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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། 

 
༡༌༌༌༢༣ 

 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་
ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། 

 
༢༤༌༌༌༤༡ 

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

༤༢༌༌༌༤༧ 

༤ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལ་ོ
འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༡༡ པ། 

༤༨༌༌༌༤༩ 

༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། ༥༠༌༌༌༥༠ 
 
༦ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ི
ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་སྲེ་དོགས་འདྱི་དང་། གཟྱིགས་
ཚུལ་ཕྲེབས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༥༡༌༌༌༥༤ 

༧ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགྲེང་དང་། བཀའ་ཤག་
གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

༥༥༌༌༌༨༦ 

 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༨༧༌༌༌༡༡༢ 

 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གྲེང་དང་། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༣༌༌༌༡༡༧ 

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

༡༡༨༌༌༌༡༢༧ 
 



 

༡༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ 
༡ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པ། 

༡༢༨༌༌༌༡༢༩ 

༡༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ། ༡༣༠༌༌༌༡༣༠ 
༡༣ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌ ༢༠༢༡ 

ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་སྲེ་དོགས་འདྱི་ཕྲེབས་པ་
ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད། 

༡༣༡༌༌༌༡༣༧ 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་བྱས་པར་ཅུང་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ཆབས་ཅྱིག་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ད།ེ ད་ེརྱིང་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དབྲ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབྲ་རྩ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་། དའེྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཅེས་འདྱིར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ཚང་མས་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ང་རང་ཡྱིན་ནའང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་
པའམ་སྒང་ལ་བཞུགས་པ་ཚ་ོལ་འགན་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མརེ་སགེ་མཁན་ཚའོྱི་འབོད་ས་ག་ར་ེརདེ་
འདུག འབོད་ས་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་དེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་
ནང་ལ་རང་དབང་ཡངོ་བ། འབོད་ས་ད་ེགཉྱིས་ལ་གཞྱི་འཇགོ་དགསོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་སོང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གང་འདྲ་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ངའྱི་བསམ་པར་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་ལ་ཆབ་སྱིད་
ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁྱིད་ཚོས་ད་ེག་རང་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ད་ེམག་ོའཚོས་དགོས་ཀྱི་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཡུཀ་རན་ (Ukraine) གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། 
ངས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཞསེ་ཞུས་བསད་ན་ཞུ་ཚདོ་ཀང་ཡོད་མ་རེད་ལ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཏགོ་ཙམ་
ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་ས་མ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱིས། འག་ོཁྱིད་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་མང་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དམྱིགས་བསལ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ (TV) དང་ (Social media) ད་ེཚ་ོལ་ཏོག་ཙམ་བལྟས་ནས། འོ། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཨེ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏེ་དངོས་གནས་ས་ོས་ོལ་དོན་དག་
ཡོད་ན་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རདེ། ཕགོས་སུ་མ་ལྷུང་བར། དཔེར་ན། ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱིས་  དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་ནས། (Advertisement) གྱི་དངུལ་མ་ལེན་པ། ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་
དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ། དཔལ་འབྱརོ་ཆེན་པ་ོདང་ (Company) ཆནེ་པ་ོམཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་མེད་པ། རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་
རྩམོ་པ་པསོ་རྩམོ་བརྒྱབ་བཞག་པ། དའེང་ཁུངས་དང་ལུང་ལྡན་པ། དཔང་པ་ོདང་ལྡན་པའྱི་རྩམོ་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེཚརོ་ཀོག་
མཁན་ཡྱིན་ནའང་། བཀག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་ཡར་བསྡུས་ནས། མྱིའྱི་གནོན་ཤུགས་མེད་པར་རང་དབང་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་
འབྲྱི་མཁན། ཚགས་པར་འབྲྱི་མཁན། ད་ེཚ་ོལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཧ་ག་ོབ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱི་རདེ་
བསམ་གྱི་འདུག དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་དགོས། ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་དམག་འཁྲུག་
ད་ེགནད་དོན་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ (Azov) མཚ་ོདང་། (Black Sea) ཟེར་བ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་
འཕེལ་མཆོག་ནས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་ཡུཀ་རན་སོར་གང་ཡང་གསལ་ཡོད་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚསོ་གཅྱིག་གསུང་སོད་
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ཀྱི་འདུག་སྟེ།༽ གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབྲེལ་ནས་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆོག་ནས། གདུང་སེམས་ཉམས་བསེད་ནང་དུ་ད་ེགསལ་མེད་པ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ནང་གང་གསལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་འདུག གང་སར་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཚད་ཁྱིད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
སོད་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་བཅད་གནང་རོགས་གནོངས།༽ ལགས་སོ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་སྲུང་བ་དང་སྦྲགས། ངས་འདྱིར་མང་པ་ོཞྱིག་ནར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གང་ལྟར་ཡུཀ་
རན་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེནས་ང་ཚ་ོལ་བསླབ་བྱ་བླང་རྒྱུ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག བསླབ་བྱ་ད་ེགང་འདྲ་ལེན་དགསོ་འདུག་ཅ་ེན། ད་
ལྟ་ང་ཚོས་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་ཐབས་
སུ་རྒྱབ་སོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱབ་སོར་གང་འདྲ་བྱས་ནས་སློང་དགོས་རེད། འཆར་གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱབ་སརོ་སློང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོར་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད། སྟོབས་ཤུགས་ཆུང་ཆུང་རེད། རྒྱ་མྱི་ལྟ་
བུ་མཚོན་ན་སྟོབས་ ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ཁོང་ཚ་ོལ་ཁ་གཏད་གཅག་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་གོས་མོལ་གང་
འདྲ་བྱེད་དགོས་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོས་ནུས་པ་སྤུང་པར་བྱུས་དང་སྱིད་བྱུས་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་ད་ེམེད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་རདེ་སྙམ། 
ད་ལྟ་བོད་དང་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་དེའང་། སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན་འདྲ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། (Belarus, Russia, Ukraine) ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟངེ་ལ་རྒྱབ་སརོ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། 
ད་ལན་ཡུ་གུར་གྱི་མྱིང་མ་གཏོགས་བྲྱིས་མྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་སེམས་འཚབ་ས་ེདགོས་མ་རེད། ད་ེཚ་ོལ་
གནནོ་ཤུགས་རདེ། ང་ཚའོྱི་དནོ་དག་ཐོག་ལ་ང་ཚའོྱི་དབུ་འཁྱིད་ཚསོ་གནནོ་ཤུགས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང། གང་ལྟར་ང་
ཚསོ་ཁྱིད་ནས་འག་ོདགསོ་རདེ། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟངེ་ལ་ལས་འགུལ་རྩམོ་དགསོ་རེད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གསོ་ཚོགས་རྒྱབ་
སརོ་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོནས་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་དགོས་རདེ་དང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་ཁག་ཚང་མའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པར་
ང་ཚོས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་མདུན་དུ་ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་
དང་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཧྲག་སེ་ཕར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཁ་ོཚ་ོལའང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོད་རེད། ད་ེནས་དངོས་
གནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲའྱི་ (Geopolitical) 

དང་། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཁ་ེཕན་དང་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་ང་ཚ་ོམ་འཐྱིམ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དཔ་ེམཚནོ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་
ལྟ་ཡུཀ་རན་རེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ (Syria) རེད། (Afghanistan) ཛར་ར་ེཛ་ོར་ེམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་
ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ཉུང་ཉུང་ད་ེལ་འཆར་
གཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་བརྩམ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མ་དེར་སོ་སོའ་ིམྱི་ད་ེ
དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་འདྱིར་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ཚིག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་འགོ་ཇྱི་ལྟར་འཛུགས་དགོས་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་སོང་སྟེ། གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་ཟརེ་དུས་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་ཚདོ་འདྱིར་བོད་ནང་དུ་ཆསོ་དང། རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤྱིས་
ལ་སོགས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་བློས་བཏང་བྱས། ཚ་ེསོག་ཚུན་ཆད་ནས་བློས་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། མནར་གཅོད་
སྡུག་བསྔལ་མྱངས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་
ནང་དུ་བློས་བཏང་བྱས་པ་ད་ེཆུང་ཆུང་མ་རེད་ཆེན་པ་ོརེད། ཆེན་པ་ོནང་ནས་ཆེན་པ་ོརེད། ཚ་ེསོག་གྱི་བློས་བཏང་རེད། ད་ེ
བློས་བཏང་བྱས་པ་ད་ེས་ེཚན་བྱ་ེབྲག་པ་དང། དོན་དག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད། བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བསྟན་པ་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་མ་གཏོགས། སེར་མ་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་མ་རདེ་ལ། ས་བོའ་ིཆདེ་དུའང་མ་རདེ། བོད་ཀྱི་དནོ་དུ་རདེ། མཐར་
ཐུག་ན་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དོན་དུ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་འབོད་ས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་བོད་དུ་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། བོད་ནང་དུ་རང་དབང་དགསོ་པ་ད་ེརེད། མཐར་ཐུག་ན་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་འགན་འདྱི་སུ་ལ་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན་བོད་པ་མྱི་ར་ེང་ོརརེ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཡང་ཡར་རེད་དང་མར་
རདེ་ཅེས་སུ་ཞྱིག་ལའང་ཁ་གཡར་ས་ཡོད་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོའགན་འཁུར་མཁན་ཚ།ོ མྱིང་ཡོད་མཁན་ཟརེ་ནའང་
འདྲ། ག་ོགནས་ཡོད་མཁན་ཟེར་ནའང་འདྲ། ད་ེཚརོ་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
གནད་དནོ་འདྱི་ཚ་ོཤེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ཐོག་མར་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ལུང་པ་མྱི་ལ་ཤོར། ད་ེའདྲ་བྱེད་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་ཚང་མ་ཉམས་ཤོར། སབས་ད་ེདུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་བླ་ན་མེད་
པ་དང་པ་ོདེ། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རྒྱ་གར་ནས་བསར་གས་ོབྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམས་ནས། བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ནས་བསར་གསོ་ཐུབ་པའྱི་
དགོངས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་བཅངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་མྱི་ལོ་ ༦༣ ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། སྙྱིང་
སྟོབས་དང་། སེམས་ཤུགས། ལྷག་བསམ་ཞུམ་པ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། རང་སགོ་བློས་བཏང་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཐགོ་མ་ར་ེབ་བཅངས་པ་བཞྱིན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་
དབུ་ཁྱིད་ནས་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བརྒྱབ་ནས། གཞུང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་འག་ོསོང་བཏང་ནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་
བརྒྱབ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ ཤྱིག་བཙུགས་པ། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་
ནས་ལོ་ ༦༣ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་ན་གྲུབ་འབྲས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འཐོན་
ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
ནས་གསུངས་སོང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འག་ོདུས་ང་ཚ་ོའདྱིར་གཏན་འཇགས་སོད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་དང། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡང་བད་ེདནོ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་རྩ་
དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་པ་དང། ང་ཚ་ོབོད་དུ་ལོག་དགོས་པ།  ང་ཚོའྱི་ལུང་པ་ཤོར་ཚར་བའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཧ་
ལས་པའྱི་ཉུང་ཉུང། ངའྱི་ཁང་པ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དང། ང་ཚོར་སོད་ས་འགྱིག་གྱི་མེད་པ། ཞྱིང་ཁ་འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ལ་
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སོགས་པ་ཞུས་བསད་པ་མ་གཏོགས། རྩ་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ལམ་སད་ཆ་འཆད་མཁན་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚ་ོ
འདྱིར་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བསླེབས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་
ནས་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་འགོ་དང་པ་ོདེར་ "བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་" ཞེས་བྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་
བདནེ་མཐའ་གསལ་བའྱི་དནོ་དུ་ང་ཚསོ་འཐབ་རྩདོ་བྱས་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་
བའྱི་དནོ་དུ་ང་ཚོའྱི་རྨང་གཞྱི་ད་ེཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང། སད་ཡྱིག་ད་ེདག་སྲུང་སོབ་བྱས་ནས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་བདནེ་
པ་བརྡར་ནས་འཐབ་རྩདོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་དང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱལོ་ལུང་པར་འདྱི་ཚ་ོག་ཚདོ་
ཙམ་ཞྱིག་སྲུང་སབོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་རང་ཚསོ་དའེང་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་སྙམ།  
 ང་ཚོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་རག་རྒྱུ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་དང་
ད་ལོར་ནད་ཡམས་རེན་པས་ང་ཚོར་ག་ོསབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་སབས་ཤྱིག་ཁེལ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིལྟ་སྟངས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ལ་སགོས་པ་དང་། གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
དུས་སབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཁེལ་བ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་
རེད། ཐོག་མར་དམྱིགས་ཡུལ་ཁུར་བ་བཞྱིན་འག་ོསྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ནས་བཙུགས་ཏེ། ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཆ་
ཤས་ལེན་ཐུབ་ཡོད་རདེ། ག་ོསབས་དམ་འཛནི་བྱདེ་ཐུབ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ། ག་ོསབས་ཟརེ་དུས་སླེབ་པའྱི་ཁར་འཛནི་མ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། རྟག་པར་གོ་སབས་ཡོད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། གོ་སབས་ཤོར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ད་ེལའང་བསམ་བླ་ོ
གཏོང་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བོད་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང་གཅྱིག་གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱི་སྐུ་
བརྙན་གཏརོ་ཡངོ་དུས། ད་ེཚ་ོརབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ད་ེཚརོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚསོ་བྱདེ་དགོས་
རེད་མདོག་མདོག ངས་བསམ་བློ་ད་ེའདྲ་ཁྱེར་བ་དེ་ཚོ་ཡག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་ཚུལ་
གསུང་མཁན་ཚོས་གསུང་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག་དང་མྱིང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ལས་ཀ་རེད་བསམ་
གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚ་ོཉུང་ཉུང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། ས་སརེ་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་རུག་རུག་བྱས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་
སྤུངས་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏོང་དགསོ་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་ས་ེཚན་འབྱདེ་ཀང་བྱས་ནས་ད་བར་དུ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཁག་མང་པོར་འཐོར་ཕྱིན་པ་དེས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ནུས་པ་མ་འཐོན་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་ཆ་ེཤོས་ད་ེང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས་འཐནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་རདེ་སྙམ། ད་ེལའང་ང་
ཚསོ་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོས་ས་ེཚན་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། ཁྱོད་ཀྱི་མ་རེད། 
ངའྱི་མ་རེད། ཡར་རེད་མར་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཟེར་བསད་པ་དེས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག གཙ་ོཆ་ེཤོས་ད་ེང་རང་
ཚརོ་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སརོ་རག་གྱི་རེད། བདེན་པའྱི་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་
ཚོས་སད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ནའང་འཆད་མཁན་ཞྱིག་རག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོར་ལྱིད་ཁོག་མེད་པའྱི་ཉྱིན་ནས་
བཟུང་སྟེ། ང་ཚོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་རྒྱབ་སོར་རག་གྱི་མ་རེད་ལ། སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཡ་ལན་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༥ ཚར་སངོ། ༽ ལགས་སོ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ང་རང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བརྟན་པོ་དང་སམ་པ་ོབྱས་ནས་བསད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱི་ནས་རྒྱབ་སརོ་རག་གྱི་རེད། 



5 

ང་རང་ཚོས་རེ་བ་མེད་སར་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས། རེ་བ་སྟོང་ཟད་འདྲ་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བྱ་དཀོགས་ནའང་རེད། མ་
དཀགོས་ནའང་རདེ། སྒ་ོང་རག་གྱི་མ་རདེ་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་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབྲལེ་ནས་ག་ོསབས་
ཐངེས་གཉྱིས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་འབྲལེ་ནས་བཀུར་འསོ་ཕག་
སྦྲལེ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གསུངས་སངོ། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཕག་སྦྲལེ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་བབ་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་ཁུར་འདུག ཐུགས་
སྣང་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 བོད་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱ་རྒྱུར་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ལུས་བོད་མྱི་
ཚསོ་མྱི་ལ་ོ ༦༣ ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ་ཁངོ་རྣམ་པས་སགོ་གྱི་འག་ོགོན་བཏང་ནས་ང་རང་ཚརོ་ར་ེབ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་རདེ། ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་བཙན་བྱལོ་བ་ཚརོ་ར་ེབ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཕ་མསེ་ཡང་མེས་ནས་ཡོང་བའྱི་རྱིག་གཞུང་
རྩ་ཆནེ་པ་ོད་ེསྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དང། དག་བ་ོདམར་པོའ་ིགཞུང་གྱི་མཛུབ་མ་ོགར་སྟནོ་ལ་འག་ོརྒྱུ་མྱིན་ཟརེ་ནས། ད་བར་བརྟན་
པ་ོབྱས་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་ལ། ང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐོག་མར་དགོངས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོགསུམ་རེད། སློབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་བཙན་བྱོལ་ལ་སེས་པ་དང་། བཙན་བྱོལ་
གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་འདྱི་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བྱས་ནས་འགོ་ཡོད་རེད། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཟུར་དུ་
བཙུགས་ནས་བོད་པ་ཁ་འཐོར་མྱི་འགོ་བ་དང་། མྱི་རྱིགས་གཙང་མ་ཞྱིག་གནས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་
ཉམས་པ་སླར་གས་ོབྱས་ནས་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཡྱིན་དུས། དརེ་མྱི་ཚ་ེརྱིང་སློབ་སོང་བྱེད་ས་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་གྱིས་དགོངས་གཞྱི་རླབས་ཆེན་བཞེས་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་དགོངས་གཞྱི་འདྱི་གསུམ་ལ་ང་ཚོས་
ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་ཚསོ་བསམོས་རྒྱག་དུས་མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་འདབ་གཤོག་གཉྱིས་ལྡན་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས་ང་ཚསོ་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཐགོ་མའྱི་དགངོས་གཞྱི་ཆནེ་པ་ོགསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས། ང་
ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་འག་ོདུས། ཕ་མ་ཚསོ་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དརེ་དཔྱད་གཞྱི་གནང་བཅུག ཡང་ས་ེདགངོས་གཞྱི་རདེ་དགོངས་
གཞྱི་རེད་ཟེར་ནས་གཡམ་རྒྱུག་མ་བྱེད་ཅེས་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྔ་མ་ནས་
དགངོས་གཞྱི་བཏྱིང་ནས་ཡོང་བ་ད་ེཚརོ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་ཡྱི་ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དརེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་སབས་སྔ་ཕྱི་གཉྱིས་བསམོས་ནས་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང། 
དའེྱི་རྱིང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕགོས་བསདོ་ཕབེས་ནས་ཡར་ཡོང་དུས། ལས་བསམོས་ཤོག་གངས་ ༡༥།༢༠ ཡར་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕགོས་མཐའ་ཁག་ཏུ་ཕབེས་ནས་འཚམས་གཟྱིགས་
ཀྱི་ཡྱི་གེ་ཆ་ཚང་ཡར་སླེབ་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རྐང་གཅྱིག་ནས་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚ་ོརྒྱ་ནག་བཙན་འོག་ལ་
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བསད་ཡོད་རེད་དང་། ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་རྐང་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ང་
ལ་བླ་ོཕམ་ཆེ་ཤོས་འདྱི་བྱུང། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་རོགས་རམ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚརོ་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནད་སབས་ང་ཚོར་གཅྱིག་གཅྱིག་བྱས་མ་སོང་ཟརེ་བསད་པ་མ་གཏོགས། བོད་ནང་དུ་གནས་
སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བསམ་ཚུལ་འདོན་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དམྱིགས་བསལ་སྱི་འཐུས་ཚ་ོའཆམ་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ངོས་འཛིན་ནས། དེར་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་ཐོག་མར་གཞྱིས་ཆགས་འཛུགས་དགོས་
པ་དང། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ག་རེའྱི་ཆདེ་དུ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཡོད་རེད་
དམ་མ་རདེ། འདྱི་ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ཚང་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་བྱས་ནས་ལ་ོ ༤ ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ། གཞུང་
འབྲེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཙམ་གྱིས་མ་གཏོགས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོས་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་དུ་བདེ་སྡུག་མྱི་འདུག་
བསམས་པ་དྲན་གྱི་འདུག འདྱི་ཡར་རང་པ་མ་ཡྱིན་པར། ངས་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བ་
རེད། སབས་བཅོལ་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཆེད་དུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་འདྱི་ཡྱིན། 
 ལས་འགུལ་སལེ་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གངོ་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོས་ཀང་གསུངས་སངོ། བར་སབས་ ཤྱིག་ང་
ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་དུ་ཁྱད་མཚར་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཚར་བ་རདེ། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་མྱི་ཚསོ་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རརེ། རྣམ་པ་
ཚོས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། རྱིག་གནས་གསར་བར་ེགཉྱིས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་
བསམ་བླ་ོད་ེགང་འདྲ་རེད་འདུག་ཟེར་ན་སྔོན་མ་རང་ལ་མགོ་འཐོམ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་
བསམ་བླ་ོབ་དང་གཅྱིག སྒྱུ་རྩལ་བ་དང་གཉྱིས། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་གསུམ། དེ་འདྲའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་ེམཐངོ་ཡོད་
ས་ད་ེཚརོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བཀག་སམོ་བྱས་ནས། དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ད།ེ རྣམ་པ་ཚསོ་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རདེ། སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚ་ོལགས་རེད། ཁོང་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་གྲྭ་བ་གྲྭ་རང་ཞྱིག་རེད། མྱིང་གནས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོང་གྱི་དེབ་
ཕྲེང་ད་ེཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྱིགས་ལ་བཅངས་པའྱི་བརྩ་ེབ་གང་འདྲ་འདུག མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་ག་ེལ་བཅངས་
པའྱི་ཤ་ཞེན་ག་ར་ེའདུག ཁངོ་གྱི་དབེ་ཕྲངེ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དརེ་བལྟས་ན་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དཔརེ་ན། ནང་
ཆསོ་ནང་དུ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མའྱི་སེས་བུར་སྒྲུབ་དུས། བདེན་བཞྱི་བསྟན་པའྱི་གསུང་རབས་ད་ེལ་བརྟེན་ནས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་སླུ་བ་མེད་པའྱི་ཚད་མའྱི་སེས་བུར་བསྒྲུབས་པ་ནང་བཞྱིན། གང་ཟག་དེས་བརྩམས་པའྱི་བསྟན་བཅོས་
བཀགས་ན། ཁངོ་གྱི་ད་ེལ་ཤ་ཞེན་གང་འདྲ་འདུག བརྩ་ེབ་གང་འདྲ་འདུག ལ་ཞནེ་གང་འདྲ་ཡདོ་མདེ་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོར་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངས་
སུ་གཅྱིག་ལའང་ཞྭ་མ་ོགཡོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་
བསད་ཡོད་རདེ། ངས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་བསྟནེ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མེད་
དུས། ཕ་མ་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ངས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ནང་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་གཞོན་ནུའྱི་ནང་དང་། 
ཡང་ན་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད་བྱདེ་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ས་ོསོས་མག་ོགཞན་དུ་འཁོར་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། དེར་ཟུར་ཟ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབྱདེ་དུས་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་རང་རང་མ་རདེ། བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་བབ་
ད་ེའདྱི་རདེ། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྙྱིང་སྟབོས་ད་ེམཚོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔའ་བ་ོགཞས་པ་གགས་ཅན་ཚ་ེདབང་
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ནོར་བུའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང། ནང་མྱི་དང་ཕ་མའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང། བཙན་བྱོལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ ༤༠ 
ཙམ་གྱི་སྱིན་བདག་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་བབ་ཡོད་རེད། ཨ་མ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་གནས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་
ནའང་གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་ཁ་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་སད་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ད་བར་དཀའ་ངལ་སོད་སྟངས། རྒྱ་བོད་
གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་པ། ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་བདོ་དང་རྒྱ་གཉྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་པ། མྱི་ལ་ོ ༦༠ རྱིང་གཉའ་
གནནོ་བཏང་ཡདོ་པ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་འདྱི་འདྲ་ཡོད་རདེ་ད།ེ ༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཐབས་ལམ་ད་ེའདྲ་བཙལ་ཡོད་རེད་གདའ་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ཚོའྱི་སེམས་ནང་ལ་མྱི་
རབས་ནས་མྱི་རབས་བསད་རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཡོད་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
སང་མ་ ༥ ཚང་སོང་།༽ འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེབཞག་ནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་པ་
ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ལ་ོགཞོན་པ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་
མང་པ་ོདང་འབྲལེ་བ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ངེས་པར་དུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞནོ་སེས་ཚརོ་བོད་གཞྱིས་བྱསེ་
གཉྱིས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང། ལ་ོརྒྱུས་སོགས་ང་ོསདོ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཐགོ་བསར་དུ་ག་ོསབས་
གནང་བ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་ང་ཚ་ོགཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཐོག་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་ཆོད་གཉྱིས་ཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཀར་རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༥ པ་དེའྱི་སྒང་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱི་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ཡྱིག་ཆ་ང་ོམའྱི་ནང་དུ་ "གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་ཆེད་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱ་དགོས་རྒྱུ།" ཞེས་
ཡོད་རདེ། གསར་པའྱི་ནང་དུ་"འབད་བརྩནོ་ལྷདོ་མདེ་བྱ་དགསོ་རྒྱུ།" ཟརེ་བ་ད་ེམེད་པ་བཟསོ་ནས། དའེྱི་ཚབ་ཏུ་ "བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ནས་སྣེ་འཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་གནང་རྒྱུ།" ཞེས་
འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱི་ག་ེའདྱིའྱི་གོ་དོན་ལ་ལས་འགུལ་ཐེངས་གཅྱིག་སེལ་དགོས་པ་ད་ེརེད། འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱ་རྒྱུ་
དང་ལས་འགུལ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་སེལ་བའྱི་ལྱིད་ཁོག་ཆེ་ཆུང་གང་འདྲ་ཡོད་ན། བཟོས་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་དུ་ཚིག་ 
"ཞྱིག'' ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགི་དའེྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་གང་འདྲ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ "ཞྱིག་" ཟརེ་
བ་འདྱི། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ "མ་འངོས་པར་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ།" ཞསེ་ཟརེ་ཡོད་ན། ད་ེནས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་
ཐུབ་པ་ཡོད་རེད། "ཞྱིག་" ཟེར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཁ་ོརང་ལ་ག་ོབ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གང་འདྲ་
ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ངའྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ ''ཞྱིག་'' ཞེས་པ་ད་ེམེད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
སྙམ། ཡྱིན་ནའང་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འབུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་གང་ཡང་མེད། བྱས་ཙང་དེར་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་
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འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་འགུལ་ཐངེས་གཅྱིག་སལེ་རྒྱུ་རདེ་བསམས་པ་ངས་ག་ོབ་ད་ེའདྲ་ལེན་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེར། ཁ་སང་ངས་སད་ཆ་འགའ་ཤས་བཤད་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་
གསལ་པ་ོའཆད་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཁ་སྣོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕན་ཐོགས་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་སོད་མཁན་གྱི་གས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༡༣་་༌༡༤ ཡྱི་སབས་སུ་གོས་ཚོགས་ར་བར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ངས་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་འཆད་མྱངོ་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ང་ཚརོ་
རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ཐགོ་ཏུ་རྩདོ་གེང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོབསྟན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་འདུག ལངས་ཕོགས་
ད་ེགང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྒྱབ་ལོགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོདེར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩༌༩༩ རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་རེད། 
མ་འོངས་པར་ལ་ོ ༡༠།༡༥ ནང་ལ། ངས་བལྟས་ན་ང་རང་ཚོར་ད་ེཡང་མེད་པ་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ང་ཚོར་ད་ལྟ་ཡོད་
པའྱི་འཐབ་རྩོད་དང་རྩོད་གེང་གྱི་ཁ་ཕོགས་འདྱི་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་འཆད་མྱོང་། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་
གསར་ཤོག་ནང་དུའང་ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེབཞྱིན་བརྙན་གྱི་ནང་དུ་ཡང་ཡོད་རདེ། ངས་ཐེངས་འགའ་ཤས་སེམས་ཚརོ་ཆནེ་པའོ་ི
སྒ་ོནས་འཆད་མྱངོ་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ། སྔནོ་མ་ངས་བཤད་བཞག་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག་བསམས་པ་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་རྩ་དནོ་གྱི་ལངས་ཕགོས་སམ་འཐབ་རྩོད་སྒང་ལ་བཤད་ཡོང་
བའྱི་སབས་སུ། རྩདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་སྒེར་གྱི་འཁནོ་འཛནི་ཞྱིག་ཏུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད། དེས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་བློ་ཞྱིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེས་གནམ་རྡྱིབ་འགོ་བ་དང་སྱི་
ཚགོས་འཐརོ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཚོར་བ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་དང་། ཚརོ་བ་བརླག་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བླ་ོགཏོང་བའྱི་སབས་སུ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུའང་། སྔནོ་མ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ། བཙན་
བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསམ་བླ་ོད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཉམས་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་ར་བ་འདྱི་དང་། འདྱིའྱི་ཉ་ེའགམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་
གནས་སྟངས་ཆ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནའང་། བསམ་བླ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོབཞྱིན་འདུག ད་ེལྟར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་རེན་ད་ེ
ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པུ་ལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་མེད། འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༢༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་རྱིམ་
པས་བྱུང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཧབོ་ད་ེབྱུང་བ་ཞྱིག་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་
ལ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱིང་ཡོད་མཁན། གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་མཐོང་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་དང་
ལངས་ཕོགས་ཀྱི་སྒ་ོནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ལངས་ཕགོས་གསལ་པ་ོབཤད་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ། འ།ོ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལོད་
བཤད་བསམས་པ་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ད་ེལ་ཚོར་བ་ཡོད་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་རང་གྱི་འདོད་དོན་གབ་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིནང་ལ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཐོན་སོང་། 
ངས་ར་ེར་ེཞུ་དགོས་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ད་བར་ཚིག་
གཅྱིག་ཀང་ག་ོམ་མྱོང་། འདྱི་ད་ལྟ་གཅྱིག་པུའྱི་སད་ཆ་མ་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལའང་གོ་མ་མྱོང་། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་
འག་ོདུས། ངས་ང་ཚ་ོལ་ལངས་ཕགོས་བརྟན་པ་ོཞྱིག་དང་། ཁ་ཕགོས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེབཤད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་
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ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟ་བུ། འཛམ་བུ་གྱིང་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ཧམ་
སེམས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱིས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཆུང་ཆུང་འདྱི་ལས་སླ་པའོ་ིསྒང་ནས་གཏོར་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོ
གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁ་ེཕན་འོག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེམངནོ་གསལ་དདོ་
པ་ོཆགས་ཡོང་བ་དང་། ད་ེཚརོ་ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱས་ནས་བརྡ་ལན་ཞྱིག་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ངས་གོང་དུའང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དའྱི་ད་ལྟ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་སྟངས་མ་རེད། འདྱིའྱི་གས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་ནའང་། འོ། ད་ེལ་གཅྱིག་ཐོན་
འདུག་བསམས་པ་ཙམ་ལས་ཚོར་བ་མེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་འཐབ་རྩོད་ནང་དུ་ཁོས་ཚོར་བ་རང་
རང་འཆད་ཀྱི་རེད་ཟེར་ཀྱི་རེད། ངས་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཚོར་བ་བརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེས་རྩ་དོན་འཐབ་
རྩདོ་བརླག་འག་ོཡྱི་འདུག་སྙམ། གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཚགི་ད་ེཚ་ོཡྱིན།  
ད་ེནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞེ་ན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆགོ་ནས།  སར་མ་ ༥ ཚང་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ འདྱི་ནས་མཚམས་འཇགོ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ངས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་
ད།ེ དངོས་གནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་དང་རྒྱུས་ལོན་ཡོད་པའྱི་སྒང་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། ཆ་ཚང་
བ་བྲྱིས་པ་ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ད་ེགོས་ཚོགས་ཚགོས་ཐངེས་རེར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ཚོགས་ཐེངས་རེར་ཡོང་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པའང་རྱིམ་པས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དཔེ་ཆ་
བཞག་ན། ད་ལརོ་བདོ་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནརོ་བུས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། 
བོད་ནང་གྱི་རྩམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོརྒྱ་ནག་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སོགས་པ། བོད་
ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབས་བསད་ཡོད་རདེ། སླེབས་པ་དེས་ག་ར་ེམཚནོ་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་
གྱིས་བོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ད་ེད་དུང་མཚམས་ཆད་མེད་པ་གསལ་པ་ོསྟོན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་དྲག་པོའ་ིསྱིད་ཇུས་སྒ་ོནས་དྲག་གནོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། བོད་ནང་ལ་གཉའ་གནོན་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ་ད་ེམཚམས་བཞག་མེད་པའང་གསལ་པ་ོཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཀདོ་ཡདོ་དུས། ད་དུང་ད་ེལས་གསལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཚང་མས་ལྟ་སའམ་དོ་སྣང་བྱེད་ས་དེ། ཡུཀ་རན་ (Ukraine) གྱི་
གནས་ཚུལ་སྒང་ལ་སླབེ་བསད་ཡོད་རདེ། ཨུ་རུ་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡུཀ་རན་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བཙན་
འཛུལ་བྱས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
ཡུཀ་རན་གནད་དོན་ད་ེབོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོར་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་དེའྱི་སྒང་ནས་བསླབ་བྱ་ལེན་
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དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག བསླབ་བྱ་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་བྱས་པ་ལ་མེད་དུ་མྱི་
རུང་བའྱི་ཆ་རནེ་གཉྱིས་ད།ེ ད་ཐངེས་ཀྱི་ཡུཀ་རན་གྱི་དནོ་རནེ་དའེྱི་སྒང་ནས་ལནེ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ཆ་རེན་དང་པ་ོད།ེ རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོདགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་དང་། གཉྱིས་
པ་དེ། རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་དེ་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱབ་སོར་ད་ེད་དུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རྡོག་རྩ་གཅྱིག་
སྱིལ་ད་ེང་ཚའོྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཚོན་ན་ངས་འདྱིར་བཤད་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཤད་སོང་། འདས་པའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ད་ེགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དངོས་གནས་བོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཚང་མས་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་བྱས་ནས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་
རྒྱ་ནག་གྱི་དམ་དྲག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འོག་ལ་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིག་བྱས་ནས། དཔུང་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་བདེན་
མཐའ་གསལ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཐབ་རྩོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་
གནང་མ་ཐུབ་ནའང་། བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་ལ་མྱིག་ལྟསོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་
སྒང་ལ་ད་ེསྔ་ཡང་མང་པ་ོཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་ཡང་ཞུས་བསད་ན་མྱི་ཚང་མར་ཅ་ཟྱིང་པ་ོའདྲ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། དེའྱི་སྒང་ལ་ཚང་མས་ད་ོནན་གནང་ནས། སྔོན་མ་སོང་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོཚར་བ་རེད། ད་ེཚ་ོཕར་བཞག་ནས། མ་འོངས་
པར་ཚང་མས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད། ལག་པ་བྲང་ཁ་ལ་བཞག་ནས། མྱི་ར་ེང་ོར་ེནས། སོ་སོའ་ིངོས་
ནས། ཚགོས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཤོག་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མྱི་ར་ེརསེ་སྔོན་མའྱི་ཕགོས་ཞནེ་དརོ་ནས། ཞནེ་ཁགོ་ཡོད་ན། 
སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་། སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཁོག་དང་ནུས་པ་མཉམ་དུ་སྤུངས་ནས། སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
འཐབ་རྩོད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ར་ེབ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
འདྱི་འཐོར་བཤྱིག་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག བོད་ནང་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་ང་ཚ་ོལ་འཛནི་པའྱི་ར་ེབ་དང་། ང་ཚ་ོལ་བཅོལ་བའྱི་ར་ེབ་
ད་ེསྟོང་ཟད་དུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁ་ོཚོར་བླ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ། ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་བར་བོད་ནང་
དུ་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་རདེ། ད་ེཚོར་སེམས་ནང་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཐོངས་དང་། 
ང་ཚོས་ད་དུང་འདྱི་ནས་ས་ོསོའ་ིཆོལ་ཁ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ོསོའ་ིཚོགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་ཕོགས་ཞེན་ད་ེབཟུང་
ནས་བསད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རེད་དམ། དངོས་གནས་སོ་སོའ་ིལག་པ་བྲང་ལ་བཞག་ནས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཐོངས་དང་། དངོས་
གནས་སེམས་པ་ས་ོདགོས་པ་རདེ་འདུག ང་ཚོའྱི་ལག་པ་ལ་མ་ེཞྱིག་ཁལེ་ནའང་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཚ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ང་
ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་། ད་ལྟ་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོཚང་མས་དངོས་གནས་དཔུང་བ་
མཉམ་སྤུངས་བྱས་ནས། ནུས་པ་ཏགོ་ཙམ་མ་གཏགོས་མེད་ནའང་། གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ནུས་པ་འཇོན་ཐང་ཟེར་བ་ད་ེམྱི་
ཁ་ཤས་ལ་འཇནོ་ཐང་ཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་འཇནོ་ཐང་ཡོད་མ་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་ནུས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་ནུས་པ་
ཆུང་ཆུང་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རེད། ནུས་པ་ཆ་ེཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱས་ནས་
དའེྱི་སྒང་ལ་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚའོྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ང་ོམ་ད་ེད་ེརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
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མཐའ་མ་དརེ། ངས་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བདོ་ནང་གྱི་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ།ོ ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་
བོད་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་ཕ་ོམོ། ལྷག་པར་དུ་ཕ་མའྱི་གཅེས་ཕྲུག་ཚང་མ་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཁྱེད་རང་ཚའོྱི་སྙྱིང་སྟབོས་དང་ལྷག་བསམ། ལྷག་པར་དུ་བདོ་མྱི་རྱིགས་ལ་བཅངས་པའྱི་བརྩ་ེསེམས་ད་ེ
ང་ཚ་ོལ་མཚནོ་ན་དངསོ་གནས་རྱིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞྱིག་རདེ། ཁྱེད་ཚ་ོགནས་པ་དསེ་བདོ་མྱི་མང་ལ་མཚོན་ན་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས། བསར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་མ་གཏོང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་སླར་ཡང་གོ་སབས་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཟོ་
བཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་ཁུར་ཡོད་རདེ། གཉྱིས་ཀར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱད་པར་དུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་
འགུལ་སལེ་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་པ་ོབྱུང་། འདྱིའྱི་སོར་ལ་མང་པ་ོཞུས་ཚར་
སོང་བས། ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
དགོས་རེད་ཟེར་བའྱི་གོས་འཆར་ད་ེསླེབས་ཡོད་རེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་དུས་
འདྱིར་ངེས་པར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་འདོད་པ་ག་ར་ེབྱུང་
སོང་ཞེ་ན། ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་། མདུན་དུ་དོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག དོན་ས་ང་ོ
མར་སླེབ་དུས་དོན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་རྒྱང་གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཚང་མའྱི་སར་འདྲ་ཆགས་པོས་ལས་འགུལ་སེལ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་དང་། མདུན་དུ་དནོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞ་ེདྲག་བཤད་སངོ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་འཚམས་གཟྱིགས་དང་ས་
བགསོ་ཕགོས་བསདོ་ལ་མ་འག་ོམཁན་སྱི་འཐུས་ག་ཚདོ་ཡོད། འཚམས་འདྲྱི་དང་ཕོགས་བསོད་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་རདེ། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དཀའ་ངལ་ལ་བལྟ་བར་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ནད་ཡམས་ལ་ཁ་གཡར་
བའྱི་བཟ་ོའདྲ་དང། ས་ོསོའ་ིསྒེར་གྱི་ལས་དོན་ཡདོ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ།ོ ད་ེའདྲས་ཕབེས་མ་ཐུབ་མཁན་ད་ེརྱིང་མདུན་དུ་ཐནོ་ནས་
འདྲ་ཆགས་པ་ོབཤད་ནས། མང་ཚོགས་ལ་འཁབ་སྟོན་གྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཟེར་སོང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ངས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གངས་ ༤༥ དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བློན་
རྣམ་པ། ཚོགས་གཙ་ོབགེས་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་སབས་
སུ་མདུན་དུ་དནོ་མཁན་སུ་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་ས་བགོས་ཕོགས་བསདོ་མ་འག་ོམཁན་
ག་ཚོད་ཡོད། དེ་ཚོ་ཤེས་དགོས་རེད། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཧ་གོ་དགོས་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་དུས། 
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་སྙམ། རྒྱུ་མཚན་གར་ར་ེ
རདེ་ཅ་ེན། ངས་ས་གནས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་མང་ཚགོས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་པའྱི་སབས་སུ། ཁྱད་
པར་དུ་གོས་ཚོགས་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་རང་དབང་བདེན་དནོ་ལས་འགུལ་ཚགོས་པ་ད་ེགང་འདྲ་རེད། ལས་
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འགུལ་སེལ་སྟངས་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་དུས། ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ཡར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག 
དསེ་རེན་བྱས་ནས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ག་ོསྱིག་ཞུས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དནོ་བྱུང་འདུག གོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི་དསེ་ད་ལྟ་འདྱིར་མདུན་དུ་འདོན་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཤད་རྒྱུའྱི་
སབོས་པ་འདུག་གམ། ས་ོས་ོགོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མྱི་ཤེས་
པ། ད་ེརྱིང་ཁ་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ག་ར་ེའཆད་འདོད་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། དོན་གཅོད་བྱེད་མྱོང་མཁན། བཀའ་བློན་གྱི་འོས་མྱིར་
ཡོད་མཁན་གྱིས་ལས་བསོམས་འབྲྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ལས་བསོམས་འགོ་སྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚོས་ལས་
འགུལ་གང་འདྲ་སེལ་གྱི་ཡྱིན། མདུན་དུ་གང་འདྲ་འཐོན་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོརྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་ན་དྲན་ནས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ད་ེཚོས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ལས་བསམོས་འབྲྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འག་ོསྟངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
ད་དུང་མདུན་དུ་དོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འདྲ་ཆགས་པ་ོབཤད། ལྷ་ཤྱི་བའྱི་ར་ོམཐོང་ཟེར་བ་ད་ེཚོའྱི་གས་རེད། ལས་
འགུལ་གང་འདྲ་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་མུ་མཐུད་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པརོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁྱད་པར་དུ་ལ་དྭགས་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་ནས་ད་བར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ ༦༢ བར་དུ་ཆད་ལུས་མེད་པར་
བརྩྱི་སྲུང་གནང་ཡོད་རེད། བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་རེད། 
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བྱས་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་ཐེངས་ ༦༣ པ་འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་སྲུང་བརྩྱི་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ག་
ར་ེབྱས་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནད་དནོ་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་རདེ། ཕྱི་ཚསེ་ ༡༢ ལ་བུད་མདེ་ཉྱིན་མ་ོ
སྲུང་བརྩྱི་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བྱདེ་ཐུབ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནད་དོན་ལ་དགོས་པ་མང་པ་ོ
ཡོད། ག་ོརྒྱུ་མང་པ་ོའདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཇྱི་ཙམ་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་
ནའང་གཙ་ོབ་ོད་ེཐངེས་ ༦༣ པ་ཚགོས་མྱི་ཐུབ་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ས་གནས་རྱིགས་ ཤྱིག་
ལ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་
དནོ་མང་པ་ོབྱུང་འདུག བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་རདེ་ལ། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་ནང་དུའང་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡོངས་རགོས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཚམས་གཟྱིགས་
སབས་སུ་དྲྱི་བ་སླབེ་ཡོང་དུས་ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སལེ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞ་ེདྲག་བཤད་ནས། ང་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་ང་ོཚ་སོང་།  
ད་ལྟ་སྱིངས་ཆ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་། རྱིག་གནས་དཔེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བརྩྱི་སྲུང་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་དུས་ལངས་ནའང་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
བརྩྱི་སྲུང་བྱ་རྒྱུ་དང། སད་དང་ཡྱི་གེ་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་གཙ་ོབ་ོའཆད་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་ལ། སད་གསང་
མཐོན་པོས་འཆད་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ཡྱི་གེ་
ཙམ་རེད་དང་། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་ག་ར་ེཡོད་རེད། མདུན་དུ་དོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་སོང་། དེས་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་
སེམས་ལ་རྨ་ཁ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚོས་འདྱིར་གོས་ཆོད་ག་ར་ེབྱས་ནས་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ང་ོགདོང་ཤེས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཆོད་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་ཤོག་བུ་ཙམ་རེད། ཧ་ལམ་རྱི་མོ་ཙམ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང་། གཙ་ོབོ་
མདུན་ལ་དོན་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། སོ་སོས་མདུན་ལ་ག་ཚོད་དོན་གྱི་ཡོད། གཞུང་འབྲེལ་རེད་ཟེར་དུས་ང་ལ་འགོ་སོང་
གཏོང་རོགས་ཟེར་ནས་སླེབ་སོད་ཀྱི་འདུག་ག ད་ེའདྲ་འཆད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་མདུན་དུ་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སེལ་གྱི་ཡྱིན། 
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ས་ོསོའ་ིའབའ་ཁུག་ནས་དངུལ་གཏོང་སར་སླེབ་དུས་གཞུང་ལ་ལག་པ་བསྱིང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ཙམ་བཤད། འཁབ་སྟོན་འདྲ་
པ་ོབྱདེ་སདོ་ཀྱི་འདུག་ག 
ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་རེད། ཆསོ་འཆད་མཁན་ཚང་མ་གྲྭ་པ་རེད་འདུག ཆོས་སོང་མཁན་ཚང་མ་གྲྭ་པ་རེད་འདུག 
དེའྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག མྱི་ས་ཚང་མས་སོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག དགའ་པོའ་ིཐོག་ནས་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རདེ་ད།ེ ད་ེརྱིང་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། ཡང་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ད་ེཚསོ་སྣ་ེའཁྱིད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་སོང་། 
རྒྱབ་འགལ་གྱི་སད་ཆ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ལོ་ ༡༢ ཙམ་ཝཱ་ར་ཎ་སྱིར་སློབ་སོང་བྱས་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ས་
སེར་དབྱ་ེབ་བྱས་པའྱི་ཆསོ་ཤྱིག་སངས་ཡྱིན་ནམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སར་
མ་ ༥ ཚང་སོང།༽ ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་མང་པསོ་གསུངས་སངོ་། འདྱིར་ས་སརེ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་ས་མ་རདེ། གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླེབས་ཚར་དུས་བོད་མྱི་ས་ཡ་ ༦ གྱི་འཐུས་མྱི་རེད། ང་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་པུའྱི་སད་ཆ་མ་
རེད། ཁྱེད་མད་ོསྟོད་དང་། ཨ་མདོ། དབུས་གཙང་གྱི་སད་ཆ་མ་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་
འགན་ཁུར་ནས་འག་ོདགསོ་རདེ། སབས་རརེ་སབོས་པ་ཆནེ་པསོ་ཞུ་འདདོ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། བདོ་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་
ད་ལྟའྱི་བར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སྣ་ེཁྱིད་ནས་སླེབས་ཡོད་རེད། འཛམ་གྱིང་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སྣ་ེཁྱིད་ཡོད། 
བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༦ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ ཐམ་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རང་
རང་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བསོམས་འབྲྱི་ཤེས་མཁན་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་སྨྲོས་མེད་རེད། 
གཞན་མྱི་སས་ཇྱི་ཙམ་ཞྱིག་འབྲྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སར་མ་ ༥ 
ཚང་སོང།༽ ད་ེཡྱིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་སྣ་ེཁྱིད་ཡདོ། མ་འངོས་པ་ལའང་སྣ་ེའཁྱིད་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཙ་
ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  ད་ལྟ་སྒང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་སོང་། ད་ེགོས་
ཚོགས་ལས་རྱིམ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རེད། གཏམ་དཔེར། "མྱི་ཤྱི་བའྱི་རོ་མཐོང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་རེད།" ཅེས་
གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ང་ཚསོ་ནང་ཁུལ་ཚགི་རྒྱག་ད་ེཚ་ོཕྱིར་འཐནེ་བྱས་ན་ཡག་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དགོངས་བཞསེ་གནང་ན་མ་གཏགོས། 
འདྱིར་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
ངས་ཀང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་གྱི་ཡོད།༽ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས། གསུངས་ཚར་བ་ད་ེཚར་བ་རདེ། སྱི་འཐུས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་ན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རདེ། ཚགོས་གཙོས་འདྱི་ནས་ཐག་གཅདོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། འགྱིག་
སོང་ངམ། ༼སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། ཕྱིར་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ་མྱིན།༽ སྱི་འཐུས་དབང་ 
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འདུས་རྡ་ོར་ེལགས། གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚང་མ་ལ་མོས་མཐུན་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ང་ལ་གསར་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་བཤད་རྒྱུ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
གང་ཡང་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་བར་ལ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ཚརོ་བ་རྣོན་པའོ་ིཐགོ་ནས་བསམ་
ཚུལ་བཏོན་པ་དེ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཞུ་འདོད་པ་ད་ེཚང་མའྱི་
བསམ་ཚུལ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ནས་བཟུང་སྟེ། ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་རབས་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་
དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོའབུམ་ཕྲག་མང་པ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོ ༡༥༠ ལྷག་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མྱི་རྱིགས། རྩ་
དོན། གཙ་ོབ་ོ༸སྐུ་མདུན་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ིསོག་བློས་བཏང་བྱས་ཡོད་རེད་ལ། ཁོང་རྣམ་པ་དང་
བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་མངནོ་འདདོ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་
དང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་བསམ་འཆར་བཏོན་པ་ནང་ལྟར། ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་འདྱི་
བཀའ་ཤག་དང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་སལེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དང་། བོད་ནང་
གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེལ་བལྟས་ནས་དངསོ་གནས་དུས་ལ་བབ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་རྣོན་པ་ོཡོད།  
 ཉ་ེབའྱི་ཆར་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་འཚམས་གཟྱིགས་དང་པ་ོབསོད་དུས། ལྡྱི་ལྱིར་མང་ཚགོས་དཀྱིལ་ལ་སད་ཆ་བཤད་
པ་རེད། ད་ེདུས་མྱི་མང་ནང་ནས་ད་ལན་རྒྱ་ནག་ལ་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག (Olympic) རྩེད་འགན་སབས་སུ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསེལ་མ་སོང་ཟེར་ནས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ་ོབཏོན་སོང་། ལྡྱི་ལྱི་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ཆགས་ཡོད་དུས། དུས་ནས་དུས་སུ་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པས་ལས་འགུལ་ག་དུས་སལེ་ནའང་། མྱི་
མང་དང་ས་གནས་ཀྱིས་རྒྱབ་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་ཧང་ཅང་གནང་གྱི་འདུག སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པར་
བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་མ་ཟད་ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་ལ་སླེབས་ནས་སོབས་པ་སེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། 
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་རེད། ད་ེམ་ཟད་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དང་། 
གང་ཟག་སྒེར། ཁ་སང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མྱིང་བཏོན་གནང་སོང་། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ནས་བསྟན་འཛནི་བརྩནོ་འགྲུས་
ལགས་དང་། ཁ་ེཎ་ཌ་ནས་སངས་རྒྱས་སབས་ལགས། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཤོགས་བག་ག་ོལགས། ཁོང་རྣམ་པས་དུས་ནས་དུས་
སུ་སད་འབདོ་དང་། ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སལེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་རྩ་ེབའྱི་སབས་སུ་ཟླ་
བ་འགའ་ཤས་སྔོན་ནས་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསེལ་སོང་། ཚང་མ་ལ་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དངོས་གནས་བཀའ་
དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་ལྟར། ག་ོསབས་ད་ེརྱིགས་སླེབ་
དུས་ང་ཚོས་དུས་ཚདོ་དམ་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ང་ཚོས་ག་ོསབས་སྐྲུན་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་དུ་བོད་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཟད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ ལ་བྲག་མགོའ་ིལུང་
པར། བྲག་མག་ོདགོན་པའྱི་སློབ་གྲྭ། སྟོན་པའྱི་སྐུ་བརྙན་ཕྱི་ཊྱི་ ༩༩ ཅན་རྩ་མེད་གཏོང་དུས། ས་ོས་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སང་ལམ་ 
(सड़क ) ལ་ཐོན་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་རེད། ད་ེམ་ཟད་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་
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ཚོགས་པ་ (International Buddhist Confederation) དང་ (Buddha Jyoti Foundation) ལ་བོད་ནང་དུ་
ཆསོ་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྟོན་པའྱི་སྐུ་དང་། སློབ་གྲྭ། དགོན་ས་ེཁག་ལ་གཏརོ་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་འདུག་ཅེས་སྙན་
སེང་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ནང་དུ་ཆོས་དད་རང་དབང་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། ཁ་སང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་
བསོམས་ཤྱིག་བཏོན་གནང་སོང་། དེའང་བཀའ་ཤག་སབས་སྔོན་མའྱི་སབས་སུ་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་སྐུ་བརྙན་རྩ་མེད་གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་པའྱི་ཚགོས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས་ས་ོསོས་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་སྣ་ེའཁྱིད་དགསོ་རེད་གསུངས་པ་དང་། ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གངས་ ༤༥ རདེ། 
བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ཁ་སང་རེད། ད་ེརྱིང་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རདེ་ཅེས་ཤུགས་དྲག་ཆེན་པོའ་ིསྒ་ོ
ནས་གསུངས་སོང་། ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་གནང་སོང་། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཆུང་དུས་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པའྱི་
ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མྱོང་། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ལ་ལམ་
སྟནོ་བྱོས། ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་ཕེབས་མཁན་མྱི་སྒེར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག སད་འབོད་རྒྱག་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེ
ཚ་ོལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག 
 གཉྱིས་པ་ད་ེལ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལྡྱི་ལྱིར་འཚམས་གཟྱིགས་དང་པ་ོའག་ོདུས། རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་ཐུག་
ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐོག་དྲྱིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། ས་ོས་ོལ་ཚརོ་བ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། ས་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བོད་པ་ཐུག་པ་ལས་ང་ཚོའྱི་རྩ་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
དཔནོ་རྱིགས་ཁག ད་ེཚ་ོལ་ཐུག་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་མ་གཏོགས། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ང་ཚོས་མྱི་ཚ་ེསེལ་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་མཉམ་དུ་ཐུག་པ་ལས། 
དཔོན་རྱིགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་བྱ་རྒྱུ་དང་གཅྱིག གཉྱིས་ནས་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་
ནས། སར་མ་ ༥ ཚང་སོང་།༽ སར་མ་ ༡ གནང་རོགས་གནོངས། ཚར་གབས་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ ད་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གནང་། རསེ་སུ་ག་ོསབས་ཡོད་རདེ། ད་ེག་རང་འཇགོ་
རགོས་གནང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚར་དགོས་ཀྱི་འདུག༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གསོ་འཆར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའྱི་སྔནོ་གེང་དང་། གོས་གཞྱི། ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གོས་ཆདོ་གསར་པ་གཉྱིས་
བསྣམས་ཕབེས་པ་དརེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡུཀ་རན་ཐགོ་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གསུངས་ཚར་སོང། ངའྱི་ངསོ་
ནས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་པའྱི་འཐབ་རྩོད་འདྱི་བདེན་པའྱི་འཐབ་རྩོད་རེད། 
རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་གང་དུའང་བདེན་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ང་ོབོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་དང་རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང། ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། སྱིག་འཛུགས་
འདྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། འདྱི་མ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོབཙན་
བྱལོ་དུ་ཡོང་བ་དང་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པའྱི་འགན་མ་འཁུར་བ་ཞྱིག་ཚརོ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་
རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། སེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ེསྔ་འཛིན་སོང་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
སལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་སེལ་དགོས་པ། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེབཞྱིན་ཆ་ེ
མཐོང་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ད་རེས་འཛིན་སངོ་གསར་པས་ཕབེས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་
ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞུ་དགསོ་དནོ་ད་ེགོང་དུ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཚར་བ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་
ནང་དུ་བོད་པའྱི་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་རྱིན་ཐང་འདྱི་མར་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བདེན་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་མང་
པ་ོཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དེ། ང་རང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་འདྱི་
ཉུང་དྲགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་དགསོ་པ་ད་ེདཔ་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོགནང་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་
གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་པའྱི་སབས་སུ་ག་ར་ེཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་དང། དཔནོ་རྱིགས་གཞན་
པའྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནོངས། བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་སོད་
རགོས་བྱསོ་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། གཞན་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་འདྱི་ཟརེ་གྱིན་ཟརེ་གྱིན་ང་ཚོས་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལས་
འགུལ་མ་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེངས་འགན་མ་འཁུར་བ་ཙམ་མྱིན་པར། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་གསར་པས་ལས་
འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཏན་ཏན་བཀའ་གནང་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་དགོས་པ་འདྱི་ཧ་ལས་
པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོདང་། དུས་ལ་བབས་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག   
ད་ེབཞྱིན་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་
གོས་འཆར་ནང་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞ་ེ
ན། དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠།༥༠ ཞྱིག་སླེབས་བསད་ཡོད་དུས། གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར། ཨ་རྱི་དང། ཁེ་ཎ་ཌ། ཡུ་རོབ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུའང་སེལ་
དགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང། འདྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་སྣེ་འཁྱིད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིར་
མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱིག་སར་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་རེད་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན། མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོ
ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོའཐོན། མྱི་
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མང་གྱི་ངོས་ནས་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང། གཞནོ་སེས་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ང་བོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་སླབེས་པར་ཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཞུ་འདདོ་བྱུང།  
ད་ེབཞྱིན་འཐབ་རྩདོ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ལ། འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སགོ་རྩ་ད་ེགཅྱིག་སྱིལ་རེད། གཅྱིག་སྱིལ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོགང་འདྲ་
ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ཡང་བསར་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིར་ཡོད་
པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ཚང་མས་བསམ་བླ་ོགསར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་མོལ་
གསུང་རྒྱུ་འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་རདེ་ཟརེ་ན། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཐད་གཏངོ་
ནས་གཟྱིགས་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ཁོང་ཚ་ོའཆམ་གྱི་མྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཤ་སྟག་འཆད་བསད་པ་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན། དསེ་ང་ཚའོྱི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཕན་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་དགོངས་འཆར་གནང་བའྱི་སབས་སུ་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཙམ་མྱིན་པར། འདྱི་མཉམ་དུ་འགྱིག་པ་བཟ་ོརྒྱུ་
དང། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚ་ོཐུན་མོང་གྱིས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིས་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚའོྱི་འཐབ་རྩདོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ལ་སླེབས་པའྱི་ང་ོ
བོའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགན་འགྲུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་བགོ་གེང་ལ་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཡོང་དུས། ས་ོསོས་ག་ོསབས་ཡང་བསར་ཞྱིག་བླངས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ངོ་མ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ། 
ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལའང་སྟངས་འཛནི་བྱ་རྒྱུ། ཕག་རགོས་འབུལ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བླ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་བོད་ནང་གྱི་ཆེད་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
རེད་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བླ་ོའཚབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་ད་ེསྔའང་ཞུ་མྱོང་། 
ད་ེརྱིང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་བག་ོགེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་དུས། ང་ཚོའྱི་མཐུན་པའྱི་ཆའམ་ཚང་མའྱི་སེམས་
ཚོར་དེ། བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དེར་སེམས་ཚོར་ཆེན་པོའ་ིསྒ་ོནས། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་
དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་མ་འདྲ་བ། སུས་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་སེལ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཏན་ཏན་རྩདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག བསམ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་ཡངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བོད་
ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་དཀའ་སྡུག་སེལ་ཐབས་ཆེད་དུ་ག་ར་ེའཇོན་གྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བླ་ོའདྱི་
འདྲ་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མའྱི་བསམ་བླ་ོགཅྱིག་པ་རེད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་བོད་པ་གཅྱིག་གྱི་འདུ་ཤེས་
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འཛནི་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེནམ་ཡང་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་ང་ཚོས་ཚགི་ཐག་
ཆདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ང་འདྱིར་ལས་ཀ་བྱདེ་པའྱི་ཉམས་མྱོང་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔ་སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་མྱོང་མཁན། ད་ལྟའང་གུས་བརྩྱི་ཞུ་འོས་པ། ལྷག་པར་དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ཐུགས་ཉེ་པ་ོགནང་
སའྱི་དགུང་ལ་ོབགེས་པ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་དུས། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཐུགས་ཕམ་གནང་གྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ལ་ོལྔ་དང་བཅུ་ནང་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚ་ོ
ལ་འགན་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང། འདྱི་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་དགསོ་རདེ་སྙམ། ད་ེབཞྱིན་མྱི་མང་ནང་ལ་
ཆལོ་ཁ་འཐེན་འཁྱེར་དང་། ཞནེ་ཁོག་སྟོང་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླེབས་ནས། ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རྩོད་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད། རྩོད་དགོས་དོན་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མང་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཤད་རེས་ཡོང་གྱི་རེད། ལྷག་
པར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ། ད་ེརྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་དགོས་དོན་གཙ་ོབོ་དེ། མྱི་མང་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གོས་ཚོགས་འདྱི་གནད་དནོ་གེང་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོ
བྱདེ་དུས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགསོ་རདེ། མ་འགྱིག་པ་མཐངོ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རེད། ཚང་མའྱི་ལས་འགན་རེད། ང་
ཚརོ་གཞན་པའྱི་གཞུང་ནང་བཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་དང་། ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མས་འགན་
མཉམ་སྤུངས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སབས་རེར་ད་ེའདྲ་མཐོང་སྱིད་པ་རེད་དེ། ང་ལ་ད་ེརྱིང་ཚརོ་བ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེ
ན། ད་ེརྱིང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་ད་ེགསལ་པ་ོ
ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་དང་། ཚང་མའྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེངས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བླ་ོའཚབ་གནང་སོང་། དངོས་གནས་རེད། ཉེ་
ལམ་བོད་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་འཁོད་དང་མ་འཁོད། ཡང་ཧོང་ཀོང་དང་ཡུ་གུར་གྱི་གནད་དོན་ཤུགས་
ཆེན་པ་ོའཁདོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་འགོས་ད་ེགནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ལས་འགུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། སབས་རརེ་ཡུ་གུར་དང་། ཧངོ་ཀོང་། རྒྱ་ནག་མང་
གཙ་ོདནོ་གཉེར་བ་མཉམ་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་འབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་ཡྱིད་སོན་བྱེད་ས་དང་། 
ཁ་ོཚསོ་ལྟ་ས་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་རེད་འདུག ད་ེའདྲའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བཙན་བྱལོ་དུ་སླེབས་ནས་ལ་ོང་ོ ༦༣ 
རྱིང་༸སྐུ་མདུན་གྱི་ཕག་ལས་ཡོད་ན་མདེ་ན་འདྱི་རདེ། འདྱི་ང་ཚསོ་ནམ་ཡང་བརདེ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རེད། མང་གཙ་ོཡྱིན་དུས་སབས་རེར་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། བསམ་ཚུལ་མ་འདྲ་བ་
ཡོང་གྱི་རེད། རྩོད་པ་ཡོང་གྱི་རེད། ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སབས་རེར་བཤད་
རསེ་བྱདེ་ཀྱི་རེད། སབས་རརེ་གོས་ཚོགས་འཚགོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྒེར་གྱི་
འཁོན་འཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཡང་མེད། གནད་དནོ་ཐོག་ནས་འཇགོ་གྱི་ཡོད། སྒེར་གྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། གནད་
དོན་ཐོག་ནས་འགྱིག་པ་ཡོང་གྱི་རེད། མ་འགྱིག་པ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཁྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ལའང་སོན་
འཛུགས་བྱེད་སྱིད་པ་རེད། བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དགའ་བསུ་ཡོད། འག་ོཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིཐོག་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ད་ེརྱིང་མྱི་མང་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚ་ོའག་ོཁྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕོགས་ཐད་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེནམ་ཡང་དོར་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རདེ། སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ཚུད་པའྱི་
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ཐགོ་ནས། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱིས་དརེ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འཐབ་རྩདོ་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
ད་ེནང་བཞྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་སོར་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། སབས་རེར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱབ་
སརོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས། ཉ་ེལམ་ཨ་རྱི་ནས་ཡྱི་ག་ེའབྱརོ་བའྱི་ནང་དུ། གོས་ཚགོས་འདྱི་རང་སངོ་ལངོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་འདྲ་བསྟན་པ་ལ། ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མོས་མཐུན་མེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་བོད་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐུ་
ཚབ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་བསམ་བློའང་ད་ེག་རང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་རདེ།  
 མཐའ་མ་དེར། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་རེས་ཡར་འབྱོར་བ་དང་འདྱིར་ཞུ་འབུལ་བྱེད་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཞུགས་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ན། ཕྲུ་གུར་ཡྱིག་ཆ་རག་དང་མ་རག འདྱིར་ཞུ་ས་ཡོད་བསམས་
ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་ཞུ་ཡྱིག་ཅྱིག་ཕུལ་སོང་། ད་ེསྔའྱི་ཡྱིག་ཆ་ ༣༩ གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་རདེ་ཅེས་
གསུངས་འདུག འདྱིར་ཞུ་ས་ཡོད་བསམས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེམང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་རེད། 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་ཚོས་འདྱིར་དང་ལེན་བྱས་ཏེ། གོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ད་ེམང་གཙོའྱི་གནད་
འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༥ 
ཚང་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་མཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་མཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་ཐོག་སད་ཆ་འཆད་དུས། གནས་སྟངས་ཛ་དྲགས་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་གང་འདྲ་སྤུང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེདྲྱི་བ་རེད། འདྱིར་དཔ་ེམཚོན་
ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། ཉ་ེཆར་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཟྱིན་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁངོ་བོད་གཅྱིག་པུར་མྱིན་པར་རྒྱ་ནག་ལའང་གཞས་པ་སད་གགས་ཅན་ཞྱིག་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་དྲ་རྒྱར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་མྱི་འདུག འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁོང་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་
སེལ་མ་ཐུབ་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། འགན་ད་ེབཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོའྱི་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (Narrative)  འགྱིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ད་ེའགྱིག་ཡོད་དམ་
མེད། གང་རེད་ཟེར་ན། རང་ལོ་ ༢༥ ཅན་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་ད་ེསེམས་འཚབ་དང། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྟེང་འག་ོདགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རདེ། ཕ་ོགསར་དར་མ། སད་གགས་ཅན། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ཁངོ་
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གྱི་གཞས་ད་ེཚརོ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་བླ་ོའཁོར་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་
སླེབས་མ་ཐུབ་པ་དེས་སེམས་པ་བད་ེཔ་ོཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་
ཆའྱི་སྒང་དུ་གནས་ཚུལ་བསལ་བར་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་མྱི་འདྲ་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་དགོས་རེད་སྙམ། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ལ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་གནང་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གནས་
ཚུལ་ད་ེལ་ོགསར་ཚེས་ ༢ པ་ལ་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་རང་དབང་རླུང་འཕྲྱིན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཧ་ག་ོམེད་པ་རེད། 
ཁ་སང་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙ་ོའཕེལ་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱིས་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་གཞྱི་ནས་བཀོད་
ཡོད་པ་རེད། གཞས་པ་སད་གགས་ཅན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏངོ་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ། ཉྱིན་གངས་ 
༢༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ང་ཚོས་ཁངོ་ཡྱིན་པ་ར་འཕྲདོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ནང་དུ་དམ་དྲག་ག་ཚོད་
ཅྱིག་ཡོད་རེད། གནད་དནོ་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲུང་གྱི་འག་ོསྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་རེད། 
དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་རམ་ས་ལ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གསར་ལས་ཁང་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཨྱིན་སད་ནང་དུ། 
(Agency) གསར་ལས་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚརོ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བྱས་
ནས། ཁོང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང། འདྲ་པར། བརྙན་པར་ད་ེཚ་ོབསྟན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་དུ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སབས་རེར་གསར་འགྱུར་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་མྱི་ལ་ཚོར་བ་
ཞྱིག་སོད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་གསར་འགྱུར་བསླེབས་དང་མྱི་སླེབ་ཟེར་བ་དེ། མྱི་
ལ་ཚོར་བ་ཞྱིག་མ་སླབེས་ན་གསར་འགྱུར་སླབེ་ཀྱི་མ་རདེ། འདྱི་ངས་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཡུཀ་རན་ལ་ཨུ་རུ་སུས་དམག་རྒྱག་པའྱི་གནས་སྟངས་སོར་ཚང་མས་
ཞུས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་བསླབ་བྱ་ག་ར་ེབླང་རྒྱུ་འདུག ད་ེབལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁོང་ཚོའྱི་
འཐབ་རྩདོ་དརེ་བལྟས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ནང་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སླབེས་བཅུག་སོང་། ལུང་པ་སྟབོས་ ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་བརྙས་བཅོས་བྱས་ནའང་། ང་ཚསོ་སྒུར་གྱི་མྱིན་ཞེས་དེར་གདོང་ལེན་བྱེད་ཡོང་
དུས། ཚརོ་བ་ཞྱིག་སླབེ་ཡངོ་དུས་དརེ་རྒྱལ་སྱི་ནས་རྒྱབ་སརོ་བྱས་སངོ་བ། ཚརོ་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ཡུཀ་རན་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གང་འདྲ་བེད་སོད་བཏང་སོང། དཔེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཊུ་ཀར་ 
(Twitter) བེད་སོད་བཏང་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Technology) ཡུཀ་རན་གྱི་བློན་ཆེན་དེས་ (Elon 

