དེར་བརྟེན་༸སབས་ར་ེཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སོབ་དེབ་ད་ེཚ་ོགང་མང་པར་སྐྲུན་བྱས་ནས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོལ་བོད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་དེབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ༨༌༦ མཆདོ་འབུལ་སྨནོ་ལམ། ༡ གསུམ་བརྒྱད་མཆདོ་འབུལ། ད་ེལ་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔརེ་
ན། ཁ་སང་གསུམ་བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། ནམ་རྒྱུན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སབས་ཐ་ོཞྱིག་ཡོད་
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རེད། སྱིར་བཏང་སབས་ཐོའ་ིནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། 
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཉན་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ནང་དུ་གསུམ་བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སབས་ཐ་ོད་ེགཞུང་འབེལ་གྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་ནང་དུ་གསུམ་བརྒྱད་མཆོད་འབུལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་
ངེས་པར་དུ་འཁོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་མོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཡོད་རེད། ག་ར་ེབྱུང་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོགཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལ་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དརེ་བརྟནེ་མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསུམ་བརྒྱད་མཆདོ་འབུལ་གྱི་སབས་ཐོའ་ིནང་དུ་གསུམ་བརྒྱད་
མཆདོ་འབུལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འགདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རགོས་གནང་།   
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལས་བསོམས་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱིས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དྱི་བ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གལ་ཏེ་ཡོད་ན། ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཉམ་དུ་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བྱས་ཙང་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མེད་པ་ཞྱིག་མཚོན་གྱི་འདུག་སྙམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་
བཤད་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་མཇུག་འབས་
སུ། དོགས་འདྱི་དང་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག།ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་དུས་མེད་པ་བྱས་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ལས་བསོམས་
རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་རེད་དེ།།ཡྱིན་ནའང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ལ་དོགས་འདྱི་དང་བསམ་ཚུལ་མྱི་འདུག་ཟེར་
དུས། ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཁུར་མྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ།ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།།ར་བའྱི་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།།འདྱིར་ངས་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ག་རེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེན།།ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༡༡།ལོར་ཆསོ་ཚོགས་ཐངེས་།༡༡ པའྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་གཙསོ་པའྱི་
ཁད་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ནས། ང་ཚོས་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ཟེར་
བ་ད་ེབཙུགས་ཡོད་པ་རེད།།གཞུང་ཆེན་ཁག་གྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་འཆད་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག།འདས་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཕྱིན་ཚར་བ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་འདྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགསོ་འདུག།ར་བའྱི་སྐབས་ད་ེདུས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟནོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ།།ད་ལྟ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་
ནང་དུ་བཀདོ་ཡདོ་རདེ།།བྱས་ཙང་དའེྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།། 
ར་བའྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ།།རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལྟར་ན། འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་རྱིགས་
གཅྱིག་རང་འཛནི་བྱདེ་སྟངས་རདེ།།ད་ེནས་སྒྲྱིག་གཞྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསད་པ་དང་མ་སོང་
བའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་དང་། 
སྔོན་གེང་གྱི་འོག་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་རེད།།དེའྱི་ནང་དུ་རྱིགས་
གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ང་ོབོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།།༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་།།"དོན་ཚན་ལྔ་པར་གསལ་བའྱི་གཞུང་ཆེན་གང་རུང་གྱི་ཐོག་ཆོས་
བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིགཞྱི་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཆསོ་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་གགས་ཅན་གཞུང་འགེལ་དང་། འཕགས་ཡུལ་དང་ཞང་
ཞུང་གྱི་འགེལ་བ།།བཀའ་མད་ོརྒྱུད་དང་བཅས་པ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སོབ་གཉརེ་བྱ་རྒྱུ།"།ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ག་ོཐོས་ལ།།ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སྐབས་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་ལས་
རྱིམ་མམ་ཡྱིག་ཚད་ད་ེཚ་ོགྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་།།ང་ཚསོ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་བཏང་ཡོད་རེད། འདྱི་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རདེ།།ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསལ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན།།ཆསོ་བརྒྱུད་ཆསོ་ལུགས་ས་ོསོའ་ིགཞྱི་གཞུང་ཙམ་
གྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དེབ་འགོད་བྱས་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར།།འདྱིར་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་ཚང་མའྱི་
གཞུང་ཆེན་ཁག།གཞུང་ཆེན་དེའང་གཞུང་ཆེན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར།།གཞུང་ཆེན་གགས་ཅན་ཁག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཞང་ཞུང་
དང་། འཕགས་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་ཀོག་བྱས་ནས། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དབེ་འགོད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།།རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་བཙུགས་པ་ད་ེཡང་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དབར་ལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་ཆེ་རུ་
འག་ོརྒྱུ་དང་།།ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྒྱུ།།དད་པ། དག་སྣང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཐུན་སྒྲྱིལ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་ཡོད་
རེད།།ངས་ཆ་ཚང་བཀགས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས།།ར་བའྱི་ན་ནྱིང་ནད་ཡམས་རེན་བྱས་ཡོད་རེད།།ནད་ཡམས་ཁག་མང་པོ་
གཡར་ཡོད་རེད།།སྱིར་བཏང་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་བྱེད་སྟངས་ལྟར་ན།།མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་
རདེ།།ས་ོསོར་སོབ་སྟནོ་པ་ཡདོ་རདེ།།ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། སོབ་སྟནོ་པ་ད་ེཚ་ོལ་མཚན་དདོ་དང་། ག་ཆ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ་དམ་མ་
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རདེ།།གལ་སྱིད་ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ན།།སོབ་སྟོན་པ་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད།།ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཁས་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་།།དུས་ནས་དུས་སུ་འཛོམས་དགོས་རྒྱུ་དང་།།རོམ་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་།།སྱིར་བཏང་ལ་ོ ༤ ད་ེཚད་
གཞྱི་རདེ།།གལ་ཏ་ེརམོ་པ་པའོམ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།།ཁངོ་གྱིས་ལ་ོ ༤ ནང་རམོ་དབེ་ཆ་ཚང་བྱིས་ཚར་
དུས།།དརེ་གཅྱིག་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དང་གཉྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོགཏོང་དགསོ་ན། དཀའ་ལས་
ཁག་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།།དེ་འད་ཡྱིན་དུས་མ་མཐར་ཟླ་བ་ ༦ རེའྱི་མཚམས་ལ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚོ་
འཛམོས་དགོས་པ་དང་། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དག་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེནས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལུང་འདེན་བྱས་ནས། ཕར་
ཚུར་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ལྟ་དགོས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད།།བྱས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། 
གལ་སྱིད་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོཡང་ནས་ཡང་དུ་འཛོམས་དགོས་པ། རོམ་ཡྱིག་ད་ེཚ་ོལ་སྣོན་འཕྱི་སོར་
གཅོག་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ནའང་། ད་ེཚ་ོདུས་ནས་དུས་སུ་བྱེད་དགོས་པ། དེའང་ཚུལ་དང་མཐུན་པ། མ་འོངས་པར་རྱིགས་
གཅྱིག་རང་འཛིན་ཟེར་དུས་མྱིག་དཔ་ེལྟ་ས་ཞྱིག་དང་། དཔརེ་ན། ཕར་ཕྱིན་སྐརོ་ལ་དེབ་གཅྱིག་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་ནང་
དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཞེད་གཞུང་གནད་འགག་ཅན་ད་ེཚ་ོལ་མྱིག་དཔ་ེལྟ་ས་ཡོད་པ་
ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ངས་འདས་པའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་
འདྱི་འད་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག གལ་ཏ་ེད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཡདོ་ན་ཡང་གཏངོ་དགསོ་
རདེ། ང་ཚསོ་ཆོས་དང་རྱིགས་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅསེ་ཚང་མས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོདུས་ནས་དུས་སུ་འཛམོས་
དགསོ་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཁས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྒྲྱིག་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་རེད། ལ་ོ ༤ ཡུན་ཚད་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་གསལ་ལྟར་ཏག་ཏག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་བར་ཐག་ལ་མཁས་པ་ད་ེཚ་ོདང་། སོབ་སྟོན་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འཛམ་གྱིང་སྟེང་ལ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སོབ་
སྟནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རོམ་པ་པ་ོདའེྱི་དག་ེརན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚ་ོལ་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ནས་ཏག་ཏག་འགོ་དགོས་རྒྱུ། མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཚན་དོད་དང་། ཉྱིན་དོད། ག་ཆ་ག་རེ་ཡྱིན་
ནའང་ཏག་ཏག་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བྱས་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནང་རོགས་བྱོས་ཟེར་ནས་ར་ེབསྐུལ་
དང་སགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ ༡་༤ ཐགོ་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔེ་ཁྱིད་དང་སྐད་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དོད། ད་ེའདའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་སྔོན་མ་
ཡང་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༣༠༠༠ 
གྱི་གསལོ་ཕོགས་ད་ེཡོང་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་གསལོ་ཕོགས་སོར་ ༣༠༠༠ ཟརེ་བའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེབེད་སདོ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། རྱིས་མེད་ཆོས་ས་ེཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་རྣམ་པ་ལ་མཐོང་ཆུང་དང་། བརྙས་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
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གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བསམོས་འདྱི་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་
ལ་ཐ་སྙད་འདགོས་ཕགོས་ཀྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
གཉྱིས་པ་དེ། དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་རྣམ་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་སམ་ལེགས་གསོའ་ིབྱ་དགའ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ལོ་ནས་འགགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགགས་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་འད་བྱས་
ནས་འགག་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་གསར་དུ་ས་ོའབྱདེ་ཐུབ་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་
འད་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས། མདོར་ན། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད། གལ་ཏ་ེཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གསར་དུ་སོ་ཕེས་
ཡོད་ན། དེའྱི་བར་དུ་ཕལ་ཆེར་ལ་ོ ༡ ཙམ་འགགས་བསད་ཡོད་རེད། དསེ་སྔོན་མ་ད་ེཁ་གསབ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། 
ཡང་ན། གསར་དུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། དའེྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་
གནང་རགོས་གནངོས།  
མ་གཞྱི་ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་རེད། རྱིས་མེད་ཀྱི་ཆོས་སེའམ་དགོན་སེ་ཁག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་ཁ་རང་
གསོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། འཕོད་བསྟེན་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་འབྱརོ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མདརོ་ན། ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ག་
རེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པས་སབས་བསད་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོར་ཏོག་
དབྱྱིབས་ན་ཚ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་ལ་ཡང་ཚང་མས་མཁནེ་ཡདོ་རདེ། ད་ེཙམ་མ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་རྱིས་མདེ་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་དཔ་ེ
ཁྱིད་དག་ེརན་རྣམས་ལ་སརོ་ ༣༠༠༠ གྱིས་ཡར་བཞག་པ་དང་། མར་ལྷུང་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འད་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད་དུས། ལས་འགུལ་ད་ེམཇུག་སོང་ཐུབ་པ་གནང་
སཏངས་དགོས་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཐ་སྙད་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ཞྱིག མྱིས་མཐོང་ནའང་རེད་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། རང་གྱིས་མཐོང་ནའང་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་མཚན་གཞུང་ད་ེནམ་རྒྱུན་ནང་
བཞྱིན་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་གྱིན་ཀོག་དུས་སོ་སོ་ལའང་བདེ་པ་ོམ་བྱུང་། ཁ་ཤས་ལ་ "དཔལ་' 
སར་བ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་ "དཔལ་" མ་སར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་རྒྱུན་
ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་འགོད་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེ། ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པོ་ཆེས་ཕག་དེབ་བརམས་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གང་མང་
འགེམས་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེར། ད་ལྟ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱས་བཞག་པ་དེ་ཚ་ོསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ག་ཚོད་བཀྲམ་ཚར་འདུག མ་
འངོས་པར་འདྱིར་ལྷག་བསད་པ་ད་ེཚ་ོགང་འད་འགེམ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་མར་ཕེབས་ནས་རྟ་རྣ་དགོན་པ་ལ་སོབ་དེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ལའང་བཀའ་གནང་འདུག ར་
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བའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་ནས། ལས་བསོམས་ད་ེདག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་སེབས་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ང་ཚོས་ཁ་ཐུག་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོའཕལ་མར་
ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་སདོ་ཀྱི་ཡོད། ཡང་ཁ་ཐུག་བཅུག་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཚོའྱི་གས་ལས་གཞྱི་མར་བང་བསྒྲྱིགས་ནས་བྱ་རྒྱུ་
བྱས་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ལན་ཕུལ་བ་དེ་ལ། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་དེབ་ཁག་མར་
འབུལ་དགོས་ཐད་དགོན་པ་དང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་འབུལ་རྒྱུར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་
ཕག་དེབ་མར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ནང་ནས་ཀྱིརྟྱི་རྱིན་པ་ོཆེས་བརམས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ད་ེཚ་ོམར་ཕུལ་མྱི་འདུག་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྣན་
ནས་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ེནས་དགནོ་པ་ཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་དག་ེརན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རགོས་ཞསེ་ཞུ་མཁན་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྣམ་པ་
ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་དགོན་པ་གངས་ ༢༨༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་དགོན་པ་གངས་ ༢༨༨ ནང་
ནས་ཁག་ཅྱིག་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་དག་ེརན་དགོས་མཁ་ོའདུག་གསུང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བྱས་ན་དགོན་སེ་
རང་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཡྱིག་དག་ེརན་ད་ེདགོན་ས་ེརང་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་ད་ེའད་ལ་བརྟེན་ནས་དགོས་མཁོ་ཛ་དགས་པོ་དང་། དངོས་གནས་དང་
གནས་མེད་ན་མེད་ཐབས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོ་ལ་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་
ཁག་ཅྱིག་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དག་ེརན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མཁན་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སུ་ལ་ཡང་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་མཁ་ོད་ེདག་
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡར་བསྒྲུགས་ཏེ། ད་ེནས་མར་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལྟ་རྟོག་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག བསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་གནས་ར་ེརེའྱི་དགོས་མཁ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་པའྱི་
ལས་རྱིམ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དངོས་སུ་ས་གནས་ལ་ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་དྱིས་བཞག་པ། ཡང་ས་གནས་རང་ནས་ལས་
གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཡར་སབེས་བསད་པ་ཆ་ཚང་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་བསྒྲྱིལ་ནས། རྒྱས་སསོ་ཀྱི་
རྣམ་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕར་བཞག་ནས། རྒྱས་སོས་མ་ཡྱིན་པ་ལོ་རང་བཀག་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་བྱེད་དགོས་པ་
དང་། ཡང་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ད་ལོའ་ིལས་གཞྱི་བང་
སྒྲྱིག་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཚར་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༠༢༤ དང་། ༢༠༢༤༌༌༌༢༠༢༥། ༢༠༢༥་
་་༢༠༢༦། ལོ་ ༣ ནང་ལ་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་རྱིམ་འདྱི་སྔོན་ཚུད་ནས་སྒྲྱིག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྒྲྱིག་བཞྱིན་ཡོད། 
རྱིམ་པས་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་བསེབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཀང་བསེབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ད་རེས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་དེར་དགོན་ས་ེ
ཁག་ས་ོསོའམ། ལྷག་པར་དུ་བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་རྣམ་པས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏ་ེཏགོ་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཕན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་ཆེན་པ་ོགསོས་སོང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་རྟ་རྣ་དགནོ་པ་གཅྱིག་རདེ། 
གཞན་པ་ཚོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། རོགས་རམ་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་རེད། ཚང་མ་ལ་ད་རེས་གོས་
ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 
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 གསུམ་བརྒྱད་སྨོན་ལམ་གྱི་སབས་ཐོའ་ིནང་ལ་གསུམ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ད་ེརྒྱས་ཙམ་འབྱི་ཐུབ་ན་ཞེས་བཀའ་
གནང་སངོ་། ད་ེག་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། རྣམ་པ་
ཚསོ་ཕལ་ཆེར་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཉ་ེཆར་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏངོ་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཡར་ཕབེས་ནས། ཡྱིག་རྒྱུགས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྲུབ་འབས་སྐབས་གཉྱིས་པ་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། སྐབས་དང་པ་ོ
ད་ེའག་ོབཙུགས་ནས་ ༡༠ ཐནོ་པ་རདེ། སྐབས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ ༡༠ ཐོན་པ་རེད། ཡང་ཐགོ་མར་ཐ་ོབརྒྱབ་པ་དང་། བར་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་མཁས་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ངམ། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་དགོངས་པ་ད་ེའད་འདུག ད་ེཚ་ོ
ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ས་ེབ་ོཐ་མལ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ནང་ཆསོ་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོད་ེའད་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
གཡུང་དྲུང་བོན་དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་
དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཕར་འབེལ་བ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་ཚོར་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་རོགས་གནང་། ལེགས་བཅོས་བྱདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་
གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱས་པ་ལ། བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཆསོ་ཚོགས་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེགཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་
སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ིརང་ལུགས་ལ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞན་ལུགས་ལ་བསྡུར་ནས། དབུ་
མ་ཡྱིན་ན་དབུ་མ། ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་མ། ཕར་ཕྱིན་ཡྱིན་ན་ཕར་ཕྱིན། མཛོད་ཡྱིན་ན་མཛོད། དེའྱི་མཁས་པ་ཆགས་དགོས་
རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞོན་སེས་སོབ་སོང་འཐོན་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཞྱིག་ཀང་སོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་སྐད་
ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་སྐད་ནང་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྙྱིང་དོན་ད་ེཚ་ོཡོད་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡྱིག་གཞན་གཅྱིག་སོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེའད་ལའང་ཕན་ཐགོས་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་མཐུན་
འགྱུར་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་སར་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཟརེ་དུས་དངསོ་གནས་བྱས་ན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། དའེྱི་བར་
ལ་མཁས་པ་དང་། སོབ་སྟོན་པ་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོངས་ཤེས་མ་སོང་། དེར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གལ་སྱིད་རེས་ལ་ཞུ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་ཚ་ོཡར་ཕབེས་དུས་ལམ་གནོ་དང་དདོ་ད་ེཚ་ོའབུལ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཁས་པ་དང་སོབ་སྟོན་པ་ཚོས་ཟླ་བ་ ༦ མཚམས་འཛོམས་དགོས་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། 
གལ་ཏ་ེནུབ་ཕོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། འབུམ་རམས་པའྱི་སོབ་སོང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ་སོབ་དཔོན་རན་པ་ཚསོ་
སོབ་མ་ཚོར་ཁྱིད་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེའདར་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་འག་ོལུགས་ལའང་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
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ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྱིས་མེད་གཞུང་ཆེན་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དགེ་རན་རྣམ་པར་སོར་ ༣༠༠༠ འབུལ་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ད་ེརདེ། ད་ེསྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་༌༌༢༠༡༨ གོང་ལ་ཡྱིན་ན། གཞུང་ཆནེ་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་ས་ོསོས་དཔ་ེ
ཁྱིད་དགེ་རན་ལ་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་འདུག་དང་། དེར་གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་འབུལ་རོགས་ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢།༣ གོང་ལ་
སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་མཆགོ་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨྱི་ཊ་ལྱི་ལ་ནང་པའྱི་ཆསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་ས་ེཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཨྱི་
ཊ་ལྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཚོགས་ས་ེཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་རོགས་གནང་བར་བརྟེན། གཞུང་
ཆེན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་རོགས་དངུལ་དེ་ལོ་ ༡ མ་
གཏོགས་སེབས་ཡོད་མ་རདེ། ལ་ོསྟར་ཆགས་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོསྟར་ཆགས་ཕུལ་བ་ལ། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མར་
འབུལ་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། སོར་ ༣༠༠༠ མ་གཏོགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡདོ་
མ་རེད། དེས་འདང་ངེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཆེ་བསྟོད་དང་། མཚན་བསྟོད་རང་གྱི་ང་ོབོ་མ་གཏོགས། གསོལ་
ཕོགས་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དེང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་ཆནེ་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ལ་གསོལ་ཕོགས་གནང་རགོས་ཞསེ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་འབེལ་བ་ཞུས་བསད་པ་ད་ེ ༨༥ ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞན་ ༤༡༥ ད་ེཞུས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་ལ་རོགས་དངུལ་ཞྱིག་རག་པ་སོང་ཙང་གནང་རྒྱུའྱི་ཐུགས་ཐག་བཅད་འདུག དཔ་ེཁྱིད་དག་ེ
རན་ ༥༠༠ ལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་གྱིན་དངུལ་འབོར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་འབུམ་ ༡༩༢ ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ེཚ་ོགཞུང་མཛདོ་རང་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སར་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་རེས་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔནོ་རྱིས་ད་ེའཁེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སར་ཆ་བྱས་མྱི་དགསོ་པར། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ག་ར་ེབསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་
ན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་དྷ་རམ་ས་ལར་བསད་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་
ནའང་དགོན་པ་ཁག་ལ་སྐོར་བསོད་འགོ་རྒྱུ་དང་། དགོན་པ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། དགོན་པ་སོ་སོའ་ིམ་
འོངས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚ་ོད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ 
༣ པའྱི་ནང་འག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འཆར་ལ་ོའག་ོཚུགས་པ་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བྱེད་ཚོས་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཕོགས་བསདོ་བྱས་ནས། དགནོ་ས་ེས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་དང་། མཉམ་
དུ་ད་ལྟ་སོར་ ༣༠༠ འབུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སོར་ ༣༧༥ འབུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སོར་ 
༣༠༠༠ འབུལ་བཞྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ལྟ་སོར་ ༧༠༠ ཞྱིག་སར་ནས་སོར་ ༣༧༠༠ འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱས་ནས། དངསོ་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་
ད་ེཚ་ོལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་དགོས་མཁ་ོམྱི་འདུག ང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གསོ་ཡྱིན། སྣང་དག་
ཁོན་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཡང་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་
ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་་སོར་ ༣༠༠༠ འབུལ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནས་བཀག་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་
སེབས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཁུངས་སོ་སོར་ག་ར་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོབཀག་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་
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དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ོསོར་ཕེབས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་ས་ད་ེདགོས་མཁ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོས་མཁ་ོམེད་པ་ཞྱིག་ལ་
དངུལ་ག་ཚདོ་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ད་ེལ་རྱིན་ཐང་ཡོད་མ་རདེ། དགསོ་མཁ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དརེ་སོར་ ༡༠༠ 
སད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་རྱིན་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚསོ་དགོས་མཁ་ོལ་གཞྱིགས་པས་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ནས་ད་ལྟ་དའེང་བཀག་མེད། གཞན་པ་གང་ཡང་བཀག་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌་༢༠༢༣ གྱི་སྔོན་རྱིས་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་ཆེ་བས་ད་ེསོར་དགོས་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སོང་གྱི་
ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་སེ་ཁག་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རང་ཁ་རང་
གསོའ་ིང་ོབ་ོཐོག་ནས་གནས་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་དགོན་སེ་ཁག་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་སོང་བྱེད་
དགསོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེདགནོ་ས་ེས་ོསོས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས། ས་ོསོས་ཡངོ་འབབ་ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་དང་། འག་ོགོན་བཏང་བ། 
ད་ེཚ་ོཚང་མ་བྱས་པ་དེར་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཕོགས་སུ་གོམ་པ་ས་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དའེྱི་ཕོགས་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག།ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ༡༌༣ "རྱིས་མེད་ཆོས་ས་ེཁག་གྱི་མཁན་
པ་ོདང་མཁན་ཟུར་རྣམ་པར་ཟླ་རེར་སྟོང་མྱིན་མཚན་དོད་ར་ེའབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོ་འདྱིར་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་ 
༢༨ དང་མཁན་ཟུར་ ༣༡ ལ་མཚན་དོད་ཕུལ།" ཞེས་པའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིགས་འགའ་།ཤས་
ཤྱིག་ཕན་ཐོགས་ད་ེཙམ་མེད་པ་ལ་བརབ་གསྱིག་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག གནང་བ་ལས་མ་གནང་ན་ཡག་ས་རེད་བསམས་པ་ད་ེའདའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག།དགོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་ཆ་ེཆུང་དང་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད། ཆ་སྙོམས་།ཤྱིག་མ་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་ས་ེཁག་དང་གཞུང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བར་ལ་ཧ་ེབག་འག་ོརྒྱུ་དང། བརབ་གསྱིག་
འགོ་རྒྱུ། འགལ་ཟླ་འགོ་རྒྱུ། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་དགོན་སེ་ཆུང་བ་དང་ཆོས་ལུགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ནའང། བརྒྱུད་ལམ་དང་ད་ེ
འད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིངས་ཆ་མ་རག་པར། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཀྱི་ནང་དུ་རགོ་ཁེས་ཤྱིག་ཁུར་ནས་
ལྷག་བསད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་
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ལ་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་སྙོམས་དང་འད་མཉམ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བྱུང་
འདུག་དང་མྱི་འདུག་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མཚན་དོད་འདྱི་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་ ༢༨ 
དང་མཁན་ཟུར་ ༣༡། ད་ེཡང་རྒྱལ་བ་བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་ནང་དུ་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་དང་ཟུར་པ་ག་ཚོད་ལ་གནང་ཡོད་པ། 
སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་ས། ད་ེབཞྱིན་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པ། ད་ེབཞྱིན་བོན་པ་ོལ་སགོས་པའྱི་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁངོས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཚང་མར། འདྱིར་ཆ་བགོས་འད་བྱས་ནས་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཞྱིག་བརྒྱུད་
ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ད་ེདང་། དངསོ་སུ་ང་རང་
ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ད་ེགཉྱིས་འགལ་ཟླ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཆགས་ས་རེད་
དན་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཁ་ཤས་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་གྱིས་ཕུང་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གཞུང་དང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་འདོད་བ་ོམ་ཁེངས་པ་ཡོང་བསད་པ་དེ་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་མར་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོདུས། མ་འོངས་
པར་ང་ཚོའྱི་ཆོས་སེ་གྲྭ་ཚང་དང་། དགོན་པ་ཁག་དེ་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཐོག་གནད་འགག་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ། དེ་འདའྱི་སེམས་ཁམས་ལ་ཧེ་བག་དང་བརབ་
གསྱིག་མྱི་འགོ་བར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་ས་རེད་དན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འདྱིར་ཟླ་རེར་
མཚན་དོད་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་མཁན་པ་ོལས་ཐོག་ ༢༨ ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོ་ནས་ག་ཚོད་དང་། སུ་དང་སུ་
ཡྱིན་པ། ད་ེནས་མཁན་ཟུར་ ༣༡ ད་ེསུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་
ས་རེད་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། དགངོས་དག 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 ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཐོག་
མར་དྱི་བ་མ་འདྱི་བའྱི་སྔོན་ལ། ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཏོག་དབྱྱིབས་ ༡༩ ན་ཚ་རེན་པས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་
བརབ་གསྱིག་བཏང་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་རྒྱ་གར་ཡུལ་གྲུ་འདྱི་ལ་བརབ་གསྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་དརེ་ཆསོ་བརྒྱུད་བ་
ཆནེ་ཁག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚང་མས་བཙན་བྱལོ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་སར་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་
ཚང་མ་ལ་མཐུན་རེན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་
ཡོངས་རགོས་དང་། དའེྱི་གཤམ་འགོ་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཡངོས་སུ་རགོས་པ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ མ་
འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོར་ེལ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ན། ཕག་རོགས་གནང་རོགས་གནངོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
སྱིར་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚོ་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པར་འབྱུང་
འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་ས། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་སོར་བྱས་པ་ད་ེདགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་མ་
གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེསབོས་པ་ཆནེ་པའོ་ིས་ོནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
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ད་ེཡྱིན་དུས། ངས་དྱི་བ་དྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ད།ེ དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ལས་བསམོས་ད་ེསྐབས་གོང་མའྱི་
བཀའ་ཤག་རེད་དེ། ངའྱི་དྱི་བ་ཆ་ཚང་སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་རང་རང་ཡྱིན། དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་དེ་ཚོ་ལ་
སྐབས་གོང་མས་གསོལ་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཟླ་རེའྱི་ཟླ་ཕོགས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཐ་སྙད་ག་ར་ེསར་བ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ེདུས་ཐོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟླ་བ་ ༤།༥ རྱིང་ལ་བཅད་ནས་སད་མྱི་འདུག ད་ེརྒྱུ་
མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་གབས་ཡོད་དུས། ཉྱིན་གངས་ ༢ ཙམ་གྱི་སྔོན་དུ་དགོན་པ་གྲྭ་
ཚང་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་ད་ེཚ་ོལ་སེབ་གཅྱིག་ལ་བཏང་བཞག་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་སེབས་འདུག དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་
ཐུག་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་གཅོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད། བཀའ་འཁོལ་སྔོན་མ་ནས་སད་ཟྱིན་པ་
རེད། བཀའ་འཁོལ་སྔོན་མ་ནས་སད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་ ༤།༥ རྱིང་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ད་ེཚ་ོལ་དུས་ཐོག་ལ་སད་
མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ཁ་སང་ཛ་དག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད། ད་ེཚོར་ངེས་
པར་དུ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། ཀ ༣ གྲྭ་བཙུན་ཆསོ་རྒྱགས་དང་གཞན་རགོས་སརོ། ངས་གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་
སྐབས་ལ་ཡང་ཞུ་མྱངོ་། ཆསོ་རྒྱགས་ཟརེ་བ་ད་ེམ་རུང་བའྱི་ཚགི་རདེ། གྲྭ་པ་བ་མ་ལ་ཚིག་འདྱི་ལྟར་བྱིས་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག 
འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏོང་རགོས་ཞསེ་གསོ་ཚོགས་གངོ་མ་ལའང་ངས་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་སར་ཡང་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལ་སར་
ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཚིག་དེར་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག "གྲྭ་བཙུན་ཆོས་རྒྱགས་" ཚབ་ཏུ་
ཡང་ན་ "གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚ་ོསྣོན།" "གྲྭ་བཙུན་གྱི་རོགས་སྣནོ།" ད་ེའད་ཞྱིག་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཆོས་རྒྱགས་
ཟེར་བ་ད་ེམ་རུང་བའྱི་ཚིག་རེད་ཅེས་ངས་སྔོན་མའང་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ངེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་
གཏོང་རགོས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ད་ེནས་།ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། ཀ ༥ ལས་འཆར་ཁག ༥༌༡ ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་
སྐབས་ལ་ད་བརྙན་སེ་ཚན་བརྒྱུད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རེད། མཁན་ལས་ཟུར་རེད། ད་ེཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིལྟ་
གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དང་། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་ཟླ་ར་ེམཚམས་ང་ོསོད་གནང་
རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ད་ེདབུ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ནམ་མཁར་འཇའ་ཡལ་བ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཚར་འདུག 
ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་ང་ོསོད་བྱས་མ་ཐུབ་པ་རེད། ད་ེནས་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིབང་རྱིམ་ད་ེཚ་ོསྔོན་མ་ནང་བཞྱིན་མ་བྱས་ནས། 
ཁ་ཤས་གཅྱིག་མཁས་དབང་རདེ། ཁ་ཤས་གཅྱིག་དག་ེབཤསེ་རདེ་ཟེར་ནས། ད་ེཚ་ོདམྱིགས་བསལ་ད་བརྙན་ས་ེཚན་ལ་སྐད་
བཏང་ནས་ནང་ཆོས་ང་ོསོད་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ོསོད་བྱེད་མཁན་དེས་ཆོས་བརྒྱུད་
གང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ང་ོསོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཆོས་བརྒྱུད་བ་ཆེན་ད་ེཚ་ོདང་། མཁན་ལས་ཟུར་ད་ེཚ་ོབང་རྱིམ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་
སྐབས་ལ་ཟུར་དུ་གཅྱིག་སྐད་བཏང་ནས། དརེ་དམྱིགས་བསལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་ང་ོསདོ་བྱདེ་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོདངེ་
སང་མཐངོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རདེ། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ད་ེརེད། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞུས་ཚར་སོང་། ངས་དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ཐད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ང་
ལའང་གོང་གྱི་བཀུར་འསོ་དསེ་གསུངས་པ་ད་ེལ་ཚོར་སྣང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བསར་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན།  
ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་དགནོ་པ་གཅྱིག་གྱི་གཟྱིམ་ཆུང་དང་། སྱི་ཐབ་ཡང་ན་རུང་ཁང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ོམང་སངོ་
ནས་ཏོག་ཙམ་རྙྱིང་པ་ཆགས། ད་ེལ་ཉམས་གསོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། སྙན་ཞུ་དེར་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ། དགནོ་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ། ད་ོབདག་ཆསོ་བརྒྱུད་འདྱིའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཡདོ། ནམ་རྒྱུན་འག་ོསྟངས་
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བྱས་ན། ང་ོབཤུས་གཏོང་དགོས་ན་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ད་ེལ་ང་ོབཤུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལའང་ང་ོ
བཤུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ང་ོབཤུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་རེས་འདྱི་དགོན་པ་ལ་ཡང་ང་ོབཤུས་
མེད་པ། ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ལ་ཡང་ང་ོབཤུས་མེད་པ། ཁ་ཐུག་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཏང་ནས་ད་ེལ་རགོས་སརོ་བྱདེ་
ཐུབ་ས་མྱི་འདུག་ཅེས་བཀོད་ནས་བཏང་འདུག ད་ེགནད་དོན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་འདྱིས་ཆོས་
བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚབ་མཚོན་བྱེད་མྱི་ཐུབ་པ་རེད་དམ། འ་ོན། དེའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་བ་རེད་
དམ། ད་ེཚ་ོཅྱི་འད་རེད། བཀའ་ཤག་ར་ེརེས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ར་ེརེར་བསྒྱུར་བ་བཏང་། གསར་གཏོད་ར་ེར་ེབྱས། དེར་ཁྱིམས་དང་
སྒྲྱིག་གཞྱི་ག་པར་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱསོ་ཤོག  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་མཐ་ོསོབ་ལ་འག་ོམ་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་
པའྱི་སྐབས་ལའང་། ད་ེཡང་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང་། ནམ་རྒྱུན་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་རེད། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རར་
བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ལུགས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་དཔ་ེར་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ལུགས། ཞ་ེདག་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདབ་གཤོག་
གཉྱིས་ལྡན་གསོ་སོང་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭར་ལོ་མཐའ་མའྱི་སོབ་ཡོན་སད་མ་
ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་ཡོང་དུས། ད་ེཡང་ཕྱིར་སོག་བཏང་། གཅྱིག་གཅྱིག་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
གཉྱིས་གཉྱིས་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆ་རེན་ཚང་མེད་མདོག་མདོག ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་སྐབས་སུ་
རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོས་ནོར་འཁྲུལ་ག་ར་ེཤོར་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ེབྱས་མ་སོང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱས་མ་སོང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་བྱས་མ་སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་བ་ོཕམ་བྱུང་། ཁ་ནས་ག་ར་ེའཆད་
ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། མ་འངོས་བོད་ཀྱི་སོན་ར། དནོ་དངོས་སུ་ཕྲུ་གུ་དེར་སོབ་ཡོན་སད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་སྙན་
ཞུ་རྒྱག་དུས། ཕྱིར་སགོ་བཏང་སོང་། ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་ཡོད། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་སྔོན་མ་ཡང་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོལ་རྒྱབ་གཉེར་སོད་མྱོང་། སྙན་ཞུ་འབུལ་མྱོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་
མ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ལ་རོགས་པ་རག་སོང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་ཞུ་ཐེངས་ ༢ བརྒྱབ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་ཀར་ཕྱིར་སོག་གནང་སོང་། གཅྱིག་གཅྱིག་མྱི་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་མྱི་འདུག གཅྱིག་གཅྱིག་བསུབས་ཚར། གཉྱིས་
གཉྱིས་བསུབས་ཚར་ཟེར་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བོད་
བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོརྒྱག་འདདོ་ཡོད་ན། མ་འངོས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ད་ེཚོར་
རོགས་པ་བྱེད་དགོས་རེད། ཁ་ོརང་གྱིས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོར་གུ་ཡངས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་
རགོས་པ་བྱདེ་དགོས་རདེ་། འདྱི་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེནས་ཕྱིས་སུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས།  
བཀུར་འོས་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ 
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ཚུལ་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ད་ལྟ་འདྱིར་ ༢༌༢ རུ་སོག་སོབ་ཡོན་དང་། ༢༌༣ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་
སོབ་ཡོན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། མྱི་ར་ེར་ེལ་མར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ ༣༠༠ ད་ེ
འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོན་བསོམས་ནས་འགོ་དུས་སོར་འབུམ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག བྱས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་
ཐུགས་སྨོན་གསོས་པ་འད་པོ་ཞྱིག་གང་འད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
ནས་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་དང་། དགསོ་མཁ་ོམེད་པ་ད་ེཚ་ོདབྱ་ེཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས། དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས། མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་སྔོན་མའྱི་ལུགས་སལོ་བྱས་ནས་འཆར་ཅན་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མེད་ན་བསམ་གྱི་
འདུག ཁ་སང་ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ལ་བཅར་དུས། རག་སོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཆུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ད་ེམཐུད་
བཞག་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རག་བསད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་མ་རག་མཁན་ཞྱིག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རག་གྱི་མེད་
པ། མ་རག་མཁན་ད་ེཚོས་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཡར་ཕུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དེར་ཆ་རེན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་འདང་གྱི་མྱི་
འདུག་གསུངས་ནས་དགསོ་མཁ་ོཡོད་པ་ཚོར་མ་རག་པ། དཔརེ་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་མཛད་གཙ་ོསྱི་འཐུས་རེད། ད་ེབཞྱིན་
བཀའ་ཤག གང་ལྟར་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚོ་ཕེབས་ནས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་འཁེར་འག་ོབཞྱིན་འདུག ག་ོརྒྱུ་
ཚརོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེནས་ཡང་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚ་ོཕབེས་ཀྱི་འདུག ཡང་སྙན་ཐ་ོའཁེར་འག་ོཡྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་ནང་ལྷག་བསད་འདུག བྱས་ཙང་མྱི་ར་ེརེར་གནང་དུས་སོར་ ༣༠༠ རེད་དེ། ཁོན་
བསོམས་ཡོང་དུས་སོར་འབུམ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འགོ་གྱི་ཡོད་དུས། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བྱུང་ན་ལོ་གཉྱིས་
གསུམ་མཚམས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ནད་ལ་ཕན་པའྱི་སྨན་ཞྱིག་ཆགས་
རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཆར་ཅན་གནང་བཞྱིན་པ་ད།ེ ཞབས་རྱིམ་དང་གསོལ་
ཕོགས་གནང་རྒྱུ་རྱིགས་མ་གཏོགས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེལས་གལ་ཆེ་བའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ཚོར་གྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ནང་ཆོས་བག་ོགེང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ནང་ཆོས་ཞེས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡོང་དུས། ནང་ཆོས་གསུང་མཁན་
དེ་ཡྱིན་ཅྱིག་སེར་མོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བདག་པོ་རྒྱག་མཁན་དེ། 
དཔརེ་ན། གཞནོ་སེས་ད་ེཚ་ོལ་གསུང་ཆསོ་ཤྱིག་ང་ོསོད་ཞུ་དགསོ་ཡོད་ན། ཡྱིན་ཅྱིག་སེར་མ་ོབ་ཞྱིག་ཕབེས་དགོས་པའྱི་བཟ་ོ
འད་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ད་དུང་ཡང་ལྷག་བསད་འདུག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་དགོས་ན་ཡྱིན་ཅྱིག་དགོན་པ་
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སྲུང་དགོས་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག དཔེར་ན། ང་འད་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་བསྟན་རྱིག་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་ལ་ོ ༡༥ རྱིང་སངས་ཡྱིན། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ད་ེཚོས་ལ་ོལྔ་བཅུ་སོང་དུས། བོད་
པ་ད་ེཚ་ོཧང་སང་ནས་ལག་པ་བརེབ་ཞེ་དག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ང་ནང་བཞྱིན་ཝ་རཱ་ཎ་སྱི་ནས་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ནང་བསྟན་རྱིག་པ་རང་ལ་ཆེད་སོང་བྱས་ནས། གནའ་དེང་གྱི་སྐད་ཡྱིག་མང་པ་ོཤེས་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་རྱིགས་
ཡོད་རེད། བོད་པ་ཡོད་རེད། ད་ེཚོས་དངོས་གནས་ནང་བསྟན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆད་ཁྱིད་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སྟོན། ཆསོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ད་ེའད་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་
གསར་པ་ཚ་ོལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ད་ེསྐོར་བ་བསྐོར་རྒྱུ་དང་། ཞབས་བརྟན་སྒྲུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེང་ོསོད་
བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་རན་ཟེར་བ་ད་ེ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད་མ་
གཏོགས། དའེྱི་སྔནོ་ལ་ཆསོ་དག་ེརེད། ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་དག་ེརན་ཡྱིན་གདའ། ག་ོརྒྱུ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡདོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་མྱི་སས་དག་ེབཤསེ་འཐནོ་དགོས་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་སས་
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དག་ེབཤེས་འཐོན་དགོས་རདེ། ལས་རྱིམ་སངོ་དགསོ་རདེ་ཅསེ་གསུང་སྐབས། མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐད་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་རླབས་ཆནེ་གྱི་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐད་ལ་ཉམས་
ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་གྲྭ་རྒྱུན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་
རེད། སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ད་ེདགོན་སེ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་སེར་ཕོ་མོའ་ིནང་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཕག་
ལས་གང་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ། ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་གང་འད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་
ད་ེའད་སལེ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ། ཁབ་
ཁོངས་སེ་ཚན་ ༥ ཞྱིག་འདྱིར་བགངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉེ་བའྱི་
རྱིགས་བདག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བར་སྐབས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་གྱི་ཚབ་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོ
དང་། ཡང་དེའྱི་མཇུག་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དངོས་གནས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པོ། ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་དངོས་གནས་མ་
རདེ། ཟླ་བ་ ༡།༢ རེས་ལ་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེའཕ་ོའག་ོཡྱི་རེད། སྔོན་མ་ད་ེཚུར་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་པོ། ད་ེཡྱིན་
དུས་བར་སྐབས་།ཤྱིག་ནས་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་བརྟནེ་
ནས་དགེ་རན་གསར་པ་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ལས་གཞྱི་གསར་པ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེཚོ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་
འགགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རདེ། མ་གཞྱི་ནས་ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ཆསེ་མཐའོ་ི
གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་ཟེར་བ་དརེ་ལ་ོདུས་དང་དུས་ཚོད་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད། 
ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ཡུན་ཚད་གཉྱིས་བསྟུད་མར་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་ཡོད་རེད། 
ད་ེའདའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་ད་ེཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཞན་པ་ད།ེ སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རརོ་གྱིང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ཟརེ་བ་དེ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་ཅེས་བགང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་འཛནི་སངོ་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་ལ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་འགོ་
ལའང་མྱི་འདུག ད་ེག་དུས་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་བར་དུ་ངས་དོ་སྣང་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་འད་བྱས་
ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཁབ་ཁངོས་ནས་ག་དུས་མེད་པ་ཆགས་རདེ། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉ་ེཆར་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་རག་སོང། ཕ་གྱིར་
ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག་སྟེ། ཧ་ལས་པའྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། ག་འགྱིག་པོ། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག སོབ་ཕྲུག་གྱི་གུང་གསངེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚརོ་ཟབ་སོང་དང་ཕན་ཐགོས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་
འདུག དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཚད་མཐ་ོཔོ། ང་རང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟནོ་ཁང་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེན་པ་ོ
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ཡོད་མ་རེད་མ་གཏགོས། ཕ་གྱིའྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ད་ེཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་ཡོད་མཁན་གྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཚ་ོདརེ་ཕབེས་རྒྱུ་ཞ་ེདག་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།  
     མཐའ་མ་དེར། སྱི་བཏར་འདྱིར་གེང་སོང་བྱུང་སོང། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསལ་བཤད་
གནང་སངོ། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་སྐབས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་སྐུ་ལས་
མང་པ་ོཞ་ེདག་བསོན་ཡོད་རེད། སྐུ་ལས་བསོན་པ་ད་ེའདྱི་ནས་གེང་སོང་བྱེད་དུས་ཕ་གྱི་ནས་མར་གསུངས་པ་ལས། ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གཅྱིག་
ལྟོས་དང། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ། འདྱི་ལོར་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ངལ་སེལ་རོགས་
སོར་ཆེད་གྲྭ་བཙུན་ ༤༠ ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་སད་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་འདུག འོན་ཀང་དེ་འདའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོདེ་ཚོ་ལས་
བསོམས་ནང་ལ་གང་ཡང་བྱིས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་གེང་སོང་བྱས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། དངོས་
གནས་སམེས་གཏྱིང་ནས་ད་ེཙམ་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།    
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་མཁན་པོ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཅྱིག་གནང་ནས། ཚང་མ་སྱི་སྙམོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སུ་དང་སུ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོ
མར་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱ་རྒྱུའྱི་ཁོངས་སུ་ཆ་ཚང་བཞག་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཕོད་
བསྟེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་གྱི་ལས་ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ལོ་མང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
ལག་བསྟར་བྱེད་བསད་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རེད། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གྲུབ་ཀྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག དརེ་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཚུལ་གང་དང་གང་འདུག སྐབས་མཚམས་བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་
པ་ད་ེབཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ེནས་སྱི་སྙམོས་ཡོང་བར་འབད་བརནོ་གང་འད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཡོང་
གྱི་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཆོས་ས་ེམང་ཉུང་ལ་དཔགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ་ི
ནང་དུ་མྱི་མང་ཉུང་ལ་དཔགས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་སྙམོས་གང་འད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ལྟ་མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ཚའོྱི་མཚན་བྱང་ད།ེ དང་པ་ོདརེ། མཁན་པ་ོལས་ཐགོ་ཚོའྱི་མཚན་གཞུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  
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མཚན་དདོ་འབུལ་ཡུལ་མཁན་པ་ོལས་ཐགོ་རྣམ་པའྱི་མཚན་གཞུང། 
ཨང་། མཚན། ཆསོ་བརྒྱུད། དགནོ་པ། 
༡ མཁན་པ་ོཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན། བཀའ་བརྒྱུད། ཐུབ་བསྟན་གསང་སྔགས་ཆསོ་གྱིང་། 
༢ མཁན་པ་ོདར་དཀར་སངས་རྒྱས། བཀའ་བརྒྱུད། ཐུབ་བསྟན་གསང་སྔགས་ཆསོ་གྱིང་། 
༣ མཁན་པ་ོཁ་འགུ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ བཀའ་བརྒྱུད། བཤད་སྒྲུབ་ཆསོ་འཁརོ་གྱིང་། 
༤ མཁན་པ་ོཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚ།ོ བཀའ་བརྒྱུད། བཤད་སྒྲུབ་ཆསོ་འཁརོ་གྱིང་། 
༥ མཁན་པ་ོཁྱི་པ་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན། བཀའ་བརྒྱུད། འབྱི་གུང་བྱང་ཆུབ་གྱིང་། 
༦ མཁན་པ་ོདཀནོ་མཆགོ་བསྟན་འཛནི། བཀའ་བརྒྱུད། འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་རྱིན་ཆནེ་གྱིང་། 
༧ མཁན་པ་ོམཁནེ་རབ་བཟང་པ།ོ ས་ས། ས་ས་མཐ་ོསོབ། 
༨ མཁན་པ་ོབ་ོགོས་བསྟན་འཛནི། ས་ས། ས་ས་ཀུན་དགའ་བཤད་གྲུབ་གྱིང་དགནོ། 
༩ མཁན་པ་ོའཇམ་དབྱངས་མགོན་པ།ོ ས་ས། ས་ས་མད་ོསྔགས་ཆསོ་གྱིང་། 
༡༠ མཁན་པ་ོངག་དབང་རྒྱ་མཚ།ོ ས་ས། ས་ས་ཆསོ་འཕལེ་གྱིང་། 
༡༡ མཁན་པ་ོཔ་སངས། ས་ས། རངོ་སར་བཤད་གྲྭ 

