
སྐབས་བཅུ་བདུན་པ། 
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གསར་ཨང།  ༣   འདྲོན་ཨང། ༩   དྷརྨ་ཤཱལཱ 



  
 
 

རྩོམ་སྒྲིག་ཚགོས་ཆུང། 
 

རྩོམ་སྒྲིག་པ། 
བད་ེཆནེ་མཚ་ོམྩོ། 

 

གསར་འགྩོད་པ། 
བྩོ་བཟང་མཚ་ོམྩོ། 
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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༡༌༌༌༢༤ 

 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༢༥་་་༢༨ 

༣ སྤར་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།  ༢༩་་་༢༩ 
༤ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  ༣༠་་་༤༧ 
 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ ནས་ 
༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

 
༤༨་་་༦༧ 

༦ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ། ༦༨་་་༦༨ 
༧ གོང་གསལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་

༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བགྲ་ོགླེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ 
པ། 

༦༩་་་༧༥ 

༨ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། ༧༦༌༌༌༨༨ 
 
༨ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༨༩་་་༡༡༩ 

 
༩ 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ 
ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བགྲ་ོགླེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། 

 
༡༢༠་་་༡༤༤ 

 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༡ པོ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་
རྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་ལས་དནོ་
ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་ནས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། 
ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་། མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ། སྱིར་བཏང་དངེ་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་བད་ེ
སྲུང་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དན་སོང་། ཐོག་མར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་
གྱིས་གཙསོ་པའྱི་འདས་མ་ད་གསུམ་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གུས་བརྱི་དང་། ཡྱིད་
ཆསེ། རྱི་མཐོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་སང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གལ་གནད་དང་། ཁོ་ཚོར་ང་ཚོས་གུས་བརྱི་དང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སེ་མོ་བ་ཚོས་སྔ་ཕྱི་བར་
གསུམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་བོས་བཏང་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་གནང་ཡོད་རེད། བོས་བཏང་གནང་བའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐུ་ང་ོདཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཕག་ལས་
འདྱི་མྱི་མངོན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་མྱི་མངོན་པའྱི་རླབས་ཆེན་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེལ་
གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ེནས་ཁ་སང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ང་གཉྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་སྐོར་བསདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བལ་ཡུལ་མྱི་མང་གྱིས་བད་ེ
སྲུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་བཀའ་ལན་ཕེབས་འདུག 
བཀའ་ལན་ཕབེས་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལའང་གནང་འཆར་དང་། གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེཚ་ོགཟབ་རྒྱས་ཕེབས་འདུག ཁ་སང་བཀའ་
ལན་ད་ེམ་འབོར་བའྱི་སྔོན་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་པར་སོང་ཙང་། དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ལན་འདྱི་མདང་
དགངོ་རག་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ལན་ནང་ལ་འདུག སླར་ཡང་འདྱི་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ལན་འདྱི་མྱི་མང་ལ་མར་
བརྡ་ལན་འཁོལ་བ་དང་། གནང་འཆར་གྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེདག་གྱི་ཐད་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་བཀའ་ཤག་དང་། མྱི་མང་གྱི་བར་ལ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་གདནོ་རྒྱུ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་
མཉམ་ཞུགས་དང་། ལས་དནོ་ལ་འགན་འཁུར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་ཚའོྱི་ཆདེ་དུ། ང་རང་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་རང་གྱི་བད་ེསྡུག 
ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མའྱི་བད་ེསྡུག་གྱི་ཆདེ་དུ་ཆདེ་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་ལས་བདེ་ཆདེ་
བསྐ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་མྱི་མང་དཀྱུས་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་བཞྱིན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་མྱི་མང་
དཀྱུས་མ་རེད། བས་ཙང་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་བད་ེབ་དང་། ཞུ་ལམ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་
ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཆདེ་འཛུགས་ཡོང་བའྱི་སབས་འཇུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་དང་། མྱི་མང་། 
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ད་ེནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་བར་ལ་བརྒྱུད་ལམ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོང་ར་ེཆེ། ད་ེམྱིན་མྱི་མང་གྱིས་ཕར་ཞུ་ཚུར་ཞུས། སྐོར་བ་
མང་པ་ོཐབེས་ནས། སྐབས་རེར་མྱི་མང་ཡྱིད་ཐང་ཆད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མ་
གནང་བ་མ་རེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་འཐུས་མྱི་ཚོས་ཡར་མ་ཞུས་པ་མ་རེད། མྱི་མང་གྱི་ར་ེབ་མ་བཏོན་པའང་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་བརྒྱུད་ལམ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་བསྡད་པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ང་ཚ་ོདུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་ལ་འཚ་ོབསྡད་ཡོད་རེད། དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་ག་ོལ་གཅྱིག་གྱུར་ཟེར་བ་འདྱི། གཙ་ོབ་ོཚན་རྱིག་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ཚན་རྱིག་གྱི་ཡར་རྒྱས་ད་རྒྱ་ (Internet) ཐོག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མྱི་དང་མྱིའྱི་བར་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེམྱུར་
པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད། ད་ེའདའྱི་དུས་རབས་སུ་འཚ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་མར་
རྣམ་པ་སྟོན་སྟངས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། (Represent) བེད་སྟངས་ཐོག་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་
འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་རང་དང་འབལེ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་ག་ོསྐབས་ཡོད་མ་རདེ།༽  
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་བད་ེའཇགས་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Infodemic) ཟེར་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་ (Pandemic) དང་དེ་འདའྱི་ན་ཚ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། 
(Infodemic) གྱི་ན་ཚ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་མྱི་མང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་བད་ེསྲུང་རེད། མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་
བད་ེསྲུང་རེད། སྱིར་བཏང་ (Information) ཟརེ་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བད་ེསྲུང་ལྷན་ཁང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་
རདེ་ད།ེ མུ་མཐུད་ནས་འདྱིའྱི་ཐད་ཤུགས་བསནོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་སླབེས་ཡོད་རདེ་སྙམ། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་
ན་ (Infodemic) དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། (Infodemic) ཟེར་དུས། གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་
གཅྱིག་མྱི་མང་ལ་ཁབ་འག་ོདུས། འདྱི་ཁབ་མྱུར་བ་དང་། ཁབ་མང་བ། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁབ་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ལ་ (Infodemic) ཟརེ་གྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་མཚནོ་
པ་ཡྱིན་ན་ (Apps) མང་པ་ོཞྱིག་ (Lockdown) བས་པ་རེད། ནད་ཡམས་ཁབ་ཡོང་དུས་ (Lockdown) བས་པ་ནང་
བཞྱིན་ (Apps) མང་པ་ོཞྱིག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མྱིས་བཟོས་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མ་ལག་མང་པ་ོཞྱིག་ (Lockdown) རང་
རེད། (Apps) ད་ེཚ་ོབཀག་པ་རེད་པཱ། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་གྱི་
བད་ེསྲུང་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་ལ་ནུས་པ་ཞྱིག་གདནོ་རགོས། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་མང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ས་ོསོའ་ིབད་ེསྲུང་ད།ེ སྱི་ཚགོས་ད་ཚགི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབད་ེསྲུང་ད་ེས་ོས་ོ
རང་ལའང་འགན་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོར་སོ་སོའ་ིབད་ེསྲུང་ཞེས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། ད་རྒྱ་གང་འད་ཞྱིག་སོ་ཕེས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ད་རྒྱ་གང་འད་ཞྱིག་ས་ོསོས་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Terms and 

Condition)  དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོབྱིས་ཡདོ་རདེ། ས་ོསོའ་ིབད་ེསྲུང་ད་ེས་ོསོས་ཁས་ལནེ་
བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ང་ཚོས་འོག་ལ་གནོན་དུས་ (Agreement Accept) ཐོན་གྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག བས་ཙང་མྱི་སེར་ཞྱིག་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་། བད་ེསྲུང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། ད་ེའདའྱི་ཐད་ལ་དུས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམས་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དཔེར་ན། ཉ་ེཆར་༸སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་པར་ཞྱིག་བཀྲམ་ནས་དུས་ཚདོ་
དེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཁབ་སེལ་ཕྱིན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཡུཀ་རན་གྱི་སྱིད་འཛིན་དེས་ལ་ོམང་
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སྔནོ་ནས་དམག་སར་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་དེ། ཉ་ེཆར་དམག་འག་ོའཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དམག་ལ་ཐོན་པ་རེད་ཟེར་
ནས། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཁབ་སལེ་གཏོང་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་དང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་གནད་དོན་གསུང་སྡོད་མཁན་ད་ེའད་རེད། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་དཀྱུས་མས་མ་མཁེན་པ་དང་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་
གྱི་རེད། དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་ཚིགས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱི་སེར་རདེ། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཟབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། སྔནོ་མ་ང་ཚོར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། མང་གཙ།ོ ཤེས་
ཡོན། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་ལ་ག་ོརོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དུས་རབས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ད་ཚགིས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཐགོ་ཟབ་སོང་དང་། ག་ོརགོས་སལེ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
ཆགས་འདུག་སྙམ། བས་ཙང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་ཚོགས་ད་རྒྱའྱི་བད་ེསྲུང་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ནུས་པ་འཕར་མ་ཞྱིག་འདནོ་གནང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་དུ་སླབེས་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་འཛུགས་དགསོ་པའྱི་དགསོ་པ་གཙ་ོབ་ོ
སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཞུང་ལ་
འབལེ་ལམ་མཐུད་རྒྱུ་དེའང་གནད་དནོ་འདྱི་ཐད་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་སྔ་རྱིང་རྒན་རབས་གངོ་མ་ཚོའྱི་སྐབས་
སུ་ད་ེལྟར་ཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ེད་ེབཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་
དང་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ར་ེབ་བཅོལ་ས། ཚ་ེ
འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ལ་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ཁོག་པའྱི་སྙྱིང་ད་ེསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དགུང་ལ་ོཡར་ཐོན་པ་ོཕེབས་
བསྡད་ཡོད་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཁྲུག་ཆ་ཆེ་རུ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། དེ་ཚོའྱི་ཉེན་ཁ་དེའང་མཐོང་བའྱི་
གནས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སླེབ་ཡོང་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་ད་ོནན་པ་ོགནང་རགོས་གནངོས། 
འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེར། ཁ་སང་ར་བའྱི་ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། (R.C.) རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་
ལ་ཐནོ་ཆགོ་པ་དང་། ཚུར་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོག་ཆོག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ངས་ཀང་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་
གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་ད་ེསྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔ་མ་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བསྡད་པ་གཅྱིག་དེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་
སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དང་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ནུས་པ་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་བསྟན་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ལྷ་ོཕགོས་མོན་ག་ོནས་རེད། གཞྱིས་ཆགས་
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ཆ་ེཁག་ཅྱིག་རེད། དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་ཡོད་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལྷ་ོཕོགས་གདན་ས་ཁག་ལ་བཅར་བའྱི་
སྐབས་སུ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་
ཁང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ (PAP) ཐོག་ལ་ཡར་ཞུ་རོགས་བེད་
གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕྱི་ཡྱི་སྱིན་བདག་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཐའ་ེཝན་དང་ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ནས་སྱིན་བདག་རྣམ་པ་བཞག་པ་ད་ེམཁནེ་གསལ་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོསྐབས་དུས་ས་ོསོར་མནོ་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ནང་
གྱི་མྱི་མང་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག་གྱི་གྲྭ་པ་ཚརོ་ན་ཚ་འད་མྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ། སྨན་བཅསོ་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རྐྱནེ་
ཚང་ནས་ཚུར་ཡངོ་བའྱི་དུས་ཚདོ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་དེར་འག་ོབ་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ (PAP) ཤོག་བུ་
ད་ེམ་རག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་འཕྲད་བསྡད་འདུག གཉྱིས་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་སློབ་གཉེར་བའྱི་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རྐྱེན་
མང་ཆེ་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིན་བདག་རྣམ་པ་ཚ་ོཕེབས་དུས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནས་
སྟངས་འད་པ་ོམ་རེད། ད་ེཡང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལོག་ཆགོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་
ལ་ཡོང་དུས་ (PAP) ད་ེའགགས་པ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོགང་པ་ོམོན་ག་ོསྱི་ཡོངས་ལ་
འཕྲད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་
རགོས་གནང་། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་མ་གྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ནང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འག་ོམཁན་གྱི་མྱི་ས་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ལགོ་པའྱི་སྐབས་སུ་ (PAP) 

ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཡན་མན་ནས་ད་ེའད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་བསླེབས་
ཡོད་དུས། ད་ེད་ེབཞྱིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ཕ་མ་རྒན་པ་ཚ་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་བཞག་
ཡོད་རདེ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་ད་ེཚ་ོཛ་དགས་པ་ོན་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་ཀ་ནས་
དགོངས་པ་ཞུས། ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་དེར་ཡོང་བར་ (PAP) འགགས་ནས། འཆད་སོལ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ (Emergency) ཟེར་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་མྱི་ས་ཕོ་མ་ོལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེར་དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བད་ེསྡུག་ཞུ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དོན་གསུམ་པ་དེ། ཁ་སང་གོང་དུའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་སྡོད་
མཁན་རེད། ལྷག་པར་དུ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་སུ་ན་ལྱི་དང་། སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་ཕོགས་ལ་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་གྲྭ་པ་
གཉྱིས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱི་སྔོན་ལ་ཡར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིག་ཆ་གཞན་དག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་གཉྱིས་ཀྱི་ 
(Phone) ནང་ལ་པར་དང་བོད་ནང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའད་འདུག གང་ལྟར་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འབལེ་བ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དབུས་ས་གཉྱིས་
ནས་འབལེ་བ་གནང་ནས་ལྷ་ོཕགོས་གདན་ས་ཁག་གྱི་དག་ེའདུན་པ་གཉྱིས་པ་ོམར་བཏོན་ཐུབ་སངོ་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་
ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ས་གཅྱིག་དེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་། ཀ་སྦུག་གྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་
འཁུར་དང་། ས་ོསོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཞེ་དག་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དམྱིགས་
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བསལ་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆ་ེདང་། ཀ་སྦུག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་འདྱིར་ལངས་
སྡདོ་མཁན་གང་ཟག་ད་ེགྲྭ་བཙུན་རྣམ་པར་འགན་གཙ་ོབ་ོའཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་བདེ་མཁན་ཡྱིན་
པར་སོང་ཙང་། དཀའ་ལས་སུས་བརྒྱབ་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་གནང་སོང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་ཚརོ་སང་ཞྱིག་བྱུང་། སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁག་ཅྱིག་བོད་ནས་ཚུར་སླེབ་དུས་ཐངོས་
ཤྱིན་ཀྲང་དང་། ཧྲན་པྱིན་ཀྲང་ཟེར་བ་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་གྱིས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཐོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁེད་ཚ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་
མྱི་རེད་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོའྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཡྱིན་
ནའང་ཧྲན་པྱིན་ཀྲང་དང་། ཐངོས་ཤྱིན་ཀྲང་ཟརེ་བ་ད་ེགནས་ཚད་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ལ་མཚནོ་ན་ (Aadhaar 