Musk) ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་ང་ཚོའྱི་དྲ་རྒྱ་འགག་གྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ལ་ (Satellite) དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དྲ་རྒྱ་ཡོད་
རེད། ང་ཚོར་སོད་རོགས་ཟེར་དུས། (Elon Musk) ཀྱིས་དྲ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་སར་བ་རེད། ད་ེམ་ཟད་ཨུ་རུ་སུས་དྲ་འབུ་
གཏང་རྒྱུ་དང། (Hacker) ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད། ཡུཀ་རན་གྱི་གོག་དང་། འདྱི་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གནོད་
སནོ་བྱདེ་དུས། ཡུཀ་རན་གྱི་བློན་ཆནེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་རགོས་ཟརེ་ནས། (Anonymous) དྲ་
འབུ་དང་ད་ེཚརོ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེས་ཡུཀ་རན་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕྲུལ་ཆས་བེད་སདོ་གཏངོ་
ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་དཔ་ེཞྱིག་བླང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
མཐའ་མ་དརེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚསོ་གསར་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་
དེ་ཡར་འགོ་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ཁ་དཔེ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། (Put a face to the story) ཚོར་བ་
ཞྱིག་སྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་རེད། བོད་ནང་དུ་དམ་དྲག་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། གང་རདེ་ཅ་ེན། 
མྱི་ལ་ཚོར་བ་ས་ེརྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་སྐྲུན་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤསེ་སལོ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་
ཆདོ་གོས་འཆར་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོདང་གསལ་པ་ོབཀདོ་
གནང་བ་དརེ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔའ་བོ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བར་བློ་ཕམ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། 
ཁོང་ལ་མཚོན་ན། སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་པ་དང་། སད་གགས་ཅན། མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་པའྱི་ཕ་ོགསར་ཞྱིག་རེད་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོར་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་ནའང་བོད་ནང་དུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་གསལ་པ་ོསྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཁངོ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ལ་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་བྱུང་། ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱི་
བཞྱིན་ཡོད། ཁྱེད་རྣམ་པར་སྙྱིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ་འདུག ཕྱིས་སུ་ད་ེལྟ་བུ་ནམ་ཡང་མ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། འདྱིས་དག་རྒྱ་མྱི་ལ་དགའ་ཚརོ་ཡོང་རྒྱུ་ལས་ང་ཚརོ་ད་ེཙམ་གྱི་ཕན་ཐགོས་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་དརེ། རྒྱ་ནད་ (COVID) ད་ེལ་ོགཉྱིས་གསུམ་གོང་ཝུ་ཧན་ནས་ཐནོ་པ་རདེ། ནད་འབུ་ད་ེཁ་ོཚསོ་བཟསོ་
རདེ་ཅེས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཡངོས་གགས་རདེ། དེའྱི་རནེ་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་མྱི་རྒྱུ་གཉྱིས་ལ་གོང་གུད་ག་ཚོད་ཅྱིག་
རག་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་འབྱུང་བཞྱིན་པ་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ཀང་ཁ་ོཚའོྱི་སྙྱིང་སྟོབས་ད་ེམ་ཞུམ་པར། ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་རྩེད་འགན་གྱི་ག་སྱིག་དང་མཇུག་སྱིལ་ཆ་ཚང་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་སབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གཞུང་འབྲལེ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་དེར་ (Boycott) གནང་བ་རེད། དརེ་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྱིས་ཀང་གནང་བ་རདེ། ད་ེལའང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རྒྱ་ནད་ (COVID) དེས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྣམ་རྟོག་ལང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོ་ཚོས་སྙྱིང་སྟོབས་མ་ཞུམ་པར་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲགས་སུ་བཏང་ནས། མྱི་རྱིགས་རྩ་
བརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་བཀག་སོམ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་མྱི་རྣམས་ཆསོ་ཐགོ་ཚོར་བ་སེན་པ་ོཡོད་པ་ཧ་ག་ོཙང་། སྐུ་འདྲའམ་སྐུ་བརྙན་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོགཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་རེད། 
མྱི་རྱིགས་རྩ་བརླག་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཐོག་གོམ་པ་སོས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ལྟར། ད་དུང་སེམས་ལ་གནོད་རྒྱུའྱི་བྱ་སོད་
ཐོག་མུ་མཐུད་འབད་བརྩནོ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མྱིས་མྱི་འབོར་ས་ོཤུགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ཐོག་ནས་བོད་ནང་དུ་
རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་སླེབས་ཡོད་པ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རདེ། ང་ཚསོ་བོད་ནང་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་གནང་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཚག་ལ་མག་ོམ་འཁོར་བར། 
གནད་དནོ་ཆུང་ཚག་ཐགོ་ཕན་ཚུན་སད་བརྒྱབ་ནས་ང་རྒྱལ་མ་ལངས་ནས། དསེ་སུ་གཅྱིག་ལའང་ཁ་ེཕན་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
བྱས་ཙང་ཚང་མས་རྱིག་པ་བསྱིམས་ནས། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས། དུས་ལ་བབ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ད་ལྟ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་བསྣམས་ཕེབས་སོང། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་ཀ་ལ་མོས་
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མཐུན་ཡོད། གཉྱིས་ཀ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། འདྱིར་ལས་འགུལ་སལེ་གནང་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེབཞྱིན་མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་འདུག ཉ་ེལམ་
དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་སྐུ་བརྙན་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་སོར་ཕེབས་དགོས་པ་དང་། རྟོག་ཞྱིབ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
 ཡུཀ་རན་ད་ེལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཙན་བཟུང་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་རེད། 
དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དང་པ་ོརྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་
དུས། ཡུཀ་རན་གྱིས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ (NATO) ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་དུས། ཁྱྱིམ་
མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་མང་ལ་གོང་རྒུད་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱུང་བ་རདེ། མཐའ་
མར་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ལ་རོགས་པ་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུྐུུལ་ཞུ་དགོས་ཁལེ་བ་རདེ། ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞ་ེན། 
ཡུཀ་རན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་དང་། བླ་ོསྟོབས་ཆནེ་པ།ོ ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་གྱི་ངསོ་ནས་
དམག་འཛིང་དུ་ཡོང་བ། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཆུང་དེར་ལྟ་ཡོང་དུས། མྱི་མང་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ནའང་རྡོག་རྩ་གཅྱིག་སྱིལ་ད་ེ
སྟབོས་ཤུགས་སམ་ལག་ཆ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་བསར་དུ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བགོ་གེང་མུ་མཐུད་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། 
༡༤ དང་ ༡༥ གཉྱིས་ཀར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསགེས་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་
འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྩ་བའྱི་ཁངོ་དགུང་ལ་ོཆུང་ཆུང་ཞ་ེདྲག་རདེ་འདུག 
གནས་ཚུལ་འདྱི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ནང་དུ་དངངས་འཚབ་ཅྱིག་སེས་སོང། གང་ལ་ཞུས་ན། དགུང་ལ་ོཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
གྱིས་འདྱི་འདྲ་གནང་སྟངས་ཡོང་དུས། ཁོང་གྱི་སེམས་ཤུགས་དེར་ཚད་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང། ཨ་ཁ་ཁ། ད་དུང་
བཞུགས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོད་རེད། སེམས་ཤུགས་འདྱི་ལ་དཔག་པའྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་
བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྩ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་བརྡ་
ལན་ཏན་ཏན་འག་ོཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞ་ེདྲག་རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རདེ། དངེ་སང་བཙན་
བྱལོ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོབཟོས་པར་བསམ་བླ་ོབརྒྱ་ཙམ་གཏངོ་དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་
མྱི་འབོར་ག་ཚོད་འཕལེ་གྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚསོ་བཤད་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་སགོ་འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེ
མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སབས་སུ་ཞེད་སྣང་བྱས་ནས་སྔོན་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་པ་ད་ེསོག་སོབ་ཆེད་
རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བྱུང་ན་ད་ེའདྲ་གནང་དགོས་མ་ཁལེ་བ་ཡྱིན་ན། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག 
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གང་རེད་ཅ་ེན། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་རྦད་ད་ེཁ་ཁ་རེད། ཡྱིན་ནའང། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང།  
དེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་སུ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ནས་སེལ་དགོས་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་མུ་མཐུད་ཞེ་དྲག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
དམྱིགས་བསལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ནང་དུ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་མཁན་འདུག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྱིངས་ཆ་
འཛིན་ཤེས་མཁན་ཡང་འདུག འདྱི་གཉྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་མཁན་འདུག ས་ོསོས་ག་ར་ེབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་
འདུག ད་ེལ་གཞྱིགས་པའྱི་གཅྱིག་བྱེད་རོགས་གྱིས། མྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་བྱོས་ཤྱིག་ཟེར་ན་བྱེད་ཐུབ་མདོག་མ་རེད། མྱི་
གཅྱིག་ལ་ཆ་ཚང་བྱོས་ཤྱིག་ཟརེ་ན་ནུས་པས་འདང་གྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྒོར་ས་ཡའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་ན། མདུན་དུ་འདོན་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན་འག་ོསོང་ཐངོས་དང་། དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཡྱིན་ན། ས་ཡའྱི་བདག་པ་ོད་ེནས་དངུལ་ད་ེཁྱེར་ནས་
ཕེབས་རོགས་གནང་། དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་མཁན་གྱིས་དུས་ཚོད་བཏང་། འཆད་ཐུབ་མཁན་གྱིས་བཤད། རྒྱུག་ཐུབ་
མཁན་གྱིས་རྒྱུགས། ད་ེནས་ང་ཚོར་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ལས་ཀ་འདྱི་བྱེད་དུས་ཆོལ་ཁ་གང་ནས་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རེད། 
དངོས་གནས་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། རྒྱ་མྱིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་ནས་བཙོན་དུ་འཇུག་དུས་ཁྱོད་ཆོལ་ཁ་གང་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
འཇུག་གྱི་མྱི་འདུག་གདའ། སད་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་བཙནོ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བསམ་བླ་ོནན་པ་ོགཏོང་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
དགསོ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
དའེྱི་ཞརོ་ལ་ཉ་ེཆར་གྱི་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ། ང་ཕ་གྱིའྱི་ཐབོ་ཁངོས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། ཕ་གྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེསྔ་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་སབས་སུ་ཨ་ོ
སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་ཡག་པ་ོཞེ་དྲག་སེལ་གནང་སོང། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། ནམ་རྒྱུན་དུ་
ནས་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡང་མུ་མཐུད་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཞུ་
རྒྱུ་མྱིན། ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས་ལས་བསམོས་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མས་ལས་འགུལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་སེལ་གྱི་འདུག 
(Sydney) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་མེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་འགུལ་གཉྱིས་ཀས་
སལེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་སར་མ་ ༡ ནང་དུ་མཇུག་བསྡུ་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། སར་མ་ ༡ ནང་དུ་བསྡུ་རོགས་གནང།༽ ལགས་སོ། བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། སྣང་དག་མྱི་དགོས། ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སར་མ་ ༡ གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
མཐའ་མ་དེར། ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སར་མ་ ༥ ནང་མཇུག་བསྡུ་རོགས་གྱིས། མར་བཞུགས་གསུང་དུས་བཞུགས་
ཀང་གནང་རགོས་གནངོས། ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ང་ཚསོ་བདམས་པ་རདེ། ང་ལའང་སར་མ་ ༡ གནང་སངོ་། ང་ཚསོ་ཚོགས་
གཙོའྱི་བཀའ་ལ་མ་ཉན་པར། ཚོགས་གཙ་ོའགོ་ན་ཡོད་མདགོ་མདགོ་ཁྱོན་ནས་མ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་ཡག་པ་ོ
མྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཐགོ་བག་ོགེང་མུ་མཐུད་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོད་ེཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས་ ༤༠ ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཐངེས་གཉྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་སོང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་མར་གཏན་འབེབས་
ཞུས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ཀྱི་སྔོན་གེང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པ། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་
བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བླནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་རསེ་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་
འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། ད་ེབཞྱིན་དརེ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ དང་ ༡༥། ད་ལྟ་ཡར་ལང་བའྱི་ཞརོ་ལ་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྒེར་ས་ོསོའ་ིལངས་ཕགོས་རང་བཙན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
དབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་རང་སགོ་བླསོ་བཏང་བྱས་ནས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོད་ེ
དག་ལ་གུས་བརྩྱི་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་གནང་ཕོགས་དང་། ནང་དོན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་རེས་སུ་
ཡྱིད་རངས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 སྱིར་བཏང་ངས་ལག་པ་བརངས་ཏ་ེགོ་སབས་བླང་རྒྱུ་དེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་
ཅྱིག་བགོ་གེང་ནང་དུ་ཕེབས་པར་ངས་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། སྱི་
འཐུས་ཁག་གསུམ་ནས་བགོ་གེང་ནང་ལ་བདེ་སྲུང་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་གནང་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པོས་
བཀའ་གནང་བ་དང་འབྲལེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་བླ་ོའཚབ་དང་། སེམས་ཁལ་ཞ་ེདྲག་བྱུང་བ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་
ནས་བྱུང་བའྱི་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རནེ་ཆགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་བའྱི་དུས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚའོྱི་རྩ་བའྱི་བླ་མ། ཆསོ་སྱིད་གཉྱིས་
ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བད་ེཐང་ཡོད་པ་དང་། དྲ་ལམ་དང་ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚརོ་
སེམས་འཚབ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འཆད་མཁན་བྱུང་བ་རེད་ལ། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་རེས་གསལ་པོ་བྱུང་སོང། ངས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་ཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་ས་ོབ་ོགནང་དགོས་རེད། ༸སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་
བརྟན་པའྱི་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེཙམ་འགྱིག་གྱི་རདེ་བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་མོལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་སྱི་འཐུས་ ༢༢ དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་རསེ་སུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ནང་དུ། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དགོས་སེམས་དང་། ངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་འགོ། གང་ལྟར་འདྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
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ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐགོ་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གསོ་ཚགོས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་
ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་ལ་སོབས་པ་དང་ལྡན་པ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་འདྱི་གཏོར་ཨ་ེཐུབ་མྱི་ཐུབ་དང་། འབད་བརྩོན་ཇྱི་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲའྱི་ནང་
དུ་འསོ་བསྡུ་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚའོྱི་ནང་
ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ག་ཚོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོསོབས་པ་བྱེད་འོས་པ་ཞྱིག་ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་མྱིའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་རདེ་བསམ་བསམ་
གྱི་དོགས་པ་གཅྱིག་ལའང་མེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་
དང་། ད་ོསྣང་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ོསྣང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། ཕྱི་ནང་ག་པ་ལའང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་
དེར་ལྷད་གང་ཡང་མེད། འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ད་ེག་རང་རེད། མང་གཙ་ོརེད་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་
མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་འདྲ་མྱིན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་རང་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད་བསམ་བསམ་ད་ེའདྲའང་
གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྱོལ་གྱི་གནས་
འབབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དང་། དེའང་མང་གཙ་ོཚད་ལྡན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དའེང་ང་ཚསོ་བཟང་སདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། མང་གཙ་ོའཕལེ་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོཚད་
མཐ་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཏན་ཏན་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ལ་ཏན་ཏན་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་
བསམས་བྱུང་། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤྱིང་རྒྱག་མཁན་དང་། དཀྲུག་མཁན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། 
ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གནང་སྟ།ེ བསམ་ཚུལ་མཐུན་ནའང་རདེ། མ་མཐུན་པ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བག་ོགེང་བྱེད་ས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུང་དགོས་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་
ནང་ལ། ངས་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཚམས་འདྲྱི་ཕར་ཚུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་འགོ། 
ལག་པ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེདྲན་གྱི་ཡོད་འགོ། ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་སོ་སོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་
ཐོངས་དང། ང་ཚ་ོའགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ འདྱིར་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱིས་འོས་འདེམས་བྱས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་སུ་གཅྱིག་ལའང་
དགོས་པ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར། དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
བཀའ་གནང་སངོ་། འདྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྡོག་རྡགོ་ཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་ང་རང་ཚསོ་ནང་ཁུལ་བཀའ་
མོལ་གནང་དུས་མཚམས་རེ་སྣང་བ་གཡེང་སྱིད་པ་རེད། ངན་པ་དང་མཁེགས་པོ་སུ་ལའང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚོས་འགན་འཁྱེར་བའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ངས་ག་ར་ེདྲན་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁྱེར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སུ་ལའང་བླ་ོཕམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་དགོངས་སེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚོས་འདྱི་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ངས་རྡོག་རྡོག་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ད་ལན་གསར་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ལོ་མང་ནས་གཏན་
འབེབས་ཀྱི་ཐགོས་ནས་འག་ོསྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ེཆུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
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པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་མར་གསལ་བསགས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ར་འཕྲདོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེར་རྐུབ་བུད་རྒྱུ་མེད་པ་
ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྩྱིས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེདུས་ཚོད་མང་
ཙམ་བླངས་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། དངསོ་འབྲལེ་རེད། ཁངོ་གྱིས་གནད་དནོ་འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལ་ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། སྒྲུང་དངོས་གནས་འདྱི་གང་འདྲ་རེད། དམ་དྲག་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་
གནས་བསད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ད་རསེ་ང་འདྱིར་ཡར་ལངས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། དཔའ་བ་ོཚ་ེ
དབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་ཕུང་པ་ོཟེར་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ངས་ཞ་ེས་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་
ལུས་མ་ེམཆོད་ད་ེགང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའང་ང་ཚོར་རག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ནས་
ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཏན་ཏན་རང་ང་ཚོར་ཟུར་ནས་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས། བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོ་མ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེརེད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ད་ེབོད་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ནས་དམ་དྲག་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་རེད། གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་
ལགས་ད་ག་སེ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག་བ། ཁོང་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་མཁན་མང་པོ། གཞན་པ་ཕར་བཞག་ནས་རྒྱ་
ནག་གྱིས་ཁངོ་གྱིས་ནམ་རྒྱུན་གཞས་གཏང་སའྱི་ (Website) ད་ེཚའོང་བཀག་ནས། གལ་ཏ་ེཁངོ་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཕྱི་ལ་
ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་བོད་ནང་དུ་ལས་འགུལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས། ང་ཚསོ་ཀང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་
རྒྱུའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཆོག་གྱི་རེད་ལ། དེར་གོམ་པ་གང་འདྲ་སོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་ད་ལྟ་ཕྱི་དྲགས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྱིངས་ཆའྱི་སྒང་ལའང་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལྷག་
བསད་དང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགང་བྱས་པ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འགོར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཚོར་དངོས་འབྲེལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། རྣམ་པ་ཚང་མས་
དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ཁ་ོརང་གྱི་སྐུ་མཆདེ་མཉམ་དུའང་ང་ཚའོྱི་འབྲལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབྲལེ་བ་བྱུང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁངོ་
རྣམ་པས་ད་དུང་ར་འཕྲོད་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་ན་ཡག་ག་མེད་དམ་ཞསེ་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་འདུག གལ་ཏ་ེམ་འངོས་
པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་དགངོས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
ད་ེའཁྱེར་རྒྱུ་རདེ།  
 ངས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བློན་གྱི་འགན་ཁྱེར་ཙམ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བློན་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་བྱུང་
སོང་། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འདྱི། ད་ལྟ་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག ང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ང་ཚོའྱི་
དབར་མ་འོངས་པ་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཐོག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་འདྱི་
རྱིགས་ཐནོ་པའྱི་སབས་སུ། སབས་མཚམས་ས་ོསོར་གནས་ཚུལ་ར་སོད་ཀྱིས་མར་སྟནོ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐགོ་ནས་ཁོང་ཚ་ོ
ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོདངསོ་འབྲལེ་གྱི་གནས་སྟངས་རེད་ལ། དརེ་ངས་ང་ོབཞེས་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེར་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཆ་ེམཐོང་ཡོད་ས་ལ་ཆ་ེམཐོང་མ་ཕུལ་བ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་
ཞསེ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་སྒ་ོནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་
ཁྱེར་ཡོད་མེད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་སོང་། འགན་ཁྱེར་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་དང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ད་ེག་རང་ལ་ཡོད་རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དེར་ཡོད་རདེ། བཀའ་
ཤག་ད་ེག་རང་ལ་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་འགན་འཁྱེར་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་ལ་འདྲྱི་རྟགས་
བཏང་། དྲྱི་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡོད་ཙང་། མ་འོངས་པར་བཀའ་སྒུག་གནང་རགོས་
གནངོས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚགོས་ལ་སྒུག་དགོས་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཁྱེར་བ་ཡྱིན། ཁྱེར་སྟངས་འདྱི་ཡྱིན་དང་མྱིན་ཞེས་ངས་ཞུ་
དགོས་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆེན་
མོས་མར་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ག་ོསབས་འདྱི་བླངས་ནས་རྒྱལ་སྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་མཁྱེན་ན་
བསམ་བསམ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བླ་ོའཚབ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ལའང་སབས་དེར་འབྲེལ་བ་
བྱས་སོང་། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མྱིན་ནའང་ཁྱེད་ཚོས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐད་གཅྱིག་བཤད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བླ་ོའཚབ་
ཆནེ་པའོ་ིངང་གསུང་མཁན་འདུག མང་ཚགོས་ནས་ཞལ་པར་འབྱརོ་བྱུང་། འགན་འཁྱེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ནས་ཀང་འབྱརོ་བྱུང་། 
ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞ་ེན། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟའམ་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
གསར་འགོད་ལྷན་འཛོམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། གསར་འགོད་སེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བྱ་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེག་
རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲེལ་བའྱི་འགན་འཁུར་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དང་། སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ས་ལ་སྙན་སེང་དང་། 
འབྲལེ་བ་ཞུ་དགོས་སར་འབྲལེ་བ་བྱས་ནས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་མེད་ཅསེ་གསོ་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་འདྱིས་འཐུས་པའྱི་ར་ེབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  
 གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྱི་བ་གནང་རྒྱུ་དང་བསམ་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སྐུ་དབང་རེད་ལ། ང་
འདྱིར་ལང་སོད་མཁན་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་ག་ར་ེབསམ་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེབཟང་སོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། སོན་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ནས་ལེན་གྱི་མེད། ཡར་
རྒྱས་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བྱེད་
ཕགོས་ཐགོ་ལ་ད་རེས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ང་ཚསོ་ཡང་བསར་བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་
ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་སའྱི་ལམ་ཁ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད།  
 མཐའ་དོན། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་ཤོག་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བྱས་ནས་འཆད་མཁན་མང་པ་ོ
འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེག་རང་རེད་འདུག འདྱི་དངོས་འབྲལེ་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་རྟོག་
ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་བང་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་
བསད་ཡོད། དེ་ཚོ་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བའྱི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དེ་རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། ས་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོའཚམས་གཟྱིགས་
ལ་ཕབེས་དུས། མྱི་མང་གྱི་ཚགོས་འདུ་ད་ེའདྲ་ལ་ངསེ་པར་དུ་སློབ་གས་ོསནོ་རགོས་གནང་། ད་ེཚསོ་ང་ཚརོ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་འག་ོམེད་འགོ། ཁ་ཤས་ཀྱི་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སྒ་ོནས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་
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ཡོད་ཀྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོབེད་སདོ་ག་པར་འག་ོཡྱི་འདུག ག་པར་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ལ་ད་ེཚོས་
ཕན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལ་ད་ེཚོས་ཕན་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོདཔྱད་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡྱིན་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་འགོས་སོར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། 
དངསོ་འབྲལེ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ཕོགས་ཐགོ་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། འགྱུར་
བ་ད་ེཚ་ོནས་ང་རང་ཚོས་ཚོད་དཔག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ག་ར་ེརེད་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་སྲུང་སོབ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག 
གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་རྒྱ་ཕགོས་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། རྒྱ་ཕགོས་ལ་ཏགོ་ཙམ་
འབྲལེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་བསམ་འདྲ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཐགོ་ད་ོསྣང་ཆནེ་པ་ོབྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་བོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་གཟབ་
གཟབ་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོངས་ཆུང་ཆུང་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། 
བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གྱིས་བཤད་ནའང་རདེ། ཕ་གྱིས་བཤད་ནའང་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ལའང་
ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་སབས་སུས་སུར་དགའ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སུ་ལ་མ་
དགའ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་
བསམ་པའྱི་བྱ་ེབྲག་པ་སུ་ཡོད་ནའང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རདེ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་གྱིས། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་དཔྱོད་དང་། གཏམ་བརོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་
རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཏན་ཏན་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས་གནོངས། གལ་ཏ་ེར་
འཕྲོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནང་ཁུལ་གྱི་གནད་དོན་ད་ེའདྲ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རང་གཙང་མ་ག་ཚོད་བཟ་ོདགོས་
ཡོད་ནའང་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་སོ་སོས་འགན་འཁྱེར་རྒྱུ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་
འདྱིས། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་གནག་གནག་སྱིག་སྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་རདེ་བསམས་པ་ཡྱིན་ན། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་
ལྟ་ཡར་ལངས་ནས་སད་ཆ་འཆད་མཁན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁྱེར་ནས། ལྷན་ཁང་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོདརེ། འསོ་བསྡུའྱི་རནེ་པས་ལ་ོ ༥ ར་ེམཚམས་ང་ཚ་ོའགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ེའདྲ་ར་ེརའེྱི་ནང་དུ་ང་ཚསོ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚ་ོག་པར་ལྷག་སོང་། ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག འདྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རེད། གསང་བའྱི་གནད་དོན་གང་ཡང་མ་རེད། 
སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བརྩྱི་མཐངོ་བྱེད་སྟངས་ད་ེཧང་སང་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ལ་ཀོག་ཙམ་བྱས་ནས་འཆད་མཁན་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། བཀའ་
ཤག་རྱིམ་བྱུང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ། གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་ལྟ་ཕགོས་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ། ངས་ད་ེཚའོྱི་སྒང་ལ་ཞ་ེ
དྲག་ཅྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་རདེ། ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་རྩདོ་གེང་ལ་ཁ་ོཚོས་
གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་ཡྱི་ཨ་ེཡོད་ན། ང་ཚསོ་བཤད་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ས་ོསོར་ལྐུག་པ་བཟ་ོརྒྱུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ་ོཆེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་སྱིའྱི་གནད་དོན་རེད། ས་མཚམས་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་
མཁྱནེ་གྱི་རདེ་ལ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་འདུག དརེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



29 

 མཐའ་བསོམས་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་བཀའ་མོལ་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་
སོང། ང་ཚོས་སད་ཆ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་འགོ་འདྱི་འཆམ་པ་ོབྱུང་ན། འོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐུན་ཟེར་དུས་བསམ་ཚུལ་ཆ་ཚང་གཅྱིག་པ་ཆགས་དགོས་པའྱི་ར་ེབའང་བྱེད་ཀྱི་
མེད་ལ། འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོམ་རདེ། ད་ེརྱིང་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སབས་དེར། གང་ལྟར་
རྡོག་རྡོག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཡོང་ས་རེད་ལ། བཀའ་མོལ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ད་ལྟ་ག་ོསབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཞ་ེདྲག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ཡོད་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་གསུང་གྱི་རེད། གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་ཞུ་རྒྱུར། གོ་སབས་
འདུག་ཅེས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ག་ོསབས་འདྱི་ང་ཚསོ་གང་འདྲ་ལེན་གྱི་ཡྱིན། བླང་རྒྱུ་ལ་དང་པ་ོགཅྱིག་སྱིལ་
གྱི་ནུས་པ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དོགས་སེམས་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཁགེས་པ་ོབྱ་རྒྱུ། སྐུ་མཁྱེན། ཚང་མ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། གནད་འགག་ཐུག་ས་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། ངས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བསམ་ཚུལ་
གཅྱིག་པ་དགོས་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་གུ་བཤངས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད། ས་ོས་ོསླ་པ་ོམཐངོ་ས་རདེ་བསམས་ནའང་མཚམས་ར་ེཕར་སལེ་ལད་བཟ་ོའདྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་སྱི་
པའྱི་ལས་དནོ་ཡྱིན་དྲན་གྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ང་སྒེར་ལ་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་མེད།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་གནང་བ་དང་། རླབས་
ཆནེ་གྱི་གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་འག་ོབསད་
ཡོད་རདེ། གཞུང་འབྲལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང། གཞུང་འབྲལེ་གསོ་ཆདོ་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབྲལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་སྐུ་ང་ོཚགོས་གཙསོ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གངས ༤༠ ཙམ་གྱིས་
ཆ་ཤས་གནང་བའྱི་ནང་ནས། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ཐངེས་གཉྱིས་བཞསེ་ཡོད་པ་རདེ། འགན་དང་ཚོར་བ་ཆེན་པའོ་ིཐགོ་
ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་བའྱི་སབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་དགངོས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། བོད་སྱི་པ་ལའང་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་མྱི་
མང་ལའང་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའྱི་
གནད་དོན། ལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་འབྲལེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁྱེར་དགོས་ཀྱི་རེད། འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་ཟེར་བའྱི་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆ་ེམཐངོ་ད་ེགནས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལན་ད་ེདག་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདྱིར་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། རསེ་སོར་
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སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་འདུ་གསུམ་པའྱི་སབས་སུ་ལྷན་ཁང་དང་འབྲེལ་ནས་ད་ལྟའྱི་བག་ོགེང་ནང་དུ་གསུངས་པར་
ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སླེབས་ནས་ཟླ་བ་དགུ་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལས་དོན། བོད་ཀྱི་རྩ་དནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕོགས་
གཉྱིས་ཀར་གལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་དེར་གལ་ཆ་ེབ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ལ་གལ་
ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་པ་དང་། གཅྱིག་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོམ་རྩྱིས། གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་དགོས་པ་དརེ་མ་རྩྱིས། གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་མྱི་དགོས་
པ་དརེ་གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ཁྱོན་ཡངོས་ནས་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
དའེྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སླེབས་ནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་བཅར་བ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་
ནང་ལ་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེའང་ཉྱིན་གངས་ ༢ ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་པ་
རདེ། ཉྱིན་གངས་ ༢ ཀྱི་གོས་ཚགོས་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འགན་འཁྱེར་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་འཁྱེར་རྒྱུ་
ཡྱིན། རྩྱིས་ཇྱི་ལྟར་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན། ལན་གང་འདྲ་འདེབས་ཀྱི་ཡྱིན། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་གང་འདྲ་སྟོན་གྱི་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་
སོར་ལ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་དང་། སྱི་ཚོགས་བད་ེ
དནོ་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་ད་ེཚ་ོགོས་ཚགོས་ནང་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། 
བྱས་ཙང་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐད་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་
གཉྱིས་བརྒྱུད་ཞུས་བཞག་ཡོད། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༡ ནས་ད་ེདག་མར་ཡངོ་གྱི་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་གང་འདྲ་
ཡྱིན། གསལ་པ་ོཡོད་དང་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་མྱ་ངན་རེས་དྲན་གོས་འཆར་ནང་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དག་ལ་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་གཏངོ་གནང་མཁན་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱི་སོར་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་རང་བཞྱིན་གྱིས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་དང་དེ་རྱིང་གྱི་བགོ་གེང་ནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁངོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེདག་འཁོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་
སོང་སྟེ། མྱ་ངན་རེས་དྲན་གྱི་གོས་འཆར་འདྱི་སྒོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསདེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་འཁདོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་
སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཁ་སང་སོན་ལམ་ལ་ཞུས་པ་ལྟར་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ལོར་བོད་ཀྱི་ནག་ཆུ་གོང་ཁྱེར་དུ་སསེ་པ་དང་། ད་ལྟ་ལ་ོ ༢༦ ཡྱིན་པ་
རདེ། ཁངོ་གྱི་ཕ་མྱིང་ལ་ཆསོ་རྒན་ཟེར་ཞྱིང་། ཕ་དཔལ་མགོན་རངོ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། ནག་ཆུ་གོང་ཁྱེར་ཟླསོ་གར་ཚགོས་པའྱི་
དག་ེརྒན་ཡྱིན་འདུག ཁོང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྱིམ་པ་དང་པོའ་ིགཞས་གདངས་རྩམོ་པ་པ་ོདང་རོལ་དབྱངས་མཁས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ལ། ཁོང་གྱི་ཨ་མ་ནྱི་བོད་ཀྱི་གཞས་མ་གགས་ཅན་སོག་ཤོད་བསོད་ནམས་དབང་མ་ོཡྱིན་པ་དང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་སོག་
མཁར་བླ་ོགོས་རྒྱ་མཚ་ོནྱི་སྐུ་གཤེགས་པ་རྒྱལ་གཅསེ་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་ཨ་ཞང་ཡྱིན་འདུག 
འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞས་ཀྱི་འགན་རྩོད་ནང་དུ་ཀངོ་ཏུང་གྱི་བརྙན་འཕྲྱིན་ (Guangdong Satellite 

TV)  རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ "རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བུ་ཡག་པོ།" (Good Boys in China) ཟེར་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ "སང་
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ཉྱིན་གྱི་བུ།" (The Son of Tomorrow) ཟརེ་བ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཁངོ་ལ་རསེ་འཇུག་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཚ་ོདབེ་ཐརེ་ནང་འཁདོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་
བླནོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་དེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དོན་
བྱེད་ཕོགས་འདྱི། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་སྟེ། ང་རང་
སབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོབྱས་ནས་སོད་མྱོང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ནས་མཐའ་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ད་ད་ེག་རང་རེད་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་མ་འབབ་བར་དུ་ཕྱི་ལ་སོག་གྱི་
ཡོད་མ་རདེ། བསགས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། རསེ་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེདངསོ་ཡོད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཐནོ་
པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐངོ་འདྱི་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་རསེ་འདྱིར་དུས་
འགང་ད་ེའདྲ་ཕྱིན་པ་རེད། ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་
རདེ། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཉྱིན་གངས་ ༡༥ རེས་སུ་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་མ་སླེབ་ཀྱི་གོང་ལ་བོད་ནང་
དུ་དམ་དྲག་ག་ཚོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་པར་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་དུས་
ཚདོ་འདྱིར་ཁ་པར་བཏང་མ་ཡོང་རགོས་གྱིས་ཞེས་ལན་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་དང་འབྲལེ་བ་
ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སོར་ཉེ་འབྲེལ་གྱི་ནང་མྱི་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ལོ་གསར་ཚེས་པ་ ༢ 
ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་གདནོ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་རདེ། གནས་ཚུལ་འདྱི་དནོ་མ་ཐག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དའེྱི་སྔནོ་ནས་
ད་ོསྣང་གནང་བསད་འདུག གནས་ཚུལ་ (Radio Free Asia) ནང་ཐནོ་པ་འདྱི་ག་ོཡོད་རེད། (Radio Free Asia) ནང་
གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དེ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཁུངས་གཞན་པ་ནས་མར་སྟོན་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད།  (News 

from other sources) ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་མ་གཏགོས། སབས་ད་ེདུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་འདྱི་རདེ་དང་འདྱི་མ་རདེ་ཅེས་ལངས་ཕོགས་གང་ཡང་བཟུང་ཡོད་མ་རདེ། གནས་ཚུལ་འདྱི་ཐོན་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༦།༧ ནས་བྱས་ཏེ། ཉྱི་མ་རྟག་པར་གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་སོར་སད་ཆ་དྲྱིས་བསད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ོསྣང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
བྱེད་པར་བསད་མེད། འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གང་རེད་ཅེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ལ་
བོད་ནང་དུ་དམག་ཁྱིམས་བསམས་པས་ང་ཚསོ་མཆདོ་འབུལ་སནོ་ལམ་ཞྱིག་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༨ ལ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དེའྱི་སྔོན་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ༣།༨ ཀྱི་སོན་ལམ་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་ལའང་སོན་ལམ་འདྱི་
སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་ན་ཟེར་ནས་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཀང་འཁོར་བ་རེད། དེའྱི་བར་ལ་གནས་ཚུལ་གཏན་མ་འཁེལ་བ་རེད། བད་ེསྲུང་
ནས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ། འབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གནས་ཚུལ་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག་
ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ།  
 གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་ཆགས་བར་དུ་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བལྟས་ཏེ། ཚསེ་ ༩ བར་དུ་བསྒུགས་ནས། ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་ལའང་གནས་ཚུལ་ད་ེག་རང་རེད་འདུག 
གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་སབས་ད་ེདུས་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་དགོས་པ་འདྱི་རེད། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་ནང་དུ་ཚིག་བརྒྱབ་པ་དེའང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ནས་
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གོངས་ཡོད་དང་། ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་གོངས་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱུ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་དེར་ཚ་ེདབང་ནོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་བའྱི་རེས་ལ་ལམ་སང་སོར་སྲུང་བས་ཁྱིད་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། གཟུགས་པ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་འཚགི་ཡོད་དམ་མེད། མ་ེཡྱིས་
འཚགི་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་སྐུ་སོག་ཤོར་བ་རེད་དམ། ཕར་ཁྱེར་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཉསེ་རྡུང་བཏང་ནས་སྐུ་སགོ་ཤོར་
བ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐ་སྙད་
འདྱི་འདྲ་བེད་སདོ་བཏང་བ་རདེ་མ་གཏགོས། གང་ལྟར་མཐའ་མ་ཧ་ག་ོབ་ད།ེ ཚསེ་ ༡༠ གཟབ་གསལོ་ཉྱིན་མ་ོལ་རདེ། ཞགོས་
པ་ཕག་ཚོད་ ༦:༣༠ ལ་ཕོ་བྲང་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་སུ་ཚེས་ ༡༠ གཟབ་གསོལ་བསྒྲུབས་པ་དང་། (Czech 

Republic) གྱི་སྐུ་མགནོ་ད་ེཚ་ོཕབེས་བསལེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁངོ་རྣམ་ཕེབས་བསལེ་ཞུས་པའྱི་རསེ་སུ་མར་ཡངོ་ནས་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་རྒྱབ་བཀའ་ཤག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་དགངོ་དྲརོ་ཡྱི་ག་ེད་ེའབྱརོ་
བ་རེད། ཡྱི་ག་ེད་ེའབྱོར་མ་ཐག་པ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཕུལ་ནས། ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་གནས་ཚུལ་འདྱི་སྟོན་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་རེད། (tibet.net) ནང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བསྟན་པ་རེད། ད་ེནས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ལམ་སང་གོ་
སྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། སང་ཉྱིན་ད་ེགཟའ་ཉྱི་མ་ཁེལ་བསད་འདུག ཚེས་ ༡༢ ལ་གཟའ་སེན་པ་རེད། གཟའ་ཉྱི་མ་ལ་
བྱས་མ་ཐུབ་པར་སོང་ཙང་། ཁ་སང་གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་མ་ོདརེ་གོས་ཚགོས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
ཆ་ཚང་མར་བསྱིགས་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ཕག་ཚདོ་ ༥ ནས་ ༦ བར་ལ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཞུ་དགོས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
འདྲ་པ་ོའདྱི་སྙན་སེང་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ། དཔརེ་ན། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ད་ོསྣང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག རྣམ་པར་གཡེང་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྱིན་རེར་
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བླ་སན་པར་ཁ་པར་བཏང་ནས། ཡང་ན། ཚུར་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་ཕ་ོ
བྲང་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་ར་ེའབྲེལ་བ་བྱས་བསད་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ག་ས་ེབཞག་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་
མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་གསལ་པ་ོབཟསོ་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེནས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ནང་དོན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་
དགོས་པ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྙམ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་
བཤད་ད་ེསེལ་ཚར་ཙམ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཟྱིན་
ཡོད་རེད། ད་ེགཉྱིས་བསྡུས་པའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་འདུག ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་བྱུང་སོང་། ད་ེཚརོ་ "གོས་མོལ་" རང་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཨྱིན་ཇྱི་སད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ། གོས་མོལ་རང་བྱས་ནས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ནང་དུ་ 
(Negotiation) ཟེར་བ་ད་ེབྱས་ནས། "འབྲེལ་མོལ་" ཟེར་བ་ད་ེའབྲེལ་བ་གཏུགས་ནས། ད་ེནས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་
རདེ། གོས་མོལ་ཟེར་དུས་ (Negotiate) བྱས་ནས། ཕན་ཚུན་སྱིག་ཐབས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། གོས་མོལ་གྱི་
ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེགཅྱིག་གྱུར་བཟ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། གཞུང་འབྲལེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སླེབས་པའྱི་སབས་སུ། བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་བཀའ་མོལ་གསུང་འབབ་
ཀྱིས་བདོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚའོྱི་སེམས་ཤུགས་ཕར་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སེམས་ཤུགས་ཆག་རནེ་གྱི་གཞྱི་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོཞེ་དྲག་རེད་འདུག ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་དང་མ་
འགྱིག་གྱི་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལམ་ཁ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་འག་ོབཞྱིན་པ་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་བསླེབ་ལ་ཉ་ེབ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་ལྷན་
ཁང་འབྲེལ་ཡོད་ས་ོས་ོལ་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། 
ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚ་ོགསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་ད་ེདུས་འཛིན་སོང་གྱིས་ལན་གསལ་
གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་ཡྱི་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མུ་མཐུད་ཛ་དྲགས་པོ་
གནས་བསད་ཡདོ་དུས། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་སབས་སུ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེདག་གྱི་སེམས་ཤུགས་མ་
ཆག་པ་དང་། སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་དང་རེན་བཟ་ོརྒྱུར་འབད་བརྩནོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 
རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རྩོད་འདྱི་བོད་ནང་ཡོད་པ་ཚོས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོར་ར་ེབ་
ཞྱིག་བཅོལ་བསད་ཡོད་རེད། བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་མཁན་ཚོས་བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་བསད་པ་ད་ེདག་གྱི་ཚབ་
བྱས་ཏ་ེབོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ལ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་
གྱི་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་དུ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོས་སོ་སོའ་ིསོག་ཡན་ཆད་ནས་
བླསོ་བཏང་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྟནེ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཙ་ོབ་ོའདྱི་བོད་གཞྱིས་བྱསེ་གཉྱིས་ཀྱི་ལྟ་
ས་འདྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་
མང་པོ་ཞྱིག་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱིས་སུ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་
སྟངས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོགས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ག་ར་ེའཛིན་གྱི་འདུག སྱིད་ཇུས་ད་ེལ་བརྟནེ་
ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ད་ོཕགོ་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་རྱིགས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཙམ་
ཞྱིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལའང་སློབ་གས་ོཡོང་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ལྟ་སོད་མཁན་མྱི་རྱིགས་གཞན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཨོ། ཁོང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་རང་གྱི་གནད་
འགག་སྒང་ལ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག ད་ེའདྲའྱི་གདེང་འཇགོ་སླེབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཆ་ེམཐོང་སླེབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་
ཐུབ་པ་ཡདོ་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
 ཁ་སང་དགོངས་ཚུལ་ནང་ཕབེས་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་སྒྱུར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། 
ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ད་ེསྔའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཀྱི་རདེ། གལ་སྱིད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་རེན་ག་ར་ེསོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། མཐུན་རེན་ད་ེདག་སར་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་
ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཐགོ་མའྱི་གོས་ཆོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་གཉྱིས་ཕེབས་
ཡོད་རདེ། ད་ེདག་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གང་འཁདོ་པ་དེའང་
ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུར་ཆདོ་སམེས་བརྟན་པ་ོཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན།  
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གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༡ པ་ོད་ེཡྱིན་ན། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་བྱ་རྒྱུའྱི་སད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། འདྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱིད་བྱུས་འཛནི་སྟངས་ཤྱིག་འགལེ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
གོས་ཆདོ་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ་ད་ེཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་དགསོ་པ། བོད་ནང་དུ་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེ 
གཉྱིས་པའྱི་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་བའྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་པ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་དྲྱིལ་བསགས་བྱེད་དགོས་པ་འདྱི། ད་ེ
སྔའང་བྱདེ་བསད་ཡོད་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་གང་
ཡང་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་མ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོའདས་པའྱི་ཟླ་བ་དགུ་དང་ཕེད་ཀ་འདྱི་ཁརོ་ཡུག་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་ཡོང་བ་རདེ། ལྷག་པར་
དུ་ནད་ཡམས་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་ཕར་ཚུར་འག་ོརྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འག་ོ
འདོད་མེད་པ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དྷ་རམ་ས་ལར་འཛུལ་ནས་བསད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། གོ་སབས་ག་དུས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་མྱི་མང་འགམ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ནད་ཡམས་ཀྱིས་ག་ོསབས་མ་སྤྲྲད་པ་སོང་ཙང་། འག་ོམ་
ཐུབ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བློན་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་ལ་ཕབེས་པ་དའེང་། ཕེབས་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེའང་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཕ་
གྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཐུག་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རནེ་པས་ང་ཚོས་ཐུག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་
གྱིར་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་རེན་པས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཕར་ཚུར་འག་ོམ་
ཐུབ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་འགོ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ནས་ཕར་ཚུར་
འག་ོརྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་བསད་ཡོད། ཡང་སབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་འག་ོརྒྱུ་མང་དྲགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་ད་ེ
འདྲ་ཡངོ་མ་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་མ་གསུང་རགོས་གྱིས། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྱིན་ཟརེ་ནས་འདྱིར་སླབེས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིད་སངོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ལ་ཐ་ེཚོམ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། དཀའ་ལས་ག་ཚོད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡྱིན་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་བྱདེ་པའྱི་རྱིང་འཛེམ་ཟནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་
འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་འདྲ་འདུག 
གང་ལྟར་ང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་
དནོ་བྱེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེམ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་ཚསོ་ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སབས་
སུ་འགན་ཁུར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༣ པ་དེ། དཔལ་ལྡན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་གཙོས་པའྱི་
རྩོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན། འདྱིའྱི་མཉམ་དུ་བཟ་ོབཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་སྒང་ལ་བཟ་ོབཅོས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུའང་ལྕམ་སྐུ་མ་ེཤེལ་བྷ་ཆ་ེལེཊ་མཆོག་ལ་ (Michelle 

Bachelet) འདྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་
ཡོད། མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེལ་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་དྲུང་ཆ་ེཕྱི་ཟླ་ 
༥ པའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུ་གུར་དང་ས་གནས་གཞན་ཞེས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་གཞན་གྱི་
ནང་དུ་བོད་ཀྱི་མྱིང་བཏོན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བོད་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། བཀའ་
ཤག་གྱི་བསམ་བློར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་འཁདོ་ཡོད། ད་ེརྱིང་གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་
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ནང་དུ་འཁོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གང་ལྟར་ (Geneva) དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོས་
ཐད་ཀར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཤུགས་གནོན་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་ང་ཚོས་ནུས་པ་ཐོན་ཚད་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ནས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་འགན་
འཛིན་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པར་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡྱིན་དུས་གནང་གྱི་ཡོད་
མེད་ཟེར་བ་ད།ེ དཔརེ་ན། སུད་སྱིར་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། (Geneva) ལ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཞྱིག་
མཇལ་བ་རེད། ད་ེདུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཁྱེད་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕེབས་པའྱི་དོན་དག་འགྲུབ་པའྱི་ར་ེ
བ་ཡོད་ཟརེ་སོང་། ངས་ཁོང་ལ་རྩེད་མ་ོདང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དོན་དག་གྲུབ་མ་འགྲུབ་ཟེར་བ་དེ། ད་ེརྱིང་ངདེ་གཉྱིས་
འདྱིར་ཚགོས་པ་རདེ། ང་སྒ་ོའདྱི་ནས་ཕྱི་ལ་ཐནོ་པའྱི་རསེ་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་གཙ་ོསོང་གནང་མཁན་གྱིས་འདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ལ་བོད་སོར་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་
བཏོན་ཡོད་མ་རེད། རེས་མའྱི་བསགས་གཏམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ེརྱིང་ཁྱེད་
རང་ཐུག་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་སྟངས་དེའང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་སྱིད་བྱུས་གསར་པ་ཞྱིག་བཟུང་བསད་ཡོད། ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་
གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བསླེབ་ཡོང་གྱི་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཏན་ཏན་ཡོང་
གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སབས་དརེ་ལེགས་སལེ་ཉེས་འགོག་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་རགོས་གནངོས། པཎ་ཆནེ་སྐུ་
ཕྲེང་ ༡༡ པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆོག་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ བར་དུ་གར་སོང་ཆ་མེད་
རེད། ག་པར་བཞུགས་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགོན་པ་ད་ེབཀ་
ཤྱིས་ལྷུན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལོ་སྟར་ཆགས་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའ་ིདགོན་པས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
འཁྲུངས་སར་ད་ེརྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ལ་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོགཟྱིག་རྒྱབ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཁན་པ་ོགནང་བ་
ནས་བཟུང་སྟེ། པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་འཁྲུངས་སར་ད་ེབཀ་ ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོགཅྱིག་པུར་སྲུང་བརྩྱི་ཞུས་བསད་པ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱབ་བསགས་ཀང་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེགོད་བཀོལ་ཡོང་རྒྱུ་ལའང་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ། སབས་ད་ེདུས་སྱིད་སོང་རེད། སྱིད་སོང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་
ལོར་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་འཁྲུངས་སར་ད་ེཨ་རྱི་དང་ཁེ་ཎ་ཌ་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་སྲུང་བརྩྱི་བྱེད་ཐུབ་ན། ཁྱབ་བསགས་ཆ་ེབ་
ཡོང་ས་རདེ། ད་ེནས་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁངོ་ཡང་བཅར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། དརེ་ངསེ་པར་དུ་སྱིད་སངོ་ཕབེས་རགོས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས། སྱིར་བཏང་ཨ་རྱི་ལ་བཅར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྟབས་བསྟུན་ནས་ད་ལོ་
པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་པཎ་ཆནེ་རྱིན་པ་ོཆ་ེགོད་བཀོལ་ཡོང་བའྱི་དྲྱིལ་བསགས་སྔར་དང་མ་འདྲ་བ་ཤུགས་ཆ་ེ
བ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུའྱི་བསམ་བློ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
མཚན་སརོ་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་མྱི་ར་ེརའེྱི་མྱིང་སརོ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པའང་མེད། མྱི་ཚང་མའྱི་མྱིང་དྲན་རྒྱུའང་ཡོད་
མ་རདེ། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མྱི་སྒེར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སལེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བརྒྱུད་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
བཀའ་གནང་སངོ་། ཁ་སང་ང་ཚའོྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། ཉམས་དམའ་པ་ོད་ེའདྲ་གང་
ཡང་མྱིན། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ཇུས་གང་འདྲ་འཛནི་གྱི་འདུག་ད་ེདག་ཆ་
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ཚང་ཞུས་ཡོད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉམས་དམའ་པོ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མགོ་སྒུར་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་འགོ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དརེ་ཚགི་བདེ་སདོ་གཏངོ་སྟངས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་
བླ་ོབཏང་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། བསམ་བླ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སེལ་ལད་འཁབ་རྒྱུ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ།  
ད་ེནས་གོས་ཆདོ་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༤ པ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏ་ེབོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱིས་ཞྱི་འགྱིག་
ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཞལ་ཆམེས་ད་ེཚ་ོག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། བོད་ནང་གྱི་བོད་
མྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱདེ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གནས་བབ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གཅྱིག་པུར་བལྟས་ནས་
བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མངོན་འདོད་འདྱི་རེད་ཅེས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཁག་པ་ོརེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་། འདས་
པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་མང་པོའ་ིཉམས་མྱོང་ལ་བརྟེན་ནས། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་
རླབས་ཆེན་ཞྱིག་བཞེས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད་རདེ། 
ད་ེགཏན་ལ་ཕབ་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས། ད་ལྟ་གོས་ཆདོ་ནང་དུ་འཁདོ་པ་ལྟར་ ཤར་བསདོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥ པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱིར་ལག་
བསྟར་དངསོ་སུ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པ་ནང་བཞྱིན་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཏན་
ཏན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་ག་ར་ེབྱདེ་དགསོ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་
ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ནང་ཆོས་རྩ་མེད་གཏང་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་ཛ་དྲགས་ཤོས་ ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ནང་ཆསོ་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་སྱི་ཚགོས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཞྱིག་ཏུ་བསྐྲུན་ནས་མདེ་པ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེསྔའྱི་
སལོ་རྒྱུན་གྱི་བོད་ནང་དུ་བོན་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལག་བསྟར་བྱས་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམེད་པ་བཟ་ོ
རྒྱུ། གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཡོང་དུས། ལོ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོབཅུ་ཕྲག་གཉྱིས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྱིད་ཇུས་སྱིག་བཞྱིན་
པ་འདྱིས་བོད་མྱི་གཞོན་སེས་ཆ་ཚང་གྱི་ང་ོབོ་རྩ་མེད་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་སནོ་བརདོ་བྱདེ་པའྱི་གནས་སབས་ལ། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཕར་སནོ་
བརོད་བྱས་པར། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཁྱེད་རང་ཚོས་སྔནོ་མ་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་
བཟ་ོའདྲ་པོ། ཁ་ེཎ་ཌ་ཡྱིན་ན། ཁ་ེཎ་ཌ་ (First Nation) མྱི་ད་ེཚོར་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་པོ། ད་ེཤེས་ཡོང་
དུས་དོན་དག་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྔོན་མ་ཨ་རྱིས་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་བྱས་བཞག་པ་ད་ེ
འགྱིག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཁེ་ཎ་ཌའྱི་ (First Nation) མྱི་ད་ེདག་ལ་བྱེད་སྟངས་ད་ེའགྱིག་གྱི་
མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་དཔ་ེསར་བ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ (Indigenous) ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། 
(New Zealand) གྱི་ (Maori) ཡྱིན་ནའང་རེད། དེང་སང་དེ་ཚོས་གདོད་མའྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་ཆེ་མཐོང་ག་ཚོད་སོད་ཀྱི་
འདུག ད་ེནོར་འཁྲུལ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཀྱིན་ཤེས་ཀྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་དུ་སྱིད་ཇུས་ད་ེལག་བསྟར་བྱེད་ཡོང་དུས་
གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སླེབ་ས་རདེ་དང་སླེབ་ས་མ་རདེ། ད་ེཧ་ག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་སྱིད་ཇུས་དའེྱི་
འོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་རེད་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་
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ཇུས་འདྱི་འཛནི་གྱི་ཡོད་དུས། ས་ོས་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་པའྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེགཅསེ་འཛིན་བྱས་པ་རདེ། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་པས་ནང་ཆོས་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་བསད་པ་རེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་གང་འཛིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར། ཕྱིའྱི་རྣམ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་མདགོ་རདེ་ད།ེ ནང་སེམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྩ་མེད་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས། བོད་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེདག་ལ་སྙྱིང་སྟོབས་ཡོད་རེད། ལ་རྒྱ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བསད་ཡོད་རདེ། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་
ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསད་པ་ད་ེཚོར་འབོད་བསྐུལ་རབ་དང་
རྱིམ་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཀང་ཞུས་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་སྔ་རེས་ཀྱིས་ཀང་ཞུས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་
གནས་སྟངས་དང་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་ར་ེབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེཚང་
མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ད་ེདག་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་རང་ལ་
སེས་ནས་ཚར་ལོངས་བྱས་བཞག་པ་ད་ེདག་གང་འདྲ་བྱས་ནས་གས་ོསོང་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོ
མང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། བསམ་བླ་ོམ་གཏོང་བ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་སར་ནས་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཕེབས་པ་ད་ེརེད། བཟ་ོབཅོས་ཕེབས་པའྱི་ནང་དུ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་
འགུལ་ཟེར་འདྲ་དེ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱུན་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་
རེད་ཅེས་གོང་དེར་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། འོག་གྱི་བཟ་ོབཅོས་ནང་དུ་ "གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་
སེལ་གནང་རྒྱུ།" ཟེར་དུས། གཅྱིག་རང་ལ་གོ་ཡྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་རྒྱུན་མཐུད་
ནས་ཟེར་བ་དེ། སྱི་ཚོགས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་འདྲ་མེད་འགོ་
བསམ་གྱི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་ཟེར་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལམ་ཁར་ཐོན་ནས་སད་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུར་ངོས་
འཛིན་བྱ་རྒྱུ། ལས་འགུལ་ཟེར་བར་ང་ོབོ་དང་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་འབྲལེ་བ་བྱས་བསད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
མ་གཏོགས། དེའྱི་སྒང་ལའང་འགྱུར་བ་ག་ར་ེགཏང་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དང་། བསམ་བླ་ོག་ར་ེཡོད་མེད་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ནང་ལ་གསལ་ཡོང་གྱི་རེད། རེས་ལ་བགོ་གེང་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལམ་ཁར་ཐོན་ནས་ལས་འགུལ་
སེལ་སྟངས་དེའང་གཅྱིག་རེད། ང་ོབོ་གཅྱིག་རེད། དེའང་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་རེད། ད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་ང་ཚོས་
རྒྱུན་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་
བྱེད་དགོས་རེད། སྱིད་སོང་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་གྱིས་རྒྱུན་མཐུད་ནས་བྱེད་དགོས་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་
གནང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྔར་ལས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་གྱི་ཡྱིན་
ཟརེ་བ་ད་ེཚརོ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕགོས་ད་ེདག་ཡོད། ལས་གཞྱི་བང་སྱིག་བསད་ཡོད། འདྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་རདེ། ད་ལྟ་ "གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་" ཟེར་བ་ད་ེད་རེས་ཐེངས་ ༡ སལེ་རྒྱུ། མ་འོངས་
པར་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཐུག་ན། དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐག་གཅོད་གནང་གྱིན་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་རྩ་བའྱི་
འགལ་ཟླ་མྱི་འདུག་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག  
གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་འཇོག་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། སྔོན་རྩྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་
སབས་སུ་རྩྱིས་འག་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དངུལ་འཇོག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོནས་སྙན་སངེ་
ཞུས་ཡོད། བཀུར་འོས་ཚོགས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གཉྱིས་ཟུར་དུ་མཇལ་བའྱི་སབས་སུའང་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། བོད་མྱི་མང་