༡༢ མཁན་པ་ོལུང་རྱིག་སངེ་ག ེ ས་ས། 
འབྱི་རུ་བསམ་གྲུབ་བད་ེཆནེ་ཆསོ་འཁརོ་
གྱིང་། 

༡༣ མཁན་པ་ོཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ། ས་ས། ས་ས་མ་དགོན། 
༡༤ བ་ོགྱིང་མཁན་པ་ོབ་ོབཟང་བསམ་གཏན། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་། 
༡༥ ས་ོམང་མཁན་པ་ོབ་ོབཟང་རྒྱལ་མཚན། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་ས་ོམང་། 

༡༦ 
དགའ་ཤར་མཁན་པ་ོལྷ་ོཔ་བྱང་ཆུབ་སངས་
རྒྱས། 

དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་ཤར་ར།ེ 

༡༧ 
དགའ་བྱང་མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་དཔལྡན་
དབང་ཕྱུག 

དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 

༡༨ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་གྲུབ། དག་ེལུགས། རྭ་སྟོད། 
༡༩ མཁན་པ་ོསྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་བཟང་། དག་ེལུགས། སེར་བྱསེ། 
༢༠ མཁན་པ་ོབཀྲ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་། དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 
༢༡ མཁན་པ་ོགཟྱིག་རྒྱབ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ དག་ེལུགས། བཀྲྱིས་ལྷུན་པ།ོ 
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༢༢ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་བ་ོབཟང་དབང་འདུས། དག་ེལུགས། སད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་། 
༢༣ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་བསྟན་འཛནི་བཟང་པ།ོ དག་ེལུགས། རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་། 

༢༤ 
མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཚ་ེརྱིང་
སྟབོས་རྒྱས། 

དག་ེལུགས། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། 

༢༥ མཁན་པ་ོཁོམ་ཐགོ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ དག་ེལུགས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་། 
༢༦ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་བསྟན་པ་གཡུང་དྲུང། བོན། ཁྱི་བརྟན་ནརོ་བུ་ར།ེ 
༢༧ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་ཉྱི་མ་སངེ་གེ བོན། གཡུང་དྲུང་ཀུན་གགས་གྱིང་། 

༢༨ མཁན་པ་ོདག་ེབཤསེ་བསྟན་འཛནི་དར་རྒྱས། བོན། 
ར་ོཐང་བཀྲྱིས་དག་ེརྒྱས་མཐར་བརྟན་
གྱིང་། 

 
མཚན་དདོ་འབུལ་ཡུལ་མཁན་ཟུར་རྣམ་པའྱི་མཚན་གཞུང་། 
ཨང་། མཚན། ཆསོ་བརྒྱུད། དགནོ་པ། 
༡ མཁན་ཟུར་རྒྱ་མཚ།ོ ས་ས། ས་ས་མཐ་ོསོབ། 
༢ མཁན་ཟུར་འཇམ་དབྱང་བ་ོགསལ། ས་ས། རངོ་སར་བཤད་གྲྭ 
༣ ཤར་པ་ཆསོ་ར་ེ༸སབས་ར་ེར་ེབཙུན་བ་ོབཟང་ར་ོར།ེ དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་བ་ོགྱིང་། 

༤ 
བྱང་ར་ེཆསོ་ར་ེ༸སབས་ར་ེས་ོསགོ་ངག་དབང་གསུང་རབ་
བསྟན་འཛནི་དག་ེལེགས་རྒྱ་མཚ།ོ 

དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 

༥ དགའ་ལྡན་ཁྱི་ཟུར་རྱི་རངོ་ཐུབ་བསྟན་ཉྱི་མ་རྱིན་པ་ོཆ།ེ དག་ེལུགས། སེར་བྱསེ། 
༦ བ་ོགྱིང་མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་བ་ོགྱིང་། 

༧ བ་ོགྱིང་མཁན་ཟུར་བག་གཡབ་རྟགོས་ལྡན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་བ་ོགྱིང་། 

༨ བ་ོགྱིང་མཁན་ཟུར་དཀནོ་མཆགོ་དཔག་བསམ། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་བ་ོགྱིང་། 
༩ ས་ོམང་མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་ཡོན་ཏན་དམ་ཆསོ། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་ས་ོམང་། 
༡༠ ས་ོམང་མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་བསམ་བསྟན། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་ས་ོམང་། 
༡༡ ས་ོམང་མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་བསྟན་པ། དག་ེལུགས། འབས་སྤུངས་ས་ོམང་། 

༡༢ 
དགའ་ཤར་མཁན་ཟུར་ཕུ་ཁང་དག་ེབཤསེ་བྱང་ཆུབ་ཆསོ་
ལྡན། 

དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་ཤར་ར།ེ 
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༡༣ དགའ་ཤར་མཁན་ཟུར་གགས་པ་བསྟན་འཛནི། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་ཤར་ར།ེ 
༡༤ རྒྱུད་སྟོད་མཁན་ཟུར་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་ཤར་ར།ེ 
༡༥ དགའ་བྱང་མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་བ་ོབཟང་ཆསོ་ཉྱིད། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 

༡༦ 
དགའ་བྱང་མཁན་ཟུར་ཧར་གདངོ་དག་ེབཤསེ་བསདོ་
ནམས་ཆསོ་འཕལེ། 

དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 

༡༧ དགའ་བྱང་མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་ཚ་ེའཕལེ། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 
༡༨ དགའ་བྱང་མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབྱརོ། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 
༡༩ རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་བསོད་ནམས་སངས་རྒྱས། དག་ེལུགས། དགའ་ལྡན་བྱང་ར།ེ 
༢༠ མཁན་ཟུར་གསེར་ཁྱི་དག་ེབཤསེ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཕུན་ཚགོས། དག་ེལུགས། རྭ་སྟོད་གྲྭ་ཚང་། 
༢༡ སེར་བྱསེ་མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་བ་ོབཟང་དག་ེལགེས། དག་ེལུགས། སེར་བྱསེ། 
༢༢ མཁན་ཟུར་ངག་དབང་འབྱརོ་ལྡན། དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 
༢༣ མཁན་ཟུར་བྱམས་པ་དནོ་ཡདོ། དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 
༢༤ མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་འཇམ་དབྱངས། དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 
༢༥ རྒྱུད་སྨད་མཁན་ཟུར་འཕྱིན་ལས་སྟབོས་རྒྱལ། དག་ེལུགས། སེར་སྨད། 
༢༦ མཁན་ཟུར་དཔ་ེཐུབ་དཀའ་ཆནེ་བ་ོབཟང་ཚ་ེབརྟན། དག་ེལུགས། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ།ོ 
༢༧ མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་ཚུལ་ཁྱིམས། དག་ེལུགས། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ།ོ 
༢༨ མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་བ་ོབཟང་ཕན་བད།ེ དག་ེལུགས། རྒྱུད་སྨད། 
༢༩ མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་བཀྲྱིས་ཚ་ེརྱིང་། དག་ེལུགས། རྒྱུད་སྨད། 
༣༠ མཁན་ཟུར་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི། དག་ེལུགས། རྣམ་གྲྭ། 
༣༡ མཁན་ཟུར་དག་ེབཤསེ་བྱ་ད་ོསྤྲུལ་སྐུ། དག་ེལུགས། རྣམ་གྲྭ། 

 
མཚན་གཞུང་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། སྱི་
སྙམོས་ཡོང་བ་ལ་ང་ཚསོ་གང་འད་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྱིར་བཏང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མ་རེད་དེ། སྱི་སྙོམས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་
བརྒྱུད་ནང་ཁུལ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་
ཞྱིག ད་རེས་ང་ཚོས་འཆར་ལོའ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཁེར་ཡོད་མ་གཏོགས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྱིད་གོས་
ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེལ་
སོར ་གཅོག ་གང་གནང་བ ་ཡྱིན ་ནའང་རྣམ་པ ་ཚོར ་སྐུ ་དབང་ཡོད ་རེད།  དེ་གཅྱིག ་ཞུ ་རྒྱུ ་དང་། གང་ལྟར་ཕྱི ་ལོ ་ 
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༢༠༢༣༌༌༌༢༠༢༤ སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། དེ་ཚོ་
གཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་དང་ཁུངས་ས་ོས་ོལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུས་སོང། ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། གོང་
དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་པ་ལྟར། ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམ་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁུལ་ལ་བསམ་བ་ོཏོག་ཙམ་
མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་སྱི་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་དུས་
དགོན་ས་ེཁག་དང་། བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོ། མྱི་མང་དཀྱུས་མ། ཚོགས་པ་ཁག སྒྲྱིག་འཛུགས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་
གཞན་ལ་དཔ་ེལྟ་འོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཟོས་སོང། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སར་ཡང་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགོན་ས་ེཁག ད་ེ
བཞྱིན་སེར་པ། ཚགོས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་འགན་འཁུར་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོཁེར་ཡདོ་རདེ།  
ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པར་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང། ད་ལྟ་ལས་
རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་ལས་བསོམས་སང་ལ་དྱི་བ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་
ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་རེས་སུ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཆ་
ཚང་ཡོད་རེད། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་དྱི་བ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོང་ས་རདེ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གང་ཡང་མ་གནང་བར་བརྟེན། ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་བཀའ་གནང་
སོང་སྟེ། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་གང་ཡང་མ་གནང་བར་སོང་། དྱི་བ་གང་ཕབེས་པ་དེར་ལན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཆསོ་རྒྱགས་ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ཐད་འགའ་།ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སངོ། བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔནོ་མས་གནང་འདུག 
བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་མེད་པ་བཟོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གོས་ཚོགས་སུ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། གནད་དནོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་བཀག་འདུག དགོན་པ་དེ་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བཀག་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ད་ེནས་གནས་ཚུལ་ད་ེདངོས་ཡོད་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིན་ན་མྱིན་པ། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ད་ེགོས་
ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོང་ས་རེད། སྱི་མ་སྤུངས་ནས་གསུང་དུས་ལན་རྒྱག་མྱི་ཤེས་པ་ལྷག་གྱི་འདུག 
ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོའཆགོ ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་ཉན་དུས། བཀའ་བནོ་མཆོག་ནས་ག་ོབར་ཡག་
པ་ོའཕོད་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་པོ་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། ངས་གོང་དུ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། 
དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ད་ེཚའོྱི་ཟླ་རེའྱི་ཟླ་ཕགོས་ཟེར་ནའང་འད། ག་ཕོགས་ཟརེ་ནའང་འད། ད་ེཟླ་བ་འགའ་ཤས་རྱིང་སྐབས་འདྱིའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅད་འདུག ད་ེགནད་དོན་གང་ལ་བལྟས་ནས་བཅད་པ་རེད། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་གབས་ཡོད་
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དུས། ཉྱིན་ ༡ གྱི་སྔོན་ལ་ག་ཕོགས་སེབ་གཅྱིག་སད་འདུག དེའྱི་གནད་དོན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། བཀའ་འཁོལ་ནྱི་སྔོན་མ་
ནས་སད་ཟྱིན་པ་རདེ། འདྱི་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀག་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་
ཆ་ག་ར་ེབྱུང་བ་རདེ་ཟེར་ན། བྱུང་རྱིམ་འདྱི་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱོས་ཤོག་ཅསེ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བྱུང་
རྱིམ་འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་རེད། ལོ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་ཨྱི་ཊ་ལྱིར་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་ལ་དངུལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ཕུལ་བ་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་འདྱི་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་
ཡང་གོས་ཚོགས་སེབ་གབས་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་མར་བཏང་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་ཡོང་བ། འདྱི་བྱེད་
དགོས་པའྱི་མཚན་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལོ་རང་བཀག་ནང་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལོ་རང་
བཀག་ནང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་ག་དུས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱིར་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འད་པ་ོད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱིད་སོང་འདྱིར་བསད་
ཡོད། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་མྱིང་ཁུར་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པར་བཀའ་འདྱི་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་མཁེན་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། ད་ེཡང་
དུས་ཚོད་ཕར་འགང་བྱས་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། ལ་ོརང་བཀག་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་གང་གནང་ཡོད་
པ་ད་ེལ་ོརང་བཀག་ནང་ལ་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏགོས། གོས་ཚགོས་ཚགོས་རན་པའྱི་སྐབས་
སུ་བྱས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ "ཆོས་རྒྱགས་" ཞེས་པའྱི་ཚིག་དེར་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། འདྱི་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པས་སྔོན་མའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། སྔོན་མ་རོགས་སྣོན་དང་། འཚོ་
སྣནོ། ག་ར་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཁོང་དག་ེསོང་ཞྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཆ་ནས་ཚགི་འདྱི་ཡག་ས་རདེ་ཟེར་ནས་བཅུག་གནང་བ་རདེ་ཅསེ་འགེལ་བཤད་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཆོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དག་ེའདུན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ཐ་སྙད་གང་འད་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་མྱིན་
གནང་བཞག་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། ཤེས་ཡོད་
ན་ང་ཚོས་ལས་བསོམས་ནང་ལ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་བསོམས་ད་ེདག་
བཀའ་ཤག་སྔནོ་མས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གང་བཀདོ་པ་ད་ེག་རང་མ་གཏོགས་ང་ཚསོ་འགྱུར་བ་གང་
ཡང་བཏང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཚིག་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མེད་ན། རོགས་སྣོན་དང་། འཚ་ོསྣོན་ག་རེ་བེད་སོད་གཏོང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཏངོ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་ལ་རདེ། ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་ནད་ཡམས་འག་ོབསད་ཡོད་དུས། ད་
གྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ལྟར། དག་ེབཤསེ་ཟླ་བ་ལགས་ལ་ཞུས་པའྱི་གནས་
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སྟངས་བྱུང་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་གཞན་ལ་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བྱུང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་
འད་འདུག་མ་གཏགོས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་འདྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་སྐབས་སུའང་གང་ལྟར་ནང་ཆོས་ང་ོསདོ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སལེ་ཡདོ་ཟེར་
བ་ཞྱིག་འཁདོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་ཐགོ་ལ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཟྱིན་པ་རདེ།  