Card)  དང་ (PAN Card) འད་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ (Aadhaar Card) ཡོད་ན་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་ཁོངས་སུ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་
མ་རེད། གལ་སྱིད་ཧྲན་པྱིན་ཀྲང་དང་ཐོངས་ཤྱིན་ཀྲང་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ད་ེཚའིྱི་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལ་ང་ཚསོ་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག འདྱི་ངས་ལས་བདེ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་འབདོ་བསྐུལ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་དེ། གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་མར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
བལ་ཡུལ་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་གང་དང་གང་སོམ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མེད། བསམས་མ་ཆགོ་པའྱི་རྱིགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། 
ཉནེ་ཁ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ། བྱུང་ན་གདན་ས་ཁག་ཏུ་ལས་བེད་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕེབས་ནས་ཟབ་སོང་
ཞྱིག་གནང་རོགས། མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གཞྱི་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ེདང་འབེལ་
བའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ར་བའྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་དེ། ཁ་སང་གོང་དུ་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དམག་ཟུར་དང་། སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཕར་འགང་སྐོར་ལ་
མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་ེཚོར་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཚར་སོང་། བས་
ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་བཟློས་མ་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ར་བའྱི་ད་ལྟ་གོང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་ོསོས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆ་ེབ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་བསལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། འགན་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་
ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་ཁད་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་འད་
ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། ནུས་པ་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེར་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་བའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཁུར་ནས། གང་
ལྟར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ཡག་པ་ོམཐངོ་བསྡད་
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ཀྱི་ཡོད། ཁད་པར་དུ་ཁ་སང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་གསུང་ཆསོ་སྐབས་སུ། ཁ་སང་འདྱིར་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་མཐོང་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དའེྱི་ཐོག་ལ་འགན་ཡག་པ་ོཁུར་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ར་བའྱི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
ཡར་མར་ཕབེས་དུས། ཕབེས་ལམ་ལ་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ད་ེལན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་མེད། ར་བའྱི་འགན་ཆནེ་པ་ོབཞེས་
སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེརདེ། ཁ་སང་འདྱིར་གེང་སློང་བྱུང་སོང་། ཐ་ན་སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་
ཆོས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཕྲུ་གུ་གཅྱིག་ངུ་ནས་ད་ེའད་བས་སོང་། དེར་ཐད་ཀར་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འགན་
ཆནེ་པ་ོཁུར་སོང་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སང་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁངོ་དམྱིགས་བསལ་ཐད་ཀར་ཕབེས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ནས་འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཁུར་སོང་། གང་ལྟར་ལས་དོན་ཆ་ེཕྲ་ཆུང་མྱིན་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འགན་བཞེས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། ལེགས་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། དེར་བསྔགས་བརོད་དང་འབེལ་ནས། མ་འོངས་པར་དེ་དེ་བཞྱིན་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་འདྱིར་གནད་འགག་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ངས་ང་ཚའོྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ (R.C.) ཐགོ་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། (R.C.) ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་རེད། ད་ེམེད་ན་
མེད་ཐབས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་འད་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགོས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་གཞྱི་ར་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དཔརེ་ན། དངུལ་ཁང་ཞྱིག་ས་ོཕ་ེདགོས་ནའང་དེའྱི་ཐགོ་ནས་
འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ག་ནང་བཞྱིན་མགོན་ཁང་གཅྱིག་ལ་སྡོད་དགོས་ནའང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་ (Aadhaar Card) ལ་
སོགས་པ་བཟ་ོདགོས་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེམེད་ན་མེད་ཐབས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
རདེ། བས་ཙང་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ར་བའྱི་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་ལམ་
སང་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་ལམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། བཀའ་ཤག་
སྔནོ་མ་སྐབས་སུ་སྱིར་བཏང་འདྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེམ་དགསོ་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་མ་མང་པ་ོབཟོས་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། ར་བའྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་
འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཤྱིག་སོན་རོགས་གནང་། འདྱི་ནས་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁད་པར་དུ་ངས་དམྱིགས་ས་
གཙ་ོབོ་དེ། བལ་ཡུལ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མང་ཆེ་བ་གྲྭ་
བཙུན་ད་ེཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚ་ོསྔོན་མ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་ལ་སློབ་གཉེར་བས་
ནས་བཞུགས་ཡོད་དུས། དའེྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྱིར་བཏང་ (R.C.) ལྟ་བུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་ནས་འག་ོདགསོ་དུས། ས་ེ
ལེན་ཁང་གྱི་ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་དབེ་དཀར་པ་ོཐོག་ནས་ཡོང་ནས། ད་ེནས་ཟླ་བ་གསུམ་
ནང་བཟ་ོདགསོ་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་རྣམ་པ་ཕ་གྱིར་བཞུགས་དུས་ (R.C.) བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
གནས་སྟངས་དང་འད་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ (R.C.) བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དུ་རྒྱ་གར་དུ་དངསོ་སུ་ཡངོ་
ནས་ (Renew) བས་ནས་ཕར་འགང་བེད་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་བཟསོ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་མྱི་ཚ་ེཆ་ཚང་ཕ་གྱིར་བཞུགས་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་སྡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཆགས་ཡོང་དུས། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་མ་འདང་བ། དཔེར་ན། སེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མའྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ཚར་བ་དང་། དེ་འདའྱི་ཐོག་
ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་འཕྲད་བསྡད་འདུག གང་ལྟར་ངས་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུཤུགས་ཤྱིག་སོན་རོགས་གནང། 
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ར་བའྱི་བད་ེསྲུང་གྱི་འགན་གཙ་ོབོ་ད་ེབད་ེའཇགས་ཐོག་ཆགས་བསྡད་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་སོན་ཞྱིག་
སནོ་རགོས་བེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་ས་ེལེན་ཁང་ནས་ཡང་བསར་ཡྱིག་ཆ་ལེན་
རྒྱུ་དང་། མ་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཡྱིག་ཆ་རག་གྱི་ཡོད་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སོན་རོགས་གནང་། དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་པ་རེད། ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་
གང་མགོགས་མགོགས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཤུགས་སོན་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་འབོད་བསྐུལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འདྱི་
ཆགས་བསྡད་ཡདོ།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་དན་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་
དང་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་དངོས་གནས་ལས་དོན་
ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁད་པར་དུ་འདྱིར་ཟྱིན་ཐ་ོརྒྱག་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ཟྱིན་
ཐ་ོད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞ་ེདག་རྒྱག་གྱི་འདུག ཡྱི་ག་ེད་ེཚ་ོདཔ་ེཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པར་དངོས་གནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
འདོད་བྱུང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབེལ་ནས། སྱིར་བཏང་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོདང་། གོ་བད་ེཔོ། གཏྱིང་ཟབ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པར་བརེན་ནས། དྱི་བ་
དང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་མེད་པ་ཆགས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་འཐནེ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། རྱིས་འག་ོཐགོ་དམྱིགས་བསལ་
གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞུ་ཕོགས་ཐད་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་དེ་ཐུགས་ལ་འཆང་
དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག  
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གཉྱིས་པ་དརེ། དཔརེ་ན། ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་དགནོ་སྡ་ེཁག་ད་ེཚོར་ཡྱིན་ནའང་ (PAP) ཡྱིག་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་
ཐོག་ནས། ཁ་སང་ལྷ་ོཕོགས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་ཚ་ེརྱིང་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ས་གནས་སུ་ཕེབས་པའྱི་
སྐབས་སུ། ཁོང་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་ལྷོད་ལྷདོ་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེདུས་ལྷ་ོཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བད་ེསྡུག་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁོང་གྱིས་ཚང་མར་ཞལ་བཞེས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ (PAP) འད་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལོ་
རབས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་རེད། ད་ལྟ་འད་པ་ོཡྱིན་ན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག མངའ་སྡེའྱི་བོན་
ཆེན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་སོང་ལ། བདེ་སྲུང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་དེ་དེ་བཞྱིན་
མཇུག་འདེད་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ (R.C.) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྷ་ོགཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གསར་པ་གསར་རྐྱང་རདེ། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་སངེ་ལོར་གྱི་སྱི་
མྱི་དབེ་སལེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་མོར་བཏང་འདུག ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་མོན་ག་ོས་གནས་མཚོན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་། དེའྱི་ང་ོབཤུས་ད་ེནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
དང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀར་ཕུལ་འདུག མོན་ག་ོས་གནས་ཀྱི་སྱི་མྱི་དང་ཕག་མཛདོ་རྣམས་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ལམ་སྟོན་ད་ེགནང་ནས། ཟུར་འཛར་དེར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཡྱི་གེ་དང་། སེང་ལོར་སྱི་མྱི་དེབ་
སལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་གསར་པ་ཟརེ་ནས། གཉྱིས་ཀ་སར་ནས་བཏང་འདུག ལམ་སྟོན་འདྱིའྱི་ནང་དནོ་དརེ་དནོ་ཚན་
གསུམ་འདུག དོན་ཚན་དང་པ།ོ ད་ལྟ་རྒྱབ་གཉརེ་ད་ེཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་གྱི་ལག་པར་དབེ་སེར་པ་ོདང་། 
དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གང་རུང་གྱི་ངོ་བཤུས་ངེས་པར་དུ་སྤྲོད་དགོས་པ་དང་། གཉྱིས་དེར་ཉེ་དུས་ཀྱི་པར་གསར་པ་ར་ེསྤྲོད་
དགསོ་པ། གསུམ་པ་དེར་ད་ཐགོ་ནས་འགེང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ཐགོ་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཨང་གངས་ད་ེདང་། དའེྱི་ང་ོ
བཤུས་ཀང་སྙན་ཞུ་མཉམ་དུ་སྤྲོད་དགོས་རེད་ཟེར་ནས། ལམ་སྟོན་འདྱི་གསུམ་རེད་འདུག ལམ་སྟོན་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་
དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། གནས་སྟངས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིབ་བསྡུར་བས་ནས། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
འཁོད་པའྱི་སེས་ལོ་དང་། མྱིང་སོགས་མཚུངས་དང་མ་མཚུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡང་བསར་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་མྱི་མང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེའགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་དུས། འདྱི་ང་
ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། གོང་རྱིམ་ནས་བཀའ་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་དེ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་
གསར་པ་ཞྱིག་རདེ། དཀའ་ངལ་ཏོག་ཙམ་ཆནེ་པ་ོའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བད་ེསྲུང་དང་ནང་སྱིད་གཉྱིས་ཀར་ཕྱི་ཟླ་ 
༢ ཚེས་ ༡༧ ལ་ང་ོབཤུས་ད་ེཕུལ་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་སང་གནང་ནས། ཏོག་ཙམ་ཛ་
དག་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐུབ་པར་སབས་འཇུག་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ངས་ཞུ་འདདོ་པའྱི་གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོད།ེ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་གྱི་འག་ོབརདོ་ལ་གསལ་པ་ོབྱིས་འདུག 
ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་དང་འབལེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཚརོ་བ་འད་པ་ོམནན་ནས། ང་རང་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་བ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་གཞན་ལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་མེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཏོག་ཙམ་ཚོར་བ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་བྱུང་སྟེ། སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཚརོ་བ་མེད་པ་འད་པ་ོབཞུགས་བསྡད་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོ
མཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། ཁངོ་གྱི་གལ་ཆ་ེལོད་འད་པ་ོད་ེངས་འཆད་དགོས་མ་རདེ། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ངས་ནམ་
རྒྱུན་དཔ་ེགཅྱིག་ལནེ་གྱི་ཡོད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཐུགས་བར་ེབ་འདྱི་དང་། བོད་གཞྱིས་བསེ་གཉྱིས་ཀྱི་དད་པའྱི་ཨ་
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ལོང་གཉྱིས་ཀ་དམ་པོར་ཁྱུད་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་སྱིད་ད་ེལ་སེར་ཀ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་བེས་
གཉྱིས་ཀར་ཧ་ཅང་གྱི་བརྡབ་གསྱིག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུ། དེང་སང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ར་སྤྲོད་བྱུང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་
བསྡད་རྒྱུ་དེ། མ་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེགནས་གཅྱིག་ལ་བཞག་ནས། མ་ད་ེའཁྲྱིས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བཅར་བ་ཡྱིན་
ནའང་། མ་དེའྱི་སེམས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཉར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེའཚ་ོཐུབ་པའམ་ཕྲུ་གུ་ད་ེའཚ་ོཞྱིང་གནས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་
པ། དཔ་ེད་ེབཞྱིན་དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་འཛམ་གྱིང་ས་སང་འདྱིའྱི་སང་ལ་བཞུགས་བསྡད་པ་ད་
ག་རང་གྱིས། ཁོང་མཇལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་དོད་དེའྱི་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། 
གལ་སྱིད་དདོ་འདྱི་ཡལ་བ་ཡྱིན་ན་ཉེས་ཚབས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཚ་ེསྐུ་ཕྱྭ་དང་གནས་སྟངས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ནམ་ཡང་གཅྱིག་གཅྱིག་ལ་གུ་བཤངས་དང་། 
བཟདོ་བསན་བེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེ
ན། མང་ཚགོས་ནང་ལ་སམེས་ཚརོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ། ཁ་སང་ནད་རླབས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་༸སྐུ་མདུན་ལ་ཉནེ་ཁ་
ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་ད་ེརདེ། ཁ་སང་མང་ཚགོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ད་ེཡང་ངས་ཁ་ཐུག་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། "ས་
གནས་ཁག་མང་པ་ོནས་མྱི་མང་གྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པོས་ད་ེསྔ་ནད་ཡམས་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཐགོ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་ཡང་། ཉ་ེཆར་ནད་རླབས་གསུམ་པས་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེབའྱི་
སྐབས་སུ་ཁོང་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་མཇལ་ཁ་བཅར་མཁན་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་དང་བཟའ་ཟླ་གཉྱིས་འད་བའྱི་མྱི་གང་
བྱུང་མང་བྱུང་བཏང་བ་དང་། སྱིད་སོང་ཁ་ོརང་ཡང་བཅར་བ་ནྱི་འགན་བཟོད་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན་པས། སྱི་བྱིངས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་འདྱི་ལྟར་འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཁེར་ནས་ཡ་ཡུད་ཆ་ེབའྱི་ཐ་ཤལ་ཅན་གྱི་ཕག་ལས་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་དང་འབེལ་ཡོད་སྐུ་སེར་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པས་ནམ་ཡང་མ་གནང་རགོས་ཞུ།" ཟེར་ནས། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ནས་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཟརེ་ཡོང་དུས། བཀའ་ཤག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ནས་ཞུས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
ད་ེབདེ་སྲུང་ཡྱིན་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་ད་ེལ་ "མཇལ་ཁ་སུར་གནང་དང་མ་གནང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་
ཐུགས་ཐག་ཆདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིག་ཆུང་ནང་བཀདོ་པའྱི་མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་སྐུ་ཕྱྭར་ཉནེ་ཁ་གང་བྱུང་མདེ་
པ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐུགས་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མཇལ་བཅར་གྱི་སྔནོ་དུ་ཕ་ོབང་ནས་བཀའ་ཕེབས་བཞྱིན་
ནད་ཡམས་བརག་དཔྱད་བརྒྱུད་ཟུར་སྡོད་དང་མཇལ་ཁའྱི་ཉྱིན་སྔོན་འགོག་གྱི་ཞུ་ས་ོའཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད།" ལན་འདྱི་གནང་
འདུག བས་ཙང་འདྱི་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཚོར་བ་རདེ། ངས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་དེར། གཞྱི་རའྱི་ངས་ཁ་སང་མང་ཚགོས་
ལའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མཇལ་ཁ་བཅར་བ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་ཡྱིན་པ་ཆ་བཞག ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གནང་བ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའྱི་སྐུ་པར་
ཞྱིག་ད་རྒྱའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་དེའྱི་སྔོན་ལ་བཀའ་བོན་དང་། སྱིད་སོང་ཚང་མ་མཇལ་ཁ་བཅར་བ་མང་པ་ོཡོད་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་པར་ད་རྒྱའྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྐུ་པར་ད་ེབཀྲམ་པར་བརནེ་ནས་ཏོག་ཙམ་
གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེདྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནོར་བུས་མཇལ་ཁ་བཅར་བ་ད་ེརེད། དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནོར་བུ་སུ་རདེ། ཁོང་སྐུ་སེར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གུས་བརྱི་ཞུ་ས་གཅྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཁབ་རྐུད་པ་གཅྱིག་གྱི་
རོད་པ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། དེ་འདའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཡོང་དུས་ད་ེལ་བཟོད་བསན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནོར་བུ་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་བཅུ་པའྱི་
ཐོག་ལ། ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བཞག་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེ
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ནས་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་འག་ོལུགས་གང་ཡང་མ་བརྒྱུད་ནས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནང་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་རདེ། མང་ཚགོས་ལ་
ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ང་ོརྒོལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། དེ་འདའྱི་མྱི་གཅྱིག་ "ད་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་བེད་ཤུཤོག་" ཟེར་བའྱི་ཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་
མཇལ་ཁར་བཅར་བ་རེད། བཅར་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་བཅར་བ་དང་། དེར་མཇལ་ཁ་བཅར་འཇུག་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་
བཅུག་པ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགན་མ་ཁུར་བ་ཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པ་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་མཁེན་རོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
འགན་མ་ཁེར་བ་རང་རདེ། འདྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉནེ་ཁ་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་གདའ། ཕལ་ཆརེ་
ཉནེ་ཁ་ཡོད་མ་རདེ་མདགོ་མདགོ་འད་པ་ོབས་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གནང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་
སྐུ་འཁྲྱིས་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ན་ཚ་འདྱི་བྱུང་ཡོད་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ང་
ཚ་ོབོད་གངས་ཅན་གྱི་བསདོ་ནམས་ཀྱི་མདངས། ཁངོ་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའྱི་མདངས་ནས་ཁོང་ལ་ཉེན་ཁ་མ་འཕྲད་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷ་དང་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་གདོང་འགོགས་འཕྲྱིན་ལས་ལ་བརེན་ནས་ཁོང་གྱི་སྐུ་ལ་ཉེན་འཚབ་མ་བྱུང་བ་
རདེ་མ་གཏགོས། ཉནེ་ཁ་མེད་པ་མ་རེད་གདའ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལྷ་སྲུང་ད་ེགའྱི་མདུན་
ལ་འཁྲབ་པ་ཡྱིན་ན་༌༌  
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འདྱིར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་། 
འདྱི་གེང་གོང་མ་དགསོ་པ་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་སྲུང་ཆའྱི་འགན་ཆ་ཚང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལན་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་ཕེབས་བསྡད་འདུག་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ཐོག་ལ་
བག་ོགེང་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སངོ་སྙམ། གལ་སྱིད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྔནོ་
མ་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཞུས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེདགངོས་པར་འཆང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་
སང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མདུན་ནས་ལྷ་ཕབ་པ་དེས་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་
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དགོས་ས་རེད། རེས་མ་ཏོག་ཙམ་འགང་དགོས་ས་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། མྱི་དཀར་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་ལྷ་ནག་པ་ོབཟོས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འག་ོཡྱི་མ་རདེ། ལྷ་ཆསོ་སྲུང་གྱི་ཐུགས་ར་ེསྐུ་
དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེང་ཚ་ོབོད་སྱི་པའྱི་མགོན་དུ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་
བཞུགས་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པས་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་
རྣམ་པ་ཚོས། ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་བ་ར་ནན་པ་ོགནང་བའྱི་བཀའ་དྱིན་ལ་བརེན་ནས། ཁ་སང་ང་ཚ་ོཚེས་པ་ ༡༥ ཉྱིན་སྐུ་
གསལ་བར་འཕྲ་ོབ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ལས་
ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་དང་། ད་ེནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ངས་་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་དྭགས་པ་ོབསདོ་
ནམས་ནོར་བུར་མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ང་ཚ་ོམྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་རེད་ཟརེ་ཡོང་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་ནན་
པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་འད་བཟོ་འད་བའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་ཚོ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་
གནོངས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་འབལེ་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཚོར་བ་འདྱི་སླེབ་ཡོང་དུས། སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ཞུ་དུས་ཕོག་པ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་སྱི་
ནརོ༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོསུ་གཅྱིག་གྱིས་གུ་བཤངས་འད་པ་ོབདེ་
ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཙང་སྐད་ཆ་འདྱི་ཚ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཇལ་ཁ་དང་འབལེ་ཆགས་
སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་གཟབ་གནང་རགོས་བསོ། ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོལ་
གང་ཡང་ཡོད་མེད་རེད་གདའ། ང་རང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཚགོས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས། ཁོད་དང་ང་ཟེར་ནས་རོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད།ེ ཁོང་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད་
མ་གཏོགས། ཁོང་ལྟ་བུ་རླབས་ཆེན་གྱི་སེས་བུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་འབོར་ཤུཤོབ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ག་པར་ཡོད་རདེ། ཁངོ་
ལྟ་བུ་རླབས་ཆནེ་གྱི་སེས་བུ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་ས་སྟངེ་འདྱིའྱི་སང་ལ་བདོ་ཟེར་བ་ད་ེམྱིང་ཙམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱིས་མདེ་
པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད་གདའ། བས་ཙང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེང་སང་ང་ཚོས་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ཟེར་ནས་གཅྱིག་འཆད་
ཀྱི་འདུག་ག འདྱིས་ཚིག་རྒྱག་ག་ར་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གལ་སྱིད་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཉག་གཅྱིག་རེད། ཁངོ་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་འཚ་ོབཞུགས་པ་ད་ེབོད་སྱི་མཐུན་གྱི་བསདོ་ནམས་
དང་། ཁོང་གྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན། ལྷ་ཆོས་སོང་སྲུང་མའྱི་འགོགས་འཕྲྱིན་ལས་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་འདྱི་ངོ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཉེན་ཁ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་མ་འཕྲད་པ། མང་
ཚགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་སམེས་འཚབ་བྱུང་འདུག སེམས་འཚབ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཛ་དག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
བསར་ལྡབ་མ་གནང་རགོས་གནོངས།༽ བས་ཙང་ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་གང་ལྟར་ཚརོ་བ་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་འཆད་
དུས་མགོ་མེད་མཇུག་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས། མདོར་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སུ་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེའྱི་སང་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནོངས། དེའྱི་ཐོག་ལ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བཟོད་
བསན་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། གུ་བཤངས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་དང་པོས་གནད་དནོ་གལ་ཆནེ་
པ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དུས་རབས་དང་མཐུན་པ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 

(Infodemic) དང་མཐུན་པ་བས་ནས། གང་ལྟར་ཚགི་ཅྱིག་བེད་སདོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ (Cyber Security) ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་ད་ོསང་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའད་བཀའ་གནང་སངོ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོ
ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚརོ་ལམ་
སྟནོ་ཕབེས་པ་གཅྱིག་ད།ེ ད་ེརྱིགས་འད་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བལ་ཡུལ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་མཁན་ཚོར་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་ལན་འདེབས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ལན་འདེབས་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་པའྱི་མཇུག་
གནོན་དེའང་བས་ནས། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སློབ་སོང་བས་ནས། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
སྡོད་ཆོག་ནས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་དང་། (R.C.) དེའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བཟོས་ཡོད་མཁན་དེ་དག་ལ་ཕར་
འགང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་
ཁུལ་གྱི་ནུས་པ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུས་ནས། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཡར་འདྱིའྱི་
སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་ནས། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་ལ་སློབ་སོང་གནང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་སློབ་སོང་ཐོན་མཁན་རྱིགས་གཅྱིག་ག་པར་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་གར་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞྱིས་ཆགས་དང་ཁོངས་གཏོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོ་ས་ཆ་ག་པར་བསྡད་ཡོད་ནའང་། ས་གནས་དེ་ག་
རང་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྒྱབ་གཉེར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
(R.C.) ཕར་འགང་བ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོར་ཡྱིན་ནའང་བཀོད་ཁབ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོའྱི་འད་བཤུས་དགོས་ན། ང་ཚོས་
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གནས་སྡདོ་བོད་མྱི་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེ
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྡོག་རྡོག་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཡང་ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ལམ་སྟོན་དགོངས་དནོ་ང་རང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་
བ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཡདོ་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་བལ་ཡུལ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐབས་ལམ་
གཞན་གྱི་ཐགོ་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུ། འཚམས་འདྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ང་ཚསོ་ར་ེབ་དང་འབོད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རྱིམ་པས་ང་ཚརོ་གནས་སྟངས་མང་
པ་ོཞྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་བབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐུགས་སང་གནང་ནས། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གཙོས་པའྱི་
ཐུགས་སང་གནང་བས་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་བསྡད་ཡོད་ལ། ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེབ་
རྒྱུ་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ནས་འཆར་གཞྱི་མར་བསྱིགས་དང་སྱིག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། འདྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་བཀའ་གནང་མཁན་ཚང་མས་གསུངས་སངོ་། ད་
ག་རང་རདེ། གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་བངས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན། ཁ་ཤས་ད་ེརྱིང་ཡར་བཞངེས་ནས་
བཀའ་མོལ་གསུང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་འདྱི་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་རེད། འདྱི་མེད་ན་ཧ་ལས་པ་རེད་བསམ་
བསམ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ང་རང་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་
དང་། བོད་སྱི་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོགང་འད་ཡྱིན་པ། བོད་བསྟན་པ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ཁོང་གྱི་རྱིན་ཐང་འགེལ་
བརོད་བ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་ཚགི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགསུངས་གནང་སོང་། 
ད་ེཚ་ོཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ད་ག་རང་རེད། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་བེད་ཕོགས་དང་། ད་ེཚ་ོརང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། གསུང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ག་ོསྐབས་བངས་ནས་བཀའ་གནང་མཁན་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། 
རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་དནོ་དག་ཐགོ་ནས་མར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་འཁྲུག་ཏུ་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་རང་རེད། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ལན་
འདེབས་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ལ་མྱིན་ཏེ། གོ་སྐབས་འདྱི་བངས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་རེད་མ་གཏགོས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་
གྱི་གསང་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་མ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་རང་ཚུགས་གཟུང་རྒྱུ་དང་། གཙ་ོབ་ོབོད་དང་བོད་མྱི། 
སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེགཙ་ོབོར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་ཁ་ེཕན་གྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་འབལེ་བ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
ད་ེནས་ (PAP) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཧ་ལམ་དེའྱི་རེས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་གསུམ་གྱིས་ད་ེ
ག་རང་བཀའ་གནང་སོང་། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔནོ་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་འབད་བརོན་གནང་ནས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ལྷདོ་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། ད་ལྷདོ་པ་བྱུང་བ་ད་ེང་ཚསོ་བར་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། ཏགོ་ཙམ་ལྷོད་པ་བྱུང་ཐུབ་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལ་ོགསར་གྱི་
སྐབས་ཤྱིག་ལ་ལ་དྭགས་ཁུལ་གྱི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་
སྐབས་སུ་དགོན་སྡ་ེཁག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་མྱི་
མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ (PAP) སྐོར་ལ་ཁ་ོརང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ནན་ཏན་གསུངས་ཐུབ་པ་དང་། འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་ལ། ད་ེནང་བཞྱིན་ཞལ་བཞསེ་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཀང་ག་ོབྱུང་། ཁངོ་དང་ཁངོ་ནང་
བཞྱིན་ད་ེསྔོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀའ་བོན་ (Kiren Rijiju) མཆོག ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀར་མར་བཅར་ནས་འབེལ་བ་
བས། ཁ་ོརང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་དང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས། ད་ེཚོའྱི་གས་གང་འད་ཞྱིག་རྐང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་འབེལ་
ཡོད་ལས་ཁུངས་རྱིམ་པ་ལའང་ཞུ། གཙ་ོབ་ོའདྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་འགན་གཙ་ོབ་ོའད་པ་ོད་ེང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རདེ། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་འགན་གཙ་ོབོར་བཞེས་ནས། ང་ཚོའྱི་འབལེ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། 
དེའྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
འད་ཞྱིག་མཐོང་བྱུང་།  
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ད་ེནས་དངསོ་འབལེ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ཉ་ེཆར་རྒྱ་
གར་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཛིན་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ནས་ང་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྡྱིངས་
ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ལགས་ཞུས་ན། 
སྐབས་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱབ་རེན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། ཁ་ོརང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་ཡྱིག་ཆའྱི་འགེལ་བརོད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚོ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རོབ་ཙམ་གནང་སོང་སྟེ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོར་
ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐགོས་པ་ོབྱུང་། རྡགོ་རྡགོ་འད་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་
ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་གར་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་ཕར་གནས་སྐོར་ཆེད་དུ་ཕེབས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཙན་
བོལ་བོད་མྱི་ཞྱིག་བལ་ཡུལ་ལ་ཕར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་ན། (I.C.) ཐོག་ལ་ (VISA) རག་ཐབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་
ཟརེ་ནས། ང་ཚའོྱི་ཐབས་ཤེས་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ད་ེམ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད། 
མཚན་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨའ་ོཙ་ིམྱིན་འགོ། འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་མཚ་ོལགས་དང་ནང་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་
འག་ོའཛིན། ད་ེབཞྱིན་ས་ལུ་ག་ར་ཁུལ་དུ་བཞུགས་མཁན། དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོར་རོགས་སོར་གནང་སྡོད་མཁན་གང་ཟག ད་ེ
འད་གསུམ་ཞྱིག་ཆེད་དུ་མངགས་ནས། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉྱིས་དབར་གྱི་ས་མཚམས་ཀྱི་ (Immigration) 