38 

སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྣེ་ཁྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་
གྱིས་རྒྱབ་རྟནེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚརོ་ཐ་ེཚམོ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་གྱི་མྱིན། གཞན་པ་ནས་ག་ར་ེགཅོག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། 
ག་ར་ེཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བཏང་ནས། ཆབ་སྱིད་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་མཐུན་མོང་
ནས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ལས་གཞྱི་ག་པར་སལེ་དགོས་རདེ། གང་འདྲ་
སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ག་དུས་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། རྒྱ་ཆ་ེཆུང་ག་པར་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ག་ོབསྡུར་གནང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས། 
ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་གང་འདྲ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་སྱིག་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། གནས་དང་
དུས་ཆ་ཚང་འཚམ་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་བ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་ཐནོ་གྱི་མ་རདེ། ང་ཚསོ་འག་ོསོང་མང་པ་ོ
ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བཏང་ནས་གྲུབ་འབྲས་ད་ེཙམ་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡང་བསར་ང་ཚ་ོའདྱིར་འཛམོས་ཡོང་དུས། ང་
ཚོས་འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོའདྱི་བཏང་ཡྱིན། གྲུབ་འབྲས་འཐོན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལས་ཀ་ད་ེའདྲ་བྱེད་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རེད། སྱིད་སོང་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བང་བསྱིགས་ནས་ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་འགོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་
འདོད་པ་ཡོད་ནང་བཞྱིན་ང་གནངས་ཉྱིན་མྱི་ཞྱིག་ཐུག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་དང་། གཅྱིག་གཅྱིག་བྱེད་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོ
ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨ་ལས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རྱིང་ག་སྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དུས་ཚོད་ད་ེམ་སད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་ག་སྱིག་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་སད་མ་སོང་། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚོས་མྱི་ད་ེཙམ་ག་སྱིག་
ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚོགས་པའམ་གཞུང་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་
དུ་གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ག་
ར་ེསེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འདྲ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེའང་། དཔེར་ན། ཡུཀ་རན་ལ་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཡུཀ་རན་ལ་རྒྱབ་རྩ་དང་མཉམ་དུ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དེའང་ཁྱབ་བསགས་མཉམ་དུ་འག་ོཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེགོ་སབས་ཤྱིག་རེད། ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་སོར་ལའང་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། རེས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སླེབ་དུས་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བློན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་མདགོ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་བྱེད་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དེར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་དང་། བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་ནས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་
འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་བྱས་ཡོད་མ་གཏོགས། མ་བྱས་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་བྱས་ནས་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། བྱས་ཙང་ད་ལན་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་གྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། ཨ་ོལྱིམ་
ཕྱིག་རྩེད་འགན་རྩེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག འདྱི་ཡང་རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་བརྙན་འཕྲྱིན་ 
(T.V Channel) མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སྟོན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཡང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་
རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ད་ཡང་གཅྱིག་གྱིས་བྱས་སངོ་། གཅྱིག་གྱིས་བྱས་མ་སོང་ཞསེ་འཆད་དུས། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་
ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དོན་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲུབ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག མ་གཞྱི་ནས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ཡདོ་མདེ་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད་ཀང་ཞུས་ཡོད་མ་རདེ། གསལ་བཤད་མ་ཞུ་སྔནོ་ནས་
འདྱི་འགྱིག་མ་སངོ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་དུས། བོད་ནང་ལ་བོད་མྱི་ཚསོ་ག་ོཡོང་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ས་
མ་རེད་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག སྱི་འཐུས་ནང་ཁུལ་ལ་ཕར་ཚུར་སོན་འཛུགས་བྱེད་སོད་དུས། སྱི་འཐུས་ཁ་ོརང་ཚ་ོརྩོད་
པ་བརྩདོ་ནས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོའདྱིར་རྩདོ་པ་མ་
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བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་སད་ཆ་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་འགུལ་
སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིམ་པ་སུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག ད་ལྟ་བཀའ་བློན་གངས་ ༤ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་སུ་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
རྒྱ་ཆ་ེཆུང་གང་འདྲ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དརེ་རྱིམ་པས་ག་ོབསྡུར་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སརོ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
གཞན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། རྩ་བའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་སརོ་ལ་གསུངས་ཡདོ་དུས་
ཞ་ེདྲག་ཞུ་དགོས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། ཡང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་
འགའ་ཤས་བྱུང་བ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དརེ་བསམ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཡདོ་མདེ་ད་ེཞརོ་ཙམ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཆ་ཤས་བླངས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ད་ེགདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སོང་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བག་ོགེང་གྱི་ལས་རྱིམ་གྲུབ་པ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་སྔནོ་གེང་ནང་གྱི་ཚགི་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། གོས་ཆདོ་ད་ེདག་རྱིམ་པས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
སྔོན་གེང་གྱི་ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ། གོང་གྱི་བཅད་མཚམས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ "གསེར་རྟ་བླ་
རུང་སྒར་དུ་" ཞེས་པ་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོརགོས་གནང་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་ "བོད་མྱི་ནརོ་མཚ་ོདང་། ཨ་བཟང་། རྡ་ོཁ་བཅས་
གནས་སོར་ལ་བསོད་ད་ེཕྱིར་ལོག་སབས་" ཞེས་འཇུག་རོགས་གསུངས་སོང་། དེ་ག་རང་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག 
ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་དུམ་བུ་དང་པོའ་ིའོག་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༣ པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་དང་
པོའ་ིནང་བྲག་མགོར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་ཆབ་མད་ོབྲག་གཡབ་རོང་གྱི་བོད་མྱི་ནོར་མཚ་ོདང་། ཨ་བཟང་། རྡ་ོཁ་བཅས་
གནས་སརོ་ལ་བསདོ་ད་ེཕྱིར་ལོག་སབས་བོད་མྱི་ད་ེདག་གྱི་ཁ་པར་སྔགོ་བཤེར་བྱས་ཏ་ེཁ་པར་ནང་ཆབ་སྱིད་དང་འབྲལེ་བའྱི་
འདྲ་པར་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་ཚུལ་གྱིས་འཛནི་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་དང་པོའ་ིཚསེ་ཤར་ཙམ་ལ་
བྲག་མགོ་དགོན་པའྱི་དག་ེའདུན་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་བཀ་ཤྱིས་རྡ་ོར་ེའཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད།" ཅེས་ཚིག་བརོད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འགྱིག་པ་གྱིས།  
 ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་གོང་གྱི་དུམ་མཚམས་ཀྱི་འགོ་ནས་ཡར་རྩྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༣ པར་ "གོས་མོལ་" ཟརེ་བ་
ད་ེརེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ "འབྲེལ་མོལ་" འཁོད་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ངས་ "འབྲེལ་མོལ་" བཟོས་ན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ "གོས་མོལ་" རང་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་འདྱིར་ "གོས་མལོ་" རང་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གསོ་ཆདོ་ད་ེདག་རྱིམ་པས་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་ཨང་ ༡ པོ། "རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱི་བཙན་འཛུལ་དྲག་གནོན་གདུག་རྩུབ་འོག་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཆེད་
ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བླསོ་གཏོང་གནང་བའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བ་ོདཔའ་མ་ོཡོངས་ཀྱི་ལྷག་བསམ་དང་སྙྱིང་
སྟོབས་ལ་ཡྱི་རངས་དང་། འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གདུལ་ཞྱིང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་སེས་ཤྱིང་བོད་
བསྟན་སྱིད་ཆེད་རྨད་བྱུང་མཛད་རསེ་འཇགོ་གནང་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་ཡངོས་ལ་ཐུགས་



40 

གས་ོཞུ་རྒྱུ།" འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་ཨང་ ༢ པ། "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་ཁམས་བྲག་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་འཁརོ་བཞྱི་བཅུ་ཞ་ེལྔ། དགོན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་བཅས་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། བྲག་མག་ོཁུལ་གྱི་རྙྱིང་
མ་ཆ་ནང་དགོན་དུ་གུ་རུའྱི་སྐུ་བརྙན་ཐོག་བརྩེགས་གསུམ་ཅན་ཞྱིག་ཀང་གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བ་བཅས་ནྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་
སླར་ཡང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རྱིག་གནས་གསར་བརའེྱི་ལས་འགུལ་བསར་ལོག་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེརྱིགས་འཕྲལ་དུ་མཚམས་
འཇགོ་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དྲྱིལ་བསགས་དང་འབྲལེ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བྱ་སདོ་ད་ེདག་ཐརེ་འདནོ་བྱདེ་དགསོ།" འདྱི་སྱི་
མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གོས་ཆདོ་ཨང་ ༣ པར་བཟ་ོབཅསོ་གོས་འཆར་བསྣམས་ཕབེས་པ་ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་ཨང་ ༣ པ། "པཎ་ཆནེ་
སྐུ་ཕྲེང་ ༡༡ པ་དག་ེའདུན་ཆསོ་ཀྱི་ཉྱི་མ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་དང་། རྩོམ་པ་པ་ོགགས་ཅན་སྒ་ོཤེས་རབ་རྒྱ་མཚ་ོསོགས་བོད་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚ་ེསོག་ལ་འགན་ཁུར་དགོས་པ་མ་ཟད། བཙནོ་ནས་གོད་གོལ་གྱིས་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རྩའྱི་ཐོབ་ཐང་རྣམས་ལོངས་སུ་སོད་བཅུག་དགོས་པ་ནན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྕམ་སྐུ་མྱི་ཤེལ་ེབྷཤ་ེལེཌྱི་ (Michelle Bachelet) མཆོག་འདྱི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་
ཤར་ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐན་དུ་གཟྱིགས་སོར་སླད་ཆེད་ཕེབས་གནང་གཏན་འཁེལ་བ་བཞྱིན་བོད་ནང་དུའང་ཕེབས་ཐབས་གནང་
དགོས་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།" འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། བཟ་ོབཅོས་ཚིག་
བརོད་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་ཨང་ ༤ པ། "བོད་ནྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་འཆར་བོད་
རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་སལེ་བའྱི་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ནྱི་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགངོས་བཞེད་བཞྱིན་བོད་རྒྱ་
གཉྱིས་ཕན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱིས་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས།" 
འདྱིར་ "བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱིས་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་དགོས།" ཞེས་ཚིག་ད་ེསླེབས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་ཨང་ ༥ པ། "བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་རྣམས་ལ་ོང་ོསྟངོ་ཕྲག་མང་པོའ་ིརྱིང་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ང་ོ
བ་ོམཚོན་ཐུབ་པའྱི་གཅེས་ནོར་རྱིན་ཐང་བྲལ་བ་ཞ་ེགཅྱིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་ནས་ད་ེདག་ལ་གུས་བརྩྱི་དང་རྱིན་ཐང་
ངསོ་འཛནི་གྱིས་སློབ་ཁྱིད་ལས་གཞྱི་རྒྱ་བསེད་དང་། ནང་ཆོས་ཀྱི་ལམ་སལོ་རྣམས་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བས་ེལྷད་མེད་པ་གནས་
ཐབས་བྱ་དགོས། གལ་སྱིད་རྒྱ་གཞུང་ནས་མུ་མཐུད་ད་ེདག་ལ་རྩྱིས་མེད་རྡགོ་རལོ་བཏང་ཚ་ེཁ་བྲལ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བྱ་སདོ་
ངོ་མ་ནྱི་རྒྱ་གཞུང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་དབང་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེལ་བར་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།" འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
གོས་ཆདོ་ཨང་ ༦ པ་ད་ེལ་བཟ་ོབཅསོ་ཚགི་བརདོ་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེག་རང་ཁ་ཐུག་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གོས་ཆདོ་ཨང་ ༦ པ། "བོད་རང་བཙན་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་རྒྱ་གཞུང་གྱི་བཙན་གནནོ་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་བྱོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་
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དཔ་ེབླངས་ཏ།ེ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང། གཞྱིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་ཆེད། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ནས་སྣ་ེ
འཁྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་སལེ་གནང་རྒྱུ།" རྩ་བའྱི་འདྱིར་བཟ་ོབཅསོ་
ཚིག་བརོད་འདོན་མཁན་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ཡང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བླངས་ཐོག་ནས་
འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། བྱས་ཙང་
ངས་ "ཞྱིག་" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གངས་ཀ་ལ་ག་ོདགསོ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སྐུལ་ཚིག་ལ་ག་ོ
བ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་གྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྙམ། གལ་ཏ་ེའདྱིའྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེག་རང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགྱིག་གྱི་འདུག་གམ། བཟ་ོབཅོས་ཀྱི་ཚགི་བརདོ་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལས་འགུལ་སལེ་ཕོགས་ཐད་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚསོ་ཕར་ཚུར་
གོས་བསྡུར་བྱས་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དང་། དུས་ཚོད། ས་གནས་ག་པར་སེལ་དགོས་རེད་
བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ཚིག་བརོད་
ནང་དུ་ད་ེདག་གསལ་པ་ོསླེབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དའེྱི་ཐོག་ལ་རསེ་སུ་གསལ་ཆ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
གོས་ཆདོ་ཨང་ ༧ པ། "རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་བདོ་མྱི་བཙན་བྱལོ་བ་རྣམས་ལ་གཞལ་དུ་མདེ་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་སངོ་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། མྱི་
སྒེར་བཅས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱིམས་
ཡྱིག་དང་། གོས་ཆོད་རྱིམ་པ་གཏན་འབེབས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སོར་སྔར་ལྷག་གནང་དང་གནང་
བཞྱིན་པར་བཀའ་དྲྱིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།" འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་
གམ། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་བདུན་ཆ་ཚང་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོས་ཆོད་ད་ེདག་ཨྱིན་སད་དང་། རྒྱ་སད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་འཛིན་སོང་
མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་ནས་ཉྱིན་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ཐནོ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ཀ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་མུ་མཐུད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། ཁ་སང་
གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་རདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་བཅད་མཚམས་ད་ེཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་སླེབས་བསད་ཡདོ། 
ཇ ཟབ་སངོ་དང་ག་ོརྟགོས་ཇྱི་སལེ། 
༡   ས་ོནམ་སློབ་སྟནོ་པ། 
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 སོ་ནམ་ཞྱིང་ལས་ཤེས་བྱ་གོང་མཐོར་སླད་ཧེ་ད་རཱ་བཱད་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ (Ray one Agri་consulting 

L.L.P.) ནས་ས་ོནམ་སློབ་སྟནོ་པ་ཁྱོན་ ༡༥ ཙམ་ལ་དངེ་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ོནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
ཕགོས་སརོ་དྲྭ་ཐགོ་ཟབ་ཁྱིད་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༢   ཞྱིང་ལས་ཤེས་བྱ་གོང་མཐརོ་སླད་གཉནེ་ཆས་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན། 
 ཆདེ་ལས་པ་ས་གནས་སུ་ང་ོབསོད་ཀྱིས་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༡༩༦༢ དང་དུད་ཚང་ ༣༥༠ ཙམ་གྱི་ས་ཞྱིང་དང་སྟོན་
 ཐོག་རྣམ་གངས་ཇྱི་འདེབས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཁག་གཉེན་ཆས་ནང་འཇུག་སྟ་ེཁ་
 དཔར་ནང་གཉནེ་ཆས་ཕབ་ལེན་དང་བཀལོ་སདོ་བྱེད་ཕོགས་སརོ་ས་ོནམ་སློབ་སྟོན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་སྔ་རསེ་
 ཐངེས་གཉྱིས་ཕུལ་བ་དང་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་གྱི་ས་ོནམ་སློབ་སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་མཉནེ་ཆས་མཁ་ོསདོ་ཟྱིན། 
༣   བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་རྣམས་ལ་ཞྱིང་ལས་ཤེས་བྱ་གོང་མཐརོ་ལས་གཞྱི། 
 བལ་ཡུལ་ནང་ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་བཞྱི་ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཁ་འཐོར་གནས་ཡོད་ནའང་། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་
 དངུལ་ལས་འཆར་འོག་སོ་ནམ་ལས་དོན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སོང་ཡོང་ཆེད་སོ་ནམ་སློབ་སྟོན་པ་གཅྱིག་བས་ོགཞག་
 ཞུས་ཡོད། ས་ོནམ་གཞྱིས་ཁག་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་
 རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འབྲེལ་ལས། སོ་ནམ་སློབ་སྟོན་པ་བཅས་ནས་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཞྱིང་ལས་ཤེས་བྱ་གོང་མཐོར་གྱི་
 མཉནེ་ཆས་བཀལོ་སདོ་བྱདེ་ཕགོས་སརོ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཡོད། 
༤   ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ག་ོརྟགོས་ཟབ་སངོ་། 
༤་༡  མོན་ག་ོསོ་ནམ་སློབ་སྟོན་པས་འགན་ཁུར་འོག་ཤྱིང་འབྲས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཆེད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ 
 (Akshay & Shambuling) རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཁྱོན་བསམོས་ཞྱིང་པ་གངས་ ༧༨ ལ་ཟབ་སངོ་གནང་ཡདོ། 
༤་༢  ས་ཆུ་བདག་གཅེས་དང་ས་བཅུད་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཐ་ོལྟར་ཧོན་སུར་ས་ོནམ་སློབ་སྟོན་པས་ཞྱིང་པ་གངས་ ༡༠༦ 
 ལ་ས་བཅུད་བསར་གས་ོབྱདེ་སྒའོ་ིསརོ་སྔ་རསེ་ཟབ་སངོ་ཐངེས་གཉྱིས་ཕུལ་ཡདོ། 
༤་༣  བསྟན་སྒང་ས་ོནམ་སློབ་སྟོན་པས་གོ་སྱིག་འོག་ས་གནས་སུ་སྒོ་ཕྱུགས་གས་ོསོང་བྱེད་མཁན་ཞྱིང་པ་གངས་ ༡༩  

ལ་མངའ་གཞུང་གྱི་ཕྱུགས་ནད་བཅོས་ཐབས་ཆདེ་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་ཡདོ། 
༤་༤  ཀ་ོལྱི་གལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌཱུ་ནང་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སོ་ནམ་
 ཚན་རྱིག་པ་སྐུ་ཞབས་ (Francis) ནས་དེང་རབས་ཚོང་རྒྱུགས་ཆེ་བའྱི་སྣུམ་གྱི་རྩྱི་ཤྱིང་ (Vetiver) ཞེས་པ་
 འདེབས་ལས་བྱེད་ན་ཞྱིང་པ་ཚོར་ཁ་ེའབབ་ཡོད་སོར་འགེལ་བརོད་གནང་བ་ལྟར་ད་ོདབྱྱིངས་ཅན་གྱི་ཞྱིང་པ་ཁྱོན་
 བསོམས་ ༥༠ ཙམ་ (East Valley Agro Farm, Erode) ལ་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞྱིབ་སླད་སྔ་རེས་ཐེངས་
 གཉྱིས་སོར་སོད་ཞུས་ཏ་ེཕྱིར་ཚངོ་གྱི་གཉྱིས་མོས་ཆདོ་གན་དགོངས་དོན་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༥༠ ཙམ་ནང་ཚོད་ལྟའྱི་
 འདབེས་ལས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
༤་༥  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གཅྱིག་རྱིང་བལ་ཡུལ་བྱམས་པ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་གངས ་  ༣༧ 
 ལ་ཚལ་རྱིགས་འདེབས་འཛུགས་ (Kitchen garden) དང་། རྡོར་པ་ཊན་ནོར་འཛིན་གྱིང་ཞྱིང་པ་རྣམས་ལ་ཞ་ོ
 ཁགོ་དང་སྔ་ོཚལ་འདེབས་སྟངས། ད་ེབཞྱིན་ག་ོཚ་ེརགོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཞྱིང་པ་གངས་ ༣༤ ལ་
 ཀུ་ཤུ་ཞྱིང་ཁའྱི་འཛིན་སོང་བདག་གཅེས་བྱེད་སྟངས། སོང་པ་ོལ་འབུ་སན་རྒྱབ་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སོར་ཟབ་འཁྱིད་
 གནང་ཡདོ། 
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ཉ སྟནོ་ཉསེ་གུན་སབོ། 
༡   ཨ་ོཌྱི་ཤ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༡༢ དང་ ༡༣ ཉྱིན་ས་གནས་སུ་དྲག་ཆར་རླུང་ཚུབ་རེན་
 པས་སྟོན་འབྲས་ཨ་ཤོམ་ཞྱིང་ཁར་གནོད་སོན་བྱུང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་གོང་གུད་ཇྱི་ཆགས་ཀྱི་རྩྱིས་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་
 ལྟར་འདྱི་ནས་སོ་ནམ་ཞྱིང་པའྱི་འཚ་ོརྟེན་མུ་མཐུད་རྒྱུན་སོང་ཡོང་སླད་དམྱིགས་བསལ་ཛ་དྲག་ཐོག་ཞྱིང་པ་དུད་
 ཚང་ ༣༤ ལ་ངལ་སལེ་གུན་སབོ་སྒརོ་ ༡༩༤,༠༠༠ ཐམ་པ་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་ཞུས་ཡོད། 
༢   རྡོར་པ་ཊན་ནོར་འཛིན་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ (Locust) ཞེས་པའྱི་ནད་འབུས་ཞྱིང་པ་དུད་ཚང་ ༡༦ གྱི་རྟའྱི་རྩ་
 ཆག་ལ་གནོད་སོན་བྱུང་བར་གུན་སོབ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣ དང་། དེ་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་
 བསམ་འཕལེ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆར་ཆུ་དུས་ཐོག་མ་བབ་རནེ་པས་ཞགོ་ཁོག་ལ་ནད་འབུ་ཕོགས་ཏ་ེསྟོན་ཉསེ་
 བྱུང་བའྱི་དུད་ཚང་ ༥  ལ་གུན་གསབ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ བཅས་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 
ཏ ཡར་རླུང་ས་ོནམ་གཟངེས་བསྟདོ་ལས་གཞྱི། 
 གཞྱིས་ཁག་ནང་ཞྱིང་ལས་ཐོག་དོན་གཉེར་བྱེད་མཁན་གང་མང་སེད་བསྱིང་དང་ཆེ་མཐོང་མཚོན་ཆེད་ལ་ོལྟར་སོ་
 ནམ་རྩ་ེཕུད་གཅྱིག་དང་ན་གཞནོ་ས་ོནམ་རྩ་ེཕུད་གཅྱིག་བཅས་ཞྱིང་པ་གཉྱིས་ལ་ཡར་ལུང་ས་ོནམ་གཟངེས་བསྟོད་
 བྱ་དགའ་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན། འདྱི་ལོའ་ིནང་མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ཞྱིང་པ་བཀ་
 ཤྱིས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་དང་། ལུགས་བསམ་ནས་ཞྱིང་པ་དབང་རྒྱལ་དབང་ར་ལགས།  ན་གཞོན་སོ་ནམ་རྩེ་
 ཕུད་ཁངོས་སུ་མན་སར་ནས་བསྟན་འཛནི་གནམ་འཇོམས་ལགས་བཅས་འདེམས་ཐནོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ཡར་ལུང་ས་ོ
 ནམ་གཟངེས་བསྟོད་བྱ་དགའྱི་ཕག་འཁྱེར་དང་མཇལ་དར། སྐུ་ཐང་། ལེགས་སསེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ ར་ེབཅས་
 ཕུལ་ཡོད། 
ཐ ཉྱི་ཧངོ་ཨ་ོཨྱི་སྱི་ཁ་ (OISCA) ས་ོནམ་ལས་སོང་། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལ་ོནས་བཟུང་ཉྱི་ཧངོ་ཨ་ོཨྱི་སྱི་ཁ་རོགས་ཚོགས་ནས་བོད་མྱི་ན་གཞོན་ཚོར་ས་ོནམ་སོང་བརྡར་ག་ོ
 སབས་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་བ་ལྟར། ད་བར་ན་གཞོན་གངས་ ༢༢ ལ་དེང་དུས་ས་ེལྡན་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་
 ལམ་སལོ་ཐོག་ཟབ་སངོ་གྱི་ག་ོསབས་ཐབོ་སནོ་བྱུང་ཡོད། 
ད སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་བྱདེ་འཆར་ཐགོ་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས། 
༡   ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ལས་འཆར་ཁངོས་ཧནོ་སུར་ས་གནས་སུ་ཞྱིང་ས་ཨ་ེཀར་ ༡༠༠༠ ཙམ་གྱི་ནང་སྣུམ་
 ཤྱིང་འདབེས་ལས་ཀྱིས་དའེྱི་ཐནོ་སེད་བཟ་ོསྐྲུན་ཐགོ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱུང་ན་མ་ འངོས་ཕུགས་འཕེར་དང་
 རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ར་ེསོར་ཁྱད་ལས་པས་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་ནའང་། རགོས་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ོལྔའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་
 ལ་ཉ་ེབ་དང་འཆར་གཞྱི་གསར་པའྱི་ཐོག་དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་མེད་པར་བརྟེན། འཆར་ལོའ་ིནང་བབ་གཟྱིགས་
 གནང་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅདོ་གནང་སྟ་ེལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་མདེ། 
༢   མེའོ་ས་གནས་སུ་ཇ་ཤྱིང་འདེབས་ལས་རྒྱ་སེད་དང་ཐོན་སེད་བཟ་ོབསྐྲུན་སླད་ཇའྱི་བཟོ་གྲྭ་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་གསར་

འཛུགས་ལས་གཞྱི་ཚད་ལྡན་བཟོས་ཏ་ེདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ་བརྒྱུད་འབྲེལ་
ཡོད་རོགས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་བྱ་
མེད་པའྱི་ངོས་སོར་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར་འདྱི་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབད་
བརྩོན་ཞུས་ཀང་མངའ་སེའྱི་ཤྱིང་ནགས་བདག་གཅེས་ཀྱི་ཁྱིམས་གཞྱི་ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་ས་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་
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གཞྱིགས་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་སུ་གུན་གསབ་འབུལ་དགོས་འདུག་ཀང་། གུན་གསབ་དངུལ་འབོར་ཕོན་
ཆ་ེསདོ་མ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུར་མཇུག་སངོ་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༣   མོན་ག་ོས་གནས་སུ་ཞྱིང་ས་ཨེ་ཀར་ ༣༠ ཙམ་གྱི་ཨམ་འབྲས་ཚོང་བསྒྱུར་ཞུ་ཕོགས་ཐད་མཧཱ་རཱཤཊྲ་མངའ་སེ་
ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ (VGAI) མཉམ་གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་དནོ་འགོ་གབས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 

༤   སལེ་ཀབོ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་སོང་བརྡར་ཁང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་དང་། ས་ོནམ་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་
ཚགས་ཚུད་དང་རྒྱུན་གནས། རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཚོང་ཁེ་ཆེ་བའྱི་སྐྱུར་འབྲས་རྩ་སོས་གསོ་སོང་གྱི་
ལས་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་སྐྱུར་འབྲས་འདབེས་ལས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཆདེ་མཁས་ཚགོས་པ་ (KJB) ལྷན་དུ་རྩ་སསོ་སདེ་
འཕལེ་དང་ཕྱིར་ཚངོ་ཐད་ལ་ོགསུམ་རྱིང་གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་འགོ་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད།  

༥   བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིར་མཐེུན་སོར་སོད་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ དགོངས་དོན་ཀར་ན་ཀ་ཀའྱི་མངའ་
 གཞུང་གྱི་ ས་ོནམ་ལས་དོན་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་
 ཞྱིང་པ་རྣམས་ནས་སྒརོ་ས་ཡ་ ༤༌༡༨ མཐེུན་ཞུ་ལནེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
 
༢༌༤ ངལ་སེལ་ལས་དནོ།  
༡   རྒས་གསའོ་ིརགོས་སརོ།  
ཀ  རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གནས་སོད་རྒས་གཅོང་ཛ་དྲག་དཀའ་ངལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་

འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་ཐད་ཀར་འཛི᪄་སོང་འགོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་ནང་རྒས་གས་ོཁང་ ᨁᨂ  ཐོག་དྭང་སློབ་
སྱི་ཁྱབ་ལས་ཁང་ནས་འཛིན་སོང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཧ་སྤུར་དྭང་སློབ་རྒས་གསོ་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་ཚ་ེརྱིང་རྒས་
གས་ོཁང་བཅས་ཁྱོན་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ ཡོད། རྒས་གས་ོཁང་ད་ེདག་གྱི་ནང་སྔ་ལ་ོརྒས་འཁགོས་ ༥༤༥ ཡོད་
པའྱི་ཐོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་དང་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢༡ གསར་འཇུག་ཞུས་ཏ་ེཁྱོན་རྒས་
འཁོགས་གངས་ ༥༦༦ ནས་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་མྱི་གངས་ ༦༡ དང་། བུ་བརྒྱུད་ཚར་ལོངས་
ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏེ་ཕ་མར་ལྟ་རྟོག་ཐུབ་ངེས་ཀྱིས་རྩ་དགོངས་ཞུས་པ་གངས་ ༦ 
བཅས་འཐནེ་པའྱི་འཕྲསོ་རྒས་འཁགོས་མྱི་གངས་ ༤༩༩ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབུས་ས་གཉྱིས་ནས་རྒྱུན་གནོ་ཐབས་
འཚལོ་ཞུས་ཏ་ེཁྱབ་ཁངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༢༌༢ ཁུངས་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཁ འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༤ ཡྱི་ལས་འཆར་དང་རྒྱུན་གནོ་ཆདེ་སྒརོ་ས་ཡ་ ༡༥༩༌༦༩ ཐབས་འཚལོ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

ག རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ང་ོབཞེས་བྱུང་བ་མྱི་གངས་ ༨ རྩྱིས་ཁྱོན་བསོམས་རྒས་གཅོང་ཉམ་
ཐག་གངས་ ༡༢༩༡ ཡོད་ཁོངས་ནས་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཚུད་པ་གངས་ ༢༡ དང་དུས་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་གངས་ ༤༠ 
འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱིས་རང་ངོས་ནས་ཉམ་ཐག་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་བ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣ འཐེན་པའྱི་ད་
ལྟའྱི་ཆར་རྒས་འཁོགས་གངས་བསོམས་ ༡༢༢༧ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྱིན་བདག་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
སྱིན་བདག་མེད་པ་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ངོས་བཞེས་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། སབས་དུས་ས་ོསོར་རྒས་གཅོང་ཁག་ཅྱིག་
ལ་སྱིན་བདག་ཆད་པའམ་སྱིན་བདག་དོན་སོན་བྱུང་ནའང་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་འཛིན་གཏན་འབེབས་ལྟར་འཚ་ོསྣོན་
རོགས་དངུལ་དུས་ཐོག་གནང་སོན་མ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁ་གསབ་ཞུ་དགོས་རྱིགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
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དམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་ཁངོས་ནས་རྒས་གཅངོ་གངས་ ༢༨༣ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༌༤༠ གསལོ་བསྩལ་ཐོག་རྩྱིས་
ལོའ་ིནང་ཕྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ཁག་ནས་རྒས་གཅོང་འཚ་ོསྣནོ་ཐབས་འཚལོ་ཐུབ་པ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༩༌༩༣ རྩྱིས་
ཁྱོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༡་༣༣ བཅས་འབྲལེ་ཡདོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

ང ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚགོས་ཆ་ེཁག་ ༥༠ ནས་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཕགོས་མཐའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང། ད་ེ
བཞྱིན་ཛ་དྲག་ངལ་སལེ་འག་ོགོན། སློབ་ཡནོ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༤༧ དནོ་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་དུས་
ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

ཅ ལ་ོམང་རྱིང་ནས་འཚ་ོསྣོན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་རྒས་འཁོགས་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣ རྩྱིས་
ལོའ་ིནང་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཁོངས་ནས་དྭང་བླངས་ཐོག་ཕྱིར་འཐེན་བྱུང་བ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་
བསྔགས་བརོད་གནས་འབྲལེ་ཁུངས་ཁྱབ་ཟྱིན།  

ཆ དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སརོ། 
 རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་འཚ་ོསྣནོ་ཞུ་སདོ་དགོས་པ་མྱི་གངས་ ༡༦༢ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྱིན་བདག་ཐབས་

འཚོལ་ཟྱིན་པ་ཕུད་དྭང་ཟུར་ཉམ་ཐག་གངས་ ༡༠༢ ལ་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས་ནས་འཚ་ོསྣོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
༠༌༡༢ དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

ཇ ཉམ་ཐག་བསར་ཞྱིབ་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནས་སྟངས། 
 རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠།༤།༡ ནས་བཟུང་འདྱི་གའྱི་འགན་ཁུར་འོག་དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཐེངས་ ༢ 

བསོང་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཉམ་ཐག་གསར་པའྱི་ཁོངས་འཇུག་
བཞེས་ཡོང་བའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་ ༥༤ ནས་ང་ོབཞེས་བྱུང་བ་ ༡༤ དང་གཞན་རྒས་གས་ོཁང་དུ་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པ་ ༦ མ་འོས་ཞུས་པ་ ༣༤ བཅས་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་ནང་ནས་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་རྒས་གཅོང་
མགོན་མདེ་ཉམ་ཐག་གསར་པ་ཞུ་འབྱརོ་བྱུང་བ་ ༢༠ ནས་ ༨ ང་ོབཞེས་གནང་ཡོད། 

ཉ སྔ་ལོའ་ིལས་བསམོས་ནང་མ་གསལ་བའྱི་ལས་དནོ་འཕར་མ་ཇྱི་ཞུས། 
༡   འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་རྒས་གས་ོཁང་ ༡༣ དང་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་འཛནི་སངོ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་རྒས་གས་ོཁང་ ༨ 

བཅས་ཁྱོན་རྒས་ཁང་ ༢༡ ནང་གྱི་རྒས་འཁོགས་གངས་ ༦༥༠ ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སབས་སྔོན་འགོག་
སན་དདོ་དང་སམ་ཟས་ཆདེ་ཨ་རྱི་ (PRM) རགོས་ཚགོས་ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༌༥༨ གནང་སནོ་བྱུང་བ་བཞྱིན་
རྒས་ཁང་ས་ོསོར་ཁུངས་སདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

༢   རྒས་གཅོང་ཉམ་ཐག་ནང་མྱི་ཡོད་པ་གངས་ ༣༤༥ ལ་མྱི་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༦,༠༠༠ དང་ནང་མྱི་མེད་པ་ཧྲེང་པོ་
གངས་ ༡༥༥ ལ་མྱི་རརེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༩,༠༠༠ ད་ེབཞྱིན་ན་གཞནོ་ནད་མནར་ཉམ་ཐག་གངས་ ༢༣༠ ལ་མྱི་རརེ་ཧྱིན་
སྒོར་ ༦,༠༠༠ བཅས་གོང་འཁོད་རོགས་ཚོགས་ནས་ཟླ་གངས་གསུམ་རྱིང་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༌༨༤ 
མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་དུས་ཐགོ་ཁུངས་འགམེས་ཞུས་ཡོད། 

༣   ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སབས་ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རོགས་ཚོགས་ནས་བྱང་ཤར་ཁུལ་གྱི་ས་ཁག་ ༧ གྱི་དབུལ་
ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༣༥ ལ་ཛ་དྲག་ངལ་སེལ་སླད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༌༠༥ གནང་སོན་བྱུང་བ་
བཞྱིན་ཁུངས་འབུལ་ཞུས་ཡོད།  



46 

༤   ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་སྒ་ོརྒྱ་བསམས་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སབས་འཚ་ོབའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་འོག་རྒྱ་གར་ནང་
གྱི་ས་ཁག་ ༣༦ གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༦༧༦ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༩༌༠༧ དང་། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་ཁག་ ༨ གྱི་
ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༠༧༩ ལ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༢༌༡ བཅས་ཀྱི་སམ་ཟས་ཁུངས་འགེམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  

 
༢༌༥ ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་ལས་དནོ།  
༡  ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར།  
 འདྱི་གའྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སེ་ལ་ཀུའྱི་བོད་ཁྱྱིམ་བཟོ་རྱིག་སྒྱུ་རྩལ་སློབ་གཉེར་བསྟྱི་གནས་ཁང་  (Tbetan 

Private ITI) མཉམ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བོད་མྱི་གནས་སོད་ས་ཁུལ་ནང་གྱི་བར་ལྡྱིང་ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་
ལས་རྱིགས་སློབ་ཚན་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་སོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འོག་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ས་ཁག་ ༡༡ ནས་
ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ ༡༩ དང་མ་ོགངས་ ༠༩ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ ༢༨ ལ་དུས་རྱིང་སོང་བརྡར་
ཆདེ་འདམེས་སྒྲུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་ེལ་ཀུའྱི་བཟ་ོརྱིག་སྒྱུ་རྩལ་སླབོ་གཉརེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་དུ་སངོ་བརྡར་འག་ོམུས་
ཡྱིན་པའྱི་འག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༌༥༨ ཕྱིན་ཡདོ། 

༢ བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་འཆར། 
ཀ  སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརྡར། 
 རྡ་ས་མེག་གན་སྣེ་ལེན་ཁང་རྙྱིང་པའྱི་ནང་ན་གཞོན་གངས་ ༢༢ ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྲ་བཟོ་བ་གགས་ཅན་ (Jawed 

Habib) གྱི་སློབ་ཁྱིད་རྩ་འཛིན་འགོ་ཟླ་གངས་བཞྱི་ར་ེབྱས་པའྱི་སྐྲ་བཟའོ་ིསོང་བརྡར་ཐངེས་བཞྱི་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད། 

ཁ ཀམ་པུ་ཊར་སོང་བརྡར། 
 རྡ་ས་ཁུལ་གནས་སདོ་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༡༣༠ ལ་གཞྱི་རྱིམ་དང་མཐ་ོརྱིམ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་སློབ་ཚན་འདྲ་མྱིན་

ཐགོ་སོང་བརྡར་ཕུལ་བ་བརྒྱུད་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་ཐབས་ཞུས་ཡོད། 
ག་     ན་གཞནོ་མདུན་ལམ་སླབོ་སྟནོ་དང་ལས་འཚལོ། 
 རྩྱིས་ལོའ་ིནང་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ་ཚན་པས་གོ་སྱིག་འོག་རང་རེའྱི་སྱི་

ཚགོས་ཁོད་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་ཀྱི་ན་གཞོན་ད་ེདག་མ་འངོས་ས་ོསོའ་ིམདུན་ལམ་དང་། ལས་འཚལོ་རམ་འདེགས། 
རང་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་འབྲྱི་ཕོགས་སོར། འབྲེལ་ཡོད་ཕ་མ་རྣམས་ལ་ལ་ོན་སོན་པའྱི་ན་གཞོན་མཉམ་གོས་
མོལ་གྱི་ཁརོ་ཡུག་བསྐྲུན་ཕོགས། ད་ེབཞྱིན་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་གས་ོསོང་བྱ་ཕོགས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱི་
ཆེད་གོ་སབས་དང་མཐུན་རེན་ཇྱི་ཡོད་སོགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འོག་ཕོ་གངས་ ༥༢ དང་མོ་
གངས་ ༤༡ ཁྱནོ་བསམོས་ན་གཞནོ་གངས་ ༩༣ ལ་ལམ་སྟོན་དང་དགསོ་ངསེ་ཀྱི་རམ་འདགེས་ཞུས་ཡོད།  

ང   ཚངོ་ལས་གཉརེ་ཕགོས་ཀྱི་སོང་བརྡར། 
 འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་མདུན་ལམ་སླབོ་སྟནོ་ཁང་དང་དཔལ་ལས་ཁྱབ་ཁངོས་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་

གཞྱི་ (Tibetan Enterpreneurship Development) གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༠༣ ནས་
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ཁྱད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མདུན་ལམ་སློབ་སྟནོ་ཁང་གྱི་སོང་བརྡར་བ་ ༠༨ ལ་ཚོང་ལས་གཉརེ་ཕགོས་ཀྱི་སོང་
བརྡར་སདོ་མུས་ཡྱིན།  

ཅ    སློབ་སྟནོ་སེད་སྱིང་ལས་གཞྱི། 
 འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཁང་ནས་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་ན་གཞོན་རྣམས་དང་། ལས་རྱིགས་སོང་

བརྡར་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྲ་མྱིན་ནང་སོང་བརྡར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ན་གཞནོ། ད་ེམཚུངས་བོད་མྱིའྱི་གནས་སདོ་ས་
གནས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་ས་ོསོའ་ིམྱི་ཚའེྱི་མདུན་ལམ་དང་། སྒེར་གྱི་དཀའ་ངལ། ད་ེབཞྱིན་གནས་
སྟངས་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཚོད་རྱིང་པོར་སློབ་སྟོན་སེད་སྱིང་ 
(Mentoring) བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་གཏོད་ཞུས་དནོ་བཞྱིན། ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༢༢ ལ་སློབ་སྟོན་གནང་
ཡོད།   

ཆ ན་གཞནོ་ནུས་སྟབོས་གོང་འཕལེ་གྱི་ཟབ་སངོ་། 
༡  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༡ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༠༦ བར་ཟླ་གཅྱིག་ལྷག་རྱིང་འདྱི་གའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་མདུན་

ལམ་སློབ་སྟོན་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་འོག་ལྡྱི་ལྱིར་གནས་སོད་མྱི་ཚེའྱི་སོང་ཁྱིད་པ་ (Life coach) བསྟན་འཛིན་
གསལ་སོན་ལགས་མགོན་འབོད་ཀྱིས་ས་ཁག་ ༠༥ ནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕ་ོགངས་ ༠༥ དང་མ་ོགངས་ ༠༥ བཅས་ཁྱནོ་
བསོམས་ན་གཞོན་གངས་ ༡༠ ལ་མེག་གན་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་ཁང་དུ་མདུན་ལམ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཟབ་སོང་ག་ོ
སྱིག་ཞུས། 

༢  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༧ ནས་ ༣༠ བར་ཟླ་གཅྱིག་ཙམ་རྱིང་རྡ་སར་གནས་སདོ་སལ་བཟང་བཀྱིས་ནས་
མདུན་ལམ་སློབ་སྟནོ་ཁང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕ་ོགངས་ ༡༣ དང་མ་ོགངས་ ༧ བཅས་བསམོས་ན་གཞནོ་གངས་ ༢༠ ལ་
མ་འོངས་མདུན་ལམ་ཐད་བསམ་བླ་ོའཁྱེར་ཕོགས་དང་། འཆར་གཞྱི་དང་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕོགས། བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས་བཅས་ཀྱི་བརོད་གཞྱི་ཐགོ་སོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཞུས།  

༣ ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གྱི་སདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། 
 རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ན་གཞོན་ཕ་ོགངས་ ༢༣ དང་མ་ོགངས་ ༡༡ བཅས་བསོམས་མྱི་གངས་ ༣༤ ལ་ཚོང་ལས་འདྲ་

མྱིན་ཆདེ་སདེ་ཆུང་བུན་དངུལ་ཁྱནོ་བསམོས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༌༩ བུན་གཡར་ཞུས་སོད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༩༨ ནས་ད་བར་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོབསོམས་གངས་ ༣༢༣ ལ་དངུལ་བུན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༡༧ བུན་གཡར་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 

༤ ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་གཟངེས་བསྟདོ་ལས་གཞྱི། 
 ན་གཞནོ་ནུས་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་གཟེངས་བསྟོད་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དནོ་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་

སློབ་ཐོན་རེས་སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་དམྱིགས་དཔེ་འོས་པའྱི་ལས་འཆར་སེལ་མཁན་མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་
ནས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་སླབོ་ཟུར་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་དང་། རྡ་སར་གནས་སདོ་བསྟན་འཛནི་
རབ་རྒྱས་རྣམ་གཉྱིས་ལ་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་མཛད་སྒོའ་ིཉྱིན་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་དང་།  མཇལ་དར། 
ལེགས་སསེ་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༥,༠༠༠ ར་ེཕུལ་ཡོད། 

༥ ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་སློབ་ཡནོ་ལས་གཞྱི། 
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 ན་གཞནོ་བར་ལྡྱིང་ལས་མེད་རྣམས་རང་ཁ་རང་འཚ་ོཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ས་ོསོའ་ིད་ོདབྱྱིངས་དང་འཚམས་པའྱི་ལས་
རྱིགས་སོང་བརྡར་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་སློབ་ཡོན་གནང་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་ཁག་ 
༡༠ ནས་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོབསམོས་ ༡༦ ལ་སློབ་ཡོན་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༠༌༨༣ ཕྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ལས་བསམོས་
སྙྱིང་བསྡུས་སུ།  

                                    ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱིས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ། ། 
ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་ཁ་ཐུག་ལན་ཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེཚ་ོཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ཐུག་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ལྷན་ཁང་ལ་རྩད་གཅདོ་
བྱས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསསེ་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ པའྱི་ལས་རྱིམ་
ཁངོས་སུ་ཡོད་རདེ། སྙན་སནོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༡ 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 

ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས། 
༡། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གསལ། ༡༽ ཀ གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན། ༢༽ སྔ་ལོའ་ིམ་

འོངས་བྱེད་འཆར་དོན་ཚན། ༤༌༢༽ "ཀ་ ༢ ནང་གསལ་མོན་ག་ོའདོད་དགུ་གྱིང་དུ་བོས་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་
བའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༤༠ སདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་མཇུག་སྱིལ་གྱིས་ད་ོབདག་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་
བྱ་རྒྱུར་འཆར་སྱིག་ཞུས་ཀང་ནད་ཡམས་རནེ་པས་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང་'' ཡོད་འདུག་ཀང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ལས་གཞྱི་དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

 
༢། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤༤ ནང་གསལ། ས་ེཚན་ཨང་ ༡༤ པར་འཁདོ་གསལ། "སྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་འདྱི་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སབས་དགོན་ས་ེཁག་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་
སོན་དགེ་བཤེས་ཁག་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་སློབ་འཁྱིད་དགོས་པའྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན་ '' ཞེས་གསལ་
འདུག་ཀང་། འབྲལེ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ "འདྱི་ནས་ཀར་ཎ་ཀ་ཀའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་ལས་འཆར་ཁངོས་ཏཱ་ལའྱི་
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བླ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ཏུ་ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེཁག་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་གངས་ ༡༡ 
ཆེད་གཉེར་བསྡུ་བསངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་སློབ་འཁྱིད་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་
ཡོད་" སོར་གསལ་བ་ལྟར།་གོང་གསལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་བཀའ་སློབ་ལམ་
སྟོནལ་གཞྱིགས་ན་ལྷ་ོཔྱོགས་གཅྱིག་པུའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་དགོན་ས་ེཁག་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་དག་ེབཤསེ་དང་། མཁན་པོ། སློབ་དཔནོ་སོགས་ལ་གཟྱིགས་པ་རདེ་
འདུག་པས་འདྱིའྱི་སོར་འབྲེལ་ཡོད་རང་གཞུང་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་ལ་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་རླབས་ཆནེ་གྱི་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ལྟར་རྱིས་མདེ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་བསླབ་ཐནོ་ག་ཚདོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོདང་། ད་སབས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཆ་ཚང་ནས་ཡོད་མེད། སློབ་
བསྡུ་གནང་ཕགོས་ག་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

 
༣། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༠༧ ནང་གསལ། ས་བཅད་གསུམ་པ། མ་འོངས་བྱེད་འཆར། ༡༽ སྱི་

ཚགོས་བད་ེདནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སོར། ༡༌༡ "མངའ་གཞུང་ལ་འབོད་སྐུལ་གྱིས་གོང་སེ། (ཨེཕ་) ནས་
དཔལ་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་བར་གཞུང་ལམ་རྱིང་ཚད་ཀ་ེལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༌༡༠ ཙམ་གསར་བཟའོ་ིཆདེ་མ་གནས་ཧྱིན་སྒོར་
འབུམ་ ༡༥༠ ཐམ་པ་རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་བར་འཆར་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་" ཅེས་གསལ་འདུག་པས་འདྱི་ལ་རགོས་དངུལ་ཕནོ་ཆ་ེཡྱིན་དུས། ད་སབས་ལས་གཞྱི་འདྱི་
ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་། གལ་སྱིད་མཇུག་གྲུབ་མེད་ན་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཡོད་མེད་གནས་སྟངས་སོར་ཁ་
གསལ་དགོས་གལ། 

 
༤། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢༢ ནང་གསལ། ༡༽ ༡༌༤། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་ལས་འཆར་དོན་ཚན། ༢ 

པའྱི་ནང་གསལ། "ས་གནས་སུ་དམྱིགས་བསལ་མགོན་ཁང་ཚད་ལྡན་མེད་པར་དཀའ་སེལ་སླད་༸དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་རགོས་དངུལ་སྒརོ་ ༡༡,༣༥༠,༠༠༠ ཐམ་པ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་འག་ོ
མུས་ཡྱིན་" ཞསེ་གསལ་འདུག་པས་ད་སབས་ལས་གཞྱི་ད་ེལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

 
༥། ལས་བསམོས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༠༦ ནང་གསལ། ཁ༽ སྔ་ལོའ་ིངལ་སེལ་ལས་གཞྱི་མཇུག་སོང་དང་ལ་ོ

རང་བཀག་ནང་ལས་གཞྱི་ཆེ་ཆུང་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་ཁག  ༡༡༽ "དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་
ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སྦུན་ཏར་དག་ེའོས་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀུ་ལུ་དང་མཚ་ོཔདྨ་ཁུལ་གནས་སོད་
རེས་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་སོད་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཆེད་མཐུན་སོར་གནང་དོན་ལྟར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཁྱབ་འབུལ་དགོངས་དོན་ད་ཡོད་འཛིན་ཁང་དང་སློབ་ཕྲུག་ཉལ་ཁང་དག་སོད་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་བཟོ་བསྐྲུན་
གནང་བཞྱིན་ཡོད་པར་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་སྒོར་ ༢༠,༧༣༨,༧༨༣ ཐམ་པ་ནས་ད་བར་འགོ་གོན་སྒོར་ 
༡༡,༣༤༧,༣༡༠ ཐམ་པའྱི་ལས་དནོ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། ལས་འཆར་འག་ོམུས་ཡྱིན་" ཞེས་གསལ་འདུག་པས་ད་
སབས་ལས་གཞྱི་ད་ེརྣམས་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་སརོ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ་བཅས།། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ག་པ། གོང་གསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟྱིགས་རོགས་
གནང། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༢ 
གཞུང་འབྲལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་
སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་
བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས།   
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྲལེ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མདེ་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་
ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་མཆགོ ༼དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་སནེ་པ་ཚ་ེ
རྱིང་མཆགོས་ནས། གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་།༽ ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙན་སོན་དང་། ཞྱིབ་
བཤེར་ལས་དོན་ཐོག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོནང་གསལ་སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསྔ་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ལན་ད་ེཚའོང་ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོནས་སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
གང་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཟ་ོརགོས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་
གནང་སྟ་ེདགོས་འདྲྱི་དང་གཟྱིགས་ཚུལ་ཕབེས་པ་ཁག་གྱི་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། 

 
༡། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་གསལ། ༡༽ ཀ གཞྱིས་ཁང་གསར་བསྐྲུན། ༢༽ སྔ་ལོའ་ིམ་

འངོས་བྱདེ་འཆར་དོན་ཚན། ༤༌༢། "ཀ༌ ༢ ནང་གསལ་མོན་ག་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་
ཚང་ ༤༠ སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་འག་ོམུས་མཇུག་སྱིལ་གྱིས་ད་ོབདག་ས་ོསོར་བགོ་འགེམས་བྱ་རྒྱུར་
འཆར་སྱིག་ཞུས་ཀང་ནད་ཡམས་རེན་པས་ལས་མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང་" ཡོད་འདུག་ཀང། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ལས་གཞྱི་དའེྱི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ།  

ལན། སདོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་མུ་མཐུད་མཇུག་སངོ་ཞུ་ཐབས་ཞུས་ཀང་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིསྔནོ་
རྩྱིས་ཁོངས་ལས་གཞྱིའྱི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཀའ་འཁོལ་མེད་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་སྟབས་མ་ལེགས་པ་
ཞྱིག་ལ་སབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚགོས་ཀང་ཟླ་ཤས་རྱིང་འཚགོས་མ་ཐུབ་པའྱི་རནེ་གྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུ་ཡུལ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་བཅས་ལ་བརྟནེ་ལས་གཞྱི་མཇུག་སོང་ཐུབ་མདེ་ཀང། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནང་
ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་བཞྱིན་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལས་
གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་གྱིས་ད་ོབདག་ས་ོསོར་བག་ོའགེམས་ཞུ་འཆར་ཡོད།   

 
༢། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༤༤ ནང་གསལ། ས་ེཚན་ཨང་ ༡༤ པར་འཁོད་གསལ། "སྱི་ནརོ་༸གོང་

ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་འདྱི་ཁུལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་སབས་དགོན་ས་ེཁག་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་
སོན་དགེ་བཤེས་ཁག་ལ་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་སློབ་འཁྱིད་དགོས་པའྱི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དོན།" ཞེས་གསལ་
འདུག་ཀང་། འབྲལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་"འདྱི་ནས་ཀར་ཎ་ཀ་ཀའྱི་རགོས་དངུལ་གྱི་ལས་འཆར་ཁངོས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་
མའྱི་མཐ་ོསློབ་ཏུ་ལྷ་ོཕགོས་རྱིས་མདེ་དགནོ་ས་ེཁག་ནས་སླབོ་གཉརེ་མཐར་སོན་པའྱི་དག་ེའདུན་པ་ཞལ་གངས་ ༡༡ 
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ཆེད་གཉེར་བསྡུ་བསངས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་རྱིང་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་སློབ་འཁྱིད་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུས་
ཡོད།" སོར་གསལ་བ་ལྟར། གོང་གསལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་བཀའ་སློབ་ལམ་
སྟནོ་ལ་གཞྱིགས་ན་ལྷ་ོཕོགས་གཅྱིག་པུའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་
མེད་དགོན་ས་ེཁག་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སོན་དག་ེབཤསེ་དང་། མཁན་པ།ོ སློབ་དཔནོ་སོགས་ལ་གཟྱིགས་པ་རདེ་
འདུག་པས་འདྱིའྱི་སོར་འབྲེལ་ཡོད་རང་གཞུང་སྱིག་འཛུགས་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་ལ་
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་རླབས་ཆནེ་གྱི་བཀའ་སློབ་བསྩལ་གནང་ལྟར་རྱིས་མདེ་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་བསླབ་ཐནོ་ག་ཚདོ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོདང་། ད་སབས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཆ་ཚང་ནས་ཡོད་མེད། སློབ་
བསྡུ་གནང་ཕགོས་ག་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

ལན། ཀ༽ གོང་གསལ་བཞྱིན་དག་ེའདུན་པའྱི་དབྱྱིན་སད་སློབ་འཁྱིད་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ། ལྷ་ོཕགོས་དགོན་ས་ེཁག་
གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་དང་བཙུན་མ་བཅས་ཞལ་གངས་ ༡༡ རྣམས་ཀྱི་མཚན་
གཞུང་ཕབེས་ཁུངས་དགོན་སེའྱི་མཚན་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། མཚན།    སླབོ་འཇུག་ཨང་།  གྲྭ་ཚང་། 
༡། དག་ེབཤསེ་ཡ་མ་དཔལ་བཟང་། 213FELC001  དགའ་ལྡན་བྱང་རྩ།ེ 
༢། དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཤེས་རབ། 213FELC002  དགའ་ལྡན་ཤར་རྩ།ེ 
༣། དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་ཉྱི་མ།  213FELC003  བླ་ོགསལ་གྱིང་། 
༤། དག་ེབཤསེ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྡ་ོར།ེ 213FELC004  སྒ་ོམང་གྲྭ་ཚང་།  
༥། དག་ེབཤསེ་མ་བསྟན་འཛནི་བད་ེལྡན། 213FELC005  བཙུན་དགོན་བྱང་ཆུབ་ཆསོ་གྱིང་། 
༦། མཁན་ཟུར་འཇམ་དབྱངས་མགོན་པ།ོ 213FELC006  ས་ས་མད་ོསྔགས་ཆསོ་གྱིང་། 
༧། དག་ེབཤསེ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛནི། 213FELC007  རྭ་སོད་གྲྭ་ཚང་། 
༨། དག་ེབཤསེ་བྱམས་པ་ཆསོ་དར། 213FELC008  སེར་སད་གྲྭ་ཚང་། 
༩། དག་ེབཤསེ་བྱམས་པ་འཕྲྱིན་ལས། 213FELC009  སེར་བྱསེ་གྲྭ་ཚང་། 
༡༠། སློབ་དཔནོ་ཀྱི་རཱན་གུ་རུང་།  213FELC010  རྣམ་གལོ་གྱིང་། 
༡༡། བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ།  213FELC011  རགོས་ཆནེ་དགོན་པ། 

 

ཁ༽ ལས་འཆར་འདྱི་ཉྱིད་ཀར་ཎ་ཀ་ཀའྱི་མངའ་གཞུང་གྱི་རགོས་དངུལ་ཐོག་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལྷ་ོཕགོས་
དགོན་ས་ེཁག་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེལག་བསྟར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེར་བརྟེན་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཁངོས་སུ་ལྷ་ོཕགོས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ཆ་ཚང་ཚུད་པར་བྱས་ཡོད། འོན་ཀང་སེལ་ཀོབ་འབྲྱི་གུང་བཀའ་
དགནོ་ནས་མྱི་འག་ོགཏོང་ཐབས་མ་མཆྱིས་པའྱི་ལན་གནང་འདུག 

ག༽ སློབ་བསྡུ་གནང་ཕོགས་ནྱི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་ས་མྱིག་ཆ་བགོས་ཀྱིས་སློབ་བསྡུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཡྱིན་འདུག 

 
༣། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༠༧ ནང་གསལ། ས་བཅད་གསུམ་པ། མ་འོངས་བྱེད་འཆར། ༡།སྱི་

ཚགོས་བད་ེདནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སརོ། ༡༌༡ "མངའ་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐུལ་གྱིས་གངོ་ས།ེ (F-Village) 
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ནས་དཔལ་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་བར་གཞུང་ལམ་རྱིང་ཚད་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༌༡༠ ཙམ་གསར་བཟའོ་ིཆདེ་མ་གནས་ཧྱིན་
སྒོར་འབུམ་ ༡༥༠ ཐམ་པ་རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་བར་འཆར་ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་འགོ་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་" ཅེས་གསལ་འདུག་པས་འདྱི་ལ་རོགས་དངུལ་ཕོན་ཆ་ེཡྱིན་དུས། ད་སབས་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་དང་། གལ་སྱིད་མཇུག་གྲུབ་མེད་ན་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཡོད་མེད་གནས་
སྟངས་སརོ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ། 

ལན། རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོའ་ིཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ས་གནས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་དང་འབྲལེ་
བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སརོ། ༡༌༡ ནང་མངའ་གཞུང་ལ་གོང་ས་ེ (F-Village) ནས་དཔལ་རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་བར་གཞུང་
ལམ་རྱིང་ཚད་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༡༌༡༠ མ་གནས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡༥༠ རོགས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་
བཞྱིན་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོའ་ིནང་ལས་གཞྱི་ཡོངས་རགོས་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་འདྲ་དཔར་ཁག་གཉྱིས་མཉམ་
སར་ཞུས་ཡོད། (ཟུར་འཛར་ཨང་ ༡།) 

 
༤། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༡༢༢ ནང་གསལ། ༡༽ ༡༌༤། སྔ་ལོའ་ིམ་འོངས་ལས་འཆར་དོན་ཚན། ༢ 

པའྱི་ནང་གསལ། "ས་གནས་སུ་དམྱིགས་བསལ་མགོན་ཁང་ཚད་ལྡན་མེད་པར་དཀའ་སེལ་སླད་༸དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་རོགས་དངུལ་སྒོར་ ༡༡,༣༥༠,༠༠༠། ཐམ་པ་གནང་སོན་བྱུང་བ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་
འག་ོམུས་ཡྱིན་" ཞསེ་གསལ་འདུག་པས་ད་སབས་ལས་གཞྱི་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ།  

ལན། ཀ་ོལྱི་གལ་དོན་ལྡན་གྱིང་ས་གནས་སུ་མགོན་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད། སྱིར་ལས་གཞྱིའྱི་གན་ཡྱིག་འབྲུ་
དོན་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ནང་ཚུན་མཇུག་སྱིལ་ཞུས་དགོས་ཀང། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་
ཡམས་ ༡༩ རེན་པས་དུས་ཐོག་མཇུག་སྱིལ་ཐུབ་མེད་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་མཇུག་
སྱིལ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྩནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

 
༥། ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༠༦ ནང་གསལ། ཁ༽ སྔ་ལོའ་ིངལ་སེལ་ལས་གཞྱི་མཇུག་སངོ་དང་ལ་ོ

རང་བཀག་ནང་ལས་གཞྱི་ཆེ་ཆུང་དང་། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་ཁག ༡༡༽ ''དཔལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཤེས་
རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སྦུན་ཏར་དག་ེའོས་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཡོངས་རོགས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལྱི་དང་མཚ་ོཔདྨ་ཁུལ་དུ་གནས་
སདོ་རེས་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་ཆེད་མཐུན་སོར་གནང་དནོ་ལྟར། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་
འཁོལ་འཆར་འབུལ་དགོངས་དོན་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་སྒོར་ ༢༠,༧༣༨,༧༨༣ ཐམ་པ་ནས་ད་བར་འག་ོགོན་སྒོར་ 
༡༡,༣༤༧,༣༡༠ ཐམ་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། ལས་འཆར་འག་ོམུས་ཡྱིན་'' ཞསེ་གསལ་འདུག་པས་ད་
སབས་ལས་གཞྱི་ད་ེརྣམས་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན་ཡདོ་མདེ་སརོ་ཁ་གསལ་དགོས་གལ།  

ལན། མཚ་ོཔདྨའྱི་རསེ་འབྱརོ་བའྱི་ཞུ་དོན་དུ་དགུན་དུས་སུད་ཚངོ་དུ་མ་བསདོ་གངོ་སདོ་ཁང་བག་ོའགེམས་ཡངོ་བའྱི་བད་ེ
སྡུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཐ་ོགཞུང་ནང་གསལ་ལྟར་ཁུངས་ས་ོསོར་སོད་ཁང་བག་ོ
འགེམས་ཞུས་ཡོད། ལས་འཆར་འཕྲ་ོསངོ་གོག་ཤུགས་སྒྱུར་ཆས་ (Transformer) འཁྱིད་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
མཇུག་སོང་རྩག་རྩྱིག་ལས་དོན་ཁག་ཅྱིག་འགོ་མུས་ཡྱིན་པ་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་
ལེགས་གྲུབ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པའྱི་ནང་གསེས་ཅ་པ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་
ན་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་
གེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། རྩ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་ལྟར། དེར་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་
བསོན་པ་རེད། ངས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རྩ་བའྱི་དེར་ལན་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་
ཐགོ་ལ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་བསད་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨང་གངས་ ༢ པ་ད་ེརེད། རྩ་བའྱི་ལྷན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་སླེབ་
སྟངས་ཐད་ནས་འདྱིར་གེང་དགསོ་པ་ཆགས་པ་རེད། མ་འངོས་པར་འདྱི་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོང་གྱི་རདེ། སབས་ད་ེདུས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཚིག་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཚན་
གནས་ཡོད་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོསློབ་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བཀའ་སློབ་ད་ེ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལྷ་ོཕོགས་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོང་བའྱི་སབས་སུ་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་
དགོན་ས་ེཁག་གཅྱིག་པུར་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕ་གྱིར་བཀའ་སློབ་
གནང་བ་རེད། ཕ་གྱིར་ལྷ་ོསྱི་བརྒྱུད་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ས་ེནས་རོགས་དངུལ་རྩལ་ནས། ཕ་གྱིའྱི་དག་ེའདུན་པ་གངས་ ༡༡ 
ལ་སློབ་ཁྱིད་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སློབ་འདྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྱིས་མདེ་དགོན་ས་ེཁག་ཆ་ཚང་རདེ། ད་ེནས་དག་ེ
བཤེས་དང་། མཁན་པོ། སློབ་དཔོན་ཐོན་པ་རྣམ་པར་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། སད་ཡྱིག་སོང་
དགོས་དུས། ང་ཚོས་ནང་ཆོས་དང་དེ་ཚ་ོཚང་མ་སངས་ཟྱིན་པ་འདྲ་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་སློབ་ལ་གཞྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་གལ་ཆེན་པ་ོ
ཞ་ེདྲག་ཆགས་བསད་འདུག མ་འོངས་པར་དརེ་རྒྱ་སེད་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགན་
འཁུར་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དགནོ་ས་ེཁག་ལ་ཡྱིན་ན། སད་ཡྱིག་ཅྱིག་བསླབ་མ་ཤེས་པ་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་
མ་རག་པ། དེའྱི་མཐུན་རེན་མ་འདང་བ། དགེ་འདུན་རྣམ་པས་ཡྱིན་ནའང་སོང་འདོད་མེད་པ་། སངས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་གང་ཡང་མ་རདེ། ཚང་མས་མཁྱནེ་གྱི་རདེ། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། དང་པ་ོས་ོསོའ་ིཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་ག་ར་ེ
ཡྱིན་པ་ད་ེཧྲ་ཏག་ཏག་སོང་དགོས་རེད་ཟརེ་ནས། དགོན་ས་ེཁག་ལ་དང་པ་ོཨྱིན་ཇྱི་སད་ཡྱིག་ད་ེསངས་བཅུག་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ེནས་ཚར་ལོངས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ངལ་ཡོང་དུས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རླབས་ཆེན་གྱི་བཀའ་སློབ་ད་ེཕབེས་པ་རེད། ཕེབས་པ་ནང་
བཞྱིན་མ་འོངས་པར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགན་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས། སྱིར་བཏང་འདྱི་ལྷན་ཁང་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
ཆགས་དུས་རེས་སུ་སྔནོ་རྩྱིས་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེརྒྱ་སེད་བཏང་ནས་དགནོ་ས་ེཁག་ཆ་ཚང་ཁྱབ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བསགས་འདྲ་ག་ར་ེགཏང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ། ཞུགས་
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འདོད་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས། མཐུན་རེན་ག་རེ་སོར་དགོས་ནའང་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ལྟ་
མདརོ་བསྡུས་ཙམ་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ལས་དནོ་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་སྒང་
ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་དང་འབྲལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་རགོས་གནངོས།༽ ལགས་ས།ོ ལས་བསམོས་དང་འབྲལེ་
བ་ཡོད། ཉེ་ཆར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་པའྱི་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་པ་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ཀང་ས་གནས་ས་ཐོག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཨམ་
བྷ་ལ་བོད་མྱི་ཚོང་པ། ཚངོ་པའྱི་ཁོམ་ར་ཁག་ལ་མ་ེསནོ་ཤོར་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་
ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་ཨམ་བྷ་ལ་ད་ེགནས་སབས་ཀྱི་ཁོམ་ར་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག ཁོམ་ར་ད་ེགཏན་སོད་ཅྱིག་རདེ་
འདུག དེར་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༨ འདུག མྱི་ལ་ོཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་རྱིང་ས་ཆ་བདག་པ་ོའདྲ་བརྒྱབ་ནས། ས་ཆ་ཡང་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བླངས་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་འཆད་སྟངས་བྱས་ན་ས་ཆ་ད་ེས་ོདགོས་རེད། ལམ་ཆེན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་རེད་ཟེར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
ཕར་ཁ་ནས་ཁ་ོརང་ཚོར་ས་ཆ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཤུགས་བསོན་ནས་ས་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་བླངས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོའྱི་
གཏན་སདོ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག གནས་སྟངས་གཅྱིག་ད་ེརདེ་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཁོམ་ར་ལ་མ་ེསོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་སྒང་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་དགསོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་
ཞྱིག་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་ལ་བྱུང་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་རེད་ཟེར་སོང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་མཐའ་བསོམས་སུ་གངོ་ཁ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་བ་རདེ་ཅ་ེན། སྒོར་འབུམ་ ༩༨ ཀྱི་གོང་ཁ་བྱུང་བ་རདེ་
ཟརེ་ནས། གནད་དནོ་གཅྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག དའེྱི་རསེ་སུ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཁ་ོརང་ཚརོ་བཅར་
ནས། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་གོང་དངསོ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟརེ་དུས། ཁ་ོཚོར་སྒོར་འབུམ་ ༥༨ ཡྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་
ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་ཁ་འབྱུང་སྟངས་དེར་ཧེ་བག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་སྙན་ཞུ་ད་ེའབུལ་བའྱི་སབས་སུ་སྒོར་འབུམ་ ༩༨ དང་། རསེ་སུ་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་མྱི་སྣ་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་བའྱི་
གནས་སབས་སུ་སྒོར་འབུམ་ ༥༨ ཟེར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཧེ་བག་ཆེན་པ་ོཕྱིན་པའྱི་གནས་སབས་ན། ནང་སྱིད་
ཀྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་དེ། ང་རང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ ཤོར་བ་མཐོང་གྱི་
ཡོད། དེའང་ས་གནས་སུ་མ་ེསོན་བྱུང་རེད། མ་ེསོན་བྱུང་བའྱི་གནས་བབ་དེའང་ད་དུང་གསལ་ཁ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེགང་
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འདྲ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་བྱས་ན་ས་གནས་ལ་  (C.C. 