ད་ེནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིསྙན་ཞུ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་ཞུས་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱིས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་མ་
སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་གཅྱིག་དེ། ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེད་བྱས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་ཡོད། ལས་ཀ་གང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་
ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དགོན་པ་ཉམས་གས་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་
ཉམས་གསོའ་ིསྙན་ཞུ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ འདྱི་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ནས་འགོ་
འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༡ ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིསྙན་ཞུ་ག་ཚོད་འབྱོར་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས། འག་ོསོང་ག་ཚདོ་འག་ོའཆར་འདུག (Quotation) བང་རྒྱུ། ད་ེ
ཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་བངས་ནས་ཡར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་ང་ཚོས་སོམ་དངུལ་ཁོན་ནས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཞུས་
བཞག་ཡོད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིཆེད་དུ་ར་ེའདུན་འད་བྱུང་ན། ར་ེ
འདུན་གནང་མཁན་གྱིས་གནང་བ་རདེ། ད་ེལ་ང་ཚོས་བརྱི་འཇོག་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བརྱི་འཇོག་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཡྱིན་ཡྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཞུས་ཀང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ར་ེབ་ད་ེགང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དགོན་པ་ཞྱིག་ཉམས་གས་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ལ་ོརསེ་མའྱི་ནང་དུ་གཞག་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཡོང་ས་རདེ། 
ལ་ོརེས་མ་འཁུར་དུས་ང་ཚོས་སོམ་དངུལ་ད་ེཁུར་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། ད་ེནས་དངོས་སུ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དགོན་པ་གངས་ ༢༨༨ ཙམ་
ཡོད་རེད། དེའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་གངས་ ༢༨༨ རེད་མ་གཏོགས། ད་ེམྱིན་
པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་གཞན་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ོསོས་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ད་ེའདའང་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རདེ། ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ནང་དུ་དགོན་པ་ཆུང་ཆུང་ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ། ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་མྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡུལ་མྱིས་བདག་པ་ོརྒྱག་གྱི་
ཡོད་རདེ་དམ། གཞྱིས་མྱི་དང་ཡུལ་མྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རེད་དམ། ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་མེད་པའྱི་དགོན་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ནས་
རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་མ་འོངས་པར་ད་ེདང་དེའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་
འབ་སུ་འདུས་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐོག་
སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་འགོ་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་ད་ེལ་ཏོག་
ཙམ་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། མཉམ་དུ་ད་ེརྱིང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ཕག་བརངས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ ༦ ལྷག་བསད་ཡོད། དེའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆསོ་
རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་དྱི་བ་ཕེབས་པར་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ད་གྱིན་ལན་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་ནང་དུ་ "ཆོས་རྒྱགས་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེ། སྔོན་མ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ "འཚ་ོ
སྣནོ་" ཞསེ་བདེ་སདོ་བཏང་བསད་ཡདོ་པ་འད། བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་དརེ་དགངོས་ཚུལ་བྱུང་ནས་ "ཆསོ་
རྒྱགས་" ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་ས་རདེ། མ་འོངས་པར་ཚིག་འོས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བེད་སོད་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ད་ེབེད་སདེ་གཏངོ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་དགོན་པ་ཉམས་གསོའ་ིའཆར་གཞྱི་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རོགས་སོར་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད་གསུངས་སོང་ཞེས་
གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ད་ེཡྱིན་ན་སྱིར་འབྱི་རུ་དགོན་པ་ད་ེཡྱིན་པ་འད་འདུག སྱིར་འབྱི་རུ་དགོན་པ་
འདྱི་འཆར་གཞྱི་དང་ཆ་ཚང་ཕུལ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གསར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཉམས་གས་ོབྱ་རྒྱུ་མྱིན་པར་
སོང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་ཐུབ་མ་སོང་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གྲྭ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སོབ་ཡོན་སད་རྒྱུ་ད་ེ
དག་ལ་ཆ་རེན་བཟོས་བཞག་ཡོད་རེད། ཆ་རེན་ད་ེདག་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། ཆ་རེན་མ་ཚང་བར་གཅྱིག་ལ་སད་པ་ཡྱིན་ན། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བཀནོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཆ་རེན་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་
པ་རེད། གལ་ཏེ་ཆ་རེན་འཇོག་སྟངས་ཐད་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་སོང་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་ནས། གང་འད་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་
འདུག་ལྟ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་སོབ་ཡོན་སོད་སྟངས་སྐོར་ལ་གོས་བསྡུར་རྱིམ་པ་ ༤།༥ ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལོ་ལམ་སང་འགྱུར་བ་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེསེབས་པར་སངོ་ཙང་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
ལ་ོརེས་མ་ནས་སོབ་ཡོན་སད་རྒྱུའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་མཉམ་དུ་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྒྲྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྐབས་དརེ་ཆ་རནེ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དགངོས་ཚུལ་
གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ད་ེདག་ལ་རགོས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད་པ་ད་ེའད་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ལ་ོལྟར་སོར་བྱ་ེབ་ ༥ ལྷག་ཤེས་ཡོན་རོགས་རམ་རང་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའང་
བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཁ་ོནར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་གཅྱིག་ལའང་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ངོ་བཤུས་ད་ེཚོ་རྒྱུན་ལས་ལ་གཏོང་བའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་འདུག ད་ེའད་
ཞྱིག་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུང་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རུ་སོག་སོབ་ཡོན་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན་སྐོར་
རདེ། ད་གྱིན་ལས་བསོམས་ནང་དུ་འཁོད་པ་ལྟར། རུ་སོག་ལ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་སོབ་ཡོན་སོར་ ༧༥,༦༠༠ རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་
རྱི་རྒྱུད་ལ་སོབ་ཡོན་སོར་འབུམ་ ༡༨ བཅས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ། ར་
བའྱི་བོད་པ་དང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོན་ས་ེཁག་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོདབྱ་ེབ་འབྱེད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ད་ེའད་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དགོན་ས་ེས་ོསོའ་ིནང་ལ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་དང་། ཧྱི་མཱ་ལའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་
པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་གངས་ཀ་ད་ེ།ཤེས་ཐུབ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བསམོས་
ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་དགེ་འདུན་པ་གངས་ ༤༡,༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པའྱི་ནས་ཧྱི་མཱ་ལའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ 
ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དགོན་པ་ད་ེདག་རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངའ་ས་ེཚོས། ལ་དྭགས་ནས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
དང་། ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་དགོན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨུཏྟརཱ་ཁནྜ་ནང་ལ་དགོན་པ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ས་མཚམས་ལ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ། མ་འོངས་པར་སྱི་ཀྱིམ་དང་ཨ་རུ་ཎཱ་ཅལ་མངའ་སེ་
གཞུང་སོ་སོར་འབེལ་བ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་བ་རེད། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སོབ་སོང་ད་ེབོད་པས་
མུ་མཐུད་ནས་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་པ་ཡང་རེད། ཡྱིན་ནའང་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའམ་སོབ་གཉརེ་བ་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་དགོན་པ་ནང་ལ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དའེྱི་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་
མངའ་སེ་སོ་སོས་མཐུན་འགྱུར་ཕན་བུ་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་གཉྱིས་ཀས་ཐབས་ཤེས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚ་ོམཉམ་གནས་ཡྱིན་ཡྱིན་པ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་ཏན་ཏན་
ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམས་ནས། ཧྱི་མཱ་ལའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགོ་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོ། ར་བའྱི་ལོ་རེར་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་སྲུང་
བརྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ལ། ཕར་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་རེད། འདྱི་
གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆའྱི་དཀའ་རྙགོ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརདེ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་རང་ལ་ད་ེའདའྱི་བད་ེ
སྡུག་ཞུ་དགསོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ཧྱི་མ་ཅཱལ་ (Chief Minister) ལ་བཅར་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་
རྱི་རྒྱུད་གཞན་གྱི་མངའ་ས་ེགཞུང་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་ས་ེནང་ལ་
རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཞྱིག་ཀང་བཙུགས་གནང་འདུག རྱིག་གཞུང་འགན་འཛིན་དེར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་
པའྱི་བོད་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ནང་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་ནས་དག་ེའདུན་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ། བཙུན་མ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐ་ོ
གཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་དང་། ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་ན། ལ་ོརརེ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་ས་ེནས་ཡྱིན་པའྱི་དག་ེའདུན་
པ་དང་། བཙུན་མ་རྣམས་ལ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་ས་ེགཞུང་ནས་སོར་ ༨༠༠༠ ནས་སོར་ ༡༢,༠༠༠ བར་ལག་དངུལ་གནང་
རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་འདུག ངས་འཇམ་དཔལ་དབང་འདུས་ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངའ་ས་ེ
གཞན་ལ་འག་ོཔའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོཨ་རུ་ན་ཅཱལ་མངའ་ས་ེལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། མངའ་ས་ེགཞན་ལའང་ད་ེའད་བྱེད་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། བོད་པ་ཚོ་སབས་བཅོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚོས་ཏགོ་ཙམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཁ་ོརང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
སོང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་གསོས་དང་མ་གསོ་ཟེར་བ་དེ། 
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དངུལ་འབོར་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དག་གས་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཟླ་རེར་སོར་ ༣༠༠ དང་སོར་ ༣༧༥ རེད། ཡྱིན་
ནའང་དགནོ་ས་ེས་ོསོས་བདེ་སདོ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ཁག་ཅྱིག་དག་ེའདུན་པ་ས་ོསོའ་ི
ཕག་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་གནང་བ་ད་ེདངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མེད་པར་
སོང་ཙང་། ལ་ོགཅྱིག་ནང་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་དག་ེའདུན་པ་ཚའོྱི་གསོལ་དདོ། དག་ེའདུན་པ་ཚརོ་ཞལ་ལག་བཀག་རྒྱུར་བདེ་
སོད་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེདག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སོབ་ཡོན་རག་མཁན་དང་། རག་བསད་པ་ད་ེཚོར་ཆུ་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་རག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ། མ་ཐོབ་མཁན་
ཡྱིན་ན་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཆ་རེན་མ་འདང་བའྱི་རེན་འཕད་པ། ཆ་རེན་མ་འདང་བ་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་ལས་ཀ་གང་
འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་ང་ོབོ་འད་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཆ་རེན་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ལྷག་པར་དུ་སབོ་ཡནོ་བཟ་ོའད་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་འཛནི་སོང་གྱིས་ལམ་སྟནོ་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་
དུས། ཆ་རནེ་མ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་མེད་ལུང་མེད་ཆགས་བའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་རེད། ཆ་རནེ་བཞག་ནས་ཆ་རེན་མ་ཚང་བ་
ཡྱིན་ན་ད་ེལ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཆ་རེན་འཇོག་སྟངས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་ན་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་རགོས་གནང་། ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་ཆོས་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛིན་མཁན་ད་ེཆོས་སེ་
ཁག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་རེས་ལ། གང་ལྟར་ནང་ཆོས་ད་ེསེར་མ་ོབ་གཅྱིག་པུ་མ་
ཡྱིན་པར་ས་སེར་གཉྱིས་ཀས་སོབ་སོང་བྱེད་དགོས་པ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ་ཡང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་རེད་དེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ལེན་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་རྟནེ་གཞྱི་ད་ེདགནོ་ས་ེཁག་དང་། ཆསོ་ས་ེཁག་ད་ེདག་ལ་
རྱི་བཞྱིན་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། ནང་ཆསོ་སབོ་སངོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ནང་ཆསོ་ཉམས་ལནེ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེས་བ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་
ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་
སོང་།  
ད་ེནས་དགོན་སེའྱི་གནས་སྟངས་དང་། མ་འོངས་པར་ནང་ཆོས་སེལ་རྒྱུ། ས་སེར་ཕོ་མོ་ཚང་མར་ལས་འགུལ་བང་སྒྲྱིག་
དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོས་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བསར་
ཞྱིབ་བྱས་ནས། དེས་ཕན་ཐོགས་དང་ནུས་པ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་གཅྱིག་བལྟས་ནས། ལས་གཞྱི་གསར་པ་གང་
སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེགའྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་ཉ་ེབའྱི་རྱིགས་བདག་ཚབ་དེར་ "ལས་ཚབ་" ཅེས་གོ་ཡྱི་འདུག ཡང་
ལས་ཚབ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ག་ོཡྱི་འདུག ད་ེགང་འད་ཡྱིན་ན་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ཉེ་
བའྱི་རྱིགས་བདག་པའྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་སྱིད་སོང་ལས་ཁུངས་ལའང་ཚིག་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་སྐད་ཆ་འཆད་རོགས་ཟེར་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་རེན་པས་
ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ད་ེཝཱ་ར་ཎ་
སྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་རེད། བར་ལམ་ནས་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་སྐུ་
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ཚབ་གཅྱིག་མར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ། སྐུ་ཚབ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ངསོ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ཙང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་འགོ་ཏུ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་ཞུ་ས་དང་། འགན་ཞྱིག་བསྐུལ་
ས་ཡོད་བསམས་ནས་ཞུ་མཁན་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྙོག་ག་ཚ་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། མ་འོངས་
པར་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས། སྔོན་མའྱི་ང་ོབ་ོའདྱི་རང་འཇགས་གནས་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གང་འད་བྱེད་དགོས་
ཀྱི་འདུག ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལས་དུས་དང་ལས་ཡུན། དུས་ཚོད་ད་ེའད་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཡུན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེསྔོན་གྱི་ངེས་སྟོན་པ་དེའྱི་
དུས་ཚོད་འཁྱུར་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་ལ་བསར་བསྐ་ོབྱས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་རོར་གྱིང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་
ནས་ག་དུས་མེད་པ་ཆགས་ཡྱིན་མྱིན་མཁེན་མ་སོང་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བནོ་ནས་རྟོག་
ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་དརེ། འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ད་ེསྔོན་མ་ནས་འཛནི་སངོ་གྱི་ཆ་ཤས་ནང་ལ་
བཅུག་ཡོད་ས་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་བསམས་པ་འད་པ་ོཞྱིག་མ་གཏགོས། འཛནི་
སོང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སེ་ཚན་ནང་ལ་མ་འཇུག་དུས། ར་བའྱི་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་ལས་
བསམོས་ད་ེཚ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སེབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ནང་དུ་བཅུག་མེད་
པར་སོང་ཙང་། ལས་བསོམས་ནང་དུའང་བཅུག་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆོས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་མ་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་སོང་ཁང་གྱིས་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་རོགས་ཞེས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཆ་རེན་གཅྱིག་ད་ེའགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནང་ལ་ཚགོས་མྱི་གཅྱིག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་ཡོད་
པ་འད། ཡྱིན་ནའང་འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དེ། ཕལ་ཆརེ་ཕ་གྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་འགན་འཛནི་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་དུ་སེབས་པར་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཏོང་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཁབ་ཁོངས་སུ་མ་བརྱིས་པ་དང་། 
ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་བརྱིས་པ་ད་ེའད་ཆགས་འདུག  
 ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་འདྱིར་ལངས་སོད་མཁན་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། ཀ་རོར་སང་གསུམ་ལ་སྐོར་བསོད་སྐབས་
འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ཆ་ཚང་བལྟ་སྐོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འགན་འཁེར་མཁན་ཚོ་ཐུག་པ་ཡྱིན། 
ཚོགས་མྱི་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། འགེམས་སྟོན་ཁང་དེར་ཁང་ཐོག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁང་པ་ཆེ་ཆུང་ཁོན་བསོམས་ན་ར་བ་འདྱིའྱི་ཕེད་ཀ་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེགཉྱིས་ནང་
ལ་ཅ་དངོས་དང་། བོད་ཀྱི་གནའ་རས་རེད། ཐོན་ཁུངས་རེད། གོན་ཆས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་
འགེམས་སྟོན་ཁང་ཚད་དང་ལྡན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའང་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་
ཡང་མ་རེད། འཇམ་དབྱངས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་སོང་ཁང་ཐོག་མར་ཟ་ཁང་གྱི་ངོ་བོ་དང་། ད་ེནས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་
མཚན་ཐོག་ལ་ཕུལ་བ། ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་མར་གསོལ་རས་གནང་བ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་ ༣༢ 
རྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ད་ལྟ་གྲུབ་འབས་ཐོན་བཞག་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཧོབ་ད་ེབྱུང་བ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
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ནས་མ་རེད། འགན་འཁེར་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུའང་གཞལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། དངོས་
གནས་དང་གནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོབོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དང་། སྔ་མ་ོབོད་ས་མ་ཤོར་བའྱི་སྔནོ་ནས་
རོར་གྱིང་ལ་བསེབས་བསད་པའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁོག་ད་ེཁེར་ནས། བོད་པའྱི་གནད་དོན་
འགེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་སེལ་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་
པ་ལྟར། ཡུལ་མྱི་ཚ་ོལའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཁྱིད་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་
ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་བསྟན་བདག་བ་
ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགོན་སེ་ཁག་གྱིས་གནང་བཞག་པ་ད་ེདག་འཁོད་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ལས་བསོམས་ནང་གང་ཡོད་པ་ད་ེརང་སོར་བཞག་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཚིག་གཅྱིག་འགྱུར་
བ་བཏང་མེད། དག་ནོར་ཕན་བུ་བལྟས་ཡོད་མ་གཏོགས། རང་སོར་བཞག་ཡོད། གཅྱིག་བྱས་ན་ཕལ་ཆེར་ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་
འགོ་བསམ་གྱི་འདུག ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་དང་པོ་ཁབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་སོང་བྱ་རྒྱུ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་རང་གྱིས་འགན་ཁེར་ནས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ནད་རླབས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་
ཡར་སེབས་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཡར་སེབས་ནས་སྱིད་བྱུས་གསུམ་ཟྱིན་པ་རེད། སྔོན་འགོག་ཁབ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེནས་ནད་ཀྱི་མནར་བསད་པར་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ། ནད་ཡམས་འདྱི་རེན་པས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་
འཕད་པར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་གསུམ་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱི་དང་དུས་མཚུངས་དགོན་ས་ེཁག་ནས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
གྱིས་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ། ལ་ོརསེ་མའྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཏན་ཏན་གསལ་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 
 འདྱི་ལས་བསམོས་ནང་འཁདོ་མདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། གཏྱིང་ནས་ད་ེལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན་ཞསེ་
གསུངས་སོང་། འདྱི་ལས་བསམོས་ནང་འཁོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་ཡྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་བཀའ་
གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དོ་བདག་སོ་སོ་འདྱིར་མེད་པ་སོང་ཙང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་བར་ལ་གསལ་བསྒྲགས་སོང་བའྱི་སྐབས་ལ་དགོན་ས་ེཁག་དང་། བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཏོག་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་སྐབས་ཕག་རགོས་གནང་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་བང་བསྒྲྱིགས་པ་གཅྱིག་
ད།ེ ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་མཚམས་ད་ེག་དུས་ཆད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མེད་པར་སོང་ཙང་། ཏོག་དབྱྱིབས་
གཉན་རྱིམས་ཐོག་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཕག་འཁེར་ར་ེར་ེའབུལ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་འཕདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བསྒྲྱིགས་བཞག་ཡོད། འཚེམས་ལུས་མེད་པ་དང་། ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐབས་ད་ེདུས་རོགས་གནང་མཁན་ཚང་མར། 
དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མྱི་ཕར་ཚུར་རྒྱུགས་ནས་རོགས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ང་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུའྱི་ཕག་འཁེར་ར་ེར་ེའབུལ་དགོས་བསམ་པའྱི་
བང་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་ཡོད།  
ད་གྱིན་ཨྱི་ཊ་ལྱི་རོགས་དངུལ་སྐོར་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་དེ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
གོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐོར་གཏང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་དུས། ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་ོནས་རག་འདུག ལ་ོ ༢ 
བསྟུད་མར་རག་འདུག ལོ་ ༣ པ་དེར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་མྱི་གངས་ ༢༡༠ ལ་རོགས་དངུལ་དེ་རག་ཡོད་པ། དེའང་ང་
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ཚོས་མང་པ་ོཞྱིག་དེད་ནས་ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་ (Buddhist Union) ལ་བར་འདེད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠།༡༡ 
ལ་མ་གཏོགས་དངུལ་ཚུར་རག་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བགོ་འགེམས་བྱ་རྒྱུར་དུས་འགོར་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད་
འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་རན་དང་མ་རན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མཁན་ལས་ཟུར་རྣམ་པའྱི་ཐོ་གཞུང་གསུངས་པ་དེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༨ ལ་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས། དའེྱི་སྔནོ་ལ་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་དགངོས་སྐོར་ཞུས། ད་ལྟ་
འདྱིར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ། སྐབས་དེ་དུས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པར་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས། བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཆསེ་ ༨ ལ་བསར་
ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་མཇུག་འབས་ལ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གོང་དུ་ངས་ཐ་ོགཞུང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་
ད་ེའདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཡང་བསར་བསར་ཞྱིབ་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལྟ་ཆོག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེའྱི་སང་ལ་གནད་དོན་གཅྱིག་དེ། མཁན་པ་ོདང་། མཁན་པ་ོལས་ཟུར་ཟེར་བ་ད་ེཡོངས་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། ཆོས་
བརྒྱུད་གང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་མེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བལྟ་དགོས་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། མཁན་པ་ོདང་མཁན་ཟུར་ད་ེ
ཆསོ་བརྒྱུད་ཚང་མར་ཁབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ེགའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་
རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྱི་བར་ལན་གསལ་པ་ོརག་མ་སོང་། གཅྱིག་བྱས་ན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་
གྱིས་གསན་ནོར་ཐེབས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ངས་ཞུས་པ་དེ། སྱི་འཐུས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ལྷན་ཁང་སུ་དང་འབེལ་བའྱི་རྒྱབ་
གཉེར་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེལ་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་སད་པ་ག་ར་ེརེད་ལབ་པ་མ་གཏགོས། རྒྱུན་ལས་ལ་
ང་ོབཤུས་ཁརེ་ཤོག་ཅེས་ཞུས་མེད། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
གཉྱིས་ནས་དགོན་པའྱི་གནད་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་རེན་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་འདུག ཆ་རནེ་ཚང་གྱི་མེད་ན་མེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འཆད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དང་པོ་ནས་ཕར་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཆ་རེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚང་
ཡོད། དགོན་པ་ཉམས་གསོ་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Engineer) གྱིས་ཡྱི་གེ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མར་ཕབ། རྒྱབ་གཉེར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བཅས་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད། ད་ེམ་ཟད་ཆ་ཚང་དུས་
ཐགོ་ལ་ཕུལ་ཡོད། ད་ེནས་ཟླ་བ་ ༢།༣ རེས་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཅྱིག་པུར་ཡྱི་ག་ེབཏང་འདུག དེར་བཀའ་འཁོལ་མེད་
ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། ཆ་རནེ་ཚང་འདུག་དང་མྱི་འདུག་སྐོར་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་འཁདོ་མྱི་འདུག དགནོ་པར་ང་ོབཤུས་སེབས་མྱི་
འདུག ང་ལའང་ང་ོབཤུས་སེབས་མ་སོང་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། རྒྱུན་ལས་ལ་ང་ོབཤུས་གཏོང་དགོས་རེད། ངས་དུས་ནམ་
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ཡང་ཞུས་མདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ཟྱིན་བྱིས་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ནརོ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དརེ་རསེ་མ་མཉམ་དུ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་བསར་ཟློས་འད་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ནན་ཏན་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 
ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས ་ཚོགས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ ་དགོད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིརྒྱ་ནག་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ངོ་བོ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Delta 

Variant) དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་ལུགས་རྱེིས་
མེད་ཀྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ཁག་གྱི་ངོས་ནས་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་
ཡོད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ངསོ་ནས་མྱི་མང་ལ་སྨན་དང་། བཟའ་འབྲུ། ད་ེམ་ཟད་འགགོ་ཁབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་རམ་ཞེ་དག་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་གཅྱིག་ལ། བོད་པའྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་དང་ལམ་
སོལ་ཞེས་གསུང་སོལ་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནད་ཁབ་གདལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིཁྱིམ་ཚང་ནང་
ལ་སྐུ་ཕུང་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད། ས་ོསོའ་ིནང་མྱི་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཕུང་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུར་ཞེད་སྣང་
སསེ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལྷག་པར་དུ་གཞནོ་སེས་རུ་ཁག་ཡྱིན་ནའང་
རེད། གང་ཟག་སེར་པ་ད་ེའདས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་མཁན་མང་པོ་བྱུང་འདུག དེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ལེགས་གསོལ་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་
ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་ད།ེ ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གནས་པའྱི་
དགོན་སེ་ཁག བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་ང་རང་
ཚོས་མཐུན་འགྱུར་འད་མྱིན། དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གཞན་ཐོག་ནས། 
གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཐུབ་རྒྱབ་སོར་གནང་དགསོ་རྒྱུ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དར་སལེ་དང་། སྲུང་སོབ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོ་སོས་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གནད་དོན་འདྱི་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་ས་ེཁག་གྱི་བོན་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག  ངའྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་དེ་དག་དངོས་
གནས་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། གནད་དནོ་འདྱི་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བསྣམ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཞེ་དག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་
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བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོཨ་ཅང་ཅང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་མཚམས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་དངོས་གནས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ད་ེགནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་མངའ་སེ་གཞུང་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་དབུས་གཞུང་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་འཚབ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་བསོད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་། ས་གནས་ནས་མ་ཐོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ཕྱི་ནས་གོ་བར་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་ཆ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་རོང་དཔོན་ནས་དཀའ་ངལ་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་སོབ་གྲྭ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོན་པ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ཆ་
ནས་ས་གནས་དརེ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོཆགོ་གྱི་མེད་པ། ད་ེལ་ད་ོཕོག་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དགོན་པ་ད་ེཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེདག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེ
དག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཚོ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་
མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་དགོས་པ། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་ད།ེ སྔར་ལས་ལྷག་ཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གལ་
ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེང་རང་ཚོའྱི་བང་མཛོད་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ནའང་། རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་
གར་ཡྱིན་ནའང་རེད། བལ་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་དགོངས་
བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་འགོ་བཞྱིན་པར་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ལས་བསམོས་ད་ེབཀའ་ཤག་སྔནོ་མའྱི་ལས་བསམོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། གང་ལྟར་ལས་བསོམས་ད་ེ
བཀའ་ཤག་སྔ་རེས་སུས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིས། ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ད་ེམར་གཅྱིག་མཇལ་ཡོང་དུས། གང་ལ་
གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་འདུག་བསམ་བསམ་བྱུང། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་། དའེྱི་རེས་འབེལ་གྱིས་བཀའ་ཤག་ད་ེཚ་ོཚང་མས། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ོསོའ་ི
ལུང་པ་མྱི་ལ་ཤོར་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁེངས་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་རེད་དེ། གང་ལ་
གང་འཚམ་དང་གང་ཐུབ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཏན་ཏན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ལས་བསོམས་འདྱི་
མཇལ་ཡངོ་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་བསམ་བསམ་བྱུང། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག 
ང་རང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དགོན་སེ་
གྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེཚརོ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞབས་འདགེས་ག་ཚདོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། དགནོ་ས་ེགྲྭ་
ཚང་གྱི་ངོས་ནས་ན་ནྱིང་ད་ལོའ་ིནད་ཡམས་སྐབས་སུ་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་མ་མྱོང་བ། 
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དེ་རྱིང་ཁ་སང་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་བྱ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དང་རབ་བྱུང་ངུར་སྨྲྱིག་སེ་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་
མཁན་ད་ེའད་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ན་ནྱིང་ད་ལོར་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་ཧ་
ལས་པའྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་དང་། ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱི་བརྱེིད་ཆེན་པོ། སུ་གང་ཞྱིག་གྱིས་བྱས་མ་ཐུབ་པ། འབུར་དུ་ཐོན་
པའྱི་གྲུབ་འབས་ཆནེ་པ་ོདང་། ཞབས་ཕྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབས་སོང་། ད་ེཡང་ཚགོས་ས་ེམང་པ་ོགང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། དགོན་
ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་
ཆེན་པ་ོབསངས་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་བརེད་ཐབས་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ད་ེརྱིང་འདྱིར་དུས་ཚདོ་སྔ་ཕྱི་བྱས་ནས་ད་ེཕལ་ཆེར་འཁདོ་མེད་
པ་འད། གང་ལྟར་ཧ་ལས་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆེན་པ་ོདང་། བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསངས་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འབྱུང་
འགྱུར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་གཞྱི་ནས་སྔོན་རྱིས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་
བཤད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་
མང་པ་ོགང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  
སྱིར་བཏང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་དོན་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོ་སྒྲྱིག་གནང་བ་དང་། ཟབ་སོང་སད་པ། 
འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་པ། ད་ེའད་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གོ་སྒྲྱིག་དང་། སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་
གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་སེད་པ་དང་། གང་སར་སྱིན་པ་བཏང་བ། སོབ་ཡོན་སད་པ། རོགས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཧ་ལས་པ་
བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་པ་ད་ེསྤུས་དག་པ་དང། ཚགས་ཚུད་པ། མཇུག་བསལེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ས་ོསོར་ཚརོ་བ་ད་ེཡོད། ངས་འདྱི་ནས་།ཤེས་ཚདོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀྱིས་གེང་སོང་གནང་སོང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བསྒྲྱིགས་
ནས། ལས་རྱིམ་ད་ེདང་པ་ོསྒྲྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་། སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོལྟ་ཡོང་དུས། ཧ་ལས་པ་ཡག་
པོ་འདུག དེ་ཚོ་མཇུག་ཡག་པོ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་པ་འདུག་
བསམས་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་སྐབས་གཉྱིས་ཙམ་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ཐོན་པའྱི་མྱི་རང་གཅྱིག་ཀང་གདོན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསོ་
སོང་ངམ་སེད་སྱིང་བྱས་པའྱི་མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་ཅེས་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་འདོན་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དངོས་གནས་
བྱས་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་པ་རེད། གོ་སྒྲྱིག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཟབ་སོང་སད་ཡོད་
རདེ། སོབ་གས་ོསད་ཡོད་རེད། ད་ཆ་སྐབས་གཉྱིས་ཙམ་དནོ་ཡོང་དུས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གས་ོསོང་བྱས་པའྱི་མྱི་
དེ་དང་དེ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་རེད་སྙམ། མཁས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད་ནའང་། མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་
སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྐྲུན་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དག་ེབཤེས་མ་ཚ་ོལ་གང་སར་
ནང་ཆསོ་ང་ོསོད་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱིངས་ཆ་མང་པ་ོའདུག ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་གས་ོསངོ་བྱས་
པ་དང་། ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་འག་ོསོང་བཏང་ནས་བཟསོ་བཞག་པའྱི་མྱི་ད་ེསོབ་སོང་ཐནོ་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་མྱིག་གྱིས་མཐངོ་
རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ལས་དོན་གང་ཡང་གནང་རྒྱུའམ་མཇལ་རྒྱུ་མེད་དུས། ད་ེཡང་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག 
ད་ེའད་སོང་ཙང་གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་གྱི་སབོ་ཐནོ་པ་ད་ེཚ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གས་ོསངོ་བྱས་བཞག་
པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོཚ་ོལའང་མཐོང་ཞྱིག་སད་ནས། ཁ་ོརང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ད་བར་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་རྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡདོ་
རེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་གྲུབ་འབས་དེར་མྱིག་གྱིས་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་དང་། ག་ོསྐབས་ད་ེངེས་པར་དུ་
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འབུལ་དགསོ་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་བཀའ་།ཤག་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་དནོ་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས། ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འག་ོསོང་ཞྱིག་བཏང་ནྱི་བཏང་བསད་པ་དང་། ག་པར་ཡོད་མེད་གསལ་ཁ་མེད་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་མྱི་
འདུག་སྙམ། དེར་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བྱས་
ནའང་མ་བྱས་ནའང་། འགུལ་བསོད་ཅྱིག་བརྒྱབ་ནའང་མ་བརྒྱབ་ནའང་། ར་འཛིན་བྱེད་ས་དང་གཞྱི་བཅོལ་ས་དེ་བཅའ་
ཁྱིམས་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་མ་
བརལ་བ་ཞྱིག་བྱས་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞ་ེདག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་
ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་ཞསེ་བྱིས་ཡོད་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ "རྱིས་མེད་" ཅེས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རདེ། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་རྱིས་མེད་ཟེར་བ་དང་། ས་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུག ད་ེཚ་ོགང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་དང་འདྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འགོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། ང་ལ་ཉམས་མྱོང་ཞྱིག་ཡོད། ང་ལོ་འགའ་ཤས་གོང་ལ་རྒྱུན་ལས་བསད་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དགོན་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་ཐ་ོཡང་བཅུག་རྒྱུའམ་མྱིང་འདགོས་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྔོན་མ་ནས་གཏན་འབེསབ་ཡོད་རེད། དགོན་པའྱི་མྱིང་འདོགས་
རྒྱུ་དང་། མཚན་ཐོ་བརེ་པོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་འད་འཆད་མཁན་བྱུང་སོང་། དགོན་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མཚན་
འདོགས་སྟངས་དང་། མྱིང་འཇུག་སྟངས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སེ་ཚན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་མ་གསལ་བ་
མང་པ་ོཞྱིག་བླུགས་འདུག ང་ཚོས་ད་ེདག་གཞྱི་ག་པར་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། ཁུངས་ག་པར་བཅོལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཚར་
ཚར་བ་རདེ། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་འདུག ང་ཚསོ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརན་ལ་གསོལ་ཕགོས་གནང་བ་དང་། སྐུ་བརྟན་ཁག་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་
བ་ད་ེའད་མང་པ་ོའདུག གསལོ་ཕགོས་ད་ེཚ་ོའབུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ཚགོས་གསག་རྒྱུ་དང་། བསོད་ནམས་གསག་རྒྱུ་
ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གང་གནང་བ་ད་ེཁུངས་འཁོལ་བ་ཞྱིག་དང་། མཐའ་མ་དེར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པ། གྲུབ་འབས་
ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ལྷག་རྱིང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་བརྟེན་ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། སོབ་ཁྱིད་བྱས་མ་ཐུབ། དཔ་ེཁྱིད་དུས་ཐོག་
འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་འཕད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་
འཚམ་དག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་ཡྱིན་
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ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གདན་ས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབོད་
བསྐུལ་ཐོག་ནས། འདས་པའྱི་དུས་སུ་དཔ་ེཁྱིད་བྱས་མ་ཐུབ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ད་ེཚོར་དུས་ཚོད་འཕར་མའྱི་ཐོག་ནས་
སོབ་ཁྱིད་ཡངོ་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་བྱུང་། འདྱི་ཅྱིག་
དན་གྱི་འདུག ར་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་དུས་རྟག་ཏུ་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་དཔེ་ཁྱིད་དང་སོབ་སོང་ཐོག་དམྱིགས་
བསལ་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསར་ཟློས་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ས་ོསོའ་ིབསད་ས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་
ལ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་ཐོག་མ་
ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་
གར་ས་ོཔ་ོད་ེཚརོ་ཟས་སྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་རགོས་རམ་གནང་བ་དང་། ཞལ་འདེབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགས་
ཚུད་ཞེ་དག་གནང་སོང་། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཐོག་མར་ནད་ཡམས་བསེབ་པའྱི་
སྐབས་སུ་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་མངའ་སེའྱི་གཞུང་གྱི་སྱི་ཁབ་
བོན་ཆེན། སྐབས་ད་ེདུས་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ོརང་ལ་སོར་འབུམ་ ༢༠༠ 
ལྷག་ཙམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཅེག་ཕག་ལ་ཕུལ་ནས། གང་ལྟར་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་དོན་ད་ེའད་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྐབས་ད་ེདུས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཚགས་ཤོག་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཟས་སྱིན་སྐོར་ཐོན་ནས་ཡུལ་མྱི་བར་ལ་འཆམ་མཐུན་རདེ། མ་འོངས་
པར་འབལེ་ལམ་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གནད་ལ་འཕྱིགས་པའྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