ལས་ཁུངས་དང་། དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཚུར་སང་
ཤེས་བ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚོར་གནས་བབ་གཟྱིགས་ཕགོས་དང་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཡྱིན་པ། ང་ཚ་ོགང་འད་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་ས་མཚམས་ (Point) མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཕན་ཐགོས་པའོ་ིའད་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གྱི་
ས་མཚམས་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ན། གསལ་པ་ོཞུས་ན་ (R.C.) དང་རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་རྒྱུའྱི་ (Aadhaar Card) ད་ེགཉྱིས་
ཡོད་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ལ་འཛིན་བཟུང་མྱི་ཡོང་བ་གསལ་པ་ོབྱུང་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཕར་བལ་
ཡུལ་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེད་ལྟ་སེལ་ཐུབ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་བཟུང་
བས་པ་མང་ཆ་ེཞྱིག་སྟབས་མ་བད་ེབར་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཕོགས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ཁངོ་
ཚ་ོཡར་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཡང་བསར་ཕ་གྱིར་བོད་པ་གཅྱིག་བཀག་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་སོང་། དེའྱི་སྔོན་ལ་ང་
ཚའོྱི་ལས་བེད་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐོར་སྲུང་འབེལ་ཡོད་ཚོར་འབེལ་
བ་གནང་། ཕར་ཚུར་གཙང་མ་ཆགས་རེས་གོད་བཀྲོལ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡྱིག་
ཐོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་ (R.C.) ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ང་ོསྤྲོད་
ལག་འཁེར་ཡོད་པ་ད་ེཚོ། རྒྱ་གར་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆ་ེབར་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་བཀའ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚསོ་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་རུ་བསལ་ནས་རྒྱ་གར་རང་ལ་འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང་། དངུལ་འབོར་གྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་ ༦།༧ ཞྱིག་གྱི་ནང་
ནས་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་དངུལ་ཏོག་ཙམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁེར་བསྡད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དངུལ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ས་
མཚམས་བརྒལ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ལས་བརྒལ་བ་ཞྱིག་འཁེར་ཆོག་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཕེབས་
མཁན་ཚ་ོས་ོསོས་ག་སྱིག་བས་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་དང་། 
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གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཤོར། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས། བཙན་བོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོར་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་པ་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཆ་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོགཞུང་འབལེ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་རོགས་སོར་དང་
དཔལ་འབོར་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཙམ་གྱི་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་རོགས་སོར་གང་ཐུབ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ང་
ཚོས་བཟུང་བསྡད་ཡོད། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚ་ོསུ་འད་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། རང་ས་ོསོས་མཐར་སེལ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ (Case) རྱིས་བང་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཡདོ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་མཐུན་འགྱུར་
དང་རྒྱབ་སོར། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཐོག་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་དགོན་སྡ་ེཁག་དང་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཁྲོད་ལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུ་དེ། སྱིར་བཏང་ད་ེཚ་ོཤེས་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས། དཔེར་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཚོགས་ཆེན་རེ་ར་ེ
ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་རྣམ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་ཀ་མེད་འག།ོ ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་། རྱིམ་པས་བཀའ་ཤུཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བས། སྱིད་སོང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། ད་ོསང་ཏན་ཏན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གསལ་པ་ོཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ངས་དུས་ཚདོ་བསྱི་ཚགས་བས་ནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཡདོ་པ་ད་ེདག་མཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་དན་སོང་། ཏགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡར་
མར་འཁྲུག་བསྡད་མེད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས། འདྱི་ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་རེད། 
མཐོང་སྟངས་རེད། མ་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚེས་པ་ ༡༥ ལ་ཕྲུ་གུ་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱས་པ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེདང་
འབལེ་ནས་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བངས་ནས་གསོ་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སྡདོ་མཁན་
གང་ཟག་འདྱི་བད་ེའཇགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། དཔེར་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་ག་པར་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བོན་བ་ེབག་པ་ད་ག་རང་སྐུ་སྲུང་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང་བད་ེའཇགས་ཚང་མ་ཤེས་མཁན། 
ད་ེབཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་ཀ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག བོད་ནང་གྱི་གནས་བབ་དང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོརེད། 
ངས་ལྷན་ཁང་ནང་ལའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། རང་ས་ོསོའ་ིཐགོ་ནས་འགན་ད་ེགང་འད་འཁརེ་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་མཁན་
ཚརོ་བས་བཅུག དཔརེ་ན། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱིས་འགན་མ་འཁུར་བའྱི་སྔནོ་ལ། བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ཟུར་པ་སྐུ་ང་ོབཀའ་
ཟུར་པདྨ་ཆསོ་འབརོ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་འབངོ་ཆུང་དངསོ་གྲུབ་ལགས་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་འཕགས་
པ་ལགས་རདེ། ཁོང་རྣམ་པར་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རྣམ་པ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གནང་ཚར་བ་རེད། ང་ལ་
ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་བོས། ད་ེནང་བཞྱིན་ཁེད་རྣམ་པས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། གཅྱིག་བེད་དགོས་
བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གང་འད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་བནོ་ལ་ོལྔ་རའེྱི་
མཚམས་འགོ་ཡྱི་རེད། ངས་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ལ་བད་ེའཇགས་དང་འབེལ་
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བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲུལ་ཆས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། མཐུན་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེཚ་ོགྲུབ་
ཐུབ་རྒྱུ། (Cyber Security) དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་ཚུལ་འགྲུབ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་འདུག ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་ག་ར་ེ
དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོར་ལས་འགན་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། གོང་དུ་གསུངས་པ་རེད། (Cyber Security) དང་འབེལ་
བ་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་དཀའ་སེལ་ཆེད་དུ་དུས་
རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐབས་ལམ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་འག་ོཁྲྱིད་ཐུབ་པ། ངས་ད་ག་རང་
ཤེས་དགོས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཤེས་མཁན་ད་ེཚོར་འབེལ་བ་བས། མཁས་པ་ོདེ་ཚོར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདྱི་བ་དྱིས། ཡང་ངས་
བཤད་དགས་ན། དྱི་བ་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་རྱིང་པ་ོཞ་ེདག་བཤད་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་
ལྟར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ད་ེསྔོན་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཏོག་ཙམ། སྐུ་དག་པ་ོརང་མ་རེད་དེ། ཚོར་བ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕོགས་ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་ཁུལ་དུ་ (R.C.) ཕར་འགང་བ་རྒྱུར་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། དེས་དཀའ་ངལ་
གསར་པ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། སྐབས་དེར་ངས་ལན་འདེབས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག ད་ོསང་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ (Extension) བ་རྒྱུའྱི་ལོ་ཚད་དེར་ང་
ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཀར་ན་ཊ་ཀར་ད་ེའད་ཞྱིག་ད་ལྟ་བྱུང་བསྡད་
འདུག ག་ལེར་མངའ་སྡ་ེགཞན་ལའང་ཆགས་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཤུཤྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས། ཀར་ན་ཊ་ཀའྱི་ནང་སྱིད་ལྷན་ཁང་ (Home Department) ནས་ཕྱི་ཟླ་ 
༢ པའྱི་ནང་ལ། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལོ་གསར་སྔོན་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚ་ོའབོར་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བའྱི་བཀོད་ཁབ་ད་ེདངོས་འབེལ་རེད། ད་ལྟ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་གང་འད་ཞྱིག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེར་ཆེ་མཐོང་ག་ཚོད་གནང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚསོ་དགའ་སབོས་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚའོྱི་ནང་ལ་མྱིང་
མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་པ་དེའང་དངོས་འབེལ་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལྷ་ོསྱི་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡྱི་ག་ེད་ེའབོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་སླེབས་བྱུང་མ་གཏོགས། དེའྱི་སྔོན་ནས་སྐད་ཆ་ད་ེའད་
ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་ཅེས། ད་ེའད་གང་ཡང་མ་བྱུང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀདོ་ཁབ་དའེང་འབརོ་
འདུག ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རདེ། བཀདོ་ཁབ་འབརོ་བ་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོས་ོལའང་བཏང་འདུག ད་ེ
ནས་ང་ཚོར་འད་བཤུས་བཏང་གནང་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚར་བ་དང་ལྡྱི་ལྱིར་བཅར་ནས། གང་
ལྟར་ཡྱིག་ཆུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་འདུག གོང་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགསུངས་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚརོ་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད།ེ གཏན་འཇགས་སྡོད་གནས་ག་པར་ཡྱིན་པ། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དབེ་
ད་ེག་དུས་ (Issue) བས་ཡདོ་པ། ས་ཆ་གང་ནས་ (Issue) བས་ཡོད་པ། ཁངོ་ཚསོ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཤེས་དགོས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་ང་ཚ་ོབོད་པར་ (I.D.) དམྱིགས་བསལ་མྱི་འདུག ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གཟྱིགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཅ་ེན། བར་སྐབས་ནས་བོད་པ་སྙན་