Camera) བཞག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་འཚོལ་ཞྱིབ་བྱས་ན་བྱེད་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་དེ། ད་དུང་ཡང་གསལ་
ཁ་བྱུང་མྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་སྱི་དང་སྒརེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཞལ་འདབེས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདབེས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། ཁ་ོཚོས་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞྱིག་ལན་འདབེས་
རྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག མ་
འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱིས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། 
དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེརྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། དེའྱི་སབས་སུ་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་ཞལ་འདབེས་ཞ་ེདྲག་གནང་
འདུག དེ་ལའང་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་སྒོ་ཁར་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་མཁན་ཐེངས་གསུམ་རེར་ད་ེའདྲ་སླེབས་འདུག 
དཔརེ་ན། གཞོན་ནུའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ཞལ་འདབེས་ཤྱིག་བསྡུས་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བུད་མདེ་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཡང་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་སྒོར་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས། འབབ་ས་གཅྱིག་ལ་བབ་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱིས་གོང་པ་རེར་སྒོར་ ༡༠༠༠ ར་ེབསྡུ་རུབ་བྱས་ནས། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་སྒོ་ཁར་ཞལ་
འདབེས་ཐངེས་སུམ་ཙམ་ར་ེསླེབས་འདུག གང་ལྟར་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ད་ེའདྲའྱི་ལྷག་བསམ་གྱི་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡདོ་
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་རོལ་པོའ་ིཡུལ་དངོས་ལ་གོང་ཁ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐེབས་ཡོད་རེད། ད་ེགནད་འགག་ག་ར་ེབྱུང་རེད། 
དངསོ་གནས་བྱས་ན་མ་ེསནོ་ད་ེའབར་བའྱི་སབས་སུ་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་མཚན་སྲུང་ཟརེ་དགསོ་ནའང་རདེ། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་
ག་ོརྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེར་ཚང་མ་བྲོས་སོང་བ་རེད་ཟེར་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་མཚན་སྲུང་ཡྱིན་དུས་མཚན་སྲུང་
རང་བྱས་ནས་དའེྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་གདངོ་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་རདེ་ད།ེ ཁངོ་ཚསོ་བྲསོ་
སོང་རེད་ཟེར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཡག་པ་ོ
ཆགས་ས་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་དེ་འདྲ་བའྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་བྱུང་ན། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནས་མཉམ་རུབ་བྱེད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོ
ཡོང་གྱི་འདུག་སྙམ། དའེྱི་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་བྱདེ་རགོས། ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཡྱིན་ས་རེད། 
དརེ་ལན་ཞྱིག་ཡྱིག་ཐོག་ནས་མར་གནང་སོང་། ད་ེཧ་ལམ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མའྱི་ཕག་ལ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ད་ེཚང་མར་འགེམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ལའང་ད་ེརག་མ་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་
གྱིས་ད་ེནས་མར་བསོར་བསད་སོང་། ངའྱི་ལག་པ་ལ་ནྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེམྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ལ་མར་འགེམ་གྱི་ཡོད་
རདེ་བསམས་སངོ་། ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན། དརེ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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གཉྱིས་པ་ད་ེད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚ་ོདགུན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ད་ེའདྲར་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ། 
བསྟུད་མར་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་ེསོན་ཤོར་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། ཐེངས་
༡ པ་ོད་ེདཔར་ཆས་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་འཕྲད་བསད་པ་ཞྱིག་ཚང་མས་མཐོང་
བསད་ཡོད་རེད། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ཡང་བསར་མ་ེསོན་བྱུང་བ་རེད། ད་ལ་ོ ༣ པ་ཡང་བསར་མེ་སོན་བྱུང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། 
དཀའ་ངལ་ཟེར་བ་དེར་མཐའ་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་
གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་སོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཕེབས་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་དྲངས་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་
ནས་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོད་ེལས་ལྷག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ད།ེ གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་ེསནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ ཤོར་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ཞལ་འདབེས་མང་པ་ོསློང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། གཞུག་མ་ད་ེཚ་ོམགོ་ལས་རྨ་ཆེ་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆགས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ད་ེའདྲ་མཐོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེབྱེད་
དུས་མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་། ༢༌༢ མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག 
དའེྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ང་དང་ཕག་སྦྲལེ་གཉྱིས་ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་བཅར་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ། ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་དརེ་
ཚོང་ཁང་གསར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ནས། སྱིར་བཏང་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ས་གནས་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཆེན་པ་ོ
བྱས། དེའྱི་ནང་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱིས་ཚོང་ཁང་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་འཛུགས་ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་ཡོང་འབབ་ད་ེ
མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོར་བ་ད་ེནང་ཁུལ་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་
དང། སྱིག་འཛུགས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས་དེར་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ལ་ཞུས་
འདུག ཞུས་ནས་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་ཚང་མ་ཐོབ་ནས་ཡྱི་ག་ེཚང་མར་ས་གནས་ལ་འབྱོར་ཚར་འདུག ད་ེ
བྱེད་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཚང་མ་གནང་ནས། ད་ང་ཚོར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་
སོང་། ད་ང་ཚོས་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚང་མ་བྱས་ཚར་ནས། ཁ་ོརང་ཚ་ོཚང་མ་དགའ་བསད་འདུག དེའྱི་བར་ལ་
ཡར་མར་ག་ར་ེབྱས་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་འཁོལ་གནང་ཚར། ཡྱིག་ཆ་འབྱརོ་ཚར་དུས། ཚང་མ་ཡོད་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་རསེ་སུ་
མཉམ་འབྲལེ་ལ་ཚངོ་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་འདུག སྱིར་བཏང་དའེྱི་སརོ་ལ་ཡར་
འཛིན་སོང་ལ་དྲྱི་བ་ཕུལ་ཡོད་དེ། ལན་ད་ེད་དུང་མར་སླེབས་མ་སོང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་ལ་ད་ེཚ་ོ
སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དྲྱི་བ་ཡང་སེ་མྱི་སླེབ་པའྱི་ཆེད་དུ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དེའྱི་ལན་དེ་
འབྱོར་མ་སོང་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཚར་བ་ཞྱིག་ཕྱིར་བསྡུ་བྱ་རྒྱུ་འདྲ་པ་ོད་ེའདྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་མང་ནང་བརྡབ་གསྱིག་དང་གཅྱིག མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེའདྲ་མཐངོ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། 
ཀ་ོལྱི་གལ་ས་གནས་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོབོད་པས་དརེ་ཚངོ་
ཁང་རྐང་གཅྱིག་ཀང་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་མཉམ་འབྲལེ་ལྟ་བུས་ད་ེའདྲའྱི་ཚོང་ཁང་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ཡོང་འབབ་བམ་ཁ་ེབཟང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོམཉམ་འབྲེལ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚ་ོཚང་མར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཉམས་མྱོང་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། མ་
འོངས་པར་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་ན། ངེས་པར་དུ་བཞེས་ནས། བཀའ་འཁོལ་སྔོན་མ་ཐོབ་པ་ད་ེརང་
འཇགས་གནང་ནས་མཉམ་འབྲལེ་གྱི་ཚངོ་ཁང་ད་ེརྒྱག་འཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
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གཉྱིས་ནས་ད་ལྟ་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ས་གནས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་མང་པ་ོཞྱིག་གཏངོ་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་ཚགོས་
ཁང་གསར་སྐྲུན་གྱིས་མཚོན་པས། ད་ེབཞྱིན་ལམ་ཁ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དེས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་
ཞྱིག་འགོ་བརྩམས་ཚར་འདུག མྱི་མང་ཚོགས་ཁང་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ཕག་སྦྲེལ་ང་གཉྱིས་
མར་གཅར་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཐམ་པ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་འདུག  ད་ེབྱེད་དུས་ཚོགས་ཁང་ད་ེཚ་ོཞེ་དྲག་ཡག་པ་ོའདུག གལ་ཆེ་
ཤོས་ད་ེག་ར་ེཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅེ་ན། མྱི་མང་ད་ེཚོས་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེཉུང་
མཐར་ལོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནས་ས་ོམ་གཏོང་རོགས་གྱིས། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་བཙུགས་ཚར་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོམཇུག་བསང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རདེ། ལམ་ཀ་བཟ་ོརྒྱུ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་འགོར་འག་ོ
རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེབྱེད་དུས་མྱི་གསར་པ་ཞྱིག་སླེབ་ཡོང་དུས་ལས་གཞྱི་ད་ེམཇུག་སོང་མ་ཐུབ་པ་བྱས། ད་ེནས་གོང་ད་ེས་
གནས་རང་གྱི་མྱི་མང་དག་ལ་རག་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཚོར་བ་ཆནེ་པོའ་ིསྒ་ོནས་མྱི་མང་ཚགོས་འདུའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
ཞུས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་ལ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། ས་
གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་འདུག ད་ེཚ་ོགནས་སོས་གཏོང་དུས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ " ཉ༽ ཕྱི་ལ་ོ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ པའྱི་ཚསེ་ ༡༨ རསེ་གཟའ་ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་
དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་སུད་ཚོང་དང་།  དབྱར་ཚོང་། ག་
རྒྱུག་སྣུམ་འཁོར། ལམ་ཟུར་ཚོང་ཁང་ཙག་རྩྱིག་གཉེར་མཁན་ལ་སོགས་པ་དག་འཚོ་གནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སླད་བུན་
གཡར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་" ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་གསལ་བསད་འདུག དེའྱི་ཐད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་བའྱི་གནས་བབ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེས་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་
ཚའོྱི་མྱི་མང་ད་ེཚོར་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ལྷག་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་འདྱི་
གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཟེར་བ་དེའྱི་གནས་སྟངས་མུ་མཐུད་ནས་བསད་
ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་དང་མཐངོ་ཚུལ་ད་ེཚ་ོའཛིན་སོང་
ལ་ཕར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་འཛིན་སོང་གྱི་ལན་ད་ེཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་རང་ལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བར་སབས་
ཤྱིག་ནས་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱིས་ལན་དེ་ཁ་ཐུག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་སད། འགོ་གོན་སད་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་བའྱི་སབས་སུ་ལན་ད་ེཚ་ོཐད་ཀར་གོས་ཚགོས་རང་ནང་ལ་སྙན་སེང་
ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ཚང་མར་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ད་ེཡོད་མ་རེད། ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་
བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྲལེ་ནས་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་ད་ེདག་ལ་ལན་ 
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ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པ་ོདེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
མཚན་ཐོག་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསློབ་སློབ་གཉེར་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སད་ཡྱིག་སློབ་སོང་སད་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་འདྱིའྱི་ལན་འདྱི་གཅྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་གནང་
བཞག་པ་ད་ེཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ས་ེགཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་བ་དེ། ས་ཁུལ་གཞན་པར་ང་ཚོས་གྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ཁ་སང་དེའྱི་སོར་ལ་སད་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། རྩ་
བའྱི་༸རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ་ོཆེས་བཀའ་གནང་ས་ད་ེལྷ་ོཕོགས་ལ་བཀའ་གནང་བ་དང་། རོགས་དངུལ་ད་ེཀར་ན་ཊ་ཀ་རང་
ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ཀར་ན་ཊ་ཀ་ནས་དངུལ་སད་བཞག་པ་ད་ེཀར་ན་ཊ་ཀ་རང་ལ་བེད་སོད་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
ད་ེབརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ས་ཁུལ་གཞན་པར་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ཡོང་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་འདྲ་པ་ོད་ེཁ་སང་ངས་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བློན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛནི་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་
དག་ེབཤེས་རྣམ་པ་ཚ་ོའཛོམས་པའྱི་སབས་སུའང་སྙན་སེང་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། དཔེར་ན། ཉྱི་ཧོང་ལ་ང་ཚོས་ཉྱི་ཧོང་
སད་སང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞབས་སྟེགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དེར་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་
གཏོང་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་བཏང་། ཚུར་ཕེབས་ནས་ཡང་ཉྱི་ཧོང་སད་ད་ེབརྒྱབ་ས་མེད་
པ་བྱས། ད་ེནས་ལ་ོའགའ་ཤས་འདུག་ས་ེབྱས་ནས་ལྷག ད་ེནས་ཕར་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཐུགས་ཕན་གསོས་དང་མ་གསོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷག་པར་དུ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་སློབ་སོང་བསདོ་རྒྱུ་དེ། གཅྱིག་ནས་ཐོབ་ཐང་རདེ་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ཕོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཕར་འག་ོདུས་འདྱིར་ས་མྱིག་སྟངོ་པ་ལྷག་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་
གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ག་ོསབས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དགོན་ས་ེཁག་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་
འདྲ་བྱུང་ན། ད་ེནས་ཆསོ་ར་ེམྱི་སྣའྱི་ནང་ཆསོ་ཀྱི་གཏྱིང་ཟབ་འདྱི་དང་། སད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་རནེ་སོར་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཁྱེར་ནས། ཉྱི་ཧངོ་གྱི་སད་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། རྒྱ་མྱི་སད་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱི་རེད། ད་ེནས་སད་ཡྱིག་གཞན་དག་ནང་ལའང་མཐུན་རནེ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་སོར་ཐུབ་ས་རེད། མ་
རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེདགེ་རྒན་གྱི་མཐུན་རེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ད་ེལས་མཐུན་རེན་གཞན་པ་སོར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བློའ་ིནང་ལ་མཐུན་རེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སོར་
དགོས་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་རེར་བྱས་ནས་བང་བསྱིག་རྒྱུ་འདྲ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆནེ་པ་ོབརྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཨམ་བྷ་ལའྱི་སུད་ཚོང་མ་ེཤོར་བའྱི་སོར་ད་ེརེད། ད་རྱིང་ལས་བསོམས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་བསམས་
ནས། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་སྣོད་ད་ེཚ་ོའདྱིར་ཁྱེར་མདེ། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་བསམོས་ཀྱི་ཡྱིག་སྣོད་ད་ེརང་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་བསད་འདུག ཡང་རསེ་སུ་ཞྱིབ་ཕྲ་འབུལ་དགསོ་བྱུང་
ན་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁྱེར་བ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བ་དང་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེམཉམ་དུ་
སད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེས་ངས་གནས་ཚུལ་ད་ེམ་ཞུས་སྔོན་ནས། ཨམ་བྷ་ལ་ས་གནས་ད་ེལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་འགོ་སླབེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་བ་དང་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནང་
དུ་ལས་བྱེད་གངས་ ༣ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀར་ཨམ་བྷ་ལར་ཕྱིན་ནས་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་སྟངས་ད་ེཚད་ལྡན་བྱུང་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་བ་ད།ེ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་
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འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚསོ་སད་ཆ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་དྲྱིས་བསད་འདུག ཁྱེད་རང་དང་པ་ོསུད་ཚངོ་ག་
ཚོད་བཏོན་ཡྱིན། བུ་ལོན་ཡོད་དམ་མེད། དངུལ་ཕར་ལོག་ཚར་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ཟེར་ནས། གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་དུ་ཕྱིན། དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་རག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་འདྲ་བྱས་ནས་ཆགས་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ནང་སྱིད་ལ་ནན་པ་ོབྱས་ནས་མངགས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོམེ་
ཤོར་ས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབྱུང་བའྱི་གནདོ་སནོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་གོང་གུད་ང་ོམ་ད་ེག་ཚདོ་ཕྱིན་འདུག 
ད་ེང་ཚསོ་ཚོད་དཔག་བྱདེ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་བར་ལ་ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེག་ོབ་རདེ་ཅ་ེན། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཐབས་ཤེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེ
ནས་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་རེས་ལ་རྒྱ་གར་སུད་ཚོང་བ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ ཞྱིག་བསྡུས་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ཕག་
དངུལ་ད་ེའདྲ་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེབས་ཡོང་བ་རེད། སླེབས་དུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོང་
གུད་ང་ོམ་ད་ེག་ཚདོ་རག་ཡོད་མེད་ད་ེཧ་མ་ག་ོདུས། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་
འདྱི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་འཕྲད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་མ་འཇོན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་སད་ཆ་འདྲྱི་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན། དེའང་ཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། གཅྱིག་ནས་གོང་གུད་ཕྱིན་པ་ད་ེསྒོར་
འབུམ་ ༩༨ བྱས་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཚོས་སད་ཆ་འདྲྱི་དུས། ཁྱེད་རང་ཚོར་གོང་ག་ཚོད་ཕྱིན་སོང་ཟེར་དུས། དངུལ་
འབོར་གསུང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གསུང་རོགས་མ་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་ཚདོ་དཔག་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་
བསམ་བླ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཛ་དྲག་གྱི་རོགས་པ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཛ་དྲག་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་མདོག་ཁ་བོ་མ་
རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། སུད་ཚོང་གྱི་དུས་ཡུན་མཐའ་མ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ཟླ་བ་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་དུས། གཅྱིག་བྱས་ན་ཅ་ལག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་འདྱིར་སད་ཆ་ག་ོབ་ཞྱིག་ལ། སུད་ཀར་འཚོང་སའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་
འགའ་ཤས་ད་ེའདྲ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཨམ་བྷ་ལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོམ་སྟོན་ས་དང་ཟོག་ཉར་ས་གཉྱིས་
ཀར་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་བཞག་ནས། ཁོམ་ས་མ་ེཤོར་དུས་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཟོག་ (Stock) ཡོད་པ་ད་ེདག ཟོག་
ཟེར་དུས་ (Stock) ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་མཉམ་དུ་མ་ེཤོར་སོང་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། ད་ཟོག་ནང་ག་ཚོད་
ཡོད་རེད། ཉྱི་མ་རེར་ཚོང་ཁང་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ཁོམ་ས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཏོག་ཙམ་རྩྱིས་རྒྱག་བད་ེཔ་ོཡོད་
རདེ། ད་ལྟ་དག་ེབཤེས་ལགས་ཀྱིས་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༨ གསུངས་སོང་། ཐོག་མར་ང་ཚོས་གངས་ཀ་ཟེར་དུས་གངས་ ༡༠ ཟེར་
གྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཕར་དངོས་སུ་ཕབེས་ཡོད་དུས་ངས་ལས་བསམོས་དེར་གཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན། ངས་ད་ེ
ནས་གསུངས་པ་ད་ེབདེན་པ་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སླེབ་བཞྱིན་པ་
ཡོད། ད་ལྟ་ངའྱི་ལག་པར་མདེ་པ་སོང་ཙང་། ངས་ཁ་ཐུག་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱདེ་དུས་སུད་ཚངོ་བ་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། 
མ་འོངས་པར་ཁོམ་སར་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཁོམ་སར་བཞག དཔེར་ན། ངས་སུད་ཚོང་བ་ཁ་ཤས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། 
ཁྱེད་རང་ཚོས་ཉྱིན་རེར་ཁོམ་ས་རང་ལ་ཅ་ལག་ག་ཚོད་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། སྒོར་ ༤༠,༠༠༠ ཡྱི་ཅ་ལག་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད་
དམ། སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཡྱི་ཅ་ལག་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། སྒོར་ ༦༠,༠༠༠། སྒོར་ ༧༠,༠༠༠། སྒོར་ ༨༠,༠༠༠། སྒོར་ 
༩༠,༠༠༠། སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠། ཅ་ལག་ག་ཚོད་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ཚང་བཅུའྱི་ཁོམ་ས་ ༡༠ ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྒོར་འབུམ་ 
༡༠ ཞྱིག་གངོ་ཕྱིན་འདུག་ཟརེ་བ་ད།ེ གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་པཱ། འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ཉྱིན་རརེ་ཚངོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་མང་མཐར་སྒོར་འབུམ་ ༡ ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་སོན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་མར་སད་ཆ་འདྲྱི་རུ་
འག་ོདུས། ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ལ་མ་ེཤོར་བའྱི་སུད་ཚངོ་བའྱི་ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོས་དངུལ་འབརོ་ད་ེགསུང་རགོས་མ་བྱདེ་
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པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོས་དངུལ་འབོར་ཧ་ག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། ང་ཚོའྱི་ལས་བྱེད་
ཀྱིས་སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་དངུལ་ད་ེགསུང་གྱི་མེད་དུས། ད་ེནས་སུད་ཚོང་ཚགོས་པས་སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ད་ལྟ་སྒོར་འབུམ་ ༩༧ 
ཞེས་གསུང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་ཞུ་དུས་སྒོར་འབུམ་ ༥༨ 
རདེ་འདུག་ཟརེ་ནས། དའེང་སྒོར་འབུམ་ ༤༠ ཡྱི་ཧ་ེབག་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། དང་པ་ོད་ེགོང་རག་མཁན་སུ་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྟནོ་ངན་ཕགོ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མ་ེཤོར་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་
ན། དེར་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་རོགས་པ་ག་འདྲ་བྱེད་དགོས་འདུག དཔེར་ན། འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་
དྲུག་སླེབས་པའྱི་རེས་ལ་ལ་དྭགས་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དུད་གཅྱིག་གྱི་འབྲོག་པའྱི་ར་ལུག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ནད་ཕོག་
ནས། ཤྱི་སོན་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་གནས་ཚུལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཉྱི་མ་ར་ེལ་ར་ལུག་ ༢༠།༣༠ འཆྱི་འག་ོཡྱི་
འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་ད་ེའདྲ་ཐོན་ཡོང་དུས། ཡང་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས། སབས་ད་ེདུས་ཛ་དྲག་
གྱིས་ལམ་སང་ར་ལུག་ཤྱི་ཚར་བ་ད་ེཚ་ོས་དོང་ནང་ལ་སས་པ་ད་ེཚ་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་གནང་ནས། ནང་སྱིད་ཀྱིས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་གོང་གུན་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡདོ་མདེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ད་ེནས་བུ་མ་ོལ་ོན་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་གྱིས་འགན་ཁྱེར་ནས་སྱི་ཚོགས་ནས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་པ་དང་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་
རདེ། ད་ལྟ་གཞནོ་ནུས་གནང་རྒྱུ་དེར་ང་ཚསོ་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། བོད་པ་གཅྱིག་གྱིས་བོད་པ་གཅྱིག་ལ་རོགས་པ་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགའ་བསུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། (Crowd Funding) ཟརེ་ནས། མྱི་མང་པོའ་ིསར་ནས་དངུལ་མང་པ་ོཡར་
བསྡུས་ནས་རགོས་སརོ་བྱ་རྒྱུའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་མ་བཟསོ་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ས་རདེ། ད་ེསྔ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སད་ཆ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། སད་ཆ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་
ན། མོན་ག་ོལ་ཉམ་ཐག་ཨ་ཅག་ཅྱིག་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༨༠ འཛར་འཛར་ཞྱིག་རག་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སད་ཆ་དང་། རསེ་སུ་འདྱིའྱི་
སྒང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེའདྲ་ཐུག་དུས་སྒོར་འབུམ་ ༡༡༢།༡༡༣ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རག་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་རག་དུས་གཞན་པ་དངུལ་ཡོད་མཁན་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་དུས་སད་ཆ་ད་ེའདྲ་འཆད་མཁན་
འདུག ད་ཉམ་ཐག་ལ་ཐ་ོརྒྱག་དགོས་ས་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོདང་། ད་ེའདྲ་གཅྱིག་བྱེད་དགོས་ས་རེད་ཟེར་བ། ད་ེཚ་ོམྱི་
རུང་བའྱི་བསམ་བླ་ོརདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚད་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་སྒེར་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གོང་གུད་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོགོང་གུད་ཀྱི་
ཚད་ད་ེའཛནི་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག མ་འོངས་པར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེག་རང་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྱིན། ཚད་འདྱི་ཟྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སུད་ཚོང་ས་ཁུལ། དཔེར་ན། ཨམ་བྷ་ལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨམ་བྷ་ལར་རོགས་
དངུལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེལོངས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་གྱི་འགྱིག་པ་བྱས། དའེྱི་སྒང་ལ་འཕར་མ་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ཡང་གཞན་པར་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་བསྱིགས་ན་མ་གཏོགས། ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་དང་། མྱི་གཅྱིག སྱིག་
འཛུགས་གཅྱིག་ལ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་རག་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་རང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིང་གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་གནད་དནོ་འདྱི་ལྟ་བུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སུས་རགོས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རགོས་པ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། 
ཚོགས་པའྱི་མྱི་ད་ེའདྲས་དངུལ་བསལ་དུ་ཡོང་འདུག གཞོན་ནུ་དང་། བུད་མེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡོང་དུས། འག་ོལུགས་འགོ་
སྟངས་ཤྱིག་དང་། ཕ་གྱིར་ཚངོ་པ་ཚརོ་ག་ཚོད་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ད།ེ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
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ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་ག་ཚདོ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་འག་ོ
ལུགས་འག་ོསྟངས་ ཤྱིག་ཚད་ལྡན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བོད་པར་བོད་པས་རགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོར་དགའ་
བསུ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཚད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག འདྱི་ཚད་ཏག་ཏག་བྱེད་པར་འག་ོལུགས་
འག་ོསྟངས་ཤྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་རདེ། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་རདེ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚསོ་
འཇནོ་དང་མ་འཇནོ་པའྱི་སད་ཆ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། གང་ལྟར་དནོ་དག་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། གོང་གུད་ག་ཚདོ་ཕྱིན་པ་ད་ེང་ཚོས་
འདནོ་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབཏོན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་རནེ་ག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེདག་ལའང་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་རང་གྱི་
ལས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པས་མ་འདང་བ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། དབུས་རང་ནས་མར་བཏང་། ད་ེའདྲ་བྱེད་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དརེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ཡྱིག་ཆ་
ད་ེང་ཡང་ད་གྱིན་ཕག་ཚོད་ ༣ པ་ཟྱིན་ཚར་བ་བྱས། ཡྱིག་ཆ་དེའང་མ་རྙེད་ནས། ཚོགས་གཙ་ོལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བསད་པ་
ཡྱིན། སྙན་སོན་བྱོས་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད་བཞག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱིས་མ་ཤེས་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་
ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡོད། འདྱི་མར་འགེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་འགེམ་འཐུས་ཀྱི་མཚན་རྟགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཡྱིག་
ཆ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྔནོ་ནས་ཕུལ་
ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་མ་འོངས་པར་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ད་ེའཇགོ་རགོས་གནང་། ང་ཚ་ོལའང་སྟབས་བད་ེབ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་སུད་ཚངོ་བ་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། གང་ལྟར་གོང་གུད་ཕྱིན་ས་དང་། གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚ་ོལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ། ད་ེཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
ད་ེནས་ཀ་ོལྱི་གལ་མཉམ་འབྲེལ་སོར་ལ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སོར་ལ་རེད། གཅྱིག་ནྱི་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་སྔོན་རྩྱིས་བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེབྱུང་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་ག་ར་ེབཟུང་པ་རདེ་ཅ་ེན། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིདམྱིགས་བསལ་རྩྱིས་འག་ོནང་དུ་
སམོ་དངུལ་ཁྱེར་མྱི་དགོས་པ་འབད་བརྩནོ་བྱས་པ་རེད། སམོ་དངུལ་འཁྱེར་དུས་རྟགས་ག་ར་ེབཏནོ་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ང་
ཚསོ་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེགཏན་ཁལེ་མདེ་པའྱི་རྣམ་པ་བཏནོ་གྱི་ཡོད་རདེ། སྔནོ་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐགོ་མར་ཞུ་བའྱི་
སབས་སུ་སོམ་དངུལ་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཁྱེར། འག་ོསོང་དངསོ་སུ་གཏོང་དགོས་དུས་སྒོར་འབུམ་ ༥ ཙམ་གཏངོ་དགོས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལྡབ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཕར་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སྔོན་རྩྱིས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། སྔནོ་རྩྱིས་ཐགོ་མར་གཏན་འབེབས་སབས་དང་། མཐའ་མའྱི་གཏན་འབེབས་སབས་སུ་
ཁྱད་པར་ ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོརྒྱུ་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ད་ེའདྲ་རེན་པས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྩ་བའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་
ནང་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཀདོ་ཡདོ།  
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སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་སབས་བཅ་ོལྔ་པས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་མ་འོངས་པར་ས་
བརྟན་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བར་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་ལ་དམྱིགས་པས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་མགོན་
ཁང། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་དཔགས་པའྱི་མགོན་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དངུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེསྔནོ་མ་ནས་གནང་
བཞུགས་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་གང་ཡོད་པ་ད་ག་རང་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་དང་། དརེ་ང་ཚསོ་ (Petrol Pump) རྒྱག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མགོན་ཁང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ར་ེརེར་མ་འོངས་པར་ས་ོསོས་
འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་དེ། ཚོང་གྱི་ཁེར་གཉེར་བྱས་ནས། ད་ེནས་མར་འགོ་སོང་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིབསམ་བླ་ོ
ཞྱིག་འདུག འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚསོ་མཇུག་སོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མཉམ་འབྲལེ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་རོགས་སརོ་ག་
ཚོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ང་ོབ་ོད་ེཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརེད། ཚོང་ལས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཡྱིན་དུས་
མཉམ་འབྲེལ་ད་ེཚ་ོཉུང་མཐར་ས་ོས་ོས་ོསོས་རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་དགོས་པ་དང་། རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད། མཉམ་འབྲལེ་ས་ོསོའ་ིཤེར་བདག་ད་ེདག་ལ་ཁ་ེཕན་ནས་མར་བག་ོབཤའ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོདགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་གཞྱིས་ཆགས་རྙྱིང་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། སེལ་ཀོབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༤ ཙམ་
ནས་མཉམ་འབྲེལ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་དུང་མཉམ་འབྲལེ་རྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལངས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་གཅྱིག་ནྱི་སྔོན་
རྩྱིས་བཟ་ོཔའྱི་སབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་མ་བྱུང་བ་དང་། གཉྱིས་ནས་སབས་ད་ེདུས་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཀ་ོལྱི་གལ་མཉམ་འབྲེལ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། མཉམ་འབྲེལ་གཞན་ཆ་ཚང་ང་
ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ནས་ང་ཚོས་གཅྱིག་བལྟས་ན་ཟེར་ནས། ད་ེརྱིང་སྔོན་རྩྱིས་ནང་དུ་སླེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རེད། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། སྐུ་ང་ོརྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕོགས་བསོད་
ཕེབས་ནས་ཡར་དྲྱི་བ་བཏང་། དྲྱི་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སླེབས། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་
ཡར་བཏང་ནས། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག གང་མགོགས་མགོགས་བཀའ་
ཤག་ཚོགས་ནས་ལན་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་རསེ་ལའང་དུས་ཐགོ་འབྱརོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་མགོགས་མགགོས་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེ
ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྒོར་འབུམ་ ༢༥ ཞྱིག་གྱི་ནང་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༨ ཅྱིག་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་ས་ེ
གཞུང་ནས་གནང་བཞག་པ་ད་ེས་གནས་ལ་མར་བཏང་ཚར་བ་རེད། འདྱིའྱི་ལྷག་མ་ད་ེངསེ་པར་དུ་ང་ཚསོ་གཏོང་དགསོ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཁ་སང་ང་ཚོས་ལན་འདྱི་མར་ཕུལ་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང། ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་མཐུན་རེན་སར་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ཁག་ལ་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་
སོར་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རདེ། དའེང་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ང་ཚ་ོ
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་དང་། མཉམ་འབྲལེ་ཁག་ད་ེདག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ བར་དུ་ཚགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེན་ནྱིང་ཚོགས་པ་རེད། འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་མན་སར་མཉམ་འབྲལེ་གྱིས་གསུང་གྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
འཁྱིས་ལ་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༥ མཚམས་ལ་གནམ་ཐང་གསར་པ་ཞྱིག་གསར་སྐྲུན་བྱ་འཆར་ཡོད་པ། མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་
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གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡུལ་སོར་ས་ོའཆམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། ཚོང་ལས་གཉེར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་ག་ོསབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་
འདུག དེའྱི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུར་སྒོར་འབུམ་ ༣༥༠ དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཇུག་རོགས་གསུངས་སོང་། ད་ེདུས་ངས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་ཚ་ོམཉམ་འབྲེལ་ལ་དངུལ་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། མཉམ་འབྲལེ་ལ་དངུལ་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། དངུལ་ག་ཚདོ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། 
སྒོར་ (Crore) ༡༢།༡༣ ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྒོར་ (Crore) ༡༢།༡༣ ཟེར་དུས། སྒོར་འབུམ་ ༡༠༠༠།༢༠༠༠།༣༠༠༠ ཞྱིག་
རདེ། སྒོར་འབུམ་ ༡༢༠༠ ཡང་ན་སྒོར་འབུམ་ ༡༣༠༠ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་བར་ལ་སླབེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མཉམ་འབྲལེ་ལ་དངུལ་ཡདོ་
ན། ཁྱེད་རང་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཚོང་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོའགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། ད་ལྟ་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ད་ེག་པར་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་དེ་མྱི་མང་ནས་དངུལ་
བཅོལ་བཞག་པ། མྱི་མང་གྱི་དངུལ་འདྱི་དངུལ་ཁང་ལ་ཡར་བཞག དངུལ་ཁང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥ རག་གྱི་ཡོད་ན། མཉམ་
འབྲལེ་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡ བཟས། ད་ེནས་མྱི་མང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༌༥ སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དསེ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། མྱི་མང་དཀྱུས་མས་སོ་སོའ་ིདངུལ་དངུལ་ཁང་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ ༥༌༥ རག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། 
མཉམ་འབྲལེ་གྱིས་ཡོངས་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ བཟ་ོརྒྱུ་མ་གཏགོས། ངས་ཁངོ་ཚརོ་རྩདེ་མ་ོདང་སྦྲགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་རང་
ཚོར་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་ནང་སྱིད་ནས་བུ་ལོན་རག་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་འཆར་ལམ་འག་ོམ་རྒྱུགས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཁྱེར་གྱི་ཡོད་རདེ་
དམ། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཕར་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་འཁྱེར་གྱི་
ཡོད་རདེ་དམ་ཟརེ་དུས། ད་ེརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་གསུང་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ཀྱི་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་
དངུལ་རེད། མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་རདེ། བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོང་མ་
རག་པ་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་པ་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། སྒེར་ལའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ། གཉྱིས་ཀ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེ
ལས་བསམ་བླ་ོགོང་མ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ད་ེལས་བསམ་བླ་ོམཐ་ོབ་ཞྱིག་བཏང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། མན་སར་རང་
ལ་ཚོང་ཁང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་འདྱི་མན་སར་གཅྱིག་པུའྱི་སད་ཆ་མ་རེད། ད་ལྟ་རང་སང་ལ་དང་སད་ཆ་
གཞན་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། མན་སར་གཅྱིག་པུར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་ཁང་དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ག་ཚོད་
འདུག དང་པ་ོདརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ན། གཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་ང་ཚརོ་ཚངོ་ཁང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ངས་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུར་
ཕན་ས་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེདགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚོང་ཁང་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་རྱིན་པ་ཞྱིག་འབབ་
འག་ོཡྱི་རདེ། ཚངོ་ཁང་དགསོ་ཡདོ་ཟེར་མཁན་ད་ེཚརོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཚངོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་མ་རྩ་ཡདོ་རདེ། དའེྱི་དངུལ་ད་ེསྔནོ་
ལ་ཚུར་བླངས་ནས་གཞུག་མར་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་། ཚོང་ཁང་དེ་ཕར་བདག་པ་ོདེར་རྩྱིས་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་དེའང་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བ། ད་ོབདག་དགོས་མཁན་ད་ེཚོས་ཚུར་དངུལ་
གཡར་ཏ་ེབེད་སོད་བཏང་། དངུལ་ཡོད་ནྱི་ཡོད་རེད། ཚོང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དངུལ་ཡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་
བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབྱས་ནས། ང་ཚའོྱི་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་འདྲ་པ་ོད།ེ ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་
ཚ་ོམ་འོངས་པར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུར་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། 
མཉམ་འབྲལེ་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབྲལེ་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་སྒང་ལ་ལང་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱི་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྒང་ཏགོ་ (Hotel Tibet) དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ (Hotel Tibet) ལ། ད་ལྟ་ངས་ཡྱིག་
ཆ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་གསུང་བའྱི་སབས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ (Hotel 
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Tibet) འདྱི་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ལ་ཁང་ག་སྒོར་འབུམ་ ༦ ལ་བཏང་བཞག་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ང་སྱི་
འཐུས་ཡྱིན་པའྱི་སབས་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྒང་ཏོག་ (Hotel Tibet) དང་དྷ་རམ་ས་ལ་ 
(Hotel Tibet) གཉྱིས་བསོམས་ནས་སྒོར་འབུམ་ ༧༥ ཞྱིག་ཁེ་བཟང་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དུས་ཚོད་མང་པོ་
ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡོང་འབབ་དེ་ཚོའང་མཉམ་འབྲེལ་ལ་བགོ་བཤའ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གོང་མ་ཁྱེར་བ་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོང་ཁྱེར་ནས་སྒང་ཏགོ་ (Hotel Tibet) དང་དྷ་རམ་
ས་ལ་ (Hotel Tibet) ད་ེཚ་ོསྱི་མཐུན་མཉམ་འབྲེལ་ལ་གོང་ཆུང་ཆུང་ལ་བོགས་མར་བཏང་ནས། མཉམ་འབྲེལ་ད་ེདག་
ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རོགས་བྱས་ན་བསམས་ནས་བྱས་པ་རེད། ལས་བསོམས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་ཆེད་མངགས་མཉམ་
འབྲལེ་ར་ེརེའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགསོ་རྒྱུ། མཉམ་འབྲལེ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་པའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་དེར་ས་ཞྱིང་
ཨ་ེཀར་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤྱིང་སོང་འདེབས་ལས་ག་ཚོད་བྱས་ཡོད་རེད། ད་ེནས་འདེབས་ལས་བྱེད་སའྱི་ས་
ཞྱིང་ལྷག་མ་ག་ཚོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་ོསོ་རང་ནས་འདེབས་ལས་ག་ཚོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ལ་བོགས་མ་ག་ཚོད་
གཏོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་ང་ཚོས་ (Workshop) དེ་ཚོའྱི་ནང་ (Tractor) གྱི་མཐུན་རེན་
འདང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གཞན་པའྱི་མཐུན་རེན་འདང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོཆ་ཚང་བྲྱིས་ནས་
འཁྱེར་ཤོག མ་འངོས་པར་ང་ཚོས་མཉམ་འབྲེལ་ལ་རོགས་པ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་དུས། དགསོ་མཁ་ོད་ེང་ཚསོ་སྔནོ་ནས་
ཤེས་བསད་ཡོད་རདེ། སབས་ད་ེདུས་རྩད་གཅོད་བྱདེ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བསད་ཡདོ།  
ད་འག་ོམཇུག་ད་ེཏོག་ཙམ་ལྡོག་འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ད་ེསྔནོ་ལ་ཡོང་ཡོད་ན་ད་ེཚ་ོཚང་
མའྱི་སོར་ལ་ང་ཚོའྱི་དབར་རང་བཞྱིན་གྱིས་བགོ་གེང་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་སོང་ཙང་། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཀ་ོལྱི་གལ་གྱི་ལས་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་སབས་ལའང་བསླེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ། ཁ་སང་ངས་ཡྱིག་ཐགོ་ལའང་
མར་ཕུལ་བཞག་ཡོད། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་མ་བརླགས་པ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་ཟེར་བ་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་
དའེང་ཞུ་ཁག་པ་ོཡོད་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ས་གནས་ལ་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་སླེབས་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ག་རང་མུ་མཐུད་ནས་འཇགོ་དགོས་ཡོད་གསུངས་པ་ད།ེ མང་ཚགོས་ནས་འདྱི་རྒྱུན་ཆགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་
ནའང། ང་ཚ་ོའདྱིར་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་བསད་ཡོད་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་བསད་ཡོད་དུས་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འགོ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ལ་འག་ོདགོས་དུས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་དང་མ་
མཐུན་ད་ེདང་པ་ོལྟ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནད་འགག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་ཡདོ་བཞྱིན་པའྱི་ཀ་ོལྱི་
གལ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དེས་སྔོན་ལ་ཆོད་གན་ལ་ོ ༤ ད་ེཞུས་ཚར་འདུག ད་ེརསེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དུས་ཡུན་དའེང་
ཆ་ཚང་ཚར་འདུག སྱིག་གཞྱི་ལ་མར་ལྟ་བའྱི་སབས་སུ་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ད་ེརྙདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱདེ་གངས་ ༡༨ གང་ལྟར་ལས་བྱདེ་གངས་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ཞྱིག་བས་ོགཞག་གྱི་ཆ་རནེ་སྔནོ་མ་
ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་ད་ེལ་ཚད་ལྡན་གྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་བཏང་བར་
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དུ་ལག་བསྟར་མྱི་བྱ་རྒྱུ། ཡང་ན་དངསོ་སུ་མྱི་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་བྱདེ་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་
ནང་དུའང་བསར་བཅོས་ ཤྱིག་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེགསུངས་པ་རདེ། གོས་
ཚོགས་འཐུས་མྱི་མང་ཆ་ེབས་འདོད་པ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་བས་ོགཞག་པ་ད་ེཚ་ོཡང་བསར་བས་ོརྒྱུའྱི་ཆ་
རེན་ད་ེབསྐྲུན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་ད་ེརྱིགས་ཡང་བསར་བས་ོརྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་
བསོས་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ད་ེད་ེསྔོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེབྱས་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ན། དྲུང་ཆ་ེདམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་བྱུང་ཡོད་རེད། དྲུང་འཕར་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་བྱས་པ་བྱུང་ཡོད་
རདེ། ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་
གྱི་ལྟ་གྲུབ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆ་ེཟེར་དུས། དངོས་གནས་དྲང་གནས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡངོས་ཀྱི་གནས་བབ་རྒྱུས་ལནོ་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ནས། 
སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་གཉྱིས་ཐད་ཀར་བས་ོགཞག་མྱི་ཆོག་རེད། ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། 
ཐད་ཀར་བསོ་གཞག་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེར་ཆ་རེན་གཅྱིག་རང་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ཞབས་གཡར་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། 
དེའང་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ལྷག་བྱེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཞབས་གཡར་བྱེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ད་ེཉམས་མྱོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཞབས་གཡར་བྱེད་ཀྱི་མ་རེད། འདྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཟུང་དྲུང་མན་མ་གཏོགས་བས་ོརྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེསྔ་དྲུང་ཆ་ེ
དང་དྲུང་འཕར་བསོས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་གྱི་འདུག 
ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་དརེ་ཚད་ལྡན་གྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་འག་ོབར་དུ་མ་བས་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ།  
ཕགོས་གཞན་ནས་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ད་ེའདྲ་ཕྱི་ནས་འཁྱིད་ཡངོ་དུས། འདྱིར་ལས་ཀ་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བྱདེ་ད་ེཚསོ་འཇོན་
གྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཀང་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་མཐོང་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཡོད་པའྱི་
ལས་བྱེད་ཚོས་འཇོན་མ་འཇོན་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ། ཁ་ོརང་ལའང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རེད། གལ་སྱིད་འཇོན་གྱི་མེད་པའྱི་དབང་དུ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སུས་ནོར་འཁྲུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོའག་ོལ་སོད་མཁན་ཚོས་ནོར་འཁྲུལ་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ། ག་ར་ེབྱས་ནས་རདེ་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་ལས་བྱདེ་གས་ོསངོ་ཡག་པ་ོབྱདེ་མ་ཐུབ་པ་རདེ། ལས་བྱདེ་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། 
ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་གཞོན་པ་ཞྱིག་གསོ་སོང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒན་པ་ད་ེའཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་ནའང་གཞོན་པ་ད་ེ
ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གས་ོསངོ་བྱེད་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནས་འཁྱིད་ཡོང་དགོས་
ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡདོ་དེ། ད་ེཚ་ོཞུས་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས།  
གང་ལྟར་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་གལ་སྱིད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མུ་མཐུད་ནས་རང་འཇགས་ལྷག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན། ཁྱིམས་སྱིག་ནང་ལ་བསར་བཅསོ་ཤྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བྱདེ་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་རྱིང་
ས་གནས་འག་ོའཛིན། མྱི་མང་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གསུང་སདོ་ཀྱི་རེད། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོའག་ོབཙུགས་ཡོད། ལས་
གཞྱི་མཇུག་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱི་གཅྱིག་ཚར་ན། གཅྱིག་འགོ་འཛུགས་ཡོང་གྱི་རེད། གཉྱིས་གསུམ་མཉམ་དུ་
འག་ོཡྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་གཞྱི་ད་ེབྱདེ་རྱིང་ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེརོགས་སོང་ན། ཁྱེད་རང་ཚང་ཡྱིན་ལབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་དུས་ནམ་
ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེར་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་ཀྱི་
རདེ་མ་གཏོགས། གལ་ཏ་ེམྱི་མང་རང་གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ས་ོསོའ་ིའདདོ་པ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བས་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་ཐད་ཀར་འོས་
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འདེམས་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེཡོད་ཡོད་པ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིས་ང་ཚོའྱི་ལག་པ་བསམས་ནས་བས་ོགཞག་བྱེད་མ་ཐུབ། འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཁ་ོརང་ལ་འབྲེལ་བ་ཞུས་
ནས། ད་ལྟ་ཉྱིན་གའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ་རོགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཆོད་གན་ལས་བྱེད་ད་ེཚོ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེགཞུང་ཞབས་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་
སནོ་གནང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་བས་ོགཞག་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་དམ་ཟེར་དུས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ལྟར་ཆོད་གན་ད་ེ
མང་མཐར་ལོ་ ༤ དང་། ད་ེནས་བསར་དུ་བས་ོགཞག་བྱེད་ཆོག་པའྱི་ཆ་རེན་ད་ེམེད་དུས། ང་ཚོས་བསར་དུ་བསོ་གཞག་
བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྲྱི་བ་མཐའ་མ་ད་ེགངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སོར་ལ་ཕེབས་སོང་། ད་ེདཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་
བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
འདྱིའྱི་སྒང་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་གནང་འདུག དྲྱི་བ་འདྱིའྱི་ལན་འདེབས་ཀང་ལྷན་ཁང་ནས་གང་བཟོས་པ་ད་ག་རང་གོས་
ཚགོས་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་བསླེབ་པའྱི་སབས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབྲག་བསདོ་ནམས་དངོས་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ེརྱིང་ཆ་
ཤས་མ་བླངས་ན་བསམས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་རག་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་ལས་བསམོས་རང་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཚགི་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤོག་གངས་གཉྱིས་པའྱི་ ༢་༡ གཞྱིས་ཆགས་གསར་སྐྲུན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གཞན། དེའྱི་ནང་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གཞན་གྱི་
ནང་ལ་འཆད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་ང་དང་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་མོན་ག་ོས་གནས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་
འགོ་བའྱི་སབས་སུ་དགའ་ལྡན་ནས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་བར་ལ་ལམ་ཞྱིག་གང་ལྟར་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་། 
སྔོན་མ་དེའྱི་ཐོག་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་ནས། སྔོན་མའྱི་ལྷ་ོསྱི་ཟུར་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ། འབད་
བརྩནོ་བྱས་ནས་ཆ་ཚང་འག་ོའཛུགས་གབས་བྱདེ་དུས། ད་ེག་ོབུར་དུ་བརེས་ནས་ཡང་ཕྱིར་འཐནེ་ཆགས། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
མྱི་མང་མང་པོར་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་འདུག བླ་ོའཚབ་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་མོན་གོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་རྒྱ་
གར་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་འབྲལེ་བ་ཆ་ཚང་བྱས་ནས་འག་ོའཛུགས་གབས་བྱདེ་དུས། དའེང་ག་ོབུར་དུ་སྒང་ཏགོ་ཏུ་
གནས་སོས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་བཏང་། ཡང་ད་ེཕར་འགགས། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད། ད་ེནས་ད་ལྟ་གནད་དོན་དེའྱི་
རེན་པས་ཟླ་བ་མང་པ་ོཕར་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། ང་དང་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་གཉྱིས་
ཀས་མ་འོངས་པར་ལས་དནོ་ག་ར་ེལྷག་ཡོད་ནའང་མཇུག་སངོ་རགོས་གནང་། ངེས་པར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་འབྲལེ་བ་ག་འདྲ་ཞྱིག་
བྱདེ་དགོས་ནའང་བྱེད་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་རང་འག་ོབཙུགས་ནས་རྒྱ་ལམ་
ལས་དང་ལས་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག མ་ཟད་ས་གནས་རདེ། ཕག་མཛོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མས་ད་ལྟའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཧུར་ཐག་བྱེད་མཁན། མྱི་མང་གྱི་གདངེ་འཇོག་ཆནེ་པ་ོགནང་གྱི་འདུག 
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ཕག་མཛོད་རྣམ་པས་གདེང་འཇོག་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག མ་ཟད་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱིས་ཧ་
ཅང་གྱི་བསྔགས་བརོད་གནང་གྱི་འདུག བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དེའང་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་ཕག་ལ་
འབྱོར་ཡོད་ཤག་དང་། གཟྱིགས་ཡོད་ཤག་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕུལ་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་བར་ེདགསོ་གང་རདེ་ཟེར་དུས། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཀ་ོལྱི་གལ་དང་འབྲལེ་ནས་གསུང་མདགོ་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཕལ་ཆརེ་ལན་སོད་སྱིད་པ་རེད། བཀའ་ལན་ཕེབས་མདོག་རེད། རེད་ད་ེསྱིར་བཏང་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དེར། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ས་གནས་ཆུང་བ་ལ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་ལམ་དང་
ལུགས་སོལ་ཡོད་ས་མ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆེ་བ་གཅྱིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཆུང་བར་བཏང་བ་ལ། ཡང་ན་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་དེས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བསད་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་འདོད་པ་མྱི་ཁེངས་པ་ད་ེའདྲའྱི་གཏོང་བའྱི་ལུགས་སལོ་མ་
གཏོགས། མྱི་མང་གྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེལ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པར། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཞྱིག་
ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ནས་ཆུང་ཤོས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་རེས་ལ་
ཁ་ོརང་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཞྱིག་རདེ་འདུག གཅྱིག་བྱས་ན་གནས་རྱིམ་ལ་བལྟས་ནས་བཏང་ཡོད་མྱིན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། 
གཞན་འཕ་ོའགྱུར་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། མྱི་
མང་གྱི་གདངེ་འཇགོ་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་དང་འབྲལེ་མཐུད་ཡག་པ་ོཡོད་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱབ་སརོ་ཚད་ཐནོ་
པ་ོཡོད་མཁན། ད་ེའདྲའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་འཕ་ོའགྱུར་བཏང་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཐུག་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཨམ་བྷ་ལའྱི་ཁོམ་ར་མ་ེསོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ངས་འཆད་འདོད་མེད་དེ། ད་ེརྱིང་འཆད་དགོས་བྱུང་སོང་། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚར་བ་ད་ེབསར་
སློག་བྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་མདགོ་མདོག་མང་པ་ོབཤད་ཀྱི་འདུག དེར་ངས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མཐངོ་
གྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་ཁོམ་ར་ད་ེདག སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་སོང་། མ་འོངས་
པར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཁོམ་ར་ད་ེཚ་ོམ་ེསོན་ཤོར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྱབ་ཚད་ག་ར་ེསེལ་ཡྱིན། ཁོམ་ས་གཅྱིག་
ལ་ག་ཚོད་སད་ཀྱི་ཡྱིན། ནང་མྱི་གཅྱིག་ལ་ག་ཚོད་སད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེའདྲའྱི་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། ཚར་
ཚར་བ་ལ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་རདེ་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་རེད་འདུག དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་དགསོ་རདེ་མདོག་མདགོ་བཤད་ན་
ཡག་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། བལྟ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་རེད། དེ་གཞག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་
མདགོ་མདགོ ད་ལྟ་རག་ཚར་བ་ད་ེཚརོ་རག་པ་རདེ། ག་ར་ེརག་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཞོག་ཤོག ངས་སུན་པ་ོབཟ་ོདགསོ་པའྱི་
དགསོ་པ་མཐོང་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ད་ེརསེ་མ་བཀའ་ལན་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསུངས་སོང་། དརེ་དྲྱི་བ་དྲྱི་རྒྱུ་མདེ།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལ། ༼ག༽ ས་ོནམ་བུན་གཏོང་ལས་འཆར་ཐད་རེད། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་སྙན་ཞུ་
མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བུ་ལོན་གཡར་རོགས་ཞུས། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུའྱི་མ་རྩ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ས་རེད། སབས་ཤྱིག་ལ་ཆ་ཚང་
གཡར་འདུག སབས་འདྱིའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཡར་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྙན་ཞུ་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ནའང་གཡར་གྱི་ཡོད་ས་མ་
རདེ། ག་ར་ེབྱས་འདུག་ཟེར་ན། ཧ་ལམ་ཆ་རནེ་མ་ཚང་བའྱི་མདོག་མདགོ་བཤད་ནས་རྩ་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་
ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཉ་ེའཁོར་ལ་ཁ་ཤས་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ཆོག་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་གཡར་མྱི་ཆོག་པ་ག་ར་ེ
བྱས་རདེ། ཆ་རནེ་ཚང་བ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་འདུག  མ་འངོས་པར་ཁང་པ་བསྟན་རྒྱུ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཁང་པ་ད་ེལ་
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བསྟན་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ཤས་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ན་འགྱིག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པོ། ཁ་ཤས་ལ་མ་གཡར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་
པར་ཐུག་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤོག་གངས་ ༡༥ པའྱི་ནང་༼ཆ༽ དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་རགོས་སོར་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ང་དང་ཕག་སྦྲེལ་སྐུ་ོངདེ་གཉྱིས་མནོ་ག་ོལ་
འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་དང་བླངས་དམག་ཟུར་གྱིས་ར་ེབ་མང་པ་ོབཅོལ་སངོ་། ཁག་ཅྱིག་བད་ེསྲུང་དང་འབྲལེ་
བ་འདུག རེས་མ་འདྱིའྱི་སོར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟའྱི་དང་བླངས་རགོས་སོར་ཟརེ་བ་ད་ེདམག་ཟུར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ཕ་ོ
ཧྲེང་ལྷག་སོད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། ཧ་ཅང་གྱི་ཉམ་ཐག་ཅན་མང་པོ་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཐད་ལ་རོགས་སོར་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་ནན་སྐུལ་ཞུས་སོང་། སབས་ད་ེདུས་ལས་བསམོས་ནང་ལའང་བྲྱིས་བཞག་ཡོད། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེའདྲའྱི་དམག་ཟུར་ཕ་ོཧྲེང་ད་ེཚོར་འཚ་ོསྣནོ་གྱི་རོགས་སརོ་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་
རདེ། ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ེཙམ་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱིའཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༨ ཞུས་ཡོད། ཁྱོན་བསོམས་པའྱི་ཨམ་བྷ་ལར་ཁྱྱིམ་ཚང་
གངས་ ༢༨ ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁོམ་སྟོན་སའྱི་ས་ཆ་གཉྱིས་འདུག ད་ལྟ་མེ་སོན་ཤོར་ས་དེར་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨ 
དང་། ཁོམ་ར་༡༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ལྟ་ངས་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢༨ ཞུས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ཁ་ོརང་ཚོས་
ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༨ ལ་ས་ཆ་དེར་ཁང་པ་ཐེབས་ཆག་རེ་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག ས་ཆ་ད་ེལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་དེ་
བཏོར་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱེད་རང་ཚརོ་ཕར་ནས་ས་ཆ་ཞྱིག་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ས་ཆ་ད་ེལེན་པར་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༨ ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གས་ོ
བའྱི་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། ངས་ད་ལྟ་གངོ་ལ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོས་འདས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ད་ེམ་འོངས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པའྱི་
ལམ་སྟོན་དགོས་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འདས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བྲལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བྲལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་ཉ་ེལམ་འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་འཁདོ་ཡོད་ཀང་། གལ་པ་ོཆ་ེ
ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཁོང་རྣམ་པས་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་སབས་
སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ཁ་སང་ང་དང་ངའྱི་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་
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འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལགས་ང་གཉྱིས་ཨུ་ཊར་ཁནཊ་མངའ་ས་ེརུ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་སྙན་ཞུ་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་
བྱུང་སོང་། བྱས་ཙང་ས་ེར་ལྡུན་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་སྱིད་སྡུག་ཚོགས་པའྱི་མཚན་གཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གངས་ 
༡༠༨ ལ་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ངེས་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་། ངས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སོར་གསུངས་
གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བལ་ཡུལ་ནང་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་
སོད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་ཚད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
ཁངོ་རྣམ་པའྱི་བུ་ལའང་སདོ་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་མེད་པའྱི་རནེ་གྱིས་དངུལ་ཁང་ཕ་ེརྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མ་ོཊ་
བེད་སེད་གཏོང་ཆོག་པའྱི་ལག་འཁྱེར་དེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྱིར་བཏང་གྱི་དགོངས་པ་གང་བཞསེ་ཡོད་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་གནང་ཡོད་ན་ག་ར་ེགནང་ཡོད་རདེ། གལ་
སྱིད་གསུང་ཐུབ་འོས་པ་ཡྱིན་ན་གསུང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༧ ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་ག་ོསབས་ཞུ་མཁན་གངས་ ༡༡ བྱུང་སོང་། 
དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ཚང་མས་ཕག་རངོ་གནང་གྱི་འདུག དང་པ་ོནས་བརངས་ན་ཚགོས་གཙོས་སྟངས་
འཛིན་བྱས་པ་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་འབུལ་རྒྱུ་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་མང་པ་ོམང་པ་ོཆགས་ཡོང་དུས། ང་ཚོར་ཉྱིན་གངས་ ༣ མ་
གཏོགས་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བསོམས་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ ༡༢ ལ་གོ་སབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་དང་དོགས་འདྲྱི་
འགའ་ཤས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པ་ོདེར། ང་རང་ཚའོྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་མཐུན་རེན་སོར་
སདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་འཇགོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། སྱིད་བྱུས་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་
ལ་རྒྱ་གར་མངའ་གཞུང་ཐགོ་ནས་རོགས་རམ་རག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་བྱུས་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ ༧ ཙམ་ཕྱིན་འདུག སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གནད་དོན་
འགའ་ཤས་ཐོག་ཏོག་ཙམ་སེམས་འཚབ་སེ་དགོས་པ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སབས་ད་ེདུས་སྱིད་བྱུས་དོན་ཡོང་དུས། 
ཐེངས་དང་པ་ོཡྱིན་པ་སོང་ཙང་ལམ་སང་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འུར་ས་བརྒྱབ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་
བྱུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དབུས་གཞུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས། ཡང་བསར་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་གུ་ཡངས་བ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཁ་ེཕན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་ཞྱིང་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། ས་ཞྱིང་དང་འབྲེལ་བའྱི་
གནད་དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྩ་བའྱི་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ཞྱིང་དང་འབྲལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་
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རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་མའྱི་ས་ཞྱིང་མ་དེབ་ནང་ཡོད་སོད་མཁན་ཚོའྱི་ཕ་མ་འདས་གོངས་
ཕྱིན་ནས། དེའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་ད་ེད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོར་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད།  ད་ེ
བཞྱིན་ས་ཞྱིང་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིང་ཁ་མ་བཏབ་ནས་སྟོང་པ་ལུས་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོསྟོང་པ་ལུས་
པར་བརྟེན་ནས་ཡུལ་མྱིས་ཧམ་ཟོས་བྱས་ནས་ས་ཆ་ཤོར་བ་ད་ེའདྲ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡོད་རདེ། 
གང་ལྟར་ང་ཚོས་མ་འོངས་པ་ལ་ས་ཞྱིང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། གང་ལྟར་བོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་བེད་སོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཞྱིང་ད་ེསྟོང་པ་མ་ལྷག་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་པ་
ཞྱིག་ལ་ཁ་ེཕན་རག་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སེལ་ཀོབ་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ནས་ཡོང་མཁན་བོད་པ། གཞྱིས་ཆགས་ཁོངས་སུ་མེད་པ། ཁ་འཐོར་གྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
སལེ་ཀོབ་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་ལའང་ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡོད་རེད། 
གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིས་ས་ཆ་ཧམ་ཟོས་མ་བྱས་པ་དང་། ས་ཞྱིང་བེད་སོད་ཡག་པོ་ཡོང་རྒྱུ། གཞྱིས་
ཆགས་ས་བརྟན། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། མ་འངོས་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་བོད་པར་གནང་བཞག་
པའྱི་ས་ཆ་འདྱི་བོད་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་ན། ཁ་ོརང་ལ་མཐུན་རེན་དང་། གང་ལྟར་ཡག་སྙྱིང་དགོས་
མཁ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ཕན་ཚུན་མོས་མཐུན་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་མེད་འག།ོ བསམ་ཚུལ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་ད་ེས་ེལྡན་ས་ོནམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སྒང་ལ་
གཞྱི་བཟུང་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། བར་སབས་ཤྱིག་ནས་ས་ེལྡན་གྱི་ས་ོནམ་དའེང་གང་ལ་གང་འཚམ་ལམ་འག་ོམ་ཕྱིན་ནས། འག་ོ
སོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ནས། དའེྱི་རསེ་ལ་ས་ེལྡན་གྱི་ས་ོནམ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རས་ལུད་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་
སྱིད་བྱུས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་བསད་པ་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་
འདྱི་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་ཁ་ོན་ཆེད་དུ་ཡྱིན་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན། ད་ེགཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སེང་ལོར་ཉེ་འགམ་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདག་དབང་དུ་ཡོད་པའྱི་ནྱི་ལ་མང་ག་ལར་ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་ ༥ ཡོད་རདེ། ཨ་ེཀར་ ༥ དརེ་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་གོང་མ་སབས་སུ་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་བསྱིགས་པ་རདེ། འདས་
པའྱི་ལ་ོམང་པོའ་ིརྱིང་ས་ཆ་ད་ེབེད་མེད་ཆགས་ཏ་ེསྟོང་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོགས་མ་འོངས་པར་
གང་ལྟར་ཡག་སྙྱིང་། ཡང་ན་ཚད་ལྡན་བེད་སོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ེམྱིན་ས་ཆ་ད་ེཚོང་བསྒྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ད་ེབེད་
སདོ་བྱས་ནས། ལས་གཞྱི་གཞན་ཐོག་བེད་སདོ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བེད་མེད་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་
ཅ་དངོས་དེའང་བདག་པོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ། ཁང་པ་ད་ེཚོའང་ཉམས་བསད་ན། མཐོང་སྣང་ལའང་བདེ་པ་ོམེད་བསད་པ་རེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཞོར་ལ་ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡ ལ་རེད། ཚེས་ ༢ ལ་སེལ་ཀབོ་གདན་ས་ཆནེ་པ་ོབཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པའོ་ིགདན་ཞུ་བྱས་
ནས། ལ་དྭགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་འཇམ་དབྱངས་ཚ་ེརྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་དང་། 
ཧནོ་སུར། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་བཅས་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་སངོ་། གཙ་ོབོར་གདན་ཞུ་བྱདེ་མཁན་ད་ེབཀ་ཤྱིས་ལྷུན་
པའོ་ིདགནོ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ཞརོ་ལ་ཁ་ོརང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་གྱི་ངོས་ནས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལོ་གསར་ཚེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་ལ་ཁ་ོརང་སྐུ་མགོན་
གཙོ་བོར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། མྱི་མང་ཚོར་གཏམ་བཤད་དང་། ཁོང་གྱིས་བོད་པར་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཤ་ཚ་ཡོད་པའྱི་
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གཏམ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སབས་དང་དུས་ལ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་སོར་ཕེབས་པའྱི་
སབས་སུ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ནས་ཞུ་གཏུག་གྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སངོ་། ཁངོ་གྱི་ངསོ་ནས་སལེ་ཀབོ་ཙམ་མ་རདེ། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་ཧོན་སུར་རེད། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་རེད། ཚང་མར་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་བོད་པས་ཞུ་
གཏུག་ག་ར་ེབྱས་པ་ཚང་མར་ང་ོབཞེས་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཁས་ལེན་གནང་སོང་། ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ནས་རྩ་བའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁངོ་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞེས་ཕག་བྲྱིས་གནང་རོགས་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་ལ་ཉ་ེཆར་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།   
 ད་ེནས་ཞོར་འཕྲོས་ཤྱིག་ལ། ཉེ་ཆར་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཡར་འཛུལ་ས་དེར་ཕྱིས་སུ་རྒྱལ་སྒོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
བརྒྱབ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྒོ་ཆེན་པ་ོད་ེམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལབ་སོད་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་སྒོ་འདྱི་ལ་འག་ོསོང་སྒོར་འབུམ་ ༣༥ 
བཏང་བ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་སྒོའ་ིདབྱྱིབས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྒ་ོད་ེལས་ལྡབ་གསུམ་ཆ་ེབ་
ཡོད་རདེ། འདྱི་རྒྱལ་སྒ་ོདརེ་སྒརོ་འབུམ་ ༣༥ འག་ོསོང་བཏང་བ་ད་ེབེད་མེད་རདེ། འདྱི་རྒྱས་སོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་
ཟརེ་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འདྱི་འདྲའྱི་ཚརོ་བ་དང་ལབ་གེང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་
ཚསོ་ད་ེའདྲའྱི་ཨར་ལས་རྱིགས་བརྒྱབ་པའྱི་ཐགོ་དམ་འཛནི་གནང་རྒྱུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསམོས་དང་འབྲལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དང་པ་ོ
དེར་ནང་སྱིད་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདུག མོན་ག་ོགསར་འབྱོར་དང་འབྲེལ་ནས་ཁང་པའྱི་ལས་
གཞྱི་ད་ེའཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས་བར་སབས་ཤྱིག་རྒྱ་ནད་སབས་སུ་འཇུག་སོང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག ད་ལྟ་ལན་འདེབས་ནང་དུ་གསལ་ཡོང་གྱི་འདུག 
དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསར་འབྱརོ་རྣམ་པ་ནས་ལྷག་པར་དུ་མྱི་ས་ཚ་ོཡྱིན་ན་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་འག་ོའཇུག་ས་གང་
ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། གསར་འབྱརོ་བ་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོཡྱིན་ན་ས་ོསོས་ཁྱིམས་སྱིག་ཁུར་བ་ཡྱིན་ན་དགོན་སེའྱི་ནང་ལ་བསད་ས་ཡདོ་
རདེ། དརེ་རྐང་བརང་ལག་བརང་བྱདེ་ས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནས་ཚུར་སླེབས་པའྱི་གསར་འབྱོར་བ། ལ་ོན་
ཡར་སླེབས་ཚར་བ་ད་ེཚོས་ལྟ་ོག་ོདེའང་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསལ་མ་ཐུབ། མཐའ་ན་བསད་ས་ཡང་ཁང་ག་སད་
ནས་སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། སེམས་པ་ས་ོཔ་ོདཔ་ེཡོད་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་
གོང་མའྱི་སབས་སུ་སེལ་ཀོབ་རདེ། མོན་ག་ོགསར་འབྱརོ་སོད་ཁང་སོར་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཨ་མཆགོ་བཙུགས་སོད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རེད། མོན་ག་ོད་ེཡང་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་བྱེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚརོ་ང་ོབཞསེ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་མཇུག་སོང་འག་ོབཞྱིན་པ་དརེ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་ཡོད།  