                                                         
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཕགོས་སྐོར་ལ། ད་གྱིན་ངས་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས་རྒྱབ་གཉེར་གྱི་ང་ོབཤུས་ད་ེསྱི་འཐུས་ལ་གཏོང་སོལ་མྱི་འདུག་སྟེ། གལ་ཏ་ེང་ོབཤུས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་ང་ཚོས་འབུལ་རོགས་ཞུ་ཆོག ད་ེགསར་གཏོད་བྱས་པར་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལ་རྒྱབ་གཉརེ་ད་ེབཏང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབལེ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྙན་སེང་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འདྱི་ཚང་མས་གསུངས་པ་
དང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ད་ེག་རང་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དགོན་ས་ེཁག་དང་བསྟན་བདག་བ་མ་
ཚོ། གཞན་ཡང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རོགས་གནང་བཞག་པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་གསུང་མཁན་
དེས་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེ་གཞུང་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། ར་བའྱི་ཀར་ན་ཊ་ཀར་བོད་པ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མངོན་
གསལ་དདོ་པ་ོཞྱིག་རདེ། རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ནས་ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་འདྱིར་ཁ་ོ
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ཚསོ་རགོས་ག་ཚདོ་བྱེད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་
གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པར། དགོན་སེ་ཁག་ད་ེཚོར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རེད། བལ་ཡུལ། ད་ལྟ་ངས་འདྱིར་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོབྱས་ནས་ལུང་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
མྱིན་ཏེ། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་དགོན་པ་ཁག་དེ་དག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཟུར་དུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བྱེད་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོ་
གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། གཞན་པ་ནས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་བ་དེ། ད་ེག་རང་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་
ལྟ་བར་དུ་བོད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག དང་པ་ོབོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་ད་ོསྣང་སེབས། ད་ེནས་
གཞྱི་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྙེད་ནས། ཆབ་སྱིད་སང་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཆེ་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགསོ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོངས་
པ་ད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་དགོན་སེ་ཆེ་ས་ད་ེདག ཡང་མྱིན་ན། དཔལ་ནཱ་ལེན་དའྱི་ནང་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ཆེན་པ་ོད་ེའད་
བཟ་ོའཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཡང་མྱིན་ན། དེང་སང་གྱི་ (International Buddhist Studies Centre) ད་ེའད་བཟ་ོའཐུབ་རྒྱུ། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆསོ་ཐགོ་སབོ་སངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགངོས་
པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་པའྱི་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བང་སྒྲྱིག་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཟ་ོདབྱྱིབས་འད་པ་ོཞྱིག་འཐོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། དེ་རྱིང་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མ་
འངོས་པར་དགོན་ས་ེཁག་ལ་གཟྱིགས་སྐོར་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ང་ོསོད་ད་ེདག་ཚད་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའྱི་བང་རྱིམ་ཞྱིག་
ཀང་སྒྲྱིག་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ཆེས་ད་ེསྔ་ནས་བཀའ་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་དགོན་པའྱི་
ལྡེབས་རྱིས་ད་ེཚོར་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ད་ེཚ་ོའབྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་བ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཡྱིག་
སང་ལ་གཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ། བོད་པའྱི་དག་ེའདུན་དང་བཙུན་མ་ཚོས་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནའ་བ་ོརྒྱ་གར་གྱི་མཁས་
པ་ཚོས་བརམས་པ་རང་རང་ཐོག་སོབ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐོང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཐག་ཉ་ེརུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། མ་
འོངས་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་ཡྱིན་ནའང་དགོན་སེ་ཁག་ནང་ལ་གྲྭ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། 
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐུགས་རེས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཕོགས་སུ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གོམ་པ་ས་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བལ་ཡུལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འབྲུག་ནང་ཕར་ཚུར་འག་ོརྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་
གཏོགས། སྱིར་བཏང་འབྲུག་དེ་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་རྙོབ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་
གཏོགས། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སང་ལ་སྐུ་ལས་བསནོ་དང་སནོ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཅྱིག་པུ་མ་
རེད། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀས་རོགས་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ས་གནས་མཉམ་དུ་
འབལེ་བ་དའེང་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་གྱིན་ཡདོ། ལས་ཀ་མཉམ་རུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའདའང་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་མང་ཆེ་བ་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་འདུག ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་ལ་
བསྟན་བདག་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། དགོན་ས་ེཁག་གྱིས་ཞབས་འདེབས་ཞུས་པའྱི་སྐོར་ད་ེརེད། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་རང་
རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ལས་ཀ་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཆོད་འབུལ་དང་སྨོན་ལམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ལས་
གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་དསེ་ནུས་པ་གང་འད་ཞྱིག་འཐནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཕན་ཐགོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེནས་གང་བྱས་པ་ད་ེདག་སྤུས་དག་པ་ོཡོང་བ་དང་། ད་ེདག་རྒྱུན་འཁོངས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེ
ག་རང་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ལས་གཞྱི་རེར་དཔད་ཞྱིབ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ལྷན་ཁང་ཚརོ་
མངགས་ཡོད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ལ་ོདྲུག་བདུན་བྱེད་ཡོང་དུས། སབོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་
གཞྱི་ད་ེལོ་དྲུག་བདུན་བྱས་བསད་པ་རེད་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ལ་ོ ༦།༧ བྱས་
པའྱི་རསེ་ལ་ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེགང་རདེ། དགསོ་པ་ད་ེགང་རདེ། དནོ་དག་ད་ེགྲུབ་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགྲུབ་མེད་
པ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབྱས་ནས་གྲུབ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབསྒྲུབ་རྒྱུར་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་སོལ་ཞེ་
དག་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བསར་ཞྱིབ་ངསེ་པར་དུ་བྱ་རྒྱུའྱི་བང་སྒྲྱིག་བསད་ཡདོ་།  
ལྷག་པར་དུ་ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་སའྱི་ཁབ་ཁོངས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། དེར་དངོས་སུ་ཕྱིན་
ནས་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོ་རྒྱུས་ལོན་དང་། རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་བཟོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལས་བྱེད་ཚོ་ཕར་ཚུར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས་ཏོག་ཙམ་འགོ་མདོག་ཁ་པོ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ལས་གཞྱི་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་འགོག་འཐུབ་རྒྱུ་དང་། བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་བྱེད་འཐུབ་
རྒྱུར་སྟངས་འཛནི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕགོས་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སནོ་
གང་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་བསམས་ནས། བསམ་བ་ོད་ེཁེར་ནས་ལས་བྱདེ་ཚརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་ཟྱིན་པ་ད་ེསྔ་གངས་ ༡༠ རེད། ད་ལྟ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་གངས་ 
༡༠། ད་ེདག་ཐནོ་ཚར་ཡོད་ན་མེད་ན་།ཤེས་མ་སོང་། གང་ལྟར་གངས་ ༢༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕབེས་བསད་ཡོད་རེད། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོ
རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་ནས། རོམ་བྱིས། དེ་འད་བྱས་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཐོན་སའྱི་
སྱིངས་ཆ་འད་པོ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
གསུངས་པ་ད་ེཏན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། (Tibet Online) དང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལའང་། ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་
ཐོག་བཤད་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་རེད་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐུགས་རེས་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེརྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་སོབ་
སོང་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་སེམས་ཁམས་དང་ལྟ་གྲུབ་། ད་ེའདྱིའྱི་མཁས་པ་ད་ེ
ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེནས་ཚན་རྱིག་མཁས་པ་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་བག་ོགེང་བྱདེ་འཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞྱིག ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཐུགས་རེས་སོན་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། སོ་སོ་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐོན་པ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྱིངས་ཆ་ག་རེ་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་
དག་ལ་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ར་བའྱི་ཆ་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་བདོ་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་རདེ། 
ད་ལྟ་ལས་བསམོས་ནང་ལ་གཞན་པ་ད་ེའད་འཁོད་འདུག་གསུངས་པ་ད།ེ འདྱི་བཀའ་ཤག་ལའང་འབལེ་བ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། འབལེ་བ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་བདོ་ཀྱི་གནའ་སལོ་གྱི་འག་ོལུགས་ད་ེཚ་ོལྷག་པར་
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དུ་དབང་ལུང་མན་སྔགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་སེ་ཁག་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོ་ལའང་ལྟ་རྟོག་ཅྱིག་མ་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མེད་པ་སངོ་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བསམོས་ནང་དུ་བཀདོ་བསད་པ་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། དགོན་སེ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་རད་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་དང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་དེ་ཙམ་ཐད་བྱུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བསབ་པ་སོབ་གཉེར་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དགོན་སེ་སོ་སོའ་ིཡོང་
འབབ་སང་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ད་ེའད་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། གལ་ཏ་ེའདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ རྱིང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་ལ་ད་ེལྟ་
བུའྱི་སོབ་མ་གོང་གུད་ཕོག་བསད་པ། སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མ་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དགོན་ས་ེཁག་
ས་ོསོར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། བསམ་ཚུལ་མང་ཆ་ེབ་གོང་གྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚ་ོདང་གཅྱིག་གྱུར་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་མདོར་
བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོད་ེགོང་དུ་ཕག་སལེ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། གཞུང་ཆནེ་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་སྐརོ་རདེ། སྱི་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆེན་པ་ོརེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་གཞྱི་
སྟནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་འཛནི་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛནི་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་ནཱ་ལན་དའྱི་ནང་
དུ་དབུ་མ་ལ་མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་དཔ་ེམཚནོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། དབུ་མ་རང་ལ་མཁས་
པ་ཞྱིག དེས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལྟ་གོམས་སོད་
གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། བད་ེའཇགས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་བྱདེ་འཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་
གསོ་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་དེ། གནང་
མཁན་ཚོར་ཟུར་ས་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་ཏེ། ཕག་དེབ་བརམས་པ་ད་ེཚོར་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་མཐུན་པ་ཕྱིན་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། གདན་
ས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་ོཕོགས་གདན་ས་ཁག་ལ་དབུ་མའྱི་འཛིན་གྲྭར་ལོ་ ༣ སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདུས་དབུ་མ་
རང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་བྱེད་མཁན་རེད། དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པ་ལ་ོ ༣ བྱས་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་རདེ། 
དའེང་ནང་ལ་བསད་ནས་སུམ་རྟགས་སྙན་གསུམ་།ཤེས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བྱས་ནས། མཁས་པ་ཆནེ་པོས་བརམས་པ་ད་ེཚ་ོཕགོས་
སྒྲྱིག་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྱིགས་པས་བརར་།ཤ་བཅད་ནས་ལ་ོ ༣ ལ་འཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་ཕྱིར་བལྟས་
ཤྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་དགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམས་པ་འད་
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པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག ཐོག་མར་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བབ་འཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། དེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་
འཛིན་བྱས་ཚར་སོང་ན། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱིས་བོད་གངས་ཅན་ལ་ཚིག་གྱི་ཞལ་ཚུལ་མ་འད་བ་མ་
གཏོགས། ལྟ་གྲུབ་དང་། བྱམས་སྙྱིང་རེ། ས་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ་གཅྱིག་གྱུར་བབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་གོ་
སྐབས་སད་ནས་ང་ཚའོྱི་ (Tibet TV) བརྒྱུད་ཁ་ོཚརོ་ཆསོ་ཤེས་བྱས་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་ཡངོ་
བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་ཆོས་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་སོབ་གཉེར་བྱེད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཨོ། ང་ཚོའྱི་ནང་དུ་
ཞལ་ཚུལ་འདྱི་དང་འདྱི་རེད་འདུག གནད་དོན་འདྱི་རེད་འདུག ཚིག་གྱི་ཆ་ནས་མྱི་མཐུན་པ་འདུག་མ་གཏོགས། དོན་ལ་
བབས་ས་ཞྱིག་འདུག་བསམས་པ་ཡོང་གྱི་རེད། དཔེར་ན། སོ་ས་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་བག་ོགེང་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པར་
ཚུགས་པ་ད་ེཚ་ོད་ལམ་སང་ལ་ཡོད་རདེ། ད་ེཉན་དུས་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ོརྟགོས་ཡོང་བ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་
ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་ག་ོསྐབས་ཡོད་ས་ད་ེའདར་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། དགེ་འདུན་པ་ཚོའྱི་སོབ་ཡོན་དང་འབེལ་ནས་སོར་ ༣༠༠ ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་གོང་དུ་དྱི་བ་
གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་ལ། འགེལ་བཤད་སོན་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ང་ལ་དེར་འཚོར་སྣང་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེགདན་ས་ཁག་གྱིས་མཐུན་རེན་མ་འདང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་རོགས་རམ་ཞུས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་
ལ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེདག་རང་ཁ་རང་གས་ོམྱི་འདུག ས་ོཔ་ོའདུག་ཟརེ་ནས་སད་པ་ཞྱིག་
ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ ལོར་བདོ་ནས་སེབས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་མྱི་རབས་རན་པ་ཚརོ་དང་པ་ོ
སོར་ ༨༠ བྱས་འདུག ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་བསོ་བྱལོ་བ་ཚོར་སརོ་ ༣༠༠ རེར་འབུལ་གྱི་ཡོད་
རདེ། དེའང་གྲྭ་ཚང་ས་ོསོའ་ིཕག་མཛོད་བརྒྱུད་ཆོས་རྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ལ་ོ ༡༥ རྒྱབ་ལ་ད་ེག་རང་ཆོས་རྱིག་གྱིས་
བཅད་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་།ཤྱིག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ཡར་ཞུ་བད་ེལོད་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། 
གསུང་ལན་སོན་པའྱི་སྐབས་སུའང་། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཞྱིག་ལ་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཟེར་བ་དང་། ཡང་
ང་ཚོས་དཔད་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ། དེར་དཔད་ཞྱིབ་གནང་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེའང་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛདོ་ནས་མ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་ཚོགས་ཁག་ནས་རདེ། ང་ཚ་ོདང་པ་ོསེབས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཡར་
སར་རྒྱུ་ད་ེཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཟུར་པ། ནོར་གྱིང་དབུ་འཛིན་ཟུར་པ། བཀའ་ཟུར་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་བཀའ་བོན་
ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡར་གཅྱིག་སར་སོང་། ད་ེདན་པ་ལྷང་ལྷང་དུ་ཡདོ། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཚ་ོཕུལ་བསད་
པ་ད་ེཕྱིར་འཐེན་འད་ཞྱིག་དང་། མར་གདན་ས་ཁག་ལ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོད་མེད། དཔད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་ཚིག་
ད་ེཚ་ོམ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ལ་བོས་བྱོལ་བ་རན་རབས་ཚོར་ཆེ་མཐོང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་འགོ་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་རོགས་རམ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་དགོན་སེ་གཉྱིས་པ་ོདེ། ད་ལྟ་
བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྔོན་མ་ནས་ཡག་པོ་མ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བརྟེན་ནས། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སྒྲྱིག་
འཛུགས་འོག་ལ་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེལྟ་བུ་མ་ཆགས་བའྱི་ཆེད་དུ་ཆ་ཚང་དེའྱི་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས། གང་པ་ོཨ་མ་
ཡྱིན་ཤག་དང་ནུ་མ་སྣུན་བཞག་འག་ོའཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་རན་རབས་ཚོས་དགོངས་པ་འདྱི་བཞེས་ནས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་
བད་ེསྡུག་ཞུས་པའང་མ་རེད་ལ། གཞུང་གྱིས་སོབ་གས་ོསད་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། བོད་ནས་གསར་འབྱོར་བ་ད་ེང་ཚོའྱི་
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ཚོང་མ་སོང་ན་མ་ར་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། (T.C.V.) སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་ཚོང་གྱི་མ་ར་ད་ེགསར་
འབྱོར་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་གྱིས་མྱིང་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ནས་གནང་བ་དེར་མ་འོངས་པར་བསར་ཞྱིབ་
བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོངས་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
ཚགི་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ས་ཚོས་ནང་ཆོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་
ངས་བོད་ནང་གྱི་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་སརོ་འདདོ་བྱུང་། མྱི་ནག་ཁ་ལ་ཆསོ་བཤད་ཐར་ར་ར།། བསྟན་པ་ཉམས་པའྱི་སྔ་བལྟས་ས།ོ། 
ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དག་ེའདུན་གྱི་ས་ེད་ེཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཚར། ད་ེནས་མྱི་ས་ད་ེཚོས་ཁ་ནས་ནང་ཆོས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་
བཤད་ནས་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སྔ་བལྟས་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོར་ལོ་རྒྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་འཁུར་མཁན་
ཚོས་ལྟ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། གཉྱིས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་ད་ེརྨོངས་དད་མ་
རདེ། མྱི་ར་ེང་ོརསེ་ནང་ཆསོ་དརེ་ངསེ་པ་རྙདེ་དགོས་རདེ། སོང་དགསོ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེཁ་ལ་ཁུར་ནས། གྲྭ་པ་ཆསོ་བཤད་སར་
མྱི་ས་ད་ེཚའོང་འག་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཐངེས་དང་པ་ོཚརོ་བྱུང་། ད་ེའཆད་མཁན་དེས་མྱི་རབས་གཞནོ་པ་ཡྱིན་བསམ་
གྱི་ཡོད་རེད། ངས་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན། དཔེར་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེཐོག་མར་རན་རབས་ཚོས་
དམྱིགས་ཡུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རདེ། ལ་ོ ༥༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། ངའྱི་སེམས་ནང་དུ་རྟག་ཏུ་དན་རྒྱུ་ད།ེ ༸གོང་
ས་མཆོག་གཙོས་པའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་
སྱིངས་ཆ་ཡོད་ས་ཞྱིག་ལ་བག་ོགེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ནས་འཐོན་མཁན་སོབ་ཟུར་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ནང་ཆོས་
དང་འབེལ་ནས་སྐད་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེངས་སོབས་པ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྷ་ས་རྱིགས་སོབ་དབུ་འཛིན་
རན་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚསོ་གས་ོསངོ་བྱདེ་པའྱི་དྷ་ས་རྱིགས་སོབ་སོབ་གཉརེ་ཁང་ནས་འཐནོ་མཁན་ཚསོ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། མང་
ཆེ་བ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་རན་རོ་རེ་དག་འདུལ། བོ་གསལ་གྱིང་གྱི་དགེ་
བཤེས་རེད། དག་ེབཤེས་ལྷག་རོར་ལགས་རདེ། ད་ེདང་ད་ེམཚོན་པའྱི་ཆ་ཚང་ད་ེལས་རེད་མ་གཏགོས། མྱི་ལ་ོ ༥༠ རྱིང་ཝཱ་
ར་ཎ་སྱིར་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སྲུང་སབོ་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚན་རྱིག་གྱི་སྐད་སྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ནང་ཆསོ་ཀྱི་
སྐད་སྒྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔ་ེམཚོན་བཞག་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལ་ོམང་པ་ོབསད་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་ེབྱེད་
དུས་ས་ཆ་སྟངོ་པ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེཚརོ་རང་རང་ས་ོསསོ་འགན་ཁུར་ནས་ཡར་འགེང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དགེ་རན་གངས་ ༥༠༠ ལ་ཟླ་རེར་སོར་ ༣༠༠༠ འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། 
ངས་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཚརོ་སོང་། མང་ཚགོས་ནས་དགོན་པ་ཁག་གྱིས་ད་ལྟའང་བོད་གཞུང་ལ་བསྙསེ་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམས་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་སེབ་ཀྱི་མེད་འགོ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྙེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་གདན་ས་
སོབ་གཉེར་བ་རྣམ་པར་བཀའ་སོབ་གསུངས་ཡོད་རེད། ཐེངས་དང་པོ་རེ་ག་ཡག་ཤོས་དེ་གདན་ས་ཁག་ལ་དཔེ་ཆ་འཁྱིད་
མཁན་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པ། བྱ་བལ་འག་ོམཁན། ཡང་ན། སོམ་རྒྱག་མཁན། གསུམ་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གདན་སའྱི་དཔ་ེཁྱིད་བ་ད་ེཚོར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་འདྱི་གསུངས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ། སྔོན་མ་མྱི་
རན་རབས་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་བང་རྱིམ་བསྒྲྱིགས། དེའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་སེབས་ནས། དེར་ང་ོབོ་ད་ེག་ར་ེབཟོས་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ལེགས་གསོལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་སོར་ ༣༠༠༠ འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དེར་དཔད་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་
དང་། རང་ཁ་རང་གས་ོད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང་། ང་ནྱི་མག་ོའད་པ་ོཞྱིག་འཁྲུག་སོང་། མང་ཚགོས་ནང་
དུ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བངས་ནས་བསད་ཡོད་ས་རེད། རང་ཁ་རང་གསོ་
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ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་
གལ་ཆེན་པ་ོརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གདན་སའྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རན་རྣམ་པ་ཚོར་ཕག་དངུལ་ད་ེཕུལ་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དེར་དཔད་ཞྱིབ་གང་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་སད་ན་མྱི་དགོས་ཟེར་གྱི་རེད། དགེ་
རན་ཁ་ོརང་ཡང་སོར་ ༣༠༠༠ མྱི་དགོས་ཟེར་གྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་
དང་དུ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས། ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ད་ེཁ་གཡར་ས་རདེ་མ་གཏོགས། དནོ་དངསོ་སུ་
རྱིམ་པས་དགག་རྒྱུ་མདེ་འག་ོབསམ་པའྱི་དགོས་གཞྱི་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དརེ་ངས་ཞུ་འདདོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་རང་ལ་ོ ༦ ནས་རང་ལ་ོ ༢༥ བར་ལ་སོར་ 
༣༠༠ ད་ེསོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་རང་ལོ་ ༡༥ ནས་རང་ལོ་ ༢༥ བར་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཞག་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་འཕོས་ནས་མྱིན། སྱིར་བཏང་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པར་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་
འཛུལ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཡོད་དུས་རང་ལོ་ ༦ ནས་དགོན་པའྱི་ནང་དུ་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགོན་པར་སེབས་
ནས་ལོ་ ༧།༨ རེས་ལ་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་གྱིས་དངུལ་ཕུལ་བ་དེ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ལ་ོཚད་ད་ེལོ་ ༡༥ ནས་ལོ་ ༢༥ 
བར་དུ་བཞག་ཡོད་རེད། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ཡྱིན་ན། རང་ལོ་ ༦ ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་བོད་ནས་རང་
ལོ་ ༦ བྱས་པ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་དེ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞ་ེདག་འདུག་སྙམ། མདོར་ན། གདན་ས་ཁག་ལ་སོབ་གཉེར་བྱེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། དེར་བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་གྱིས་ཐད་གཏོགས་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འདྱིས་གོ་ལོག་ཅྱིག་ཐེབས་ཀྱི་
འདུག དཔེར་ན། གདན་ས་ཁག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གྲྭ་བཙུན་བྱས་ནས་ཡོང་སའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེཡོད་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གདན་ས་ཁག་ནས་ཐའ་ེཝན་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གཉྱིས་གསུམ་ཐོན་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིས་
མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་ནས་ཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་
ནས་གྲྭ་བཙུན་ཡོང་བར་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མྱི་ས་ཕ་ོམ་ོཚའོྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཡར་གྲྭ་བཙུན་འཇུག་རྒྱུར་ག་
ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཐོག་མར་དམྱིགས་ཡུལ་
འདོན་པའྱི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཞྱི་གསུམ་ནང་དུ། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན། གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། སོབ་གྲྭ་
འཛུགས་རྒྱུ། དགནོ་ས་ེའཛུགས་རྒྱུ། ང་རང་ཚ་ོའད་པའོ་ིལ་ོཚད་སྐབས་སུ་བསདོ་ནམས་ཉམས་པའྱི་རྟགས་ལས། ད་ེཚ་ོགང་
པ་ོཕོགས་བསོམས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ཚ་ེབརྡུང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་།ཤར་བའྱི་སྐབས་སུ་གྲྭ་བཙུན་ཡར་འཇུག་རྒྱུར་ང་
ཚསོ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ད་ེཚ་ོཁུར་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པར་གདན་ས་ཁག་ལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་
ཚོས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ཧ་ཏག་ཏག་ཕྱིན་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་ལའང་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་ངས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ པའྱི་རྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནད་ད་ེསེབས་པ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེརྱིས་སུ་
མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། སེར་ས་ོས་ོརེད། དག་ེབཤེས་ཀྱི་མྱིང་འཛིན་ཡོད་མཁན་
ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་ཡོད་མེད་དེ། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་
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འདུག འགོག་ཁབ་རང་པ་མ་རདེ། ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་ལངས་ཕོགས་བཏོན་པའྱི་རསེ་ལ་མ་རདེ། སྔནོ་ཁབ་བསནོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་
ལ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕགོས་གདན་ས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པར་འག་ོབཙུགས་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་
ཕོགས་གང་དུ་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ཡང་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣།༤ ནས་དགོན་ས་ེཁག་ད་ེཚོས་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ (Lockdown) བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། མདུན་ལ་འཐནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོགོས་ལོག་དམར་པ་ོགོན་མཁན་
ཚ་ོརེད། མག་ོརྱིལ་རྱིལ་ད་ེཚ་ོརདེ། གནས་སྟངས་ད་ེརྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ལ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ད་ེདཔེ་ཡག་པ་ོརེད་འདུག ང་ཉེ་ཆར་སེ་ར་ལྡུན་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ད་རྒྱ་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོལ་ཁ་གསུམ་དེ་རྒྱག་རེས་བརྒྱབ་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། སེ་ར་ལྡུན་ཁབ་
ཁོངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དགོན་སེ་དང་མྱི་ས་ཡོད་སར་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། དངོས་གནས་དང་གནས་ལངས་ཕོགས་
བརྟན་པོ། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་མགོ་མ་འཁོར་བ། ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་དབུ་ལ་བཞུགས་
མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་དྱིན་ལ་བཀའ་དྱིན་དན། བསྔགས་བརོད་བྱེད་དགོས་སར་བསྔགས་བརོད་བྱས། ཡྱི་རངས་བྱེད་
དགོས་སར་ཡྱི་རངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚགོས་འཁྲུག་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྐུ་དྱིན་ཡོད་ས་དེར་སྐུ་དྱིན་མེད་པ་བཟོས། 
སྐུ་དྱིན་མེད་པ་དེར་སྐུ་དྱིན་ཡོད་པ་བཟོས་ན། འཁྲུག་དེར་ཐེབས་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེངས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་
དང་མཚམས་འཇགོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་སུ་བབ་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་
བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་དོགས་གཅོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བག་ོགེང་གྱི་ང་ོབོའ་ིབཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་
གལ་ཆ་ེཤོས་དེ། ས་བཅད་དང་པོ། ལས་དོན་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐོན། འདྱིའྱི་ ༡༌༡ ལ་ངའྱི་དོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
བ་ཆེན་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག མཚན་དོད་ཟེར་བ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ (Honorarium) བཟ་ོ
འད་པ་ོཞྱིག་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ཡྱིན་པ། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞེ་དག་གུས་འདུད་བྱེད་ས་ཞྱིག་དང་
ཆ་འཇོག་ས་ཤྱིག སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཁེད་རང་ཚ་ོགཞུང་ཞབས་བགེས་ཡོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བགེས་ཕོགས་ད་ེཞུས་མྱི་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱིས་བཀའ་
ལན་ག་རེ་གནང་འདུག་ཅེ་ན། འདྱི་ངས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བཞག་པའྱི་ངོ་བོ་
མཚནོ་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ལྟ་ོགོས་ལ་ཕན་གནདོ་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་
དརེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། གནད་དནོ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་དགསོ་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་འདྱི་དན་སདོ་ཀྱི་ཡོད།  

 བྱས་ཙང་ ༡༌༡ ནང་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོའདྱིར་བ་ཆནེ་
རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མཚན་དོད་ཕུལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱིའྱི་རྒྱས་པ་ད་ེལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་
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དུ་ཡོད་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། འདྱི་བསྡུས་དགས་ནས་ག་ོབ་བངས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཚོར་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་
འད་པ་ོཞྱིག ངས་དགོས་པ་འདྱི་རདེ།  

 དེ་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱིད་སོང་གཅྱིག་ལྕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
(Himalayan)།གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། ངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་ན། གདན་ས་ཁག་
དང་། བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བྱེད་ས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོབ་གཉརེ་བ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༤ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༦ གནས་ཚུལ་ད་ེ
འད་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ད་ེདར་སེལ་དང་ཁབ་སེལ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངའྱི་
ནམ་རྒྱུན་ལྟ་སྟངས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཟརེ་བ་ད་ེསུས་འཛིན་གྱི་ཡོད་ནའང་། དརེ་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོ
ཡྱི་རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། བོད་རྱིགས་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བའྱི་རྱིགས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོདུས་འདྱི་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཁུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་གདན་ས་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ལ་སོབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེང་
ཚོའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་དང་། དངོས་གནས་དང་གནས་རང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་
མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམས་པ་དན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་ཚརོ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སར་རྒྱུའྱི་ཐད། གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གང་གསུངས་པ་ད་ེརང་རེད། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའྱི་འབེལ་ཡོད་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་གཞུང་ལ་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
དོན་ལ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་དང་། ལག་ལེན་ལ་ཁེལ་བ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་སྙམ། གང་ལགས་།ཤེ་ན། ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས། ད་ེབྱེད་དུས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནང་ལ་གནས་པ་ད་ེཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆསོ་ཀྱི་རེས་
འཇུག་པ་རང་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རསེ་འཇུག་པ་ད་ེདག་གྱིས་ང་
རང་ཚོར་ཚུར་ཁ་གཏད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་རྱིས་མེད་ཀྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་ཚརོ་ཚུར་ཁ་གཏད་ཡོད་དུས། 
ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བྱས་ན་འགྱིག་དང་མྱི་འགྱིག་མྱི་ཤེས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྲུང་སོབ་དོན་དག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེར་
གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཁོང་ཚོར་སེབ་ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀྱིས་གནང་རྒྱུ་དང་། གནང་རྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དངེ་སང་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡོད་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེདག་གང་སར་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་ངེས་
པར་དུ་བངས་ནས། གང་ལྟར་སབས་བཅོལ་བ་ཞྱིག་གྱིས་རང་བཙན་ཡོད་པའྱི་མྱི་ལ་མཐུན་རེན་སར་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ། ང་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སོབ་སངོ་སད་རྒྱུ་དང་། ཤེས་ཡནོ་སད་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ད་ེསར་བ་ལས། ད་ེམྱིན་ཁ་ོརང་ཚསོ་གནང་ཐུབ་པ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

 དེ་ནས་ ༧༌༡ ནང་དུ། "བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད།" ང་ད་ལྟ་སོད་ས་དེ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་རེད། དེར་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ ༣ ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རོང་ཁ་ཆོས་
སེ། ཨོ་རྒྱན་གྱིང་ཞེས་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགོན་པ་གཙ་ོབོ་གསུམ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོབསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བྱེད་དགོས་པ་མྱི་འདུག དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་མེད་བ་
ཆནེ་ཁག་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ཚ་ོདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཁ་ཐུག་དེར། དངོས་གནས་དང་གནས་མདུན་དུ་ཕེབས་ནས་
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མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ལ་སགོས་པ་གནང་བ་དརེ་ཚང་མས་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། གང་ཟག་འདྱིར་ལངས་བསད་
པ་དེས་ཡྱིན་ནའང་། དངསོ་གནས་ད་ེཚརོ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  

 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཁུལ་དེར་གནས་པའྱི་མྱི་ས་ཕ་ོམ་ོད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཟེར་དུས། ཁ་ལག་གྱི་
ཕུད་ད་ེམ་སོང་ན་དང་པ་ོད་ེདགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་འབུལ་ཐུབ་ཐབས་དང་། གཞན་དག་ཚང་མར་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་རང་
གྱིས་རྒྱུས་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ཡྱིན། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་བཟ་ོབྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་དོན་
གང་འད་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བར་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཨ་མ་ཡྱིན་ཤག་དང་ནུ་མ་སྣུན་ཤག་བྱས་ནས་མྱི་ས་ཕ་ོམ་ོ
བཅར་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེང་
ཚའོྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚོར་ཡོང་བ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེགཅྱིག་རདེ།  