17 

ཞུ་འབུལ་མཁན་ནང་ནས་མྱི་དང་གནས་སྟངས་དབར་ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག 
རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་འད་སངས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཁ་སང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞ་ེདག་ཞུས་
ཡོད་མ་རདེ་དེ། ད་ེརྱིང་འཕར་མ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ དཔརེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་ག་ཚོད་སྦུག་
སྦུག་འད་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕྱིན་ན། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསངས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་
མ་རེད། ད་ེམྱིན་ཐེངས་གཅྱིག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་འཆར་འབུལ་གང་འད་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་དགསོ་ས་
རདེ་ཟརེ་ནས། ཡྱི་ག་ེད་ེང་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཚསེ་ ༡༨ ལ་འབོར་འདུག གལ་ཏ་ེཡྱི་ག་ེང་ོམ་ད་ེརེད་དམ་མ་རདེ་དགངོས་ཀྱི་
ཡོད་ན།ཤུངས་ཡྱི་ག་ེའདྱིར་ཁེར་བསྡད་ཡོད། གང་ལྟར་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཐབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དེའྱི་རེས་སུ་ལ་ོགསར་སླེབས། 
ད་ེནས་གསོ་ཚགོས་ཚོགས་ནས་ང་ཚོས་ལམ་སང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་སང་ལ་བྱུང་མ་སངོ་མ་གཏོགས། དརེ་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་རདེ་འདུག དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ད་ེདངསོ་འབལེ་རེད། སེལ་ཐབས་ལ་ནུས་པ་འདང་
བ་ཞྱིག་ག་ཚདོ་བར་དུ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ། ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིར་ང་རང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བདེ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེ
འདུག དེར་ང་ཚོས་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་
ནས་ཀང་བདེ་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་ཅེས་དགོངས་འཆར་ད་ེའད་ཡོད་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
འདྱིར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཟུར་ནས་ང་ཚོར་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོར་གོས་བ་རྒྱུ་དང་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུར་ཏན་
ཏན་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ། དའེྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སངས་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་ལེན་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་
ནང་ནས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ ང་རང་ཉེ་བ་ོཡོད་པའྱི་ནང་དུའང་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཐོན་སོང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེ
བངས་ནས། སབས་བཅོལ་ཡྱིག་ཆ་ཡར་མ་ཕུལ་ནས་སྡོད་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་ཙང་ཡྱིག་ཆ་གཉྱིས་གཞག་
རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེམྱིན་ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་དང་ད་ེའད་
ཡོང་བ་རྱིགས་ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་སར་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ནས་བསྡད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་
པ་ད་ེརདེ། གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚརོ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་བད་ེཔ་ོའདུག ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ཆ་ེམཐངོ་ཡོད་ལ། 
གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་བཀའ་གནང་སོང་ཟརེ་ནས། ང་ཚསོ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་
རདེ། གལ་ཏ་ེངས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་མ་བྱུང་ན། གང་ལྟར་འདྱེིར་གསུངས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
ཆ་ེབ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་ེསྔོན་ནས་ད་ོསང་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་བསྡད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིར་བཀའ་གནང་
ཡོང་དུས་ང་ཚསོ་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལན་འདབེས་ཤྱིག་ཀང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རདེ། མ་འངོས་པར་མཇུག་སནོ་གྱི་ཐགོ་
ནས་ཡང་བསར་དྱི་བ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་དང་། བཀའ་
མོལ་གནང་རྒྱུ་ད་ེདག་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པར་བཀའ་དྱིན་
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤུཤྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་
གསུངས་པ་ད་ེཚོར། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོགསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན་
སྱིར་བཏང་ཕོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཏོག་ཙམ་ཕོག་བྱུང་། ག་ར་ེཕོག་བྱུང་ཟེར་ན། མྱི་དཀར་པ་ོབཟ་ོབའྱི་
ཆདེ་དུ་ལྷ་ནག་པ་ོམ་བཟོས་གསུངས་སངོ་། ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤུཤེས་ཏ།ེ གང་ལྟར་ངས་
གཞག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ལྷ་ལྷ་ཡོད་སར་བཞག་ན་དགའ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྷས་
མར་ཁྲྱིད་ནས་ནག་པ་ོབཟོས་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸རྒྱལ་བ་ཡྱིད་
བཞྱིན་ནོར་བུ་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། དང་པ་ོདང་བདེན་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དེ་ཚོའྱི་
གས་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚདོ་ཅྱིག་གེང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་འག་ོམེད་འགོ། ལྷ་ལྷ་ཡོད་སར་འཇོག་
ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཡོད་རེད་ལ། ངས་འཆད་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོསུ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། 
མ་བད་ེབ་བྱུང་ཡོད་ན། ངས་ལྷ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དམའ་འབེབ་བས་ནས་ཞུ་སྱིད་ཀྱི་མ་རདེ་ལ། རདེ་མ་ོརེད་སྱིད་ཀྱི་མེད། 
ད་ེའདའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་ཡོད་ན། དགོངས་དག་ཐུགས་བདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་ལྷ་ཡོད་སར་འཇགོ་རགོས་བསོ། འདྱི་
ངས་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་ཕོགས་
ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ལན་འདེབས་གནང་
བ་ད་ེལས་ངས་འདྱིར་ལངས་ནས་འཕར་མ་ཞྱིག་དང་འཐོལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁེར་མྱི་འདུག་འད་པ་ོཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། མྱི་ཁ་ཤས་མཇལ་ཁ་བཏང་བ་དེར། འདྱི་དཀོན་མཆོག 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སར་མཇལ་ཁ་སུ་བཏང་དང་མ་གཏོང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བྱུས་
གཏོགས་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་སྐུ་དབང་ཞྱིག་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནང་དགོས་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚ་ོའདྱི་བད་ེའཇགས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ནས་ང་རང་ཚོར་ལས་བགོས་
བས་པའྱི་ནང་ནས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་ལ། ས་ོས་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚ་ེདང་སྨོན་ལམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ད་ལོར་འགན་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ད་དཀོན་མཆགོ་གསུམ་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཇྱིགས་སང་དང་ད་ེའད་
ཡངོ་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དམ་ཚགི་གཙང་མ་ཞྱིག་སྲུང་ཐུབ། བརན་བཞུགས་ཕུལ་བ་ནང་བཞྱིན་
བ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཡར་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཐོག་ལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ལས་དོན་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་གྲུབ་
ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་བག་ོགངེ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ས་ོ 
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སོའ་ིངོས་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བ་ོཁེངས་བ་དང་། ཚོར་བ་ཡག་པ་ོའད་བྱུང་། ད་ེཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ངོས་ནས་དམག་སར་ ༢༢ ཐོག་ལ་གནད་དོན་གེང་བ་དང་། དེར་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཁ་གསལ་པོའ་ིཐོག་
ནས་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། དེར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ལན་ཕབེས་སོང་། ཕལ་ཆེར་ལ་ོ ༦ གོང་ལ་ང་སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཐེངས་དང་པ་ོཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་དམག་ལ་ངོས་འཛིན་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་བེད་དུས། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་གང་ལྟར་ད་ེདུས་ཞེ་དག་ཅྱིག་འཐུས་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
འགྱུར་ལྡོག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། གནད་དོན་ད་ེའད་གེང་སློང་བེད་ཐུབ་པ་དེར། ངས་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པ་ཡོད་པའྱི་ཡག་པ་ོ
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བད་ེསྲུང་གྱིས་བད་ེའཇགས་དང་འབལེ་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་གེང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཡོང་སྱིད་པ་
ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་དམག་སར་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་བཙུགས་
ནས། ཐོག་མ་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབོད་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་སླར་གས་ོདང་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཆེད་དུ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེརྒྱུན་མཐུད་ནས་ད་ལྟའང་ཕ་གྱིར་བདོ་པ་བཞུགས་བསྡད་པ་ད།ེ གཙ་ོབ་ོད་ེས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་རདེ། 
ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེར་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། 
ཐབོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་བོད་པ་ག་ཚོད་འདས་གོངས་ཕྱིན་ཡོད་རེད་ཟརེ་ནས་གངས་ཐ་ོ
ཞྱིག་དངས་སོང་། དའེྱི་སྐབས་སུ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ལ་ལམ་སང་གངས་ཐ་ོགསུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་གསུངས་མ་
བད་ེབ་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས། ཡང་ན། མཁེན་གྱི་མེད་ནའང་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་དེ་མྱི་ས་ད་ེཚོ་ངོས་འཛིན་གང་འད་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མེད། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གངས་ཐ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བདེན་པ་ཡྱིན་ངས་
ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཉ་ེལམ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༢ ལ་ཨ་སམ་གྱི་དམག་སར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེསྔ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༨ ལོར་ (Siachen) ལ་ད་ེའདའྱི་
དམག་མྱི་ཞྱིག་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དེར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ད་ེཧ་ལམ་ལོ་ ༢༥ རེས་ལ་བྱུང་ཡོད་དུས། 
དའེྱི་ནང་མྱི་དང་བུ་ཕྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཚརོ་བ་ཆནེ་པའོ་ིཐགོ་ནས། ལ་ོའདྱི་འད་མང་པའོ་ིརསེ་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་བསོ་བཏང་དརེ་ངསོ་
འཛིན་བས་པར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་ཟརེ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དེའང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། བས་ཙང་ད་
ལན་ཞུ་བད་ེཔ་ོཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་བོས་བཏང་བེད་མཁན་བོད་པའྱི་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མ་ོག་ཚོད་བྱུང་བ་རེད། གང་ལྟར་ཉེ་
ཆར་བོད་དང་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་ (Galwan) ལ་ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་མཁེན་
ཐུབ་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་གསེབ་ད་ེཚསོ་ཤེས་ནས་བོད་མྱི་ཚ་ོདངོས་གནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་འཐབ་རདོ་བས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་ལའང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཤེས་ཐུབ་པ་ད་ེའཐབ་རོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ད་ེཤེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཁོངས་སུ་དམག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཐའ་ན་ཉེན་རོག་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། མྱི་དསེ་ལས་འགན་གྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དེར་ངོས་འཛནི་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་རེན་ཞུ་རྒྱུ། ཡང་མེད་ན། ནང་མྱི་ལ་ལས་ཀ་སྤྲད་རྒྱུ། འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདའྱི་ནང་མྱི་ཚརོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ར་ེབདེ་ཐུབ་ཡདོ་རདེ། ད་ེངས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
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ད་ེདང་མཉམ་དུ་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ངས་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཕལ་ཆརེ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱི་གནས་ས་ོབ་རྒྱུ་དེ། བོད་
མྱི་སབས་བཅོལ་བ་ལ་ད་ེའད་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད། དརེ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཆ་ེམཐོང་ཆནེ་པོའ་ིཐགོ་ནས་བོད་ནང་གྱི་
བོད་མྱི་ཚོས་འཐབ་རདོ་བས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱི་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་
དུ་ཕྱིན་བསྡད་པ་རེད། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་བག་ོགེང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་བོད་མྱི་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའང་ལྷག་བསྡད་པ་ཡོད་རེད། འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ས་ོསོའ་ིཚ་ེསོག་བོས་བཏང་
བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཆེད་དུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་བད་ེའཇགས་ཆེད་དུ་དེའྱི་ནང་མྱིར་ང་
ཚསོ་ད་ེའད་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དམ། འདྱི་བོད་མྱི་སབས་བཅོལ་ཆེད་དུ་རདེ་པ། གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་བཟསོ་ཡོད་ན། 
དརེ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ནང་མྱི་ཆ་ཚང་མེད་ནའང་ནང་མྱི་གཅྱིག་ལ་ང་ཚསོ་ད་ེའདའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་
འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཁ་སང་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ལ་ཕབེས་པ་རེད། 
དའེྱི་ནང་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ནང་མྱི་གཅྱིག་ལ་ང་ཚསོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་
དམ། སབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན་འབུལ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་ངས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ལམ་སང་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་
རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚོར་ཆ་ེམཐོང་འབུལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའད་བས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རོད་དེར་སེམས་ཤུགས་དང་ངོས་འཛིན་
བདེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རབས་གཞོན་པར་དངོས་གནས་ངོས་འཛིན་དང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་མཐའ་མ་དརེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་གྱི་ལན་འདབེས་ཁྲོད་དུ་དཔའ་མ་ོརྡ་ོར་ེགཡུ་སནོ་
གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ངོ་སྤྲོད་བས་སོང་། དཔའ་མོ་རྡ་ོརེ་གཡུ་སོན་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་འད་པོ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེསྔ་
ཤཱཀའྱི་དམག་ (Buddha Warrior) གྱི་དབེ་ནང་ལ་ང་ོསྤྲདོ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོལྟ་ཡོང་དུས་
སེམས་ཚརོ་ཆནེ་པོ། དརེ་མ་ཟད་ངའྱི་འབལེ་ཡདོ་བུད་མེད་ད་ེའདས་ཀང་ད་ེཚ་ོཀོག་པའྱི་སྐབས་སུ་དངསོ་གནས་སམེས་ནང་
ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་ཟེར་མཁན་ཡང་བྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་འདྱི་འད་ཞྱིག་ང་ོསྤྲོད་བས་ཐུབ་པ་དེར་ངས་
དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཆེད་དུ། ད་ེསྔ་བོད་བཙན་འཛུལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད། རང་བཙན་གྱི་འཐབ་རོད་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་གནང་མཁན་གྱི་མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་
འད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ནང་ལ་སླེབས་ནས་ལོ་ང་ོ ༦༣ ལྷག་ཕྱིན་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚ་ོད་ག་སེ་བསྡད་ཡོད་མ་རེད། ག་ོ
སྐབས་ཡོད་དུས་ག་ོསྐབས་ད་ེབངས་ནས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཆེད་དུ་ཚ་ེསོག་བོས་བཏང་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱི་མང་གྱིས་
ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། བོད་མྱི་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། མྱི་ཐོག་གཞོན་པ་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་
སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐབ་རོད་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་འཁྲྱིད་ཐུབ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་སེམས་ཚོར་ཞྱིག་སྤྲད་
རྒྱུར་ཕན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤུཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོ
ད་ེག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་ཆབ་སྱིད་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་བཞྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། 
སྔནོ་མ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ཕར་ཚུར་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཡོད་རེད་
དམ་མ་རེད། རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོཡར་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། 
གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཉེ་བའྱི་
ཆར་རྒྱན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སོང་། ད་ེབེད་དུས་རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་རེད་དམ། མུ་
མཐུད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེདྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་བོད་པ་ཆབ་སྱིད་འབེལ་ཡདོ་
དང་། འབེལ་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོདུས་བདོ་པ་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་
བསམས་མོང་ལ་བཤད་ཀང་མོང་། ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་བོད་པ་ཉམ་ཐག་ས་ོཔ་ོད་ེཚ་ོམཐོང་ཡོང་དུས། དཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་སེམས་ནང་ལ་འཚེར་སང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོས་གནས་ལ་འགན་ཞྱིག་ཁེར་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་
རང་ཚོས་བོད་པ་ས་ོཔ་ོད་ེའད་མཐོང་ཡོང་དུས། ལག་པ་སྟོང་པ་རེད། རོགས་པ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཕར་
ཕགོས་མྱི་ད་ེཉམ་ཐག་ས་ོཔ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མཐོང་ཡོང་དུས། གང་ལྟར་སེམས་པ་སྱིད་པ་ོམེད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་
ཀྱི་འདུག མཚམས་རེར་ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེཚ་ོཕན་ཐོགས་འད་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་བསམ་
འད་ཞྱིག་འདུག མྱི་ས་ོཔ་ོད་ེཚོར་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མེད་བསྡད་པ། ཁ་ོས་ོཔ་ོཡྱིན་པ་དང་། 
ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་མྱིག་གྱིས་མཐོང་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚའོྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བསམ་བ་ོག་ནས་
གཏོང་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཞལ་ཁྲ་ལྷེམ་མེར་བཞུགས་བསྡད་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པ་མྱི་ས་ོཔ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ད་དུང་ཡང་ལྷག་བསྡད་འདུག་བ་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག དཔ་ེམྱི་
སྱིད་པའྱི་སེམས་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབེད་དུས་ངས་ད་ལྟ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་
ཡོད་དང་། འབལེ་ཆགས་ད་ེཚའོྱི་རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེམེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཆགས་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཁག་
ལ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ས་ོཔོ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་བ། ད་ེཚ་ོཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་གཏང་
རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་བཞྱིན་ཡདོ་དམ་མེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ལྷང་ཙམ་གསུངས་ཡདོ་རདེ། དརེ་
བསྔགས་བརདོ་ཞུས་མོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་དང་ས་ོཔ་ོཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་གསུངས་པ་ད་ེག་
རང་རདེ། དརེ་མཐའ་ཡདོ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ད་ེང་
རང་ཚོས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ས་གནས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ལས་ཀ་ལས་མཁན་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་བད་ེ
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚོར་འགན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེབེད་དུས་མ་འོངས་
པར་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་ས་ོཔ་ོ
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ད་ེཚ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རདེ། གང་ལྟར་གཞྱིས་ཆགས་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁུར་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
ལམ་སོལ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སེལ་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་དང་སྱིག་འཛུགས་གཉྱིས་ཀའྱི་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབེད་དུས་མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏྱིང་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེདྱི་བ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།  
ད་ེནས་དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད།ེ དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེས་ེལེན་ཁང་རང་མ་གཏོགས། གཞན་དག་
གྱི་ཐགོ་ལ་བེད་སདོ་བཏང་བཞག་པ་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཡོད་ན། ག་ར་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞསེ་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབེལ་ནས། ང་ཚོའྱི་དེབ་སེར་པོའ་ིཐོག་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་
ཐོངས་མཆན་རག་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཧ་ལས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེའྱི་སང་
ལ་འགེལ་བཤད་མྱི་དགོས། གང་ལྟར་ཤུགས་རྒྱག་རགོས་བསོ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་པ་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག མྱི་
བ་ེབག་པ་ཟེར་དུས། སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཨ་རྱིའྱི་ (Passport) ཁུར་
ནས་འག་ོམཁན་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོལ་མྱི་སེར་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
དརེ་སེལ་ཐབས་ཤུཤྱིག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོར་དེར་མཚནོ་པའྱི་ཐོངས་མཆན་རག་རྒྱུ་ཡོད་
ན། ཤུགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྒྱ་གར་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་དབེ་སེར་པ་ོའདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་
རྒྱ་ཆ་ེས་ཞྱིག་ནས་འབལེ་བ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེབདེ་
དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཤུགས་རྒྱག་རོགས་གྱིས། འགེལ་བཤད་གང་ཡང་མྱི་དགོས། ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡྱིན།  
ད་ལྟ་ (R.C.) དང་ (I.C.) སྐོར་ད་ེརདེ། དའེྱི་སྐརོ་ལ་གསར་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྡོད་མཁན་
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ (R.C.) ཡྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་གང་ལྟར་འག་ོའདུག་གྱི་རང་དབང་ཁོན་ནས་
མེད་པ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་བོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་དགོས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཁེན་བསྡད་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཕར་འགང་མ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་དུས་ཚོད་ལ་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག ཡང་ས་ེ
ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག རྒྱ་གར་འདྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པ་ོརེད། མྱི་འབོར་མང་པ་ོརེད། ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་ཐངེས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་
དེས་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེབེད་དུས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་
ནས་འཐུས་ཤོར་མདེ་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གྱིས། མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡདོ་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ང་ལ་དྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེཡོད་ཅ་ེན། བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་གྱིས་ཁ་སང་ལས་བསྡམོས་དང་། ད་ེརྱིང་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་
ལན་མར་གནང་ཡོང་དུས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤུཤོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕ་ོབང་ནང་ནས་མར་བཀའ་
གནང་སངོ་། ད་ེང་ཚསོ་ཧ་ག་ོམ་སངོ་འད་པ་ོཟརེ་དུས། ང་རང་གྱི་ཚརོ་བ་ལ་ག་ར་ེསླེབས་སོང་ཞུས་ན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་
སྐུ་ཕྱྭའྱི་འགན་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ན། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཡར་མར་མཁེན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། འགན་ཞྱིག་ཡོད་ན་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ང་ཚའོྱི་དཔལ་
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ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ང་རང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་སྱིད་སོང་རེད། དེར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཇལ་ཁ་བཏང་བ་དང་། ཕ་ོབང་ནང་
ནས་མར་བཀའ་གནང་བ་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་
འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཕ་ོབང་ནས་མར་སྐད་བཏང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་
ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཐག་
བཅད་ནས། ར་འབོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་མར་ཕུད་བཞག་པའྱི་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཇལ་ཁ་བཏང་བ་དེ། 
ཡར་ཞུས་པ་རེད་དམ་མར་གསུངས་པ་རེད། དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད། བད་ེསྲུང་བཀའ་
བོན་བརྒྱུད་ནས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཇལ་ཁ་ད་ེཡར་ཞུས་པ་རེད་དམ། མར་བཀའ་གནང་ནས་ཡར་ཤོག་
གསུངས་པ་རདེ། ད་ེགནད་འགག་ཞ་ེདག་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཞསེ་ཞ་ེདག་བཤད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་སགོ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ད་ེརདེ་མ་ོརདེ་ས་
བཟསོ་ཡདོ་པ་ད།ེ འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་ཚང་མས་མཐངོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེགལ་ཆ་ེཡྱི་རདེ་
དམ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་གལ་ཆ་ེཡྱི་རདེ། ཁ་ོདཀར་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཇལ་ཁ་ཞུས་སོང་
བ། ཞུ་ཕོད་ས་རེད་དམ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེར་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། ནད་ཡམས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་
ཕདོ་ས་རདེ་དམ། རང་མྱི་སར་བཞག་མྱི་རང་སར་བཞག་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་ཐངོས་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ནད་ཡམས་ད་ེའད་ཛ་དག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེདུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་མདུན་ལ་ཕྱིན་
ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས། ས་ོས་ོདཀར་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་ཙ་ིནང་བཞྱིན་བེད་སདོ་བཏང་སོང་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་བ་ད་ེང་ལ་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ལའང་ཡོད་རེད། ད་ེབདེ་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བད་ེསྲུང་བཀའ་
བནོ་གྱི་བརྒྱུད་ནས། དྭགས་པ་ོབསདོ་ནམས་ནོར་བུ་མཇལ་ཁ་དེ། ཡར་མཇལ་ཁ་ཞུས་ནས་བཏང་བ་རེད་དམ། མར་བཀའ་
གནང་བ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ད་ེཕ་ོབང་ནང་ནས་གསུངས་པ་རེད། 
ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ཟེར་ན། དེར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཏག་ཏག་འཁེར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཡོད་ན། ཧ་ག་ོདགོས་ཀྱི་རེད། མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེའད་བས་ན། མ་འོངས་པར་ཉེན་
ཁ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཚོས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། ད་ེཕ་ོབང་རེད་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ད་ེའད་བས་བཞག་ན། འགན་ཏག་
ཏག་ཁུར་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་དེར་ལན་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ སྐར་མ་ ༢ ནང་ལ་བསྡུ་རགོས། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན།  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དམག་ཟུར་དང་། སྡ་ེཚན་ ༢༢ འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་གནང་སོང་། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་དོགས་འདྱི་ཕབེས་པའྱི་ནང་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའདའྱི་རྱིགས་འདས་གོངས་
ཕྱིན་པ་ག་ཚོད་བྱུང་འདུག ཁ་སང་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཤད་སོང་སྟ་ེགང་འད་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་ངས་གངས་
ཀ་ཞུས་པ་ད་ེ ༩༡ ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའང་ད་ལྟ་དང་ཟུར་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་མཁན་གྱི་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ད་ེའད་གསལ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དམྱིགས་བསལ་
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བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་འདྱིར་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་ཀང་ཁ་ོརང་ཚོར་དན་རེན་གྱི་རྡ་ོརྱིང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་དང་ད་ེའད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་གངས་ཀ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་
ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་བཀའ་ལན་མུ་མཐུད་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་སང་ངས་འདྱིར་གངས་ཀ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ། གངས་ ༩༡ ད་ེ
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལན་དང་འཕྲོས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ད་ལྟ་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་དང་། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གང་ཟག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་གྱི་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལམ་སོལ་ལྟར་གངས་འབོར་ད་ེའདྱིར་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེདག་གྱི་བས་རསེ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་གེང་ཙམ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་
བྱུང་བ་ད་ེའགྱུར་འགོས་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཀང་ད་ེག་རང་
ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁོང་རྣམ་པ་དཔའ་བ་ོཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དམག་ཟུར་དང་དཔའ་བོ་དེའྱི་རྱིགས། རང་སོག་བོས་
བཏང་བེད་མཁན་གྱི་དཔའ་བ་ོདེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ནང་མྱི་ད་ེདག་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་བཅུག་ན་བསམས་པ་དང་། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་དགོས་པའྱི་འཆར་འབུལ་བས་ན་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོགང་
ཡང་མེད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ག་རེར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག ད་ེམཉམ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ས་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་དམག་ཟུར། ང་རང་ཚོ་ཕ་གྱིར་ཡོད་
མཁན་ད་ེདག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དམག་མྱི་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་རག་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེཆར་ཁངོ་གྱི་མཚན་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ང་ཚོས་འདྱིར་སྨྲས་པ་རེད། དཔའ་
བོ་ཉྱི་མ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱི་ནང་མྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ངས་འདྱིར་དངུལ་འབོར་གྱི་གངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤུཤྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོགནང་ནས། 
ནང་མྱི་དེའྱི་འཚ་ོབ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐུབ་པའྱི་དངུལ་འབོར་གནང་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ལ། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་འབལེ་ཡདོ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
ད་ེནས་དམག་ཟུར་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ད་ེསྔ་ནས་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་མ་རག་པའྱི་གནས་ཚུལ་
གཅྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐོག་ནས། གཙ་ོབོ་
དམག་ཟུར་ཚོགས་པ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་མདའ་དཔོན་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཚང་མས་མཉམ་འཁུར་གནང་གྱི་འདུག ང་
ཚོས་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་ཡོང་བ་དང་། བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གང་མགོགས་ཤུཤྱིག རེས་མའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་
འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་དྱི་བ་དང་། ཁ་སང་གྱི་
དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་གདབ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག འདྱི་མཉམ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་སོག་བོས་བཏང་གནང་མཁན། དག་ལ་ཁ་
གཏད་བདེ་མཁན་གྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལས་འཆར་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱན་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་
དང་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་སངོ་། རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱནེ་
པས་ང་ཚོས་རྒྱན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་བྱུང་བ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། ད་ེསྔནོ་རྒྱན་
བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་མ་ཐུབ་བས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཁ་སང་ངས་གངས་ཀ་ར་ེར་ེབཅས་པ་གོས་
ཚགོས་ལ་ཞུས་ཚར་ཡོད་ཙང་ད་ེརྱིང་སླར་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཁ་སང་ཕེབས་ཚར་
བའྱི་རྱིམ་པ་གཅྱིག ད་ེསྔོན་ནས་ (Immi Card) ཡོད་པ་ལྷག་བསྡད་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོད། ད་ེཚ་ོདང་པ་ོཕེབས་རྒྱུ་རེད། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱན་བརྒྱབ་ནས་ལྷག་ཡོད་པའྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕར་གཙང་མ་ཞྱིག་བས། ད་ེནས་དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་ལ། 
དཔརེ་ན་ཆ་བཞག་ན། ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ད་ེདག་གང་མགོགས་མགགོས་ཤྱིག་དང་། གང་ཐུབ་ཐུབ། སྔར་དང་མ་འད་བ་
བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བདུན་ཕྲག་ར་ེར་ེལ་ཚོགས་ཆུང་འཛོམས་ནས་དབེ་འབེད་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱན་རྒྱག་ཕགོས་ཐགོ་ལའང་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་ལ། རྒྱན་བརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་བཅུག་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཡོད་པ་བཀའ་གནང་
སོང་། ད་ེསྔོན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་འབེལ་རེད་འདུག ད་ལྟ་དང་པ་ོང་ཚོས་
སྔོན་ནས་རྒྱན་ཁོངས་སུ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་མར་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་ཙང་རྒྱན་གསར་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་མ་སོང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྡ་ེཚན་ས་ོསོའ་ིཉམ་
ཐག་འསོ་བབ་ཡདོ་པ། འག་ོཐུབ་མཁན་ད་ེདག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་སླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་ཐགོ་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཐགོ་ལ་ང་
ཚ་ོག་སྱིག་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གལ་ཏ་ེངས་གཅྱིག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
གྱིས་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ནང་སྱིད་དང་། ཤེས་རྱིག འཕྲོད་བསྟེན་
བཅས། ཉམ་ཐག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཡོད་སའྱི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ཆར་བཀོད་ཁབ་གནང་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་
འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ག་རང་རེད། (I.C.) ཐོག་ལ་ (VISA) ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བརོད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ (R.C.) དང་ (I.C.) ལྷག་པར་དུ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ (R.C.) ཐ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལག་པ་ལ་
མ་སོན་པར་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་འདུག སྐུ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་འབེལ་རེད་ལ། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གང་
ཐུབ་འབད་བརནོ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཐའ་མ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ལ་གུས་ཞབས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་
རང་ཚོ་འཛིན་སོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོར་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་
མཚམས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ེནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཐམས་ཅན་མཁེན་པའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷག་
པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆསེ་མཇལ་ཁ་སུ་ལ་གནང་དང་མ་གནང་ཟརེ་བ་དེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་
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པ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོའྱི་ས་མཚམས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡང་བསར་ཞུ་འདོད་
བྱུང་། ད་ལྟ་ལངས་པའྱི་ཞརོ་ལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་སྐད་ཆ་འཕར་མ་ཞྱིག་འག་ོམ་སྱིད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ང་ོདྭགས་པ་ོལགས་མཆགོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེར་མཇལ་ཁ་བཅར་ནས་སྐུ་པར་མཇལ་
བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ཡང་ད་ེང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་ཀག་ཀག་བཟ་ོའད་མཐངོ་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་བ་ོ
འཚབ་ཅྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན། དང་པ་ོད་ེལ་ང་ཚོས་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་ལ་ཡར་དྱི་བ་བཏང་ནས་མཇལ་ཁ་ཡོང་སྟངས་ད་ེགང་འད་བྱུང་བ་རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
གཅྱིག་དང་། གལ་ཏ་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་འགུག་གནང་བ་རདེ་ཅེས་ལན་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བག་ོགེང་དང་
བསམ་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཐུགས་སང་ཞྱིག་ཡོང་དང་ཡོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤུཤྱིག་རདེ་ལ། 
ད་ེནས་ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཟུར་པ་དྭགས་པ་ོལགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཀའ་གནང་
མཁན་གྱིས་གསུངས་སོང་། སེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ེམཐོང་ཡོད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རང་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ེམཐོང་ཡོད་སའྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཚང་ནས་མཇལ་ཁ་སུ་ལ་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ག་རེ་བས་ནས་
གནང་བ་རདེ། གང་འད་གནང་བ་རདེ་ཟེར་བའྱི་ལམ་སལོ་འདྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་བྱུང་མ་སངོ་། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་ེལེན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཡོད་རདེ། གཞན་དག་ལ་བདེ་སདོ་བཏང་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེལ་ལན་གནང་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་མྱིག་ཤེལ་ད་ེཁུག་མ་ནང་དུ་ལྷག་ནས་ངས་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འགལ་
མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལ་མ་ེགན་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་ེལེན་ཁང་རྱིང་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔར་ག་ར་ེཡོད་པ་
ད་ེབཞྱིན་འག་ོབསྡད་ཡདོ་པ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ས་ེལེན་ཁང་གསར་པ་མར་སོས་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་དེའྱི་ཐོག་བརེགས་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ཅ་ེན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕར་ཕུལ་ཡོད་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
ཡོད་རེད། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ཟུར་པ་ཡྱིན་ནའང་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། 
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བགསེ་ཤག་མ་རག་པ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཡོད་རེད། ཁང་
པ་ཁང་ཁུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཀྱིས་ལས་ཤག་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚ་ོབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བེད་སདོ་གཏངོ་བཞྱིན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་བག་ོགེང་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ཚར་བ་ཡྱིན། མཚན་ཐ་ོའཕར་མ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  
ཤོག་གངས་ ༥༨ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སོར་ ༢༠,༩༣༦,༨༩༣ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ངས་ཁ་སང་ཡང་གོ་
སྐབས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག་ལྷག་པ་རདེ། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅདོ་ལས་ཐགོ མཚན་འདྱི་སླར་ཡང་སྨྲས་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ལབ་སོས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་སངོ་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་ལ་གསུངས་པ་ད་ེངའྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་སོང་སྙམ། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མཚམས་
ར་ེང་ཚརོ་དགོས་པ་རྣམ་རོག་དང་། ཕྱི་ནས་སྐད་ཆ་འད་མྱི་འད་བཟོས་ནས། གང་ཟག་གྱི་མཚན་སྨྲས་མྱི་དགསོ་པ་བས་ནས། 
བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་ཟུར་པ་དསེ་ག་ར་ེབས་བས་རདེ་མདོག་མདགོ་འད་ཞྱིག་བཤད་སོང་། ཏན་ཏན་བཤད་སལོ་མདེ་པ་ཞྱིག་
མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དངསོ་འབལེ་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་།  
གཅྱིག་དེ། ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཐོག་གམ་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་སེར་གྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག་པ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་གྱི་གས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱན་ཤོག་ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྱི་འདུག 
ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། ང་འད་པ་ོཞྱིག་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡྱིན་ན། ངའྱི་སྙན་ཞུའྱི་
ནང་ལ་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་ཀྱིས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ནས་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་
ད་ེའད་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འབེལ་ཡོད་མཚན་འཁོད་པ་ད་ེལ་བཀའ་རད་གནང་གྱི་འདུག་ལ་འབེལ་བ་ཡང་
བདེ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་འགེལ་བརདོ་རྱིང་པ་ོཞུ་དགོས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཁངོ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཅེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གསུངས་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་
ཅེས་ག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེལ་ངས་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ང་ོལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཙམ་མ་
རདེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེབཞྱིན་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་གྱི་ནང་ནས་མྱི་དཀྱུས་མ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ད་ེའདའྱི་མཚན་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྱིན་ཐང་རྱི་སྟངས་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཟུར་པ་དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་
ཚོས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ད་ེའད་བཤད་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་རང་ཁོང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། གཞན་དག་ད་ེའད་ལའང་འབེལ་བ་
བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བད་ེསྲུང་གྱི་བག་ོགེང་དང་བཀའ་ལན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱུན་གོན་གཏན་འབེབས་ཐོག་ལ་འག་ོ
རྒྱུ་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༥༨ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སོར་ ༢༠,༩༣༦,༨༩༣ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྱིས་ཀགོ་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྡོམས་འབོར་དེ་སོར་ 
༡,༡༨༣,༦༡༧ ལ་སརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སོར་ ༡,༡༨༣,༦༡༧ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་
དགག་བ། དགག་བ་མདེ་པར་སངོ་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལས་རྱིམ་བསར་ལོག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོག་ལ་ཁ་སང་དོགས་འདྱི་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལ་ཕག་དངུལ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་དེས་ང་ཚ་ོལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གསོས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། 
ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཆོད་འཇོག་པའྱི་སྐབས་སུ། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ལས་
འགུལ་སེལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚོས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞྱིག་བསམས་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༡༠ པ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སྙན་སནོ་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  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༠ 
༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལའོ་ིཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲལོ་སར་ཆའྱི་