73 

ད་ེདང་མཉམ་དུ་འབོད་བསྐུལ་དང་ར་ེབ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། ཉ་ེཆར་ས་ེར་ལྡུན་འགོ་
བའྱི་སབས་སུ་ཆལོ་གསུམ་གསར་འབྱརོ་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༠༨ ཅྱིག་འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། རྩ་
བའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༠།༡༩༩༠ ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་པ་ད་ེདག་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
ཁང་པ་སད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་ཁང་པ་ཡོད་པ་དེར་ངའྱི་ནང་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
མཛུབ་མ་ོའཛུགས་ས་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནས་གསར་འབྱརོ་བ་སླེབ་མཁན་གས་ད་ེབཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མྱི་ཚང་
ཏགོ་ཙམ་གནས་བབ་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་ (Building) ནང་ལ་འག་ོདུས། ད་ེཚའོྱི་ཁང་པ་རྙྱིང་པ་དརེ་ཁ་ོཚསོ་ཁང་ག་སད་ནས་
སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཕ་གྱིར་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་བད་ེསྡུག་ཞུས་སོང་། 
དེའྱི་སབས་སུ་ང་ཚ་ོཡོང་རྒྱུ་ད་ེསབས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། ས་གནས་འགོ་
འཛནི་བརྒྱུད་ནས་ནང་སྱིད། ཐད་ཀར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེབཀའ་ཤག་ཡྱིན་དུས། ད་ེལའང་རྣམ་པ་ཚོས་ཡང་ནས་ཡང་
དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་ཁོ་རང་ཚོས་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག སྱིད་སོང་
གསར་པ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྡུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་གཉྱིས་ཕ་གྱིར་འག་ོབའྱི་སབས་སུའང་གསུངས་སངོ་། ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡདོ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚ་ོའཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་ཁག་ད་ེདག་ནང་
སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརྩྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སོད་ཁང་དེ། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཞྱི་
ལྔའྱི་ནང་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གནངོས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་སོད་པའྱི་སབས་སུ་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་ཚོས་སྙན་ཞུ་
ཁུར་ནས་ད་ེག་རང་བསླབེས་སོང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལའང་བསླབེས་སོང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཕལ་ཆརེ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ་ཡོད་རེད། སྒོ་སར་བཅར་དུ་ཕེབས་སོང་། བད་ེསྡུག་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ད་ེལའང་ད་རྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀའ་
ཤག་སབས་སྔནོ་མའྱི་སབས་སུའང་ཞུས་ཡོད། སབས་སྔནོ་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་བ་རདེ། 
ང་ཚོ་གཞྱིས་འབྱོར་ཁག་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་ལྔ་བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་གདྱིང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མྱི་མེད་ནའང་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
འདྱི་མཐངོ་གྱི་མ་རདེ། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་ད་ེམཐོང་བ་ཡྱིན་ན། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ངས་ད་ེསྔའང་དཔ་ེད་ེབཞག་
པ་ཡྱིན། གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་དང་། འཁྲུངས་སར་དུས་ཆནེ་སབས་སུ་རྐུབ་བཀག་མར་ཁ་སློག་མཁན་དང་། འགོ་ནས་ཡར་
ཁ་ལྟ་མཁན་མང་ཉུང་འདྲ་འདྲ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཙན་བྱལོ་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མྱི་ད་ེརོགས་ལ་ཉ་ེཡོད་རེད། ཁ་ོཚོའྱི་མཛད་སྒ་ོདང་གནས་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་དྲྱིལ་བསགས་ལོག་
པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཁ་ོཚོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
གསར་འབྱོར་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གསར་འབྱོར་གས་ད་ེདག་ནརོ་བུ་གྱིང་
ཁའྱི་ཉ་ེའཁརོ་ལ་གསར་འབྱོར་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚརོ་ཁལ་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཁལ་ཟེར་ན། ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ སང་ཉྱིན་གཞུང་གྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། མྱི་ར་ེརེར་
ངེས་པར་དུ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། མ་ཡོང་ན་གཅྱིག་གཅྱིག་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིར་ཡང་ད་ེབཞྱིན་ཡོང་རྒྱུ་
རདེ་མ་གཏགོས། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ར་ེབ་བྱདེ་ས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་སྟོད་པ་གོང་གསབེ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་
འག་ོདུས་བུ་ཕྲུག་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་རེད། ཁང་པ་མང་ཆེ་བ་གསར་འབྱོར་བ་ཚོར་ཁང་ག་བཏང་། གྲྭ་བཙུན་ཡན་ཆད་
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ནས་ཁང་ག་སད་ནས་བསད་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅུ་དང་བཅོ་ལྔའྱི་ནང་
བཞུགས་སྒང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འདུ་འཛོམས་ཤྱིག་བྱདེ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཡྱིན་དུས། དུས་
ཚོད་དང་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་ཆོལ་གསུམ་གསར་འབྱོར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་སོད་ཁང་ད་ེཕུགས་རྒྱང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་འགོད་རོགས་གནང་། ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
གནད་དནོ་གཅྱིག་ད་ེང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་རདེ། ད་རྱིང་ནང་སྱིད་ལ་འབྲལེ་ཆགས་ཡོད་དུས། ད་ེསྔནོ་ང་
ཚསོ་ (R.C.) ད་ེདུས་འགངས་བྱདེ་པའྱི་སབས་སུ་ལ་ོ ༥ སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ོ ༥ མ་སད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེདངུལ་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དེར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ་འདུག  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ (R.C.) དུས་འགངས་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་དེའྱི་མཉམ་དུ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཟེར་ནའང་རེད། 
ཡོངས་གགས་སུ་རང་བཙན་ལག་དབེ་ཀྱི་ (Copy) འདྲ་བཤུས་སོད་དགོས་པའྱི་ཆ་རནེ་ཞྱིག་གཞྱིས་ཆགས་འགའ་ཤས་ལ་
འདྱི་སླེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ད་ེཚ་ོགས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཚོར་བ་ད་ེག་རང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་
སེམས་པ་ས་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོར་བཙིར་ཡོང་གྱི་འདུག་
བསམས་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ནང་སྱིད་ལ་འགན་ཡོད་དུས། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད་
འདུག ས་གནས་འག་ོའཛནི་སབས་གཅྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིན་ཆད་རྒྱ་གར་གྱི་འདྱི་ལམ་སལོ་ལྟ་བུ་
བརྩྱིས་ནས། ལམ་སོལ་ད་ེལ་མ་ཕྱིན་ན་ཇ་འཐུང་ས་ལེན་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གནད་དོན་མཐའ་མ་དེར། ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོསློབ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚ་ོལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་
ཡྱིག་སང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འདུག ལས་བསམོས་འདྱི་ལ་ལྟ་དུས་འདྱི་ལས་བལྟས་ན། ཀར་ན་ཊ་
ཀའྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་ལས་འཆར་འོག་ཟརེ་ནས་འདུག ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་རོགས་དངུལ་འགོ་ལ་མ་རདེ། ང་དག་ེབཤསེ་ཐནོ་ཚར་
མ་ཚར་བའྱི་སབས་སུ་ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པ། ད་ེསྔོན་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ཁག་དང་། གང་ལྟར་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཏཱ་
ལའྱི་བླ་མ་མཐ་ོསློབ་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་སོང་ཆེད་ཁོང་ཚ་ོཕལ་ཆེར་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱིན་ནས་
ལ་ོ ༡ ཙམ་རེད། ད་ེལའང་ངའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་
དགངོས་གཞྱི་ད་ེརླབས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ེརྒྱ་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེསྔནོ་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སབས་སུ་འབྲལེ་ཡདོ་
ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་དང་རེན་པས་ཐགོ་ནས་རདེ། ངས་འབོད་བསྐུལ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་ཅ་ེན། རྱིས་མེད་ཆོས་ས་ེཁག་ལ་ང་ཚ་ོལ་ོཚད་ད་ེའདྲའྱི་དག་ེབཤེས་དང་། མཁན་པ་ོཐོན་མཁན། སླབོ་དཔོན་ཐོན་མཁན་
མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ དང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ཙམ་ནས་བོད་ལ་གཉནེ་འཕྲད་འག་ོརྒྱུའྱི་ 
(Pass) བཀག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ང་ཚའོྱི་ལ་ོཚད་ཀྱི་དག་ེབཤེས་དང་སློབ་དཔོན་མང་པ་ོཞྱིག་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་
བསད་ཡདོ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ག་ོསབས་ཤྱིག སྔནོ་མ་ངས་འཛིན་སོང་གོང་མའྱི་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གྱིང་ལ་གལ་ཏེ་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་མེད་ན། རྱེིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་གྱི་དགེ་བཤེས་དང་། 
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མཁན་མ།ོ སློབ་དཔནོ་ཐོན་མཁན་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ད་ེལ་ལ་ོ ༣ རྱིང་སད་ཡྱིག་གྱི་སོང་བརྡར་བྱདེ་ས་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། མཐུན་རེན་གྱི་ཆ་ནས་བྱས་ན་རྱིས་མེད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་རེད། རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ནང་ལ་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་
མཁན་ཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་རག་པ་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིང་རོགས་གནོངས་ཟེར་ནས། 
སབས་ད་ེདུས་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེགནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་གཅྱིག་རདེ། ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་གསར་པ་སླེབས་ཡོད་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་ནས་ཚུར་སླེབ་མཁན་དང་། ང་ཚོའྱི་ལ་ོཚད་རྱིས་སུ་
མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ས་ེནང་ལ་བོད་ལ་ཕར་འག་ོས་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སློབ་སོང་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནྱི་ཐོན་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
འདྲ་བྱས་ནས་སོད་མཁན་ཚརོ་༸གངོ་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསྔནོ་བཀའ་སློབ་ད་ེལྷ་ོཕགོས་རང་པ་མ་རདེ། བཀའ་སློབ་ད་ེ
གདན་ས་ཁག་གྱི་དག་ེབཤེས་བཞག་ནས་རྒྱུད་སྟོད་ལ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་དག་ེབཤེས་གངས་ ༧༨ བྱས་པ་ཞྱིག་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་ཕ་ོབྲང་ལ་མཇལ་ཁ་བཅར་བ་རེད། སབས་ད་ེདུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཁྱེད་ཚོའྱི་ལོ་ཚད་ལ་བལྟས་ན་ལ་ོཆུང་
ཆུང་རེད། ཁྱེད་ཚོས་ནང་དོན་རྱིག་པ་སངས་ཚར་རེད། སད་རྱིགས་སོང་དགོས་རེད། སབས་ད་ེདུས་སད་རྱིགས་སངས་
ནས་ད་ལྟ་ཡག་པ་ོཆགས་མཁན་ཡང་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དུས་ང་ཚོས་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
དགོངས་བཞེད་དེ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཡང་། རྩ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཉྱི་ཧོང་དང་། དེ་
འདྲའྱི་སད་ཡྱིག་སོང་སའྱི་ས་མྱིག་ལ་གཞུག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཏོན་པ་ད་ེལའང་རྱེིས་མེད་གྲྭ་བཙུན་ཁག་གྱི་མཚོན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་མ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་འདུག མཐའ་མ་ད་ེཚ་ོགས་སྒེར་གྱི་ཆོས་ཚགོས་ད་ེ
འདྲའྱི་འཛིན་སོང་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཞ་ེདྲག་གྱི་ཕན་རླབས་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་
དུས་སད་ཡྱིག་རྨང་གཞྱིའྱི་འཛིན་གྲྭ་གཅྱིག་དང་། ད་ེལས་མཐ་ོབ་གཅྱིག ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཟླ་སྱིལ་གཏངོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སློབ་གྲྭ་སྟོང་པ་ཡོད་ས་ད་ེའདྲར་ལ་ོགསུམ་གྱི་སད་ཡྱིག་སོང་སའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་སློབ་གྲྭ་གཞན་དང་འདྲ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། གཞན་དག་ལ་ཤེས་ཚད་དཔག་པའྱི་རེད། ང་
ཚ་ོནང་དོན་རྱིག་པ་ཐོན་མཁན་ཚོས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ལག་འཁྱེར་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་ཞ་ེདྲག་མྱི་དགོས་དུས་
ག་ཆ་ཡང་ད་ེཙམ་ཞྱིག་རདེ། ག་ཆ་ད་ེཚ་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མྱིང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། སབས་ད་ེ
དུས་མཐུན་རེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་
ཚགོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ན། དེའྱི་མཉམ་དུ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མཐུན་
རནེ་མཉམ་དུ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛནི་སོང་གྱིས་ད་ེསེམས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དའེྱི་ཐགོ་ལ་མོན་ག་ོདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། མོན་གའོ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེལ་ོསྔནོ་མ་ང་
ཚ་ོའཛནི་སོང་གྱི་ལས་བྱེད་གངས་ ༥༠༠ ནང་ནས་མྱིག་དཔ་ེའསོ་པའྱི་བྱ་དགའ་རག་མཁན་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རདེ།  ས་
གནས་མོན་ག་ོའདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཆནེ་པ་ོརདེ། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་སྟབོས་ཆེན་པ་ོརདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་
ལམ་ཁའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཀར་ན་ཊ་ཀ་དབུས་གཞུང་ལ་ལྷ་ོསྱི་ཟུར་པས་དཀའ་ལས་བསནོ་པ་རེད། ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གྱིས་མཇུག་སོང་བྱདེ་ལ་ཉ་ེབའྱི་སབས་ད་ེལ་འཕྲལ་དུ་འཛནི་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ན་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཞྱིག་སྒང་ཏོག་ལྟ་བུ་ཁ་འཐོར་ས་
གནས་སུ་བཏང་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་མང་ཚགོས་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་འདྲ་མྱིན་སནོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ངས་ད་ེཚའོྱི་སརོ་ལ་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་སནོ་འདོད་མེད། འགེལ་བཤད་གང་བརྒྱབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དོན་ལ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ལྟ་བུ་གནང་སོང་བསམ་པ་
འདྲ་པ་ོཞྱིག་ང་ལའང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མོན་ག་ོབོད་མྱི་ཚའོྱི་ར་ེབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་རྱིས་སུ་
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མ་ཆད་པའྱི་དགོན་ས་ེཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་དག་ེའདུན་ཚོའྱི་ར་ེབསྐུལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་ལམ་
ཁའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༦ ལ་འག་ོབཙུགས་ནས་ལས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད། མ་
འོངས་པར་སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་ནས་ལས་བྱེད་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཡང་ཆ་ཚང་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་
གྱི་སྒ་ོནས་ཁ་བྲལ་ནས་མ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག སབས་དང་དུས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགའ་ལྡན་ནས་གཞྱིས་གོང་ ༣ པའྱི་བར་ལ་ལམ་ཁ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་པ་དེ། ད་ལྟ་མཐའ་མའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་བའྱི་སབས་སུའང་གཅྱིག་མཚུངས་
ཤྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ས་གནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་མུ་མཐུད་
ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚར་སོང་ན་ཁྱེད་རང་གྱི་ལས་ཀ་ཚར་སོང་ཞསེ་ཡངོ་གྱི་མ་རདེ། ས་གནས་
གཅྱིག་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་རེད། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོང་གྱི་རེད། 
ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་རེད། ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་མ་རེད། མངོན་
གསལ་དོད་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་ཁང་པ་དང་ལམ་ཁ་ད་ེཚ་ོརེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་གཞྱི་གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོ
ཆ་ཚང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་སླེབས་མྱི་སླེབ་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལས་ཀ་འདྱི་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ས་
གནས་འག་ོའཛནི་འདྱི་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ལས་ཀ་ད་ེདགག་འག་ོརྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
འགེལ་བཤད་རྱིང་བ་ད་ེརེས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཡོང་གྱི་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ད།ེ བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་གཅྱིག་འདྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་བྱས་
ནས། ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་འཁོད་ཡདོ་པ་ལྟར་ལ་ོ ༢ མཚམས་ནས་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་
རྒྱུ་དེ། བཀའ་ཤག་ཡར་སླེབས་པ་དང་ཟླ་བ་ ༡ ལྷག་ཙམ་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཚོགས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་གྱི་
སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཏོན་པ་རེད། སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ས་མྱིག་བཟོས་པ་རེད། ས་མྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡང་། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ 
ཐམ་པ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་རདེ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་མྱིག་ད་ེ
བཟོས་ཡོད། ས་མྱིག་ད་ེབཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ས་མྱིག་བཟ་ོསྟངས་གཅྱིག་དང་། ས་གནས་ས་ོསོར་
ས་མྱིག་མྱི་འདྲ་གཉྱིས་བཟོས་ཡོད་རེད། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་དང་། མྱི་འབོར་མང་ཉུང་། ཁ་འཐོར་གྱི་
གནས་སྟངས། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ས་མྱིག་བཟ་ོདུས། དཔརེ་ན། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་མཚནོ་ན། དྲུང་འཕར་
ས་མྱིག་ཡོད་ས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེརེད། ལྷོ་
ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེདག་གྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མྱི་འདྲ་ཡོད་རེད། སེལ་ཀོབ་དང་མོན་ག་ོ
གཉྱིས་ཆ་ེབ་ཡོད་རེད། ཧོན་སུར་དང་། ཀ་ོལྱི་གལ། ད་ེབཞྱིན་བདེ་སྱིད་སླར་གས་ོད་ེདག་ཆུང་བ་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་
གཞྱིས་ཆགས་ལྔ་ཆ་ཚང་ལ་ས་མྱིག་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། ཚང་མར་ཟུང་དྲུང་ས་མྱིག་རདེ། ད་འདྱི་ང་ཚསོ་ས་ཆ་རྒྱ་ཆ་ེ
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ཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་ས་མྱིག་དབྱ་ེབ་ཞྱིག་འབྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། སེལ་ཀབོ་དང་མོན་ག་ོགཉྱིས་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་ས་
མྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། གཞན་ས་གནས་གསུམ་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་ས་མྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། དེའང་མྱི་འབོར་དང་ས་ཆ་རྒྱ་ཆེ་
ཆུང་ལ་དཔགས་པའྱི་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཚུངས་པའྱི་མན་སར་དང་། ཨ་ོརྱི་ས། ཏྱི་ཛུ། མེའོ། ད་ེབཞྱིན་ཁ་འཐོར་གྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྒང་ཏོག་དང་། ཀ་སྦུག རྡརོ་གྱིང་ད་ེདག་ཚང་མར་དྲུང་གཞོན་གྱི་ས་མྱིག་བཞག་ཡོད་རདེ། ཟུང་དྲུང་
གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པ་ད་ེལྷོ་ཕོགས་གཞྱིག་ཆགས་ཁག་གསུམ་དང་། ལ་སྱི། སྱིམ་སྱི། (U.P.) སྱི་ཁྱབ། དེ་ཚ་ོཟུང་དྲུང་གྱི་
གནས་རྱིམ་སྒང་བཞག་ནས། གལ་ཏེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེཟུང་དྲུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡྱི་འོག་ལ་ལས་བྱེད་ས་མྱིག་ག་
ཚོད་ཡོད་རེད། ས་མྱིག་དེར་སུ་དང་སུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག གནས་རྱིམ་གང་འདྲ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་
ཞྱིག་བལྟས་ནས། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་འགོ་སྟངས་འདྱི་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་ (I.A.S., I.F.S.) དེ་
འདྲའྱི་སློབ་སངོ་སད་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། གང་ལྟར་ས་མྱིག་བཟསོ་ཚར་དུས་ས་མྱིག་དརེ་དཔགས་པའྱི་ལས་བྱེད་གཏངོ་
དགསོ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེམྱིན་ས་མྱིག་བཟ་ོདང་མ་བཟསོ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེསྔ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ། གནས་སྟངས་གསུམ་ཞྱིག་སད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། དེའྱི་ནང་ནས་བར་ེསྒྱུར་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། བར་ེསྒྱུར་འདྱི་ག་དུས་བྱས་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་མར་གཏངོ་དུས་བར་ེསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེའང་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའྱི་སབས་སུ་མ་གཏོགས་བྱེད་
ཆགོ་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ོབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལ་ོ ༢ ར་ེམཚམས་
ས་མྱིག་གསར་གཏདོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེདག་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་མཐུན་པ་བྱས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་འདྱི་ངས་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རདེ། ད་རསེ་ཐངེས་གཅྱིག་ངས་མང་
ཚགོས་ལ་ཞུས་ཡདོ། ལས་བྱདེ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཡམོ་ཞྱིག་རྒྱབ་ཀྱི་རདེ། ད་རསེ་ཐངེས་གཅྱིག་གྱི་ས་ཡམོ་དའེྱི་རསེ་ལ་ས་
ཡོམ་ཆུང་བ་ད་ེའདྲ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ས་མྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་བྱེད་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་བྱདེ་མང་པ་ོཞྱིག་གནས་ས་ོའག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་
ཀྱི་ས་མྱིག་ད་ེཟུང་དྲུང་གྱི་ས་མྱིག་རེད། ད་ལྟ་མ་གྱིར་ལས་བྱེད་ཡོད་པ་ད་ེདྲུང་གཞོན་གྱི་གནས་རྱིམ་རེད། སྱིར་བཏང་ས་
མྱིག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ག་རང་ལ་ལས་བྱེད་གཞག་རྒྱུར་གཙ་ོདོན་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་མྱིག་རྱིམ་པ་ར་ེརེར་ནང་ལས་བྱེད་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གནས་རྱིམ་གཅྱིག་ས་མྱིག་གོང་མ་དརེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཆགོ་པ་ཞྱིག་མ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱདེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ོ ༢ 
ཤྱིག་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་སོང་ལ་ཕྱིན་ནས། ཚུར་སླེབ་དུས་ལས་ཀ་སོད་དགོས་དུས་ལས་ཀ་
སདོ་སའྱི་ས་མྱིག་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་ོཊ་མ་སོང་ན་ (Shock Absorber) ལྟ་བུ། མར་
བརྡབ་སོང་ན་ལམ་སང་ཆག་མ་འག་ོབ་ཞྱིག་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད། ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་
སབས་བཅུ་དྲུག་སླེབ་དུས་ལས་བྱེད་གནས་སོ་བྱེད་སྟངས་འདྱི། སབས་དེ་དུས་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུ་མ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ལས་བྱེད་གནས་ས་ོབྱེད་སྟངས་དེར་བལྟས་པ་ཡྱིན། 
ལས་བྱདེ་ར་ེརའེྱི་ལ་ོརྒྱུས། དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་བར་དུ་ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག གང་
རེད་ཅེ་ན། ལས་བྱེད་གསར་པ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཕེབས་བསད་ཡོད་རེད། ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད། ཤེས་ཡོན་གང་གྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སོང་བྱས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚ་ོརྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ་རང་ལ་དུས་ཚོད་ཞེ་
དྲག་འགོར་གྱི་ཡོད་དུས། སྔ་མོའ་ིལམ་སོལ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བྱས་ནས་བཀའ་དྲུང་གྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་ལས་བྱེད་
གནས་སའོ་ིབཀདོ་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། ད་ེལ་སྱིག་གཞྱི་བཟསོ། སྱིག་གཞྱི་ད་ེཡང་བསར་བཅསོ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ཟུང་
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དྲུང་མན་ཆད་དེ་དག་གནས་སོ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ག་རང་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེར་བཀའ་
མངགས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་མ་གྱི་མོན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་གནང་བཞྱིན་པ་ཁོང་རང་མོན་ག་ོལ་ཕལ་ཆེར་
ངས་ནརོ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོ ༤ ཙམ་ཕྱིན་ཡདོ་རདེ། ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཡུན་རྱིང་པ་ོཞ་ེདྲག་བསད་རྒྱུ་ད་ེང་
ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། རྩྱིས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོདྲུང་འཕར་བར་དུ་རྩྱིས་པ་རང་བྱས་ནས་སླེབས། 
ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་དྲུང་ཆ་ེཆགས་ནས་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ས་
གནས་གཅྱིག་ལ་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་ལས་ལྷག་བསད་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག ད་ེནས་ལྷག་པར་དུ་གནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ། 
གཞོན་དྲུང་དང་། རྒན་དྲུང་། ལས་དྲུང་། ལས་ད།ོ ས་ེའགན་ད་ེདག་གནས་རྱིམ་ཅན་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་བསད་
ཚར་དུས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ས་གནས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ས་མྱིག་འདྱི་ཡོད་
མ་རེད། ང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ནས་འདྱི་བཟོས་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་གཞོན་པའྱི་སབས་སུ་ཉམས་མྱོང་ག་
ཚོད་མང་བ་གསོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཙམ་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཟུང་དྲུང་དང་། དྲུང་འཕར། དྲུང་ཆེ་ཆགས་ཡོང་དུས་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམྱིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་མཐུན་
རེན་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ (Indian Administrative Service) དང་ (Indian Foreign Service) ནང་བཞྱིན་ང་
ཚོས་མཐུན་རེན་སྒྲུབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་དགོངས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ངས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ཏ་ེཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚསོ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་རདེ། བྱས་ཙང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ལས་ཀ་
བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མང་ཤོས་ཤྱིག་ས་མྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ས་མྱིག་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལས་བྱེད་ཏག་ཏག་གཏང་རྒྱུ། དེར་མ་ཟད་པའྱི་
སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ། ལས་བྱེད་ཀྱི་བླང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ཐོག་ཐེངས་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་ཚོགས་ཚར་ཡྱིན། ད་ལྟ་
འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱེད་ཚོགས་འདུ་
བསངོ་དགསོ་བསམ་བསད་ཡདོ།  

 ད་ེབཞྱིན་ལས་བྱེད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད། འདྱི་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅོས་ཀྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་འཁྱརེ་ཡངོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་མསོ་མཐུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོའྱི་ལས་བྱེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྲ་པ་ོད་ེསེལ་འགོ་ཡྱི་རེད། སྱིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་ད་ག་རང་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྱི། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ར་ེབ་
བཏོན་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ར་ེབ་ཆ་ཚང་འགེང་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བཀང་གྱི་
རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་གངས་ ༦༠།༧༠།༨༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་གནས་སོས་གཏོང་དགོས་བྱུང་
ཡོད་རེད། འདྱི་མར་ལྷྱིང་འཇགས་སོང་ན། ཡང་ས་ེཡང་ས་ེགནས་སོས་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། 
གང་ལྟར་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ལྔ་ག་ཚདོ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་བྱདེ་གནས་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་འོག་ནས་ཡར་གནས་སར་འག་ོ
ཡྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་སསོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། གཞན་ང་ཚསོ་ལ་ོ
བཞྱི་ལྔ་ཙམ་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེག་རང་གཞག་རྒྱུའྱི་ང་ཚའོྱི་བསམ་བླ་ོདང་ར་ེབ་ད་ེག་རང་བྱདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བྱས་
ཙང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཀག་ཀག་བྱས་བཞག་པ་དང་། གཅྱིག་
ལ་ཕན་ཐོགས་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་
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བྱེད་གཅྱིག་ལ་ོ ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་བསད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་
བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་ག་རེ་ཟེར་ན། ལས་བྱེད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་དུ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ཉུང་མཐར་ལ་ོ ༧ ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དྷ་
རམ་ས་ལའྱི་ལས་བྱདེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ས་གནས་མཐངོ་མ་མྱོང་བ། ཡང་ན། ས་གནས་ལ་ཕྱིན་མ་མྱོང་བ། ཡང་མྱིན་ན་ས་
གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ནས་མར་བཀའ་བཏང་བསད་རྒྱུ་འདྱི། ངས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ལས་བྱདེ་གང་མང་མང་ས་གནས་ཁག་ལ་དངསོ་སུ་བལྟ་རུ་འག་ོརྒྱུ་དང་། ལས་
བྱེད་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་རང་ནས་ལས་ཀ་བྱས་ནས། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་མངའ་སེ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་
གནས་སོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་བ་རེད། འགོ་ལུགས་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་རེད། ད་ེཙམ་གྱི་རྒྱུས་ལོན་ཆགས་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཉམས་མྱོང་ཞྱིག་གསོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། རེས་མ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིན་བྱེད་ཀྱིན་ཡར་སླེབ་དུས། གནས་
རྱིམ་མཐ་ོབ་ཆགས་དུས་ཆ་ཚང་བ་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདྱི་ང་ཚོས་ད་ེལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་གནས་
བབ་འདྱིར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་སྒང་ཏོག་ལ་མ་གཏང་རང་བཏང་ཐུག་སོང་། སྒང་ཏོག་ལའང་ད་ལྟ་ལམ་སང་སླེབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱིམ་ལ་ལའང་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཏང་མ་ཐུབ། མྱི་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འགྱུར་བ་
ཐེབས་པ་རེད། དངོས་གནས་བྱས་ན་སྱིམ་ལའྱི་མྱི་མང་གྱིས་གསུང་སད་མང་ཤོས་ཤོར་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
གནས་སསོ་ར་ེར་ེགཏོང་དུས་ལས་བྱདེ་དསེ་སནོ་བྱས་ནས། ད་ེལ་ཉསེ་པ་བཏང་བའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། ད་ེ
གཞུང་གྱི་འགོ་སྟངས་དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སོས་གཏང་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ཉེས་པ་
བཏང་བྱས། དཔེར་ན། མྱིན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ལས་ཀ་མ་འགྱིག་པ་བྱས་ནས་ད་རསེ་བཏང་བ་རེད་ཟརེ་བ་དེ་རྒྱུ་
མཚན་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 ད་ལྟ་ཨམ་བྷ་ལའྱི་སརོ་ད་ེཡང་བསར་གངེ་གནང་སངོ་། འདྱིའྱི་ནང་ལའང་གུན་སབོས་གཏན་འབེབས་བྱདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་
ད་ེརདེ། གུན་སབོས་ད་ེགནས་སྟངས་ད་ག་རང་།  གནད་དནོ་བྱ་ེབྲག་པ་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚསོ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་
རདེ་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གུན་སོབས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ནང་སྱིད་
ནས་གུན་སོབས་འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་ན། ནང་སྱིད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གང་བྱས་པ་འདྱི་སོད་དགོས་རེད། དེའྱི་
སྒང་ལ་གཞན་པས་རོགས་པ་གང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེསླེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ངའྱི་ཞུ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འགྱིག་པ་
ཡྱིན་ན་མ་གཏགོས། ངས་འདྱི་ཞུས་མེད། ངས་ཨམ་བྷ་ལ་ད་ེཡང་བསར་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་མེད། ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གོང་གུད་ག་ཚོད་ཕྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་དང་པ་ོ
སྔོན་ནས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བྱ་རྱིམ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བ་
གཏང་རྒྱུ་ཡྱི་འདོད་པ་ཡོད། ད་ེབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཨམ་བྷ་ལའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ག་རང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་མེད།  

 དྷ་རམ་ས་ལར་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ནང་ནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་སད་འདུག ཁག་ཅྱིག་ལ་སད་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་འདྱི་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་འདྱི་ག་ར་ེསླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། ཡང་ཆ་རནེ་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་བ་
ད་ེརདེ། ཆ་རནེ་འདྱི་ཚང་མར་ཡདོ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚསོ་དངུལ་བུན་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རནེ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་དངུལ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཆ་རནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་མ་བཟ་ོརང་བཟ་ོརདེ། ཁ་
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སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆ་རནེ་སྱིག་སྟངས་འདྱི་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚསོ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་སོང་གྱིས་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་སོང་གྱིས་བདག་པ་ོརྒྱབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། 
འདྱི་མ་གཏོགས་ཆ་རེན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། རགོས་དངུལ་ལེན་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། བུན་དངུལ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ག་ར་ེལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དང་པ་ོཆ་རེན་འདྱི་ཚང་བ་
བྱས་ནས། ན་ནྱིང་སུད་ཀར་ཚོང་མཁན་གཅྱིག་པུ་ལ་སེབ་གཅྱིག་ལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྒོར་ 
(Crore) ༡༩༌༥ ལ་ས་ཡྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་གསུངས་པ་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལར་ཁག་ཅྱིག་ལ་སད་འདུག ཁག་
ཅྱིག་ལ་སད་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ལམ་སང་ལན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་
ནས་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 དང་ཟུར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་དང་ཟུར་ས་ོསོ་སོ་
སའོ་ིབད་ེསྡུག་འདྱི་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིདང་ཟུར་ཚགོས་པ་བཙུགས་ཡདོ་རདེ། དྭང་ཟུར་ཚགོས་པ་ས་ོསོས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ས་གནས་ག་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མདའ་དཔོན་ཟུར་པ། རུ་དཔོན་ཟུར་པ། (फूल) གཉྱིས་གསུམ་ཡོད་མཁན་གྱི་ 
(Captain, Company Leader) ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པའྱི་བད་ེསྡུག་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་མཉན་
པ་ཡྱིན། དང་པོ་དེར། ཁོ་རང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དེ་རག་ཐབས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་རེད་འདུག 
གཅྱིག་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ བར་དུ་ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པ་ད་ེདག་ལ་ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་སྒོར་ ༣,༠༠༠ ཞྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བར་
དུ་ཆད་ནས་སྒོར་ ༣,༠༠༠ སད་རྒྱུ་ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དམག་སྒར་རང་གྱི་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་
མ་ཡྱིན་པར། དམག་སྒར་ནང་ནས་གསོག་འཇོག་བྱས་བཞག་པའྱི་དངུལ་ཞྱིག་ནས་མར་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ནས་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། སྒོར་ ༣༠༠༠ ནས་ སྒོར་ ༡༠༠༠ ཆག་སྟེ། འདྱི་ཡྱི་སོར་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་སོད་ཀྱི་
འདུག ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཞུས་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་ེ
བྱདེ་དུས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ཡྱི་སྔནོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དང་ཟུར་ད་ེདག་ལ་སླར་ཡང་ད་ཆ་སྒོར་ ༣༠༠༠ རག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
འགྱུར་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེསྔ་མར་ཆག་བསད་པ་ད་ེད་ལྟ་ཡར་ཕར་བསད་ཡོད་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༥ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ བར་
དུ་དམག་སྒར་ནས་མར་ཐོན་པའྱི་དྭང་ཟུར་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། བགེས་ཡོལ་བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་རག་སོད་ཀྱི་འདུག ད་
འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་འབྲལེ་ཡདོ་ས་ོས་ོས་ོསོར་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེ
མ་ཡྱིན་པའྱི་དྭང་ཟུར་གཞན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་
ཁོངས་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། འདྱི་གཉྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་ནང་། གལ་སྱིད་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སླེབས་པ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་དང་། 
ཤེས་རྱིག་གྱི་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཟུང་དྲུང་གཅྱིག་བཅས་ཆེད་མངགས་ལས་བྱེད་གནས་རྱིམ་མཐ་ོབ་གསུམ་
འག་ོརགོས་གནང་། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ལ་སྱིར་བཏང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་དང་ག་ར་ེཡྱི་ཐགོ་ལ་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཞ་ེདྲག་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ཡོད་རདེ། དངསོ་གནས་བྱས་ན་གནས་སྟངས་ཡར་
རྒྱས་འག་ོདུས་ཉམ་ཐག་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་ད་ེཡང་མང་དུ་འག་ོསདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ན་ནྱིང་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་
དང་། ཡར་ཞོར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་རེད། སབས་དེ་དུས་སོད་ཁང་མེད་
མཁན་ཚ་ོཡང་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་རགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སེམས་ཁམས། ལུས་སེམས་གཉྱིས་བད་ེཔ་ོ
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མེད་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཀང་ལེན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། མ་གྱིར་ལྷ་ོཕགོས་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢།༡ གང་རུང་གཅྱིག་ནང་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་བང་བསྱིགས་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་ཉམ་
ཐག་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་དང་ཟུར་ཉམ་ཐག་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། དེའང་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན་ད་ེདག་ཚུད་འག་ོཡྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ༡ གྱིས་ཨམ་བྷ་ལ་སོར་རེད། གངས་ཀ་ད་ེད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་
རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་གྱིན་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག ས་ཆ་ཞྱིག་ཁོང་ཚོས་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་རེད། འདྱི་ཐོབ་རྒྱུའྱི་
ཐབས་ཤེས་བྱདེ་རགོས་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། གོས་ཚོགས་རསེ་མ་ལའང་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་རྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སུད་ཚངོ་བ་ལ་རགོས་
བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་བྱས་ཡོད། འདྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་
འཁོལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་སུད་ཚངོ་གྱི་ཁོམ་ས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་གྱི་ཆདེ་དུ། ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་བཞག་
པ་འདྱི་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་མར་བཀའ་མངགས་ཞུས་ནས་ས་གནས་ལ་མར་འབྲེལ་བ་ཞུ་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འངོས་པར་ཁོམ་ས་འདྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་འཕགས་བོད་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནང་
ལ་ལས་བྱདེ་ས་མྱིག་གཉྱིས་གཏདོ་བཞག་པ་དསེ་འགན་ཁྱེར་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སེ་ར་ལྡུན་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༡༢ ལ་སོད་ཁང་མེད་པ་གསུངས་སོང་། འདྱི་ད་གྱིན་
གསུང་བའྱི་སབས་སུའང་ད་ེག་རང་གསུངས་སངོ་། སྱིད་སངོ་ཡང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་རདེ། འདྱི་མྱི་ཚང་ ༡༡༢ གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། 
འདྱིའྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༡༡༢ ཡྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱས་འཕེལ་གྱིང་ལ་བརྒྱབ་བཞག་པ་འདྱི་མྱི་ཚང་
གངས་ ༡༡༢ ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢༦ ལ་མཐུན་རེན་
སོར་ཐུབ་པ་བྱུ་ཡོད་རེད། ད་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་མྱི་ཚང་ ༡༡༢ ཀྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་དང་། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༡༥ ཡྱི་
ཚགོས་པ་གཅྱིག་བྱས་ནས། གང་ལྟར་བད་ེསྱིད་གྱིང་ཁུལ་ལ་མྱི་ཚང་གངས་ ༡༢༨ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་དྷ་རམ་
ས་ལའྱི་སོར་ལའང་གསུངས་པ་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པུ་ལ་ཕལ་ཆརེ་མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་
སོད་ཁང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་ཟེར་ནས། ཐོག་མར་སད་ཆ་འདྲྱི་བའྱི་སབས་སུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སླབེས་ནས་ནང་སྱིད་ལ་མངགས་པ་ཡྱིན། སདོ་ཁང་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་གངས་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། 
གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། སྔོན་མ་གཅྱིག་ཀང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གནང་རགོས་ཞུ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་སབས་སྔོན་མས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབཞེས་ནས་སྱིར་ལའང་ད་ེའདྲ་བཙུགས་ཡོད་རེད། བྷུན་ཏར་སོར་ད་ེརེད། ད་ེ
བཞྱིན་སེལ་ཀོབ་ལའང་གཞྱིས་གོང་ ༧ པ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། མོན་ག་ོལའང་ད་ལྟ་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད། ལས་གཞྱི་
བྱེ་བྲག་པ་སོ་སོ་སོ་སོར་དམྱིགས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་
འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ཏ།ེ ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་རྒྱ་ཆ་ེ
ས་ནས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡྱིན། འབྲེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་བྱདེ་ལ་སདོ་ཁང་མེད་མཁན་
གྱི་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་ལེན་ཤོག་ཟེར་དུས། ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞེ་ན། སྐུ་ང་ོཐ་ོབླངས་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་ཚོས་གཅྱིག་རག་རྒྱུ་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་རག་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་འདྲ། རག་རྒྱུ་མེད་ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ལ་ང་ཚ་ོལ་རོགས་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཧ་མ་ག་ོན། ཞུ་མཁན་གཅྱིག་པུ་ལ་
སད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཁྱོན་ཡོངས་ལ་ང་ཚསོ་ལྟ་སངོ་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཟླ་བ་
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གཉྱིས་ཙམ་སྔནོ་ལ་ཐ་ོགཞུང་བསྡུས་བཞག་པ་ད་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ནང་མྱི་ཚང་ ༡༩༥༠ ལ་མྱི་
གངས་ ༥༠༠༠ མྱིན་ཙམ་གྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་འབྱོར་སོང་། ད་དུང་འདྱི་ཡྱི་ནང་མ་ཚུད་པ་ཏན་ཏན་དྷ་རམ་ས་ལ་ཁུག་ཀོག་ད་ེ
འདྲ་ལ་བཞུགས་བསད་པ། ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ད་ེཚ་ོམ་གཟྱིགས་པ་ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ཡང་བསར་
གསལ་བསགས་བཏང་ན་ཞསེ་ཁ་སང་ཕྱི་ཚསེ་ ༡༦ བར་དུ་གཅྱིག་བཏང་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་གངས་ཀ་ངསེ་ཅན་འདྱི་
ང་ལ་སླེབས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་མྱི་ཚང་ ༢༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་དང་། མྱི་གངས་ ༦༠༠༠།༧༠༠༠ བར་ལ་སོད་ཁང་
སོད་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་རོབ་རྩྱིས་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་ཌ་ོ
ལར་ས་ཡ་ ༣༢ ཙམ་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་གྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ར་ེའདུན་བཏནོ་པ་ནང་
བཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོབཞྱི་ལྔ་ནང་ལ་ཚང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ད་ལོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་
སདོ་ཁང་སད་ས། སྐྲུན་ཡུལ་གྱི་ས་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཆདེ་དུ་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏ་ེབཀའ་འཁོལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་
ན། གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་ལ་ས་ཆ་ག་ཚོད་འཐོན་གྱི་འདུག ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ། ས་ོསོས་
ཀང་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་པ། རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་མཁན་ཚོར་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏོགས། ཏོག་ཙམ་ཡོད་
མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ན་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ས་ོསོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། འགའ་ཤས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ས་ོསོས་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ། 
ས་ཆའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དཔགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའདྲ་བཟསོ་བཞག་ཡོད། ད་ེདག་གཅྱིག་བྱས་ན་སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ང་ཚསོ་འགལེ་བཤད་རྒྱས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཏན་ཏན་ཡོང་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

 ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སོར་ལན་འདེབས་རྒྱུ་བད་ེཔ་ོཡོད་ན་རྒྱག་རོགས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། བྱ་ེབྲག་སུ་སུས་
གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་མྱིང་ད་ེདག་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི། བོད་མྱི་ད་ེདག་ལ་ཕ་གྱིར་སོད་
ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང། དརེ་ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ས་གནས་ནས་ས་ོསོས་འགན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཁྱེར་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་ར་ེ
བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁྱིམས་མཐུན་ཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག འདྱི་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། 
ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་ག་པར་ནས་སད་པ་ཡྱིན་ནའང་བྱུང་འཛིན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བྱུང་འཛིན་
མེད་པར་ང་ཚོས་དངུལ་སད་ས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚོས་
ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ།ོ ང་ཚརོ་ལན་གནང་གྱི་འདུག གང་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཀང་ཕར་
སད་ཆ་དྲྱིས་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གཅྱིག་པུས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མཐུན་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་
ཅེས་གསུང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུ་མ་དགོས་པ་
གྱིས། གལ་སྱིད་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་ཟུར་དུ་མཁྱེན་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་འབྲལེ་བ་
གནང་རགོས་གནངོས། ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  

 ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་གཞོན་སེས་ལས་མདེ་ཀྱི་གངས་ཐ་ོག་
ཚ་ོཡོད་མེད་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་བསྡུས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་གངས་ ༢༧༤ ཡོད། མྱི་གངས་གངས་ ༢༧༤ ནང་ནས་
མང་པ་ོཞྱིག་བལ་ཡུལ་ནས་རེད། ལྷག་པར་དུ་སོག་ར་ཁུལ་ནས་རེད། ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ཏ་ེམ་འོངས་པར་
གཞནོ་སེས་ལས་མདེ་ལ་ཟབ་སངོ་སད་རྒྱུ་དང་། འཚ་ོརྟནེ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོབང་སྱིག་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 གལ་ཏེ་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་སར་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་པ་བྱེད་དགོས། ད་ལྟ་
གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད། ༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་དརེ་ཡང་བསར་བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཞུ་རྩྱིས་
ཡོད། འདྱིར་ང་ཚསོ་མཐ་ོས་ནས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་
ལ་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་ ༣།༤ ནང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་འཁྲུག་ཆ་དདོ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ནས། ཁངོ་ཚརོ་དུས་ཁམོ་མ་བྱུང་
བ་བྱས་ནས་ང་ཚོར་འཛོམས་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་རག་མ་སོང་མ་གཏོགས། རྒྱ་ཆ་ེས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་སད་
ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་བང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྱིགས་བསད་ཡོད། ཕར་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་ད་ེགཏན་ཁེལ་དང་མ་འཁལེ་བ་རདེ་མ་གཏགོས། ཞྱིབ་ཕྲ་རསེ་སུ་བཀའ་མོལ་ཏན་ཏན་ཡོང་མདོག་ཁག་
པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

 གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོམྱིང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཕ་མའྱི་མྱིང་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ། ས་སྟོང་ལྷག་བསད་པ། ཧམ་ཟོས་
བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགས་འདྱི། སྱི་ཡོངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོས་ས་གནས་མྱི་མང་ལ་བཀདོ་ཁྱབ་ནན་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ། 
ས་ོསོའ་ིས་ཆ་ད་ེས་ོསོས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་རེད། འདྱི་མྱི་གཞན་གྱི་ལག་པར་ཤོར་ཚར་དུས་སད་བརྒྱབ་ན་
ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་བྱས་ན་
བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སྱི་པའྱི་ས་ཆ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་རྙོག་ག་ཡོད་བསད་པ་འདྲ་བོ་ཞྱིག དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཡྱི་རྙོག་ག་ལུང་པ་གང་ཡོད་རེད། ཁ་སང་
ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་སླེབས་སོང་། འདྱི་སྔོན་ལའང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་། ལྷན་ཁང་མཉམ་
དུའང་ག་ོབསྡུར་བྱུང་། ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་ལ་ཕར་ཐུག་ཏུ་འག་ོརྒྱུ། ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་བཟསོ་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡང་ཕ་གྱིར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་སོད་པའྱི་སབས་ཁལེ་བསད་འདུག རསེ་སུ་ང་ཚརོ་དུས་ཚོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧྱི་མ་ཅཱལ་
ལ་ཕར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་ས་ཆའྱི་སྒང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་སྒང་ལ་ལྟ་མཁན་གྱི་
ལས་བྱེད་གཅྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་འདུག བྱས་ཙང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆའྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་
བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ས་ེ ༡༠ དང་། (Union Territory) ད་ེཚ་ོསྱིད་འཛནི་གྱི་ཐད་འཛིན་གྱི་
མངའ་ས་ེགཉྱིས་ཙམ་ནང་གནས་བསད་ཡོད་རདེ། ཉུང་ས་ཉུང་ས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་མ་གཏགོས། གང་ལྟར་མང་ས་
གནས་ས་ད་ེམངའ་སེ་ ༡༠།༡༢ ནང་གནས་བསད་ཡོད་དུས། མངའ་སེ་སོ་སོའ་ིས་ཆའྱི་བདག་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཁག་ཁག་
ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ཆ་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་མཁས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། མ་འངོས་པར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་པར་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་རྒྱུག་ཆོག་ཆོག་དང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་སད་ཆ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་གཅྱིག་ད་ེའདྲ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 ད་ེནས་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་དང་འདྱི་ཡྱི་སྱིད་བྱུས་ད།ེ ད་ལྟ་འདྱི་རདེ་ཟེར་ནས་ཐག་ཆདོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སབས་ བཅུ་
གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་སབས་སུ་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་སོར་འགོ་སོང་མང་པ་ོབཏང་གནང་ཡོད་རེད། ཐུགས་ར་ེམང་པོ་ཞྱིག་སོན་
གནང་ཡོད་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་ཁ་སང་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གསལ་བསད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་
སྒང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོམཁན་འདྱི་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་དམྱིགས་
ཡུལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན། དངུལ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བཅུག དངུལ་རག་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆདེ་དུ་ས་ེལྡན་ས་ོནམ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ན། འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་ོརྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མཐའ་མར་བསོམས་ཡོང་དུས་
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བྱ་ེམའྱི་ནང་ཆུ་བླུགས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་
ནས་ཐག་གཅདོ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 སངེ་ལོར་ (Nelamangala) ས་ཆ་ད་ེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མྱིག་ཟུག་བསད་འདུག ཁ་པར་གཏངོ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡང་ཡངོ་གྱི་
འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ ནང་ལ་ལྷོ་ཕོགས་ལ་འགོ་བའྱི་
སབས་སུ་ས་ཆ་འདྱི་ཚ་ོལའང་བལྟ་རུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྔོན་མ་འག་ོམྱོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོག་ར་ེཆགས་
ཀྱི་འདུག སྔོན་མའྱི་ལག་ཤེས་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་ད་ེསྒ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ ༢༠༢༠ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་
སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ལག་ཤེས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་བྱ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀར་ཆ་ེམཐོང་གཅྱིག་པ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་
ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ལག་ཤེས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་འདྱི་ང་ཚོས་མང་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཆགས་ས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་འདྱི་སེ་ལ་ཀུའྱི་ (T.C.V. Selakui ) ཡྱི་ལག་ཤེས་སློབ་གྲྭ་ད་ེཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞེ་
དྲག་འདུག ཉ་ེཆར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྔནོ་མ་དང་མ་འདྲ་བ་ཡར་རྒྱས་ཀང་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་དཀའ་
ངལ་ཞྱིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན། ཕ་གྱིའྱི་མཐུན་རེན་ལ་དཔགས་པའྱི་ལག་ཤེས་འགའ་ཤས་ལ་གངས་ཀའྱི་ཚད་འདྱི་མ་
གཏོགས། ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༠ ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༠ ལས་ལྷག་པ་འཇུག་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཚད་
ཅྱིག་བཟོས་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལག་ཤེས་འགའ་ཤས་ལ་འཛུལ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་གྱི་
ཐགོ་ནས་མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འངོས་པར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་དུ་བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་དུས་
ལྷ་ོཕོགས་ལ་ང་ཚོས་ལག་ཤེས་སློབ་གྲྭ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ས་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོར་བསམ་བླ་ོབཏང་སྟེ། འདྱི་
དང་ (Nelamangala) སད་ཆ་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་མཉམ་དུ་ཡངོ་གྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ལ་དྭགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་འཇམ་དབྱངས་ཚ་ེརྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། ཁོང་ད་ེསྔ་ང་ཚ་ོལ་དྭགས་ལ་འགོ་
བའྱི་སབས་སུ་ཡང་མཇལ་བ་རེད། ཁོང་ལའང་ང་ཚོས་ར་ེབ་འགའ་ཤས་བཅོལ་བཞག་ཡོད། འཇམ་དབྱངས་ཚ་ེརྱིང་རྣམ་
རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ད་ེརྱིང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ཁ་ོརང་ལ་དྭགས་པ་ཞྱིག་
རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་སད་ཚད་ལྡན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་ཉ་ེབ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ཁ་སང་ཕ་གྱིར་བཅར་བའྱི་
སབས་སུའང་འབྲལེ་བ་བྱུང་། ཁོང་ལའང་ང་ཚསོ་མངགས་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དརེ་ལ་དྭགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆུ་ཤུལ་དང་། མ་ཁྱུའྱི་
འབྲོག་པ། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༥༣ ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕར་སོས་ཡོད་རེད། འདྱི་དག་གྱི་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། (Ladakh Hill Council) ནས་རོགས་པ་ག་ཚདོ་བྱེད་ཐུབ་ས་རེད། དརེ་ཐུགས་གཏན་ཞྱིག་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚ་ོནང་སྱིད་ནས་ག་ཚོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་སྟབས་བད་ེབ་འདུག་ཅེས་ཁོང་ལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེ
བཞྱིན་ཁ་སང་སེལ་ཀོབ་ལ་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ལ་ཞལ་པར་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་དབར་
འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡག་པ་ོཡོད། ཁངོ་གྱི་ངོས་ནས་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱེད་ཀྱི་འདུག ད་རསེ་མར་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཕབེས་པ་
ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར། དགོན་སེ་ཁག་ལ་གནས་གཟྱིགས་བཅར་རྒྱུ་རེད། ས་གནས་ཁག་ལའང་འབྲེལ་ཡོད་ཆ་ཚང་ཐུག་རྒྱུ་
རདེ། ལ་ོགསར་ཚསེ་པ་གཉྱིས་པར་སྐུ་མགོན་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡར་འབྱོར་སོང་། ཁངོ་མཉམ་དུ་ཡང་བཀའ་མོལ་
བྱུང་སོང་། ད་ེལྟར་ཕེབས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ེནས་ཡར་ཞོར་ཕེབས་དུས་ (Karnataka) གྱི་ (Chief Minister) དང་
ཁངོ་ཚ་ོམཇལ་ནས། ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཁངོ་གྱིས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེདག་ལ་མཇུག་སངོ་ད་ེང་ཚའོྱི་ལྷ་ོསྱི་
ལས་ཁུངས་ནས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 མོན་ག་ོལ་རེས་འབྱོར་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་སོང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་། གང་མགོགས་ཚར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  