  ད་ེནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ཟབ་ཁྱིད་སྐོར་ལ། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། མ་གྱིར་རྒྱུད་
སྨད་ཀྱི་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སོབ་གྲྭས་ཟླ་བ་ ༦ གྱི་ཟབ་སོང་ཞྱིག་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག ངས་ལབ་ཐུབ་པ་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་དངོས་སུ་ཕྱིན་ནས་
གནས་ཚུལ་ད་ེམཐོང་བ་དང་མྱོང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕ་གྱིར་ཟླ་བ་ ༦ མ་གཏགོས་སོབ་སོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ཟླ་བ་ 
༦ དརེ་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ལ་མ་སོང་ན་ (Incentive) ཞ་ེདག་བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཆསོ་དང་། རྱིག་གནས། བོད་པའྱི་བར་སདོ། གང་
རེད་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་རྱིག་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བར་སོད་རྱིག་པ་ད་ེམ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། 
དནོ་རྟོགས་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་ ༦ གྱི་ནང་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། དེའྱི་འཛིན་སོང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ད་ེཚོར་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་དོན་ད་ེ
འདའྱི་རྱིགས་ཐོག་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གཞན་དག་ལའང་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། དང་པ་ོབྱུང་རྱིམ་ད་ེ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེ
འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་
ལ་ད་ེའད་གནང་ཕོགས་འད་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ལ་ོཆུང་བ་ད་ེཚརོ་བོད་པའྱི་
སྐད་ཡྱིག་དང་ནང་དོན་རྱིག་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གདན་ས་ཁག་ནང་དུ་གྱིམས་ནས་ལོ་ནས་ལོ་
བསྟུན་ནས་སང་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྣ་ཞྱིག་འདེན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོ
སོའ་ིཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་དང་། རྱིག་གཞུང་། ཆསོ་ད་ེཚརོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དད་པ་སེས་པ་ཞྱིག་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་
དའེྱི་གཞུག་ལ་འཇུག་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་མུ་མཐུད་ནས་
དགོན་ས་ེཁག་གཞན་དག་ལའང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་
ངས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 ད་ེམྱིན་ང་ཚོའྱི་འཁྱིས་དེར་རོང་ཁ་ཆོས་སེའྱི་དགོན་པ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བར་སྐབས་ནས་རྒྱ་ནད་རེན་པས་བྱུང་ཡོད་མ་
རེད་མ་གཏོགས། གཞན་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་ཁྱིད་གནང་བ་དང་། ད་ེཚོའྱི་
ཐུགས་འགན་སྔོན་མ་ནས་བཞེས་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་རེས་མ་ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེ
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ཚ་ོཚང་མར་ད་ེརྱིང་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ེཚོའྱི་
ཟུང་སེལ་གྱི་ཕག་ལས་འདྱི་ད་དུང་མང་ཙམ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་དང་འབེལ་བ་
མཐུད་ནས། རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱིས་བརམས་པའྱི་ཕག་དེབ་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་
ལྟ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་དུས་ཚདོ་མ་འདང་རེན་པས་ཁངོ་རྣམ་པས་བརམས་པའྱི་ཕག་དེབ་ད་ེ
དག་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་མེད་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་རོམ་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་དག་༸སྐུ་མདུན་གྱི་
དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརེད། བསབ་
གཞྱི་ནང་ལའང་བྱེད་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟ་བུའྱི་དགོངས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག གོང་
དུའང་འདྱི་ཡྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། གང་ལྟར་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་འདྱི་གཙ་ོབོ་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ཡྱི་དགོངས་པ་རེད། ད་ེནས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། གཞུང་
ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རང་འཛིན་གྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏང་རྒྱུ་དང་། སོབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ད་ེཚ་ོཁ་
གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་བྱས་ནས་བཟོས་ཡོད་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་ཕྱིན་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དརེ་བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གང་ལྟར་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མར་གནང་བསད་པ་ད།ེ དགནོ་ས་ེཁག་ལ་མཐུན་རནེ་མ་འདང་བ་ད་ེའདའྱི་རནེ་
པས་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་དགོན་སེ་ཁག་དབར་ལ་འབེལ་བ་བཟ་ོབའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེཏན་
ཏན་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚན་དོད་འབུལ་བ་ད་ེཆེ་མཐོང་རང་
ཆདེ་དུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའྱི་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་གསསོ་ན་བསམས་
ནས་སརོ་ ༣༠༠ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕུལ་བསད་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོདང་། ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཀང་
གསུངས་སངོ་། དགནོ་ས་ེཁག་ད་ེཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགནོ་ས་ེཆནེ་པ་ོགཅྱིག་
གྱི་འག་ོསོང་རྱིས་སྐོར་བ་ཡྱིན་ན། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རགོས་པ་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
དགོན་ས་ེས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོགཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་མཁན་བ་སྤྲུལ་
རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། མཁན་པ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོརེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ཏ་ེགནས་ཚུལ་འདྱི་
བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་མ་རེད་ཅེས་དུས་ནམ་ཡང་ཞུས་མ་མྱོང་། ད་ེག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་མ་རེད་གསུང་དུས། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཞྱིབ་
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འཇུག་བྱེད་དགོས་མ་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོས་པ་རེད་གསུངས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་
ཡོད་ན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་ལ་ལོ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་མ་གཏོགས། གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེག་
རང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་འགོ་ས་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་
གཏན་ཁལེ་བསད་ཡདོ། ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རང་ཁ་རང་གས་ོདང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ།  
 ད་ེནས་འདྱི་རོགས་དངུལ་རེད་དམ་མ་རེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དེ། ཐགོ་མ་འག་ོའཛུགས་དུས་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སོང་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ད་ེག་
རང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ནང་སྱིད་ལའང་ད་ེག་རང་ཞུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། འཕདོ་བསྟནེ་ལའང་ད་ེག་རང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ལྷན་ཁང་ཁག་
ཚང་མ་ལ་ད་ེག་རང་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། རོགས་དངུལ་གང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་བེད་སོད་ཚད་ལྡན་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་
པ་ོརེད་ཅེས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་རོགས་དངུལ་རག་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། འདྱི་ཡར་བངས། འདྱི་མར་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་དུས། དཔརེ་ན། རྣམ་པ་ཚསོ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་རེས་ལ་གཟྱིགས་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་དགུང་ཀེག་སྐབས་ཀྱི་
ལས་གཞྱི་གཅྱིག དགུང་ཀེག་རོགས་ཚར་བ་རེད་དེ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་དངུལ་སད་བསད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། 
ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ལས་གཞྱི་གྱི་ང་ོབ་ོལ་དཔགས་པའྱི་ལ་ོརང་བཀག་ལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་། ལ་ོརྱིམ་མཐུད་རོགས་
བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལྷན་ཁང་ར་ེར་ེདང་ལས་ཁུངས་
ར་ེརསེ་འཆད་ཡོང་དུས། དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོད་ེཙམ་མ་རདེ་ད་ེཁོན་ཡངོས་ནས་བསམོས་ཡོང་དུས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་གང་ཡོད་
པ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚསོ་འདདོ་པ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདདོ་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཡངོ་
འབབ་ཅྱིག་ཀང་ཡོད་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརེད། ཆོས་དག་ེཚོར་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལ་
བྱུང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལ་བྱུང་འདུག ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ (Italy Buddhist Union) གྱིས་མྱི་གངས་ ༥༠༠ 
ཚང་མར་གནང་ཡོད་མ་རེད། མྱི་གངས་ ༢༡༠ ལ་མ་གཏོགས་གནང་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་ལྷག་འཕོས་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་སྔོན་
རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འགོ་སོང་གཏོང་ས་ཡོད་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྱིར་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་མེད། ཁེད་རང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། འདྱི་དོགས་སོང་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་ལོའ་ིནང་དུའང་གང་
ལྟར་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། རགོས་དངུལ་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསར་འབྱོར་ཞེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རེས་འབྱོར་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ནས་རེས་འབྱོར་
ཕབེས་མཁན་ཚརོ་དངུལ་བཟ་ོསའྱི་མ་ར་འད་པ་ོཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྱི་ཡྱི་མེད། བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་པ་དའེང་དགོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ཆེ་མཐོང་ཡོད། གུས་བཀུར་ཡོད། ལྟ་སོང་བྱེད་དགོས་པ་
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དེའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་ལྟ་རྟོག་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོས་
བྱེད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་ཚོང་གྱི་མ་ར་འད་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ལྟ་ཡྱི་མེད། ད་ེ
སེམས་ནང་ལའང་མེད་ལ། བསམ་བོའ་ིནང་ལའང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མྱི་ས་ཚོའྱི་ནང་ཆོས་སྐོར་ལ་བོད་ནང་དུ་འཆད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་སྔོན་མ་བོད་ལ་
བཤད་སོལ་ག་རེད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་དུང་ཕྱུར་ ༧༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་
གཅྱིག་གྱུར་རེད། དག་ེའདུན་པ་ཚོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་མཆོད་ཡོད་རེད། ཆོས་རེས་མྱི་སྣ་རེད། མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོའདྱི་ཡྱི་
ནང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ས་བ་ོཚོས་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆསོ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཆོས་ཀྱི་བསབ་བྱ་ལས་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བྱ་
བ་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་མ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་མཁནེ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཝཱ་ར་ན་སྱིའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ད་ེདགོངས་ཚུལ་རང་རདེ། ནང་ཆོས་སྐོར་འཆད་ཐུབ་
མཁན་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་བ་དེ་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་བོད་ཡྱིག་བལྟས་ཟྱིན་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཡྱི་ག་ེཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཀང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགས་ང་ཚོས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས། 
མ་འོངས་པར་ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བང་སྒྲྱིག་གྱི་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དཔེར་ན། དགེ་རན་གངས་ ༥༠༠ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་བ་ད་ེདགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་བསད་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་མ་བྱེད་
པར་གནས་སྟངས་གསལ་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གདན་ས་ཚསོ་དངུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པའྱི་དགངོས་ཚུལ་མྱི་མང་ཁོད་སེབ་སྱིད་
པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོས་འདྱིར་ལས་བསོམས་བསོར་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དགོན་ས་ེཁག་ལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱས་ཡོད་ཅེས་ངོམ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཞུས་པ་ད་ེལས་འཆར་ནང་སྔོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་གང་ཐནོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལའང་འགན་ཡོད་རདེ་
མ་གཏོགས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་ལ་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གདན་ས་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་རོགས་སོར་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཚ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། གང་བྱས་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལས་བསོམས་ནང་མ་བཀོད་རང་བཀོད་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བསོམས་ནང་མ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལས་
བསོམས་ཆ་ཚང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་བཀོན་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ལས་འཆར་
བཀའ་འཁོལ་ག་རེ་སད་བཞག་པ་ཡོད་ནའང་། འགོ་སོང་ག་རེ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྒྲུབ་ཐོན་སྙན་ཐོ་འདྱི་ལས་
བསམོས་ནང་དུ་འགོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ལ་ཁ་གཡར་ས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་
ལ་ཁ་གཡར་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོའཁོར་མ་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་འདྱི་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་འདྱི་ཡོད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གང་ལྟར་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོདང་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དམ་བཅའ་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་བྱ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་བྱ་ེབག་པ་ཞྱིག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་
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གཅྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་དང་། གཅྱིག་མ་བྱེད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་པ་
རྣམ་རྟགོ་གནང་དགསོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བོད་ནས་ཕབེས་མཁན་དང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་ནས་ཕབེས་མཁན་ཚོར་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་དངུལ་འབོར་དང་། ལོའ་ིཁད་པར་
ད་ེཚོ་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དག་ེའདུན་པ་ཁྱི་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ཡོད་ན། ཁྱི་བཞྱི་ཚང་མར་ང་
ཚོས་ལྟ་སོང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དགོན་པ་ནྱི་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དགེ་འདུན་པ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། 
ལྷག་པར་དུ་བདོ་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས། ས་ོསོའ་ིནུས་པ་དང་། ད་ེདག་ལ་དཔགས་པའྱི་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཡངོ་ས་ཡདོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡོང་ས་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དསེ་ང་ཚའོྱི་སེམས་ཐག་ཉ་ེརུ་བཟ་ོརྒྱུ་
དང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ལ་ད་ོསྣང་བསབེ་རྒྱུ། འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུར་མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་ལས་འཆར་ད་ེཚོས་ཏན་ཏན་
ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀག་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མང་བ་ག་ཚོད་ཅྱིག་
འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁེར་ནས་བཙན་བྱོལ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་མག་ོའཐོམས་སྟ་ེབསད་མེད། བོད་ནང་
གྱི་གནས་སྟངས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལའང་བསེབ་ཡོང་གྱི་རེད། 
གཉྱིས་ལྡབ་གསུམ་ལྡབ་ད་ེའད་ཆགས་མདོག་རདེ་ད།ེ བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏ།ེ བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་
དོན་དང་། བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་བལྟ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀར་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཕོགས་གཅྱིག་ལ་བལྟས། ཕོགས་
གཅྱིག་ལ་མ་བལྟས་ནས། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ར་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེ
ཚོ་ཕྱི་ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣།༤ པ་ནས་མ་གཏོགས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ནད་རླབས་དང་པོ་ད་ེསྔོན་ནས་བྱུང་
བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མ་འཁོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣།༤ ནང་དུ་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་དེ་ག་རང་ནས་ང་ཚོས་ཏོག་
དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་བྱ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། དའེྱི་དུས་མཚམས་གཅྱིག་པ་ལ་ལྷ་ོཕགོས་ནས་
རྣམ་གོལ་གྱིང་དང་། བྱང་ཕོགས་ནས་སྨྱིན་གོལ་གྱིང་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་དགོན་པ་ཚོས་འགན་བཞེས་ཏེ། ལས་གཞྱི་
འདྱི་སེལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ག་ོབ་དང་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དགའ་པ་ོབྱུང་། ད་ེནས་དགོན་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་གྱིས་ད་ེལྟར་གནང་ནས། 
ད་ེབྱེད་དུས་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཁེལ་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ དང་ ༦ པའྱི་ནང་ཁེལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ལོ་རེས་མའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་བསེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་
འཁོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལས་བསོམས་དེར་ལོ་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ལོ་མཚམས་ཤྱིག་ཡོད་དུས་ལོ་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་གང་བྱས་པ་ད་ེའགོད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། རེས་མ་ད་ེལ་བྱས་ཡོད་ཅེས་ལ་ོམཚམས་འདྱིའྱི་ནང་བཀོད་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅསེ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་བ་ཆེན་རྣམ་པའྱི་མཚན་དོད་འདྱི་བ་ཆེན་གསུམ་ཞེས་འཁོད་འདུག 
ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཡོད་ན་གང་ཤེས་ཞེས་གསུངས་སོང། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ནང་ལའང་
མང་ཉུང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་འདུག "དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པའྱི་མཚན་དདོ། ཆསོ་བརྒྱུད་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆནེ་རྣམ་པར་ཟླ་
རེར་སོར་ ༡,༥༠༠ ར་ེམཚན་དོད་ཀྱི་ང་ོབོར་འབུལ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར། རྱིས་ལོ་འདྱིར་དབུ་ཁྱིད་བ་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
མཚན་དོད་སོར་ ༥༤,༠༠༠ ཕུལ།" ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ལྟ་མཚན་གཞུང་ད་ེའདྱིར་མེད་པ་སོང་ཙང་། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛནི་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཙང་། ཆོས་བརྒྱུད་
ཀྱི་བ་ཆནེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གལ་སྱིད་འདྱི་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚགོས་
རསེ་མ་ཞྱིག་ལ་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གལ་སྱིད་འདྱི་ནརོ་ཡོད་ན། ངས་འདྱི་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ནས་གསོ་ཚོགས་རསེ་
མ་ཞྱིག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟ་ཧབོ་ད་ེདན་པ་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ཧནོ་སུར་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་ལ་ཟླ་བ་ ༦ རྱིང་གངས་ལོངས་རྱིག་གནས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོའགའ་ཤས་ཕྱིན་
ནས་དེའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་དག་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུའང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱི་ནང་ལ་དག་ེབཤེས་ལྷག་རརོ་ལགས་ཡོད་རདེ། དག་ེབཤསེ་ལྷག་
རོར་ལགས་ཀྱིས་ཁ་ོརང་མ་གྱིར་སོབ་ཁྱིད་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་
འདུག ཟླ་བ་ ༦ ནང་དུ་བོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་ནང་ཆོས་ཐོག་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ོསྣང་མེད་པ་དང་། ཡང་ན་ད་ོསྣང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གནས་ཚད་མ་གཏོགས་མ་ཤེས་པ་ད་ེདག་གཞུང་ཆེན་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། སེམས་
ཁམས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་སོབ་ཡོང་དུས། ཟླ་བ་ ༦ གྱི་རེས་ལ་ཏན་ཏན་གཞོན་སེས་ད་ེལ་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་ཐོག་ཁད་པར་
ཞྱིག་བཟོ་ཡྱི་འདུག དེ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་། མ་འངོས་པར་ཆོས་བརྒྱུད་དང་དགནོ་ས་ེགཞན་ལའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས། དཔེར་ན། སོབ་ཕྲུག་ ༣༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་སོར་འབུམ་ ༨ ཙམ་མ་གཏོགས་འག་ོསོང་བཏང་མྱི་དགོས་པ་བྱས་
ནས། ད་ེའདས་ཐུགས་ཕན་གས་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་གཞན་པའྱི་དགོན་པ་ལའང་ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན་ཟེར་དུས། དགོན་པའྱི་ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་
གཞྱི་ད་ེདག་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ། འཆར་ལོའ་ིནང་དུ་ལས་གཞྱི་དགོད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༠༢༤ ནང་ལ་ད་ེ
འད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་རོགས་མགོན་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་གྱི་དགནོ་ས་ེགཞན་པ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་བག་ོགེང་དང། བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
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ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༨ པའྱི་ནང་གསེས་ཀ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིལོ་
འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སྒྲོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༠ 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས། 
 

༡ ང་ོསདོ།     
 ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་ྋསྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་

བཞེད་ལྟར་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་ཐོག་རང་རྱིགས་རྣམས་གཞྱིས་
འཁོད་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་འག་ོབཙུགས་ཏེ། འདྱི་ལས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་གཙ་ོབོ་བོད་དོན་
བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་རྒྱུན་གནས་དང་།  རང་རེའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་གོམས་གཤྱིས་བཟང་པ་ོརྣམས་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོས་མཚོན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གྱི་ནང་བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་སོད་རྱིང་འཚོ་རྟེན་ཕུགས་འཕེར་དང་ས་བརྟན་ཡོང་སད་སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་
གཙོ་གྱུར་ལག་ཤེས་དང་། འཕྲུལ་རྱིགས། ཚོང་ལས་སོགས་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ། དེ་
བཞྱིན་མང་ཚགོས་ཁོད་དུ་ཉམ་ཐག་དང་རས་གཅངོ་དཀའ་ངལ་ཅན་རྱིགས་ལ་ལྟ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། ལྷག་པར་
སྐབས་ ༡༢ པའྱི་བཀའ་ཤག་ནས་བཟུང་ད་ཡོད་གཞྱིས་ཆགས་རྣམས་ས་བརྟན་ཐུབ་ཐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་སོ་
སོའ་ིནང་སོ་ནམ་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་སུ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ཏེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་
པའྱི་འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་པ་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ནང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག ༤༥ ཡོད་པ་དང་། སོ་ནམ་གཙ་ོགྱུར་གྱི་གཞྱིས་ཁག 
༢༦ དང་མཉམ་འབེལ་ཆ་ེཁག་ ༡༥ ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་བཟ་ོཚོགས་ཁག ༡༧ རས་གསོ་ཁང་ ༡༤ བཅས་
ཡོད། ཁོན་མྱི་འབོར་ ༧༧,༢༥༦ ཡོད་པ་དེ་དག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་གྱི་
འགན་འཁུར་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་ ཁབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་བསར་བཅོས་དང་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་
གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་འོག་དྲུང་ཆེས་སྱི་ཡོངས་འཛིན་སོང་གྱི་
འགན་འཁུར་བཞེས་ཏ་ེནང་གསེས་ལས་བགོས་ས་ེཚན་གསུམ་དང་ཚན་པ་བདུན་ནང་གཞུང་བསྐོས་ལས་བྱདེ་ས་
མྱིག་གངས་ ༣༩ དང་ཟུར་འཇོག་ས་མྱིག་གངས་ ༤ གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བྱེད་
ང་ོཡོད་གངས་ ༤༣  ནས་ལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས་ཀྱི་ལས་བསམོས་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། 
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༢ ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་ཐནོ། 
༢༌༡ གཞྱིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་གཞན།  
ཀ། གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན། 
༡ ས་ེར་སྡུན་ཁབ་ཁངོས་དག་ེའཕལེ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༦ གྱི་སོད་ཁང་གསར་

རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་ཁུངས་འགེམས་ཟྱིན་པའྱི་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༌༨༣ ཕྱིན་ཡདོ།  
༢ མོན་གྷ་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༤༠ སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་

སྒྲྱིལ་ཞུ་རྒྱུར་འཆར་སྒྲྱིག་བྱས་ཀང་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་ཆགས་ཡདོ། 
༣ སུན་མཚོ་མན་གསུམ་དང་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་ཁུལ་གནས་སོད་རེས་འབྱོར་སོད་ཁང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་

གངས་ ༢༨ ཆེད་སོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཟྱིན་པས་རྱིང་མྱིན་བག་ོའགེམས་ཞུ་རྒྱུ་དང་འཕསོ་སོད་ཁང་གངས་ ༢༤ 
ཡྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་པའྱི་ཁོན་ད་བར་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༌༣༢ ཕྱིན་ཡདོ། 

ཁ གཞན་མཐུན་རནེ་དང་འཛུགས་བསྐྲུན། 
༡ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་སད་ཡངོ་འབབ་དང་འབལེ་བའྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་

གཞྱིའྱི་ཁོངས་ར་ས་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་། ད་ེབཞྱིན་ཀ་ོལེ་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མགོན་ཁང་དང་ཟ་
ཁང་གསར་རྒྱག་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་འག་ོམུས་ཡྱིན། ད་བར་ར་སའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་འག་ོགོན་
སོར་ས་ཡ་ ༡༩༌༢༥ དང་ཀ་ོལ་ེགྷལ་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༦༌༨༡ བཅས་ཁནོ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༌༠༦ ཕྱིན་ཡདོ། 

༢ ཀུམ་རའ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འག་ོལམ་ཉམས་གས་ོདང་ས་རུས་འགོག་རྒྱུའྱི་རྱིག་སོར་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་
འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༣༣ ཕྱིན་ཡདོ། 

༣ ལ་སྱི་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསོ་དང་རྒྱ་སེད་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་འགོ་གོན་སོར་སོར་ས་ཡ་ ༤༌༤༦ ཕྱིན་
ཡོད། 

༤ སལེ་ཀབོ་ཏུ་བགསེ་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་རྱིམ་ ༣ པའྱི་ཁངོས་བགསེ་ཤག་གངས་ ༥ གསར་རྒྱག་འག་ོའཛུགས་
ཀྱིས་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན་པའྱི་ད་བར་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༦༌༥ ཕྱིན་ཡདོ། 

༥ ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་དང་ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་ས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་ས་འཐུས་ཚོགས་ཁང་ཉམས་གསོ་ལས་
གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༦༠ ཕྱིན་ཡདོ། 

༦ ལུགས་བསམ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་ཁང་ཐོག་ལྕགས་ཤོག་འཁེབ་རྒྱུ་དང་། འག་ོལམ་ར་ོ
བཅལ་འདྱིང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༩༩ ཕྱིན་ཡདོ། 

༧ ཧནོ་སུར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབལེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་
སྒྲྱིལ་གྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༧༌༤༧ ཕྱིན་ཡདོ། 

༨ མན་སར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ཐོག་བཟ་ོབཅསོ་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འགོ་གོན་སོར་ས་
ཡ་ ༠༌༤༥ ཕྱིན་ཡདོ། 

༩ ས་ེར་སྡུན་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་འགོ་གོན་
སོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༦༣ ཕྱིན་ཡདོ། 
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༡༠ ཀ་ོལ་ེགྷལ་ས་འག་ོལས་ཁུངས་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་འག་ོགནོ་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༤༤ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༡ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་གོང་སེ་ ༡ པ་ོདང་ ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་

འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༥༦ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༢ སེ་ར་སྡུན་ས་འགོ་ཁབ་ཁོངས་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་

ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༥༌༦༢ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༣ སྤུར་ཝ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཤྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་མཐའ་བསྐོར་གང་རྱིག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འགོ་

གོན་སོར་ས་ཡ་ ༦༌༩༠ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༤ ཀྲུ་ཀྲྱིང་གཞྱིས་ཁང་ཉམས་གསོའ་ིལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཁོངས་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༣༢༤ གྱི་གཞྱིས་ཁང་
 ཉམས་གས་ོལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༣༌༨༥ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༥ ལ་བྱང་ཆུ་མུར་འབགོ་ས་ེཁྱིམ་ཚང་ ༢༣ གྱི་སོད་གུར་གསར་ཉ་ོཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༠༌༤༩ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༦ ར་ཝང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ོགསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་  
 ༠༌༤༠ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༧ ཀྲུ་ཀྲྱིང་ས་འཐུས་ཚགོས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༢༌༠༠ ཕྱིན་ཡདོ། 
༡༨ ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་འོག་བསྟན་འཛིན་སང་དང་། འབུམ་ས་ེལ། རོར་གྱིང་། བསུ་ན་མདའ། ཀ་སྦུག སང་

ཏགོ ར་ཝང་ལ་བཅས་ས་ཁག་ ༧ ནང་ལས་གཞྱི་ཁག་ ༢༢ ཙམ་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
ནང་གནས་འཁོད་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཁག་ ༡༤ ནང་མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་ཐོག་དགོས་མཁོ་དཔད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་
འཆར་སྒྲྱིག་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཕུད་གཞན་གཞྱིས་ཁག་ ༡༧ ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སོ་རྒྱ་
བསམས་པར་རེན་གྱིས་དགོས་མཁ་ོདཔད་ཞྱིབ་ཞུས་ཐུབ་མེད། ད་བར་ལས་གཞྱི་ཆེད་འགོ་གོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༩༌༡༡ ཕྱིན་ཡདོ།  

༡༩  ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་གངས་མཛདོ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ 
༡༠ ཙམ་ནང་ཆེད་བཅར་གྱིས་མྱི་འབོར་གངས་མཛོད་ལས་གཞྱིའྱི་ང་ོསོད་ཞུས་འབས་དགོངས་ཚུལ་མྱི་ཉུང་བ་
ཞྱིག་ཕུལ་འབྱརོ་བྱུང་ཡོད་ནའང་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་མཇུག་སོང་ཞུ་དགོས་ཁག་ད་ེམུར་ལྷག་ཡོད། 
ད་ེམཚུངས་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་སོང་བརར་གོ་སྒྲྱིག་ཞུས་ཐུབ་མེད། གངས་མཛོད་ལས་
གཞྱིའྱི་མ་ཡྱིག་དཔད་ཞྱིབ་ (Code analysis) ཚད་ལྡན་བཟ་ོསད་ཆདེ་ལས་པ་འདེམས་སྒྲུག་ཟྱིན་ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་
ལས་རྱིམ་འག་ོམུས་ཡྱིན། གངས་མཛོད་ལས་གཞྱིར་དམྱིགས་ཏ་ེབལ་ཡུལ་འཇ་ོཁལེ་དང། རྒྱལ་འཕགས། མཆདོ་
འཇོར། གོ་སྒྲྱིག བཀྲྱིས་དཔལ་འཁྱིལ། ཤ་ཝ་ར་གསུམ། བཀྲྱིས་གྱིང་བཅས་ཀྱི་ས་འགོ་ལས་ཁུངས་ཆེད་ཀམ་པུ་
ཊར་ཚད་ལྡན་ར་ེགསར་ཉ་ོཟྱིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དངུལ་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དཀའ་ངལ་རེན་པས་རོགས་
དངུལ་གཏོང་ཐུབ་མདེ། 

 ༸དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༧ ཉྱིན་བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་མཛདོ་ཀྱི་
གངས་ཐ་ོབསྡུ་འབུལ་དང། གསོག་འཇོག ཉེན་སྲུང་། སྙན་ཐ་ོམཁ་ོསོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཏན་
འབེབས་དང་སགས་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་སྐྲུན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ལ་
འགེམས་སེལ་ཟྱིན། མྱི་འབོར་གངས་མཛདོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཁངོས་ཡོད་རྱིགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ང་ོསདོ་ཨང་གངས་ 
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༡༠ (Unique Identification Number) ཅན་གྱི་ང་ོསོད་ལག་འཁེར་གྱི་བཟ་ོདབྱྱིབས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་
ལྟར་དགོས་མཁའོ་ིཡྱིག་ཆ་ཁག་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་འགོ་གབས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ད་
བར་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༧༤ ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ། 

 
ག། ལས་དནོ་གཞན་ཇྱི་ཞུས། 
༡  ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཚགོས་ཞུགས་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ ཕྱི་ལོ་།༢༠༢༠།ཟླ་།༧།ཚེས་།༦།ཉྱིན་ཏེ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས༸སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོ

མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་ག་ལྔར་ཕེབས་པའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་དང་བསྟུན་སེ་རྭ་ལྡུན་ས་
གནས་སུ་རེས་འབྱོར་སོད་ཁང་དང༌།།ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་མགོན་ཁང༌།།བད་ེསྱིད་
གྱིང་དང་དག་ེའཕེལ་གྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་བཅས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་དྲྭ་ལམ་བརྒྱུད་
དབུ་འབྱདེ་ཞུས། 

ཁ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྔ་ད་ོཚུདོ་ ༡༡།༣༠ ནས་ ༡༢།༣༠ བར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ལས་
འཆར་དཔད་ཞྱིབ་དང་བྱ་ར་བྱེད་མཁན་ (Panagora Group) ཚོགས་པ་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་
གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སྱི་དང་ཡང་སོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་དང་གྲུབ་འབས་ཇྱི་བྱུང་། མ་
འངོས་ལས་འཆར་སགོས་ཀྱི་སྐརོ་དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་བཅར་འདྱི་གནང་བར་དྭང་ལེན་ཞུས། 

ག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་སྔ་དོ་ཚོུད་ ༡༡།༡༥ ནས་ ༡༡།༤༥ བར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དཔལ་
འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རས་ག་ོསྒྲྱིག་འགོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་
འགོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་དཔད་ཞྱིབ་ཆེད་སྐུ་ཞབས་ (Jonathan Moakes, Vice-President, GQR) ལགས་
ཀྱི་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་བཅར་འདྱི་གནང་བར་དྭང་ལེན་ཞུས།  

ང ཀུམ་རའ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འག་ོལམ་ཉམས་བཟ་ོདང་ས་རུས་འགོག་ཆདེ་རྱིག་སརོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་
པར་ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༠།ཟླ་།༡༠།ཚསེ་།༢༡།ཉྱིན་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་དབུ་འབྱདེ་ཞུས། 

ཅ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་ཁབ་ཁོངས་བྷུན་ཏར་སོབ་གྲྭའྱི་ཁང་སྟོང་
བེད་མེད་ད་ེདག་རེས་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་སོད་ཁང་བསྐྲུན་རྒྱུར་ཉམས་གསོ་ཇྱི་དགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། དེ་
བཞྱིན་སྱིར་བོད་ཚོགས་སུ་ཚོང་ཁང་དང་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ཞུ་ཡུལ་ས་ཆའྱི་གནས་བབ་བཅས་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་
ཆདེ་གཞུང་དནོ་ཕགོས་ཕབེས་ཞུས། 

ཆ འདྱི་གའྱི་རོགས་དངུལ་ལས་འཆར་འོག་སེ་ར་ལྡུན་ཁབ་ཁོངས་ཚེ་རྱིང་དོན་ལྡན་གཞྱིས་གསར་གྱི་ཚོགས་ཁང་
གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པར་དབུ་འབྱདེ་ཆེད་སྐུ་མགནོ་གཙ་ོབོར་མགོན་འབོད་གནང་དནོ་བཞྱིན་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་ཕོགས་ཕེབས་ཞུས་པ་དང་། དེའྱི་ཞོར་དུ་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་
དང་སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་ས་གཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་དང་ལས་གཞྱི་འགོ་མུས་ཁག་ཅྱིག་ལ་རྟོགས་
ཞྱིབ་ཞུས། 
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ཇ ཕྱི་ལ་ོ།༢༠༢༡།ཟླ་།༡།ཚེས་།༡༢།ཉྱིན་གྱི་དགོང་དོར་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ག་ོསྒྲྱིག་འགོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་།(Robert A. Destro) མཆོག་དང་༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་དབུས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ལྷན་དྲྭ་ཐགོ་ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 

ཉ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སུད་ཚོང་དང་། དབྱར་ཚོང་། ག་རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར། ལམ་ཟུར་ཚོང་ལས་རག་
རྱིག་གཉེར་མཁན་ལ་སོགས་པ་དག་གྱི་འཚ་ོགནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་བུན་གཡར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་སེལ་
ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཟབ་སོང་བསྐོང་ཚོགས་དང་བསྟུན་ས་འགོ་
རྣམས་ལ་ལམ་སྟནོ་བཀའ་སོབ་གནང་། 

༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཨར་ལས་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞྱི་དང་། ཉམས་གསའོ་ིལས་དནོ་ཇྱི་ཞུས། 
ཀ གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགགོ་འབབེ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལ་ོམཇུག་ནང་ར་ས་མེག་གྷན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགོག་འབབེ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ འཛུགས་ལས་
གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། 
ཁ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་གཟྱིམ་ཤག་མདུན་ངརོ་བཟ་ོབཅསོ། 
 སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་གཟྱིམ་ཤག་མདུན་ཕོགས་སུ་ས་ཉྱིལ་རེན་པས་གཟྱིམ་ཤག་གྱི་གང་རྱིག་སེར་ཀ་

གས་སོན་གྱི་གཟྱིམ་ཤག་ཨ་མར་སོན་ཆེ་ཡོང་ཉེན་བརྟེན་མདུན་ཕོགས་ཀྱི་ཞ་ལར་ས་འོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་ཞུས་
པར་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༤༥ ཕྱིན་ཡདོ། 

ག ཉྱི་འདོ་གགོ་འཕྲུལ་གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱི། 
 གངས་སྱིད་ལས་ཁུངས་གསར་པའྱི་ (T-Building) གོག་རྱིན་ཕོན་ཆེ་སོད་དགོས་སྟབས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་

དང་འབེལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་འཆར་ཁངོས་འག་ོགོན་སོར་འབུམ་ ༡༣༢  ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ འབབ་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༣༌༩༦ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་བཏང་སྟ་ེབརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆག་ཡང་ཐོག་ཉྱི་འོད་གོག་འཕྲུལ་ཤུགས་ཚད་
ཀ་ེཝྱི་ ༣༠༠ ཅན་གསར་འཛུགས་ (300 KWA Solar Roof Top Power Plant) ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་
ཟྱིན། 

ང བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལས་བྱདེ་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་ཉམས་གས།ོ 
 ཤེས་རྱིག་ཉྱི་འོད་ཁང་དང་རབ་བརྟན་ཁང་ལས་ཤག་གཉྱིས་ཀྱི་ཁང་ཐོག་ཏུ་ཆུ་འཚོག་ལས་གཞྱི་དང། ཆུ་ཡུར་

ཉམས་གསོ། བཞའ་ཚན་འགོག་ཆེད་བཅས་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སྒྲྱིལ་གྱིས་ཁོན་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ 
༠༌༢༥ ཕྱིན་ཡདོ། 

ཅ ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཁག་ལ་ཚནོ་རྱི་གཏངོ་རྒྱུ་དང།  སའེུ་ཁུང་རྙྱིང་སངོ་ཁག་གསར་བར་ེཞུས་པ། 
 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཁག་ལ་ལ་ོགསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཚོན་རྱི་གཏོང་རྒྱུ་དང་སེའུ་

ཁུང་རྙྱིང་སོང་རྱིགས་བརེ་བསྒྱུར་ཞུ་མུས་བཞྱིན་རྱིས་ལོའ་ིནང་མེག་གྷན་བད་ེསྲུང་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་དང་། 
མེག་གྷན་སྣེ་ལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ལས་ཤག་བཅས་ལ་ཚོན་རྱི་བཏང་བ་དང་། གཞན་ཡང་གངས་སྱིད་ཁུལ་གྱི་ལས་
ཤག་སའེུ་ཁུང་ཆ་ེཆུང་གངས་ ༣༩ གསར་བར་ེཞུས་པར་ཁནོ་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༩༧ ཕྱིན་ཡདོ། 
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ཆ ལས་ཤག་བཞའ་ཚནའགགོ་ཐབས་ལས་གཞྱི། 
 དབུས་ལས་ཤག་དང་བགེས་ཤག་བགོ་འགེམས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་ནས་ལས་ཤག་བཞའ་ཚན་ད
 དཀའ་ངལ་ཅན་ཐ་ོགཞུང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བགྱིས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་ལས་བྱདེ་གངས་ ༡༨   ཀྱི་ལས་ཤག་
 ནང་བཞའ་ཚན་འགོག་ཐབས་ཀྱི་བཟ་ོབཅསོ་ཞུ་ས་ོཁག་ཞུས།  
ཇ ལས་ཤག་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཆདེ་མལ་གདན་གསར་ཉ།ོ 
 ལས་ཤག་དང་བགསེ་ཤག་བག་ོའགེམས་ཚགོས་ཆུང་ནས་ལས་ཤག་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ འབས ་ལས ་
 ཤག་རྙྱིང་གས་ཁག་ཅྱིག་ནང་མལ་གདན་རྙྱིང་སོང་བེད་མདེ་ཁག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆདེ་འཛནི་ཆས་གསར་ཉའོ་ིཁངོས་
 མ་གནས་སོར་ ༤༨,༦༠༠ འབབ་ཀྱི་ཁོན་མལ་གདན་ ༡༥༠ གསར་ཉ་ོཡྱིས་བགོས་འགམེས་ཟྱིན། 
ཉ མགེ་གྷན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་སདོ་ཁང་ཉམས་གས།ོ 
 མེག་གྷན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་སོད་ཁང་གྱི་འོག་ཁང་ནང་བཞའ་ཚན་ཆེ་བའྱི་ཆུ་ཡུར་ཉམས་བཟ་ོདང་། ཁང་ཐོག་
 ནས་ནང་དུ་ཆར་ཆུ་འབབ་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་འགོག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཁང་པ་ཆ་ཚང་ལ་ལྕགས་ཤོག་གསར་རྒྱག་ཞུས་པར་
 འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༧༨ ཕྱིན་ཡདོ་པའྱི་དཀའ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ཏ མགེ་གྷན་སྣ་ེལནེ་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་འགོ་ཐགོ་ཏུ་ཚངོ་ཁང་གསར་རྒྱག 
 མེག་གྷན་སྣེ་ལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་འོག་ཐོག་ཏུ་དེ་སྔ་ལས་ཤག་གཉྱིས་ཡོད་པ་དེ་དག་ལས་བྱེད་སོད་དཀའ་བའྱི་
 གནས་སྟངས་ལ་སོང་། ཁང་ཁུངས་ད་ེདག་ཚོང་ཁང་ཆེ་ཆུང་གངས་བཞྱིའྱི་ང་ོབོ་བསྒྱུར་ཆེད་དགོས་ངེས་ཀྱི་བཟོ་
 བཅསོ་ཟྱིན་པས་རྱིང་མྱིན་སྱི་སེར་གཉྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་རྱིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་ བོགས་གཏོང་ཞུ་འཆར་
 ཡོད། 
ཐ ལས་ཤག་གསར་རྒྱག 
 སྱིལ་སོལ ་རེད་ཐང་ཉེ་འདབས་སུ་ལས་ཤག་གཅྱིག་དང་། རབ་བརྟན་ཁང་གྱི་འོག ་ཏུ་ལས་ཤག་གཅྱིག་
 བཅས་ཀྱི་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་ཡྱིན། 

 
ང ༡ རྱིས་ལོའ་ིནང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་སོ་རྒྱ་བསམས་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་འཚོ་བའྱི་

 དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་དང་ཁང་ག་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་ངལ་སེལ་རོགས་དངུལ་སོར་ 
 ༥,༠༠༠ ར་ེགནང་རྒྱུའྱི་༸དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་བསངས་པ་
 བཞྱིན། འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁོངས་ས་ཁག་ ༤༠ ནས་འཚ་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གངས་ ༡༧༤༤ ཡྱི་
 འགེངས་ཤོག་ཕུལ་དནོ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་གོང་གསལ་མྱི་གངས་རརེ་སོར་ ༥,༠༠༠ ར་ེབྱས་པའྱི་ཁོན་སོར་
 ས་ཡ་ ༨༌༧༢ ས་གནས་ས་ོསོར་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

 ༢ ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐབས་ཁབ་ཁངོས་གཞྱིས་སར་ས་གནས་ཁག་
 ནང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཞན་པ་རྣམས་ལ་འདྱི་ནས་སོར་ ༥༩༤,༣༦༧ འབབ་ཀྱི་
 སྐམ་ཟས་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད།  
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༢་༢ མཉམ་འབལེ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
 འདྱི་གའྱི་ཁབ་ཁངོས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་དང་། ས་གནས་མཉམ་འབལེ་ཁག་ཚགས་ཚུད་ས་བརྟན་ 
 ཡོང་སད་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཞུ་མུས་དང་། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ཁག་གྱི་ལས་བསོམས་དང་། རྱིས་ཁ། 

རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོབཅས་འདྱི་གའྱི་བརྒྱུད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་། གོང་རྱིམ་ལ་སྙན་གསན་ལན་འདེབས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 
༢་༣ ས་ོནམ་ཡར་རྒྱས་ལས་དནོ། 
ཀ།   ས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལས་འཆར། 
 ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་གྱི་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་རནེ་རྒྱུན་མཐུད་སར་འབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་དངོས་སུ་ས་ེལྡན་

སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ཐོག་མུ་མཐུད་ཤར་སདོ་བྱདེ་མཁན་དུད་ཚང་།༣༠།དང་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་།༣༥༠།ཡོད། ལ་ོའཁརོ་
ནང་སྟོན་འབས་རྣམ་གངས་།༡༥།ཙམ་འདེབས་ལས་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཐོན་སེད་ཁོན་བསོམས་ཀུན་ཌལ་།༥༥༠༠།
བྱུང་འདུག་པ་ད་ེདག་ཕྱིར་ཚོང་ཐད་སེ་ལྡན་གྱི་གནས་བབ་མཐོང་ཆེན་ལག་འཁེར་ཐོབ་ཐབས་སུ་ཕྱི་ལོ་།༢༠༠༦།
ནས་བཟུང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཐེུན་ནར་གཏོང་གྱིས་ལ་ོལྟར་ས་ེལྡན་གནས་བབ་བསར་གས་ོབྱེད་བཞྱིན་
ཡོད་ནའང་། ཐོན་སེད་ཕལ་མ་ོཆ་ེབ་ས་ོསོས་བེད་སོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡོད།།ས་ེལྡན་སལོ་རྒྱུན་ས་ོནམ་ལས་རས་སོར་
སོ་ནམ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་མང་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་སོ་ནམ་ལས་དོན་རྒྱ་སེད་དང་རྒྱུན་
གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་འོས་འཚམས་ཀྱིས་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཟྱིན་པའྱི་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཁག།༡༠།ནང་ཁྱིམ་ཚང་།
༢༡༡༤།ནས་ཁོན་བསོམས་ཨེ་ཀར་གངས་།༡༡༡༤༤་༧༣།ནང་ད་བར་སྟོན་ཐོག་མྱི་འད་བ་།༡༨།ཙམ་འདེབས་
ལས་ཀྱིས་ཐནོ་སེད་ཀནོ་ཀྲལ་ཁོན་བསམོས་།༤༨༧༤༠༨་༥༤།བྱུང་འདུག 

༡ སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སངོ་བརར་ཁང་། 
སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་དུ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ལས་དནོ་
ཁག་མྱུར་ཚད་མཐ་ོརུ་བཏང་བའྱི་བརྒྱུད་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཡངོས་ལ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གོང་མཐརོ་དང་རྒྱུན་སངོ་
ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡདོ། 

༡་༡།།།།  ས་ེལྡན་ས་ོནམ་འདབེས་ལས།  
 སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརར་ཁང་ནས་ཞྱིང་པ་སྱི་དང་ཡང་སོས་ས་ེལྡན་ཐགོ་ཤར་སདོ་བྱདེ་

མཁན་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་མྱིག་དཔ་ེསྟོན་སད་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་།༤༢།ནང་ཚོང་རྒྱུགས་ཆ་ེབའྱི་སྟོན་འབས་གངས་།༡༡།
འདེབས་ལས་དང་ཁོན་བསོམས་ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལོ་གངས་།༨༡,༣༨,༠༠༠ ལ་ཡོང་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་།༡༌༡༥།
བྱུང་ཡདོ། 

༡་༢ ས་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ་། 
 ས་ེཚན་ནང་ས་ོཕྱུགས་གངས་།༡༨།ཡོད་ཁོངས་ནས་བ་ཕྱུགས་འ་ོམ་འཇ་ོཡག་ཡོད་པ་གངས་།༡༢།དང་། བེའུ་ ༣།

བ་གང་།༡།རྨདོ་གང་།༢།བཅས་ཡོད་པ་ནས་ལ་ོའཁརོ་ནང་འ་ོམ་ལྱི་ཌར་།༡༦,༦༡༡།དང་ཕྱུགས་ལུད་དང་འབུ་ལུད་
བཟ་ོབསྐྲུན་གྱིས་ཐནོ་སེད་ཌོན་ ༢༠་༤༥༦ བཅས་བྱུང་ཡདོ།  
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༡་༣ དཔ་ེསྟནོ་འདབེས་ལས། 
 སལེ་ཀབོ་ཏུ་དགུན་དུས་ཚ་གང་སྙམོས་པ་ོཡོད་པར་བརྟེན་ཐེའུ་པད་ཚལ་ཁ་དོག་ལང་ཁུ་ (Broccoli) སེས་འསོ་

པའྱི་གནས་བབ་ལ་སོང་ཕྱི་ཟླ་།༡༢།ནང་ར་སསོ་གས་ོསོང་གྱིས་ཚོད་ལྟའྱི་འདབེས་ལས་ཞུས་ཡོད། ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ 
༢་༥ ནང་སེ་ལྡན་ལམ་སོལ་ཐོག་འདེབས་འཛུགས་ཟྱིན་པའྱི་ངང་ལག་སོང་པོར་ཆུ་ལུད་སོགས་དགོས་མཁ་ོལྟར་
དུས་ཐོག་མཁོ་སོད་སད་ (Dripper) བརྒྱུད་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཚད་ལྡན་འཕྲུལ་ལས་བཀོལ་སོད་ཀྱིས་
ཡོང་འབབ་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་བྱས་པར་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ག་ོབསྐོན་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། སེལ་ཀོབ་
ལུགས་བད་ེགཞྱིས་ཆགས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ཞྱིང་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ནས་ལོ་ལྟར་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་། 
སྨན་རའྱི་རྱིགས་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པར་ད་ེདག་ར་སོས་ཐག་རྱིང་ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་
བཞྱིན་པར་དཀའ་སེལ་སད་ས་ེཚན་རང་དུ་ར་སོས་གས་ོསོང་ཁང་གསར་བསྐྲུན་གྱིས་རྱི་ཤྱིང་འད་མྱིན་གྱི་ར་སོས་
སདེ་འཕལེ་དང་མཁ་ོསྒྲུབ་ཞུས་ཏ་ེལ་ོའཁརོ་ནང་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ཡངོས་ལ་རྩྭ་སསོ་གངས་ ༥༠,༠༠༠ ཙམ་རྱིན་གངོ་
འོས་འཚམས་ཐོག་ཕྱིར་ཚོང་ཐུབ་པས་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་སེལ་མཐུན་འགྱུར་དང་ས་ེཚན་ལའང་ཡོང་འབབ་
ཕན་བུ་བཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཁ ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་འབས་ལྡན་ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས། 
༡།   ༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ལས་གཞྱི། 
 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༣༠ བར་ལ་ོགཅྱིག་
 འཁོར་མར་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བཀྲྱིན་རེས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གཏན་འབེབས་
 ལས་འཆར་ཁོངས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་སད་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་ཉྱིན་ས་ོནམ་གཞྱིས་
 ཁག་ནང་འབས་ལྡན་དང་འབས་མེད་རྱི་ཤྱིང་བསམོས་གངས་།༡༩,༡༧༨།འདབེས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 
༢།  འབས་ལྡན་དང་འབས་མདེ་རྱི་ཤྱིང་འདབེས་འཛུགས། 
 ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ནང་ཡོད་ས་ོནམ་ཞྱིང་པ་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་ས་ོསསོ་འགན་ཁུར་འགོ་གཞྱིས་ཁག་ ༡༥ ནང་འབས་

ལྡན་རྱི་ཤྱིང་གངས་ ༨༧,༤༡༦ དང་འབས་མེད་ཤྱིང་སྣའྱི་རྱིགས་ ༦ ཙམ་གྱི་ཤྱིང་སོང་གངས་ ༦༦༩,༣༦༥ 
བཅས་འདབེས་འཛུགས་ཞུས་ཡོད། 

ག ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
༡   དུས་ཐུང་སདེ་མདེ་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར། 
 གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཞྱིང་ལས་བྱ་རྒྱུར་དངོས་འབེལ་ཛ་དག་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་ལག་དངུལ་དཀའ་སེལ་སད་

ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༢༡༩ ནས་ས་ཞྱིང་ཨ་ེཀར་ ༤,༦༢༢་༧༥ འདེབས་ལས་ཆེད་ཟླ་གངས་ ༡༠ རྱིང་སེད་མེད་སོ་
ནམ་ཞྱིང་བུན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༌༣ ཞུས་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྱིས་ལོའ་ིནང་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་
གཞྱིས་མྱི་རྣམས་དགུན་ཚོང་དུ་བསོད་ཐུབ་མེད་པར་བརྟེན་ཞྱིང་འདབེས་ཀྱི་གངས་འབོར་ཇ་ེམང་དུ་ཕྱིན་རེན་སེད་
མེད་སོ་ནམ་བུན་གཡར་ཞུ་མཁན་ཡང་མང་དུ་ཕྱིན་པས་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏ་ེཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་བུན་དངུལ་དུས་ཐགོ་ཁུངས་གཏངོ་ཞུས་ཡོད། 

༢   ས་ོནམ་སདེ་ཆུང་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི། 
 ས་ོནམ་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ ༡༠ ནང་གྱི་ཞྱིང་པ་གངས་ ༤༣ ལ་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཆདེ་དངེ་ 
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 དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་མཁ་ོཉ་ོཞུ་རྒྱུར་ལ་ོ ༡ ནས་ ༣ བར་གྱི་དུས་བཀག་སདེ་ཆུང་བུན་དངུལ་ཁོན་སོར་ས་
ཡ་ ༧༌༨༩ ཁུངས་གཏངོ་ཞུས་ཡོད། 

ང་ དྱི་བཟང་སྨན་ར་།Palmarosa འདབེས་འཛུགས། 
 སེལ་ཀོབ་བད་ེསར་གོང་སེ་ ༡༥ ནང་ཡོད་ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༨ ནང་དྱི་བཟང་སྨན་ར་འདེབས་
 འཛུགས་བྱས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྨན་ར་འདེབས་ལས་དང་བདག་གཅེས་རྒྱུན་སོང་ཆེད་རྱིས་ལོའ་ིནང་ཨ་རྱི་
 གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ལས་འཆར་ནས་སརོ་ས་ཡ་ ༠༌༡༥ མཐེུན་སརོ་སདོ་ཞུས་ཡོད། 
ཅ  ས་ོཕྱུགས་གས་ོསངོ་ལས་གཞྱི། 
 མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་ས་ོནམ་སོབ་སྟོན་པའྱི་སྟངས་འཛནི་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ོཕྱུགས་གས་ོསོང་ཁང་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོ

ཕྱུགས་ཆ་ེཆུང་བསོམས་གངས་ ༨ ཡོད་ཁངོས་ནས་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༤ ཡོད་པ་དེའྱི་འ་ོམའྱི་ཐནོ་སེད་རས་གས་ོ
ཁང་དུ་བཙོང་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་ ༡༢ དང་། བལ་ཡུལ་རོར་པ་ཏན་ནརོ་འཛིན་གྱིང་དང་ག་ོ
ཚ་ེརོགས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་བཅས་ཀྱི་ནང་བ་ཕྱུགས་གངས་ ༡༩༩༠ དང་། རྨོད་གང་གངས་ ༦༩། ཕ་གང་གངས་ 
༦༥། བེའུ་གངས་ ༦༦༣། ར་ལུག་གངས་ ༤༧,༦༥༤། རྟ་གངས་ ༤༨༦། འབྱི་གཡག་གངས་ ༩༩༦ བཅས་
ཡོད། 

ཆ ས་ཆུ་བདག་གཅསེ་ཀྱི་ལས་འཆར་ཇྱི་སལེ། 
 མོན་གྷོ་ས་གནས་སུ་ཆུ་རྱིང་ཉམས་བཟོ་དང་རྒྱ་སེད་གངས་ ༡ ཞུས་པ་བརྒྱུད་ས་འོག་ཆུ་འཐེན་བསར་གསོ་
 (Submersible pump recharge pit) གངས་ ༢༠ དང་ཆར་ཆུ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་གཞྱི་བཅས་ལེགས་
 གྲུབ་ཟྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་
ཡྱིན།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་།  ༡༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ། ད་ེརྱིང་སྔ་དོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། 
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བགོ་གེང་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཟ་ོབཅོས་
གོས་འཆར་གཉྱིས་སེབས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཡར་ཚུད་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་
ལ་བལྟས་ནས་མཐའ་མར་གོས་ཆོད་ད་ེརྱིམ་པས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་འདུག་དང་། གང་འད་བྱེད་དགོས་འདུག་བལྟ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཀ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་གོས་ཆོད་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། 
གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༤ 
བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་

བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། 

དནོ་
ཚན། 

ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

༣། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་།༡༡།པ་དགེ་འདུན་ཆོས་
ཀྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།།རོམ་པ་པོ་
གགས་ཅན་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་
བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་
སོག ་ལ ་འགན་ཁུར ་དགོས ་པ ་མ ་ཟད།།
བཙོན་ནས་གོད་གོལ་གྱིས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་
འགོ ་བ ་མྱིའྱི ་གཞྱི ་རའྱི་ཐོབ ་ཐང ་རྣམས ་
ལོངས་སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་
བྱ་རྒྱུ། 

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་།༡༡།པ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་
རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།།རོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སོ་
ཤེས ་རབ་རྒྱ ་མཚོ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་
པ་མ་ཟད།།བཙོན་ནས་གོད་གོལ་གྱིས་ཁོང་རྣམ་
པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལོངས་
སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།།
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་འཛནི་ལྕམ་སྐུ་མྱི་ཤལེ་ེབཤ་ེ
ལེཌྱི་(Michelle Bachelet)མཆོག་འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་
ཟླ་།༥།པའྱི་ནང་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་དུ་གཟྱིགས་
སྐོར་སད་ཆེད་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་
བཞྱིན་བདོ་ནང་དུའང་ཕབེས་ཐབས་གནང་དགསོ་
པའྱི་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
བཀུར་འོས་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པ་ོམཆགོ གོས་འཆར་ཨང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཟེར་དགོས་རེད ་མ་
གཏོགས། ཚགོས་ཀྱི་བདག་པ་ོཟརེ་ནས་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་མེད་པ་ཞྱིག་བདེ་སདོ་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་གང་ཡདོ་པ་
ད་ེགསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་རྒྱུན་དུ་འབོད་སྒྲ་ཚོགས་གཙ་ོལ་སར་དགོས།" ཞེས་ཡོད་
རདེ། མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཆདོ་ཨང་ ༡༤ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
ལས་རྱིམ་དང་པོའ་ིནང་གསེས་ཁ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་གོས་ཆོད་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༥ པ། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང། ༡༥ 
བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་

བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 

༦། བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་
གྱི་བཙན་གནོན་འོག་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་
རྣམས་ནྱི་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་
བུའྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཁོད་གནས་
བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།།བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་
སྟོབས་དང་།།ཆོད་སེམས།།ལ་རྒྱ་སོགས་ལ་
འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རང་རེ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་དཔེ་
བངས་ཏེ།།བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དང།།གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་
ཡོང་ཆདེ་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མདེ་བྱ་དགསོ་རྒྱུ། 

བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་
གྱི་བཙན་གནོན་འོག་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་
རྣམས་ནྱི་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་
བུའྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ཁོད་གནས་
བཞྱིན་ཡོད་ནའང་།།བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྙྱིང་
སྟོབས་དང་།།ཆོད་སེམས།།ལ་རྒྱ་སོགས་ལ་
འགྱུར་བ ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན ་ལ ་རང་རེ་
བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་དཔེ་
བངས་ཏེ།།བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དང།།གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་
ཡོང་ཆེད།།བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་སྣེ་འཁྱིད་
ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་བོད་དོན་
ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་གནང་རྒྱུ། 

 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཟ་ོབཅསོ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
ཁ་སང་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ད་ེསྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་མགོགས་པ་ོམྱིག་བཤེར་བྱེད་དུས་ཁ་ཤས་ལྷག་པ་དང་། ཁ་
ཤས་ཀྱིས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷག་བསད་པ་ཡོད་ན་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་
ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་ད།ེ སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྱིག་
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འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེ
ལེགས་ལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་བཅས་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་བགོ་གེང་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་
ཚའོྱི་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་འཆར་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་དགུང་ལ་ོ ༢༥ ལ་
ཕབེས་པ། སྙན་གགས་ཅན་གྱི་གླུ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའྱི་ར་ེཔ་ོཏ་ལའྱི་མདུན་ཐང་
དུ་སྐུ་ལུས་མ་ེམཆོད་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གསོ་ཚགོས་ར་བའྱི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཕུལ་བ་རདེ། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་གདུང་སེམས་བསེད་དང་། སྨོན་ལམ། རྒྱབ་སོར་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་
བརྒྱུད་ལམ་ནས་ང་ཚོས་ཁ་གསལ་ཞྱིག་མཐོང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་མཁེན་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་
པར་གཞུང་འབལེ་གྱི་གངས་ཐའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མ་ེམཆདོ་འབུལ་
མཁན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེལས་གལ་ཆ་ེབ་ང་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགསོ་པ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་
དེ། སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་འབུལ་མཁན་ནང་ནས་བོད་མྱི་གངས་ ༡༠༨ དགུང་ལོ་ ༣༠ འོག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁོང་
རྣམ་པ་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་བོད་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་མཐོང་མྱོང་ཡོད་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཐསོ་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེབས་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་འཁོག་བཤད་ཀྱི་དྱིལ་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དུས་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའང་བོད་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་
པར། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་འཁོག་བཤད་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Propaganda) ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགེམ་པའྱི་
ཐགོ་ནས། དངོས་གནས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་བཀྲམ་པའྱི་འཁོག་བཤད་ཀྱི་
དྱིལ་བསྒྲགས་དེས་རྒྱལ་སྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་འགུལ་བསོད་ཐེབས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་ཞེད་
སྣང་ཞྱིག་དང་། དངངས་སྐྲག་ས་ེབའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་
པར། ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་སྣང་དམ་གཟབ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་མྱི་
ཐོག་ ༣།༤ དེ་ཚོས་གདོང་ལེན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོའ་ིཕ་ཡུལ་ལ་བརེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་འཛནི་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་ཆོད་སེམས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སེམས་
ཤུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དངོས་གནས་ང་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་གངས་ཅན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སོབས་པ་ད་ེའཁེར་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཐད་ཀར་སང་ལམ་སང་ལ་མར་ཐོན་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཡོད། བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྱིན་ཞསེ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་རྱིགས་ཆདེ་དུ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་དང་། མྱི་ཐོག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ངོས་
འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་གནད་དནོ་ད་ེསོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གར་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཚ་ེསོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་སྐུ་ལུས་
མེ་མཆོད་ཕུལ་བའྱི་བོད་མྱི་གངས་ ༡༠༨ ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལོ་ ༣༠ འོག་ལ་ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་
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མཁན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་འོག་ལ་སྱིད་པ་ོའདུག་དང་། དེའྱི་འོག་ལ་བསད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟེར་ནས། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་འཁོག་བཤད་ཀྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་
གཅྱིག་པུར་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མརེ་བསགེས་བཏང་བ་ཞྱིག་ཨ་ེཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་བསམ་བ་ོགཏོང་
གྱི་ཡོད་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མེད་དམ་སྙམ། བོད་ཀྱི་
འཐབ་རོད་ཐོག་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དང་། སང་ལམ་སང་ལ་མར་ཐོན་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན། ཁོང་ཚོར་རྒྱ་ནག་ཉེན་
རྟགོ་པའྱི་དག་གནནོ་བྱེད་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཙནོ་འཇུག་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་མནར་གཅོད་གཏངོ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ཉེས་རྡུང་གཏོང་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ོས་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཞྱིག་གྱི་མྱི་ཐོག་གཉྱིས་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ལ། བཙོན་ཟུར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་མྱོང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་ག་ར་ེབཤད་པ་
ཡྱིན་ནའང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་ཨ་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་ར་ེདགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རེད། གོས་གཞྱིའྱི་ནང་དུའང་ཁེར་བསད་ཡོད་རེད། བག་མགོའ་ིནང་དུ་སྔ་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་སྐོར་ང་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། ཐུབ་དབང་གྱི་སྐུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པའོ་ིསྐུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཉ་ེཆར་ཆ་བཞག་ན་གུ་རུ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ། གང་ལྟར་སྐུ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་
གཏོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནས་ག་ར་ེག་ོརྒྱུ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ཚོས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བོད་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་དབང་
ཡོད་པ་དང་། བོད་ནང་ལ་དགོན་པ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ། མྱི་འབོར་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་མྱི་གངས་ ༣ ལ་
དགོན་པ་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཧམ་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
ནང་བསྟན་གྱི་སྐུ་ (Feet 99) བྱས་པ་ད་ེའད་གཏོར་རྒྱུའྱི་གདེང་ཚོད་དང་། ཧམ་བཤད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར། བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། གླུ་བ། སྒྱུ་རལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གོས་ཆོད་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན། སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྔ་ལ་ོབོད་ཀྱི་གཞས་པ་འབྱི་རུ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་ལྷུན་གྲུབ་གགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་
བྱུང་བ་རེད། བོད་ཀྱི་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་རེན་པས་ལོ་ ༦ ཙམ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ངས་གཙ་ོབོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེཆར་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་གྱི་རེད་འགན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྟེང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོམྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་རེད་འགན་ཐོག་ལ་འདོད་པ་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་
ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Diplomatic Boycott) བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ རོགས་སོང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེར་བོད་དོན་སྐོར་ལ་རེད། "བོད།" ཅེས་་མྱིང་འབོད་བྱེད་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་
བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་བོད་འདྱི་ལྷ་ོསོག་གཉྱིས་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འཐུས་ཤོར་གང་འད་ཕྱིན་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ལས་
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འགུལ་ཁབ་བསད་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། 
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དརེ་བརྟནེ་ནས་ཕལ་ཆརེ་གཞུང་ཁག་གྱིས་ "བོད།" ཅེས་མྱིང་
འདནོ་མ་བྱེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྱིན་ནམ་སྙམ། བྱས་ཙང་གནད་དོན་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་བོད་དནོ་སྐརོ་གེང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གེང་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གང་གསལ་བ་ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་ཚའོྱི་གཞྱི་རའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རདོ་འདྱི་བདནེ་པ་དང་། འཚ་ེབ་
མེད་པ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གཞན་ལའང་རང་དབང་དང་། བདེན་པ། འཚ་ེབ་
མེད་པ། མང་གཙ་ོབཅས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ། ལམ་ལུགས་ད་ེདག་ལས་བརལ་ནས། ད་ེདག་ལ་རོག་
རོལ་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གང་དུ་བྱུང་བ། རྣམ་འགྱུར་འད་པོ་ག་པར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐད་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རྣམ་
འགྱུར་སྟོན་དགོས་པ་དེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འགན་རེད་དན་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུ་རོབ་ནང་གྱི་ཡུཀ་རན་
གནས་ཚུལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ཡུཀ་རན་བཙན་འཛུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མྱིའྱི་རང་དབང་
དང་། བདེན་པ། འཚ་ེབ་མེད་པ། མང་གཙོའྱི་གནད་དོན་ད་ེདག་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། གདུག་རྩུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདག་
ཡ་མེད་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ང་
རང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ།  
ད་ེནས་བཙན་བྱོལ་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོབཙན་
བྱལོ་ནང་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་གནས་དགསོ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་རེད། གཞྱི་རའྱི་བོད་ནང་ལ་རང་དབང་ཡོད་མ་རེད་དེ། བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོལ་ས་ོསོའ་ིརང་དབང་མེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་བསད་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག དེར་བརྟནེ་བསམ་བོའ་ིརང་དབང་ད་ེབཙན་བྱོལ་ནང་དུ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་མེད་པ་ཆགས་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚང་མས་དངོས་གནས་གཏྱིང་ཟབ་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕན་ཚུན་གཅྱིག་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་དང་། རྱིག་རྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་མདགོ་མདགོ་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁུངས་འཁལོ་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོཕྱི་ལ་གནས་བསད་ཡོད་རེད། ལྟ་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་བོད་
ནང་བག་མག་ོདགོན་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་པ་གཏོར་བཤྱིག་མང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་ཡོད་
རདེ། ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐནོ་ནས། སྐད་ཡྱིག་སྣ་
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ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ། མྱི་མང་ལ་ཆསོ་དད་རང་མོས་དང་འབེལ་ནས་བོད་
ནང་དུ་རྟནེ་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་པ་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་། ཆོས་དད་རང་མོས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེཚ་ོམྱི་སས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག རྟནེ་དང་བརྟེན་པ་བཞེངས་པར་མཐུན་རེན་སོར་མཁན་ནམ་སྱིན་
བདག་ད་ེཚ་ོམྱི་ས་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག བྱས་ཙང་བཀའ་མོལ་ད་ེཚ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དངསོ་གནས་འབུར་དུ་ཐོན་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐད་
ཀར་བོད་ནང་ལ་ཆོས་དད་རང་མོས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟནེ་པ་བཅས་པར་
གཏོར་ཤྱིག་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚོས་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
འདའྱི་ཐད་ལ་འཐུས་མྱི་གཞན་པ་ཚོ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ། གང་རེད་ཅེ་ན། དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་སེབ་ཡོང་གྱི་
འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཐབས་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚསོ་བདོ་ལ་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་སེར་དང་། ནང་མྱི། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་། འགྲུལ་བསོད་བྱས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་སོད་
མཁན་ཚོ་ལའང་སྱི་འཐུས་སེར་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་འཚམ་པའྱི་ལྟ་བ་
ལངས་ཕོགས་མྱི་འད་བ་ཙམ་གྱིས་ངོས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱི་གཅྱིག་དང་། བོད་མྱི་ནང་མྱིའམ་ཁྱིམ་ཚང་ད་ེ
འདས་བོད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཕག་ལས་དང་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་
རྒྱབ་སརོ་མཚནོ་པའྱི་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་དང་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཡྱིག་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ དང་ ༡༥ གཉྱིས་ཀ་ལ་མསོ་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་
བྱུང་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་ཆ་ོག་ཕག་ལེན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་། བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེསྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ལ་འབུལ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོཐོས་བྱུང་བ་དང་མཆདོ་
འབུལ་ཞྱིག་ཞུས། དེའྱི་གཞུག་ནས་ང་ཚོས་ཟླ་བ་ ༦ མཚམས་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་གནང་། ད་ེནས་དུས་ནས་དུས་སུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བ་གཅྱིག་པུས། ད་ལྟ་བར་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོས་བསྒྲུབས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་དའེང་མང་ཆ་ེབ་ང་རང་
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ཚོར་རག་ལས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ད་ེམྱིང་དོན་མཚུངས་པ་
ཞྱིག་གནང་བར། དངོས་གནས་བྱས་ན་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཟེར་བ་ཞྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་སྙམ། ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསའོ་ིནང་ལའང་ཡོད་རདེ། མྱི་རྱིགས་ས་ོསོའ་ིནང་ལའང་ཡོད་རདེ། མཛད་རསེ་
ཅན། རླབས་ཆནེ་གྱི་མཛད་རསེ་བཞག་པ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དན་གས་ོཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སལོ་ཞྱིག་ཡོད་
པར་བརྟནེ། ད་ེཡང་བདོ་མྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༡༥༦ གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་བ་ད་ེང་ཚསོ་ག་ོཐསོ་བྱུང་བའྱི་ཐ་ོད་ེ
རདེ། ང་ཚ་ོལ་ད་དུང་ཐ་ོམ་འབྱརོ་བ་ཏན་ཏན་མང་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་བཙནོ་ཁང་ལ་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོལྷག་
བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད། གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ། བོད་ལ་དངོས་
གནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཟེར་བ་ཏྱིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་ལ་དངོས་གནས་བྱས་ན་
རྦད་ད་ེགསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་བྱས་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མཁན་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་ག་ཚདོ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཏན་ཏན་ཐོབ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ད་ེགདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་སགས། 
ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༡༥༦ གྱི་ཞལ་ཆེམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཞལ་ཆེམས་ད་ེཚ་ོལག་ལེན་ལ་བསྟར་ནས། 
དའེྱི་ནང་ལ་རྱིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེཚོར་འཐམས་ནས་ག་ཚདོ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་
འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་དང་། རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཐོག་ལ་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
ཆསོ་དད་རང་མོས་དང་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་སྱིར་བཏང་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གཅྱིག་འདས་གོངས་སུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཁ་ཆམེས་རདེ་ཟེར་ནས། ཁ་ཆམེས་ད་ེར་ཆནེ་པ་ོབརྱིས་ནས་ལག་ལནེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་བསྟར་
ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་རེད་པ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༡༥༦ གྱི་ཞལ་ཆེམས་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ལག་
ལེན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་རདེ། དེར་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག 
ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ལ་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ནས། བོད་པ་ཡོད་ད་ོཅོག་གྱིས་ད་ེསྲུང་བརྱི་ཞུས་ནས། བག་ོགེང་གྱི་རྣམ་པ་བྱས་ནས། 
ཁ་སང་བཀའ་གནང་སོང་། ང་ཚོས་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཞུས་ན་ཨ་ེདག ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་
གམ།  གསུང་ཆོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འདུག་གམ། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མ་ཁག་ལ་འཕྱིན་བཅོལ་རང་བཏང་ནས་ཀྱི་བས་ོཞུ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ། མང་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ལ་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་མཆདོ་འབུལ་ཞུ་དགསོ་པ་རྱིགས་འདུག་
གམ། དེ་བཞྱིན་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོཞྱིག་དང་བསྟུན་ནས། ང་ཚ་ོཚང་མས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་རང་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ
ཚོའྱི་ཞལ་ཆེམས་ད་ེཡང་། ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ཅྱིག་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཤུགས་རེན་ཞྱིག་ཐེབས་ནས། དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ལ་ཁ་
ཕོགས་གསར་པ་ཞྱིག་བསེབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ར་ེབ་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་
ནས། ང་ཚོས་ཉྱིན་བརྒྱ་དུས་གཅྱིག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཉྱིན་མ་ོཞེས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།  དེའང་མྱི་ཐོག་
ནས་མྱི་ཐོག་བྱས་ནས། བསྐལ་པ་ཇྱི་སྱིད་ནམ་གནས་བར་དུ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐགོ་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་རདེ་ཟེར་
དུས་ལས་ས་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེའད་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གནང་དགོས་པ་ད་ེལའང་ཏོག་ཙམ་བ་ོཁོག་
བསེད་ནས། འདྱི་ང་ཚསོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་བསམས་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག  
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ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔའ་བོ་དཔའ་མ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་རང་
ལུས་མེར་བསགེས་ད་ེམ་གནང་རགོས་གནངོས། སྐུ་ལུས་མཆདོ་འབུལ་ལ་མ་གནང་རགོས་གནངོས། འཚ་ོབཞུགས་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཕངས་པ་ོཞ་ེདག་
རདེ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་ཕངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སུ་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་སད་ཕྱིན་ཆད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འབུལ་རོགས་གནང་། ད་ེམྱིན་པའྱི་སོ་སོའ་ིལས་དོན་
ཐོག་ལ་རེད། དངོས་གནས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ཏན་ཏན་རང་ལས་འགུལ་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས། ཞྱི་རྒྱས་
དག་གསུམ་མང་པ་ོསལེ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་སནོ་རགོས་གནང་།  
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང། རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ལ་གང་
འཚམ་འབད་བརོན་ཞུས་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན། ཇྱི་ནྱི་ཝ་ (Geneva) ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་
ན། ལྷག་དཀར་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ཡདོ་རདེ། དའེང་ཁྱིམ་ཚང་ལྔས་འག་ོབཙུགས་པའྱི་ལྷག་དཀར་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་རདེ། ཟླ་བ་
ས་ོསོའ་ིརེས་གཟའ་ལྷག་པ་གཉྱིས་པ་འཆར་ཅན་བྱས་ནས་ལ་ོ ༥ འག་ོབཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེཡང་རྒྱགས་རང་ཁུར་བྱས་ནས་
འགན་ཁེར་ནས། དབྱར་ཁ་ཆར་པ་ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ཆར་གདུང་གཟེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ནུས་པ་མ་ཉམས་པ་བྱས་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དགུན་ཁ་གངས་འབབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པ་བྱས་ནས་
རྒྱགས་རང་ཁུར་བྱས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་ ༥ ལྷག་ཙམ་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱིས་སུ་ང་རང་
ཚོའྱི་ནང་ལ་དངོས་གནས་རྒྱལ་གཅེས་སེམས་ཤུགས་ཅན་མང་པོ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག  པེ་རྱི་སྱི་ (Paris) ནས་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ 
(Geneva) བར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་བྱུང་སོང་། དཔེར་ན། ངག་དབང་ཚེ་འཕེལ་ལགས་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་
ལས་འགུལ་སེལ་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ཊ་ོརོན་ཊ་ོ (Toronto) ནས་ཨོ་ཊ་ཝ་ (Ottawa) བར་དུ་སངས་རྒྱས་སབས་ལགས་
ཀྱིས་ལས་འགུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེལ་སོང་། ང་ཚོས་མཐོང་མཐོང་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་མཚོན་
རྟགས་མཚོན་བྱདེ་གཅྱིག་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་སྤུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སུད་སྱི་ལ་བེན་ (Bern) ནས་
ཇྱི་ནྱི་ཝ་ (Geneva) བར་དུ་རང་འཁོར་གྱི་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ན་ཨེ་དག ཞབས་གོམ་བསོན་ན་ཨེ་དག ལྕགས་རྟ་བཏང་ན་
ཨ་ེདག གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོར་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་སདོ་མཁན་མྱི་གངས་ ༤ ཡྱིས་སལེ་བ་བྱུང་
སོང་། མྱི་གངས་ ༥ ཡྱིས་སེལ་བ་བྱུང་སོང་། མྱི་གངས་ ༡།༢ ཀྱིས་སེལ་བ་ད་ེའད་རྱིམ་པ་སྟར་ཆགས་བྱུང་སོང་། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ལོན་ཌོན་ལ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་གངས་ ༤ ཡྱིས་ཞེ་དག་ནུས་པ་ཆེན་པོ་སེལ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ 
(Boston) ནས་དཔའ་བ་ོརྟའུ་བ་ོབཟང་སྱིན་པས། ཁངོ་སྐུ་སེར་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ལས་ག་ཚོད་བསོན་སོང་། འབད་
བརོན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་བཀའ་གནང་སོང་། དཔེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཡྱིན་ན། བསྟན་
པ་དར་རྒྱས་རེད། ཆབ་སྱིད་བརོན་ཟུར་བག་བ་ོལགས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་གངས་ལས་འདས་པ་
ཡོད་རདེ། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དནོ་གྲུབ་དབང་ཆནེ་ལགས་ཀྱིས་ག་ཚདོ་སལེ་སངོ་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གངས་
ལས་འདས་པ། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞུས་མ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའང་ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་སྙྱིང་དབུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་མཁན་ཚོས་ད་ནུས་པ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་ ༥ ཚང་སོང་།༽ ཁོང་ཚོ་ནང་བཞྱིན་ཚང་མས་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་སྟོབས་བཏོན་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་ལ་སྒྲུབ་
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དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་སེབས་འདུག ཚང་མས་ཁོང་ཚོའྱི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ལས་དོན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་དང་། དེའྱི་བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་
དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་དམར་པའོ་ིགཞུང་གྱི་བོད་ནང་དུ་ཆསོ་དད་རང་དབང་དང་། སྐད་ཡྱིག ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐབོ་ཐང་
འད་མཉམ་མེད་པ། འག་ོབ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་ལ་སོགས་པ་ཚང་མར་སྱིད་ཇུས་ལག་
བསྟར་དརེ་དང་བདནེ་མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརལོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་ཙམ་ནང་རྒྱ་ནག་ནས་བྱུང་བའྱི་ཏགོ་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རེན་པས། འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོརག་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མྱི་ས་ཡ་ ༡༌༥ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་གྱི་ཚེ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ། མྱི་ས་ཡ་མང་པོའ་ིའཚོ་བར་དོ་ཕོག་ཕྱིན་ཡོད་པ། དེའྱི་འགན་ཡོངས་རོགས་དེའང་རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིགཞུང་ལ་ཡོད་ཅེས་དེ་རྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ནད་ཡམས་འདྱི་དང་
འབེལ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་ལ། ཡུ་རོབ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྔར་དང་མྱི་འད་བའྱི་ལྟ་ཚུལ་
མཐངོ་ཚུལ་སྡུག་ཅག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལྟ་བུ་ལ་མྱི་མང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་
མང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ཙམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་བྱ་སོད་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་ཚུལ་མཐོང་ཚུལ་ངན་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསལ་འདུག 
འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ཚུལ་མཐོང་ཚུལ་ངན་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་
ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེགཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། གང་ལྟར་ལས་འགུལ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ནུས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ནས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་དང་དུས་ལ་
འཚམ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་སྙམ།  
ད་ེབཞྱིན་ཉེ་ཆར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྡྱི་ལྱིར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བསར་གསོ་
བྱདེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རདེ། བསར་གས་ོབྱས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་སགས། དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕྱིས་
སུ་གནད་ཡོད་མང་པ་ོཐུག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཕར་འཆད་དགོས་མྱི་འདུག ཚུར་རྒྱ་ནག་ལ་སོན་བརོད་
བྱས་ནས་ང་ཚསོ་གཅྱིག་བྱདེ་དགསོ་རདེ་མདགོ་མདགོ་བྱས་ནས་ཚུར་བར་གཏོང་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚསོ་ལས་དནོ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་དང་།  
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ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ཨ་རྱི་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་དོན་འབེལ་མཐུད་ཀྱི་མཇལ་འཕད་
གནང་བ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ད་ེཚ་ོལའང་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་སགས། རྱིམ་པས་
མུ་མཐུད་ནས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
གང་ལྟར་ཞུ་གཏུག་ཐོག་བོད་པ་རང་གྱིས་མ་འཇོན་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཡུཀ་རན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་ཡུ་
རབོ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡུཀ་རན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ དནོ་དམ་པ་དམག་སར་བབ་ཡངོ་དུས་
ཡུཀ་རན་མྱི་རྱིགས་སོ་སོ་རང་གྱིས་འཐབ་རོད་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། མྱི་གཞན་པ་གཅྱིག་
ཡོང་ནས་བོད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་དམག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མེད་པ་ད་རེས་དཔེ་མཚོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་རདེ། ནམ་རྒྱུན་བདོ་པའྱི་གཏམ་དཔ་ེལ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན། ས་ོསོའ་ིསྒྲལོ་མ་ད་ེས་ོསོས་བསརོ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། གང་ལྟར་
ཡང་སྙྱིང་ང་ཚའོྱི་འག་ོམང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་གཙསོ་པའྱི་འགོ་གོང་སའེྱི་སྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་བར་དུ། ཚང་
མས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་
སེབས་འདུག བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེད་ེབཞྱིན་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡང་ཛ་དག་ཆགས་
འདུག་སྙམ།  
ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་བཞག་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ཆེན་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་
དྲུང་བོན་བཅས་པའྱི་ནང་ལ་མཐུན་སྒྲྱིལ་དང་རོག་ར་གཅྱིག་སྒྲྱིལ། འ་ོཆུ་དམ་གཙང་གཙང་མ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆོལ་ཁའྱི་འཐེན་འཁེར་ཐོག་གསལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
མཐངོ་སྣང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ང་རང་ཚའོྱི་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙ་ོགཙསོ་པའྱི་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་
འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་རེད་དེ། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་དེའང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ལའང་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༧ འཁདོ་འདུག ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་འདྱིར་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་ཕེབས་སོང་། ད་ེལའང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོས་གོས་
ཚགོས་མ་ཚགོས་ན་མ་གཏོགས། ཚོགས་ཚད་ཚང་མར་གང་ལྟར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ད་ེཡོང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ནས་ལས་རྱིམ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ི
དགོས་པ་ལ་ང་ཚསོ་གོས་ཆོད་མང་པ་ོཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ལག་ལེན་སུས་བསྟར་གྱི་ཡོད་རདེ། 
འདྱིས་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་གྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ག་ར་ེབཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་དགོས་པ་
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ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་ཆ་བཞག་ན། འདྱི་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་ཡདོ་
མ་རེད་སྙམ། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་གོས་ཆདོ་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ལག་ལེན་ཁལེ་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ལག་ལེན་
མ་ཁེལ་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་ནས། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རེས་མའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ས་ེཚན་ཡདོ་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེཚོར་ལག་ལེན་ཁེལ་
བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། ཚགོས་དུས་རེས་མའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལག་ལནེ་འཁལེ་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ལག་ལནེ་
འཁལེ་ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལག་ལེན་མ་འཁལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚསོ་གོས་ཆདོ་འཇོག་རང་བྱས་ན་འདྱིས་ནུས་པ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཐནོ་གྱི་ཡོད་མདེ་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་བཞྱི་པ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་
ཚན་བཅོ་ལྔ་ནང་ལ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེའང་ཡང་
དག་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་བརྟནེ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རེད་
ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོང་བ་ལ། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་དགོས་རེད་ཟེར་བར་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་
ད།ེ ད་ལྟའྱི་ཆར་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ཐབས་
ལམ་ཡག་ཤོས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་རྒྱ་འབལེ་མལོ་གྱི་
ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་འདྱི་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཡང་དག་པ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ཆ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མེད་པ། 
ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ནས་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་མདེ་པ། ཚང་མས་གསལ་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
དགོས་པ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ གྱིས་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ། ཁ་ོརྣམ་པའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་དགོས་པ། གང་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐབས་བྱུས་
ཡང་དག་པ་ད་ེབཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ།   
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་
གནང་། 
 

སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གཉྱིས་དབར་འབལེ་བ་ག་ར་ེཡོད་རདེ། ལས་
རྱིམ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་མྱི་འདུག 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ད་ེཚོ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ད་ེནས་ཧ་གོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེམགོ་འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ་འཕོས་དོན་དྱི་
བ་རདེ། མག་ོའཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བརོད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
གསུང་རགོས་གནང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཚགོས་གཙསོ་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་རདེ།༽ ལགས་ས།ོ རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་
སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། མྱི་མང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རེད། དེའང་ཁལ་གྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡྱིན་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཐོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེཚ་ོམྱི་མང་ལ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་གསལ་དཀྲོལ་དགོས་པ། ཁལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
ནས་མ་ཡྱིན་པར། འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཟབ་སོང་གནང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ཁལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་
ནས་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་མང་ཁོད་དུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུའང་དམྱིགས་བསལ་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགན་གང་མང་ཞྱིག་ལནེ་པའྱི་ར་ེབ་དང་། ཡྱིད་ཆསེ་གཙང་མ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་བགོ་གེང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་ཨ་
རྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རང་དབང་དང་མང་གཙ་ོདཔད་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ། 
རང་དབང་ཁང་པ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Freedom House) ཡྱིས་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོནས་ང་ཚསོ་ག་ར་ེརྟགོས་
ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ བར་ལ་ོ ༧ རྱིང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་རང་དབང་དམའ་ཤོས་
ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གས་སུ་གཅྱིག་བོད་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  དེ་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་
དགས་ལོད་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བོད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ལས་གཞྱི་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་སེལ་བའྱི་འོག་ལ་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སོས་བྱེད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། འབོག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འབོག་ས་བཙན་དབང་གྱིས་འཕོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་རེད། ཆབ་མད་ོརང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་གངས་ ༢༦,༠༠༠ བཙན་དབང་ཐོག་ནས་གནས་སོས་བྱས་པའྱི་
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གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཐུན་རེན་སར་ནས་རྒྱ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་
ལ་གནས་སསོ་བྱདེ་དུས། བོད་མྱི་གངས་ཉུང་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག ལྷ་ས་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རྒྱ་མྱི་ཆགས་བསད་འདུག བྱས་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་ནས་སོབ་ཐནོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་
རག་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
གཉྱིས་པ་དེར། ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔནོ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ལྷ་ས་ལ་སེབས་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་
བའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབཤད་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ཀྱི་ཆསོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོད་ེཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི་ལས་བྱེད་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ལ་ཆོས་
དང་འབལེ་བ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ནས་ད་
བར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་པ་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ངོས་འཛིན་ཐོག་ཡོངས་ཁབ་བཀའ་ཁབ་ཨང་ ༥ པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉེ་བའྱི་
ཆར་ཁམས་ཏ་ེཧརོ་བག་མགའོ་ིནང་དུ་སྟནོ་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ར་ེབཙུན་བྱམས་པ་མགནོ་པའོ་ིསྐུ་གཏོར་
བཤྱིག་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་གང་ལྟར་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དསེ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
གསུམ་པ་དེར། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་གསར་འགདོ་རང་དབང་ཐོག་དཔད་ཞྱིབ་བྱདེ་མཁན་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚགོས་པ་
ཧྤ་རན་སྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ (Reporters Without Borders) བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༨༠ ཡྱིས་
དཔད་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ནས་གསར་འགོད་རང་དབང་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
ད་ེརྒྱ་ནག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའང་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༡༨༠ ནང་ནས་ཨང་ ༡༧༧ པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད། 
བོད་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རེས་ལ་འགྲུལ་སོད་ཀྱི་རང་དབང་ཐགོ་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་བསད་འདུག  
དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། ན་ནྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཡངོས་ཁབ་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ག་ར་ེའཁདོ་ཡདོ་རདེ་
ཅ་ེན། སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་སྔནོ་འག་ོནས་མཐ་ོཤོས་བར་དུ་རྒྱ་སྐད་ཐགོ་སོབ་ཁྱིད་བྱདེ་དགསོ་པ། ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། དཔེར་ན། ཁམས་ཏ་ེཧོར་ནང་དུ་རྒྱལ་བསྟན་དག་ེར་སོབ་གྲྭ། མག་ོལོག་ཁུལ་དུ་སེང་འབྲུག་སྟག་
ར་ེསོབ་གྲྭ། ར་ཆུ་ཁ་གསེར་ཤུལ་དབོན་པོའ་ིནང་ལ་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཛིན་བཟུང་
བྱས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་དུ་གཏན་སོད་སབོ་གྲྭའྱི་
བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་པའྱི་བསམ་བོ་ཡན་ཆད་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་པ་
གསལ་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ། ལས་ས་བཅོས་
ཀྱི་བསམ་བ་ོབཟུང་ནས་ང་ཚསོ་འཐབ་རོད་ངསོ་འཛནི་བྱས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ད་ེརྒྱལ་
ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཉ་ེཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་ནས་ཕྱིས་སུ་ཆགས་བསད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་མ་རེད། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་
རྱིགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་གང་འད་ཞྱིག་བཞསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོ
དང་། རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞྱིན་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེཙམ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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ཉ་ེལམ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ལོར་དགུན་ཁའྱི་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་རྒྱ་ནག་ལ་ར་ེབའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་དང་བོད་པའྱི་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསྒྲགས་གཏམ་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེབའྱི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡུ་
རབོ་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ངག་ཐགོ་ནས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབལེ་བསྒྲགས་གཏམ་
ཞྱིག་སེལ་གྱི་རེད་བསམས་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་བྱུང་མ་སོང་། སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༡༥ ལྷག་ཙམ་གྱིས་
གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མྱི་འདུག ཧ་ལམ་ཨ་ོལྱིམ་ཕགོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་མཐོང་ད་ེརྦད་ད་ེམར་ཟགས་བསད་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ཨ་རྱིར་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ས་ཞྱིབ་དཔད་ཞྱིབ་བྱདེ་མཁན་གྱི་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚགོས་པ་ (PEW Research 

Centre) གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༡༧ ནང་ལ་ས་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་ག་ར་ེརྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་
གྱི་མཐངོ་ད་ེརྦད་ད་ེམར་ཟགས་བསད་ཡདོ་པ། བརྒྱ་ཆ་ ༦༩ མར་ཟགས་བསད་འདུག ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་གྱི་མཐངོ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༧༧ 
མར་ཟགས་བསད་འདུག རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལནེ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་མྱིན་
སྣ་ཚོགས་སེལ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ཁུལ་དུ་ཨ་རྱིས་སྣེ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་མཉམ་
འབེལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་ཡྱི་མཉམ་འབེལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (QUAD) དང་ (AUKUS) ད་ེལྟ་བུའྱི་
འཕ་ོའགྱུར་འོག་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མཐངོ་གྱི་འདུག འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ང་ཚསོ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་འཐབ་རོད། ལྷ་ོཨ་ཧྤྱི་རྱི་ཁ་མྱི་
རྱིགས་ནག་པོའ་ིའཐབ་རོད། ཨ་རྱི་མྱི་རྱིགས་ནག་པ་ོདབྱ་ེའབྱེད་ཐགོ་ལ་འཐབ་རོད། (Serbia Otpor) འཐབ་རོད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Indian Independent Movement, South Africa Anti-Apartheid Movement, 

US Civil Rights Movement, Serbia Otpor Movement,  
 

Tibetan Freedom Movement) ད་ེསྔ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ག་
ར་ེཞུས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (When Peoples Move, Movements are Made.) རྒྱལ་
ཁབ་གཅྱིག་མདུན་བསདོ་བྱདེ་དགོས་ན་མྱི་མང་མདུན་བསདོ་བྱདེ་དགོས་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་འགུལ་བསོད་རྒྱག་དགོས་
ན་མྱི་མང་འགུལ་བསོད་རྒྱག་དགོས་རདེ། མདོར་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར། བྱས་ཙང་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འོག་
ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ལན་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སྣ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་སེལ་རྒྱུ་ངའྱི་ངོས་
ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
མཐའ་བསམོས་དརེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ཡུཀ་རན་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡུཀ་རན་མྱི་མང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རདོ་
ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ནང་གྱི་གཞུང་འབལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཚོགས་དུས་རྱིམ་པའྱི་སང་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༤།༥ ནང་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཛ་དགས་པ་ོག་ར་ེཡོང་བ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུའང་གསལ་འདུག བོད་ནང་གྱི་སོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ཁོང་གཅྱིག་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་གཞས་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་རེད། ལོ་སྔོན་མའྱི་ལོ་མཇུག་ཟླ་བ་ ༡༢ པའྱི་ནང་ལ་ཁམས་བག་
མགོར་སྟོན་པའྱི་སྐུ་བརྙན་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་དང་། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་འག་ོབསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་
དགས་ཤོས་དེ། ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ཐོན་པ་དང་། ང་ཚོས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། 
ལྷག་པར་དུ་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནང་ལ་བསད་ནས། རྒྱ་ནག་
གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་བརྒྱུད་ནས་འཐབ་རོད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ། རང་དབང་དང་མང་གཙོ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་
རོད་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཁོང་རོམ་པ་པ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བོད་ནང་ན་ཡོད་པའྱི་མང་གཙ་ོདང་རང་དབང་གྱི་འཐབ་རོད་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེཡོངས་གགས་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཕོགས་ལའང་ད་ལྟ་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་ཁོང་གྱི་བརམས་ཆོས་དང་བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོཉན་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དང་གནས། ད་ལྟ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་མཚན་སྙན་གགས་ཡོད་མཁན། ཐོབ་དང་ཕག་འཁེར་གནང་བ་ད་ེཚ་ོལས་ལྷག་པ་མྱིན་ནའང། ད་ེཚ་ོདང་
འད་པ་ོརདེ། ད་ེནས་རང་དབང་དང་། མང་གཙ།ོ འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་འཐབ་རོད་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོརདེ། རྒྱ་
ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་ས་གནས་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཐབོ་ཐང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་མང་གཙ་ོཡྱིན་
ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་མྱི་མང་སྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེམང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཅེས་ཁ་ོཚོའྱི་སོབ་དེབ་ནང་དུའང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཆ་རེན་དང་། ད་ེདང་
མཐུན་པའྱི་ས་ོནས་ཁོང་གྱིས་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁངོ་ལ་སྙོན་འཛུགས་བྱས་ནས་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་ཁྱིམས་
ཐག་བཅད་ཡདོ་པ་རདེ།  

ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་རེད། ཁོང་ལ་མཚོན་ན་ལོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ཞྱིག དངོས་
གནས་དང་གནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཆེ་རྱིགས་ཆེ་སར་སེབས་པ་ཙམ་དང་། གཞས་བཏང་བ་ཙམ། སྒྱུ་རལ་བ་ཡྱིན་པ་
ཙམ་མ་རདེ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་ཞནེ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རུས་ཁོག་ཡོད་པ་ཞྱིག རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཆ་ེརྱིགས་ཆ་ེསའྱི་སྟེང་བོད་
ཡྱིག་བྱིས་ནས། ཁོང་གྱི་གཞས་གཏོང་སའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་དུ་གཞས་ཚིག་ཆ་ཚང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཤར་དུ་བཅུག་ནས། 
མཐའ་མར་ཁོང་ཤོར་བ་དེའང་བོད་སྐད་ཀྱི་གཞས་ཤྱིག་བཏང་ནས་ཤོར་བ་རེད། དེའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཐོག་ནས་ཁོང་ཨང་ ༩ པ་
ཡྱིན་བསམས་སོང་། ད་ེའདའྱི་འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། མྱི་རུས་ཁོག་ཅན། གཞོན་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་པ་
ཆགས་པར་བོ་ཕམ་དང་ཕངས་པོ་ཞེ་དག་འདུག དེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་ཚསོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དརེ་ངསོ་འཛིན་གསལ་
པ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་དགོས་ན། བོད་མྱི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གཏོང་མཁན་གངས་ ༡༥༦ བྱུང་བ་རེད། ད་ེཚའོྱི་འབོད་ཚགི་ག་ར་ེརདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་ཕེབས་ཤོག་ཟརེ་
བ་ད་ེརེད། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་བརྱི་དགོས་པ་དང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་
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པ་ོཆེ་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འད་མྱིན་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ། གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུ། 
ངས་ཁོད་དང་ང་། ཕར་ཕོགས་དང་ཚུར་ཕོགས་ཞུ་ཡྱི་མེད། འདྱི་བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༩༩ ཡྱི་འདོད་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མ་ེབསེགས་གཏོང་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་ནའང་ཁོང་ཚོའྱི་འབོད་སྒྲ་རེད། དེར་སྲུང་སོབ་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། ད་ེལ་ང་ཚོས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་དེ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དངོས་གནས་འདྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག དེའང་གནས་སྐབས་ཙམ་ཞྱིག་མ་རེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིངང་། ང་ཚོའྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆ་ནས། གནས་
སྐབས་ང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་འབོད་ཚིག་འདྱི་བསྒྲགས་འདུག འདྱིའྱི་མངནོ་འདོད་འདྱི་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་ཞྱིག་མ་རེད། མ་འོངས་
པར་ལོ་ ༥༠ ནས་ལོ་ ༡༠༠ རྱིང་ང་ཚོས་མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་ར་དོན་འཐབ་རོད་བྱེད་དགོས་ན། ཐུག་ས་གཅྱིག་པུ་ད་ེ
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེདང་། ཁངོ་གྱི་དགངོས་པ། དའེང་ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚའོྱི་འཐབ་
རདོ་ཀྱི་ང་ོབ།ོ ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ང་ོབ།ོ བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚོས་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་བྱས་ནས། སྱི་ཚོགས་
ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་མཚན་སྨད་བྱེད་མཁན་དང་། འད་མྱི་འད་ཡོང་མཁན་ད་ེཚོར་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་བྱས་ནས་
བཞག་ན། ཉྱི་མ་གཅྱིག་ང་ཚའོྱི་མྱི་རབས་འདྱི་ཉསེ་ཅན་དང་ནག་ཉསེ་ཅན་ཆགས་ས་རདེ། མྱི་རྱིགས་འདྱིས་བདནེ་དནོ་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་གསལ་དང་མྱི་གསལ་ཟེར་བ་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོས་བལྟས་ཡོང་ན་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། སེམས་ཤུགས་སར་
རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་འད་མྱིན་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བསམ་བ་ོནན་ཏན་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འགོ་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཙོས་
པའྱི་མ་འོངས་པར་འདྱིར་འགན་ཞྱིག་མ་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་ནག་ཉསེ་ཅན་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དརེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་དུ་བྱདེ་དགསོ་པ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་ད།ེ ཆསོ་དང་། སྐད་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ། བོད་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་རེད། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་བཅས་
པ་ད་ེཚ་ོབོད་པའྱི་ནང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་བའྱི་
ཐོག་ནས། ལོ་ ༥༠ ནས་མྱི་རབས་ལ་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་བཞུགས་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་ལ་ང་ོགནངོ་མྱི་དགསོ་
པ་དང་། ནམ་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཁ་ོཚ་ོལ་རྱིས་སད་པར་ང་ོགནོང་མྱི་དགོས་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོང་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་དང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད། ད་ེབཞྱིན་ད་རེས་ཀྱི་བཟ་ོབཅོས་གོས་ཆོད་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་
པའྱི་ཐོག་ནས། ཆ་ཤས་ཤྱིག་ངསེ་པར་དུ་ལེན་དགོས་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་འཚང་ཁ་མ་རྒྱག་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟ།ེ ཁ་
སང་ནས་སོ་སོས་ལག་པ་རོང་དུས། ད་རེས་ཀྱི་ཉྱི་མོ་ཡྱིན་ན། ཞོགས་པ་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་
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འཐནོ་དགོས་ཁལེ་ཙང་ལག་པ་མ་བརངས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གསོ་ཚགོས་འཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་
ཁོན་ནས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་འཚང་ཁ་བརྒྱབ་པ་རདེ།  
དང་ཐོག་ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་
དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཕག་ཚོད་ ༩:༥༦ ཏག་ཏག་ཐགོ་གསུང་བའྱི་ར་ེབསྐུལ་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་
མང་རྣམ་པར་ར་ེསྐུལ་དང་། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞནོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ ༤༣ ཆ་ཚང་ལ་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་
ཆ་ཤས་བཞེས་སྟངས་དང་། དེ་ཚོའྱི་སང་ལ་རེ་སྐུལ་གནང་བ་དེ་ཚོ་སེམས་ལ་དམ་པོར་བཅངས་ཏེ། བཟང་སོད་ཀྱི་རྣམ་
འགྱུར་དང་ལྡན་པའྱི་སང་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལནེ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ད་ེརྣམ་པ་ཚོར་སྔནོ་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
ད་ལྟ་གཙ་ོབ་ོབོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཟེར་ནའང་འད། ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་ད་ེཚོ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་
འདྱི་རང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཕ་གྱིར་གནང་ན་མཚོན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། 
ངས་ད་ེའདའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱདེ་ཚུལ་ད་ེཁག་པ་ོརེད་སྙམ། མྱི་ས་ོསོའ་ིརྣམ་དཔོད་ལ་དཔགས་པའྱི། ར་ེཟུང་གྱིས་ག་ར་ེབསམ་
གྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བྱདེ་དགོས་ན། ང་ཚོས་གསུམ་བཅུ་
དུས་དན་ལ་ང་ོརོལ་བྱེད་དུ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ར་ེཟུང་གྱིས་བོད་ནང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ད་ེལ་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དགོས་ན། ང་རང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱས་ན་འགྱིག་
གྱི་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག གོམས་གཤྱིས་ལ་སོགས་པ་མྱི་
ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་
ངས་ཚང་མར་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། བོད་ནང་གྱི་རྒྱ་
ཆའེྱི་མྱི་མང་དང་། བོད་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོད་ེཚོས་བོས་བཏང་བའྱི་ཁ་ཆེམས་ད་ེཚོར་འགེལ་བཤད་གཞན་ཞྱིག་ལ་
ཕར་དཀགོ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའད་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་གྱིའང་མྱི་འདུག་ལ། གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་བོད་ནང་
གྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་དང་། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོད་ེཚོའྱི་ལས་དོན་ད་ེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ན། ཁངོ་ཚའོྱི་ཡོངས་གགས་ཀྱི་འབོད་ཚགི་གམ་རྨྱི་ལམ་འདྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེར་ཆོས་ཕོགས་ནས་རེས་སུ་འབངས་ཀྱི་ཡྱིན་དང་། ཡང་
ན་སྱིད་ཕགོས་ནས་ད་ེག་རང་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པར། ཆསོ་ཕགོས་དང་སྱིད་ཕོགས་གང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་
ནའང་། ས་ོསོའ་ིལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ཐགོ་ནས་རེས་སུ་འབང་དགོས་པ་ད་ེམཐར་ཐུག་ན་བོད་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོ
དཔའ་མ་ོཚང་མའྱི་ལས་དནོ་དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་རང་གཅྱིག་མཚོན་གྱི་འདུག་སྙམ།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་སྐད་དང་།  ཡྱི་གེ། རྱིག་གཞུང་སྐོར་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེགལ་
ཆེན་པ་ོག་རེ་བྱས་ནས་མཐོང་སོང་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་མྱི་
རྱིགས་ཟེར་བ་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་འད། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལམ་ནས་
བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་འད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་ལ་སོགས་པ་
མཁགེས་པ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཉར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་གཞྱིས་བྱསེ་མཉམ་འཛམོས་མ་བྱུང་བར་ལ་ོ 
༡༠ ལྷག་ནའང་འད་འདུག ལ་ོ ༥༠ ལྷག་ནའང་འད་འདུག ལ་ོ ༡༠༠ ལྷག་ནའང་འད་འདུག ང་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་ད་ེཡོད་ཡདོ་པ་
རེད། ད་ེཕར་བཞག་ནས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་སྐད་དང་ཡྱི་གེ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གོམས་གཤྱིས་ལ་སོགས་པ་མ་ཤེས་པ་
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ཡྱིན་ནའང་། ཨའུ་ཙི་རེད། ཚང་མ་འདྱི་འད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ར་དོན་ཟེར་བ་དེ་ག་པར་སེབས་སོང་། 
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་པར་སེབས་སོང་། དཔེར་ན། འ་ོམ་ཀྱི་ལོ་ ༡༠ ནང་ན་ཆུ་ཀྱི་ལོ་ ༡ 
བླུགས་ན། ཨའུ་ཙ་ིརེད། འ་ོམ་ཀ་ེལ་ོ ༡༠ ནང་ལ་ཆུ་ཀྱི་ལ་ོ ༡༥ བླུག་དགོས་ཁེལ་ན། དརེ་འ་ོམ་ཟརེ་དགོས་རེད་དམ། ག་ར་ེ
ཟརེ་དགོས་རདེ། དརེ་བརྟེན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་འགན་དཀྲྱི་གལ་
ཆ་ེཤོས་ད་ེཆོས་ཕོགས་དང་སྱིད་ཕོགས་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་གཡ་ོབ་མེད་པར་༸སྐུ་མདུན་གྱི་རེས་སུ་འབང་རྒྱུ་དང་། སྐབས་
སུ་བབ་པའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོམཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེཆོས་དང་། སྐད་ཡྱིག རྱིག་གཞུང་། 
ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤྱིས་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་གལ་ཆ་ེཤོས་
ད་ེམཐངོ་གྱི་འདུག  
དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་མ་ ༡ ཙམ་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་རོགས་
གནོངས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ང་ད་ེརྱིང་དགོང་མ་ོནས་ཐོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་རག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་འཕར་མ་ལེན་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་ཁ་སང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་རདེ། ད་ེརྱིང་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་མཐངོ་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡར་ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་ཆ་
ཤས་བངས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། མྱི་ས་ཚོས་ནང་ཆོས་སང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་སང་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་
རདེ། ད་ེལ་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ཁོང་གྱིས་དེར་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་རེས་སུ་སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་སམ་
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་གསུང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། དེ་རྱིང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
གསུངས་མ་དགསོ་ན།༽ ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན་ཞུ་འཇུག་རགོས་གནང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་ནས། བསྡུ་རོགས་གནང་།༽ སྐར་མ་ ༡ གཅྱིག ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་གཏམ་དཔེ་ལུང་དངས་ནས། མྱི་སས་ཆོས་ལུགས་སང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ཉམས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྟགས་
འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེལ་ངས་དགག་པ་གང་ཡང་མདེ། ངས་སྐབས་ད་ེདུས་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། བོད་
ཀྱི་གཏམ་དཔ་ེད་ེདག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་
བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མེད། ད་ེརྱིང་བསར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་དུས། ཁ་སང་མྱི་སས་ཆོས་ཀྱི་
སོབ་སོང་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། བསྟན་པ་ཉམས་པའྱི་སྔ་བལྟས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་མྱི་ས་དགོས་པ་དང་། ཆོས་ཀང་འཆད་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ངས་མྱི་ནག་ཁ་ལ་ཆོས་
བཤད་ཐ་ར་ར།། བསྟན་པ་ཉམས་པའྱི་སྔ་ལྟས་རེད།། མྱི་ས་ད་ེཚོས་ཁྱི་སང་ལ་བསད་ནས་ཆོས་བཤད་ཡོང་དུས། བསྟན་པ་
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ཉམས་པའྱི་སྔ་ལྟས་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། མྱི་སས་ཆོས་སང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རདེ་ཅསེ་ཞུས་ཡདོ་མ་རདེ། དརེ་ག་ོནརོ་ཐབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ཆསོ་ཕོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐར་མ་ ༡ ནང་
མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕགོས་གཉྱིས་ཀར་ངས་དགག་པ་གང་ཡང་
མྱིན། སྐབས་དེར་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་སོལ་གོམས་གཤྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཁ་དཔེ་འམ་
གཏམ་དཔེ་ད་ེདག ལུང་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་འདེན་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེདངས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། བན་སེར་མོ་འགོ་ས་དབུས་
དང་། དམན་བུ་མ་ོའག་ོས་གནས། ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐུ་ཤོགས་དང་སབས་གནས་དག་ེའདུན་པ་ད་ེཚ་ོའག་ོས་ད་ེདབུས་
ཟརེ་དུས། དགོན་པ་ལ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གནས་སྟངས་ཀྱི་རནེ་པས། དགོན་པ་ཕྱི་ལ་བཞུགས་
སདོ་མཁན་དང་། ཐ་ན་གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སབས་གནས་དག་ེའདུན་རྣམ་པ་བཞུགས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཏམ་
དཔ་ེཆ་ཚང་ལུང་ལ་འག་ོཡྱི་མ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས། མར་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བ་ོབཟང་
ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ག་པར་འཁྱིད་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ལ་ོགཞནོ་པ་ཚ་ོལ་ཡྱིད་ཆསེ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འག་ོབའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཤྱིག་ལ་
འཁྱིད་འག་ོཡྱི་འདུག ལུས་ལ་དམར་པ་ོགོན་ནས་འདྱིར་ཡོང་བ་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་
སེབས་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེདབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དགངོས་
དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་སེབས་ཡོད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བསྒྱུར་བ་ག་དུས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེར་དོན་དག་མེད་པ་ད་ེའད་མྱིན། སྱིར་བཏང་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱས་ནས། གང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་ད་ེགསལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ༼སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ཕལ་ཆེར་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ། ཡང་བསར་གསུང་དགོས་འདུག་གམ། སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ད་ེག་རང་
མཚམས་འཇོག་བྱེད་རོགས་གནང་། ད་ེནས་གསལ་པ་ོཆགས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ༼སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་
ལགས་ནས། སྐར་མ་ཕདེ་ཀའྱི་ནང་དུ་མཇུག་བསམོས་ཤྱིག་རྒྱག་ཆགོ་པ་གྱིས། དགངོས་གལ་ཁོན་ནས་མེད་ཞུ།༽ ད་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པོ་བསེབ་ཀྱི་འདུག བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་
དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་ལུང་འདེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་ཐག་གཅོད་བྱས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཚོགས་གཙསོ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་གཅོད་
ད་ེལ་གནས་པ་བྱས་ནས་འགོ་དགོས་རེད། ཕར་གསལ་བཤད་བྱས། ཚུར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་སད་བསད་ན། 
ད་ེལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ཕྱིན་བསད་འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀང་རེད་མྱི་འདུག གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་བསད་འདུག ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་འགོ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེརང་ལ་བཞག་ན་ཡག་ག་ཡོད་རེད། གཅྱིག་གྱིས་ར་ེབ་བརྒྱབ། སྐར་མ་ ༡། སྐར་མ་ ༡། ཟེར་ནས། 
སྐར་མ་ ༤ ཕྱིན་ཚར་སོང། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ད་ེག་རང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ར་ེཞྱིག་ནས་ཨུ་ཚུགས་གནང་
སོད་དུས། ད་ེཡང་ཁག་པ་ོའད་འདུག ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་
རདེ། ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་མ་ཐུབ་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་རདོ་གཞྱི་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ད་ེག་རང་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཁེར་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། མང་
པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེཁྱིད་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ཡོངས་སུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་
འགུལ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་བཅུག་པ་ད་ེའདྱི་རེད། ཁ་སང་དང་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ན་
དོན་ཚན་གསར་པ་ཞྱིག་བསྣན་ན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མར་གོས་ཆོད་ཀྱི་ང་ོགདོང་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམཇལ་ཡོང་དུས་ཡྱིག་ཚོགས་
ཉུང་ཉུང་བྱས། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཚོ་ཏོག་ཙམ་གུ་ཡངས་བ། ཚིག་མང་པོ་མེད་ནའང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གུ་
ཡངས་པའོ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་ཚགི་ཅྱིག་བཅུག་བཞག་ཡོད། ད་ེཡར་དནོ་ཚན་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་བཙན་བྱལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། མྱི་ལ་ོ ༦༠ ལྷག་རྱིང་རྒྱ་ནག་དམར་
པའོ་ིགཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་ལ་གདུག་རྩུབ་དང་། བཙན་གནནོ་ད་ེད་དུང་ཡང་མཚམས་ཆད་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། བཙན་བྱལོ་ནང་
དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཐོག་མར་འཛུགས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པ་ོདེ། "བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་" 
ཞེས་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་འདྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པོ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ས་
བརྟན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེམ་རེད། ང་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་ར་དནོ་ད་ེའགྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
ར་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོབསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་
དོན་དག་ད་ེགྲུབ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ར་དོན་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཁང་པ་
གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་དོན་དག་ད་ེགྲུབ་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ས་གནས་
ཁག་ལ་འགོ་དུས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་དེང་སང་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཅེ་ན། སོ་སོའ་ིབད་ེབ་སྡུག་བསྔལ། ཁང་པ། ས་ཆ། 
ཉམ་ཐག སོབ་གསོ། མང་ཆ་ེབས་ད་ེགསུང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་འཆད་མཁན་
ཡང་མྱི་འདུག་ལ། འདྱི་མཁན་ཡང་ཧ་ལས་པ་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་
བ་ོཡང་བསར་བཏང་ནས། སྐེ་རག་ཡང་བསར་བསམས་ནས། ཁ་རུག་རུག་ཁ་སྤུ་གཤྱིབ་གཤྱིབ་ཟེར་བའྱི་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། ད་ེའད་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་བོད་ནང་གྱི་དཔའ་བ་ོདང་དཔའ་མ་ོད་ེཚའོྱི་ཞལ་ཆམེས་
དང་། གདུང་འབོད་ད་ེདག་སེལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་འགའ་ཤས་
ངང་རྒྱུད་རྱིང་པ་ོདང་། སྙུགས་སྱིང་ནས་བྱདེ་དགསོ་རདེ། འགའ་ཤས་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་
ར་དནོ་སྒྲུབ་པར་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བར་དུས་ཚོད་དམ་འཛནི་བྱས་ནས་འག་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་འགྱུར་བ་མང་པ་ོའགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། འདས་པའྱི་
བདུན་ཕག་འགའ་ཤས་ནང་དུ། ཡུཀ་རན་མྱི་མང་གྱིས་ས་ོསོའ་ིལུང་པ་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱདེ་མཁན་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་སྟངས་
འདྱིས་ང་ཚ་ོལ་སོབ་གསོ་མང་པ་ོཞྱིག་སད་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་ང་ཚོར་སོབ་
གསོ་རག་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་འབད་བརོན་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ང་ཚ་ོལ་་རང་དབང་རང་བཙན་
སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ག་པར་ལབ། ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཡང་སུ་ཞྱིག་རག་གྱི་མེད་པ་ད་ེད་ེརྱིང་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད་
བསམ་ཀྱི་འདུག ཡུཀ་རན་མྱི་མང་ད་ེཚསོ་འག་ོསྱིད་འཛནི་ནས་བཟུང་སྟ།ེ ཚང་མས་རང་སོག་བསོ་བཏང་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་
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ཁབ་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་གཏད་གཅགོ་ཡོང་དུས། ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་
པོས་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་སོང་བ། ད་ེནས་ང་ཚོས་སོབ་གསོ་ལེན་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འགོ་ཞྱིག་མ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་གདའ། ཁེད་རང་ཚོ་རྒྱུགས་ཞེས་ཟེར་ཡོང་མཁན་
མེད་པ་ཞྱིག ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གས་ོཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལེན་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