གསོ་འཆར། 
རྱིས་འག་ོཨང་། རྱིས་འག།ོ སར་ཆ་ཧྱིན་སརོ། བཀའ་འཁྲལོ་ཞུ་

འཆར་ཧྱིན་སརོ། 
ཟུར་བརདོ། 

༦ ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་
ཆེད། 

༡,༠༠༠,༠༠༠ ༡,༠༠༠,༠༠༠ སམོ་དངུལ། 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཨང་ ༡༠ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་མེད། དགག་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཞེ་
དག་ཅྱིག་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་བཞག་མེད་པ་རདེ། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་
ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ལ་གཅྱིག་བཞག་འདུག ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚགོས་
ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཐོག་མར་འཆར་འབུལ་
གནང་མཁན་དང་། བར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་ཡོད་རདེ། མཐའ་མར་དམྱིགས་བསལ་སྔོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ལ་དཔ་ེགཟྱིགས་ཞྱིབ་ཆནེ་པ་ོགནང་
ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་འད་པ་ོཞྱིག་མ་སླེབས་པ་ད་ེའཐུས་ཤོར་རདེ་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་
འདྱི་ད་ེརྱིང་བོད་དནོ་ཐགོ་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུའྱི་ཆདེ་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་
ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ནང་ལ་གནད་དནོ་མང་པ་ོདནོ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། གནད་དནོ་དརེ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན། འག་ོསོང་ད་ེསོམ་དངུལ་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། དུས་ཚོད་ས་ོས་ོལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་གཞྱི་ནས་བཞག་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀྱི་མེད། ངས་ལྷག་བསྡད་
པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་རེས་སུ་འག་ོསོང་གཏོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་རྣམ་པས་བཀའ་བསྡུར་དང་། ཐག་གཅོད་བདེ་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་བས་ནས། ག་པར་གཏངོ་གྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེགནང་དགོས་ཀྱི་
རདེ། གཞན་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོདགོས་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་རེད། 
ད་ེནང་བཞྱིན་འག་ོདགོས་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སར་ཆ་སོར་ས་ཡ་ ༥ བས་ནས། དོན་དག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༦ བོད་མྱི་ས་
ཡ་ ༦ སོར་ས་ཡ་ ༦ མྱི་ར་ེརེར་སོར་ར་ེར་ེད་ེརྱིང་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་ཆེད་དུ་སླེབས་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འགོ་སོང་
གཏོང་སྟངས་དེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་སར་ཆ་གནང་བ་ད་ེཡང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་ཡར་མར་
བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། དུས་ཚོད་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་དགསོ་དུས་ཏག་ཏག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་། འདྱི་ཞུ་ 
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རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྔོན་རྱིས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཕོགས་
བསྡམོས་དརེ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སོར་ ༨,༡༢༥,༧༠༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ན་དགག་བ། དགག་བ་
མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སོར་ ༧,༡༢༥,༧༠༠ དེའྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ད་ེསོན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ངསོ་ལེན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་དེབ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོར་ ༨,༡༢༥,༧༠༠ དེའྱི་སང་ལ་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་སོན་
པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགག་བ། འདྱི་བསན་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་ལྗགས་ཀོག་གནང་མཁན། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་
འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་འབོར་སོར་ ༣༩,༠༤༠,༨༧༤ དེར་སོར་གཅོག་
གང་ཡང་མེད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་གང་ཡང་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕགོས་ཐོག ང་ཚ་ོཁ་སང་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལན་འབོར་བ་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། 
ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་མཛད་ས་ོཁག་ལ་རྒྱ་གར་མྱི་ས་ཚོར་ང་ཚསོ་གཞུང་འབེལ་
གྱི་ཐོག་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་དང་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བ་ད་ེཚ་ོསྤྲད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ང་ཚོས་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
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ལན་དུ་ "ས་གནས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡྱིན།" ཡང་ལན་འདྱི་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཏག་ཏག་གཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་སྙམ། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕྱིན་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་
བྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ས་གནས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ལན་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། 
སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ས་གནས་ལ་འག་ོདུས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་དེབ་ད་ེས་
གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་མར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་ག་ར་ེཡོད་རདེ། ལན་འདྱི་ལྟ་བུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དྱི་བ་
ད་ེམ་འདྱི་ཐབས་མེད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕྱིན་ནས་བད་ེ
སྡུག་ཞུས་པའྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་དྱི་བ་འདྱི་འདྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ལ་འབེལ་བ་
གནང་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ད་ེསྤྲད། སྤྲདོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་སྱི་འཐུས་བརྒྱུད་ནས་ཁེད་རང་ཚ་ོསུ་ལ་དྱིས་སངོ་། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་བ་
ཡྱིན་ན་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ས་གནས་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྤྲད་རྒྱུ་མེད་པ་འད་པོ་ཞྱིག་བྱིས་ཡོད་རེད། ས་
གནས་ནས་ཞུས་ན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ང་ཚ་ོཕྱིན་པ་དེས་ག་ོཆོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་མ་འངོས་པར་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་
པར། ད་ལྟ་ལན་འདྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ལན་ད་ེལ་མ་བཞག་པར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་དབེ་ད་ེསྤྲོད་རགོས་བོས། ད་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མྱིན། གནད་དོན་འདྱི་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་འདྱིར་ཡདོ་མ་རདེ། འདྱི་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་ཡྱིན། ཟུར་
འཛར་ ༡ པའོ་ིནང་དུ་ ༢། ས་བརན་ཚན་པའྱི་ལ་ོའཁརོ་གཅྱིག་གྱི་འག་ོགོན། ད་ེརདེ། ང་ཚའོྱི་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པ། མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་སང་ཐོག་མར་ང་ཚོས་ཕོགས་གཉྱིས་སུ་ཕེས་ནས་དམ་བཅའ་ཡར་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། 
ས་བརན་ཚན་པ་དང་པ་ོདེར་སླེབས། ད་ེནས་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ཁོན་ནས་ཡོང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེནས་ཡར་
མར་རད་གཅོད་བེད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆེའྱི་བཀའ་ཡྱིན་དང་། ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆེ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དུས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་བཀའ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ས་བརན་ཚན་པ་ད་ེཡང་དགསོ་དང་མ་དགསོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཁད་མཚར་འད་ཆགས་
བསྡད་འདུག ང་ཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ས་བརན་ཚན་པ་ད་ེཡང་རྒྱ་མྱི་གུང་ཁྲན་གྱི་ས་
བརན་ཚན་པ་ནང་བཞྱིན། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འདོད་པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེབསྟན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་གང་ཡང་མེད་པ། གཅྱིག་
ད་ེརདེ།  
གཉྱིས་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་བོད་པའྱི་གསར་འགདོ་པ་ད་ེཚ་ོཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་གསར་འགོད་པ་ད་ེཚ་ོཡང་ཁད་མཚར་ཞ་ེདག་འདུག གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། 
ཡག་པ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། སྡུག་ཆགས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེངའྱི་ཕགོས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁེད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་
མའྱི་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་འགོད་མཁན་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་འགོད་
དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ལ་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དའེྱི་སྔནོ་ལ་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཡདོ་
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པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་སུའང་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོ
གང་ཡྱིན་པ་ད་ེསྟོན་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། གསར་འགོད་པ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་རེད། དེའྱི་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་ (tibet.net) ད་ེཚོའྱི་
ནང་ལ་ཁོན་ནས་འདོན་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིགཞུང་སར་སྐད་རྒྱག་ཏུ་སླེབ་དུས། ད་ེཚོའྱི་
དགོས་འདུན་ག་ར་ེརེད་འདུག རྒྱབ་ལྗོངས་ག་ར་ེརེད་འདུག གནད་དོན་ག་ར་ེརེད་འདུག སུ་ལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ད་ེཚ་ོསྟོན་
དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་བསྟན་ན། རྒྱ་མྱིས་བདེ་བསྡད་པ་ད་ེདང་། ང་ཚོས་བེད་བསྡད་པ་ད་ེལ་ཁད་པར་གང་ཡང་
མྱི་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་ཡོད་རདེ། བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་སྐད་འབདོ་ཀྱི་རང་དབང་། གཞྱི་རའྱི་ཐབོ་
ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འད་མཉམ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འད་འད་ཡྱིན་ན། ད་ེནང་
བཞྱིན་ཕར་བརྱི་བཀུར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཕོགས་འད་པ་ོགང་ཡང་མྱིན། ད་ེརྱིང་ང་ལ་བྱུང་བ་ད་ེརེས་མ་ཁེད་ལའང་ཡོང་
གྱི་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས། ཁ་སང་ང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་
ད་ེཚ་ོལ་མར་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ད་ེསྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་མཉམ་དུ་ཆོས་དང་ཟང་ཟྱིང་། ཆབ་སྱིད་གང་
ཡང་འབེལ་བ་མེད། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་སྙྱིང་ར་ེསྐད་རྒྱག་ཏུ་ས་ོསོའ་ིགཞུང་སར་སླེབ་ཡོང་དུས། ང་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་
ཞྱིག་རེད། ཁེད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག དགོས་འདུན་ག་ར་ེརེད། སྐད་ཆ་ཚང་མ་དྱིས་པ་ཡྱིན། དྱིས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ཕག་བྱིས་ཀང་ཕུལ་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་བརན་ཚན་པ་ད་ེཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ད་ེ
མྱི་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ལས་དནོ་བེད་ཕགོས་མ་ཡྱིན་པར། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་ལས་དོན་བེད་ཡོང་དུས། ད་ེཚའོྱི་
སང་ནས་བཀག་འདོམས་བས་པ་ད་ེཧང་སང་བ་དང་། བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་། ད་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག སྱི་འཐུས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་བེད་སདོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པ། ནང་ལ་ལོག་འག།ོ ད་འདྱིར་ཆ་ོགང་ཡང་
མྱི་འདུག་པ། དརེ་ཨུ་ཚུགས་ག་ར་ེརྒྱག་དགོས་རདེ། འཇགོ་ཤོག ད་ེའད་སླབེས་པའྱི་བ་ོཕམ་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམ་རདེ། 
ཡག་ན་སྡུག་ན། ག་ར་ེབྱུང་ནའང་མྱི་མང་ལ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་རེས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཕྱི་གསལ་
ནང་གསལ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཡང་མྱི་མང་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་སྟོན་
དགསོ་རདེ། ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱིས་དམ་འབུལ་གང་འད་ཕུལ་སོང་། གང་འད་བས་སོང་། གསར་འགདོ་པ་ད་ེཚ་ོཕྱི་ལ་བསྒུགས་
བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོས་ལན་གང་འད་རྒྱག་དགོས་རདེ། ལན་རྒྱག་སྟངས་མ་ཤེས། ཕྱི་ལ་མ་ཐནོ་ནས། བཙནོ་ཁང་
ནང་དུ་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྡད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ཐོན་ན་གསར་འགོད་པས་དེད་ཀྱི་འདུག་གཅྱིག་ཟེར་
དགོས་རེད། ལབ་ན་ནྱི་ཨ་ཙ་ིམྱི་མང་འཁྲུག་ཐེབས་ཀྱི་རདེ། ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རདེ། ད་ེབས་ནས་ང་ཚོའྱི་གསར་འགོད་པ་ད་ེ
ཚོར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ས་བརན་ཚན་པ་དེའྱི་
སང་ལ་སུས་བཀའ་བཏང་བ་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་བཀག་པ་རེད། འགོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད། ད་ེཚ་ོགསལ་
བཤད་དགོས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོས་ནས།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་ནས་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོདང་འབལེ་བའྱི་དགོས་འདྱི་ 
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ད་ེདག་རྱིས་འག་ོསོ་སོའ་ིསྐབས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་འདོད་པ་དེ། འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་ནང་ཁུལ་ལ་སུད་སྱི་མྱི་མང་
གྱིས་སྱིད་ཟུར་ དཔལ་ལྡན་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེམཆགོ་ལ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ལ། སུད་སྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་
སྐབས་ད་ེདུས་མཛད་སོའ་ིལས་རྱིམ་སགོས་སང་བདེ་མཁན་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ། འདྱི་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་ཁབ་ཟརེ་
ནའང་འད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱི་ག་ེབཏང་ནས། ལས་བདེ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་བཀའ་ཁབ་
ཅྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཟད་སྱིད་ཟུར་ག་པར་ཕྱིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཆོག་གྱི་མེད། 
མ་ཟད་ལས་བདེ་སུ་ཡྱིན་ནའང་བཅར་ཆགོ་གྱི་ཀྱི་མེད་ཅེས་བཀའ་ཁབ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ནས་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནང་མར་སོགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་བེད་སུ་ཡྱིན་ནའང་སྱིད་ཟུར་ལ་ངོས་ལེན་བས་མྱི་ཆོག་པ། ད་ེམ་ཟད་ལས་བེད་དེས་མཉམ་ཞུགས་
བས་མྱི་ཆོག་པའྱི་བཀའ་ཁབ་བཟོས་ཡོད་དུས། ད་ེངེས་པར་དུ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་སོགས་སང་བེད་དགོས་ཡོད། རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་གཞུང་འབལེ་གྱི་བཀའ་ཁབ་ཅྱིག་རདེ། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
གཉྱིས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚགོས་ཆེན་ཞྱིག་ཚགོས་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་ཟུར་བཅར་རྒྱུ་གཏན་
ཁལེ་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ལས་ཐོག་སྱིད་སོང་གྱིས་ད་ེལ་མ་འདོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འད་མྱི་འད་ཁུར་
ནས། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་ཟུར་གྱིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོབཞེས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་དནོ་གཅདོ་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བཏང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་ཟུར་ལ་སྡང་ཟུག་བདེ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དགོས་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོ
གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
ད་ེནས་ (Forum 2000) ཟེར་བའྱི་མཁས་དབང་གྱི་བག་ོགེང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཚོགས་འདུག ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་སྱིད་ཟུར་
དམྱིགས་བསལ་གདན་འདནེ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུར་སྐད་བཏང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སངོ་ལས་
ཐགོ་པས་སྱིད་ཟུར་ཡོད་ན་ངས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་འདུག ད་ེདགསོ་པ་ག་ར་ེཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཚགོས་ཆནེ་
དའེྱི་མཁས་དབང་བག་ོགེང་ད་ེབོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་དུ་ཚོགས་འདུ་རེད་མ་གཏགོས། མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་
བཤད་ས་ཞྱིག་དང་སྤུང་ས་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་གྱིས་སྱིད་ཟུར་མཉམ་
ཞུགས་བས་ན་ངས་བདེ་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེདགསོ་པ་ག་པར་ཐུག་ཡོད་ན། ཡང་ན་ས་ོསོའ་ིམཐངོ་ད་ེབརླག་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་
གྱི་ཡོད་ན། ཡང་ན་ས་ོསོའ་ིསྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ད་ེསྱིད་ཟུར་གྱིས་བཤད་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ན། ག་ར་ེཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོ
ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
ཁད་པར་དུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་ལས་ཐོག་པས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་དོན་
གཅོད་ཁག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་དེ། སྱིད་ཟུར་ག་པར་ཡོད་ན་ཡང་ལས་བེད་མཉམ་ཞུགས་བེད་མྱི་
ཆགོ་པ། ངསོ་ལེན་བདེ་མྱི་ཆོག་པ། བས་ཙང་ད་ེགཞུང་འབེལ་གྱི་བཀོད་ཁབ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ངེས་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་སོགས་སང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ནས་རྱིམ་པས་
ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོ
དེར་ག་ར་ེཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་
འབེལ་ནས་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་ཀྱི་ཚན་པ་
གཅྱིག་གསར་དུ་བཙུགས་ནས། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོབཞྱི་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་ས་ོསོའ་ིལྟ་གྲུབ་
དང་བྱུང་རྱིམ། བསླབ་པ་སློབ་གཉེར། ད་ེཚའོྱི་སྐོར་ད་ེང་ོསྤྲདོ་བ་རྒྱུའྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེག་ར་ེབས་རདེ་ཞུ་དུས། ད་ེ
ས་ོབརྒྱབ་ཚར་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ལན་དུ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོདགོན་སྡེ་སོ་སོ་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལན་ད་ེའད་ཞྱིག་འདུག་སྙམ། ད་ེམུ་མཐུད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཚརོ་འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ཡྱི་སང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། བམས་པ་དང་སྙྱིང་ར་ེགཞྱི་ར་ལ་བཞག་པ། 
འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ངོམ་ཆོག་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཟབ་མ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་ཉམས་པར་
འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་སང་ལ་གསོན་པོར་གནས་ཐུབ་པ་དེ། ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚོས་སྡུག་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཟུང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤུཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོལ་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེང་
ཚསོ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་བདག་
པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། འགན་མ་ཁུར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ལ། དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་གྱིས་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་བེད་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་སྙམ། མ་འངོས་པར་དེའྱི་སྡ་ེཚན་ད་ེམུ་མཐུད་
ནས་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ང་ོསྤྲོད་བེད་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་གཞོན་སེས་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་མྱི་
མང་ད་ེཚོར་ནང་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནས་དཀའ་ལས་གང་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མེད། ད་ེ
ཚོས་བསླབ་པ་སློབ་གཉེར་གང་འད་གནང་བཞྱིན་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའང་མཁེན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་འདུག ༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་སློབ་ད་ེའད་མང་པའོ་ིནང་དུའང་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་ཆབ་སྱིད་ཟརེ་ཡང་མ་ཟརེ་ཡང་། གང་ལྟར་ཆསོ་
དང་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་བཀའ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་ཆབ་སྱིད་ཟེར་བའྱི་གོ་བ་
ལེན་ས་ཞྱིག་མེད་ཡྱིན་དུས། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྡ་ེཚན་ད་ེས་ོམ་རྒྱག་རགོས་གྱིས། ཆསོ་བརྒྱུད་ཆནེ་པ་ོ
ཁག་ཚང་མའྱི་བྱུང་རྱིམ་ང་ོསྤྲོད་བྱུ་རྒྱུ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས། ཉྱིན་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བང་རྱིམ་ནང་དུ་ཆོས་
བརྒྱུད་ར་ེར་ེཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐངེས་ར་ེརརེ་མ་གཏོགས་འཁརོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། དཔརེ་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརན་
འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསྱིགས་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེཡག་པ་ོའདུག་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག ཟླ་བ་
གཅྱིག་མཚམས་ལ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ང་ོསྤྲོད་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་སླེབ་ཡོང་དུས་ཡག་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག དེར་དགོངས་པ་བསར་
དུ་བཞེས་ནས། དའེྱི་ལ་ེཚན་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་སྔནོ་མ་བང་རྱིམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་དུས། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་འཕྲད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་འབེལ་ཡོད་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཞོག་འདེགས་དང་། 
མཐུན་འགྱུར་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རེད། ད་ེབེད་དུས་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་ད།ེ བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཚན་པའྱི་སྐརོ་ལ་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ 
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ཚན་པ་ད་ེགངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས། ང་ཚ་ོལ་དཔགས་
པའྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་དེའྱི་ནང་ལ་འགེམས་སྟོན་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་བལྟ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་འགེམས་སྟོན་ད་ེཚ་ོཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐོག་ནས་སྤུས་དག་པོ་དང་། དེའྱི་ནང་དུ་སླེབས་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚརོ་བ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལུང་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་
འདུག ད་ེའདའྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡག་པ་ོབསྐྲུན་འདུག ད་ེབདེ་དུས་བཀའ་ཤག་གོང་འགོ་གཉྱིས་ཀ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱི་ན་གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་འགེམས་སྟོན་ད་ེཚ་ོང་ོསྤྲོད་བེད་ས་ཡོད་པ་ད་ེདཔ་ེམྱི་སྱིད་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་
ནང་དུ་ངས་ཧ་ག་ོབའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་ནང་གྱི་ཅ་དངོས་ད་ེཚ་ོ
ང་ོསྤྲདོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ལ་ཚོར་བ་ག་ར་ེསླེབས་སོང་ཞ་ེན། ཚང་མ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་བཞག་པ་དང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ད་ེ
ཚ་ོབོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཕབ་ཡོང་དུས། བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཏག་ཏག་མ་འདངས་ནས། ཚགི་འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་
པ་ོད་ེའད་འདུག ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་མྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོརྱིགས་ལ་ཡང་བསར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཚིག་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མང་པ་ོ
སླེབས་བསྡད་འདུག ཉེན་ཁ་ཆ་ེབ་ད་ེདག་ངས་པར་བརྒྱབ་ནས་ཉར་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ར་ེར་ེབས་ནས་
ལབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་བེད་ཚོས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་འདུག དཀའ་ལས་མང་པོ་
བརྒྱབ་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་དེའང་ང་རང་ཚོས་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། འགན་མ་འཁུར་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབདེ་དུས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་ད་ེཚ་ོཞྱིབ་འཇུག་བསར་དུ་བས་ནས། གང་མགོགས་ད་ེབར་ེཔ་ོརྒྱག་ཐུབ་
ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ནང་ལ་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་དབེ་ད་ེའད་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡདོ་པ་
རདེ། དེབ་ག་རའེྱི་ཐགོ་ལ་པར་སྐྲུན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། བོད་ཀྱི་ཉ་ེརབས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེ
ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། བོད་འདྱི་རང་བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྙོན་དུ་མེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ཡག་ཤོས་དེ། བོད་
ཀྱི་སྱིད་དནོ་རྒྱལ་རབས་ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེགོས་ཚགོས་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེབོད་ཡྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། 
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོགྱུར་བའྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སེལ་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་རེས་དེབ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེག་ར་ེཔར་སྐྲུན་བ་རྒྱུ་རེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མར་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། ཁ་སང་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྱི་ 
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བ་འགའ་ཤས་ཤུཤྱིག་ལ་ངས་ལན་འདབེས་རསེ་སུ་འབུལ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུས་ཡོད། ད་ེའབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པའྱི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་ལ་ེཚན་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་
འདྱི་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། ད་ེལ་ངས་ལན་གཅྱིག་ཕུལ་ཡདོ། དེའྱི་རསེ་ལ་ངས་ས་བརན་ཚན་པའྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་མཉམ་དུ་
གོས་བསྡུར་བྱུང་སོང་། ངས་ད་ལྟའྱི་ལ་ེཚན་ད་ེགཅྱིག་ཀང་མཇལ་མོང་ཡོད་མ་རདེ། དརེ་བརནེ་སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་
ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། ལ་ེཚན་ང་ོསྤྲདོ་ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཁ་ོརང་ཚོས་གསུངས་པར། ད་ེསྔ་མར་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་མ་སྟོན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ད་ལྟ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
བསར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་ནས། ལ་ེཚན་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་གོས་བསྡུར་ཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
ད་ེནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བསྡམོས་དང་འབེལ་ནས་
ཆ་རྐྱནེ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕབེས་སོང་། ངས་བཀའ་ལན་ད་ེལྗགས་ཀོག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
"ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་མཐུན་སོར་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ནང་དུ། བོད་
མྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དུ་གཏམ་བཤད་དང་ཚོགས་བཅར་ཞུ་རྒྱུར། ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་གནམ་གའྱི་དོད་སོར་ 
༧༠,༠༠༠ ཙམ་དང་། ཡང་ན་ཁང་དོད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་གནང་ཡོད། དེའྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཚགོས་འདུར་ཐངེས་གཅྱིག་མཉམ་ཞུགས་བདེ་དགསོ་པ་གསལ་་ཡོད། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་ནས་
བོད་མྱིའྱི་མཁས་པ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་ལ་ཆ་ེམཐངོ་གྱིས་ངསོ་འཛིན་གནང་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ལས། ཐབོ་ཐང་གྱི་ང་ོབོར་འཛནི་རྒྱུ་མདེ་པ་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་བའྱི་མྱི་འག་ོགཅྱིག་ལ་ཐངེས་གཅྱིག་མ་
གཏོགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་མེད། ར་འཛིན་ད་ེབཞྱིན་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་སུ་ཡོད། མཐུན་འགྱུར་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
ནས་ད་ེསྔ་རྒྱ་གར་ནས་བོད་མྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོཕྱི་རྒྱལ་ཚོགས་བཅར་ཞུ་ཆེད་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཡོད།" འདྱི་
མཉམ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ འཁོད་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གྱི་ང་ོབཤུས་ཤྱིག་འདུག ཆ་རྐྱེན་དང་
འསོ་ཆོས་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཡོད་མེད། ཞུ་སྙན་ང་ོཤེས་དང་ཆ་འཛིན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན། མཐུན་འགྱུར་རགོས་སོར་ག་ར་ེགནང་
གྱི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་གསལ་འདུག མཐའ་མ་དེར། "ར་འཛིན་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་བཀའ་ཤག་ལྷན་
ཚགོས་སུ་གཏན་འབེབས་མཛད་པ་བཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་བསར་བཅོས་དགོས་པའྱི་དུས་ཚདོ་མ་ཤར་བར་ལག་བསྟར་དགསོ་
པ་དང་། གཏན་འབེབས་གྱིས་པའྱི་ཚེས་ཆ་ད་ེནས་བཟུང་སྔོན་དུ་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཇྱི་ཡོད་ནུས་མེད་དུ་སོང་བ་ངོས་འཛིན་
དགསོ་པ་བཅས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༢༧ ལ།།" 
འདྱི་ངས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོབརྒྱུད་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ངས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆ་རྐྱནེ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཧ་ག་ོབ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ངས་དེའྱི་སྔོན་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་གང་
ཡང་ཤེས་མ་སོང་། གལ་ཏ་ེའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་
ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཕོགས་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་
ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་རན་པ་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ངསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་ནས་ད་ེསྔའྱི་རྒྱ་རྱིགས་
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འབལེ་མཐུད་པ་འཕོས་ཚབ་ཏུ་ཚབ་གསར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་གནང་འདུག་ཅྱིང་། མྱི་
འགོའ་ིཆ་རྐྱེན་དང་ལྷག་པར་གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་ཞུ་རྒྱུ་གནང་ཡང་། ཆོད་གན་གྱི་དགོས་མཁ་ོཡྱིག་
ཆ་མ་ཚང་བའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་འདུག་ན། འདྱི་ག་དང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོརྒྱུ་སྱིག་དོན་
ཐབས་ལམ་གཞན་ཇྱི་ཡོད་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་སྐད་སྒྱུར་གནང་བའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དརེ། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་གར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན། དྷ་ས་ས་གནས་ཉེན་རགོ་ལས་
ཁུངས་ནས་རྒྱ་སྐད་ཐོག་སྐད་སྒྱུར་ཞྱིག་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའྱི་སྐོར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། 
འདྱི་ནས་སྐད་སྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྲྱིམས་ཀྱི་དགོས་གཞྱིའྱི་ཐད་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་འསོ་པ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་པ་ེརྱི་སྱི་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ལས་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་དེར། ཕྱི་
ལ་ོ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱིའྱི་རྒྱལ་ས་པེ་རྱི་སྱིར་རེན་གཞྱི་བས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཆེད་
འཛུགས་གནང་བ་དང་། ཕྱི་ལོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་ཕ་རན་སྱི་དོན་ཁང་ཁབ་ཁོངས་སུ་ (Bureau du Tibet) 
ཞསེ་སར་སྱིལ་དུ་སྐུ་ཚབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་དབུ་འབེད་ཞུས་འདུག འནོ་ཀང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་འབེལ་ལྟར་སར་སྱིལ་ལས་ཁུངས་ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་ (European Union) 
དང་། དེའྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྱིད་གཞུང་། གོས་ཚོགས་བཅས་པར་འབེལ་མཐུད་བ་བདེའྱི་སླད་ཡུ་རོབ་སྐུ་
ཚབ་དོན་ཁང་ཞསེ་ཕ་རན་སྱི་དནོ་ཁང་ཁངོས་ནས་ལོགས་སུ་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཡང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ 
ནས་སར་སྱིལ་དོན་ཁང་དེ་བཞྱིན་ཕ་རན་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་གྱི་འབེལ་
མཐུད་པའྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་གནང་ཡོད་རུང་། སར་སྱིལ་ད་ེབཞྱིན་ཡུ་རོབ་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་ས་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་གོས་ཚོགས་དང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གལ་ཆེའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཀང་ད་ེགར་ཡོད་པར་སོང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༤ 
ཚསེ་ ༡ ནས་བཟུང་བཀོད་རྒྱ་དགོངས་དོན་སར་སྱིལ་ལས་ཁུངས་ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། ཕ་རན་སྱི་
སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེབཞྱིན་སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ང་ོབོར་བསྒྱུར་གནང་བ་བཅས་རདེ་
འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཞལ་འདེབས་ཤྱིག་གྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། འདྱི་ (PM Care 