 ས་ེར་ལྡུན་ལ་ས་ཁང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ། གང་ལྟར་ལོ་བཞྱི་ལྔ་ནང་ཚར་བ་བྱེད་རོགས་གསུངས་པ་རེད། ལ་ོབཞྱི་ལྔ་ནང་
ཚར་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འདྱིའྱི་དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོརདེ། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ལས་གཞྱི་
རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱས། རེས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་ཚར་དུས་གཅྱིག་སད་མྱི་དགོས་པ་
ཞྱིག་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་རག་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་འདྲ་པོའ་ིསད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་རྡུང་རག་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཁ་རྡུང་མ་རག་པའྱི་ཆེད་དུ་སྔནོ་འགོག་གྱི་ཁབ་ད་ེཆ་ཚང་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད། ང་ཚོས་
དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་དང་། གདམ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱདེ་དགོས་བསམས་བསད་ཡོད།  

 ད་ེནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ག་རང་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པུ་ལ་མྱི་གངས་ ༡༥༠༠ ཙམ་ལ་ཁང་པ་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། 
འབད་བརྩནོ་ཆ་ཚང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་རྒྱས་ཙམ་ཞྱིག་འཁྱརེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད། 

 ད་ེནས་དྷ་རམ་ས་ལར། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ཚོར་སོད་པ་ཏོག་ཙམ་འདུག ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཉྱིན་མ་ོདེར་ཡྱིན་ནའང་། 
སད་འབོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང། སད་འབོད་མ་ཕེབས་སྔོན་ལ་མཛད་སྒ་ོལ་ཡར་ཞྱིག་ཕེབས། དེའྱི་རེས་ལ་མར་
སད་འབོད་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག སད་འབོད་དེའང་མཛད་སྒོ་ཚར་ནས་མ་གཏོགས་སྔོན་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རེད། སད་འབོད་ལ་སྔོན་དུ་སུ་ཕྱིན་དང་མ་ཕྱིན་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲག་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག  འདྱི་ནས་སད་ཆ་
འཆད་སོད་དུས་ཕ་གྱིར་ལྟོགས་ཅོར་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་དུས། དེའང་མྱིའྱི་རྣམ་པ་ལ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་མེད་དུས། ཁ་སང་ཏོག་ཙམ་
ཞུ་དགོས་ཐུག་སོང་། འདྱི་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཚོས་མྱི་མང་ཚ་ོཡར་ཡོང་དུས། བསད་ས་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ཚོགས་ཁང་བསད་པའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཚང་མ་བསད་
སདོ་མཁན་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ཕགོས་གཅྱིག་སྟོང་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག པར་རྒྱག་དུས་ཁྱད་མཚར་ཞ་ེདྲག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེ
ཚ་ོའབྲེལ་ཡདོ་འཛནི་སངོ་གྱི་ལས་བྱདེ་ཚརོ་ད་ེསྔ་མངགས་ཆ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ མང་ཚགོས་ཀྱིས་ལམ་སང་མ་ཉན་པ་ཡྱིན་ན། 
མདངོ་ཐུག་བཟ་ོའདྲ་པ་ོབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ལརེ་ག་ལེར་གཤྱིས་ཀ་འདྱི་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཐུབ་རྒྱུ་
ལ་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  

 (R.C.) ལོ་ ༥ སད་མ་ཐུབ་པ་དེ། དཔེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཁ་སང་སེལ་ཀོབ་ནས་ཡོང་དུས་ 
(R.C.) ལོ་ ༡ མ་གཏོགས་འགང་མ་སོང་། ད་ལྟ་འགང་རན་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལོ་ལྔ་ཡྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ཚང་མར་སྱི་སྙམོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅསེ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རབ་དང་རྱིམ་
པ་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཐོག་དང་ཆ་ཚང་ནང་འཁོད་ཡོད། འདྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་འག་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད།ེ དེས་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པ་
ཡྱིན་ན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག བོད་པའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སེར་ཞུ་མཁན་ཡོད་
དུས། འདྱི་ཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལའང་ཁ་ོརང་ཚོས་གཅྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། འདྱིས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཁྱད་པར་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་ན་མེད་ན་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོད་ེཙམ་ག་ོམ་སངོ་།  
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 ཁ་སང་དག་ེའདུན་པ་གཅྱིག་ཕེབས་ནས། དཔེར་ན། མོན་ག་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་མོན་ག་ོལ་མཐ་ོསློབ་འག་ོསོད་མཁན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོར་ 
(R.C.) དུས་འགང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མྱི་ད་ེང་ོམ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་ང་ོམ་མ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱབ་གཉེར་སོད་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་
བཟུང་ནས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག ལྷག་པར་དུ་མཐ་ོསློབ་ཏུ་སྱིམ་
བཞྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོཡྱིན་ན། མཐ་ོསློབ་ལ་བསད་ཡོད་དུས་ (R.C.) གཅྱིག་པུ་དུས་འགང་ཆེད་དུ་མར་ཡོང་དགོས་ན་ཅ་
ཟྱིང་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚརོ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

 ད་ལྟ་ཨྱིན་ཇྱི་སློབ་སངོ་སད་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་ཟྱིན་པ་དསེ་འཐུས་པ་གྱིས།  
 དག་ེབཤེས་སློབ་ཐོན་ད་ེཚོར་ལ་ོ ༣ རྱིང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་གྱིང་རེད། ཡང་མེད་ན་གཞན་པར་གནང་ན་ཟེར་བ་དེ། ངས་

ད་ེམཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡངོ་གྱི་རདེ་དང་མ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མོན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་སརོ་ད་ེལ་ཞུས་བཞག་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་དོན་ག་ར་ེབྱས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་

རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད། སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད། 
གནས་སྟངས་བྱ་ེབྲག་པ་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་བྱ་ེབྲག་པ་ད་ེག་རང་ལ་བལྟས་ནས་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཐག་བཅད་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་ད་ེའདྲ་བྱེད་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༣ པ་
ཆགས་བསད་ཡདོ།  
ད་ེརྱིང་སྔ་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། མུ་མཐུད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། 
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལས་བསོམས་དང་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་པ་གང་ཞྱིག མ་
འོངས་ལས་འཆར་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན། སྔོན་རྩྱིས་གོས་ཚོགས་སབས་སུ་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ ༡༠ ལྷག་
བསད་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་སུ་སར་མ་ ༥ ནང་གསུང་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེའང་། སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་བཞྱི་ལྔ་མཚམས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཀྱི་གོ་
སབས་འབུལ་གྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་དགོངས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་གངས་ ༣ ར་ེམཚམས་ལན་
འདབེས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དགོངས་པར་འཆང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ར་ེཟུང་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལན་ལས་བསོམས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། གོང་དུ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་
བསམོས་ཐགོ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལན་འདབེས་ད་ེཚོའང་ཁ་གསལ་པ་ོབསནོ་
གནང་སངོ་། ད་ེདང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 དང་པོ་དེར། ད་ལྟའྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ལོ་སྔོན་མའྱི་ལས་བསོམས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེ་དང་
འབྲེལ་ནས་གནད་འགག་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྒང་ལ་དོགས་འདྲྱི་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བསམ་ཚུལ་འཆད་དགོས་པ་འགའ་ཤས་
ཡོང་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོཁ་སང་ལས་དནོ་འགའ་ཤས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་
འགའ་ཤས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་ཟརེ་བ་ད་ེསྟབས་བད་ེཔ་ོདང་། ཕྱི་མྱིས་བལྟས་བསད་པ་ནང་
བཞྱིན་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་མང་པོར་གཞྱི་བཞག་ནས་འག་ོཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ལས་སླ་པ་ོདང་བྱེད་ཆོག་ཆོག་ད་ེ
འདྲ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ད་ེཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་འཇོག་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བར། 
སྔནོ་མ་སབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་སབས་ད་ེདུས་ཚོགས་གཙ་ོ
ཡྱིན་པའྱི་སབས་སུ། ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་ཤྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ལས་བྱེད་
འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་བཏོན་པ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱིས་ལས་བྱེད་འདེམས་བས་ོལྷན་
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ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ། ལས་བྱདེ་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆ་ེད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་
བྱས་ན་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། གལ་སྱིད་ད་ེལྟར་བསོས་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་
ནང་དུ་དྲུང་ཆ་ེདང་དྲུང་འཕར་གྱི་ལས་དནོ་ད་ེབྱེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བྱདེ་ནང་དུ་དོགས་པ་དང་ཀན་ཀ་ཞྱིག་
ཡངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་སོང་། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚསོ་ལྟ་གྲུབ་འཆད་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་། སབས་བཅུ་གསུམ་ད་ེ
ཚའོྱི་ནང་དུ་ལྟ་གྲུབ་ཤེས་མཁན་གྱིས་ལྟ་གྲུབ་སོར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་མྱི་ཤེས་མཁན་ད་ེཚོས་ཀང་
ལྟ་གྲུབ་ཟརེ་ནས། དནོ་དག་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་རྒྱུན་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༡ པ་ོད་ེ
ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཕྱི་རྒྱལ་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་བས་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། དའེྱི་གནས་རྱིམ་ཡོངས་རགོས་དྲུང་ཆའེྱི་
གནས་རྱིམ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས། གལ་ཏ་ེལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་བསད་པའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཏག་ཏག་བསད་
ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡོད། སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་
རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ཡོངས་རོགས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་རེད། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་ན་དེའྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་བྱུང་། 

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་དང་། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་དྲུང་ཆེ་དང་། དྲུང་འཕར་གྱི་
གནས་རྱིམ་ཐོག་མྱི་གཞན་པ་ད་ེའདྲ་དམྱིགས་བསལ་བས་ོགཞག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱེད་དེར་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ར་བའམ་
དཀྱིལ་འཁརོ་ནང་དུ་མྱི་འཇནོ་ཐང་མེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲའྱི་ག་ོབ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་ན། 
ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་འཇོན་མཁན་གྱི་སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་ཡོད་མ་རེད་དམ། ད་ེཚོར་
འགེལ་བཤད་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་དགོས་པ་ཞྱིག་
རདེ་མ་གཏགོས། ཚིག་རྱིག་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མར་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་རདེ་ལ། དོན་དངོས་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་ད་ེཚ་ོཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་གསལ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཏུ་ཕྱིན་ན། དརེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་འཚམ་
དང་མྱི་འཚམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་དུས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་ཡང་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་།  

ད་ེབཞྱིན་ལས་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔརེ་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ངས་ཀང་བསར་ཟློས་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་
བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་སབས་སུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་མཐུན་འགྱུར་མ་
གནང་བ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སདོ་ཁང་གསར་སྐྲུན་གྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སད་མང་ཤོས་རྒྱག་མཁན་
གྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཚགི་གཅྱིག་ཐོག་ནས་ལན་དརེ་ "འཆར་གཞྱི་མེད་ཟརེ་བ་" ད་ེརདེ། དའེྱི་རེས་ལ་ཐབས་ཤེས་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་དང་། གནས་སབས་ཀྱི་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་བཤད་འདྲ་གནང་སོང་། དརེ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི་
འདུག་སྟེ། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་སོད་ཁང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་སེལ་བར། ལ་ོག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་འགརོ་གྱི་ཡོད་མདེ། ང་ཚའོྱི་ནུས་པས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འདང་གྱི་ཡོད་མདེ། ཨ་སྒོར་ས་



89 

ཡ་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེག་ཚོད་བར་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེསྟབས་བད་ེཔོ་ད་ེའདྲ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དེར་དགོངས་པ་བཞེས་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་བཞག་
ན། དྷ་རམ་ས་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རེད། ས་ཆའྱི་གནས་
སྟངས་དང་། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འཆར་
གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་འདྱིའྱི་ཁུལ་ལ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡདོ་མདེ་ཐགོ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ལ། ད་ེནས་ཉ་ེའགམ་གྱི་ས་གནས་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་
ཅྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཐག་ཉ་ེཤོས་དྷ་ཤོད་བདོ་ཁྱྱིམ་སློབ་གྲྭ་ལ་མཚནོ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛནི་གྲྭ་ ༥ པ་མན་ཆད་མ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་གནང་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོད་ན། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོབོད་ཁྱྱིམ་ལ་ནང་བཤུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས། ད་ེརྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལེན་དགོས་པ་རྩ་བ་
ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད་ད།ེ ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ཤེས་འདྲ་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངའྱི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་ན་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་ཕག་ལས་གནང་
དགསོ་ན་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལས་ནུས་པ་ཆ་ེབ་དང་འབྲལེ་བ་ཡག་ག་ཞྱིག་སུ་ལའང་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་ག་ོསབས་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད། ད་ེདང་ད་ེམཚནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་འབད་བརྩནོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་
པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 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།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཐད་ཀར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་དང་ཕག་
སྦྲལེ་གཉྱིས་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་དུ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། བལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་གྱི་
བད་ེསྡུག་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིསྔོན་རྩྱིས་སབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དེ། 
སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ད་ེསྔ་ཡར་ཕུལ་འདུག ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཡར་ཞུ་རོགས་གསུངས་སོང་། ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་གནང་འཆར་དང་
ད་ཆ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། སྙན་ཞུ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ལ་ཕུལ་འདུག སྙན་ཞུ་
འདྱི་གང་རེད་ཅེ་ན། "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ནས་གསར་བཟོ་གནང་བའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་གྱི་
བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁ་འཐརོ་དང་། ས་གནས་ཁག་གྱི་སྱི་མྱིའམ་བརྒྱ་དཔནོ་རྣམ་པའྱི་ལས་དནོ་འགན་འཁུར་
ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་ལམ་སྟོན།" ཞསེ་དབེ་ཆུང་ཞྱིག་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག རྩ་འཛནི་ལམ་སྟནོ་འདྱིའྱི་མཐའ་མ་དརེ། "དནོ་
ཚན་བཅ་ོལྔ་པ། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབེབས་འག་ོའཛུགས་བྱས་ཉྱིན་ནས། དའེྱི་སྔནོ་དུ་ཡདོ་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྱི་བརྒྱ་
རྣམས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང། རྩ་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་བཅས་ཡོངས་རགོས་ནུས་མེད་ཡྱིན་པ་བཅས་ཀྱི་རྩ་འཛནི་བཀོད་ཁྱབ་
ཏུ།" ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་འདུག་ཞུས་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་
བདུན་པའྱི་དོན་ཚན་ག་གཉྱིས་པའྱི་ནང་འཁོད་འབྲུ་དོན་དང་འགལ་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ག་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲུ་དོན་ནང་
དུ། ས་གནས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོའགོད་དང། བཅསོ་བསྒྱུར་ཡོངས་རགོས་ས་གནས་འཐུས་
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ཚོགས་རང་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ད་ེཡོད་པར་བརྟེན། ད་བར་བཅའ་ཁྱིམས་ནས་སྐུ་དབང་གནང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཞག་
ནས་ལག་བསྟར་འག་ོདང་འག་ོམུས་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབེ་ཆུང་གྱི་བཀདོ་ཁྱབ་རྩ་
འཛིན་ད་ེགནང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། ས་གནས་ནང་དུ་ད་ེསྔ་བཅའ་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཞག་ཐགོ་ནས་འག་ོལུགས་གཉེར་སྟངས་ད་ེ
ཚ་ོཏག་ཏག་ཅྱིག་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་བར་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་
དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་ ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བག་ོགེང་བྱུང་ཡདོ་མདེ་དང་། དཀའ་སེལ་སླད་ཐབས་ཤེས་གནང་
ཡོད་མདེ་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ནང་སྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད། ཕག་སྦྲེལ་ངེད་གཉྱིས་
བཅར་ས་ད་ེབལ་ཡུལ་སོག་ར་ཁུལ་རེད། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་གནས་སདོ་བོད་མྱི་ཚསོ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚའོྱི་ཞལ་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞསེ་སྱི་སྙོམས་ཀྱི་གཟྱིགས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་མ་གཟྱིགས་
རོགས་གནང། གང་རེད་ཟེར་ན། བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཁ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བལ་ཡུལ་ད་ེབོད་གཉྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེའདྲའྱི་
ནང་དུའང་ཐོན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཟེར་དུས། ད་ེདག་གྱི་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་ཡྱིན་པའྱི་
བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཏུ་དགོངས་པ་མ་བཞསེ་རོགས་གནང་ཞསེ་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་འབོད་བསྐུལ་འདྱི་རང་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞེས་གསུང་ཡོང་དུས། རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་ལམ་
སྟོན་རྩ་འཛིན་དང། ལས་འཆར་གང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
བལ་ཡུལ་ཁུལ་ལ་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་དུས། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་བད་ེསྡུག་གཟྱིགས་དགསོ་
ས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དགོངས་པར་མ་འཁརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལ་ཡུལ་ཟརེ་དུས། ཀཋ་
མན་ཌུ་མཆོད་རྟནེ་ཁུལ་ལ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཁ་འཐོར་གཞྱིས་ཆགས། ག་ོཚ་ེརགོ་དང་། མ་ནང། རྩུམ། ཤར་ཁུམ་བུའྱི་
ཕགོས་རདེ། བལ་ཡུལ་མཆདོ་རྟནེ་གཡས་གཡོན་ལ་ཕྱིས་སུ་ཕབེས་པའྱི་ཁ་འཐརོ་བོད་མྱི་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེ
ཚརོ་མ་ཐུབ་ནས། བལ་ཡུལ་ཟརེ་དུས་ཚངོ་པ་དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ད་ེལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རོགས་ཞེས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགསུང་
ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་སུ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་སྔོན་
རྩྱིས་སབས་སུ་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
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་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། སྱིར་བཏང་ངས་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་རྱིམ་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་རྱིམ་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡྱིན་ལ། ཞུ་ཚིག་ཀང་ཏོག་ཙམ་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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སབས་ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྐུ་ལས་བསོན་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་འདོད་པ་
ཁངེས་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ད་ེལ་ད་དུང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་སླེབས་མ་སོང། ངའྱི་དམྱིགས་ཚད་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉམ་ཐག་
ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསྔ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་
དང། ད་ེབཞྱིན་ཉམ་ཐག་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཉམ་ཐག་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟའྱི་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་བསམས་པ་དང་མཐོང་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་རྱིམ་པས་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག སྐུ་ལས་མང་པ་ོབརྒྱབ་བསད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་རྙྱིང་
པ་ད་ེཚ་ོརང་འཇགས་རེད་འདུག གསར་པ་ད་ེཚ་ོད་དུང་ཡང་ས་གནས་གང་དུ་ཕྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོཚུད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་འདུག འ་ོན། ཉམ་ཐག་རྙྱིང་པ་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མུ་མཐུད་
ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སུ་གནས་བསད་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
མྱི་འདྱི་དང་འདྱི་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གོང་སེ་ནང་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཕྱུག་ཤོས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་སབས་ད་ེདུས་
ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ལ་ཁ་ོརང་ཚོར་གསང་བའྱི་བསམ་ཚུལ་སྤུང་ས་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡོད་ན། འདྱི་ཟེར་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔནོ་མ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རགོས་སརོ་གནང་
བ་གང་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚ་ོའཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་ནའང་། ད་དུང་མུ་
མཐུད་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་དུ་བཞུགས་བསད་པ་དང། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཆ་རནེ་མང་པ་ོ
བཟོས་ནས། གང་ལྟར་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡར་ཚུད་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ལྷག་བསད་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་
ད་ལྟའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང། འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་འབད་བརྩནོ་གནང་རགོས་གྱིས། ད་ེརྱིང་ཡང་ནན་པ་ོབྱས་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་
གདན་ས་ཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་གྱི་ཕགོས་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཕགོས་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། དངསོ་གནས་དྲང་གནས་
བཀའ་དྲྱིན་ལེགས་གསོལ་འདྲ་ཞྱིག་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བསྟན་པ་འགོ་བའྱི་དོན་དུ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་
བསད་པ་དེར་བཀའ་དྲྱིན་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ཚ་ེཡུན་དུ་བརྟན་པའྱི་རྟནེ་དདོ་འདྲ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་གནང་དང་མ་གནང་གྱི་ཐགོ་
ལ་ཕག་སྦྲེལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནན་པོ་གསུངས་སོང་སྟེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་དུང་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ཚགི་ཐག་ཆོད་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དང་
མ་གནང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། འག་ོསོང་དང་ཕག་ལས། དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རེད། ངས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་
ཐུབ་པ་གཅྱིག་ལ། གདན་ས་ཆསོ་ས་ེཁག་གྱི་དཔ་ེཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོར་སྒརོ་ ༣༠༠༠ ད་ེདགསོ་མཁ་ོཡོད་རདེ་དམ་ཡོད་
མ་རེད་ཟརེ་ན། འདྱིའྱི་དགོས་མཁ་ོཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔ་ེཁྱིད་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ས་ཁུག་ནང་ནས་སྒོར་ ༣༠༠༠ གདནོ་
རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་ན། ད་ེཡང་ཡོད་མ་རདེ། འོན་ཀང་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། གལ་སྱིད་ཁོང་
རྣམ་པ་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་དག་ེཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་རེད། སད་གཅྱིག་
གྱིས་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་འབུལ་མཁན་ཡོད་རེད། ཆ་རེན་འཛོམས་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་བསེད་འདྱིའྱི་རེན་པས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ས་ཁུག་
ནང་སྒོར་ ༣༠༠༠ གདོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ་དེ། ཁོང་ཚསོ་སྒོར་ ༣༠༠༠ ལ་དགའ་ཡྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་
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སབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་ཟེར་ནའང་རེད། ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྐུ་ཚ་ེབརྟན་རྒྱུའྱི་རྟེན་དོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་བ་དེ། ཆེ་
མཐངོ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པས་ད་བར་བཞེས་པ་བསད་པ་ད།ེ ངའྱི་ངསོ་ནས་གཟྱི་བརྱིད་ཅྱིག་དང་། བསདོ་ནམས་
ཞྱིག་ལ་རྩྱིས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ེདགོས་མཁ་ོཡོད་མེད་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་
དགོས་མཁ་ོཡོད་མ་རེད། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་རེད། དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་རེད། 
འདྱི་ངས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་ཏུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གསར་འབྱོར་
ད་ེཚརོ་སོད་ཁང་སོར་རདེ། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ལྟ་གྲུབ་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས། ད་ེལ་མཐུན་རེན་སར་
མ་སོར་གྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་སྔོན་མ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་བོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་
པའྱི་གསར་འབྱརོ་ད་ེཚརོ་སོད་ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རདེ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་
ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། སེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཡོད་ས་དྷ་རམ་
ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། གསར་འབྱརོ་མང་ཤོས་ཡདོ་ས་དང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཡདོ་ས་ལ་ད་དུང་ཡང་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་
ཡོད་མ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲལེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་སེལ་མཇུག་སངོ་གནང་རགོས་
གནངོས་ཞེས་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་ལྟར། ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་ནས་སདོ་ཁང་མེད་པའྱི་གངས་ཀ་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཐེངས་མང་བྱེད་
དུས་གངས་ཀ་ད་ེཡར་འཕར་ནས་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང། ངས་འདྱི་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་
ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་གྱི་དགོངས་པར་སོད་ཁང་མེད་པ་ཆ་ཚང་ལ་གནས་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ེ
ལྟར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེནརོ་བ་རདེ། ངས་སྱིར་བཏང་སྔོན་དུ་འབྱརོ་བ་དང། རེས་སུ་འབྱརོ་བའྱི་བར་གྱི་ཞནེ་འཁོགས་ཀྱི་
སད་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་ལ་འབྱོར་བའྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོད་ཁང་ཡོད་
མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་ལ་འབྱོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་སད་རྱིགས་དང་། དབྱར་ཚོང་དང་དགུན་ཚོང་ད་ེའདྲ་
ཐགོ་ནས་འཚ་ོབ་སལེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ། ཕྱིས་སུ་འབྱརོ་བ་ད་ེཚརོ་སོད་ཁང་མེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་ནས་
ཚུར་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིབཙན་འོག་ནས་བྲོས་ཡོང་བ་རེད། སོ་ས་ོབྲོས་ནས་ཐར་བ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། གང་ཡང་
འཁུར་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༥ རོགས་སོང།༽ 
ལགས་སོ། མཐའ་མར་འཇུག་བསོམ་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱིས་སུ་འབྱོར་བ་ད་ེཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཡོད་ཙང། ཉ་དང་ཉུང་
མ་བསེས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར་གསར་འབྱོར་ད་ེཚོར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁང་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པའྱི་སབས་འཇུག་
གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་ 
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རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་གྱི་འོག་དེར། ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་མྱི་གངས་ ༡༧༤༤ ལ་ཕག་རོགས་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བསམ་ཚུལ་ཟརེ་ནའང་རེད། དྲྱི་བ་ཟེར་ནའང་གང་ཡྱིན་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། 
ཤོག་གངས་ ༡༨ ནང་དུ། ༣ ན་གཞོན་རགོས་སོར་གྱི་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ནས་
ད་བར་མྱི་ན་གཞོན་ཕ་ོམ་ོབསམོས་གངས་ ༣༢༣ ལ་དངུལ་བུན་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༡༧ བུན་གཡར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐུབ་
པ་བྱུང་ཡོད།" ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཚུར་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་ཡོད་མེད། ཆ་ཚང་རག་ཡོད་ན་བཀ་ཤྱིས་བདེ་
ལེགས་རེད། ད་ེམེད་ན་ཚུར་ག་ཚོད་རག་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། གཡར་རྒྱུ་
དའེང་ལས་ཀ་ཞྱིག་རདེ། བླང་རྒྱུ་དའེང་ལས་ཀ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  

ད་ེནས་ཞོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སོད་མཁན་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ད་ོསྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་དང་། ཡག་པོ། གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་
པ།ོ བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ།ོ ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་
ཅྱིག་ཡོད་རེད། ངས་མྱིང་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཧ་ག་ོབ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོསླེབས་སོང་། 
ཀ་ོལྱི་གལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། མོན་ག་ོས་གནས་འག་ོའཛནི། མན་སར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛནི། སོན་ཊ་ཆལོ་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི། ད་ེམྱིན་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་མཁན་
མྱིང་འདནོ་མ་བྱུང་བ་ད་ེཚོར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་མྱིག་ཆུང་ཆུང་རདེ། རྣམ་པ་ཚསོ་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་
དུས་མ་མཐངོ་བ་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་རྱིག་པ་སོང་དུས་ (Creamy Layer) ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་ོཔོར་ལྟ་རྟོག་བྱས་ཀང་བྱས་ནས། ཕྱིས་སུ་ས་ོཔོར་ཚད་ཅྱིག་འཛིན་ནས། ད་ེས་ོཔོའ་ིནང་དུ་མ་རེད་
ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གང་ཟག་གཅྱིག་ས་ོཔ་ོརདེ་ཟེར་
ན། ཚད་ག་པར་འཛིན་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་
ཚད་འཛིན་བྱེད་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་འདུག ལུང་པ་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་དང་། གཞུང་ས་ོསོའ་ིའག་ོསྟངས་མ་འདྲ་བ་ཡོང་
གྱི་རདེ། དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཁང་པའྱི་ནང་དུ་འཁྱག་སྒམ་མེད་ན་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཁང་པའྱི་ནང་ལ་ལྟད་མ་ོབལྟ་རྒྱུའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (TV) ད་ེམེད་ན་ས་ོཔརོ་ངསོ་འཛིན་བྱ་
རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཚད་འཛནི་ས་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་པའྱི་སབས་སུ་གཞྱི་འཛནི་ས་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུར་
ཕལ་ཆེར་ལས་སླ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ས་ོཔ་ོམང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མེད་གང་འདྲ་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། ལོ་ལྔ་རེའྱི་མཚམས་ལ། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Five year plan) 
ལ་ོལྔའྱི་འཆར་གཞྱི་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ལ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ས་ོཔ་ོའདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཉུང་དུ་ཕྱིན་
འདུག མྱིང་དགོས་མ་རེད་དེ། གངས་ཚད་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་རྱིང་ཁ་སང་གངས་ཀ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་ཆགས་
བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་འག་ོས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དེར། ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚ་ཁྱབ་གདལ་སབས་སུ། ཞལ་འདབེས་སློང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ས་ོ
སོར་ཡང་བྱུང་སོང་། ང་ཕར་ཕྱིན་ནས་ལ་ོ ༣ མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། ང་ོ
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ཤེས་པ་ད་ེའདྲ་དང་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་རོགས་པ་བྱས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག འོན་ཀང་། མྱི་མང་ཆེ་
བས་ས་ོསོའ་ིསྤུན་ཉ་ེཚོར་རོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་རོགས་བྱེད་ཀྱི་རེད། ཁ་ཤས་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་ནའང་
འབྲེལ་བ་མེད་པ་ད་ེཚོར་རོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞུང་ཟེར་བ་དེ། མྱི་ཚང་མས་རྙོག་ག་
འཆད་ས་ཞྱིག་རདེ་ལ། མྱི་ཚང་མར་ལྟ་རྟགོ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ཞལ་འདབེས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི། སྔོན་མ་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུག གཅྱིག་ལ་ཞལ་འདབེས་ཞ་ེདྲག་རག་བསད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ནྱི་ཞལ་
འདེབས་སློང་སྟངས་མ་ཤེས་པ། ཞལ་འདབེས་སློང་བའྱི་གདེང་ཚདོ་མེད་པ། ཞལ་འདབེས་སློང་བར་ཁ་གསང་པ་ོམེད་པ། ད་ེ
ཚ་ོརྩད་གཅོད་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ། གང་རདེ་ཅ་ེན། རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོཞ་ེདྲག་
འདུག སབས་ར་ེགནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་དུས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས། ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་གང་འདུག་ཞུས་ན། སབས་རེར་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚོགས་པ་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་མྱི་གཅྱིག་ལ་ཞལ་འདེབས་སློང་བསད་པ་ད་ེའདྲ་འདུག དཔལ་འབྱོར་ཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་ཁ་
ཤས་ལ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཞལ་འདེབས་སློང་མེད་པ་ད་ེའདྲའང་འདུག མ་འངོས་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོ
རེད། སྱིར་བཏང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་
དུའང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སདོ་མཁན་ཚ་ོལས་ཕྱུག་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདབེས་ཤྱིག་བརྒྱབ་
པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་འདྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོཔ་ོའདྱི་དང་འདྱི་རདེ་འདུག་ཅསེ་ཧ་ག་ོན། བཏང་སྙམོས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་མར་དགམ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་ལས་སྱིག་འཛུགས་
ཤྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཏང་སྙོམས་བྱས་པར་ཡག་ག་ཡོད་རེད་ལ། ལས་སླ་པོའང་ཡོད་རེད། འགན་ཞྱིག་ཀང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཞལ་འདེབས་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་མར་འགེམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འདུག་སྙམ། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། འགྱིག་
དང་མ་འགྱིག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སད་ཆར་གཡེངས་ནས་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་ས་ོས་ོཡྱིན་པ་བརེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་ལྟར། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བསྟུན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཚང་མའྱི་འདདོ་པ་ཁངེས་པ་
ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོས་ས་གནས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་སབས་སུ་གྲུབ་
འབྲས་ཡག་པ་ོཐོན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དང་ཁ་བྲལ་བར་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། གཞྱིས་མྱི་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་སོར་བ་འདྱི་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འདྱི་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད་ེགཞྱི་རྱིམ་
གྱི་མང་གཙ་ོག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེརེད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་མང་གཙ་ོཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་
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གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་གནང་ཡོད་རདེ། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་དེའང་། ད་ལྟའྱི་
སོམ་གཞྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ལ་བཞག་གནང་ཡོད་
རདེ། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གྱི་ར་ེབ་ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིས་གནས་འག་ོའཛནི་འདྱི་ས་གནས་རང་ནས་འདམེ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙའོྱི་འཕལེ་རྒྱས་ལའང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ད་ེསྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད། འནོ་ཀང་
ད་བར་མྱི་མང་རང་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གདམ་རྒྱུ་འདྱི་ཉུང་ཤས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་མཛུབ་མོའ་ིསྒང་
ལ་གངས་ཀ་བརྩྱི་རྒྱུ་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རདེ། དའེང་ས་གནས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ང་ཚསོ་བདམས་ན་འགྱིག་གྱི་
མ་རདེ་དམ་ཞསེ་གསུང་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བདམ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བྱས་པར། དང་པ་ོ
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་སའྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཚརོ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་ཐུབ་པར་འབད་བརྩནོ་གང་འདྲ་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་
དོན་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་གནོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུས་མྱི་ཐུབ་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྱིམ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ད་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་སུ་ཕག་ལས་
གནང་བའྱི་ཉམས་མྱོང་དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། རེས་མ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་སས་
འཛེག་འདྲ་ཞྱིག་དང་། ཉམས་མྱོང་གསག་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ཤྱིག་ཚང་མར་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  

ད་ེནས་ཁ་སང་ངས་འགལེ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ལ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་
ཡང་མེད། གང་རདེ་ཟརེ་ན། ཁ་སང་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཞུས་ཡོད། གནད་དོན་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ག་ོབ་ལནེ་ཕོགས་ཏན་ཏན་མྱི་འདྲ་བ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་དམྱིགས་བསལ་སྒྲུབ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་དང། རྩོད་པའྱི་ང་ོབོར་འགོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལྟ་ཡྱི་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་མཁན་གྱིས་ཀང་གནས་
སྟངས་མཁྱེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེལའང་གུས་བརྩྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་འདྱི་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་དོན་གཅོད་དྲུང་ཆའེྱི་གནས་རྱིམ་ཡྱིན་པ་ད་ེདངསོ་ཡདོ་རདེ། 
འདྱི་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ནས་བཏོན་བཞག་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་འོག་ནས་བཏོན་ནས་དོན་
ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེརེད། ལས་བྱདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་ 
༣ པ་འདནོ་པའྱི་སབས་སུ། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་བསད་པའྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་འདྱི་ཚགོས་གཙ་ོརདེ། ནང་གསསེ་ ༤ པ་ད་ེ
བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་ང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེའདོན་པའྱི་སབས་སུ་དགོས་པ་དང་
དམྱིགས་ཡུལ་ད།ེ རྒྱ་རྱིགས་རྒྱ་སད་ཤེས་མཁན་གྱི་ཆེད་དུ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཚིག་གང་འཁོད་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། "སད་ཡྱིག་
ཚད་འཕེར་" ཞེས་འཁདོ་ཡོད་ཙང། སད་ཡྱིག་གཞན་པའྱི་ནང་དུའང་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཡར་སླེབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད།ེ ང་གོས་ཚགོས་ནས་ཐནོ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་ཞྱིག་རེད། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་གངས་ ༡༨ ཀྱི་ཆ་རེན་ད་ེརེད། བརྒྱ་ཆ་ ༣ གྱི་ཆ་རེན་ད་ེརེད་དེ། 
འནོ་ཀང་བས་ོགཞག་བྱདེ་པའྱི་སབས་སུ། གལ་ཏ་ེངས་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་བའྱི་ཚགི་བེད་སདོ་བཏང་བ་ད་ེ
ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་བཀོད་པའྱི་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་འཕར་གྱི་གནས་
བབ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞབས་གཡར་བརྒྱ་ཆ་ ༥ བས་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། ཐད་ཀར་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ོཆོག་གྱི་མེད་
པའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ཕར་ཟུར་འཇོག་འདྲ་པ་ོབྱས་ནས། ད་ེབས་ོརྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་ཏག་ཏག་
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སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞན་པ་ལྟ་གྲུབ་གང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་མྱིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆ་ེཟརེ་དུས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་དགསོ་པའྱི་གནས་བབ་འདྱི། ལས་བྱདེ་
འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་རནེ་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་གཅོད་ས་ོས་ོཡྱིན་ན། ལུང་པ་ས་ོས།ོ ཡང་
ན། དའེྱི་ཁུལ་གྱི་གནས་བབ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཡག་པ་ོཤེས་མཁན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ན། གཞུང་ཞབས་ནས་ལ་ོམང་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་དང་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་བས་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཏགོ་ཙམ་མ་འདྲ་བ་རདེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང།  

སདོ་ཁང་གྱི་སོར་དརེ། ང་ཚོར་འགན་དབང་ཡོད་པ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ བར་དུ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༦ འདྱིའྱི་ནང་དུ་
སོད་ཁང་མེད་མཁན་ཚོར་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་ནས་ཁ་སང་ཡང་། ང་ོབོ་འདྱི་མ་རེད་དེ། 
འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ལོ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་དུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོདང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། 
འདྱིར་འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་ཉམས་མྱོང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ས་ོསོའ་ིསེམས་ནང་དུ་བང་བསྱིགས་ནས་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཚར་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་བྱས་ནས་ཚར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བང་སྱིག་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ 
ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་འགང་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག སྱི་པའྱི་ལས་དོན་བྱེད་དུས་ཐག་གཅོད་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། འཆར་གཞྱི་སྱིག་སྟངས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགང་ཕྱིན་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་
བསམ་བླའོ་ིནང་དུ་འཆར་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ནང་དུ་ས་ཆ་གང་མང་ཞྱིག་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཐུགས་འཚབ་
ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། སྔོན་རྩྱིས་སབས་སུ་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་
སྔནོ་འགོག་ཁབ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ཐ་ོགཞུང་ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་ར་ེརེར་རྩད་གཅོད་བྱས་ནས། སུ་ལ་ཁང་པ་
འདུག་དང་མྱི་འདུག མ་ཐབོ་པ་ད་ེཚརོ་ཐབོ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རནེ་གཅྱིག་ད།ེ སདོ་ཁང་མེད་ཟེར་མཁན་
ཚའོྱི་ཐ་ོགཞུང་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། ཐ་ོགཞུང་ཡོངས་རོགས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཀམ་ནས། དཔེར་ན། 
ང་རང་སྒེར་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་ལ་སེལ་ཀོབ་ལ་ཁང་པ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་འདུག་ཟེར་བའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་འདྱི་འག་ོ
བཙུགས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་རག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རག་འདུག རག་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རག་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་འདྱི་
མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀང་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ས་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ལོ་ ༡ ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་དུ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་དེའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཕྱིན་ནས། འདྱིའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ཐུགས་དོགས་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། སབས་དུས་ས་ོསོར་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་ཕར་ཚུར་
གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་དང་། གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་དོན་ད་ེཚ་ོཚད་ལྡན་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག 
ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་རྱིང་ས་བགོས་གནང་ཡོད་རེད། དེར་ཕེབས་པའྱི་
སབས་སུ་ས་གནས་ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་ལས་འཆར་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག དོན་དག་རྡོག་རྡོག་གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཐབས་
ཤེས་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་ད་ེང་ཚོས་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི་བང་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་མ་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་གཞྱི་ར་ེརརེ་བལྟས་ནས་ཐག་གཅོད་ར་ེར་ེབྱས་ནས་འག་ོདུས། སྱི་སྙམོས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག འཆར་གཞྱི་
ལྡན་པ་ད་ེཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གནང་བ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རདེ་ཅེས་རྩ་
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བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། གནང་བཞག་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ། བཀའ་ཤག་གོང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་
པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ད་ེའག་ོཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཟསོ་བཞག་ཡོད་རདེ། ལམ་ད་ེཏགོ་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་བཏང་
ནས། འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོསེལ་བའྱི་ར་ེབ་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་དུས་ཡུན་ནང་དུ་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འངོས་པར་སུ་ཕབེས་ནའང་དསེ་ཕག་ལས་གནང་བད་ེཔ་ོཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཉ་ེའཁོར་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོནང་བཤུག་གཏང་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང། ཏན་ཏན་དེར་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་ལས་གཞྱི་སྱིག་
དུས་ནས་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོམ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
འདུག གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་
གཏོགས། མངའ་ས་ེའདྱི་ག་རང་ལ་སྔོན་མ་སློབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ད་ལྟ་སདོ་ཁང་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་རེད། ལས་བསམོས་ནང་ལའང་
གསལ་ཡོད་རེད། ས་ཆ་ད་ེདང་པ་ོམངའ་སེ་གཞུང་ནས་ཞུས་པ་དང་། ཉ་ོབའྱི་སབས་སུ་སློབ་གྲྭ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་
གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོད་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་སྒྱུར་འག་ོདུས། ས་ཆ་བེད་སོད་བཏང་བར་དང་པ་ོམངའ་ས་ེ
གཞུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས། གཞྱི་ནས་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟ་ད་ེབོང་བུ་
སྔནོ་ལ་ཕྱིན། ས་ཐབ་རསེ་ལ་རྒྱག་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་ཆགས་ཡོང་དུས། དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
གང་རེད་ཟེར་ན། ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ལམ་སང་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག དེར་རྙོག་ག་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ཤེས་ཡོན་བསྟྱི་གནས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་སོད་ཁང་བཟ་ོརྒྱུར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་པ་དང། དུས་ཡུན་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་འགོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། རྩ་བའྱི་སོད་
ཁང་མེད་ཟེར་མཁན་ཚང་མར་སོ་སོའ་ིའདོད་པའང་ཡོད་རེད། ང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་དགོས། ང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སོད་
རགོས་བྱས་ན་བསམ་པའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་རེད་དེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་འདྱིར་
ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་ས་ཆ་གཅྱིག་མ་བདམས་རང་བདམས་རེད་མ་གཏགོས། མ་བདམས་ནས་ང་དེར་འག་ོཡྱི་
མྱིན། ང་ལ་སོད་ཁང་མེད་ཟེར་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་
འཆར་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཟླ་བ་མང་པ་ོབསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འག་ོབསད་པ། དཔལ་འབྱོར་ཐབས་ཤེས་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེདཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ ཤྱིག་རདེ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་དོན་ཚང་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ང་
ཚོས་འགོ་སོང་བཏང་བསད་པའྱི་ནང་ནས་ག་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་གསོག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེ་ཚ་ོལོ་
རརེ་བཞྱིན་དུ། ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དབེ་སལེ་བྱདེ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། རགོས་དངུལ་ལ་ོ
ལྟར་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ ལ་ོརང་བཀག་ནང་དུ་བེད་སོད་བཏང་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་
བེད་སོད་བཏང་མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་དངུལ་ལྷག་ད་ེཟུར་འཇོག་བྱས་ནས། དཀར་བཅུག་བྱས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོ 
༥ ནང་དུ་བེད་སདོ་བཏང་ཚར་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བེད་སདོ་བཏང་མ་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༥ ཡྱི་རེས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ 
༣༠ ཐམ་པ་ཁལ་ཕོག་གྱི་ཡོད་རདེ། ཁལ་མ་ཕོག་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོདང་། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་
གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡར་རྒྱས་འག་ོསྟངས་འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྩྱིས་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ 
༧ ར་ེམཚམས་ལ། མ་དངུལ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གལ་སྱིད་རོགས་དངུལ་འཕར་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ལྡབ་འགྱུར་ཆགས་
རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ལ་ོརེར་མ་དངུལ་ལྡབ་འགྱུར་ཆགས་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དེབ་སེལ་བྱེད་པའྱི་ཁྱིམས་
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ཡྱིག་ནང་དུའང་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚོའང་ཚད་ལྡན་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ཡང་བེད་སདོ་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕྱི་ནས་ཐབས་ཤེས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དགོད་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞྱི་གཏང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའག་ོབཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུ་
ལ་བཏང་ཡོད་མེད་ད་ེཚ་ོརེས་མ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་རེད། མཁྱེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དོན་དག་མ་སྒྲུབ་པའྱི་
སྔོན་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་དུས། ཕྱིས་སུ་དོན་སྱིན་གསོན་པ་འདྲ་བྱུང་ན་སབས་ད་ེདུས་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ཡྱིན་ནའང་འབད་བརྩནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེསགོ་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་
དེ་རེད། སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ད་ེསྔོན་གྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ལ་ཡོད་
མཁན་ཚསོ་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སབས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནང་དུ་བཀདོ་ཁྱབ་
ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་བསམ་ཞྱིབ་བྱས་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འཁྱརེ་ཡོང་གྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོད་ེའཛནི་སངོ་གྱི་ཆ་ཤས་ནང་ནས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེ
སོག་ར་བཀ་ཤྱིས་གྱིང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡོང་བསད་འདུག སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་འདྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མ་འཚམ་པ་ཞྱིག་དང། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགསོ་པའྱི་དུས། 
གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་གྱིས་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ལ་དངུལ་
ཡོད་པ་ད་ེདག་གཞྱིས་གོང་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཡར་བསགས་བཞག་པ་རེད། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་མར་སད་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་
ནས། ས་གནས་རང་ལ་ལས་ཀ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སབས་རརེ་འབྱུང་འཛནི་ཡདོ་དང་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་ཚོས་མྱི་མང་ལ་འགན་འཁྱེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་སྔོན་རྩྱིས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་རྩྱིས་ཁ་ཆ་ཚང་བཏོན་ནས་རྩྱིས་སོད་རྩྱིས་ལེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་ས་ེཁག་ད་ེཚ་ོ
ཆ་ཚང་ཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ལམ་ཐོ་གཞུང་ལེན་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་གངས་ ༢༥༤ ཙམ་ཞྱིག་འདུག 
གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཆུང་དང་གཞྱིས་གོང་ཆེ་ཆུང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་སེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཕེད་ཀ་
འདྲ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་འདྱི་འདྲའྱི་མང་པ་ོཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་ལ་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན། ད་ལྟ་རྩྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བྱདེ་ཀྱི་གངས་ཀ་ད།ེ ལས་བྱདེ་ཁྱོན་བསམོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩ འམ་ ༡༠ 
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའང་ལས་བྱེད་ཆ་ཚང་གྱི་ས་མྱིག་བསངས་པ་ཡྱིན་ན་རེད། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་གྱི་
ལས་ཁུངས་ཚང་མར་རྩྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལའང་ལས་བྱེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞུང་གོན་ལ་འག་ོསོང་འཕར་མ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་ས་གནས་ལ་དཀའ་ལས་
ཁག་ཏུ་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ང་རང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོད་མྱོང་བ་དང། ལྷག་པར་དུ་བཀོད་ཁྱབ་
འདྱི་སླེབ་པའྱི་སབས་སུ་ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོས་གནས་ནས་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ས་
གནས་གཞན་པ་ནས་ཀང་སྙན་ཐ་ོམང་པ་ོའབྱོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕོགས་
བསོད་ཕེབས་པའྱི་ལས་བསོམས་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུའང་། ས་གནས་འགའ་ཤས་ནས་འདྱིའྱི་སོར་གསུངས་པ། གང་ལྟར་གནས་
ཚུལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ཕོགས་བསོམས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ད་ེདག་འཛིན་སོང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་
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གདོན་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ལྕོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་ད་ེམྱི་དགསོ་པ་བྱས།  

ད་ེནས་བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སརོ་རདེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཞསེ་ང་ཚོའྱི་བཤད་སལོ་དང་འབྲྱི་སལོ་ཡོད་པ་
ཡོད་ནའང་། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་རྟོག་ཞྱིབ་བྱེད་
དགོས་པ་དང། བདེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུ། སྣེ་འཁྱིད་མཁན་ཚོས་བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། ད་ེསྔོན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སབས་
སུའང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་སོར་ཞ་ེདྲག་ཞུས་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརྩནོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་འདྱིར་ག་ཚོད་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་དང་། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་དུ་ད་ོཕོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ལ་
གོང་གུད་རག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སོར་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་འདྱི་དང་མཐུན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་བལྟ་སོང་བྱ་རྒྱུ་དེ། 
ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ལ་ཟུར་དུ་བལྟ་སངོ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རེད། ཤེས་ཡནོ་དང་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་སྒང་ལ་རོགས་སོར་གནང་བསད་
ཡོད་རེད། དེའང་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཐད་ཀར་མྱིན་པར་བལ་ཡུལ་རང་ནས་ཐད་ཀར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་
བྱདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གང་འདྲ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་
དཀའ་ངལ་དེ་ཁ་འཐོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ཡྱིན་ན་ཤར་ཝ་ར་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་རེད། 
འཕགས་པ་ ཤྱིང་ཀུན་རེད། ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཁག་རདེ། གཞན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཇ་ོལ་ཁེལ་ད་ེཚ་ོའགྱིག་བསད་
ཡོད་རདེ། མཆདོ་འཇརོ་ད་ེཚ་ོའགྱིག་བསད་ཡོད་རདེ། སགོ་ར་ལ་ཆ་བཞག་ན། སགོ་རའྱི་མྱི་མང་ཕལ་ཆ་ེབ་དུས་ཐུང་གྱི་ཚངོ་
ཙག་ཙིག་རང་རང་ལ་གཉེར་མཁན་ཡྱིན་དུས། ནད་ཡམས་སབས་སུ་ཁོང་ཚོར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་
ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༢ ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་ཚོང་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སོར་
གང་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཚང་མར་སྱི་སྙོམས་ཞྱིག་མ་བྱུང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ས་ཁུལ་གཅྱིག་གཅྱིག་པུར་ཕུལ་ན་ཁངོ་ཚརོ་མང་བ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་
སབས་སུ་ཚང་མར་ཆ་སྙམོས་ཤྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཁ་འཐརོ་གྱི་གནས་བབ་དེར་བསྟུན་ནས། དཔརེ་ན། བལ་
ཡུལ་ནང་དུ་སོད་ཁང་མེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེཚརོ་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་ག་པར་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ས་ཆ་ཡདོ་ས་ནྱི་
ར་སུ་ཝ་དང་། སགོ་ར་བྱམས་པ་གྱིང་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལའང་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་
ཞྱིག་བྱས་ནས། ད་ེལའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ས་བགསོ་བྱས་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ། དཔརེ་ན། ས་གནས་ད་ེ
དག་ལ་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་བྱས་ན་ཡག་ས་རེད། དཀའ་ངལ་མེད་པ་དང་། སོན་མེད་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོང་ས་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་དགངོས་ཚུལ་འཛནི་སངོ་ལ་གསུང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞུ་དགསོ་པ་གང་
རདེ་ཅ་ེན། འཛནི་སོང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་བླནོ་ད་ེདག་ཕར་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འབྲལེ་
ཡོད་ལས་བྱདེ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བལ་ཡུལ་ཟརེ་དུས་ཚོང་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་མྱིན་པའྱི་སད་ཆ་ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ ཤེས་ཀྱི་ཡོད། སོད་ཁང་མེད་པ་གཅྱིག་པུ་གངས་ ༡༥༠༠ དང་ ༡༦༠༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ཉུང་མཐར་
ཡོད་པ་དའེང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་མདེ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཚང་མས་མཁྱནེ་མཁྱེན་པ་རདེ།  

ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་རྱིམ་པར་ཞུས་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་གནང་བ་ད་ེརེད། ཁ་སང་ཡང་ངས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སླེབས་ནས་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རེས་སུ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་
དུའང་ལ་ོ ༢ རེའྱི་མཚམས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ལ་ོ ༢ རེའྱི་མཚམས་ལ་ད་ལྟ་ནང་
བཞྱིན་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ ༥ རེའྱི་མཚམས་སུ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས། 
ད་ེནས་ལ་ོ ༢ གཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་སུ་སྙན་ཞུ་གསར་པ་དང་། ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ལས་གོལ་ནས་མར་ཐནོ་ཕྱིན་པ་ད་ེ
འདྲ་ག་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚོར་ལ་ོ ༥ རེའྱི་མཚམས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
མེད་འག་ོབསམས་བྱུང། འདྱི་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་ད་ེབརྒྱབ་ནས། ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་
པའྱི་སབས་སུ་ན་ནྱིང་ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་དང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག 
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དྲུང་ཆ་ེགཅྱིག་བཅས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ནས་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་རང་རང་ཡྱིན་པ། གནས་
རྱིམ་དམའ་བ་མྱིན་པར་ས་གནས་སུ་མར་ཕྱིན་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཚང་རེ་རེར་སོར་བ་རྒྱག་
རགོས་གནང་། དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་ཚང་ཚ་ོལའང་སད་ཆ་འདྲྱི་རགོས་གྱིས། འདྱི་ཆ་ཚང་མངགས་ཡདོ་རདེ།  
འདྱི་དང་མཉམ་དུ། ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སེམས་ཁམས་མྱི་བད་ེབའྱི་གངས་འབོར་དེའང་མང་པ་ོཞ་ེ
དྲག་ཆགས་ཀྱི་འདུག (Mental Health Issue) ཡོད་མཁན། ང་རང་ལ་ཆ་མཚནོ་ན། ངའྱི་ཨ་ཅག་རྒན་པ་ལ་ཕྲུ་གུ་འགུལ་
སདོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མདེ་པ་ཞྱིག་སསེ་ནས། ངས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཤེས་རདེ་མ་གཏགོས། ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་འདྱི་
འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ག མང་པ་ོཞྱིག་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་དུས་ཕྱི་ལ་མ་མཐོང་། གང་ལྟར་ལུས་བད་ེཔོ་
མེད་པ་དང་། སེམས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སེམས་བད་ེཔ་ོམེད་པ། ད་ལྟ་རྱིམ་པ་ད་ེ
མར་དབྱ་ེབ་བཀར་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱི་རྱིགས་གངས་ ༢༥༠ བརྒལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེཚརོ་ང་ཚོས་
ལྟ་རྟོག་གང་འདྲ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་ཚ་ོལའང་གཞྱི་ནས་བསམ་བླ་ོའདྲ་ཞྱིག་བཏང་ནས། གང་རེད་ཟརེ་ན། སེམས་
ཁམས་མྱི་བད་ེབའྱི་ཆེད་དུ་སན་ཁང་ཟུར་དུ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་གྱི་སན་ཁང་འཛུགས་སྟངས་དང་
མྱི་འདྲ་བ། དརེ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་སན་པ་དགོས་པ་དང། ཁྱད་ལས་ཀྱི་སན་ཞབས་པ་དགོས་པ། མཐུན་རནེ་སོར་དགསོ་པ། ལག་
འཁྱེར་དགོས་པ། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། 
ཁ་སང་བལ་ཡུལ་ནས་གསུང་མཁན་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། བོད་པའྱི་བུ་མ་ོགཅྱིག་གས་ོསོང་གྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོར་སྱིག་འཛུགས་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། བལ་པོའ་ིསྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། ཟླ་བ་ ༡ ལ་
སྒོར་ ༦༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སམ་དུ་སམ་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དའེྱི་
སྒང་ལ་ལ་ོམཐ་ོརུ་འག་ོདུས། ས་ོསོར་བསམ་བླ་ོགཏང་རྒྱུ་མེད་དུས་མྱིས་བཙན་གཡེམ་དང་བརྙས་བཅོས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
ཁྱོན་ནས་ཧ་གོ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ནད་པའྱི་ལྱིད་ལོད་ཀྱི་ཚད་ཏན་
ཏན་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོབྱ་རྒྱུ། ད་ལྟ་མངནོ་དགའ་སློབ་གྲྭར་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ཚན་རྱིག་
དང་མཐུན་པའྱི་ (Pathological study) ད་ེའདྲ་བྱས་ནས། དཔེར་ན། ན་ཚ་ (Autistic) ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་བརྟག་དཔྱད་
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བྱས་ནས་ཁ་ོརང་ལ་སློབ་སྟངས་དང་། བྱེད་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ས་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ད་ེའདྲ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་། སད་ཆ་བཤད་པའྱི་ཞོར་ལ་རེད། 
དཔརེ་ན། མངནོ་དགའ་སློབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རང་ལ་ོས་ོདྲུག་ས་ོབདུན་ས་ོབརྒྱད་ལ་སླེབས་པ་ད་ེའདྲའང་ཕ་གྱིར་བཞག་ཡོད་
རེད། ཕ་གྱིར་གངས་ཚད་ཅྱིག་མ་གཏོགས་གཞག་རྒྱུ་མེད་དུས། ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོཡར་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་
སྟངས་རདེ། རྒན་པ་ད་ེཚརོ་ད་ེརྱིང་ཀ་ཁ་ག་ང་བསླབས་ན། སང་ཉྱིན་ཡང་བསར་ཀ་ཁ་ག་ང་སློབ་སོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་ང་ཚོས་བསར་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་པ་དང། མཐུན་རེན་བསྒྲུབ་པར་བྱས་པ་ལ་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེ
ཚརོ་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོགཏོང་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེཡྱིན་དུས་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༥ ད་ེཚར་བ་རདེ། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་འདྱི་ཉ་ེཆར་ཚར་བ་རདེ། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་
ནང་དུ་བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ལ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ད་
ལྟ་ཚང་མར་ཐག་མ་གཅོད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འདྱི་ལ་རོགས་མ་བྱས་ན་མེད་ཐབས་རེད་འདུག་
དགོངས་པ་ད་ེཚ་ོཡར་བཅུག ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཚད་གཞྱི་སོར་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གནང་སོང། ཚད་གཞྱི་འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་
ཤག་རྱིམ་པས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་རྩ་འཛནི་ད་ེཚོ། ཉམས་མྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་བསགས་ནས་ལེགས་བཅོས་
བྱདེ་ཀྱིན་བྱདེ་ཀྱིན་ཡར་བཟསོ་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། ད་ེལའང་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། དཔེར་ན། ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ཞྱིག་གནས་སྟངས་དེ། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་དང་། ཡོང་འབབ་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བྱང་ཤར་
ཁུལ་དང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་འབྲྱིང་བ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བློར་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་
མྱི་གངས་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཞྱིག་ལས་མེད་ནའང་ཆ་ཚང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཐོབ་ཐང་བཞྱི་ལྔ་མ་གཏོགས་
ཡོད་མ་རེད་དང་། ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ཚུད་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོདྲང་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་ནས། དང་པ་ོཐ་ོཆ་ཚང་ཡར་བླངས། ཐ་ོཆ་ཚང་བླངས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། ད་ེནས་ར་ེརེར་ལ་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱོས་ཤྱིག གང་རེད་ཟེར་ན། མྱི་གསུམ་པ་ོདེས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་སོར་བ་བརྒྱབ་པ་རེད། གནས་སྟངས་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་མྱི་ད་ེག་རང་གྱིས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ད་རེས་ཟུང་དྲུང་གསུམ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་རེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཁུར་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མར་འབབ་དུས་ཉམ་ཐག་མང་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ་དམ་ཉུང་དུ་འགྱི་ཡྱི་རེད་ཅེས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་
ནས་སམེས་འཚབ་བཏོན་པ་ད་ེག་རང་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མང་དུ་འག་ོརྒྱུ་ད་ེནང་སྱིད་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་དགུང་ལ་ོབགསེ་པ་
ཡར་ཕབེས་པ་ཚ་ོརྒས་གས་ོཁང་ནང་དུ་བལྟ་སངོ་བྱེད་དགོས་པའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེཚ་ོཁ་སང་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུ་
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་རདེ། ཁག་ཅྱིག་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཁྱོན་ནས་ཕབེས་འདདོ་མདེ་པ་ད་ེའདྲའང་འདུག ཁྱེད་རང་ག་ར་ེབྱས་
ནས་འགོ་ཡྱི་མེད་ཟེར་དུས། མྱི་ར་ེརེར་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདྲ་བ་ར་ེར་ེགསུང་གྱི་འདུག ལ་དྭགས་ཀྱི་ས་ོལགས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེ
གསུང་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ང་རླུང་ཚ་པ་ོཡོད། ང་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིན་ན་འཁྲུག་པ་ཤོར་གྱི་རེད། འཁྲུག་པ་ཤོར་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག 
ད་ེལས་ང་རང་ནང་དུ་བསད་ན་སྱིད་པ་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག རྒས་འཁགོས་ཁ་ཤས་ནྱི་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཕྱིན་ན་ (TV) བལྟ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད།  ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལའང་བལྟ་སོང་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་གངས་ཐོའང་ཡར་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གོས་ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
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རྒྱུ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕ་མ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པ། རྒས་གསོ་ཁང་དུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་བལྟ་སོང་ཡག་པ་ོབྱེད་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་ཕ་མའྱི་
བལྟ་སངོ་གྱི་ཆེད་དུ་རྒས་གས་ོཁང་དརེ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་རོགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིཕ་མར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་རེད། 
གཞན་པ་ཚོར་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་འདྲ་བར་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེབའྱི་ལས་ང་ོམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རདེ་ཅེས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། ཉམ་ཐག་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྒྲུང་མང་པ་ོཡོད་རེད། གཞྱིས་གོང་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕྱུག་ ཤོས་ད་ེཉམ་ཐག་ནང་དུ་ཚུད་འདུག་ཟེར་བ་
གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སེལ་ཀོབ་ཆ་བཞག་ན། སྔོན་མ་ཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་གཞན་ཞྱིག་ལ་སྒོར་
འབུམ་ ༣༥ གཡར་འདུག་ཟེར་བའང་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་
གསུངས་པ་རདེ་ཟརེ་གྱི་འདུག སྐུ་ང་ོཁྱེད་རང་ཚ་ོཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་ཕབེས་དུས། མྱི་ཚང་འདྱི་ཏན་ཏན་ཐའོ་ིནང་དུ་ཡོད་
ཀྱི་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་མཉམ་དུ་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེབྱདེ་དུས་མྱི་ད་ེཐའོ་ིནང་དུ་འདུག་ག ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་
འདྱི་ཡོང་གྱི་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཁ་ོརང་གྱི་སདོ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་རེད་ད།ེ མྱི་ཚང་ད་ེང་ཚོའྱི་གཞྱིས་གོང་གྱི་
ནང་དུ་སུད་ཀར་ཚངོ་པར་བུན་ལོན་གཡར་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེརདེ་གདའ་ཟརེ་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་བྱདེ་དུས་
དནོ་དག་ད་ེགང་རེད་ཟེར་ན། མྱི་ས་ོསོས་དྲང་པ་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཁག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རེད། 
གཞན་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ཤས་ནས་ལེན་འདོད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། དའེང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། མར་སུ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདགོས་མཁ་ོཅན་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། 
དེར་རྱིན་ཐང་ཡོད་རེད། འདྱི་ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། གལ་ཏེ་ང་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༥༠ ཡོད་ན་
ཁྱེད་རང་གྱིས་ང་ལ་སྒོར་ ༥༠,༠༠༠ གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་དེར་ཞེ་དྲག་བརྩྱི་ཡྱི་མ་རེད། ང་ལ་དེ་རྱིང་སྒོར་ ༥,༠༠༠ མ་
གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་ང་ལ་སྒོར་ ༡༠,༠༠༠ གནང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་འདྱི་རྩ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་ཀྱི་རདེ། ང་ལ་དགསོ་
མཁ་ོཆ་ེབའྱི་སབས་སུ་གནང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དགོས་མཁ་ོབལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་གནད་འགག་
དང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བྱས་ནས། ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཡོངས་རགོས་གོས་ཚགོས་ལ་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མང་དུ་གང་འདྲས་ཕྱིན་ཡདོ་མདེ་དང་། ཉུང་དུ་
གང་འདྲས་ཕྱིན་ཡོད་མེད། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་ོཚད་མྱི་འདྲ་བ་གང་འདྲ་རདེ་འདུག གནས་
སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་གང་འདྲ་རདེ་འདུག ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ལ་ག་
ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆ་ཚང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྔནོ་འབྱོར་དང་རེས་འབྱོར་གཉྱིས་ནས་གང་གལ་ཆ་ེབ་བརྩྱི་ཡྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ཁ་སང་ངས་གངས་ཀ་
ཞུས་པ་དེ། དང་པ་ོཐ་ོབསྡུ་བའྱི་སབས་སུ་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༡༩༥༠ ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༥,༠༠༠ མྱིན་ཙམ་འདུག་ཞུས་པ་ད་ེཆ་ཚང་
བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཤ་སྟག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེསྔོན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་འབྱོར་བསད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
སྔནོ་མ་བོད་ནས་སླེབས་པ་གང་ཞྱིག་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སདོ་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེཚ།ོ ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་ལ་
འབྲོག་ས་ ༧ འདུག དེའྱི་ནང་ནས་སུམ་མད་ོདང་། སྒོ་ཡུལ། ཧན་ལེ། ཉ་ོམ་བཅས་བཞྱི་པ་ོནས་སོད་གནས་ས་ོརྒྱུའྱི་སོར་
གསུང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེམྱིན་བཀག་གཞུང་དང་། ར་ཆུང་སྒ་རུ། མ་ཁྱུ། ས་སད་ད་ེཚསོ་ས་ོཡྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོ
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ལའང་བསམ་བླ་ོཞྱིག་མ་གཏང་རང་གཏང་རེད་འདུག དེའྱི་ཕྱིར་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སད་ཆ་བཤད་བསད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི་འདྲས་ཆགས་བསད་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། མཐའ་མཚམས་སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་
ཡུལ་མྱི་ད་ེཚ་ོཚང་མ། དག་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོར་གདོང་ལེན་བྱེད་མཁན་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་འཛནི་གྱི་ཡོད་མདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བདོ་མྱི་ད་ེཚ་ོས་མཚམས་སུ་གནས་དགོས་པའྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེགནས་ཐུབ་པར་མཐུན་རེན་གང་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཚའོང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
དང། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཐུབ་ས་རདེ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་གནང་བའྱི་རེས་སུ་ལ་དྭགས་
ལ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་ད་ེསྔོན་མ་མངའ་སེའྱི་གནས་བབ་རེད། ད་ལྟ་སྱིད་འཛིན་གྱི་ཐད་ཀར་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་
གནས་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་སྔོན་མ་དངུལ་རག་རྒྱུ་ད་ེལས་ལྡབ་སྟོང་ཙམ་དེང་སང་མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་
རེད། དེ་རག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཁ་སང་ང་ཚོས་མཇལ་བའྱི་སབས་སུ། ཁོང་ཚོས་དེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་པ་དང་ལ་
དྭགས་པ་བར་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་ང་ཚ་ོཚང་མ་སྤུན་མཆདེ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ད་
ལྟ་འགན་བཞསེ་མཁན་ཚའོྱི་དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁརོ་ཡུག་བཟང་པ་ོཞྱིག་འདུག དགནོ་
པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་ཆོས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མའྱི་གཟྱིགས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་དུས་ང་ཚོས་ཕ་
གྱིར་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་ལ་ཆེན་དང་ལ་ཆུང་གྱི་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཁག་ཅྱིག་ལ་
ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ས་ད་ེཚ་ོནྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་རདེ་འདུག ཤོག་བུ་དཀར་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་ས་
ཡྱིག་བརྒྱབ་ན་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེནས་སསོ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ཤྱིང་ད་ེཚ་ོབཀགོ་ནས་ཁྱརེ་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་གཞན་པའྱི་
གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་རདེ། 