གཉྱིས་པ་དེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་དེ། ངས་ "རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་" ཞསེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གསར་པས་ལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཚར་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་གསར་པ་
ཕབེས་ནས་ལས་དནོ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཙམ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་བྱདེ་དུས་ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་
ནས་འདྱིར་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། ཚང་མས་ལོ་ ༡ ནང་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༢ ཚོགས། ནམ་རྒྱུན་ཕག་ལས་གནང་གྱི་
ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། གང་ལྟར་དྷ་རམ་ས་ལ་གཅྱིག་པུ་ལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་
ལ་འག་ོཐུབ་སར་ཚང་མ་ལ་ཕྱིན་ནས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེཞུ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ ༤༥ འདྱི་ཆ་བགོས་བྱས་ནས་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གང་
ལྟར་བཟོས་ནས། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཛ་དག་ཐོག་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། ང་ཚོས་འདྱིར་ལྷོད་གཡེང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་མ་འོངས་པར་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོནག་
ཉེས་ཅན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་དང་། ང་སྱིད་སོང་ཡྱིན། ང་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འགོ་
བསད་ཡོད་རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ལོ་རྒྱུས་ཟེར་བ་ད་ེདུས་ནམ་ཡང་ཐར་པ་གཏོང་གྱི་མ་རེད། དེ་བྱེད་དུས་ང་ཚ་ོལ་འགན་
ཡོད་རེད། འགན་འཁུར་མྱི་དགོས་པ་ད་ེཚོས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འཆད་ཆོག་གྱི་རེད། དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་ནང་འད་མྱི་འད་མང་པ་ོ
ཟརེ་མཁན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། འགན་ཡོད་དུས་རྙོག་ག་བཤད་རྒྱུ་དང་། སོན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ཚང་མ་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་གནོད་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་རེད་སྙམ། དེར་བརྟེན་ང་ཚསོ་ནང་ཁུལ་མང་པ་ོབཤད་རེས་གཏུགས་མ་བསད་པར། ང་ཚོས་ཕར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ི
གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་ནས། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ག་ཚདོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད།ེ འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིངས་ཆའྱི་
སང་ལ་སེལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་
གཅྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བ་ཡོད་རེད་སྙམ། གཅྱིག་བྱས་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་
བཤད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་སྐོར་ཡོད་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དང་ཐོག་འདྱི་ནས་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག 
ལྷག་པར་དུ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བོད་པ་ལོ་ཆུང་བ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། བོད་པ་ད་ེཚོར་སེམས་ཤུགས་ཞ་ེདག་
ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོལ་སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བར་ལམ་གཅྱིག་ནས་ནད་
ཡམས་རེན་པས་གཞུང་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་འད་མེད་དུས། ཚོགས་པ་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། སེར་པ་ཚོས་ལས་
འགུལ་སལེ་བ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གཞུང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིས་གནོད་
ཀྱི་ཡོད་དམ་ཕན་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འཐོམ་སོད་ཀྱི་འདུག ལ་ོཆུང་བ་ད་ེཚོར་སེམས་ཤུགས་ཧ་ལས་པ་འདུག 
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ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ཚང་མས་སྱི་མོས་གཏངོ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། མ་འངོས་པར་ཚང་མ་ཕབེས་དགོས་ཀྱི་
འདུག དཀའ་ལས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མྱི་འདུག འགོ་སོང་ལ་བལྟ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཛ་དག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ཛ་དག་ལ་
དཔག་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་
ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེཧ་ཅང་གྱི་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། སྔོན་མ་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་དང་
ད་ལྟ་གཅྱིག་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ལྡབ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཛ་དག་ཆ་ེབ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་མང་པའོ་ིནང་ལ་འཛནི་བཟུང་བཀག་ཉར་གྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་
བོད་ནང་གྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཐགོ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འཛནི་བཟུང་དང་བཀག་ཉར་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེང་ཚསོ་འདྱིར་བྱིས་
བཞག་པ་ལས་ལྡབ་མང་བ། དཔརེ་ན། འཛནི་བཟུང་བཀག་ཉར་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ར་ེར་ེལ་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་རདེ། གོང་པ་
ར་ེར་ེསེབ་གཅྱིག་ལ་བཟུང་ནས་ཉསེ་རྡུང་ཚད་ལས་བརལ་བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་དད་རང་དབང་
གྱི་ཐོག་ལ། དཔ་ེམཚོན་འད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བག་མག་ོནས་སྟོན་པའྱི་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འག་ོསོང་
ཆེན་པ་ོབཏང་ནས། ད་ེཙམ་གྱིས་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོགཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཅ་ེན། ད་ེའདའྱི་དད་པ་དང་
ར་ཆེན་པ་ོབརྱིས་བསད་པ་ད་ེགཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད། གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཚང་མ་
མདུན་ལ་ཁྱིད་ནས་ལྟ་བཅུག་པ། མདོར་ན། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་སྐད་
ཡྱིག་ཐགོ།རྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་ོསོས་སྐད་ཡྱིག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཟརེ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་གྱི་ཐོག་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་གྱི་གཞས་པ་སྒྱུ་རལ་བ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ཡྱིན་ན་ས་སོག་འབྱི་གསུམ་ནས་རེད། སྔོན་མ་
ཡྱིན་ན་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ས་སོག་འབྱི་གསུམ་འདྱི་ཛ་དག་ཆེ་ཤོས་དང་། དམ་དག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ས་ཆ་ལ་
ངསོ་འཛིན་བྱས་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་ཁོང་གྱི་ཨ་ཞང་སོག་མཁར་བ་ོགོས་རྒྱ་མཚོས་འཛམ་གྱིང་ཞྱི་བདེའྱི་ཆདེ་དུ་
ལས་འགུལ་སེལ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ནྱི་ཞྱི་བདེའྱི་མཚོན་རྟགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཞྱི་བད་ེདགོས་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་པར་ཕག་ལ་བསྣམས་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁོང་ལ་ལ་ོ 
༡༨ བཙནོ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་ལ་ཁ་ོརང་གྱི་ཚ་བ།ོ མྱི་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་བདོ་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོས་ལས་འགུལ་སལེ་བ་དེའང་ཁངོ་རྣམ་པར་མ་འགྱིག་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། དཔརེ་ན། གཞས་པ་
ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་མཚན་སྙན་གགས་ཆེན་པོ། བོད་ཙམ་དུ་མ་རདེ། ཁོང་ལ་ད་ཐོག་ནས་རསེ་
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འཇུག་པ་འབུམ་ཕག་མང་པ་ོཡོད་པ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ། ལང་ཚ་ོཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་ངས་ང་ོཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ "ཁེད་རང་ཚོས་པར་མ་གཏོགས་
མཐངོ་ཡོད་མ་རདེ། དངསོ་སུ་མཐངོ་ན་རྦད་ད་ེབྱིས་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན། ལྷའྱི་ཕྲུ་གུ་ནང་བཞྱིན་ཡདོ་རདེ།" ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེ
འད་སོང་ཙང་གཟུགས་ལང་ཚ་ོདང་། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར། མཚན་སྙན་གགས་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྐུ་
སོག་མེ་ལ་བསེགས་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུར། ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱས་ནས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་གཞུང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་
ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་
སརོ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་ངས་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིདབུ་ཁྱིད་དང་། བ་མ་ལ་གུས་ཞབས་དང་
བསྟོད་ར་ད་ེའད་ལ་ཚ་ེསོག་ལ་ཡང་མ་འཛེམས་པར་བྱས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་
ཚའོྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧབོ་ད་ེའཛའ་འད་མ་སངོ་ན་མར་ཆག་ནས། འཛའ་ཆག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
དའེང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཡར་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཡར་ཕབེས་མ་ཐག་ཐའ་ེཝན་གྱི་སྱིད་
འཛིན་ལ་འཚམས་འདྱི་ཡྱི་ག་ེབཏང་དང་མ་གཏངོ་གྱི་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གནང་། ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱི་དནོ་བཅོད་ཀྱིས་བྱ་མ་དཀྲོག་
ནས་སོང་ང་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་བཤད་གཅྱིག་གནང་། དའེང་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་མཁེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཞལ་ནོར་
ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་
ནས། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་
གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པ་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་མགོ་འཐོམས་ནས། ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་
སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སེས་མང་པསོ་སེམས་ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིངང་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་མ་གཏགོས། རན་རབས་
པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཟུར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ལ་སུན་འད་བྱས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས། དའེྱི་རནེ་པས་
ང་རང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་གནང་སོད་མཁན། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱི་ལ་སོགས་པ་མཚོན་ན། རྒྱབ་སོར་བ་ད་ེཚོས་ང་ཚ་ོ
ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་སྟངས་མ་ཤེས་ནས་བསད་མདེ་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚརོ་བ་སེབ་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་ནའང་དུས་
རྒྱུན་དུ་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགནང་མཁན་གས་ཤྱིག་རདེ་དེ། གལ་ཆའེྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་ཐའ་ེཝན་དང་། ཤྱིན་ཅང་
ལ་སོགས་པ་བཏོན་པ་མ་གཏོགས། བོད་ཀྱི་མྱིང་ད་ེམ་བཏོན་པ། བྱས་ཙང་ད་ེདང་དེའྱི་མཚོན་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ར་དོན་འཐབ་
རདོ་བྱེད་མཁན་མང་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱབ་སརོ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེདག་གྱིས་ག་ོབར་
མ་འཕོད་པའྱི་རེན་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་སྟངས་འད་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག 
ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དག་བོ་རྒྱ་དམར་ལ་གདོང་བསྟན་ནས། གཞུང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་
བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཙང་། བཟ་ོབཅོས་གོས་
འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཁུལ་ལ་རོད་མ་བསད་པར། དག་གཉནེ་ག་ོམ་ལྡགོ་པར། དག་གཉེན་ང་ོཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྣ་ེའཁྱིད་
མཁན་གྱིས་སྣ་ེཁྱིད། མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ནས། མདརོ་ན། དག་བ་ོརྒྱ་དམར་ལ་དངསོ་གནས་
དང་གནས་ཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གདོང་ལེན་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཡང་མེད་ན། ལངས་ཕོགས་འདྱི་གསལ་པོ་
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གནང་ནས། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན། ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད། འདྱི་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་མོལ་གྱི་ཐགོ་ནས་
ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་གོ་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་
འཕྱིན་ནང་ལ་ཞ་ེདག་བབས་བསད་ཡོད་པའྱི་ཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུག ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གུས་ཞབས་
ཡོད་ཟེར་བ་འད་པ།ོ ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕགོས་རྒྱ་མྱིའྱི་ང་ོག་ཚོད་རག་གྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏེ། 
ཚུར་ཕོགས་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་གྱི་དཔའ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལ་རྒྱ་དང་། ཞེན་ཁོག་ལ་ད་ོ
ཕོག་ཞ་ེདག་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག ད་དངོས་གནས་གཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་དང་། ཡྱིན་དང་
ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རེད། ངས་
སྔནོ་མ་སྱིད་སོང་མཆོག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་རདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་ལ་གནང་ཡོད་རདེ་ཟེར་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་ད་ེཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པའྱི་ཞནེ་ཁགོ་རདེ་ཟརེ་མཁན་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་
ངས་དངསོ་སུ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ལ་གནང་ཡོད་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་སང་ལ་མྱི་སུ་སེབས་དང་མ་སེབས་མ་རེད། འདྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་རེད། ད་དུས་ཚོད་ཟྱིན་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དག་གཉེན་ང་ོཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་
འགུལ་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་མདེ་ན། ལངས་ཕོགས་འདྱི་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་གུས་བརྱི་དང་ལྡན་པ་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་
ཉྱིན་དང་པ་ོནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐད་གོས་མོལ་མང་པ་ོགནང་
སོང་ལ། ཚང་མས་བསམ་ཚུལ་བསམ་འཆར་ཡང་སྤུངས་གནང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ད་ེརྱིང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པར། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་དནོ་ང་ོམ་རོག་རོག་བསྟན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཚང་མས་ས་ོ
སོའ་ིབསམ་བ་ོདང་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་ལ་དཔག་པའྱི་སྤུང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སངོ་། དརེ་ངས་སྙྱིང་ཉ་ེ
བོའ་ིསོ་ནས་མོས་མཐུན་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཐད་གོ་བསྡུར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ། ང་རང་གྱི་བོ་ཉེ་ཤོས་འདྱི། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་དང་ལག་
བསྟར་བྱེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གནད་འགག་
གཅྱིག་ག་རེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཁོད་ལ་སྲུང་སོབ་ཅེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེའཁེར་ཡོང་དུས། བར་ལན་སོད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཡོད་པ་དང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བ་ོམཁེགས་པ་ོཁེར་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་སྐད་གཅྱིག་བེད་སོད་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས། སྐད་ཡྱིག་གྱི་ (Language Policing) ཟེར་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གཞོན་སསེ་མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། འབྱུང་འགྱུར་འགན་འཁུར་སྣ་ེཁྱིད་ནང་
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ལ་ཡང་ཁ་ོརང་ཚ་ོཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་སྐད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཐོག་དཀའ་མོལ་གསུང་དུས་གནས་སྟངས་
གནས་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས། ཁ་ཤས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན། ཁ་ཤས་སོབ་གྲྭ་མཐར་མ་སོན་
པར་བརྟེན་སྐད་ཡྱིག་གམ་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ལྟ་མཁེགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་དུས་ཁ་ོ
རང་ཚོ་མྱི་གས་ནས་འབུད་འགོ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ནས་ཐག་རྱིང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ང་ཚོས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་དགོས་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ངས་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་རེད་ཞུ་དུས། ང་ཚོས་བསམ་བོའ་ིའཁེར་ཕོགས་ཤུགས་ཆེ་བ་འདྱི། ལས་འགུལ་རྣམ་
དཔོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་གང་འད་སེལ་གནང་གྱི་ཡྱིན། དཔེར་ན། ངས་གཞོན་སེས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ། 
དམྱིགས་བསལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འོག་ནས་ད་ལྟ་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ལས་གཞྱི་དང་ལས་
འཆར་འགའ་ཤས་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བོད་མྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་ཁང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ (Tibet 

Corps) ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་གཞོན་སེས་དང་། ལྷག་
པར་དུ་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་ཐོག་ཏོག་ཙམ་ཞན་པ་ཡོད་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོསྒྲྱིག་འཛུགས་ནང་ཚུར་སྤུང་ཐུབ་པ། ཁོང་ཚོར་
ནུས་པ་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོཚུར་སབེས་ནས་མ་འོངས་པར་ས་ོསོའ་ིལུང་པར་ལོག་འག་ོདུས་བོད་དནོ་ཐགོ་ལ་
བཀའ་མོལ་གསུང་ཐུབ་པ་དང་ནུས་པ་སྤུང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག བྱས་ཙང་འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགུ་བཤངས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ལས་འགུལ་གང་མང་བརམ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ལ་ར་ེསྐུལ་དང་སགས། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་སོན་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་འདུག་སྙམ། གང་ལྟར་གུ་ཡངས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས། གོས་ཚོགས་ར་བར་ཕབེས་ནས་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་དང་པ་ོབངས་པར། ཚང་
མས་དགའ་བསུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མེད་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་ཞུ་བའྱི་སྔོན་ལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ 
པར་དག་ཆ་གཅྱིག་ཏག་ཏག་བསད་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག  གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་ (Philipines) ཞེས་ཐེངས་གཉྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་འདུག དེ་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གཞུང་གྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དག་ཆ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། (Philippines) གྱི་དག་ཆ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ལགས་སོ། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ཐགོ་
ལ་ཕེབས་རགོས།༽ ལགས་ས།ོ ད་ལྟའྱི་ཆར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་འཆར་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། གོས་ཆོད་ཨང་ ༧ པའྱི་ཐོག "ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ། མྱི་སེར་བཅས་" ཞེས་འཁོད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ "མྱི་སེར་བཅས་" ཞེས་ཀོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཏོག་ཙམ་བད་ེཔ་ོའད་



145 

མ་བྱུང་། མྱི་སེར་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ལ་མྱིང་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་འཁོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམེད་འགོ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། ལྷག་
པར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བོད་དོན་ནམ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་ད།ེ ཨ་རྱི་
ལ་ཡོད་པའྱི་ (Enes Kanter Freedom) རེད། ཁོང་ཡྱིན་ན་བོད་དོན་ཙམ་མ་ཟད་ (Uyghur, Taiwan, Hong 

Kong)  ཐོག་ལ་ཡང་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དེ་ངས་མཐོང་བྱུང་། འདྱི་ཡག་པོ་ཞེ་དག་བྱུང་འདུག་སྙམ། དེ་རྱིང་ངས་དམྱིགས་བསལ་གོས་
ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་དགོས་པ་དེར། ཁོང་སེར་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
སེར་ལའང་གོང་གུད་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རག་ཡོད་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁོང་ཡྱིན་ན་འཚ་ོབ་ད་ེསྱིལ་པོལ་རེད་ནས་
གནས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཚིག་འདྱི་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་མེད་བཟ་ོ
འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ཁོང་སྔོན་མ་ (Boston Celtics) རུ་ཁག་ནང་ལ་རེད་མ་ོརེད་མཁན་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་
ཁངོ་གྱིས་བོད་དང་། ཤྱིན་ཅང་ཐགོ་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་པའྱི་རནེ་པས། གང་ལྟར་ (Boston Celtics) རུ་ཁག་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་ (Boston Celtics) རུ་ཁག་ནས་མར་ (Houston Rockets) རུ་
ཁག་ལ་ཕར་བཏང་། ད་ེནས་ (Houston Rockets) རུ་ཁག་གྱིས་ཁངོ་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་ད་ེབཅད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཁངོ་
གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་
དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་དྱིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
མཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གལ་ཆ་ེཤོས་དེ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་
རྒྱུ་ད་ེམཐོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་རྒྱལ་སྱི་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཚའོྱི་བསོ་བཏང་རེད། གསོན་པའོ་ིར་ེབ། གཤྱིན་པའོ་ིཁ་ཆམེས་ད་ེ
ཚ་ོབསྒྲུབ་རྒྱུ་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་མཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་གྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ང་
ཚའོྱི་ངོས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་འཆད་ཐུབ་པ་དང་། བསམ་
ཐུབ་པ། རམོ་ནང་ལ་འབྱི་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ཐོག་རན་པ་ཚ་ོག་ལེར་ག་ལེར་རོགས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། གཞོན་པ་ཚ་ོམང་དུ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། གཞོན་པ་ཚ་ོལ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོར་བ་སོད་
ཐུབ་རྒྱུ། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བ་ོབསེབ་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསེབ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ངས་གལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ལ་གཟའ་མཇུག་སོབ་གྲྭ་རེད། ད་ེདག་ལ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་
སོང་ཆདེ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་སེམས་ནང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་
རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་གནས་པའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
བཞེས་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་སོབ་དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ བར། 
ད་ེནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོགངས་ ༡༥༦ ཙམ་གྱི་ཁ་ཆེམས་དང་མངོན་འདོད་ག་ར་ེཡྱིན་པ། ད་ེཚ་ོཤེས་པར་བྱ་
རྒྱུ་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་ན་ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་རེད། ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་།  
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ད་ེནས་ཨུ་རུ་སུ་ (Russia) དང་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་དགོངས་འཆར་འགའ་ཤས་ཕབེས་ཡོད་རདེ། ཆ་ཚང་
ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ང་ཚསོ་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགོས་པ་དརེ། གང་ལྟར་ཨུ་རུ་སུ (Russia) ཡྱིས་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) 

ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བདོ་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་གཉྱིས་འད་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། རྒྱབ་ལངོས་
ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེདག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལོགས་ཀར་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ེབས་
ཆུང་བ་ལ་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་ (Ukraine) ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་
མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐོན་ཡོད་རེད། བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རེད་དེ། ད་ལྟ་
ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་རེད། ཨོ་ལྱིམ་ཕྱིག་དང་འབེལ་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། འགོ་ཡྱི་མྱིན་ཟེར་དུས། 
བོད་དོན་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གེང་སོང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་འགན་འཛིན་ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལ་འག་ོརྒྱུ་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་ད་ེབདུན་ཕག་ ༣ ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་
ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་དོན་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་གསུངས་ཡོད་མ་རདེ། བོད་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་མ་རདེ། 
ང་ཚོས་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེརྱིང་གཞྱི་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
སོད་ཀྱི་འདུག་བ། སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་
རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་མེད་ན་སྙམ། ང་ཚོར་ (Strategy) ཡོད་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐ་
སྙད་ཅྱིག་བེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་འདུག (Carrot and Stick Approach) ཟེར་བ་ད་ེརེད། སྐབས་རེར་ང་ཚོས་དབྱུག་པ་ནང་
བཞྱིན་མཁེགས་པ་ོབྱདེ་དགོས་རེད། སྐབས་རརེ་འཇམ་པ་ོདང་ཉམ་ཆུང་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་རེད། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་
སྱིད་བྱུས་དང་ཐབས་བྱུས་ལ་ཉམ་ཆུང་བྱས་ནས་བསད་པ་མ་གཏགོས། མཁེགས་པ་ོབྱས་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། མ་འངོས་
པར་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་དོན་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་རྱི་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་གནང་མཁན་གས་ནས་
གཅྱིག་ད་ེ (Richard C. Blum) ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཁོང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མཇལ་མ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལའང་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༣ ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེ
བཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ཆ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ར་བའྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆ་
ཚང་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མཆོད་མ་ེའབུལ་མཁན་ད་ེཚོའྱི་མྱི་ཚེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེདག་ང་ཚོས་སྒྲོགས་སང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
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ངས་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུར། གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱིའྱི་རསེ་ལ་བསབེ་སྱིད་པ་རདེ། ཉ་ེཆར་རང་ལུས་མཆདོ་མ་ེའབུལ་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་
དཔའ་བོ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེཙམ་འཁོད་མྱི་འདུག ར་བའྱི་ང་ཚོས་ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞྱིབ་ཕ་
ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཁེན་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཁོད་མེད་པ་ཆགས་བསད་འདུག ཁོང་ལ་བཟའ་ཟླ་
ཡོད་རདེ། བུ་ཕྲུག་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིངས་ཆ་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་རྟགས་མ་མང་པ་ོབངས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས། ལོ་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརྒྱུས་གནད་འགག་ཅན་དང་
གལ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་སང་ལ་འཁོད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་འགོད་རགོས་གནང་། ད་ེའབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ར་བའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱས་པར། དང་པ་ོང་རང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ཕན་
ཚུན་གུ་ཡངས་དང་། བསམ་ཤེས། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡང་ཧ་ཅང་གལ་
ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་ཕན་
ཚུན་ཚིག་མཐ་ོདམན་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གཟབ་དགོས་པ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། སེར་ས་བ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག ཕ་ོམོའ་ིདབར་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཁོད་ལ་འགན་ཡོད་རདེ། ང་ལ་འགན་ཡོད་
མ་རེད། ཁ་ོལ་འགན་ཡོད་རེད། མ་ོལ་འགན་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངས་བལྟས་ན་ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་སབེས་ཚར་དུས། ཁ་ོལ་འགན་ཡདོ་པ་དང་། ཁ་ོལ་འགན་མདེ་པ། ད་ེའད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་བདག་པོ་ཡྱིན་དུས། ཕར་ཕོགས་ནས་གཅྱིག་ཟེར་དུས་ཚུར་
ཕོགས་ནས་འཕར་གྱི་རེད། ཚུར་ཕོགས་ནས་གཅྱིག་ཟེར་དུས་ཕར་ཕོགས་ནས་འཕར་ནས། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ད་ེའད་རང་
རང་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོདུས་མྱི་མང་གྱིས་འདྱི་འད་བཤད་ཀྱི་
འདུག མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་མྱི་མང་གྱིས་ལྟ་དུས། ད་ེརྱིང་འདྱི་ཡང་ཐད་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། མྱི་མང་གྱིས་འདྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་པུ་ལྟ་བཞྱིན་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལས་ཀ་མང་པ་ོབྱས་ནས་
བསད་པ་ད་ེདག་མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་བྱས་བསད་ན། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་འཁྲུག་ཐབེས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ང་ཚསོ་འཆམ་མཐུན་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོད་ཚསོ་འཆམ་མཐུན་བྱདེ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། ད་ེནས་མར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་རྙོག་ག་ཚང་མ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ཚང་མ་ང་ཚརོ་ཡངོ་གྱི་
ཡོད་རེད། ཚང་མ་མཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
མ་ཟད་འདྱི་ཡང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་
འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དརེ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་དང་པ་ོཡར་ལང་དུས་ཚང་མས་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་དང་། ངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ང་ལ་དུས་ཚོད་ཡོད། ངས་
བོད་མྱི་རྱིགས་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ལངས་པ་རེད། འདྱི་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་
རེད། བྱས་ཙང་འདྱིར་སེབས་ཚར་བའྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་སྟེ། ང་ཁོམ་གྱི་མེད་དང་། ཁོ་ཁོམ་གྱི་མེད། ལས་ཀ་ཡོད་བཅས་
བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་ལས་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་



148 

མཁན། བོད་སྱི་པའྱི་ར་དནོ་རདོ་ཐུབ་མཁན་རང་རང་འདྱིར་སབེས་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་
ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གཅྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་ནས་ཞུ་གཏུག་ག་ར་ེབྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བྱེད་དགོས་རེད། འདྱི་ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་
སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ག་སྒྲྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་ཀྱི་འདུག འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལོ་རེར་འདྱིར་ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་ ༢ ར་ེཚོགས། དེའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བཤད། འདྱིར་ཤོག་བུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཁེར་ནས་སེབས་ནས་ད་ེ
ཚ་ོཡར་མར་གེང་། ད་ེནས་ང་ཚསོ་འཇམ་ཐྱིང་ངརེ་བསད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ཉྱིན་རེར་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དོན་
དམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ག་རེའྱི་ཐགོ་ལ་
གནད་འགག་རྱི་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་བག་མགའོ་ིཁུལ་ལ་ཆསོ་ཕོགས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་གྱི་
ཐགོ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོསོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོམ་པ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་
ཐུག་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་དེབ་ཐོག་ལ་འབྱི་
བཞྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དོན་དམ་པའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་ཤོག་བུ་འགའ་ཤས་ཁེར་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཡོད་ཅེས་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐགོས་གང་ཡང་ཚརོ་གྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོདང་། ར་དནོ། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་བ་སགོ་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་ཪེད། རྒྱུ་དཔལ་འབྱོར་དང་། ལོངས་སོད་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཤུགས་སནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ད་ལྟ་གོང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་སོང། ར་བའྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཁོར་ཡུག་རེན་པས་སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གུ་ཡངས་ཡདོ་མདོག་མདགོ་བྱས་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་
གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡྱིད་པ་རེད། འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་ནང་
ཕེབས་སོད་མཁན་མང་ཆེ་ཤོས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ང་ཚ་ོའགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆད་
དགོས་ཀྱི་རེད། བྱས་ཙང་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡྱི་འདུག སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དཀའ་ངལ་ག་རེའྱི་ཐགོ་ནས་འཕད་ཀྱི་འདུག ད་ེང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྟ་དགོས་རེད། ང་ཚ་ོའདྱི་ལྟ་མཁན་རེད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འཆད་མཁན་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་
ཚ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུར་འཁོར་བསད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བོད་པ་མང་ས་
ད་ེདག་ལ་ཕྱིན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཉམས་
ཚར་བའྱི་ཉྱི་མ་ད་ེནས་བཟུང་སྟ།ེ བོད་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་བ་འདྱི་བརླགས་ཚར་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་
རྒྱག་དགོས་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཁ་ོཁག་ཡོད་མ་རེད། མ་ོཁག་ཡོད་མ་རེད། ཁོས་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་ན་གཅྱིག་གཅྱིག་
རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ནམ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་
སོན་དགོས་རེད། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ལས་རྱིམ་ད་ེའད་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ག་ོསྒྲྱིག་ཀང་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རདེ། ད་ེཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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