Fund) ཐགོ་ལ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་། ད་ེངས་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པ་ཞུ། ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དྱི་བ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚརོ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ེརྱིང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨྱིན་ཇྱི་དང་
ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་
དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་དགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་ང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་
དམྱིགས་བསལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་འབུལ་ཐུབ་པ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། གནད་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ང་མ་ཡོང་སྔོན་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་འདྱིར་
སླེབས་ནས་ལས་འགན་འདྱི་ཁེར་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། གལ་སྱིད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་འབེལ་བ་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་
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སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གསར་འགོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། 
གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། གསར་འགོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་འགོད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགོད་པའྱི་ནང་དོན་ 
(Content) ནང་ལ་མང་ཆ་ེཞྱིག་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་བཀའ་སློབ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་གསུང་བཤད་དང་། གཞུང་འབེལ་མཛད་ས་ོཁག ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཐོག་ལ་ད་ོསང་མང་བ་བ་རྒྱུ་དང་། འགེམས་སེལ་བ་རྒྱུ། ང་ཚོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་ང་རང་
ཡྱིན་ནའང་། ལས་འགན་འདྱི་ཁེར་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གསར་འགོད་པའྱི་སྡ་ེཚན་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ས་
བརན་ཚན་པ་དང་། (tibet.net) ད་ེབཞྱིན་ (bod.asia) རདེ། ཚང་མར་ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། ང་ཚསོ་གསར་འགོད་
པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་སྔནོ་མ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས། དུས་དང་
འཚམ་པ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ (Priorities) དེ་ལ་གཞྱི་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟནོ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ལམ་སྟནོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ (Content Management) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགོད་པས་འབལེ་མཐུད་བདེ་པའྱི་སྐབས་
སུ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷན་ཁང་དབར་འབེལ་བ་གནང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། 
མགྱིན་ཚབ་པ་སྐ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ལམ་སྟོན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བཟོས་དང་བཟ་ོ
བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སྔོན་མ་བོ་ཕམ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་དང་དེ་འད་མང་པོ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ད་ེངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག གལ་ཏ་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ད་ེསྔ་གང་འད་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་ཁ་ད་ེའད་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
ན། ངས་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གསར་འགོད་ཀྱི་
གཞྱི་འཇགོ་ས་འད་པ་ོའདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། (Content) ད་ེཚ་ོའདྱི་འད་རདེ། སྱིར་བཏང་གསར་འགོད་པ་གཞན་ནང་བཞྱིན་
སྱི་ཚགོས་ཁྲོད་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚསོ་འགྱིམས་སེལ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་།  
ད་ེནས་གསར་འགོད་པའྱི་ཐོག་ལ་སྟངས་འཛིན་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སུད་སྱི་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ང་ོསྱིད་ཟུར་མཆོག་ལ་གཟངེས་རགས་འབུལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་དང་པ་ོཕེབས་རྒྱུ་བས་པ་དང་། ད་ེནས་ཡང་ཕབེས་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེརསེ་སུ་སགོས་སང་བདེ་དགོས་ཡོད་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངས་རེས་
སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཕལ་ཆེར་ངས་བཤད་པ་དེ་གསན་ནོར་ཤོར་ཡོད་ས་རེད་བསམ་
བསམ་འད་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། ངས་ཞུས་པ་ད།ེ སུད་སྱི་མྱི་མང་གྱིས་སྱིད་ཟུར་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེལ་གཟེངས་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྱིག་ཆ་ཚང་བས། ལས་རྱིམ་སགོས་སང་བདེ་མཁན་དེར་ལས་བདེ་གཅྱིག་ག་ོསྱིག་བས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་
གྱིས་བཀའ་ཁབ་བཏང་ནས་ད་ེལ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་མྱི་ཆགོ་ཟརེ་ནས། སགོས་སང་བདེ་མཁན་དེས་ཕྱིར་འཐནེ་བེད་དགསོ་
ཐུག་འདུག དེར་མ་ཟད་སྱིད་ཟུར་ག་པར་ཕེབས་ནའང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་བས་མྱི་ཆོག་པ། ལས་བེད་
ཡྱིན་ནའང་མཉམ་ཞུགས་བས་མྱི་ཆོག་པ་བས་ནས་བཀའ་ཁབ་ཅྱིག་ཕེབས་འདུག བཀའ་ཁབ་ད་ེགཞུང་འབེལ་ཡྱིན་དུས་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སགོས་སང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་
གནངོས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཡོད། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་བ། བཅའ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་བ། 
སལོ་ལུགས་དང་འགལ་བ། འགལ་བའྱི་དགོས་པ་བྱུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁ་ཐུག་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་རདེ། 
བ་ོལ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡོད་ན་ད་ེལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་དནོ་དེའྱི་རྒྱབ་ལྗངོས་ད་ེཚ་ོ
ངས་ཞ་ེདག་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ལྟར་དནོ་གཅདོ་ཁག་ལ་གཞུང་འབལེ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ས་རདེ། ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་
ཁེར་མདེ། ད་ེངས་རསེ་སུ་སགོས་སང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ (Forum 2000) ལ་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་ནའང་། དའེྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་དགོས་
ཡོད་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་རྒྱ་ད་ེསོགས་སང་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེངས་
རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ནང་ཆསོ་ང་ོསྤྲདོ་དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ད་ེརྱིག་གཞུང་གཅེས་
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འཛིན་དང་འཛམ་བུའ་གྱིང་ནང་ལ་ང་ོསྤྲོད་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་མོས་
མཐུན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཚན་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོཆགས་པ་དང་། གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཆགས་པ། ད་ེབཞྱིན་སྤུས་དག་པ་ོ
ཡོད་པ་དེར་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཅ་ལག་ང་ོསྤྲོད་ད་ེཚ་ོདང་པ་ོཨྱིན་ཇྱི་ནང་ལ་
དྱིས་ཡདོ་པ་དང་། ད་ེནས་བོད་སྒྱུར་བས་བཞག་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེཚ་ོནརོ་འཁྲུལ་ཡདོ་པར་སངོ་། དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། འདྱི་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལ་ཕག་རགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་དེབ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེརེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། ད་ེཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་སྙམ། ང་ཚོའྱི་ད་ལྟའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འགའ་ཤས་སྒྱུར་བཞྱིན་པ་
རེད། ད་ལྟ་ (Michael van Walt) དེབ་གཅྱིག་ཡོད ་རེད།  (Tibet Brief 20/20) ཟེར་བ ་དེ་དང་ ། གཉྱིས་པ་ 
(Professor Lao) ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིའྱི་མཁས་དབང་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཁངོ་གྱི་དབེ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་ཕག་རགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོ
ཐོག་ནས་རེས་མ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་
སོང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་དོན་རྒྱལ་རབས་བོད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེཔར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་
གསུངས་སངོ་། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མདེ་ངས་ཧ་ག་ོམ་སངོ་། མ་འངོས་པར་ད་ེབེད་སོད་བཏང་བ་དང་པར་
སྐྲུན་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་གསུངས་སོང་། དའེྱི་སང་ལ་ང་ཚསོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དྱི་བ་བཏང་བཞག་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། 
ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ཀྱི་ཚགོས་ཐངེས་ལ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཁ་སང་ང་ཚ་ོར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསྡད་པ་དེ། རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ནས་
ཞུས་ན། ཨང་ ༡༧ པ། དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པ་ོདེ། ད་ལོར་རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་ལ་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། "ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་དཔར་སྐྲུན།"ཞེས་བྱིས་འདུག དེར་ལོ་སྔོན་
མའྱི་མཐའ་མའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེསོར་༢,༢༦༧,༢༢༠ རདེ། མདརོ་བསྡུས་ནས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཤད་ན། ད་ེསར་ཐང་
དཔར་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་དེ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་སྔོན་མའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་སོར་ 
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༢,༢༦༧,༢༢༠ རདེ། དའེང་མཐའ་མར་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་བཏང་བ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
ད་ལོ་དེའྱི་རྱིས་འགོ་ད་ེབསྒྱུར་ནས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་པར་སྐྲུན་ཞེས་གསུངས་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མདོར་ན་ད་ལ་ོསར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་ད་ེཡོད་མ་རེད། ར་བའྱི་སོ་
བརྒྱབ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། དེར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལས་བེད་
ཚའོྱི་ཕགོས་འབབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། དའེྱི་སྐརོ་ལ་སྔནོ་མའང་རྒྱུས་མངའ་
ཡོད་ལ། བསར་དུ་དེའྱི་སྐོར་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེག་པར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་པ་དེར་སྱིར་བཏང་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌་་
༢༠༡༨ དང་། ༢༠༡༩་་་༢༠༢༠། ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ཟེར་ནས། དེའྱི་ལོ་ར་ེརེའྱི་ཡོང་འབབ་དང་འགོ་སོང་བསྡུར་ནས་གསུངས་
སོང་། སྱིར་བཏང་ད་ེནས་རྱིམ་པས་ལ་ོད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་གསུངས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ངེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ དརེ་སྔནོ་མ་ལས་
ཉུང་བ་ཕྱིན་འདུག དའེྱི་རྒྱུ་མཚན་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག དོན་དག་རྡོག་རྡོག་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། སྱིར་བཏང་ང་རང་ཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་མྱིན་དང་། ལོ་
རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མེད་དེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དཔ་ེཆ་ས་རྱིང་གཅྱིག་པུ་དཔར་རྒྱག་དགོས་དང་མྱི་
དགསོ། ད་ེལྟར་པར་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མདེ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་དབ་ེབ་འབདེ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་མེད།  
 ད་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་རྱིང་པོ་མ་བཤད་ནས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ནའང་། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁང་པ་ད་ེསང་ཐང་པར་ཁང་གྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚགོས་ཤྱིག་ལ་བརེན་ནས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཁང་པ་དེའྱི་མྱིང་ལ་སར་ཐང་ (Building) ཟེར་གྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོགཅྱིག་པུའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནའང་། བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་མང་པ་ོཡོད་རེད། མྱིའྱི་
ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། བདེན་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔེ་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། གོ་བརྡ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འཕྲོད་ཡོད་
མེད་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ཅ་ལག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་ཡྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེརེད། ད་ེལ་ངའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་
ངལ་གཞན་ཞྱིག་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ད་ལ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་པར་སྐྲུན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་
རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉེར་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༥ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དྱིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྔོན་མ་པར་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ད་ེཤེས་བའྱི་དུས་དེབ་དང་། བོད་གནས་གསར་འཕྲྱིན། བོད་མྱིའྱི་
རང་དབང་། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་དང་། ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ངས་མཇལ་
མ་སོང་། ཡོད་མེད་ཀང་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་ཤེས་བ་དུས་དེབ་དང་། ཚགས་པར་ད་ེཚོ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་དང་། ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོལ་གང་ཡང་འབརོ་མ་སོང་། ཡོད་མེད་ཀང་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ད།ེ འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ོཡང་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཨ་ེཡོད་ན་བསམ་བསམ་ཞྱིག་རདེ་འདུག སོར་འབུམ་ ༡༥ ད་ེནས་ག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འག་ོམྱིན། ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་ཐུབ་མྱིན། ང་ཚ་ོལ་ཏོག་ཙམ་རྒྱུས་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ངའྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་
ཟརེ་ན། དཔ་ེབཞག་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆུང་ས་ནས་གཞུང་འབལེ་གྱི་ལས་ཤོག་ད་ེཚ་ོབཟ་ོདགོས་ཡོད་ན། ད་ེཕྱིའྱི་པར་ཁང་ཞྱིག་
ལ་སྤྲོད་དགོས་ན། དེང་སང་ཡྱིག་ཆ་རྫུན་མ་འད་མྱི་འད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེར་བརེན་དེའྱི་གནས་སྟངས་ལ། ང་
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ཚོས་མ་འོངས་པར་པར་ཁང་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། གང་འད་འག་ོསྱིད་མྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། དོན་དག་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། དཔ་ེམཚོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ང་ཚོའྱི་འདྱིར་སྔོན་རྱིས་དེབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་སོལ་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐོག་དེ་ག་རང་ལ་ཀོག་རན་དུས་
བཀྲམ་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་གཞན་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གྱིས་དབུས་པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
མཁནེ་གྱི་མ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་གསང་བ་དང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་པར་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་རང་ནས་པར་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དེར་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་
རེད། དེར་མ་འོངས་པར་འདྱི་ཆ་ཚང་ཕྱི་ལ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སམ་ནང་ལ་བཅུག རྦད་ད་ེཀོག་རན་དུས་འདྱིར་
ལས་བདེ་ད་ེཚོས་ཡར་མར་བཏང་ནས་བཀྲམ་སྡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས། མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འད་ཡོད་
རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དཔ་ེམཚནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 ད་དུང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ (Machine) ཡག་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་
པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Germany) དང་ (Japan) གྱི་ (Machine) 
གོང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་འདྱིར་གནད་
འགག་དེ། མྱི་འགོའ་ིཆ་ནས་ང་ཚོར་ལག་རལ་བ་མང་པ་ོཡོད་མ་རེད། ཡོད་པ་དེའང་ས་གནས་ག་པར་བཏང་ཡོད་མེད་ང་
ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཞྱིག་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ལག་རལ་བ་གཞན་ཞྱིག་ནྱི་སེར་གྱི་ངོས་
ནས་ཉ་ེཆར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སོད་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་སོང་། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
དབེ་པར་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་བེད་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་བཟ་ོ
འད་པ་ོཞྱིག་སྤུས་དག་ཏུ་དང་། ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་ནས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོ
མྱི་ཐུབ་པའྱི་འགལ་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ད་ེག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་དུས་ཡོང་འབབ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་
ནས་མ་ཡྱིན་པར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབེ་པར་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཡང་། ས་ོས་ོརང་གྱིས་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་བས་ན། ད་ེལ་ངའྱི་ངོས་ནས་རང་ཁ་རང་གསོར་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོད་ེང་
རང་ཚོས་སྐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་
ན། སྐབས་ར་ེང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དགོས་པ་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའད་བས་ནས་འག་ོཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། སེར་
པའྱི་པར་ཁང་དང་ད་ེའད་ལ་ཁ་ེཕན་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཁ་ེབཟང་ཡོད་མཁན་ཡང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་བས་ནས་ཚང་མ་
ས་ོབརྒྱབ་ནས་སུ་ལ་ཁ་ེཕན་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ང་ཚསོ་དབེ་མང་ཤོས་པར་འདེབས་ས་ཞྱིག་རེད། མཐའ་མ་དརེ་མྱི་སེར་པ་སུ་
ཞྱིག་ལ་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས། སྐབས་ར་ེསེམས་འཚབ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མཐའ་བསྡོམས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེརྱིང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད། བཤད་ནའང་སྐད་ཆ་སྟོང་པ་
འད་ཞྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ན། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བ་བདེ་ཀྱི་
ཡྱིན། ད་ེའཆར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།    
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞན་དག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད། 
རྱིས་འག་ོགཞན་དག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་འདྱིའྱི་སང་ནས་ཞུས་བཞག་ན་ཡག་ས་རདེ། 
དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་བཞག་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེའདའྱི་དགངོས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བདེ་གནས་ས་ོབ་
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རྒྱུ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་དབང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གནས་ས་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཉ་ེབའྱི་ཆར་དྱིལ་བསགས་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ནང་དུ་ཆོས་དགེ་ཞྱིག་ལོ་མང་སྔོན་ནས་ཡོད་རེད། དང་པ་ོརྒྱུན་རྱིང་ཆོད་གན་
བཞག་སོང་། དའེྱི་བར་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ཐུགས་ཕན་མང་པ་ོགསོས་ཡོད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་
ནས། གཞུང་ཞབས་བསྐོས་པ་རདེ། ལ་ོསྔནོ་མའྱི་བར་ཞྱིག་ལ་དྱིལ་བསགས་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཟརེ་དགོས་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་དོན་གཅོད་ལ་གནས་སོས་བཏང་བ་རེད། དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་བཏང་བཞག་པའྱི་མྱི་དེས་
ཕ་གྱིར་སོང་ན། སྐད་དང་གནས་སྟངས་ག་རེའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་ཕན་གང་ཡང་གས་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་
མ་རེད། ཐའ་ེཝན་རང་ལ་བཞུགས་ན་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་ཞབས་ཕྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོབེད་ཐུབ་པའྱི་མྱི་གཅྱིག་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཏང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྱི་དགོས་རེད་དམ། ལས་ཀ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརྱི་དགོས་རེད་དམ། ད་
དུང་ངས་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟའྱི་འབེལ་ཡོད་མྱི་དེར། དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་གྱིས་ཐའ་ེཝན་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་བསྐོས་ནས་ཕལ་ཆེར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་གནས་སོས་བཏང་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ོམོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚསོ་གནས་ས་ོགཏོང་དགོས་རདེ། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་
རེད། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལས། སྐབས་རེ་ལས་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཡོད་ས་རདེ། མཐའ་མ་དེར། ཉ་ེཆར་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་དུས་ག་ར་ེཧ་ག་ོཡྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཐའ་ེཝན་
ཆསོ་དག་ེད་ེཨ་ཧྱི་རྱི་ཀའྱི་དནོ་གཅདོ་ལ་བཏང་བ་དསེ་ར་དགོངས་ཞུས་རེད། མ་ཞུ་ཀ་མེད་རདེ། ཕ་གྱིར་སོང་ནས་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ངས་འདྱི་དཔ་ེམཚནོ་སང་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བས་ཙང་སྐབས་ར་ེཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་རེད། གནས་ས་ོ
གཏོང་དགསོ་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཏོང་དགོས་རདེ་ཟརེ་བ་ལས། དནོ་དངསོ་སུ་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་དརེ་
དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་ངས་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་སང་གཞནེ་སྐུལ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཡོད། ད་ེམ་ཞུས་པའྱི་སྔནོ་ལ་སྐད་ཆ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་། མ་གཞྱི་ཁ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་སང་ནས་
གསལ་པ་ོཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་ལ་སོགས་པར་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་སང་ནས་
ཞུས་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གཏམ་བཟང་ཟེར་བ་དེར། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་གཏམ་བཟང་ད་ེགཏམ་བཟང་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངའྱི་སེམས་ལ་ག་ར་ེཡོད་
ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེགཏམ་བཟང་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཕ་གྱིའྱི་དམག་ཟུར་ཚོའྱི་འདདོ་མོས་ཟརེ་ནའང་འད། ར་ེབ་ད་ེད་ག་
ས་ེམ་རེད་ཅེས་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་ངས་བཀའ་འདྱི་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་
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དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། དམག་ཟུར་རྣམ་པ་ལ་སོར་ ༣༠༠༠ ཕོགས་ཟེར་དགོས་ནའང་། ག་ར་ེ
ཟརེ་དགོས་ནའང་། ད་ེལ་དགའ་བསུ་དང་། རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
མ་གཞྱི་ནས་ས་ོསོ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། ལེགས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་ན་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། མྱི་ལེགས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་ན་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་སོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་གང་
ཡང་མྱིན། ད་ེཡང་སློབ་དཔནོ་བད་ེབདེ་ཀྱིས། བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཕགོས་མྱི་འཛིན། སེར་ས་སོགས་ལ་མྱི་སྡང་ཞྱིང། གང་
ཞྱིག་རྱིགས་པར་ལྡན་པའྱི་ཆོག ད་ེཉྱིད་སྟོན་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན། བསླབ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེརེད་མ་
གཏོགས། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་མྱིག་གཅྱིག་མ་གཏགོས་མེད་མཁན་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ཁ་སང་རེད། ད་ེརྱིང་ད་ེརྱིང་རེད། ད་ེརྱིང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སྐོར་ལ་འཆད་དགོས་
རདེ་དམ། ས་ོསོའ་ིལ་ོརྒྱུས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དྱི་བ་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་
འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་དེར་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
མཐངོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞྱིག་འདནོ་གྱིན་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་གྱི་མྱི་འདུག་བསམས་ནས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཆ་ེམཐངོ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོབརྱི་བཞྱིན་ཡོད། སྔནོ་མའང་ངས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་ངས་ད་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
སྔནོ་རྱིས་ལས་རྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་དང་གསར་འགྱུར་ཚན་
པའྱི་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་
ཨྱིན་ཇྱི་དང་། ཧ་རན་སྱི། རྒྱ་ནག ཉྱི་འོང་། ཧྱིན་དྷྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་མྱི་རྱིགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ང་ོསྤྲདོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་ད་ེདགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་
ཡོད། ད་ལྟ་བརན་འཕྲྱིན་ནང་དུ་གསུང་མཁན་ད་ེཚོའྱི་སྐད་དེ། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་མ་ཡྱིན་པར་སྐད་འདསེ་མ་
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ཞྱིག་ཟེར་དགོས་ནའང་འད། ཕལ་སྐད་སང་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགྱུར་སོགས་སང་ལ་སོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེཡང་
ང་རང་ཚོ་གཞོན་སེས་རྣམ་པ་ལ་གཅྱིག་ནས་མྱིག་དཔེ་ཞྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་རེད། གཉྱིས་ནས་གཞོན་སེས་རྣམ་པ་ལ་བག་
ཆགས་ཟབ་མ་ོཞྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་རདེ།་ད་ེཡྱིན་དུས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད། ད་ེཡང་ས་ོས་ོས་ོསརོ་མཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་དམྱིགས་བསལ་བ་ར་ེཡོད་དུས། ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ང་རང་ཚོའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་བཞག་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་གཞནོ་སེས་ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་ས་ོས་ོམད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིཕ་དང་མེས་
པོའ་ིསྐད་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་མྱི་ཤེས་པ། བརྒྱབ་མྱི་ཐུབ་པ། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆགས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དའེྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་འཇགོ་དགསོ་ནའང་འད་འདུག མྱིག་དཔ་ེཞྱིག་སྟནོ་དགོས་ནའང་འད་འདུག ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་ད་ེཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ངས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཐུགས་
སང་གཞེན་སྐུལ་ཟེར་ནའང་འད་འདུག ངས་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། མ་གཞྱི་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་རྱིག་
གཞུང་གྱི་སང་ལ་རྒན་རབས་པ་བསྡུར་ཡོང་ན། གཞོན་སེས་ཚོ་ལ་ཡང་ཏོག་ཙམ་རྱིག་གཞུང་གྱི་ན་ཚའམ་བསམ་བོ་དེ་
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་ངས་དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་སང་ལ་ར་ེསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་
ཤྱིག་མཐོང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱིར་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོ
གང་ཡང་མྱིན། དའེྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཅ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་ད་ེལ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཚན་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་སྙན་སོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེསྔ་ཚོགས་
ཐངེས་སྔ་མའྱི་སྐབས་སུའང་ས་ོསོས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ེལ་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ལུང་འདནེ་
བདེ་དགསོ་ན་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་ས་མ་རདེ་ད།ེ ཕྱིས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ལ་དངསོ་སུ་ང་ོབཅར་ཐགོ་ནས། འཐབ་རདོ་རང་བཞྱིན་
གྱི་ཐགོ་ནས་དརེ་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་ཐོག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལན་
སྔནོ་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤༌༢ ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
གྱི་རང་བཞྱིན་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དྱིལ་བསགས་ཚན་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབ་ོཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་ས་ོསོས་དམ་འབུལ་
ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་ལ། ཚོགས་ཐངེས་གཅྱིག་སྐབས་སུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དངོས་གནས་བས་ན། ད་ལྟ་དྱིལ་བསགས་
ཚན་པར་ལས་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་གཞྱིར་བཟུང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་
གཉྱིས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་
༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། བཀྲམ་ཚར་ཡདོ་མེད་ཤེས་མ་སངོ་། ཡྱིག་ཆ་ད་ེའགེམ་
རགོས་གནང། སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༣ 
༄༅།ཤུ།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ 

ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོ། 
༄༅།ཤུ།ཆསེ་བཀུར་བ་འསོ་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་།ཤུཁབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་
གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོསྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་དངུལ་གནས་བབ་འཁོད་པ་ལས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་འཁོད་མེད། དཔལ་འབོར་གནས་བབ་བྱིས་པ་
ཡྱིན་ན། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་། བཀར་བཅུག བེད་སདོ་གཏངོ་བསྡད། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདནོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡག་པ་ོབས་ནས་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདནོ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཀ༽ སྱི་བཤད། 

ཚང་མས་མཁེན་གསལ་ལྟར།ཤུསྱི་སེར་སུ་ཡྱིན་ཡང་ས་ོསོའ་ིདགོས་དམྱིགས་དང་མཐུན་པའྱི་གཏན་འབེབས་སྱིད་བྱུས་འོག་
ལས་འཆར་ཁག་མྱིག་སྨན་མྱིག་ཕན་དོན་འཁོལ་ཡོང་བར་དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རེན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ལྷག་པར་
དུ་འུ་ཅག་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོཤུ།བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་གྱི་ལས་འགན་སྒྲུབ་པར་ལ་ོར་ེབཞྱིན་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། ཕྱི་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ། དྭང་བངས་
དཔྱ་དངུལ། སེད་འབབ་དང་ཙག་ཙིག་ཡོང་འབབ། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་བཅས་ནས་གཏོང་དགོས་ལ་སོང་། 
བོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོརསེ་ས་ོསོའ་ིཁྱིམ་ནང་གྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན།ཤུསོ་སོས་སྱིག་འཛུགས་ནས་རོགས་རམ་ཇྱི་ཙམ་ཞུ་དགོས་མྱིན་དང་། 
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཅྱི་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་མྱིན་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ལ་ཁད་པར་འགོ་ངེས་དང་། གོས་
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ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཡོང་ངེས་ཡྱིན་པས། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པས་ལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོའདནོ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན།  
ད་ེཡང་ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཐེངས་ལྔ་བཏོན་པ་ལས། དའེྱི་སྔ་རེས་
སུ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལྟ་བུ་བཏོན་པ་བྱུང་མྱི་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་རྱིས་ལ་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་མ་
དངུལ་གྱི་གནས་བབ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་བཀོད་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་དང་། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་
དབང་བཅས་བསྡམོས་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཀང་རྱིས་ཤོག་ས་ོསོའ་ིནང་གསལ་གྱི་ཡོད་ནའང་། 
དཀྱུས་གཅྱིག་ཏུ་གཟྱིགས་བད་ེམེད་པས། མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོའདྱིས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། གོས་
ཚགོས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚགོས་ལའང་ག་ོརགོས་གང་འཚམ་འཕལེ་བའྱི་ར་ེབ་འཆང་བཞྱིན་ཡདོ། 
 

ཁ༽ དཔལ་འབརོ་འབབ་གནོ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས། 
སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་དབུ་འཁྲྱིད་པའྱི་བོད་མྱི་བརྒྱད་ཁྲྱི་ཙམ་ཐགོ་མར་རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བལོ་
དུ་འབརོ་སྐབས། དཀའ་ངལ་མང་དག་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའྱི་ཁངོས་ནས་དཔལ་འབརོ་ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན། ད་ེཡང་མ་སུ་
རྱིར་ལ་ོགཅྱིག་བཞུགས་འཇགས་སྐབས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་དང་། ༡༩༦༠ ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ 
ཉྱིན་དྷ་སར་བཞུགས་སར་ས་ོགནང་མཛད་ཅྱིང་། གཞུང་གོན་ལ་དམྱིགས་ཏ་ེ ༡༩༥༠ ལོར་འབས་ལྗོངས་ཆསོ་རྒྱལ་ལ་ཕག་
བཅོལ་གནང་བའྱི་གསེར་དངུལ་རྣམས་དངུལ་བསྒྱུར་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་ ༡༩༦༤  ལོར་དེབ་སེལ་གནང་ཐོག ཚོང་
ལས་དང་གཞན་ཚོང་གྱི་མ་ཤས་ནང་མ་འཛུགས་བས་པ་ཁག་ཅྱིག་གོང་གུན་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་ཀ་ཡན་ལ་ཁ་
བསླུས་ཤོར་བ་སོགས་ལ་བརེན་ནས། བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ལ་ད་ོཕོག་གང་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད། 
འོན་ཀང་།ཤུསྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བྱིན་རླབས་དང་། ཕྱི་ནང་གྱི་རོགས་སོར་ལ་
བརནེ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་གནས་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། 
༡༩༦༩ ལོར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དངོས་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་དང་། ༡༩༧༦ ལོར་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་ཡང་དཔལ་
ལས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་གྱིས་ ༡༩༧༩ ཙམ་ནས་བསར་དུ་ཚོང་ལས་བརམས་ཏ་ེལ་ོརེའྱི་ཁ་ེའབབ་ནས་གཞུང་གོན་ལ་གང་ཙམ་
ཕན་པ་བྱུང་འདུག་ཅྱིང་། (ཟུར་འཛར་ ༡) འཕྲོས་ཁ་མ་འདུམ་པ་རྣམས་སྐབས་ས་ོསོའ་ིབཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་གནང་
འདུགཤུ 
སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱུན་གོན་དང་།ཤུགཞུང་མཛདོ་ནས་གཏང་དགསོ་པའྱི་ལས་འཆར་མ་གཏོགས་
གཞན་ལས་གཞྱི་ཁག་ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་འག་ོགོན་བཏང་སྟ་ེདངུལ་ལྷག་རྣམས་ཟུར་འཇགོ་གྱིས་དུས་ད་
ལྟའང་ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ང་ོབོར་འཁེར་བཞྱིན་འདུག 
༢༠༠༩༌༌༌༡༠ སྔནོ་ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཡོད་རྱིགས་ལྷན་ཁང་དང་དནོ་ཁང་ས་ོས་ོནས་རྒྱུན་གོན་ཁག་ཅྱིག་གཏོང་
གྱི་ཡོད་འདུག་ཅྱིང་། ༢༠༠༩༌༌༌༡༠ ནས་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་གང་འཚམ་ཟུར་བཀལོ་ནས་བཏང་བཅུག་
གནང་འདུག་པར་བརེན། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་བ་དང་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཡུལ་ཐང་བཞྱིན་མ་འཕར་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ལ་ཐུག་འདུག 
འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོགོན་ཁོན་ཡངོས་ནས་བོད་མྱི་རང་གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡུ་
དངུལ་འབུལ་འབབ་ཆ་སྙམོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཤུ༨་༨༡ཤུམ་གཏོགས་ལནོ་གྱི་མེད་པ་དང་།ཤུདུས་ད་ལྟའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་



50 

འག་ོགོན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༡༩ ཙམ་གྱི་ཡོང་འབབ་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་སེར་ལ་བརནེ་དགོས་ཡོད། འདས་ལ་ོཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་བོད་མྱི་རང་
གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ལོ་རེའྱི་འཕར་འབབ་དང་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།ཤུ
(ཟུར་འཛར་ ༢) 
ག༽ མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ། 
སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དཔལ་ལས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུ་རྱིང་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཇྱི་ཡྱིན་
གསལ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། ད་ེསྔནོ་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཇྱི་ཡྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་སནོ་མ་བྱུང་བས་གནས་སྐབས་
རྱིང་འབུལ་ཐབས་མ་བྱུང་།ཤུཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཚ་ེརེས་མའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་འབུལ་འཐུས་
ཆོག་པ་ཞུ། མ་དངུལ་ཞེས་པ་ད་ེགཞུང་མཛོད་དང་དབུས་སའྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིརང་བདག་གྱི་དངུལ་ལ་ག་ོདགོས། མ་
དངུལ་རྣམས་རྱིས་འགོ་གསུམ་དུ་དབ་ེབ་སྟེ།   ༡། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ ༢། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ༣། ཟུར་བཀོལ་
སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་བཅས་ཡྱིན།ཤུའདས་ལོ་ཤུ༢༠ཤུརྱིང་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གྱི་རྱིས་ལོ་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་གནས་སྟངས་
ཟུར་ཡདོ་ལྟར་ཡྱིན།ཤུ(ཟུར་འཛར་ ༣) 
 

༡། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ། 
སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ཞེས་པ་ནྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་འཇགོ་བས་པའྱི་སྔནོ་རྱིས་ལ་ཕན་པའྱི་གཞུང་མཛདོ་ལ་ག་ོ
དགོས། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནང་འདས་པའྱི་མ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་ཐོག་ལ་ོརེའྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ནས་
ཐབས་ཤེས་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཡྱིན། 

རྱིས་ལ།ོ སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ། 
སོར་ས་ཡ། 

འཕར་འབབ།ཤུསརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ། 

༢༠༠༠་་་་༠༡ ༢༩་༤༢   
༢༠༡༠་་་༡༡ ༢༦༩་༠༧ ༢༣༩་༦༥ ༨༡༤་༧༢ 
༢༠༢༠་་་༢༡ ༡༨༦༥་༩༧ ༡༥༩༦་༩ ༥༩༣་༥༠ 

 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་བསྡམོས་འབོར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༤༢ ཡོད་ཐགོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ 
༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བར་གྱི་འཕར་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༩་༦༥ བསན་ཏེ་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩་༠༧ བེད་ཀྱི་
འདུག་པ་འདས་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༡༤་༧༢ ཆགས་ཀྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ 
བར་གྱི་འཕར་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༩༦་༩༠ བསྡོམས་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཁོན་
བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༨༦༥་༩༧ ཆགས་འདུག འདས་ལོ་བཅུའྱི་ནང་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༩༣་༥༠ ཆགས་ཀྱི་
འདུགཤུ     
གཟྱིགས་བདའེྱི་ཆདེ་རྱིས་ལ་ོས་ོསོའ་ིསྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་བསྐོར་ཞུས་ཡདོ། (ཟུར་འཛར་ ༤) 
 
སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེལྟར་འཕར་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་ནྱི། 
ཀ༽ སྱིར་ཕྱི་ནང་གྱི་རགོས་དངུལ་དང་ཡོང་འབབ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ་པ་དང་དུས་མཚུངས་སུ། ཡུལ་ཐང་འཕར་ཏ་ེདངུལ་གྱི་ 
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 རྱིན་ཐང་ཆུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ།  
ཁ༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༩༌༌༌༡༠ ནས་དབུས་སའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་སོ་སོའ་ི

གནས་བབ་དང་བསྟུན་པའྱི་རྒྱུན་གོན་ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརེན། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ལ་འཕར་ཆ་
བྱུང་ཡོད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༧༌༌༌༠༨ ནས་ ༢༠༢༡།༣།༣༡ བར་ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་
པའྱི་འག་ོགོན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཟུར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། (ཟུར་འཛར་ ༥)ཤུའདས་ལ་ོབཅུ་བཞྱི་རྱིང་ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་
དངུལ་ནས་ཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཤུ༢༥༠༦་༦༠ཤུརྒྱུན་གོན་ཐགོ་བཏང་བར་བརེན་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏང་དགསོ་
བྱུང་མདེ། 

ག༽ ལ་ོལྟར་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་ཁོངས་ནས་འགོ་གོན་བསྱི་ཚགས་སམ། དངོས་སུ་བེད་
སདོ་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་ད་ེཉྱིད་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་རྐྱནེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་གྱི་
རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་འག་ོགོན་བཀའ་འཁྲོལ་དང་དངོས་སོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཟུར་འབུལ་ལྟར་ཡྱིན། (ཟུར་
འཛར་ ༦)ཤུའདས་ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ལས་དངོས་སོང་འཐེན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཤུ༢༢༠༢་༧༠ཤུབེད་
སདོ་གཏངོ་ཐུབ་མདེ་རྐྱནེ་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་ཡདོ།ཤུཤུཤུ 

 

༢། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༥ ཙམ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུས་ཤྱིང། སྐབས་ད་ེདུས་དངུལ་ཁང་སེད་
འབབ་གང་ཙམ་ཡོད་པས།ཤུགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྤུངས་གསོག་གྱིས་སེད་འབབ་ནས་གཞུང་གོན་གཏོང་དམྱིགས་སུ་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བཙུགས་པ་རདེ་ད།ེ རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཏ་ེསེད་ཀ་ཆུང་དུ་འག་ོ
མུས་གནས་སྟངས་འགོ །ཐགོ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོང་དཀའ་ཡང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་ལ་ོ
ལྟར་བོད་མྱིར་ཤ་ཚ་ཅན་གྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་བ་ཁག་གྱི་ལག་དབེ་སྔོན་པའོ་ིའབུལ་འབབ་མ་དངུལ་ཐོག་སོན་བཞྱིན་པ་དང་། 
མ་དངུལ་འདྱིའྱི་སདེ་འབབ་སྔནོ་རྱིས་ལ་ཕན་པ་ལ་ོལྟར་འཆར་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 

རྱིས་ལ།ོ 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 

སོར་ས་ཡ། འཕར་འབབ།ཤུསརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ། 

༢༠༠༠་་་་༠༡ ༣༦་༦༥   
༢༠༡༠་་་༡༡ ༡༧༨་༣༤ ༡༤༡་༦༩ ༣༨༦་༦༠ 
༢༠༢༠་་་༢༡ ༣༠༡་༩༨ ༡༢༣་༦༤ ༦༩་༣༣ 

 

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཐགོ་མ་འཛུགས་སྐབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ མ་ར་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡།༣།༣༡ ཉྱིན་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༦་༦༥ ཡྱིན་པ་དང་ ༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་ལ་ོབཅུའྱི་རྱིང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༦༩ 
འཕར་ཏེ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༨་༣༤ ཆགས་འདུག འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ཤུ༣༨༦་༦༠ བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ 
༢༠༢༡།༣།༣༡ བར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༣་༦༤ འཕར་ཆ་བསན་ཏ་ེགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཁནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༣༠༡་༩༨ ཀྱི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༩་༣༣ བེད་ཀྱི་འདུག འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གནས་
སྟངས་དང་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་གཟྱིགས་བདའེྱི་སླད་ཕུལ་ཡདོ། (ཟུར་འཛར་ ༧) 
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༣། ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ།  
མ་དངུལ་འདྱི་དབུས་སའྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་ཁངོས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལ་ོམང་རྱིང་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་དངུལ་ལྷག་དང་། དའེྱི་སེད་
འབབ། འཛིན་སོང་བརྒྱ་ཆ་དང་།  ཞལ་འདེབས། གཞན་རག་རྱིག་བཅས་ནས་གསོག་འཇོག་བས་པའྱི་དངུལ་འབབ་ཡྱིན། 
མ་དངུལ་འདྱི་དག་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརང་བདག་མ་དངུལ་ཡྱིན་པར་སོང་རྒྱུན་གོན་དང་རོགས་དངུལ་མེད་པའྱི་ལས་
འཆར་ཁག་ལ་འག་ོགོན་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད། རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༠༩༌༌༌༡༠ཤུནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་ནས་གོང་གསལ་འག་ོ
གོན་བཏང་བ་ལ་བརནེ་ནས་ཡུལ་ཐང་འཕར་འབབ་ལྟར་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་ད་ེཙམ་བྱུང་མྱི་འདུག བསྡོམས་འབོར་འདྱིའྱི་
ནང་ནང་སྱིད་དང་འཕྲདོ་བསྟེན། ཤེས་རྱིག་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཟུར་བཀལོ་ཡང་ཚུད་ཡོད། 
 

རྱིས་ལ།ོ སྱིར་བཏང་མ་དངུལ།ཤུསོར་ས་ཡ། འཕར་འབབ།ཤུསརོ་ས་ཡ། འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ། 
༢༠༠༠་་་་༠༡ ༢༨༦་༦༩   
༢༠༡༠་་་༡༡ ༥༡༦་༩༣ ༢༣༠་༢༤ ༨༠་༣༡ 
༢༠༢༠་་་༢༡ ༡༥༣༢་༢༡ ༡༠༡༥་༢༨ ༡༩༦་༤༡ 

 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡།༣།༣༡ ཉྱིན་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཁོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༦་༦༩ ཡོད་ཐོག་ 
༢༠༡༡།༣།༣༡ བར་ལ་ོབཅུའྱི་རྱིང་འཕར་འབབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༠་༢༤ བསན་ཏ་ེཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༡༦་༩༣ བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པའྱི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠་༣༡ བེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ ༢༠༢༡།༣།༣༡ བར་ལོ་བཅུའྱི་རྱིང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༡༠༡༥་༢༨ བསན་ཏ་ེཁོན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༣༢་༢༡ ཆགས་པ་དའེྱི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༩༦་༤༡ བདེ་ཀྱི་འདུག 
ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་བསྡོམས་འབོར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༣༢་༢༡ ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
ཁངོས་དབེ་སེལ་སྱིག་འཛུགས་བཞྱིའྱི་ནང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦༣༧་༦༨ཤུཡོད་པ་དང་།ཤུད་ེའཕྲོས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༩༤་༥༣ཤུ
ནང་ནས་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༧༣༨་༢༥ དང་།ཤུཕོགས་བསྡོམས་མ་
དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་ནང་སྱིད་དང་འཕྲདོ་བསྟེན་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༦་༢༨ ཡྱིན་འདུག 
(ཟུར་འཛར་ ༨)  
དབུས་ལས་ཁུངས་ཆ་ེཁག་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཁངོས་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་
ཡ་ ༧༢་༦༠ དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༥༧་༦༥ ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་
རགོས་ཏ་ེབཀར་བཅུག་ (Reserve Fund) ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༧་༤༨ དང་། ཕྱིར་སླགོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་རགོས་དངུལ་བདེ་
སོད་གཏོང་བསྡད་ (Fund Pending Utilization) ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༩་༣༩ བཅས་གཉྱིས་ནས་འག་ོགོན་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༡༣༣་༩༠ བཏང་འདུག  ཡྱིན་ནའང་ཤེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་མ་དངུལ་རྱིམ་བཞྱིན་འཕར་ཏ་ེཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༢༠༩་༨༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 
 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ནས་བཟུང་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ གསོལ་བསྩལ་
གནང་བ་ནས་བཟུང་མ་དངུལ་འཕར་ཏ་ེཤུ༢༠༢༡།༣།༣༡ཤུབར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༧་༡༨ཤུ ཡྱིན་འདུག་པ་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ཤུ༩་༦༢ཤུལས་མེད་པ་དང་།ཤུཁབ་ཁངོས་དོན་ཁང་ཚང་མའྱི་མ་དངུལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་
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ས་ཡ་ ༣༡༤་༨༩ཤུབདེ་ཀྱི་འདུག  དནོ་ཁང་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཟུར་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། (ཟུར་འཛར་ ༩) དབུས་
ས་ེལེན་ཁང་དང་ཁབ་ཁངོས་ཡན་ལག་ཁག་གྱི་མ་དངུལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༠་༣༥ ལས་ལྷག་མེད། 
 

ཚོགས་པ་དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལྟར་ལོ་རེའྱི་ཡོང་འབབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཤུ༨༥ཤུལོ་ད་ེགའྱི་རྱིང་འགོ་སོང་བཏང་ཟྱིན་པ་
དགོས།ཤུཅྱི་སྟ་ེལོ་རང་བཀག་ནང་འག་ོགོན་གཏོང་ཐུབ་མེད་ཚ་ེལོ་ལྔའྱི་ནང་ཚུན་ངེས་པར་དུ་འགོ་གོན་བཏང་ཟྱིན་པ་དགོས་
ཤྱིང་།ཤུད་ེལྟར་མ་བྱུང་ཚ་ེདངུལ་འབབ་དེའྱི་ཐགོ་གཞུང་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་ཤུ༣༠ཤུའབུལ་དགསོ་ཡདོ་པས།ཤུལས་ཁུངས་ར་ེར་ེབཞྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤུ 
 
 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
སྙན་ཐ་ོའདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངསོ་ཡདོ་མ་
དངུལ་གནས་སྟངས་མཁེན་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་དང་བཅས། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན། ། 
 
  



54 

༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༡༩༨༠ ནས་ ༢༠༠༦༌༌༌༢༠༠༧ བར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ེའབབ་ཁངོས་ནས་སྔནོ་རྱིས་ལ་ཕན་
པར་ཕུལ་བ།           ཟུར་འཛར། ༡ 

ཕྱི་ལ།ོ དཔལ་ལས། ཡྱིད་ལས། བད་ེདནོ། ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན། བསྡམོས། 
1980 - 600,000 - - 600,000 

1981 - 644,090 - - 644,090 

1982 - 660,946 - - 660,946 

1983 200,000 550,000 - - 750,000 

1984 600,000 550,000 - - 1,150,000 

1985 600,000 500,000 - - 1,100,000 

1986 600,000 800,000 - - 1,400,000 

1987----1988 600,000 800,000 - - 1,400,000 

1988---1989 1,365,000 35,000 - - 1,400,000 

1989----1990 1,750,265 383,068 - - 2,133,333 

1990---1991 531,936 1,250,000 - - 1,781,936 

1991----1992 1,579,346 2,500,000 300,000 - 4,379,346 

1992----1993 7,400,000 2,400,000 1,200,000 - 11,000,000 

1993---1994 13,240,022 - - 1,813,698 15,053,720 

1994----1995 5,890,000 6,600,000 2,510,000 - 15,000,000 

1995----1996 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

1996---1997 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

1997----1998 - 2,000,000 5,000,000 - 7,000,000 

1998----1999 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

1999---2000 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

2000----2001 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

2001---2002 - 2,000,000 4,000,000 - 6,000,000 

2002----2003  1,000,000 2,000,000  3,000,000 

2003----2004  1,000,000 2,000,000  3,000,000 

2004---2005  1,000,000 2,000,000  3,000,000 
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2005---2006  1,000,000 3,000,000  4,000,000 