ད་ེནས་ཀྲུ་ཀྱིང་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕར་འག་ོཐུབ་
པར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཏེ། གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་བྱ་རྒྱུ། ད་ལྟ་ཉ་ེའགམ་ལ་ཆ་བཞག་ན་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་ལའང་ཁྱྱིམ་
ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོསྔོན་འབྱརོ་རེད། ད་ེདང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསམས་ནས། རྩདོ་མེད་འདྱི་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ད་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། ཞྱིང་ས་ཡོད་
མ་རེད་ལ་སོད་ཁང་གྱི་ས་ཆའང་ཡོད་མ་རེད། ཡང་ས་ོསོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་མ་རེད་པཱ། འདྱི་ཚོའྱི་གས་ལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཆ་ེཆུང་གང་འདྲ་རྩྱིས་ཀྱི་
ཡྱིན་གསུངས་པ་དང། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་སོར་ཁ་སང་ཡང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སླེབས་སོང། ཁ་སང་ད་ེཕལ་ཆེར་དཔལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བ་
མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཁ་ཤས་ལ་སད་འདུག་དང་། ཁ་ཤས་ལ་སད་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚོ་ཆ་རེན་ཚང་མྱིན་གྱི་
གནས་སྟངས་སྒང་ནས་རེད། ད་བར་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བུན་ལོན་
ཚུར་སློག་མ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེམང་ཆ་ེབ་སོ་ནམ་བུན་
གཏོང་རེད། ས་ོནམ་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ལ་བུན་གཏོང་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་ནང་སྱིད་ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སོ་ནམ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་ཆེན་པ་ོདང་ཕོན་ཆེན་ཞེ་དྲག་ད་ེའདྲ་མ་རེད། ཞྱིང་པ་ཆུང་ཚགས་བྱ་ེབྲག་པར་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
བུན་གཏོང་བྱས་རེས་ཞྱིང་པ་ས་ོསོས་ཏག་ཏག་ཚུར་སློག་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཡྱིན་པ་ངས་ཤེས་མ་
སོང། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རསེ་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཉམ་ཐག་ཚད་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང། ལ་ོ ༥ ཡྱི་དམྱིགས་ཚད་འཛིན་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ། ཐ་ོགཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡར་
སླེབས་ཚར་ན། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འདྱི་ནས་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཉམ་ཐག་གྱི་སྣ་ེལས་གོལ་ཐུབ་ས་རདེ། 
ཉམ་ཐག་ལས་གལོ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབ་སྐུ་བགེས་པ་ཤ་
སྟག་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གལོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ལྷག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚརོ་གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་
པར་ང་ཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད། དརེ་ང་ཚསོ་ལ་ོལྔ་བཅུ་བཅ་ོལྔ་ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཏན་ཏན་ཡངོ་གྱི་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཞལ་འདེབས་སློང་མཁན་ལ་འགོག་ཐུབ་ཐབས་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་
སབས་སྔོན་མའྱི་སྔོན་མ་ནས་སྱིད་བྱུས་འདྱི། ཞལ་འདེབས་སློང་མཁན་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སད་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོགས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་
ཡོད་ན། དེའྱི་ནང་དུ་ "ལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་འདུག" ཟརེ་བའྱི་ཕག་བྲྱིས་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། འཛིན་སངོ་གྱི་ངོས་
ནས་འདྱི་འབུལ་དགོས་བྱུང་ན། སྔོན་མའྱི་ལ་ོ ༢༠ སྔནོ་གྱི་ཉམས་མྱོང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་རྒྱུ་མྱིན་
པའྱི་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་ན་མ་གཏོགས། གཅྱིག་ལ་ཕུལ་ན་གཞན་ཞྱིག་ལ་མ་ཕུལ་ན་མ་
འགྱིག ད་ེབྱེད་དུས་རྩོད་གེང་ཆགས་རྒྱུའྱི་རྙགོ་ག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་རྒྱུ་རེད་འདུག དནོ་དངོས་སུ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་
ས་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ནས་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཟུར་ཚོགས་པས་
གཞྱིས་ཆགས་ད་ེལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། སློབ་ཟུར་གྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུ་
ཕུལ་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། དེས་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ ཤྱིག་གྱི་སློབ་ཡོན་ལ་ཕན་གྱི་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་
ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་འདྱིའྱི་ཉམས་གས་ོདང། འཛུག་སྐྲུན་ལ་ཕན་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོ
ས་དང་། འག་ོཁུངས། རྩྱིས་ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ། གཞན་པ་ (Crowd Funding) ཟེར་ནས། མྱི་མང་ནས་གནད་དོན་
བྱ་ེབྲག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་བསྡུས་བསད་པ་འདྱི་སྱིར་བཏང་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག བསམ་བླ་ོའདྱི་དངོས་གནས་དྲང་གནས་
ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་རདེ། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བླ་ོཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ཚད་བཀག་ཡག་པ་ོ
བཟསོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ངས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆདེ་དུ་དངུལ་བསྡུས་ནས། མྱི་དརེ་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ མ་གཏོགས་
དགསོ་མཁ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༢༠ རག་ཡདོ་ན། ལྷག་མ་སྒོར་འབུམ་ ༡༠ ད་ེག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་རེད་ཟརེ་བའྱི་སད་
ཆ་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ལྷག་མ་ད་ེག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ད་ེནས་ཉམ་ཐག་གཞན་ཞྱིག་ལ་རགོས་པ་བྱ་
རྒྱུ། ཡང་ན། འདྱི་མར་བང་བསྱིགས་ནས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས། རོབ་ཙམ་ལྟ་ཡོང་དུས། སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་གཞྱི་ཁྱབ་ཆནེ་པ་ོདང་། མྱི་མང་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་རེད་
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བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་
མཁན་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་
ད།ེ ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་ཡོད་བསད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཨ་ཅང་ཅང་། གཙ་ོབ་ོས་ཁུག་ལུང་ཁུག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚ་ོརེད། 
ངས་གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད།ེ བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཚ་ོལ་གང་ཐུབ་སྙབོ་དགསོ་པ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སབས་ར་ེང་ཚོས་ཕག་དངུལ་ལམ་རགོས་སོར་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཀང་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་
བཞུགས་མཁན་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིགཞུང་ནས་གསོལ་རས་གནང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་དང་། ས་ོསོའ་ིགཞུང་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་
སྙྱིང་ཉ་ེཔོ། རྩ་ཆེན་པ་ོཚོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ང་ོནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  
ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་འཁོད་པའྱི་ནང་དུ་རྒས་གས་ོཁང་ཐོག་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་འདུག ང་ཚོས་རྒས་གས་ོཁང་མང་
པའོ་ིགནས་བབ་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསན་མྱོང་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ང་དང་ཕག་སྦྲེལ་གཉྱིས་
སོག་ར་ས་ཁུལ་དུ་བསོད་དུས། བྱམས་པ་གྱིང་གྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་། འདྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་ལྟ་
དུས། དངོས་གནས་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོ་སྱིག་བདེ་དོན་ཚོགས་པས་
ཐུགས་ཁུར་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས། ང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་དང་། བློས་བཏང་གནང་མཁན། 
སོ་སོའ་ིསོག་འབེན་ལ་བཙུགས་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་སྟངས་དེ་དངོས་གནས་
བསྔགས་བརོད་ལྡན་པ་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེཡོད་མེད་སོར་ཏན་ཏན་
དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་སོག་ར་ས་ཁུལ་དུ་གཞོན་སེས་ཕནོ་ཆེན་པ་ོམ་རེད་དེ། གཞནོ་སེས་ཡོད་
པ་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་དེ།  ཕག་ལས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Unemployment) གྱི་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བྱས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་
ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་པ་དང་། ལས་བསོམས་ནང་དུ་ "ན་གཞོན་མདུན་ལམ་སློབ་སྟོན་དང་ལས་འཚོལ།" ཞེས་
པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེབལ་ཡུལ་ཁག་ལའང་གང་ཐུབ་སྙོབ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་འདུག་ལ། ལས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་
ནང་དུ་ "ཚོང་ལས་གཉེར་ཕོགས་ཀྱི་སོང་བརྡར།" ཞེས་པ་ད་ེའདྲའང་འདུག ས་གནས་ཁག་ཏུ་སོར་བ་རྒྱག་པའྱི་སབས་སུ། 
ངས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་གྱི་ས་ཁུལ་ད་ེལ་ཆ་བཞག་ན། གཞོན་སེས་ལས་ཀ་མེད་པ་
ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ ཤྱིང་ཏོག་ཁུ་བ་དང་། ཁ་ཏོག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བཟ་ོགྲྭ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Factory) ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་
གང་ཟག་སྒེར་གྱིས་བརྩམས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེས་གཞོན་སེས་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་བྱུང་འདུག སབས་
རེར་ལས་གཞྱི་དང་སོང་བརྡར་དེ་འདྲ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ལས། ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་རྒྱབ་སོར་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་ཐུགས་ཕན་ཆ་ེབ་ཡདོ་མདེ་འག་ོབསམས་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་ནང་དུ་ཡདོ་
པའྱི་གཞོན་སེས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ས་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཀང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་སོང་
བརྡར་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་སྙམ།  

སྱིར་བཏང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་བཅར་བའྱི་ཕག་སྦྲེལ་ངོས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། 
བལ་ཡུལ་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་ལ། ལྷག་པར་དུ་སོག་ར་ས་གནས་ར་ེརེར་བཅར་དུས་དགོངས་འཆར་
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ཤུགས་ཆ་ེཤོས་དང་། ཚརོ་བ་ཆ་ེཤོས། དངངས་སྐྲག་ཆ་ེཤོས་ཆགས་དགསོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ ཁོང་ཚོར་སབས་བཅོལ་བའྱི་ཡྱིག་
ཆ་མེད་པ་ད་ེཆགས་བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (R.C.) མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ཆགས་བསད་འདུག 
གནད་དོན་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱུན་རྱིང་གནས་བསད་པ། དགུང་ལ་ོབགེས་
པ་ད་ེཚོར་སྔ་མ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེགངས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ཤོག་བུ་ལྷེབ་ལྷབེ་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཤོག་བུ་གཅྱིག་སར་ནས། ད་ེག་རང་སྒང་
ལ་ལས་དམ་བླངས་ནས་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་ཁོང་ཚོས་བསར་བཟོ་གནང་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད་ཟེར་དུས། ད་ེདོགས་པའྱི་གནས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ཡྱིག་ཆ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་
འདུག རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་ནས་སློབ་སོང་བྱེད་མཁན་གྱི་གཞནོ་སེས་ཚ་ོལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ (R.C.) བཟོས་ཡོད་པ་རེད་
ད།ེ ཁངོ་ཚསོ་མུ་མཐུད་མཐ་ོསློབ་ལ་འག་ོདུས། སབས་བཅལོ་ལག་འཁྱརེ་ད་ེགང་འདྲ་བྱས་ནས་བསར་བཟ་ོབྱདེ་དགོས་རདེ། 
དེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག བསར་བཟ་ོབྱས་པ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཀའ་ངལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རེད་དེ། སྱིད་བྱུས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྱིགས་སེལ་ཐབས་སུ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ངས་ཞུ་འདདོ་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་ནས་ཐད་ཀར་གཞུང་འབྲལེ་ཐོག་བལ་ཡུལ་དུ་བཅར་ཐུབ་
རྒྱུ་ལས་སླ་པ་ོཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ ༥ ཡྱི་ནང་དུ་གང་ཐུབ་འབད་བརྩནོ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། བལ་ཡུལ་གཞུང་
ལ་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག ལས་སླ་པ་ོརྩ་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མཐོང་ཡོང་དུས་དངོས་
གནས་དགའ་ཚོར་དང་སོབས་པ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡོད་མེད་ཤེས་མ་བྱུང་སྟ།ེ ཏན་ཏན་ཐནོ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་དེ། གང་ལྟར་བཅར་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ནས། 
ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་དང་། གཞུང་ཚབ་ (Embassy) གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པ་ཐད་ཀར་བཀའ་མོལ་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་དག་བ་ོལ་སད་ཆ་འཆད་མཁན་གྱི་བཙན་བྱོལ་སྱིག་འཛུགས་ ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚའོྱི་ངོས་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་བར་འབད་བརྩནོ་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་
བྱུང་། ལས་བསམོས་ནང་དུ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་། གངས་སྱིད་ཁུལ་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ཞསེ་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་
འཁོད་འདུག འདྱི་ཚང་མ་ང་ཚོས་མཐངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ལས་དནོ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེ
མཆགོ་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་འགན་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཞུགས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ལས་བྱདེ་
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མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དོན་ཡག་པ་ོཞྱིག་
ལ་ང་ཚོས་ལགེས་གསོལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེསྔ་ང་
གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་སབས་རེར་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲར་བཅར་རྒྱུའྱི་གོ་
སབས་བྱུང་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་སློབ་
གྲྭས་ས་ཆ་གཡར་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་དངསོ་པོའ་ིམཐུན་རནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འདང་མ་འདང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཡོད་རདེ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱིད་སོང་ཚོགས་ཁང་ཞུས་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མྱི་གངས་ ༦༠༠།༧༠༠ འཛོམས་ཐུབ་སའྱི་ཚོགས་ཁང་དང་། 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས། ལས་བྱེད་ཆེད་དུ་ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་བྱུང་ཡོད་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཟློར་གར་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནད་དོན། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་འོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། ངས་འདྱིར་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་ཟུར་པས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༦ ལ་གསལ་
བསགས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ལ་ཡདོ་པའྱི་ལས་བྱདེ་གངས་ ༣༤༥ ནས་ ༢༤༥ ལ་ལས་ཤག་
ཡོད་དུས། ལས་ཤག་ ༥༨ གསར་སྐྲུན་བྱས་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བག་ོའགེམས་བྱ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡདོ་མདེ་
མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ལས་ཤག་ ༣༠ ཙམ་གྱི་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡདོ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་བར་
འག་ོལས་ཡོངས་ལ་དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོདང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་ད་ེསྔ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ལས་གཞྱི་ད་ེརླབས་ཆེན་ཞྱིག་དང་། གལ་ཆནེ་པ་ོརྩྱིས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ། ལས་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་
ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  

མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུར། དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱདེ་གངས་ ༡༨ བས་ོརྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་ད་ེསྱིད་སངོ་ལ་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕུལ་བ་རདེ། ས་ོསོས་དའེྱི་སབས་སུ་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ཆ་རེན་ད་ེབླངས་དང་མ་ལེན་ད་ེད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། 
དརེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དྲངས་གནང་ཡོད་རདེ། ངས་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་
བྱདེ་གངས་ ༡༨ བས་ོརྒྱུའྱི་ཆ་རནེ་བཟ་ོབའྱི་སབས་སུ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ངས་གསལ་པ་ོདྲན་གྱི་འདུག ལས་བྱདེ་
འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཚད་མཐ་ོཔའོ་ིརྒྱབ་སོར་ཐབོ་པ་དེ། དུས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པ་ཚ་ོས་ཕགོས་གང་སར་
འགམས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེདང་ལས་བྱེད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་བལྟས་ནས། དམྱིགས་བསལ་ནུས་པ་དང་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་ཡོད་པ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕེབས་ཐུབ་མཁན། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཆ་རེན་
སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་སྐུ་དབང་ཕུལ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེསབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ད་ལྟའང་དགོས་མཁ་ོབྱུང་ན་ལེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་
རདེ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་རདེ། དརེ་ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེལམ་ང་ཚའོྱི་ལས་
བྱདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། བོད་པ་ཁ་ཆའེྱི་བུ་མ་ོ (Sakina Bhatt) ལགས་



108 

རདེ། ངས་ནོར་མེད་ན་ཁ་ོམ་ོདམྱིགས་བསལ་ལས་བྱདེ་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་ས་རེད། མོའ་ིཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དེར་ཚང་མས་
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་དང། བསྟདོ་བསྔགས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བོད་པ་ཁ་
ཆ་ེཞྱིག་ཚུར་ཕེབས་ནས་འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཡོང་
ཐུབ་པ་ཡོད་ན། འདྱི་ལྟ་བུ་ད་དུང་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན་འཛེམ་ཟོན་གནང་དགོས་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཏང་ནས་སྐུ་དབང་ཕུལ་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལུང་པ་ཁུག་ཀོག་དང་མ་སྙོབ་ས། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་
གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ད་ོསྣང་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེག་རང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་
སྟངས་དང་འབྲེལ་ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཆ་ཚང་ཐགོ་ད་ོ
སྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། བང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བསྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ག་ོསྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་རྟགོ་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། རོགས་དངུལ་གཅྱིག་དེ་གོ་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གོ་སྱིག་
འཛུགས་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་ས་གནས་གཞན་པར་རག་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་རག་བསད་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ཕྲན་བུ་
ཞྱིག་ལས་མེད་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཐུགས་ཕན་གསོས་ནས། ཁོང་ཚོས་ས་གནས་སོ་སོར་གཟྱིགས་རྟོག་ཡག་པ་ོ
གནང་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་དགའ་པ་ོབྱུང་།  
 ད་ེནས་ཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེད་ལྟ་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོ
གཞུང་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༢༧༤ ནས་མྱི་གངས་ ༥༠ ཡས་མས་ ཤྱིག་སོག་ར་ནས་རེད་འདུག མྱི་གངས་ ༢༧༤ ནས་ལག་
ཤེས་མྱི་འདྲ་བ་ཁག་ ༣༣ བཀོད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་གཞྱི་ནས་གངས་ཐ་ོདེར་བལྟས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེ
འདུག མྱིའྱི་ནུས་པ་ག་ར་ེརདེ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བལྟས་ནས། སྔནོ་ལ་སུ་དང་སུ་ལ་སློབ་སོང་སདོ་དགསོ་འདུག སློབ་སངོ་
སདོ་ས་གང་དུ་སོད་དགསོ་འདུག བྱུང་ན་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེའདྲར་སདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། (Company) ད་ེའདྲ་ལ་སོད་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་
རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོའགུལ་སོད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚོར་དུས་འགོར་ཆེན་
པ་ོཞྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ནས་དབྱ་ེབ་ཕེས་ཏ།ེ གལ་ཆ་ེཆུང་དང་། མྱི་ཞྱིག་ལ་སློབ་སོང་
འདྱི་སད་པ་ཡྱིན་ན། ལག་རྩལ་འདྱི་བསླབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེག་རང་ལ་ཕྱིན་ནས་འཚ་ོབ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་བབ་ཤྱིག་ཆགས་རདེ་དམ་མ་རདེ། ཚངོ་ལས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་
སདེ་ཆུང་བུན་གཡར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཡང་ན། སེད་མེད་བུན་གཡར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཡར་ནས་ཁ་ོརང་
ཚསོ་རྐང་པར་ལང་ཐུབ་པར་གང་འདྲ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོབཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་དུ་བལ་ཡུལ་ནས་མང་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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བཀ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱྱིལ་ལ་ཤྱིང་གྱི་ཁུ་བའྱི་ཚོང་ཞྱིག་སྔོན་མ་ནས་གཉེར་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་དྲན་གྱི་འདུག ངས་ད་ེབར་ཟབ་
སོང་སོད་དུ་འག་ོབའྱི་སབས་སུ་སྔོན་མ་ནས་གཉེར་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་བར་ ཤྱིང་འབྲས་ཀྱི་
ཐནོ་སེད་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། (Pineapple Juice) བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ན་ (Pineapple) གྱི་ཐནོ་སེད་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཤྱིང་འབྲས་གང་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་དའེྱི་ཐནོ་སེད་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚའོྱི་བསམ་བླ་ོགཅྱིག་ད།ེ 
ཞུས་པའྱི་ཞརོ་ལ་ཡྱིན་དུས་ཞུས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་ཁྱོན་ཡོངས་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བོད་པར་ཞྱིང་ཀ་ཨ་ེ
ཀར་ ༡༠,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། ཞྱིང་ཁ་ཨ་ེཀར་ ༡༠,༠༠༠ ཡོད་རེད་དེ། དངེ་སང་མང་ཆ་ེབས་འདབེས་ལས་བྱེད་ཐུབ་
ཀྱི་མེད་དུས། ཤྱིང་སོང་བཏབ་པ་དང་བོགས་མ་བཏང་བ་ཅྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ར་ེབ་ག་ར་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་
ཟརེ་ན། སན་རྩྱིས་ཁང་གྱིས་སན་རྩྭའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ས་གང་སར་སསེ་པའྱི་སན་རྩྭ། ས་
དྲ་ོསར་སསེ་པའྱི་སན་རྩྭ། ང་ཚོར་ས་ཚ་གང་དང་། ས་མཐ་ོཚད་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཡོད་རདེ། ཤྱིང་ནགས་རང་ལ་སསེ་
པ་ནང་བཞྱིན་སན་བཅུད་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏགོས། འདབེས་ལས་རང་བྱས་ནས་
གཞུག་མ་སན་སོར་གྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོའཛུགས་ས་ད་ེསན་རྩྱིས་ཁང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱས་ནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། སན་རྩྭ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག སན་རྩྭ་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་ས་མཐ་ོཚད་འདྱི་འདྲ་ལ་སེས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་མར་བསླབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཞྱིང་པ་ཚོར་བཏབ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ལ་
དྭགས་ནས་མར་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཞྱིང་ཀ་ཚང་མ་སན་རྩྭ་གཅྱིག་པུས་སྒྲུབ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། 
ཚངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སན་རྩྱིས་ཁང་གཅྱིག་པུ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཡོངས་འབབ་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསོང་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ད་ེའདྲ་རྒྱག་ཆོག་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ད་ེའདྲའྱི་བླ་ོ
ཁོག་ཡོད་མ་རེད་དེ། བསམ་བླ་ོརྒྱ་ཆེ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡུལ་ས་ཆའྱི་མཐ་ོཚད་ལ་དཔགས་པའྱི་
སན་རྩྱིས་ཁང་ལ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། གང་རེད་ཟེར་ན། སན་རྩྭ་མང་པ་ོཞྱིག་བལ་ཡུལ་ནས་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོརྒྱུ་འདུག་གམ། ད་ེབཞྱིན་ ཤྱིང་གྱི་ཁུ་བ་ད་ེཚ་ོསྟོན་འབྲས་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོ
ཐུན་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་གང་འདྲ་བྱ་རྒྱུ་འདུག འདྱི་ལྟ་བུར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རེད། དའེྱི་སྒང་ལ་
མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཞྱིག་དང་། ཚངོ་གཉརེ་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་དགོས་རདེ། ད་ེདག་གྱི་མཐུན་རནེ་ཆ་
ཚང་འཛམོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་མཐུན་རནེ་སརོ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཡྱིག་ཆ་མེད་པ་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་རེད། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཀའ་ལས་རྒྱག་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག གྲུབ་
འབྲས་ཐནོ་པའྱི་མཚམས་སུ་ང་ཚསོ་སུས་རགོས་པ་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་སབས་ད་ེདུས་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དེའང་ང་ཚརོ་འདོད་པ་ཡོད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་ད་ེསྔ་འབྲལེ་བ་
ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱིས་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཡྱིན། 
ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད། བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་དངསོ་སུ་ཡྱི་ག་ེབཏང་མདེ། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ན་ཡག་ས་
རེད། གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལའང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་བཟུང་འབྲེལ་བྱ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ནྱིའུ་ཡོག་ནས་བཟུང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚུར་ཡ་ལན་བྱས་ནའང་འདྲ་མ་བྱས་ནའང་འདྲ། ད་ེགནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ག་རེ་
ཆགས་བསད་པ་ད་ེརྱིགས་སབས་དང་དུས་ས་ོསོར་སྱིག་འཛུགས་ས་ོསོར་སེལ་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་བཟོས་པའྱི་ཞོར་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕྲན་བུ་བཟ་ོབཅོས་
རྒྱག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཚང་མར་བཏང་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེའང་ག་ོ
སབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ག་དུས་སླེབ་གབས་ཡོད་མེད་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་དེར་ར་ེབ་བརྒྱབ་
བསད་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་གོ་སབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོཚོའྱི་ལས་
ཁུངས་ནང་དུ་བོད་པའྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་
ཚསོ་སྙན་ཞུ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བརྒྱབ་པར་འདྱི་ལྟར་སྟོང་པ་བཞག་ན། མ་འངོས་པར་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་
བདག་པ་ོརྒྱག་པར་ཡྱིག་ཆ་ལྟ་ས་མེད་པ། གཞན་ནས་ཁུངས་འཚལོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཆགས་པའྱི་ཆདེ་དུ་བཀའ་
ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པས་བསམ་བླ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཁུར་བསད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབྲེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་གཞུང་
ལའང་འབྲལེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབྲལེ་བའྱི་གཏྱིང་ཟབ་ལོད་དང་ཉ་ེལོད་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོང་མྱིན། ང་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡོད་རདེ་དམ་
མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་བཏོན་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང་སྟེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ཐ་ོགཞུང་ཡོད་པ་དང་ངའྱི་མྱིང་
རགོས་ ཤྱིག་བཀག་པ་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་བློན་ཚང་མ་ཕེབས་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། བཟང་དུ་ག་དུས་འག་ོགབས་ཡོད། སྡུག་ཏུ་ག་དུས་
འག་ོགབས་ཡོད། བཟང་ཕགོས་སུ་ཕྱིན་ནས་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ། གངས་སྱིད་ཁུལ་དུ་ཕལ་ཆེར་ས་ཆ་སྟངོ་པ་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ས་
ཆ་གང་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བེད་སདོ་བཏང་ཟྱིན་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། ལེགས་སོན་ཁང་གཏོར་བ་ད།ེ དརེ་ཁང་པ་བརྒྱབ་མྱི་
དགསོ། དརེ་ཕྲུ་གུའྱི་རྩདེ་ཐང་རང་བཞག་ན། ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། གངས་སྱིད་ཆ་ཚང་ཁང་པས་ཁངེས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་རྩདེ་
མ་ོརྩ་ེསའང་མེད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལེགས་སོན་ཁང་དརེ་སྱིར་བཏང་འཆར་གཞྱི་བཟསོ་ཏ་ེཁང་པ་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ད་ེམྱི་དགསོ་པ་བྱས་ནས། བཀའ་ཤག་སབས་བཅ་ོལྔའྱི་སབས་ནས་ཁང་པ་གསར་པ་ཆནེ་པ་ོགཉྱིས་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པའྱི་ནང་དུ། ད་ལྟ་གངས་ཀ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ད་དུང་ལས་བྱདེ་གངས་ ༣༠ ལྷག་ཅྱིག་ལ་ལས་ཤག་འདང་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ང་ཚོར་ས་ཆ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ད་ེ ཤུགས་གསེབ་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེརེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤུགས་གསེབ་རྒྱབ་ནས་ལམ་ཁ་ཡག་པ་ོ
འཐནེ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཕབེས་མྱོང་མཁན་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན་མཁྱནེ་གྱི་རེད། ང་ཚའོྱི་ས་ཆ་འཁྱིས་སུ་ལམ་ཁ་བསླེབ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་དུས། མ་འངོས་པར་ལས་ཤག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི། གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་དང་འབྲལེ་བ་
ཡོད་པ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕ་གྱིར་བྱདེ་ཆོག་གྱི་རེད། འདྱིར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་ས་
ཆ་དེ། སྔོན་མ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་བཀའ་བླནོ་ལས་ཁུངས་ལྔ་ཆ་ཚང་གནས་སའྱི་ཁང་པ་གཅྱིག་ད།ེ ད་ལྟ་ལྷག་བསད་
ཡོད་རདེ། ད་ེབཟ་ོབཅསོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ ༦༨ ཙམ་འག་ོཡྱི་འདུག གསར་པ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན་སྒོར་འབུམ་ ༧༢ 
ཤྱིག་འག་ོཡྱི་འདུག དརེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱས་ན་དགའ་བ་ཡོད་ན། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་འཆར་གཞྱི་
གང་ཡང་མེད་ད།ེ རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་རྒྱག་དགོས་བྱུང་
ན། དེའྱི་འོག་ཐོག་ཏུ་མ་ོཊ་འཇོག་ས་བྱས་ན་མ་གཏོགས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་མ་ོཊ་མང་དྲགས་ནས། ལམ་ཁ་ཚང་
མ་མ་ོཊས་ཁངེས་ཏ།ེ ཁང་པ་ག་ཚདོ་ཡག་པ་ོཡོད་ནའང་། ཕར་ཚུར་འགྲུལ་སདོ་བྱ་རྒྱུ་ལའང་ཁག་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་དུས། 
དེའྱི་འོག་ལ་མ་ོཊ་འཇོག་ས་དང་། ཐོག་ཏུ་ལས་ཤག་འགའ་ཤས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ཁར་གངས་སྱིད་ཀྱི་ས་དང་མཐ་ོ
དམན་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་དེའྱི་ཐོག་ཏུ་མགོན་ཁང་དེ་འདྲ་གསར་སྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་དུས་མགོན་ཁང་ག་མྱི་དགོས་པར་བཞུགས་ས་ཡོད་པ་དང་། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཟབ་སོང་



111 

དང་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲ་འཚགོས་དུས་རདེ། ཚོགས་ཁང་འདྱིར་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་
བསམ་བློའ་ིནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བྱས་མེད། འདྱིའྱི་ཐད་ཐངེས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རདེ། ལས་ཤག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ད་དུང་ལས་ཤག་གངས་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཞྱིག་རྒྱག་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བྱདེ་ཚང་མར་ལས་ཤག་འདང་ངེས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ སོར་ལ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལངས་ཕགོས་ཤྱིག་ཟྱིན་པ་རདེ། ལངས་ཕོགས་འཛནི་
དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དའེང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འག་ོལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་རདེ། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་
མྱི་རྱི་ཀའྱི་སྱིད་འཛིན་གསར་པ་ར་ེར་ེསླེབ་དུས་ (Washington DC) ལ་ལས་བྱེད་པ་གངས་ ༣༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་འགྱུར་བ་
ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་གནས་རྱིམ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་གོང་མས་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ནང་
དནོ་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། འདྲྱི་རྩད་བྱས་ནས་བས་ོགཞག་བྱདེ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རེད། གཞུང་ཞབས་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བས་ོགཞག་ཟེར་བ་དེ། འདྲ་མཉམ་སྒང་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་
ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁྱནོ་ཡངོས་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན་དུས། ཡང་ན། སྱིག་འཛུགས་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་འག་ོསྟངས་
ཐོག་བསམ་བློ་གསར་པ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གང་འདྲ་བྱེད་དགོས་མྱིན། འགྱུར་བ་
རླབས་ཆེན་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་སོམ་གཞྱི་ཡོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་
ལས་བྱེད་གངས་ ༡༨ གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་བཏོན་པས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་ལ། བསམ་བློའ་ིའཁྱེར་སོའ་ིཐོག་ནས་
གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ལ་བལྟས་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བླ་ོའདྱི་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤྱིག་
འཁུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་འཁྱེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོཆགོ་པ་གྱིས།  

ད་ལྟ་ལས་བྱེད་བྱ་ེབྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། མ་ོརང་ཁ་ཆེ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ར་ེབ་ཞེ་དྲག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཡང་དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ མ་བསོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟེན་ནས་མ་རེད། ད་ེགསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་སྔོན་མས་བས་ོགཞག་གནང་བའྱི་ལས་བྱེད་
གངས་ ༡༨ ནས་གནས་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡོད་མེད་ཐད་སྱིད་སོང་གསར་པ་སླེབས་པ་དང་། ཟླ་བ་ ༡ གྱི་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་འདྲྱི་
རྩད་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཁག་ཅྱིག་ཉྱིན་གའྱི་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་ནས་བཞུགས་བསད་ཡོད་
རདེ། ཀ་ོལྱི་གལ་དང་། ར་ཝང་ལ། བསྟན་འཛནི་སྒང་། བད་ེསྱིད་གྱིང་བཅས་ཚང་མ་ཉྱིན་གའྱི་ཐགོ་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་གནང་
ནས་བཞུགས་པ་རེད། དེའང་ལྷག་བསམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་གའྱི་སྒང་ལ་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། 
ཁྱིམས་སྱིག་ཐགོ་ནས་ལམ་ཁ་འདྱི་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ཁ་ོརང་ཚསོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟ་འབྲལེ་
ཡོད་ལས་བྱེད་གཅྱིག་གྱི་སོར་དེ་རེད། མོ་རང་དང་པོ་ཞུགས་དུས་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་བཞུགས་འདུག བཀའ་ཤག་
སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སླེབས་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཟླ་བ་ ༡ ཀང་འགོར་མེད། ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ཏག་ཏག་ཞུ་དགསོ་ན་ལས་ཁུངས་
ལ་བལྟས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཁ་ོརང་ལ་ལས་ཁུངས་སུ་ཡར་སད་བཏང་བ་ཡྱིན། ཡར་སད་བཏང་ནས་ཁྱེད་རང་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བོད་པ་ཁ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེར་མ་ཟད་ཁྱེད་རང་གྱི་ལས་ཀར་མྱི་མང་
གྱིས་འདདོ་པ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་གྱིས་མུ་མཐུད་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡདོ་
པ་ཡྱིན་ན། ཁྱེད་རང་གྱིས་གཏན་འཇགས་སམ་མྱི་ཚ་ེགང་པོར་བོད་གཞུང་གྱི་གཞུང་ཞབས་བྱས་ཏ་ེའག་ོརྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་
ན། དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ང་ཚསོ་ས་མྱིག་སྟོང་པ་བཏནོ་ནས་ཡྱིག་ཚད་གཏངོ་དགོས་བྱདེ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའག་ོསྟངས་རདེ། ད་ེམ་
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གཏོགས་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བྱེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ལམ་ཁ་གཞན་པ་ཡོད་པ་ད་ེཆོད་གན་བས་ོརྒྱུ་ད་ེརེད། ཁྱེད་རང་ད་
བར་ཆོད་གན་བསོས་མྱི་འདུག ཆོད་གན་ལོ་བཞྱི་ཞྱིག་བས་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། དེར་ཞུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ད་ེབྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་
དུས། མ་ོརང་གྱིས་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་པཱ་ལགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མོའ་ིཔཱ་
ལགས་ཀྱིས་ང་ལ་ཞལ་པར་གནང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚའོྱི་དབར་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡྱིན། དེར་ང་ཚསོ་ཐབས་
ཤེས་མ་བྱས་པ་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། མ་ོརང་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པར་འབད་བརྩནོ་བྱས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་དམྱིགས་
བསལ་ ༡༨ ད་ེབས་ོགཞག་མ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའྱི་འབྲལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་གཅྱིག་ད་ེལས་བྱེད་ཁོངས་སུ་
བཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་རྩ་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༢༠ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་དོན་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་རེས། སྱི་འཐུས་ཚོས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་
རྒྱུར་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ། དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་གཞན་ལ་གནང་བའྱི་བཀའ་ལན་ནས་གསལ་པོ་
ཆགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྱིར་བཏང་ལས་
བསམོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྔོན་
རྩྱིས་སབས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྩ་བའྱི་ད་ལྟ་
ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་དང་ལྷན་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། ཉམ་ཐག་གྱི་ཁང་པ་བཟ་ོབཅོས་ད་ེའདྲ་བསོན་འདུག 
ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གལ་ཆ་ེབ་ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བཅར་རྒྱུ་
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བྱུང་། ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་ད་ེཚ་ོདཔེ་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁང་པར་ཆུ་ཐྱིགས་པ་བརྒྱབ་ས་ད་ེདག་ལ་བཟ་ོབཅོས་
བརྒྱབ་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་། ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་གནང་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁང་པར་
དཀར་ཆ་མེད་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པའྱི་ང་ཚ་ོལ་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁང་པ་ད་ེའདྲ་
བསྐྲུན་པའྱི་སབས་སུ་དཀར་ཆ་ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཉམ་ཐག་གཉྱིས་གསུམ་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། ཁོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་ཉམས་
གས་ོགནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཕྱིན་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་དང་། ཡང་མྱི་གཞོན་པ་གཅྱིག་འདུག རང་ལ་ོ ༤༠ དང་ ༥༠ 
བར་ཡྱིན་པ་དང་། སེམས་ཁམས་ཆ་ནས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་དང་། མཆོད་ཆང་མཆོད་ཀྱི་ཡོད་སོར་གསུང་མཁན་འདུག གང་
ལྟར་ཁ་ོརང་ཞལ་ལག་བཟོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གོང་པ་ཁྱྱིམ་མཚེས་ཀྱིས་ཞལ་
ལག་གནང་སོད་ཀྱི་འདུག གོང་པ་ཁྱྱིམ་མཚེས་དེའང་རྨ་ོལགས་ཤྱིག་རེད་འདུག རྨ་ོལགས་དེར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྨ་ོལགས་དེས་ག་ཚོད་བར་དུ་གནང་སོད་ཀྱི་རེད། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། ད་ེམ་ཟད་ཉམ་ཐག་གཞན་ཞྱིག་ལ་པཱ་ལགས་དགུང་ལོ་ ༨༠ ལྷག་ཕེབས་སོད་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་གྱིས་བུ་ལྟ་
དགོས་ཀྱི་འདུག པཱ་ལགས་ཁ་ོརང་འཁར་རྒྱུག་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བུ་རང་ལ་ོ ༤༠ བརྒལ་ནའང་
སེམས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ། པཱ་ལགས་སོ་སོར་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་སབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ལ་ལྟ་དགོས་པ། ཕྲུ་གུ་ཟེར་ནའང་ལོ་ ༤༠ 
བརྒལ་བསད་པ་ཞྱིག ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་མཐོང་དུས། གལ་ཏ་ེགཞནོ་སེས་ཟེར་ནའང་རེད། དང་བླངས་རུ་ཁག་ད་ེའདྲ་ཡོད་
ན་ཁ་ོཚ་ོལ་སྔ་ོཚལ་རྱིགས་དུས་ཐགོ་ཉ་ོརགོས་བྱ་རྒྱུ་དང་། རྩ་བའྱི་ཁ་ོཚརོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་རདེ། 
ད་ལྟ་གོང་སེའྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་རེད། གཟྱིགས་རྟགོ་གནང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་དུས་རྟག་ཏུ་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ཚ་ོཕ་གྱིར་
ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དང་བླངས་རུ་ཁག་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། 
གཞོན་སེས་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དསེ་མ་འངོས་པར་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་མེད་འག་ོབསམ་པ་དྲན་གྱི་འདུག  
འདྱི་དང་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་སོར་གསུངས་སོང་། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ནས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ང་ཚ་ོའཚམས་གཟྱིགས་ལ་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། ནྱི་ལ་མང་ག་ལར་བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
བྱུང་སོང་། ཁང་པ་ད་ེདག་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྟོང་པ་རདེ་འདུག ད་ེལ་ཁང་སྲུང་བ་གཅྱིག་འདུག ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡག་ཐག་
ཆོད་དང་། འགྱིག་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག་བསམ་པ་འདུག དེར་ང་ཚོ་འགོ་བའྱི་སབས་སུ་གདན་མང་པོ་ཞྱིག་བཏྱིང་འདུག 
གདན་ད་ེཚ་ོག་ར་ེརེད་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས། གཡས་གཡོན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ལ་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ག་སྱིག་རེད་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁང་པ་སྟོང་པ་སྟོང་རང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཡས་གཡོན་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིར་ཕན་ཐགོས་ཤྱིག་བྱུང་བསད་
པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
འདྱི་དང་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་འཐུས་མྱི་སྐུ་ང་ོའཇམ་
དབྱངས་ཚ་ེརྱིང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ས་གནས་སེལ་ཀོབ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ལ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སློང་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁངོ་ལ་མ་འངོས་པར་བོད་དནོ་ཐགོ་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
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འདྱི་དང་སེང་ལོར་མངའ་སེའྱི་རོང་དཔོན་རེད། ཡང་མངའ་སེའྱི་ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལའང་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་
བཅར་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་མངའ་སེའྱི་གཞུང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་ལྷ་ོ
ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་གྱི་རོགས་རམ་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས། ད་དུང་སར་ཆ་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་དམ་ཞེས་ཞུས་བྱུང་
ལ། ད་དུང་སར་ཆ་གནང་རོགས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྩ་བའྱི་ང་ཚསོ་ཞུས་པ་དང་ཕར་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་མ་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ནས་སྔནོ་རྩྱིས་ནང་ཁྱེར་ཡདོ་གསུངས་སངོ། ད་ེཡང་ཡག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱུང་འདུག་
བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
འདྱི་དང་ད་ལྟ་རྒས་གས་ོཁང་ལ་རྩ་བའྱི་ལས་བྱེད་ཉུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ནས་དགོངས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཡོད་མེད་ཡག་པ་ོཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་བྱེད་ཉུང་དྲགས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་
རེད་འདུག རྩ་བའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ནང་ལ་དགུང་ལོ་བགེས་པ་རང་རང་བཞུགས་ཡོད་དུས། ལས་བྱེད་འདང་ངེས་མེད་ན་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ལྟ་གོང་ས་ེ ༧ པར་བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ་རྣམས་ལ་སདོ་ཁང་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོཚརོ་སྱི་ཁང་མེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འདུག གལ་ཏ་ེམ་འོངས་པར་བདོ་ནས་གསར་དུ་འབྱརོ་བ་ཁག་ལ་སདོ་ཁང་ད་ེའདྲ་བརྒྱབ་གནང་བ་ཡྱིན་
ན་སྱི་ཁང་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ང་བསད་ས་སལེ་ཀོབ་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན། གོང་ས་ེཞྱིག་ལ་སྱི་
ཁང་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། རྩ་བའྱི་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་སོད་ཁང་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཁང་མེད་དུས། ཚུར་ཕགོས་ཁྱྱིམ་མཚསེ་དརེ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སའེྱི་ས་ཆ་ཨ་ེ
ཀར་ ༢ ཤྱིག་འདུག དའེྱི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག རསེ་སུ་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་ལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། 
༼ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ལགས་ས།ོ སར་མ་ ༡ 
ནང་མཇུག་བསྡུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
སེང་ལོར་ (India International Centre) ཞེས་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ནས་སར་མ་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ས་ཆ་ལ་འདུག འདྱི་
གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་མཐོང་སོང་ །  རྩ་བའྱི་ཆ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད།  ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་  (India 

International Centre) ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་དནོ་གྱི་འགེམས་སྟོན་
དང་། ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། དུས་སྟནོ་མཛད་སྒ་ོལ་སགོས་པ་འབྲལེ་བ་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས། གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་རྒྱུ་དང་། གཞན་གཉྱིས་
ནས་སྔནོ་རྩྱིས་ཀྱི་སབས་ལ་འབྲལེ་ཡདོ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་སབས་
སུ་བཀའ་འདྲྱི་གང་གནང་བར་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  



116 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་དཀར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཚོ། ང་
ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོའདྲ་པོར། ད་ལྟ་ས་ཆ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེབད་ེསྱིད་གྱིང་ལ་ཨེ་ཀར་ ༧ ཡོད་རེད། ཨ་ེཀར་ ༧ ནས་ཨ་ེཀར་ ༡ 
མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མས་གནང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ལྷག་མ་ཨེ་ཀར་ ༦ ཙམ་
ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་དག་ེའཕལེ་གྱིང་ལ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། ཁང་པ་ཐགོ་རྩེགས་ ༤།༥  
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། དེར་ས་ཆའྱི་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་ཁང་པར་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་ས་ོསོས་
གཏོང་ཐུབ་མཁན། ད་ེནས་མར་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་སེལ་ཀབོ། རྱིམ་པ་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་ཧནོ་སུར་དང་ཀ་ོལྱི་གལ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། རྱིམ་པ་བཞྱི་པའྱི་ནང་མན་སར་དང་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཁང་པ་ཐོག་བརྩགེས་རྒྱག་དུས་དེར་
རྱི་མ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་ཕུལ་བཞག་ན་བསམས་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་རང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཚལ་ཞྱིང་འདབེས་ལས་ཏོག་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ས་ཆ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་དེའང་མྱི་འབོར་ལ་དཔག་པའྱི་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥།༥༠།༧༥།༡༠༠ དབྱ་ེབ་ཕེས་
ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིཆ་ཤས་དེ་སོ་སོས་བཏང་། གཞུང་གྱིས་བཟ་ོདབྱྱིབས་
བཟོས་ནས་མར་སད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྒོར་འབུམ་ ༡༠ ཡྱིས་བཟ་ོདགོས་བྱུང་ན་ཁང་པ་ཚང་མའྱི་བཟ་ོདབྱྱིབས་གཅྱིག་པ་
ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། ས་ོསོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་གྱིས་འབུལ་དགོས་པ་
ད་ེཕུལ། ལྷག་མ་ད་ེས་ོསོས་བཏང་ནས། དའེྱི་ཐོག་ལ་འཕར་མ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་ས་ོས་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་
སདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། བསད་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་སེས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་གཏངོ་སོད་ཀྱི་ཡོད། རསེ་
མར་བདེ་སྱིད་གྱིང་ལ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པ་ཐོག་རྩེགས་ད་ེཚོར་དཀར་ཆ་ད་ེཚོ་ཨའུ་ཙེ་མེད་འགོ། ཕ་གྱིར་དཀར་ཆ་
དཀའ་ངལ་འདུག་ཟེར་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེམྱིན་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་ས་ོསོས་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ས་ོསོས་
རྱི་མ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དཀར་ཆ་འདྱི་ས་ོསོས་འདནོ་དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་
འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཞྱིབ་འཇུག་ནང་ཏན་ཏན་བསླེབས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་ད།ེ དཔརེ་ན། ཕ་དང་བུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་བྱས། ཕ་ད་ེརྒས་འཁགོས་བྱས། ཕྲུ་གུ་ཐང་པ་ོམེད་པ་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་ང་ཚའོྱི་
ཐ་ོནང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐ་ོགནང་རགོས་གནངོས། ཁ་སང་སོར་བསོད་སབས་ལྷ་ོཕགོས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་གཟའ་ཕོག་པ་དའེང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བརྩྱིས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལྔ་གཅྱིག་པུར། སེམས་མྱི་བད་ེབ་ཟེར་དགོས་རདེ། ད་ེའདྲ་གངས་ ༡༢༣ ཙམ་འདུག དའེྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཚུད་
ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཞན་ལ་ག་ཚདོ་ཡོད་མེད་དང་། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གཉྱིས་
ཀར་ཡོད་པ་ད་ེགངས་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠ བར་སླེབས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་གངས་ཀ་བསྡུ་བཞྱིན་པའྱི་སྒང་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་སྟངས་དེ། ན་ཚ་ལྕྱི་ལོད་ལ་བལྟས་ནས་སན་ཁང་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ལྟ་
སོང་ཁང་དེ་འདྲ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་གང་འདྲ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བལྟས་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་ནུས་པ་དང་། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་སླེབ་དུས། ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་
གལ་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ལ་འཇུག་དགོས་རེད། 
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ཚང་མར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཙམ་གྱི་ཡོང་བབ་ཅྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་བབ་དེར་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་
བྱས་ནས་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོསྟོན་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ནྱི་ལ་མང་ག་ལ་དང་། འཇམ་དབྱངས་ཚ་ེརྱིང་ལགས་སོར་ལ་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མངའ་སེ་རོང་དཔོན་དང་། ད་ེཚོས་ཁ་སང་ཞལ་བཞེས་ཡག་པོ་གནང་བྱུང་ཟེར་ནས་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ད་ེའདྲ་
འཁོད་འདུག ང་ཚོས་མཇུག་སོང་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་ཡང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་
རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་
གཉྱིས་སྔོན་ལ་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་གཞུང་གྱིས་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དང་། ལྷོ་སྱི་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཚོར་འགོ་སོང་
གཏང་རྒྱུ་ལ་ཡང་བསར་ (Crore) ༢ ཤྱིག་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཟྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལ་ོལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ།  
རྒས་གསོ་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་ཉུང་དྲགས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རྟོག་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུཡྱིན། རྒས་གསོ་ཁང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྟོག་ཞྱིབ་
བྱས་ནས། ལས་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དགོས་མཁོའ་ིམཐུན་རེན་སོར་དགོས་པ་ད་ེསར་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་སལེ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གྱི་གོང་ས་ེ ༧ པའྱི་རེས་འབྱོར་བར་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་བྱས་བཞག་པ་དེ། བག་ོ
བཤའ་ཆ་ཚང་བསོན་པ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ང་ཡང་མ་གྱིར་ཡོད། ས་གནས་ལ་བསད་ཡོད། སྱི་ཁང་གྱི་ས་ཆ་དརེ་ཏགོ་ཙམ་
རྩདོ་རྙོག་འདྲ་པ་ོཞྱིག ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། སྱི་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ས་ཆ་ད།ེ བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་ཨ་ེཀར་ ༢ ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེདང་ས་
འདྲེས་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེའྱི་ཨེ་ཀར་ ༢ ནང་ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་དུས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། ང་ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་དེ། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའྱི་ས་ཆའྱི་རྒྱབ་ལ། ང་སདོ་ས་སེལ་
ཀབོ་ཀམེ་གསུམ་པའྱི་ས་ཆ་རདེ། ད་ེནས་གཅྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚསོ་གོང་ས་ེ ༧ པར་ཚགོས་ཁང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
རྩདེ་ཐང་ཡང་རྒྱབ་ཏུ་འདོན་ཐུབ་ན་བསམས་པའྱི་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་རདེ་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ས་ཆ་ད་ེམཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་ཐུབ་མ་སོང་། 
ད་ེམེད་པར་སོང་ཙང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེལ་ཨ་ེཀར་ ༢ ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་མྱི་དགོས་པར་བྱས་ནས། ས་ཆ་གཞན་ཞྱིག་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ཡོད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེའང་རྒས་ཡོལ་དང་། ད་ེཚོར་ཁང་པ་བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད་འདུག  སྱི་
པར་ཕན་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ཨ་ེཀར་ ༢ ད་ེད་ལྟ་སེ་ར་བྱེས་ཀྱི་མགོན་ཁང་ཡོད་ས་ནས་ཡར་ཁྱིད་ནས། ཕར་རྱིང་པ་ོབྱས་ནས་ཨེ་
ཀར་ ༢ ཕུལ་ཡོད། ད་ལྟ་གོང་སེ་ ༧ པ་ཡོད་སར་ཚོགས་ཁང་བརྒྱབ་སའྱི་ས་ཆ་དཀའ་ངལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡྱིན་ནའང་། 
ཚགོས་ཁང་བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གསར་པ་ཚ་ོལ་འབུལ་རྒྱུར་མྱིག་
བལྟས་བྱས་ནས་བཞག་ན་མ་གཏོགས། ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཚར་བ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སེང་ལོར་ (India International Centre) གསར་པ་བཙུགས་བཞག་པ་དེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བློན་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེརྱིང་མ་གཏོགས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། གལ་སྱིད་འདྱི་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ (India International Centre)  དང་གཅྱིག་
པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མཐུན་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་སར་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལ་འབྲེལ་བ་ཡག་པ་ོཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། འགེམས་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་ལྷ་ོསྱི་
ལས་ཁུངས་ནས་འབྲལེ་བ་ཡག་པ་ོའཇགོ་རགོས་ཟརེ་ནས་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ལས་བསོམས་སྙན་སནོ་དང་། ཞྱིབ་བཤེར་ལས་དོན། ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པའྱི་ཀ་པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། ཁ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ ལ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། སྙན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་
སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུར། 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༦ 
༄༅།།   བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབྱརོ་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་༠  ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་སོན།   
༡་༡། བོད་མྱིའྱི་འཛནི་སངོ་བད་ེདནོ་ལྷན་ཚགོས། 
ཀ  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་
 ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དོན་ལྟར་དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ཁ་
 ཚོགས་པའྱི་རྩྱིས་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་རྩྱིས་འཁུར་གྱིས་ཚོགས་པའྱི་དངུལ་རྩྱིས་གཏོང་ཡོང་ལ་ཕྱི་ནང་རྩྱིས་ཞྱིབ་
 འཐུས་ཚང་ཞུས་ཏ་ེཡུལ་ཁྱིམས་ལ་འགན་ཁུར་ཞུ་སྒ་ོཁག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།  
ཁ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསོག་འཇོག་གྱི་ལས་དོན་འག་ོམུས་ལ་ཕན་པར་ལ་ོའདྱིར་ས་གནས་
 འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་བོད་དོན་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཞལ་
 འདེབས་ཁྱོན་བསམོས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༦༤་༡༦ བྱུང་བ་རྩྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཁ་སྣོན་
 གསགོ་འཇོག་ཞུས། 
ག དྷ་ས་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་རྡ་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་འདོན་འགེམས་ཞུ་མུས་ལྟར། འདྱི་
 ལོའ་ིནང་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨༥ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༥ ལ་མཐུན་རནེ་གསར་དུ་སོར་སདོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། 
 ད་བར་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༧༤༧༣ དང་སྱིག་འཛུགས་གངས་ ༡༧༤ ལ་རྡ་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་བགོས་
 འགེམས་ཞུས་ཐགོ་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཁྱོན་རྡ་ོབཞུན་རླངས་རས་པུ་རྱིལ་གངས་ ༣༠,༥༢༧ འདོན་འགེམས་ཞུས་ཡོད་
 པས་མང་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡདོ། 
        
༡་༢།  གོང་ས་མཆགོ་གྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརྩ། 
ཀ  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་འདྱི་ལོ་བོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསབས་མགོན་ྋརྒྱལ་
 དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་སྲུང་བརྩྱི་ཞུ་སླད་དྷ་ཤོད་ཀ་ཅ་ེརྱིར་ (Kachari) 
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 ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་སེའྱི་དམག་གྱི་དྲན་རྟེན་ (War Memorial) དུ་ (Vikas Children's Park) ཞེས་
 བྱྱིས་པའྱི་རྩདེ་ཐང་གསར་བཟ་ོཞུས་ཏ་ེརྩདེ་ཆས་གསར་བཙུགས་ཞུས་པར་ཁྱནོ་འག་ོགོན་ཧྱིན་སྒོར་ ༢,༠༨༦,༥༡༧ 
 ཕྱིན་ཡདོ། 
ཁ། རྒྱ་གར་གོང་ཁྱེར་ནག་པུར་དུ་བཅའ་བཞུགས་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་སྐུ་ཞབས་ཧ་རྱིཤ་ཨ་ཌ་ཡལ་ཀར་
 མཆགོ་ལ་ོམང་ནས་བོད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཤུགས་ཆ་ེགནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌། གུང་གངས་ ༨༣ ཐགོ་སྐུ་ཚ་ེ
 མ་ཟྱིན་སྟབས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངསོ་ནས་དམ་པའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་རྣམ་པར་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་
 མཚནོ་བྱདེ་དུ་ཧྱིན་སྒོར་ཆྱིག་འབུམ་ལྡྱི་ལྱི་འཕགས་བོད་འབྲལེ་མཐུད་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནང་མྱིའྱི་འཚ་ོརྟནེ་ཆདེ་ཞལ་
 འདབེས་ཕུལ། 
ང༌། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་སླད་བོད་མྱིའྱི་སུད་ཚངོ་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་འདྱི་ལོར་ཚངོ་ཕུད་
 ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༡་༣༦ བྱུང་བ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐོག་ཁ་སྣནོ་ཞུས་ཡདོ། 
 
༡་༣། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩ།  
ཀ  རགོས་དངུལ་ག་ོསྱིག  
༡། རྩྱིས་ལོའ་ིནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལས་དོན་ཆེད་ཨ་རྱི་གཞུང་པྱི་ཨར་ཨེམ་ (PRM) 
 ནས་རོགས་དངུལ་ཁྱོན་བསོམས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༡་༩༦ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༤༥་༣༠ བྱུང་ཡོད། རོགས་
 དངུལ་ད་ེདག་བོད་ཕྲུག་ཤེས་ཡནོ་དང༌། སྱི་ཚགོས་འཕྲདོ་བསྟེན་དང་བད་ེདོན། གསར་འབྱརོ་སྣ་ེལེན་དང་གྲྭ་བཙུན་
 འཚ་ོསྣནོ། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་བཏང་འཛནི་ཞུ་
 སྒ་ོཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།  
༢། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨེཌ་ (USAID) ནས་རྒྱ་
 བལ་གཉྱིས་ནང་གནས་སོད་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཆདེ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༤༩ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ 
 ༡༨༤་༣༧ བྱུང་ཡོད། རགོས་དངུལ་འདྱིའྱི་ཁངོས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་བུན་གཏངོ་ལས་
 གཞྱིའྱི་དང༌། ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ་ཁུངས་
 ས་ོསོར་བགོས་འགམེས་ཀྱིས་ལས་བསམོས་དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་དུས་ཐགོ་འབུལ་དགོས་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད། 
༣།  ཕཊེ་རྱིཀ་ནའ་ོམན་ (FNF) རོགས་ཚོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙའོྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་སལེ་གྱི་ལས་
 དནོ་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༥༧་༡༤ ཞུས་བསྩལ་བྱུང་ཁངོས་ནས་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང༌། ནང་
 སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་འགོའ་ིཚོགས་འདུ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཚོགས་
 འདུ། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གནའ་དུས་དགོན་པ་ཁག་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་ང་ོསོད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ལས་རྱིམ། བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་
 ཞྱིབ་འཇུག་ལས་གཞྱི། འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་གསར་ཉ་ོསོགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགསོ་འགེམས་ཀྱིས་ལས་
 དནོ་ལག་བསྟར་འཐུས་གཙང་ཞུས། 
༤། ཨའེ་ཡེམ་ (IM) རོགས་ཚོགས་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་མཇུག་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ལས་བྱེད་ནུས་
 ཤུགས་གོང་སལེ་གཏངོ་ཕྱིར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༦་༢༣ བྱུང་བ་ནས་ལས་གཞྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཟབ་སངོ༌། ལ་ོལྔའྱི་
 ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞྱི་ (SARD Strategic Planning)  ཀམ་པུ་ཊར་གསར་ཉོ། ལས་འཆར་སྟངས་འཛིན་
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 དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་ (Project Management Professional) རྒྱུན་གོན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པས་
 ཁུངས་འགམེས་ཀྱིས་ཞུ་སྒ་ོའཐུས་ཚང་ཞུས།  
༥།  ཌྱི་ཨར་ཨེལ་ (DRL) རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ ༢༨༠༠༩༧།༠༠ འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠་
 ༤༥ བྱུང་ཁོངས་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་དང༌། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་
 ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ཆེད་བགོས་འགེམས་དང༌། གཞན་ཡང་ཏོག་དབྱྱིབས་གཉན་རྱིམས་རེན་པས་
 ལས་བྱེད་རྣམས་རང་ཁྱྱིམ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉོའ་ིཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༡༤ ཐོབ་
 སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ཁུངས་ས་ོསོར་བགོས་འགེམས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་
 འཐུས་གཙང་ཞུས། 
༦།   ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཡུ་ཨེས་ཨེཌ་ (USAID) ཀྱི་ཐད་ཀའྱི་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ ༣༩༧,༡༩༧།༠༠ 
 འབབ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༧་༨༠ ཞུ་ལནེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། འདྱིའྱི་ཁངོས་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
 ཁང་གྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༩་༦༡ དང༌། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་བོད་ཀྱི་
 སད་ཡྱིག་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༨་༡༡ བཅས་ཁུངས་ས་ོསོར་འགམེས་ཀྱིས་ལས་བསམོས་
 དང་རྩྱིས་ཁ་བཅས་དུས་ཐགོ་གཙང་ཕུལ་ཞུས། 
༧།   རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཡ་ོརོབ་མཐུན་ཚོགས་ (EU) ནས་བོད་ནང་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩྱི་
 བཀུར་གོང་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༩༧ ཐབས་འཚལོ་བྱུང་ཡོད། གཙ་ོཆ་ེབ་ཕྱི་དྲྱིལ་ཁྱབ་ཁོངས་
 བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་གཞྀ་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་འདུག་པ་ལག་བསྟར་བཏང་འཛནི་ཞུས། 
 
ཁ།  ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་དང་རྟགོས་ཞྱིབ། 
༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་ཉྱིན་གངས་བཅུ་གཅྱིག་རྱིང་ཨནེ་ཌྱི་ཨའྱི་ (NDI) ཚགོས་པ་ནས་
 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོཁག་ཅྱིག་དང༌། དྲུང་ཆ་ེཁག་ཅྱིག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་
 འཛནི་དང་འབྲལེ་ལས། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོབཅས་དང༌།  ཡང་
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ ནས་ ༢༡ བར་ཉྱིན་བཞྱིའྱི་རྱིང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་ལྷན་དུ་གོས་ཚོགས་དང་
 འབྲལེ་ལམ་ཐགོ་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་ག་ོབསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
༢།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༠༧ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ཨེ་ཊྱི་ཌན་འཕྲུལ་རྱིག་ཁྱད་ལས་ཚོགས་པ་ (Atidan Technologies 

 Private Limited) དང༌། ཁྱད་ལས་འཆར་འགོད་པ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ཚང་འཛོམས་ཐོག་དཔྱ་
 དངུལ་དྲྭ་ ཐགོ་བསྡུ་རུབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་སརོ་ག་ོབསྡུར་ཞུས། 
༣།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ (IFES) དང་ (CELLI) ཚོགས་པ་ནས་
 ཁྱིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་ཆེས་མཐོའ་ི
 ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་མཆོག་དང༌། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས། འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་འབྲེལ་
 ལས་བཅས་ལ་དྲྭ་ཐགོ་ནས་ག་ོབསྡུར་གནང་རྒྱུའྱི་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས།   
༤།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་ (USAID) འབྲེལ་མཐུད་པ་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཊོམ་
 ཀ་ེརེས་ (Tom Kress) མཆོག་དང༌། (Program Management Specialist) ལས་གཞྱི་འཛིན་སོང་ཁྱད་
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 ལས་པ་ལྕམ་ (Balaka Dey) དང་ཕག་རགོས་གཞན་བཞྱི། དྷ་ས་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རྩའྱི་ལས་བྱེད་ལྷན་དཔལ་ལྡན་
 དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང༌། དྲུང་ཆེ། འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་བཅས་ནས་ཨ་རྱི་གཞུང་ (USAID) གྱི་
 རགོས་དངུལ་ཁངོས་ཡོད་པའྱི་ (Tibetan Self Reliance & Resilience Program) ལས་གཞྱིའྱི་ཁག་གྱི་
 མ་འོངས་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐད་དྲྭ་ཐགོ་བརྒྱུད་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
  
ག ལས་འཆར་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཟབ་སོང༌། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥།༦།༧ པའྱི་ཚེས་ ༡༤ དང་ ༢༥ བཅས་ཟླ་རེར་ཉྱིན་གཉྱིས་བཅས་ཁྱོན་ཉྱིན་དྲུག་རྱིང་ཨའྱི་
 ཨཕེ་ཨསེ་ (IFES) ཚགོས་པ་ནས་ཨ་རྱི་རོགས་ཚགོས་ (DRL) ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྩྱིས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་དནོ་
 བྱདེ་ཕགོས་དང་རྩྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ཐགོ་ལས་འཆར་འབྲལེ་མཐུད་པ་གངས་ ༡༢ ལ་དྲྭ་ཐགོ་ཟབ་སངོ༌།  ཕྱི ་
 ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤།༡༥།༡༧།༢༤།༢༥ བཅས་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་སའྱི་རྩྱིས་པ་
 རྣམས་ལ་ཕྱི་དངུལ་ལེན་བེད་ཁྱིམས་སྱིག་ (FCRA) དང་གཞན་རྩྱིས་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་
 ཞུས། 
༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༡ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བཞྱིན་མ་འངོས་པར་དྲྭ་ཐགོ་ནས་འཛིན་སོང་ལས་
 གཞྱི་ཆེད་ཁེ་ན་ཊའྱི་ཁུལ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་སློབ་སྟོན་པ་ (Zero Point) ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
 དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པར་དྲྭ་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ང་ོསོད་གནང་རྒྱུ་གོ་སྱིག་
 ཞུས།  
༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་བྱང་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ཟུང་
 འབྲལེ་གྱིས་བྱང་ཨ་རྱིའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ ༣༢ དང༌། སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ 
 ༤ བཅས་ཀྱི་དཔྱ་དེབ་འགན་འཛིན་དང༌། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་རྒྱུན་ལས་བཅས་
 ཁྱོན་མྱི་གངས་ ༥༣ ལ་དྲ་ཐགོ་བརྒྱུད་དཔྱ་ཁལ་འབུལ་ཕོགས་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས།  
༤།  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་རྒྱལ་
 སྱིའྱི་གནས་ལུགས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ (International Relation) ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་དྲྭ་ཐགོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
 
ང༌། བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུ། 
༡། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒ་ོཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི་དགསོ་མཁ་ོཇ་ེཆེར་འག་ོབཞྱིན་པར་འདྱི་ལོའ་ིནང་
 དྭང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༣༥ བྱུང་ཡདོ།  
 
ཅ། འཆར་འགདོ་ལྷན་ཚགོས་དང་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང༌། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིནང་འཆར་བྱུས་ཚགོས་ཆུང་ཐེངས་ ༣༥ པ་བསངས་ནས་ལས་འཆར་ར་ེརརེ་སྙན་སེང་
 དང་བཀའ་འཁོལ་གནང་འོས་གནང་ཡོད། དེའང་འཆར་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་གཙ་ོབོ་ལས་འཆར་ཁག་
 ལག་བསྟར་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་པར་སོང༌། འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་
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 ལག་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་ལས་འཆར་གངས་ ༡༠༨ ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
 ཞུས། 
 
༡་༤། བོད་མྱིའྱི་ཡར་ཐནོ་ཚངོ་ལས་རམ་འདགེས་ལས་གཞྱི། 
ཀ  ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ དང་ ༡༢ བཅས་ཉྱིན་གངས་ ༢ རྱིང་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཚན་པ་
 ནས་ནང་སྱིད་ཁྱབ་ཁོངས་དྷ་ས་ན་གཞོན་ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་ལྟ་ེགནས་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༨ 
 ལ་ཚོང་ལས་འག་ོའཛུགས་དང་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ 
 ཚེས་ ༨།༡༡།༡༣ བཅས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་གོང་གསལ་སློབ་ཕྲུག་གངས་བརྒྱད་ལ་ཚོང་ལས་འཆར་གཞྱི་འགོད་
 སྟངས་དང༌། འགེམས་སལེ་ཞུ་ཕགོས། མ་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་རྣམས་ལ་
 རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ཚོང་ལས་འག་ོའཛུག་དང༌། ཐོན་ཁུངས་དགོས་མཁོ། དེབ་སེལ་ཞུ་ཕོགས་དང་རྩྱིས་ཁ་ཉར་ཕོགས། 
 ཁོམ་ར་འཚལོ་བཤེར་གནང་སྟངས་བཅས་ཀྱི་སརོ་ལ་ཟབ་སངོ་ཡང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ཁ། ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་འདྱི་ལོ་ཚོང་ལས་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ཚོང་ལས་གཉེར་
 ཕགོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཚངོ་ཤག་མུ་མཐུད་ཉར་ཚགས་བྱདེ་ཕགོས་སརོ་ལམ་སྟནོ་ཞུས། 
 
༡་༥། བྱ་ར་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་ས་ེཚན། 
༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ བར་འོས་འཕེན་པར་སློབ་འཁྱིད་ (Voter 

 education) དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་སྟངས། གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ། དུས་བསྟུན་ཁ་སོང་བྱ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་སྙན་ཐོ་
 འསོ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་དུ་འགོད་འབུལ་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༣༠ དང་ ༣༡ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་བོད་
 མྱིའྱི་འཛིན་སོང་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་ཆགས་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་ཞུས་པའྱི་གངས་ཐ་ོ (Base 

 Line Data) དཔྱད་འབྲས་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས།  
༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༢༤ དང་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ དང་ ༢༧། ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༨ ས་ོསོར་
 ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཨྱི་ཡུ་ (EU) རོགས་རམ་འོག་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་གངས་ཐ་ོབསྡུ་
 རུབ་དང་དཔྱད་འབྲས་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཚེས་ ༡༩ བར་ཉྱིན་ ༣ 
 རྱིང་མྱི་གངས་ ༩ ལ་ཨྱིན་ལནཌ་བོད་ཁང་ཐེབས་རྩའྱི་ (THT) གོ་སྱིག་འོག་ [Logical Framework 

 Approach (LFA)] ཀྱི་ཟབ་སོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་སྔ་རེས་གནས་སྟངས་དང་མཇུག་འབྲས་བཅས་ལ་
 ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཕྱི་དྲྱིལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
 ཉམས་ཞྱིབ་པ་གངས་ ༢༣ ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་ཕོགས་ཟབ་འཁྱིད་སབས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མཇུག་འབྲས་ཞྱིབ་
 འཇུག་དང་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས།  
༣། བོད་མྱིའྱི་སོར་ཆུད་ལས་འཆར་ [Tibetan Resilience-Project (TRP)] འོག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ 
 ༢༦ ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབྲལེ་ཆགས་དགོས་དོན་དམྱིགས་ཚད་རྣམས་ཀྱི་ལས་
 སྔནོ་གངས་ཐ་ོ (Base Line Data) བསྡུ་རུབ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ 
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 ཚསེ་ ༢༢ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ཟླ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཀྱི་ལས་འཆར་འཕལེ་གྱིབ་གནས་སྟངས་འགོད་འབུལ་
 ཞུས།  
༤། རང་ཁ་རང་གས་ོདང་སོར་ཆུད་ [Tibetan Self Reliance and Resilience (TRRS)]  ལས་གཞྱིའྱི་འོག་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༡ ནས་སབས་དུས་ལ་གཞྱིགས་པས་གཙ་ོདོན་གྲུབ་འབྲས་གཞྱི་མ་ (Key Result 

 Areas) ༡༡ ཁོངས་ནས་ ༦ སོ་སོའ་ིདམྱིགས་ཚད་རྣམས་ཀྱི་ལས་སྔོན་གངས་ཐ་ོ (Base Line Data) བསྡུ་
 རུབ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་སྙན་ཐ་ོའགོད་འབུལ་ཞུས། 
 
༡་༦། གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང༌།  
ཀ  བོད་མྱི་སུད་ཚངོ་བར་རགོས་སརོ་ལས་གཞྱི། ཏོག་དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚ་ོབར་ད་ོ
 ཕགོ་ཤུགས་ཆ་ེཕོགས་པར་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་སུད་ཚོང་དང་དབྱར་ཚོང་གཉེར་མཁན་གངས་ 
 ༢༤༡ ལ་ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་བྱེད་པ་དང་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་བྱེད་པ་བཅས་ཁག་གཉྱིས་སེད་མེད་
 འཚ་ོརྟནེ རགོས་སརོ་བུན་གཏངོ་ཞུས།  
ཁ། རྒྱན་ཆ་རྩག་རྩྱིག་གྱི་ཚོང་པར་གངས་ ༨༢ དང༌། རྟ་དྲེལ་ག་པ་གངས་ ༣༥ དབྱར་ཚོང་གཉེར་མཁན་མྱི་གངས་ 
 ༡༩༧ བཅས་ལ་སྒོར་འབུམ་ ༡ དང་ ༢ བྱདེ་ད་ེཟླ་དྲུག་རྱིང་སདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་ཞུས།  
ག ཚངོ་ལས་བུན་གཡར་རགོས་སརོ་གསལ་བསགས་དང་ལས་འཆར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་ཡངོས་
 ཁྱབ་གསལ་བསགས་སེལ་བ་བཞྱིན་བུན་སྙན་འབྱོར་བ་ཁངོས་ནས་མྱི་གངས་ ༥༩ ལ་ཚོང་ལས་བུན་གཡར་ཉུང་
 མཐར་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༢ ར་ེདང་མང་མཐར་སྒོར་འབུམ་ ༥༠ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་ ༣༥༣་༧༠ 
 སདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ ཐགོ་བུན་གཏངོ་ཞུས། 
ང། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ས་གནས་ཁག ༣༢ ཡྱི་ས་
 གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པར་ (Financial Literacy Training) ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
 
༡་༧། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་ལས་དནོ། 
ཀ བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྲུང་སོབ་ལྡན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུ། ཕྱི་ལོ་ 
 ༢༠༢༠  ཟླ་ ༤ ནང་དཔལ་ལས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སལེ་ཚན་པ་དང་དབུས་བུད་མེད་ལྷན་ཚགོས་གཉྱིས་
 ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་བུད་མེད་རོགས་འབོད་འབྲེལ་ལམ་ (Women Helpline) དང་སོད་ཁང་ (Safe Space) 
 བཅས་དྷ་ས་མ་ེགན་དུ་གསར་ཛུགས་ཀྱིས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འདྱི་ལ་ོརོགས་འབོད་འབྲེལ་ལམ་དུ་
 བུད་མེད་གངས་ ༡༦ ནས་དཀའ་ངལ་བད་ེསྡུག་ཞུས་པ་བཞྱིན་འདྱི་ནས་གང་ཅྱིའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་
 ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་བུད་མེད་གཉྱིས་ལ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་རགོས་སརོ་ཞུས།  
ཁ། བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སོད་སྔོན་འགོག་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ (Sexual and Gender 

 Based Violence Guidelines (SGBV)) འདྱི་ནས་བཟ་ོའགོད་གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། རང་རེའྱི་སློབ་
 གྲྭའྱི་ནང་བཙན་གཡེམ་དང་བརྙས་བཅོས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཟྱིན་བྲྱིས་ (Prevention for Sexual 

 Exploitation and Abuse) ཐོག་གོས་བསྡུར་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཞུས། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སློབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་
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 སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཆེད་གོ་རྟོགས་འགེམས་ཡྱིག་དང་བསམ་འཆར་བླུག་སྣོད་སྒམ་ཆུང་ (Feedback 

 Boxes) བཅས་འགེམས་སེལ་དང་གསར་འཛུགས་ཞུས། བཙན་གཡེམ་དང་བརྙས་བཅོས༌། ཕྲུ་གུ་སྲུང་སོབ། 
 བཟའ་ཚང་མཐུན་འབྲེལ། ཆང་རག་དང་ཉེས་ཐག་སོགས་ཀྱི་སོར་གཏམ་བརོད་འཁབ་སྟོན་དང་གོག་བརྙན་ ༥ 
 བཀོད་སྱིག་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འགེམས་སེལ་ཞུས། གཞྱིས་ཆགས་དང་སློབ་གྲྭ། མཐ་ོསློབ་བཅས་ལ་ད་ེའབྲེལ་ཞུ་
 གཏུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
ག ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས་པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ནས་ཟླ་ ༡༢ བར་སེལ་ཀབོ་བད་ེསླར་ས་གནས་བུད་མེད་དང་
 བླང་ (Barefoot Counselor) གངས་ ༡༥ ནས་གོང་སེ་ ༡༦ གྱི་མྱི་མང་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བཙན་
 གཡེམ་དང་ཕ་ོམ་ོདབྱ་ེའབྱདེ་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་དང༌། སློབ་སྟནོ་ (Counselling) བཟའ་ཟླའྱི་སློབ་
 སྟོན་ (Couple Counselling) ཕྲུ་གུ་གསོ་སོང་གྱི་སློབ་སྟོན་ (Positive Parenting) ལ་སོགས་པའྱི་ཟབ་
 སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉྱིན་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ (GFP) དགེ་རྒན་ ༣ ལ་ (GFP) ཀྱི་ལས་
 འགན་ང་ོསདོ་ཚགོས་འདུ་དང༌། ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་བཙན་གཡེམ་དང་ཕ་ོམ་ོདབྱ་ེའབྱདེ་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་
 ག་ོརྟགོས་ སོར ་ ཟ བ ་སོང ་  [Orientation on prevention for Sexual Exploitation and Abuse 

 (SGBV)] དེ་བཞྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སོབ་ཆེད་ (Tree of Life) ཞེས་པའྱི་བྱེད་སྒོ་ཟབ་ཁྱིད་
 གནང་སྟངས་སོར་ཟབ་སོང་དྲྭ་ཐོག་བརྒྱུད་ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་རྱིམ་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་གྀ་ཕྲུ་གུ་ཕ་ོམ་ོ
 གངས་ ༡༧༩ ཙམ་ལ་དྲྭ་ཐོག་ནས་ (Tree of Life) ཞེས་པའྱི་བྱེད་སྒ་ོབརྒྱུད་ཕྲུ་གུ་སྲུང་སོབ་ཞུ་ཐབས་ཐོག་གོ་
 རྟགོས་སལེ། 
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ བར་བོད་མྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ལས་བྱདེ་ཕ་ོམ་ོ
 གངས་ ༢༧༩ དང་སློབ་གྲྭ་ལྔའྱི་ལས་བྱདེ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༢༠༥ བཅས་ལ་བཙན་གཡེམ་དང་རྩུབ་སོད་སྔོན་འགོག་
 དང་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕོགས་སོར་ཁྱད་ལས་པས་དྲྭ་ཐོག་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུས། དེ་བཞྱིན་འདྱི་གའྱི་སློབ་སྟོན་
 ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དྲུག་དང༌།  དབུས་བེུད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་༩ བྱང་ཕོགས་ས་གནས་གསུམ་གྱི་
 ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ལས་བྱེད་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༨༢ ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་
 སློབ་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༢༡ ལས་བྱདེ་འསོ་སངོ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཕ་ོམ་ོགངས་ ༣༨ བཅས་ལ་འདྱི་གའྱི་ཚན་པ་
 ནས་དྲྭ་ཐགོ་གོང་གསལ་ལམ་སྟནོ་ཁག་ང་ོསདོ་དང་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ནང་ལས་ཁུངས་
 ཁག་གྱི་འཆར་འགོད་ལས་བྱེད་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༧ ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ནང་བུད་མེད་
 མཉམ ་ཞུགས ་དང ་ཁེ ་ ཕན ་ཆ ་སྙོམས ་ཡོང ་ ཐབས ་ཆེད ་ཕོ ་མོ ་ ལྟ ་ཚུལ ་མཉམ ་བསྡུས ་  (Gender 

 Mainstreaming) སོར་ (Gender@work) ཚོགས་པའྱི་ཁྱད་ལས་པ་ (Judith D'Souza) གདན་ཞུས་
 ཀྱིས་དྲྭ་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
ང༌། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྩྱི། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༢ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཉྱིན་མ་ོསྱིད་སོང་ཚོགས་
 ཁང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་རྣམ་པ། རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་
 ཁག་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོའགན་འཛིན་རྣམ་པ། སྱི་ཞུ་ལས་བྱེད་དྲུང་ཆ་ེཆུང་དབུས་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཞུ་གཏུག་
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 ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བཅས་པ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་ཉྱིན་མོའ་ིབརོད་གཞྱི་ (Each For Equal) ཐགོ་སྲུང་བརྩྱི་
 ཞུས། 
 
༡་༨།  སྔནོ་རྩྱིས་དང་འབྲལེ་བའྱི་སོར།  
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཁྱབ་ཁངོས་དང་བཅས་པའྱི་ས་ེཚན་ཁག་གངས་ ༡༥༤ ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་
 རྩྱིས་ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ར་ེརེ་བཞྱིན་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་རྩྱིས་བཀའ་
 ཤག་ཏུ་སྙན་སནོ་དང༌། རྒྱབ་གཉེར་གཏན་འབེབས་སྒྲུབ་རེས་འཆར་རྩྱིས་ཡོངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དང༌། མཐའ་མའྱི་
 ཕོགས་བསོམས་ཞུས་ཏེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྩྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
 སྱིག་གསལ་དུས་བཀག་ནང་ཚུད་ཕུལ་ཡོད།  
ཁ སྔནོ་རྩྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་འདྲྱི་བརྩད་ལ་གསལ་བཤད་དང༌། ཞྱིབ་ཕྲ་ཡྱིག་ཆ་འཕར་ཕུལ་དང་མཐུན་
 འགྱུར་ཞུ་དགསོ་ཁག་འཐུས་གཙང་ཞུས་ཡོད།  
ག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཟྱིགས་བདེའྱི་སླད་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་རྣམས་དཔར་བཤུས་ཀྱིས་དེབ་
 གཟུགས་ བཟོ་སྱིག གོས་ཚོགས་ནས་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་འཕྲོད་འབྱོར་
 མཚམས་ཡྱིག་ཆའྱི་ངོ་བཤུས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་མ་ལག་བཅས་པར་ཁུངས་འགེམས་ཞུ་སྒོ་དང༌།  དངུལ་
 རྩྱིས་གཏོང་ལེན་གྱི་དབང་ཆ་ཁྱབ་འགྱུར་དང་རྩྱིས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བས་ོགཞག་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྔོན་རྩྱིས་ལས་དོན་
 མཐའ་དག་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།   
ང ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང༌། ཁ་བསྒྱུར་ཞུ་ཤོག་ཕུལ་འབྱོར་ཁག་ལ་སྱིག་
 མཐུན་དང་ནརོ་འཛལོ་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉརེ་དང་སྦྲགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་
 འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང༌། བཀའ་འཁོལ་སྱིན་བསྩལ་རྣམས་ཐོག་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་བསྣན་ཏ་ེ
 མཐའ་མའྱི་སྔནོ་རྩྱིས་བསར་བཅོས་གསོ་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
ཅ ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སྔོན་རྩྱིས་འཆར་འབུལ་བཟ་ོའགོད་དང༌། དངུལ་རྩྱིས་དང་
 འབྲེལ་བའྱི་སྱིག་གཞྱི། རྩ་འཛིན། འཛིན་སོང་བཀོད་ཁྱབ་ནང་གསལ་ཞུ་སྒོ་ཅྱི་མཆྱིས་ཁག་སྔོན་རྩྱིས་དང་དངུལ་
 རྩྱིས་བཟ་ོཉར་ཚད་ལྡན་འབྱུང་ཐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
༢། ཡོང་འབབ་བསྡུ་རུབ།  
ཀ  རྩྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོའ་ིམཐའ་མའྱི་སྔོན་རྩྱིས་སུ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༥༧་༧༧ 
 དང༌། འག་ོགོན་ཚོད་དཔག་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༥༧་༧༧ གཏན་འབེབས་གནང་བར་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ 
 ༨༦༠་༧༦ དང༌། དངསོ་སངོ་སྒོར་ས་ཡ་ ༦༣༧་༢༨ བྱས་ཏ་ེཡང་སྙྱིང་རགས་རྩྱིས་ནང་གསལ་འཕར་བྱུང་སྒོར་ས་
 ཡ་ ༢༢༣་༤༨ བྱདེ་ཀྱི་འདུག  
ཁ   རྩྱིས་སྙན་དུ་གསལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༤།༣།༣༡ བར་གྱི་འཛནི་སོང་
 དམྱིགས་རྟེན་བརྒྱ་ཆའྱི་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་བསད་རྱིགས་ལ་བརྡ་འདེད་ཞུས་ཏེ་བསྡུ་དངུལ་སྒོར་འབུམ་   ༡་༢༦ 
 བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ།  
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༣།  གཞུང་གོན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་དནོ། 
ཀ ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་ནས་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་མ་དངུལ་རྩྱིས་ཁངོས་ནས་ཞུ་ལེན་བྱ་དགསོ་རྱིགས་
 ཀྱི་འག་ོགོན་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། ཕྱི་ནང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མ་འགལ་བའྱི་དངུལ་
 རྩྱིས་འགདོ་ཉར་གྱིས་བཏང་འཛནི་ཞྱིབ་ཚགས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན།  
ཁ ལས་བྱེད་གསར་བསོ་དང༌། གནས་སར་བཅས་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ཐོབ་གསར་པ་གཏན་
 འབེབས་ དང་བསར་བཅོས། ཕོགས་རྱིམ་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པའྱི་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉེར་གཏན་
 འབེབས་ལྟར། ལ་ོརེའྱི་མཚམས་སུ་ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཡུལ་དུས་འགོས་དང་བསྟུན་ཏ་ེཡུལ་ཐང་འཕར་ཚད་ཇྱི་
 བྱུང་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་དང་མཇུག་སོང་ལས་དནོ་འཐུས་ཚང་ཞུས། 
ག ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་དངུལ་རྩྱིས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དནོ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཐམས་ཅད་
 སྱིག་དོན་དང་རྩ་འཛིན་བཀོད་ཁྱབ་བཅས་དང་མཐུན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་དང༌། འོས་མཐུན་རྱིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་
 བརྒྱུད་འབུལ་འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། 
ང ས་གནས་དང་ཕགོས་བཞུགས་བགེས་ཡལོ་དང༌། ནང་མྱིའྱི་བགསེ་ཕགོས་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མཁན་རྣམས་ལ་ཟླ་ར་ེདང་
 ཟླ་གསུམ་ས་ོསོར་བགེས་ཕོགས་དུས་ཐགོ་བག་ོའགེམས་དང༌། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་འབུལ་གཏོང་ཞུ་སྒ་ོ
 འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡདོ། 
ཅ རྩ་དགངོས་དང་བགསེ་ཡོལ་ཞུས་བསྩལ་ཁག་གྱི་བགེས་ཕགོས་དང་གཟྱིགས་གསོལ་ཐབོ་ཐང༌། མཐུན་རནེ་
 གཞན་བཅས་སྱིག་མཐུན་རྩྱིས་བསོར་དང་ཞུ་སོད་འཐུས་ཚང་ཞུས།  
ཆ   གཞུང་གྱི་ཕེབས་འཁོར་ཡོངས་རོགས་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་ལྟར་བཏང་འཛིན་འགན་འཁུར་དང༌། ལས་བྱ་ཁ་
 ལ་ོཔ་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་རེའྱི་ལས་བགོས་བཀོད་སྱིག་སྟངས་འཛནི། གཞུང་འཁོར་བདག་གཅེས་བཟ་ོབཅོས་ཚད་ལྡན་
 དང་བསྱི་ཚགས་ཞུ་སྒའོ་ིབཏང་འཛནི་འཐུས་ཚང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
 
༡་༩། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ། 
ཀ  བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞསེ།  
 རྩྱིས་ལོའ་ིནང་རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གས྄ུ མ་གྱི་རང་ཚགོས་ཁག ༧༦ དང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ ༩ བཅས་ས་ོས་ོ
 ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བ་ཁྱོན་བསོམས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨༧་༥༡ དང༌། 
 འདྱི་ལོའ་ིཡོང་འཆར་ཚོད་དཔག་སྒོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༢༨ ནས་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༨༧་༥༡ བྱུང་བས་སྒོར་ས་
 ཡ་ ༡༣་༧༧ ཚདོ་དཔག་ལས་ཉུང་བ་བྱུང་ཡདོ།  
ཁ། བོད་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་རྩྱིས། 
 རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང༌། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག ༦༢ བཅས་ལ་
 འདྱི་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཆེད་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩྱིས་ནས་ཞུ་མུས་ཡྱིན་པས་རྩྱིས་
 ལོའ་ིནང་དགོས་དངུལ་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༥་༢༡ དང། དམྱིགས་བསལ་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༨༥ བཅས་
 ཁྱོན་བསོམས་སྒོར་ས་ཡ་ ༦་༠༦ བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟར་ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་ ༥༨ ལ་
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 དངོས་སུ་རྒྱུན་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢་༦༨ དང༌། དམྱིགས་བསལ་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ ༠་༨༥ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་སྒོར་
 ས་ཡ་ ༣་༥༣ སོང་ཡོད། 
 
༡་༡༠། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ངསེ་མདེ་ཞལ་འདབེས། 
 བོད་དོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང༌། ཆབ་སྱིད་གཉྱིས་ཐོག་ནས་
 གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གང་ཆ་ེསལེ་ཐབས་སུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
 དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་བ་དང་རྒྱ་གར་མྱི་མང་བཅས་ལ་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་བསྟེན་ཏ་ེའབྲེལ་
 ལམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ལོའ་ིནང་ལས་འགུལ་འདྱི་ཐོག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཧྱིན་སྒོར་ ༦༤༡༦༠༨༩ 
 བསྡུ་སླངོ་བྱུང་བ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་ཁ་སྣོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
 
༡་༡༡། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་བཟ་ོའགེམས་ཀྱི་ལས་དནོ། 
ཀ  རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དཔྱ་དེབ་གངས་ ༡༠༣༠ གསར་བཟོས་བྱས་ཏེ་ཁུངས་འགེམས་ཞུས་ཡོད། གནས་དོན་ཁ་གསལ་
 མེད་པས་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབྱརོ་བསད་གངས་ ༡༤༥༦ དང༌། འགེངས་ཤོག་ཉྱིས་ཟློས་འབྱོར་
 བ་གངས་ ༥༣ དང་བཟ་ོབསད་གངས་ ༢༢༢ ཡོད།  
ཁ། འདྱི་ལོའ་ིནང་ལོ་རྒྱུས་སྙྱིང་བསྡུས་བཟོ་དགོས་གངས་ ༡༩༨ ཡོད་པ་ནས་ ༡༨༣ ལ་ཁུངས་སད་ཟྱིན་པ་དང༌། 
 གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པས་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབྱོར་བསད་གངས་ ༡༡ ཡོད། བཟ་ོབསད་
 གངས་ ༤ བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།  
ག དཔྱ་དེབ་མྱིང་བསྒྱུར་ཞུ་མཁན་ ༥༢༧ ནས་ཞུས་སད་ཟྱིན་པ་གངས་ ༤༣༤ དང༌། གནས་དོན་ཁ་གསལ་མེད་པ་
 ས་གནས་སུ་དྭོགས་འདྲྱི་སོང་བར་ལན་འདེབས་འབྱོར་བསད་གངས་ ༧༧ ཆགས་ཡོད། དཔྱ་དེབ་བཟ་ོབསད་
 གངས་ ༡༦ བྱདེ་ཀྱི་ཡོད།   
 
༡་༡༢། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་ལས་གཞྱི་ལམ་སྟོན་པར་བས་ོགཞག 
 དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབྲེལ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་ཕག་འབྲེལ་བཀའ་བློན་གཞན་
 བཅས་སྐུ་ོརྣམ་གཉྱིས་ྋརྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ལས་གཞྱི་ལམ་སྟོན་པར་བས་ོགཞག་གནང་དོན་ལྟར་ཏོག་
 དབྱྱིབས་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཐོག་མའྱི་འཆར་གཞྱི་ལྟར་ལས་གཞྱི་ཁག་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་མེད་རུང༌།  ནད་
 ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཕོགས་དང་བཀོད་བསོམས་ཞུ་ཕོགས་བཅས་ཀྱི་ཐད་
 དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང༌། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་བཅས་ལ་ལས་གཞྱི་སེལ་
 ཕགོས་ཐད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་མཚན་ཐགོ་ནས་བཀདོ་མངགས་ལམ་སྟོན་ཞུ་སྒ་ོཁག་སྔ་རསེ་ཞུས་གནང་ཡདོ་པ་
 བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ། དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢   ཟླ་ ༣  ཚེས་ ༡༦   
 ལ། ། 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཨང་ ༢ པའྱི་ཁ་པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༧ པར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། ཁ་སང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་ཡོད་རེད། སྙན་སོན་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོ
བླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༧ 
༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ 

བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 
 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས། 
དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྱི་ཡོངས་ལ་ལྟ་དུས་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་གནང་བཞྱིན་ 
འདུག་ན་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 
༡། ༢༌༦ གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཁང་ཆེན་པ་ོ

ནས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་བུན་གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་
གསལ་འདུག་ན་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༢། ཅ༌༡ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོ་ཁག་ལ་ཁྱད་ལས་པའྱི་དགོས་མཁ་ོཇྱི་ཆེར་འགོ་བཞྱིན་པར་

འདྱི་ལོའ་ིནང་དང་བླངས་ཞབས་ཞུའྱི་ག་ོསབས་ལེན་མཁན་མྱི་གངས་ ༣༥ བྱུང་ཡོད་བཅས་གསལ་འདུག་ན་ད་ེ
ནས་དགའ་འསོ་པའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་འབྲེལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱི་དེའྱི་
སོར་མཇུག་སངོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

 
༣། ཀ བོད་མྱི་སུད་ཚོང་བར་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི། སུད་ཚངོ་དང་དབྱར་ཚོང་གཉེར་མཁན་གངས་ ༢༤༡ ལ་

ཟླ་དྲུག་རྱིང་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༠༠,༠༠༠ བྱདེ་པ་དང་ཡང་ཧྱིན་སྒོར་ ༡༥༠,༠༠༠ བྱདེ་པ་བཅས་ཁག་གཉྱིས་ལ་སདེ་མེད་
འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་བུན་གཏངོ་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་གསལ་འདུག་ན་བསྔགས་བརོད་དང་བསགས་ལས་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་
མཇུག་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།། 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་གནང་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་དྲྱི་བ་གནང་བ་ད་ེདག་ལ་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
དྲྱི་བ་ ༡། ༢༌༦ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མ་ོནས་
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག་ན་ད་
ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆཌ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།  
དའེྱི་ལན་ཆ་ཚང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚན་པ་ད་ེག་རང་ལ་བཟ་ོརགོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དང་པ་ོགོས་འཆར་ད་ེབཏོན། ད་ེནས་བཀའ་ལན་དང་བག་ོགེང་གནང་གྱིན་གནང་གྱིན་གནང་
རགོས་གནངོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ག་ོམ་སངོ་། ༼དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། གཞུང་འབྲལེ་གསོ་འཆར་ད་ེསྔནོ་ལ་སྙན་
སནོ་ཞུས་ན།༽ ལགས་ས།ོ དརེ་ངསོ་ལནེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་ག་པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གོང་གསལ་དཔལ་འབྱརོ་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་མ་
ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་
འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ཁ་སང་དའེྱི་ནང་དུ་ཡདོ། གོས་འཆར་འདོན་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་། ༡༨ 
གཞུང་འབྲལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིལས་
བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བག་ོ
གེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༦ ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབྲེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབོ་བླ་ོབཟང་
ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྲལེ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག བཀའ་ལན་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བསར་དུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
དྲྱི་བ་ ༡། ༢༌༦ གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མ་ོནས་
དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཆགོ་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག་ན་ད་
ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དའེྱི་སརོ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆཌ་ལན་གསལ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།  
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ེཁག་ད་ེག་རང་ནས་སོན་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དརེ་གང་ཡང་བཅོས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལན། ༢༠༡༥།༠༡།༢༡ ཉྱིན་ད་ེག་དཔལ་ལས་ནས་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་བའྱི་ཡྱིག་ཨང་། དཔལ།སྱི༌༣།༣༥ ནང་གསལ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་དགངོས་གཞྱི་ལྟར་ད་ེསྔ་བོད་མྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཚངོ་ལས་དང་། ཤེས་ཡནོ་སོགས་ལ་མཁ་ོགལ་ལྟར་
སྔ་འཕྲོས་བུན་གཏོང་དངུལ་ཁང་ (NBFC) ཞྱིག་འཛུགས་ཐབས་ཞུ་རྒྱུར་འཛིན་སོང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བྱུང་ཡོང་
ནའང་། ཟླ་ཤས་སྔོན་དུ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་སྒེར་དང་ཚོགས་པ་གང་རུང་ནས་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་  (Small 

Bank) བདག་ཉརེ་ཆོག་པའྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་གནང་ཡོད་གཤྱིས། གོང་གསལ་དངུལ་ཁང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འོག་
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གབས་དང་། ཀམ་པ་ནྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འགོ་དབེ་སེལ་བཅས་ཀྱི་འག་ོགོན་གང་ཙམ་བཏང་རསེ་སུའང་ཆགོ་མཆན་བཀའ་འཁལོ་
སོན་ཡོང་དང་ཡོང་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཀ་ཡོང་སྱིད་པར་སོང་། གོང་གསལ་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་གསར་འཛུགས་
ཀྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཞུ་ཕོགས་ཇྱི་དགོས་གཟྱིགས་ཚེ་དེའྱི་ལས་དོན་བྱེད་པོ་གོས་སྟོན་པའྱི་ང་ོབོར་ལས་བྱེད་གཅྱིག་ལོ་
གཉྱིས་རྱིང་དྲུང་ལས་ཕགོས་རྱིམ་ཐགོ་བས་ོའཐུས་བཀའ་འཁོལ་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་བ་བཞྱིན་ ༢༠༡༥།༠༢།༠༣ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་
ཨང་ བཀའ།༢༢༢།༥ ༢༠༡༤༌༌༡༥ ནང་ལས་བྱདེ་བས་ོའཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་འདུག  

༢༠༡༦།༠༨།༡༡ ཉྱིན་དཔལ་ལས་ཡྱིག་ཨང་ དཔལ།པྱི༌༌༢།༢༠༡༦༌༌༡༧།༡༢༤༨ ནང་དཔལ་ལས་ནས་ད་བར་ལ་ོགཅྱིག་དང་
ཕེད་ཙམ་གྱི་རྱིང་དངུལ་ཁང་ཆུང་གས་ (Small Bank) འཛུགས་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དང་། བརྒྱུད་རྱིམ། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་
དངུལ་ཁང་ཆེན་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སོར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འོག་གབས་ཞུས་འབྲས་སུ། དངུལ་ཁང་
ཆུང་གས་འཛུགས་རྒྱུར་ཆ་རནེ་མང་བ་དང་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུའང་ད་ེབས་དཀའ་བ་ཡདོ་པ་མ་ཟད་སྔནོ་འགོའ་ིཆ་རནེ་ཞྱིག་
ལ་མ་ཤས་བདག་པ་ོ (Promoter) ད་ེལ་ོབཅུ་ལྷག་གྱི་དངུལ་ཁང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཉམས་མྱོང་དགོས་པ་དང་། མ་འཛུགས་
བསྡུ་རུབ་ཀང་ཉུང་མཐར་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ ཐམ་པ་དགོས་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེལྟར་སྒྲུབ་
རྒྱུའྱི་དམྱིགས་སྒ་ོའདོན་ཆོག་མེད་པ། ལར་ནས་གོང་གསལ་དངུལ་ཁང་དེའྱི་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཡང་ལོ་
ཤས་སྔནོ་ནས་མཚམས་འཇགོ་གྱིས་སླར་ཡང་ཕ་ོལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཚདོ་འདུག་ཀང་། དའེྱི་སབས་
གནས་སྟངས་བཟང་ངན་ཇྱི་འོང་ཚོད་དཔག་དཀའ། དགོངས་མངའ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་ (USAID 

Dalberg) ཚོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ནས་ཐད་ཀར་མཁས་ལས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པའྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་། བུན་གཡར་དགོས་མཁོ། དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བུན་གཏངོ་ལས་འཆར་ཁག་ལ་གཞྱིགས་ན་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱིག་འཛུགས་ (NBFC) ཤྱིག་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིར་བསོད་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་འཁདོ་ཡོད་པ་དའེང་དབེ་སལེ་ཁྱིམས་སྱིག་ཀམ་པ་ནྱི་
གང་རུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཐགོ་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལ་ོམང་ཉམས་མྱོང་མྱི་དགོས་པ་དང་། མ་དངུལ་འཛུགས་ཚད་ཧྱིན་
སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠ ཙམ། དངུལ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིབཀའ་འཁོལ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བཟང་ལ། ཐད་ཀར་ཁྱིམས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་
འགོ་འག་ོམྱི་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དག་ེམཚན་ཡོད་འདུག གོང་གསལ་ (USAID Dalberg) སྙན་ཐོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་
བཟུང་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱིག་འཛུགས་ལས་གཞྱི་འདྱི་བཞྱིན་མཇུག་སངོ་ཞུ་དགོས་མྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འབྲས་སུ། ༢༠༡༦།༠༨།༡༧ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༡༠༤༣།༢༠༡༦༌༌༡༧།༥ དགོངས་
དནོ་མཇུག་སངོ་ཆགོ་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཡདོ། 

༢༠༡༦།༡༡།༡༡ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ བཀའ།༡༧༤༢།༥།༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་ས་ེཚན་འོག་
དངུལ་ཁང་མྱིན་དཔལ་འབྱོར་སེ་ཚན་ (NBFC) གསར་འཛུགས་ལས་གཞྱིའྱི་སྔོན་འགོའ་ིལས་རྱིམ་ཁོངས་ཉེ་བའྱི་རབ་
བྱམས་པ་དང་། ཚངོ་ལས། དཔལ་འབྱརོ། དངུལ་ཁང་། ད་ེབཞྱིན་ཁྱིམས་ཀྱི་མཐ་ོསློབ་ཐནོ་པའྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཕ་ོམ་ོགངས་ 
༢༥ ཙམ་ལ་གསལ་བསགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཆེད་ལས་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་གཉྱིས་རྱིང་སོད་རྒྱུ་དང་། ད་ེརེས་
སོང་བརྡར་ཐོན་ཁོངས་ནས་ཆེད་ལས་གངས་ ༦ ནས་ ༧ བར་དྲག་འདེམས་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་གནང་ཡོད་པ་
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བཞྱིན་དངོས་སུ་སོང་བརྡར་ ༢༠༡༦།༡༢།༡༢ ཉྱིན་འགོ་འཛུགས་ཐོག་སོང་བརྡར་བ་གངས་ ༡༦ དངོས་སུ་བཅར་བའྱི་
ཁོངས་ནས་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་གཞོན་སེས་ཆེད་ལས་སོང་བརྡར་ཐོན་པ་དྲུག ༢༠༡༧།༠༤།༠༡ ནས་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་བསོ་
གཞག་བྱུང་ཡདོ།  

༢༠༡༦།༡༢།༠༥ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ བཀའ།༡༩༧༥།༥།༢༠༡༦༌༌༡༧ འཁོད་གནས་ནང་འདྱི་གའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་སྩའྱི་འགོ་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ས་ེཚན་ལས་གཞྱིའྱི་སོང་བརྡར་གནང་རྒྱུར་སྙན་གགས་ཅན་གྱི་ཚགོས་པ་ 
(IIBF) ལྷན་དུ་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་འཇོག་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྕལ་སྱིན་བྱུང་བ་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་སོང་བརྡར་ཆེད་ 
(Indian Institute of Banking & Finance) ལ་ཉྱིན་གངས་ ༡༧ རྱིང་ཉྱིན་རེར་ཧྱིན་སྒོར་ ༣༥,༠༠༠ རྩྱིས་སྒོར་
འབུམ་ ༥༌༩༥ ཐོག (Service Tax) སྒོར་ ༨༩,༢༥༠ བཅས་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ ༦༌༨༤ གནང་འདུག་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ 
(Basic Consulting & Technology Service Ltd) ལ་ཉྱིན་གངས་ ༤ རྱིང་སོང་བརྡར་ཆེད་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༤༠ 
ཐོག་ Service Tax སྒོར་ ༢༡,༠༠༠ བཅས་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༦༡ འགོ་གོན་ཕྱིན་འདུག དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛིན་ཟླ་
གསལ་འདེམས་ལྷན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩(༤) དགོངས་དོན ༢༠༡༧ ཟླ་༤ ཚེས་ ༧ ནས་ལ་ོགཉྱིས་རྱིང་དམྱིགས་
བསལ་བས་ོགཞག་དང་། གཞན་དྲུང་ལས་ ༥ འདམེས་ལྷན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་  

༡༧(༣) དགོངས་དོན་ ༢༠༡༧།༠༤།༠༧ ནས་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ཆོད་དོན་ཐོག་བསོ་གཞག་བསྩལ་གནང་འདུག ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༧།༡༡།༠༡ འཁདོ་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༡༤༠༡།༥༧།༢༠༡༧༌༌༡༨ བརྒྱུད་དྲུང་གཞོན་བསྟན་འཛནི་ཟླ་གསལ་ལ་རྩ་དགངོས་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་གནང་འདུག་ན་ཁ་ོམ་ོཟླ་བ་བདུན་དང་ཕདེ་ཀ་ལས་ཞབས་ཞུ་གནང་ཐུབ་མདེ།  

༢༠༡༧།༠༡།༠༢ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ ༨༠༨༧།༢༠༡༦༌༌༡༧།༥ ནང་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དངུལ་ཁང་
ཆནེ་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཚནོ། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་ཚངོ་ས་ེས་ོསོར་དགོས་ངསེ་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཕྲ་ཆུང་
གསུམ་བཟ་ོརྒྱུར་ཁྱད་ལས་ཚོཌ་པ་གང་མང་ལྷན་འབྲལེ་གཏུཌ་ཀྱིས་དྲག་འདམེས་གསུམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་པའྱི་ཐུགས་ཞྱིབ་
ཀྱིས་དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཆོག་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སྙན་གསན་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་བ་ཞུ་ཐད། 
[Nagarajan & Co. (India)] ལ་བོགས་མ་གཏོང་འཐུས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བ་བཞྱིན་རྩྱིས་ལོའ་ིནང་ [Nagarajan 

& Co. (India)] དང་དཔལ་ལས་དབར་ ༢༠༡༧།༠༡།༡༩ ཉྱིན་གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་འཇགོ་གནང་བའྱི་སྙྱིང་བསྡུས་བཞྱིན་ 
(Professional Service Contract for Company & NBFC Registration, Capital structuring Advice 

& Support Services for SARD) གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་དནོ་ཚན་ ༡༠ ཅན་གྱི་ནང་གསསེ་ ༣ ནང་ (Consultancy 

Fee for this contract is Rs. 2,960,000 plus applicable service, proposed GST and other levies 

of Government & other reimbursement of expenses. The payment are due as per schedule of 

payments attached related to the tasks with additional service tax as applicable at the time of 

billing) དོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་གསལ་ (Duration of the Contract: The contract shall commence from 

the date of signing and is expected to long last for about a year. Which may be extended on 

mutual consent & convenience if activities/output got delayed due to unforeseeable events, 

within the same fee structure as stand in Appendix I, based on the various formalities & other 

compliances initial Advance at time signing the contract to cover consulting and engage in 

Phase-I activities Rs. 1,000,000) སོད་རྒྱུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༧།༠༢།༢༠ ཉྱིན་སོང་ཁ་ཨང་ ༧༦༥ ནང་
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སློབ་སྟནོ་པ་ལ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༠ ཐགོ་ཞབས་ཞུའྱི་ཁལ་འབབ་སྒོར་འབུམ ༡༌༥ བཅས་བསམོས་སྒོར་འབུམ་ ༡༡༌༥ ཞུས་སདོ་
གནང་འདུག ལས་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༡༧།༠༢ ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ ༢༠༡༧།༡༢ བར་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཚུད་སྒྲུབ་རྒྱུ་
གན་ཡྱིག་ཞྱིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ། 

 
 

༢༠༡༧།༠༣།༢༩ ཉྱིན་བཀའ་ཡྱིག་ཨང་ བཀའ།༢༥༠༢།༥།༢༠༡༦༌༌༡༧ ནང་འདྱི་ལོའ་ིསུད་ཚོང་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་ལག་
བསྟར་བྱ་དགོས་སླད་ (USAID) རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བཞྱིན་ཁྱད་ལས་པ་སྐུ་ཞབས་ (V. Nagarajan) བསོ་
གཞག་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་སྱིན་བྱུང་བ་བཞྱིན་དཔལ་ལས་དང་ད་ོབདག་ (V. Nagarajan & Co.) དབར་གཉྱིས་མོས་
ཆོད་གན་ཞྱིག་ ༢༠༡༧།༠༣།༣༡ ཉྱིན་འཇོག་གནང་བྱུང་ཡོད། (Annex II: SARD, Dharamsala- Initiation of 

lending program for Tibetan business on a pilot Basis. The hand holding actions to be taken by 

VNC for setting a pilot testing of lending to the Tibetan Hosiery traders loan in India. འགན་ཡིག ་

ནང་གསལ་ Professional Fee & billing: SARD is hereby agreed to pay the VNC, the sum of Rs. 9.7 

Lakhs as fees payable as per schedule attached. This includes a travel by Mr. Nagarajan, CA, 

the key persons involved from Gurgaon to Dharamsala for a minimum of four trips during the 

next 12months. i.e. April 2017 to March 2018. However this does not include appropriate 

Government levies like GST, Services Tax or any other levies. The amount budgeted includes 

only Air Travel while the local hospitalities will be extended be SARD, including lodging & 

boarding at Dharamsala. If additional travel is expected and requested for the actuals shall be 

reimbursed. The fee may be three installments of Rs. 3 Lakhs, Rs. 3lakhs and Rs.3.7 lakhs. 

First three lacs immediately after signing 7 rest as per milestones.) ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨།༠༦།༢༩ ཉྱིན་གན་
ཡྱིག་བསར་བཅོས་ཞུས་པའྱི་ནང་ (V. Nagarajan & Co.) ལ་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ ༢༩༌༥ སོད་རྒྱུ་བཅས་འཁོད་པ་
རྣམས་སད་ཟྱིན་ཡདོ།  

ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མ་ོནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་ད་ེའབྲལེ་དབེ་སལེ་ཆདེ་ཁྱད་ལས་པའྱི་ག་
འབབ་གན་ཡྱིག་བསར་བཅོས་ལྟར་སྒོར་འབུམ་ ༢༩༌༥ དང་། སུད་ཚོང་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ཆེད་ཁྱད་ལས་
པའྱི་ག་འབབ་སྒོར་འབུམ་ ༦༌༧ ད་ེབཞྱིན་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ག་འབབ་སྒོར་འབུམ་ ༣ བཅས་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ 
༣༩༌༢ ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་བཞྱིན་གོང་གསལ་དངོས་ཟོག་དང་ཞབས་ཞུའྱི་ག་འབབ་ཕུད་པའྱི་སྒོར་འབུམ་ ༣༦༌༢ ཕུན་ཟྱིན་
འདུག  ད་ེའཕྲསོ་སྒརོ་འབུམ་ ༣ རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠ ནང་རྩྱིས་གཙང་ཟྱིན་ཡདོ།  

S.No Action Plan Date

1

2

Apr-17

3 May 2017 to Dec 2017

4 June 2017 to Dec 2017Initiating a loan deployment Process, housing the same as a unit in one of the units of CTA, Subject to availability 

of loan funds by CTA/NBFC and approval of our budgets of costs

Feb-17

Mar-17

Deliverables & Time Line

Initial consulting & preparation for launch of the assignment will include product development for the USAID 

contracts. It may be three or five products with all its module  and process.

Exploring & identifying ways to capitalize the Company, from your resources subject legal restrictions, SPV or 

reorganising the institution,- Change in by laws etc.

Capital Structuring & Capitalizing the company

All activities including business plan development to succesfully secure a NBFC COR
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 ད་ེནས་ ༢༠༡༧།༠༧།༡༣ འཁོད་བྱུང་འཛིན་ཨང་ ༦༧༠ བརྒྱུད་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༣༌༡༢ དང་། ༢༠༡༧།༠༨།༢༥ འཁོད་བྱུང་
འཛནི་ཨང་ ༦༧༨ བརྒྱུད་སྒརོ་ས་ཡ་ ༣༡༌༨༩ ད་ེབཞྱིན་ ༢༠༡༧།༡༠།༢༥ འཁདོ་བྱུང་འཛནི་ཨང་ ༦༨༢ བརྒྱུད་སྒརོ་ས་ཡ་ 
༢༥༌༦༥ བཅས་ཁྱནོ་བསམོས་སྒོར་ས་ཡ་ ༨༠༌༦༦ སོར་རྒྱག་བུན་གཏངོ་མ་དངུལ་ (Revolving Fund) ཆདེ་བྱུང་ཡོད། 
དམྱིགས་རྟེན་མ་དངུལ་ (Corpus Fund) ཡྱིན་ཞེས་རྩྱིས་ཁའྱི་ནང་རྩྱིས་འཁུར་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ (The Tibet 

Fund) མཉམ ་གན ་ཡྱིག ་ འཇོག ་པའྱི ་ ནང ་  ("Statement of work: Sub grant funding will be used to 

perform the work and support the deliverables described in the attached Program Description, 

Detailed Budget , Budget Narrative, and Activity Timetable incorporated into this agreement 

as Annexes A-D, SARD will use the funds to set up a Revolving Loan Fund (RLF) wherein all 

loan interest will be reinvested back into the RLF. Total accumulative funds in the RLF account 

will be transferred as the seed funds for a legally formed and registered financial institution") 
ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ། 

༢༠༡༧།༡༡།༢༨ ཉྱིན་རྒྱ་གར་ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ས་ེཚན་ [Ministry of Corporate Affairs (GOI)] ནས་
དབེ་སེལ་ཟྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ (Gang-Jong Development Finance Pvt Ltd) ཚོང་གྱི་ཚགོས་པའྱི་མྱིང་ཐོག་དེབ་
སེལ་གནང་། ༢༠༡༨།༡༢།༡༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་  (RBI) ནས་ (NBFC CoR/Certificate of 

Registration) ནས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཆགོ་པའྱི་དབེ་སལེ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
 
དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ས་ེཚན་ (NBFC) དང་། སོར་རྒྱག་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱིའྱི་སརོ། 
༢༠༡༧༌༌༡༨ རྩྱིས་ལོའ་ིནང་དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་ས་ེཚན་ཆེད་ཐོག་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་ད་ེབཞྱིན་བར་བརྒལ་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་རྩྱིས་ལའོ་ིནང་བྱུང་སོང་གཤམ་གསལ། 

གནད་དནོ། སྔནོ་རྩྱིས་བྱུང་
སྒོར་ས་ཡ། 

དངསོ་བྱུང་སྒོར་
ས་ཡ། 

སྔནོ་རྩྱིས་སངོ་
སྒོར་ས་ཡ། 

དངསོ་སངོ་
སྒོར་ས་ཡ། 

དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ས་ེ 
NBFC དང་། སོར་རྒྱག་བུན་གཏོང་
ལས་གཞྱི། 

 
༧༩༌༤༨ 

 
༦༌༨༡ 

 
༧༩༌༤༨ 

 
༦༌༦༣ 

དངུལ་ཁང་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱརོ་ས་ེ
ཚན་ (བར་བརྒལ་) 

༣༌༨༥  ༣༌༨༥  

བསམོས། ༨༣༌༣༣ ༦༌༨༡ ༨༣༌༣༣ ༦༌༦༣ 
 

གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ད་བར་མ་འཛུགས་དངུལ་འབབ་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། མ་འཛུགས་གནང་མཁན། བརྒྱ་ཆ། ཧྱིན་སྒོར་འབུམ། 

༡ ཀརྨ་ཡ་ེཤསེ། ༠༌༠༦༧ ༠༌༥ 
༢ དཀནོ་མཆགོ་བརྩནོ་འགྲུས། ༠༌༠༦༧ ༠༌༥ 
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༣ ཨ་ལགོ་པར་ས་རྡ་ (Alok Prasad) ༠༌༠༢༧ ༠༌༢ 
༤ ཐ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་།  

(Tibetan Religious Foundation of H.H. 

Taiwan) 

༡༩༌༢༩ ༡༤༥ 

༥ ཨྱིན་ལན་བོད་ཀྱི་ཐབེས་རྩ། ༦༌༦༥ ༥༠ 
༦ Non-Profit Organisation Tibet House, Japan ༧༌༣༢ ༥༥ 
༧ མྱི་སྒེར་ (Canada, USA and EU) ༦༦༌༥༡ ༥༠༠༌༣༩ 

བསམོས།   ༧༥༡༌༥༩ 
སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རྩའྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆ་ེསལ་བཟང་རྡ་ོར་ེལགས་དང་འཆར་འགོད་འགན་འཛནི་དྲུང་ཆ་ེདཀོན་
མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་གཉྱིས་ཨ་རྱི་དང་ཀ་ེན་དྲ་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ ༡༢ ལ་མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་དང་ལས་གཞྱི་ཁག་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དནོ་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོད། ཨ་རྱི་ནས་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥ ནས་མ་རྩ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༣༌༥༤ དང་ཀ་ེན་དྲ་
ས་ཁུལ་ནས་བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༢ ནས་ཁྱནོ་བསམོས་མ་རྩ་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༌༥༩ ཡྱི་དངུལ་འབབ་བསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ།  
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩།༡༡།༡༥ ནས་ ༣༠ བར་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ཁག་ ༧ ལས་མང་བའྱི་ནང་མ་རྩ་བསྡུ་རུབ་ཆེད་ཕོགས་ཕེབས་
གནང་ནས་བདོ་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༨ ནས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༤༌༩༢ ཐམ་པ་བྱུང་ཡོད། 
གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་བདོ་མྱི་སྒེར་དང་། ཚགོས་པ། དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་ཁག་ནས་ཁྱནོ་བསམོས་མ་
འཛུགས་ཧྱིན་སྒོར་ས་ཡ་ ༧༥༌༡༦ བྱུང་ཡདོ།  

 

གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོརྟནེ་རགོས་སརོ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་སལེ་བ། 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁ་ེཕན་ཐབོ་

མཁན་མྱི་གངས། 
བུན་སྒརོ་
འབུམ། 

སདེ་ཀ་ལ་ོརརེ་
བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སྒརོ་
འབུམ། 

༡ སདེ་ཆུང་བུན་གཡར། 
(Soft Loan) 

༧༡ ༢ ༦ ༡༤༢ 

བསམོས།     ༡༤༢ 
 

 

རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁ་ེཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གངས། 
བུན་སྒརོ་
འབུམ། 

སདེ་ཀ་ལ་ོརརེ་
བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སྒརོ་
འབུམ། 

༡ ཁ་ེཡོད་བུན་གཡར་། 
(Commercial 

Loan) 

༡ ༡༠ ༡༠ ༡༠ 

བསམོས།     ༡༠ 
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རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁ་ེཕན་ཐབོ་མཁན་

མྱི་གངས། 
བུན་སྒརོ་
འབུམ། 

སདེ་ཀ་ལ་ོརརེ་
བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སྒརོ་
འབུམ། 

༡ ཁ་ེཡོད་བུན་གཡར་། 
(Commercial 

Loan) 

༦༢ ༢ ནས་ ༥༠ ༡༠ ནས་ ༡༣ ༣༩༧ 

བསམོས།     ༣༩༧ 
 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོར། 
ཨང། ལས་གཞྱི། ཁ་ེཕན་ཐབོ་

མཁན་མྱི་གངས། 
བུན་སྒརོ་
འབུམ། 

སདེ་ཀ་ལ་ོརརེ་
བརྒྱ་ཆ། 

བསམོས་སྒརོ་
འབུམ། 

༡ སདེ་ཆུང་བུན་གཡར། 
(Soft Loan) 

༡༩༣ ༡༌༥ ༦ ༢༨༩ 

༢ ཁ་ེཡོད་བུན་གཡར་། 
(Commercial 

Loan) 

༢ ༡༠ ནས་ ༢༠ ༡༠ ནས་ ༡༢ ༣༠ 

བསམོས།     ༣༡༩ 
 

རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༡༩ ལོར་རོགས་སོར་བུན་གཡར་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ལྡ་ེར་ལྡུན་ས་གནས་བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ ༧༡ ལ་འབུམ་ 
༢ རརེ་ལ་ོརའེྱི་སདེ་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ ཐགོ་ཁྱནོ་བསམོས་སྒོར་འབུམ་ ༡༤༢ བུན་གཡར་བཏང་བ་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སླགོ་བྱུང་ཡོད།  
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠ ལོར་ཁ་ེཡོད་ཚངོ་ལས་བུན་གཡར་བ་ (I-Fashion) ལ་སྒརོ་འབུམ་ ༡༠ ལ་ོརརེ་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ 
ཐགོ་བུན་གཡར་བཏང་བ་དུས་ཐགོ་ཕྱིར་སླགོ་བྱུང་ཡོད།  
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༡ ལོར་སྒརོ་འབུམ་ ༣༩༧ ཚོང་ལས་བུན་གཡར་བ་གངས་ ༦༢ ལ་མ་དངུལ་སྒོར་འབུམ་ ༢ ནས་ ༥༠ 
ལ་ལ་ོརརེ་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ནས་ ༡༣ བར་གྱི་ཁ་ེཡོད་བུ་གཡར་ལས་གཞྱི་འཐུས་གཙང་སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ། 
རྩྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོར་བོད་མྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གངས་ ༡༩༣ ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་རེར་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༥ ལ་ོརེར་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་ ༦ 
རྩྱིས་ཁྱོན་སྒོར་འབུམ་ ༢༨༩ ཡྱི་རོགས་སོར་བུན་གཡར་ལས་གཞྱི་དང་། ཁྱྱིམ་ཚང་ ༢ ལ་ཁ་ེཡོད་ཚོས་ལས་བུན་གཡར་
སྒོར་འབུམ་ ༣༠ བུན་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  

༢༠༡༨།༡༢།༡༣ ཉྱིན་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཆོག་པའྱི་དེབ་སེལ་ 
(NBFC CoR/Certificate of Registration) ཐོབ་པ་ནས་  RBI ཁྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ལོ་རེར་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཉུང་མཐར་ཐངེས་ ༤ འཚགོས་དགསོ། Mr. Alok Prasad 
ལ་ཚོགས་ཐེངས་རེར་ External Director གྱི་ཚོགས་དོད་སྒོར་ཁྱི་ ༣༌༠༠ སོད་དགོས་པས་ལ་ོརེར་སྒོར་འབུམ་ ༡༌༢༠ 
ཡྱི་འག་ོགོན་ཕནོ་ཡདོ།  
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དཔལ་འབྱརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའྱི་རྩྱིས་ཁངོས་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ ༢༠༡༦།༡༠ 
ནས་ ༢༠༢༢།༠༡ བར་གྱི་ལས་གཞྱིར་འག་ོགོན་སོང་བ་གཤམ་གསལ། 

 

ཨང་། གནད་དནོ། འག་ོགོན་སྒོར་འབུམ། 

༡ Personnel ༩༣༌༢༢ 
༢ Travel ༣༌༡༤ 
༣ Equipment ༦༌༧༦ 
༤ Supplies ༢༌༢༠ 
༥ Contractual ༣༢༠༌༤༩ 
༦ Training ༢༣༌༩༤ 
༧ Meeting ༥༌༢༦ 
༨ Other Direct Cost ༢༌༤༣ 
༩ CEO Salary Direct Sitting Fee ༣༡༌༡༣ 
༡༠ Company Secretary Fee ༠༌༦༩ 

བསམོས།  ༤༨༩༌༢༦ 
 

གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྩྱིས་ཞྱིབ་པ་ (CA Mr. Sandeep Kumar) ལ་ཟླ་གསུམ་རེའྱི་མཚམས་
སུ་ཞབས་དོད་སྒོར་ ༩༩,༠༠ རྩྱིས་ཁྱོན་ལ་ོརེར་སྒོར་ ༣༩,༦༠༠ དང་གཞན་ཞབས་ཞུ་དམྱིགས་བསལ་རྱིགས་ལ་ད་ེའབྲལེ་
གྱི་ག་འབབ་སོད་དགོས་སོད་མུས་ཡྱིན། གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ (Compliance) རྱིགས་ཀྱི་ཞབས་
ཞུ་བ་ (Mr. Sandeep Sharma) ལ་ལ་ོརརེ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
ཐག་གཅདོ་ལྟར་ཞབས་དདོ་འབུལ་དགོས། སྔ་ལ་ོགཉྱིས་ནང་ལ་ོརརེ་སྒརོ་ ༨༠,༠༠༠ ཞབས་དདོ་ཕུལ་ཡདོ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨།༠༩།༠༡ ནས་ ༢༠༢༠།༠༨།༣༡ བར་གཉྱིས་མསོ་ཆདོ་གན་ཐགོ (Mr. Ram Mohan Rao) གངས་ལངོས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ (CEO) ལ་བས་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་རེས་ཟླ་བ་ ༩ རྱིང་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ (Consultant) ཚུལ་དུ་བས་ོགཞག་གནང་ཡོད། ཁ་ོཔར་ལ་ོགཉྱིས་དང་ཟླ་བ་དགུའྱི་རྱིང་གྱི་ཞབས་
ག་འག་ོགོན་སྒོར་ ༣,༡༡༣,༡༢༤ ཕྱིན་ཡདོ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༢:༣༠ ནས་ ༡:༣༠ བར་དུ་
གསལོ་ཚགིས་བར་གསེང་ཡྱིན།  
 