2006---2007  1,000,000 3,000,000  4,000,000 

བསྡམོས། 34,356,569 37,273,104 45,010,000 1,813,698 118,453,371 

 

 

༄༅། །བདོ་མྱི་རང་གྱི་དཔྱ་དངུལ་དང་གཞན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སྱི་ཡངོས་ཀྱི་འག་ོ
གནོ་ལ་ཕན་པའྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།        ཟུར་འཛུར། ༢ 

རྱིས་ལ།ོ 

 བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོགོན་གནས་
སྟངས། ཁོན་བསྡམོས་

དངསོ་སངོ་
གནས་སྟངས། 

དཔྱ་དངུལ་དང་
གཞན་བསྡུ་དངུལ་
འབབ་བསྡམོས། 

 ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་འག་ོ
གོན་ལ་ཕན་པའྱི་བརྒྱ་

ཆ། རྒྱུན་གནོ། 
དམྱིགས་
བསལ། 

དམྱིགས་
བཀར། 

དངསོ་སངོ་། དངསོ་སངོ་། དངསོ་སངོ་། དངསོ་སངོ་། དངསོ་སངོ་། 

2000..01 273.40 26.43 354.28 654.12 27.29 4.17 

2001..02 240.89 29.22 379.01 649.12 46.05 7.09 

2002..03 265.86 26.42 397.75 690.03 46.78 6.78 

2003..04 263.55 27.17 449.27 740.00 54.77 7.40 

2004..05 246.09 39.66 381.27 667.01 64.87 9.73 

2005..06 255.64 34.77 481.91 772.32 56.38 7.30 

2006..07 279.34 35.40 400.33 715.07 52.20 7.30 

2007..08 360.00 48.13 435.51 843.63 57.67 6.84 

2008..09 349.95 59.73 478.56 888.24 86.75 9.77 

2009..10 481.37 68.81 445.84 996.02 81.57 8.19 
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2010..11 568.39 32.25 447.92 1048.56 122.24 11.66 

2011..12 537.81 20.63 481.05 1039.50 99.05 9.53 

2012..13 611.56 38.80 494.37 1144.72 103.68 9.06 

2013..14 555.86 32.52 605.63 1194.01 106.47 8.92 

2014..15 709.69 76.74 745.68 1532.11 119.34 7.79 

2015..16 659.39 51.52 908.99 1619.90 190.63 11.77 

2016..17 795.76 150.13 1060.27 2006.15 154.84 7.72 

2017..18 855.67 235.13 1146.92 2237.73 201.28 8.99 

2018..19 857.13 266.06 1110.72 2233.91 160.36 7.18 

2019..20 671.69 308.62 1427.72 2408.02 174.18 7.23 

2020..21 696.18 321.95 930.13 1948.25 287.51 14.76 

ཁནོ་བསྡམོས་དང་ཆ་སྙམོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ། 26028.43 2293.90 8.81 
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༄༅།ཤུ།རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ཤུནས་ཤུ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ཤུབར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་གཤམ་གསལ།ཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཟུར་འཛར།ཤུ༣  

  
སྔནོ་རྱིས་དང་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།  ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ། 

ཟུར་
བཀལོ་
སྱིར་
བཏང་མ་
དངུལ་
བསྡམོས། 

སྔནོ་རྱིས།ཤུ
གཏན་
འཇགས།ཤུ
ཟུར་བཀལོ་
བཅས་ཁོན་
བསྡམོས་
སོར། 

རྱིས་ལ།ོ སྔནོ་རྱིས་
མ་དངུལ། 

གཏན་
འཇགས་
མ་

དངུལ། 

དཔལ་
འབརོ་
དབེ་
སལེ་
ཡོད་པའྱི་
ཚགོས་
པ་ཁག 

ཆསོ་
རྱིག་
ལས་
ཁུངས། 

འཕྲདོ་
བསྟནེ་
ལས་
ཁུངས། 

འཕྲདོ་
བསྟནེ་
ཁབ་
ཁུངས། 

ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས། 

སམ་བ་ོ
ཊ་ལས་
ཁུངས། 

ནང་སྱིད་
ལས་
ཁུངས། 

ནང་
སྱིད་
ཁབ་
ཁངོས། 

ཕྱི་དྱིལ་
ལས་
ཁུངས། 

ཕྱི་དྱིལ་
ཁབ་
ཁངོས། 

དབུས་
ས་ེལེན་
ཁང་
དང་།ཤུ
ཁབ་
ཁངོས་
ཡྱིན་
ལག 

 ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། ས་ཡ། 
2000..2001 29.42 36.65 56.21 6.80 12.62 (1.09) 0.01   13.74 14.63 5.03 99.34 79.42 286.69 352.76 

2001..2002 29.52 44.58 23.22 10.94 18.56 0.01 44.38   8.69 20.04 3.90 95.36 109.48 334.56 408.66 

2002..2003 30.50 64.77 69.03 17.83 23.52 13.31 19.69 1.18 17.05 29.11 3.81 106.63 99.51 400.68 495.95 

2003..2004 36.51 70.67 110.14 21.78 27.19 20.44 (14.18) 1.18 28.69 39.41 4.17 93.35 111.70 443.85 551.03 

2004..2005 49.55 87.46 57.75 27.05 29.06 24.70 (7.94) 1.18 33.09 31.97 4.48 104.92 109.52 415.77 552.78 

2005..2006 73.68 110.85 57.68 27.77 27.27 29.18 (14.45) 1.18 66.49 32.25 7.34 93.69 105.67 434.08 618.61 
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*རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད།  

2006..2007 88.81 121.47 80.76 19.48 19.62 33.04 (11.87) 1.18 85.78 30.36 7.19 115.30 110.83 491.66 701.94 

2007..2008 123.94 122.08 101.49 15.84 18.50 35.53 (7.06) 1.50 86.13 29.58 7.62 130.22 115.64 534.99 781.00 

2008..2009 191.94 156.51 108.53 16.14 15.82 31.90 0.04 1.70 90.62 29.82 3.79 125.96 125.75 550.07 898.51 

2009..2010 213.85 170.66 132.58 25.16 (0.69) 43.87 (0.30) 2.21 184.66 33.31 4.41 153.74 108.40 687.35 1071.86 

2010..2011 269.07 178.34 132.34 31.41 (9.54) 28.16 0.79 2.61 67.65 32.49 4.23 146.34 80.44 516.93 964.34 

2011..2012 320.15 194.25 145.16 52.01 13.56 26.76 (0.29) 6.08 56.15 40.36 5.01 145.45 47.40 537.64 1052.04 

2012..2013 343.29 201.43 171.46 62.52 23.54 22.99 (15.54) 20.16 55.11 29.51 5.96 168.27 38.36 582.33 1127.05 

2013..2014 474.17 208.57 198.56 66.32 16.69 24.19 (4.46) 38.69 33.85 39.60 6.53 203.25 35.75 658.97 1341.71 

2014..2015 505.23 228.13 212.30 62.35 17.89 21.84 15.86 60.13 1.42 42.92 6.85 217.46 26.75 685.77 1419.13 

2015..2016 740.51 251.95 227.05 59.08 21.66 25.97 (19.69) 76.58 20.38 47.08 7.23 251.04 25.11 741.48 1733.95 

2016..2017 871.10 269.20 251.66 66.87 49.14 29.76 (32.95) 93.67 70.37 53.56 24.30 262.20 15.46 884.03 2024.32 

2017..2018 1016.74 278.35 367.55 70.30 48.08 33.37 (95.17) 101.77 100.40 53.46 25.56 279.06 8.33 992.71 2287.80 

2018..2019 1324.84 284.61 488.62 69.21 47.57 38.54 (143.96) 103.16 144.19 55.87 12.39 311.34 3.23 1130.17 2739.61 

2019..2020 1522.14 294.98 575.08 69.53 54.68 53.33 (147.74) 115.17 194.99 68.92 12.80 305.06 1.55 1303.35 3120.47 

*2020..2021 
1865.97 301.98 637.68 72.60 57.65 76.49 (133.90) 209.86 207.18 79.78 9.62 314.89 0.35 1532.21 3700.17 
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༄༅།ཤུ།རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ཤུནས་ཤུ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ཤུབར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་།ཤུ       ཟུར་འཛར།ཤུ༤ 
 

¯ÛÅ-¾ôü ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾ü ºw¼-ºzz-ÇKô¼ü ¾ô-¼ïºÛ-zM-Vü ¾ô-zTßºÛ-¤±¤Å-zM-Vü 

2000..2001      29,415,421      

  

2001..2002       29,522,944        107,523.00      0.37  

2002..2003       30,500,226        977,282.00      3.31  

2003..2004       36,507,531      6,007,305.00      19.70  

2004..2005       49,547,051      13,039,520.00     35.72  

2005..2006       73,683,654      24,136,603.00      48.71  

2006..2007       88,809,942      15,126,288.00     20.53  

2007..2008      123,935,516      35,125,574.00     39.55  

2008..2009      191,937,360      68,001,844.00     54.87  

2009..2010      213,850,688      21,913,328.00      11.42  

2010..2011    269,067,643      55,216,955.00     25.82      814.72  

2011..2012      320,147,570      51,079,927.00      18.98  

  

2012..2013      343,291,479      23,143,909.00      7.23  

2013..2014      474,171,478     130,879,999.00     38.13  

2014..2015      505,232,749      31,061,271.00      6.55  

2015..2016      740,514,613     235,281,864.00     46.57  

2016..2017      871,095,185     130,580,572.00     17.63  

2017..2018     1,016,740,157     145,644,972.00      16.72  
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*རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། 

 

༄༅།ཤུ།རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༠༧༌༌༌༢༠༠༨ཤུནས་རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ཤུབར་ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གནོ་དང་དངསོ་སངོ་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།         ཟུར་འཛར།ཤུ༥ 

¯ÛÅ-¾ôü 

  

hq¾-º‚ô¼-hïz-

Bï¾-»ôh-qºÛ-

±ôGÅ-q-DG 

VôÅ-¼ÛG-

¾Å-DÞPÅü 

ºyôh-zÇeïm-

¾Å-DÞPÅü 

ºyôh-zÇeïm-

Ez-DôPÅü 

ÁïÅ-¼ÛG-

¾Å-DÞPÅü 

Å¤-„Ëô-‡-

¾Å-DÞPÅü 

mP-ÆÛh-

¾Å-DÞPÅü 

mP-ÆÛh-

Ez-DôPÅü 

xÛ-iÛ¾-

¾Å-DÞPÅü 

xÛ-iÛ¾-

Ez-DôPÅü 

hzÞÅ-Çoï-¾ïm-DP-

hP.ü Ez-DôPÅ-

»m-¾G 

Þ̧¼-z;ô¾-¤-hPÞ¾-

mÅ-Mãm-Iôm-hPôÅ-

ÅôP-zÇkô¤Åü  

Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü 

2007..2008 1.28 0.88 2.27 15.83 1.90 6.99 5.31 10.10 0.00 5.32 0.00 49.87 

2008..2009 1.28 0.79 3.23 15.91 2.45 10.89 7.18 11.47 0.00 8.42 3.21 64.83 

2009..2010 5.63 4.32 2.84 23.40 7.06 15.69 20.47 12.50 0.00 16.55 3.62 112.09 

2010..2011 6.31 5.13 5.39 23.35 7.61 24.89 26.43 13.37 0.00 20.00 4.08 136.56 

2011..2012 6.22 5.51 5.78 25.76 9.82 33.30 27.09 15.53 0.00 17.14 4.59 150.73 

2012..2013 6.62 6.12 6.34 25.21 11.40 39.04 30.22 16.94 0.00 20.97 4.67 167.52 

2013..2014 7.61 6.78 4.68 24.98 15.95 49.76 33.71 17.28 0.00 22.35 5.29 188.41 

2014..2015 9.68 8.45 6.80 26.74 16.59 55.39 42.85 17.14 0.00 18.82 9.02 211.48 

2015..2016 11.35 8.57 4.73 27.01 20.04 55.41 48.43 14.68 0.00 14.22 4.07 208.51 

2018..2019     1,324,839,105     308,098,948.00     30.30  

2019..2020     1,522,139,956     197,300,851.06      14.89  

2020..2021   1,865,970,924    343,830,967.78     22.59      593.50  
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2016..2017 13.13 8.99 10.14 29.93 18.01 62.48 56.98 14.93 0.00 12.11 4.30 231.00 

2017..2018 16.43 5.88 12.47 35.83 15.02 66.07 55.94 15.83 0.00 13.09 4.84 241.40 

2018..2019 18.19 5.90 12.57 41.01 18.42 66.37 55.40 14.45 0.12 7.49 4.60 244.52 

2019..2020 14.64 5.79 12.49 39.64 18.90 64.01 56.26 14.65 0.16 14.32 4.50 245.36 

*2020..2021 
23.02 5.70 8.30 56.74 18.79 55.39 60.15 11.09 0.24 10.32 4.56 254.32 

Eôm-zÇkô¤Å-ÇKô¼-Å-»ü 2506.60 

* རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། 

 

༄༅།ཤུ།རྱིས་ལ་ོཤུ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ཤུནས་ཤུ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ཤུརྱིང་གྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གནོ་དང་དམྱིགས་བསལ་འག་ོགནོ་བཀའ་འཁྲལོ་དང་དངསོ་སངོ་གྱི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 
                           ཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུ                                                               ཤུ               ཟུར་འཛར།ཤུ༦ 

¯ÛÅ-¾ôü 

 Mãm-Iômü   h¤ÛGÅ-zÅ¾ü   zÇkô¤Åü  

 z;º-ºFô¾ü   hPôÅ-ÅôP.ü   ¿ËG-zÇkhü   z;º-ºFô¾ü   hPôÅ-ÅôPü   ¿ËG-zÇkhü   z;º-ºFô¾ü   hPôÅ-ÅôP.ü   ¿ËG-zÇkhü  zM-Vü 

 Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü   Å-»ü  Å-»ü 

2000..01 89.35 72.84 16.52 37.11 26.43 10.68 126.46 99.27 27.20 21.51 

2001..02 98.92 80.29 18.63 42.24 29.22 13.02 141.16 109.51 31.65 22.42 

2002..03 104.50 89.06 15.43 35.59 26.42 9.17 140.08 115.48 24.60 17.56 

2003..04 98.05 89.59 8.47 49.44 27.17 22.27 147.50 116.76 30.74 20.84 

2004..05 104.17 86.85 17.31 63.79 39.66 24.14 167.96 126.51 41.45 24.68 

2005..06 109.77 89.91 19.86 60.15 34.77 25.38 169.92 124.68 45.24 26.63 
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2006..07 115.57 101.77 13.80 59.52 35.40 24.12 175.09 137.17 37.93 21.66 

2007..08 124.12 107.98 16.14 64.90 48.13 16.77 189.02 156.11 32.91 17.41 

2008..09 147.75 127.80 19.96 94.08 59.73 34.36 241.83 187.52 54.31 22.46 

2009..10 155.84 135.44 20.40 104.07 68.81 35.26 259.91 204.25 55.66 21.42 

2010..11 214.06 194.23 19.83 41.53 32.25 9.27 255.59 226.48 29.10 11.39 

2011..12 211.39 182.67 28.72 29.61 20.63 8.97 240.99 203.30 37.69 15.64 

2012..13 247.77 212.71 35.06 65.28 38.80 26.48 313.05 251.51 61.54 19.66 

2013..14 276.40 218.79 57.60 192.11 32.52 159.60 468.51 251.31 217.20 46.36 

2014..15 311.27 251.65 59.62 115.19 76.74 38.45 426.46 328.38 98.08 23.00 

2015..16 327.79 252.16 75.63 94.96 51.52 43.43 422.75 303.68 119.06 28.16 

2016..17 341.77 256.17 85.60 205.93 150.13 55.80 547.70 406.30 141.40 25.82 

2017..18 375.91 285.68 90.23 320.30 235.13 85.16 696.20 520.81 175.39 25.19 

2018..19 391.72 291.57 100.15 388.28 266.06 122.22 780.00 557.63 222.37 28.51 

2019..20 395.84 299.90 95.94 499.72 308.62 191.11 895.56 608.52 287.05 32.05 

2020..21 407.40 304.93 102.47 650.38 320.74 329.64 1057.78 625.67 432.11 40.85 

Eôm-zÇkô¤Å-ÇKô¼-Å-»ü 2202.70  
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༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་འབབ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།         
                 ཟུར་འཛར། ༧               

¯ÛÅ-¾ôü Gbm-ºWGÅ-¤-hPÞ¾ü ºw¼-ºzzü ¾ô-¼ïºÛ-zM-Vü ¾ô-zTßºÛ-¤±¤Å-zM-Vü 

2000..2001 36,650,000   

  

2001..2002 44,580,000 7,930,000 21.64 

2002..2003 64,770,000 20,190,000 45.29 

2003..2004 70,670,000 5,900,000 9.11 

2004..2005 87,460,000 16,790,000 23.76 

2005..2006 110,850,000 23,390,000 26.74 

2006..2007 121,470,000 10,620,000 9.58 

2007..2008 122,080,000 610,000 0.50 

2008..2009 156,510,000 34,430,000 28.20 

2009..2010 170,660,000 14,150,000 9.04 

2010..2011 178,340,000 7,680,000 4.50     386.60  

2011..2012 194,250,000 15,910,000 8.92 

  

2012..2013 201,430,000 7,180,000 3.70 

2013..2014 208,568,972 7,138,972 3.54 

2014..2015 228,127,658 19,558,686 9.38 

2015..2016 251,949,586 23,821,928 10.44 

2016..2017 269,197,279 17,247,693 6.85 

2017..2018 278,348,538 9,151,259 3.40 
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2018..2019 284,607,162 6,258,624 2.25 

2019..2020 294,975,796 10,368,634 3.64 

2020..2021 301,979,822 7,004,026 2.37     69.33  

 

༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་ཁག་གྱི་ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།  

                 ཟུར་འཛར། ༨ 

¯ÛÅ-¾ôü 

hq¾-º‚ô¼-hïz-

Bï¾-»ôh-qºÛ-

±ôGÅ-q-DG 

VôÅ-¼ÛG-

¾Å-

DÞPÅü 

ºyôh-

zÇeïm-

¾Å-

DÞPÅü 

ÁïÅ-¼ÛG-

¾Å-DÞPÅü 

mP-

ÆÛh-

¾Å-

DÞPÅü 

xÛ-iÛ¾-

¾Å-

DÞPÅü 

xÛ-iÛ¾-

Ez-

DôPÅü 

Å¤-„Ëô-

‡-¾Å-

DÞPÅü 

hzÞÅ-

Çoï-¾ïm-

DP-

hP.ü 

Ez-

DôPÅ-

»m-

¾G 

hq¾-

º‚ô¼-wÞh-

qºÛ-xôGÅ-

zÇkô¤Å-¤-

hPÞ¾-mP-

±ßh-qºÛ-

hzÞÅ-ÅºÛ-

¾Å-DÞPÅ-

zÇkô¤Åü 

xôGÅ-

zÇkô¤Å-

¤-hPÞ¾-

mP-±ßh-

qºÛ-

hzÞÅ-

ÅºÛ-¾Å-

DÞPÅ-

zÇkô¤Åü 

ºyôh-

zÇeïm-

Ez-

DôPÅü 

mP-

ÆÛh-

Ez-

DôPÅü 

xôGÅ-

zÇkô¤Å-¤-

hPÞ¾-mP-¤-

±ßh-qºÛ-Ez-

DôPÅ-Å-

GmÅ-DG-GÛ-

uÛ¼-zbP-¤-

hPÞ¾-

zÇkô¤Åü 

Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-

Þ̧¼-z;ô¾-¤-

hPÞ¾ü 

Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü Å-»ü 

2000..2001 56.21 6.80 12.62 0.01 13.74 5.03 99.34   79.42 216.95 273.16 (1.09) 14.63 13.53 286.69 

2001..2002 23.22 10.94 18.56 44.38 8.69 3.90 95.36   109.48 291.30 314.52 0.01 20.04 20.04 334.56 

2002..2003 69.03 17.83 23.52 19.69 17.05 3.81 106.63 1.18 99.51 289.22 358.25 13.31 29.11 42.43 400.68 

2003..2004 110.14 21.78 27.19 (14.18) 28.69 4.17 93.35 1.18 111.70 273.86 384.00 20.44 39.41 59.85 443.85 
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2004..2005 57.75 27.05 29.06 (7.94) 33.09 4.48 104.92 1.18 109.52 301.35 359.10 24.70 31.97 56.67 415.77 

2005..2006 57.68 27.77 27.27 (14.45) 66.49 7.34 93.69 1.18 105.67 314.96 372.65 29.18 32.25 61.43 434.08 

2006..2007 80.76 19.48 19.62 (11.87) 85.78 7.19 115.30 1.18 110.83 347.51 428.26 33.04 30.36 63.40 491.66 

2007..2008 101.49 15.84 18.50 (7.06) 86.13 7.62 130.22 1.50 115.64 368.39 469.88 35.53 29.58 65.11 534.99 

2008..2009 108.53 16.14 15.82 0.04 90.62 3.79 125.96 1.70 125.75 379.81 488.35 31.90 29.82 61.72 550.07 

2009..2010 132.58 25.16 (0.69) (0.30) 184.66 4.41 153.74 2.21 108.40 477.60 610.17 43.87 33.31 77.17 687.35 

2010..2011 132.34 31.41 (9.54) 0.79 67.65 4.23 146.34 2.61 80.44 323.94 456.28 28.16 32.49 60.65 516.93 

2011..2012 145.16 52.01 13.56 (0.29) 56.15 5.01 145.45 6.08 47.40 325.36 470.52 26.76 40.36 67.12 537.64 

2012..2013 171.46 62.52 23.54 (15.54) 55.11 5.96 168.27 20.16 38.36 358.37 529.84 22.99 29.51 52.49 582.33 

2013..2014 198.56 66.32 16.69 (4.46) 33.85 6.53 203.25 38.69 35.75 396.63 595.19 24.19 39.60 63.78 658.97 

2014..2015 212.30 62.35 17.89 15.86 1.42 6.85 217.46 60.13 26.75 408.71 621.01 21.84 42.92 64.76 685.77 

2015..2016 227.05 59.08 21.66 (19.69) 20.38 7.23 251.04 76.58 25.11 441.38 668.43 25.97 47.08 73.05 741.48 

2016..2017 251.66 66.87 49.14 (32.95) 70.37 24.30 262.20 93.67 15.46 549.05 800.71 29.76 53.56 83.32 884.03 

2017..2018 367.55 70.30 48.08 (95.17) 100.40 25.56 279.06 101.77 8.33 538.33 905.88 33.37 53.46 86.83 992.71 

2018..2019 488.62 69.21 47.57 (143.96) 144.19 12.39 311.34 103.16 3.23 547.14 1035.76 38.54 55.87 94.41 1130.17 

2019..2020 575.08 69.53 54.68 (147.74) 194.99 12.80 305.06 115.17 1.55 606.03 1181.11 53.33 68.92 122.25 1303.35 

⁎
2020..2021 637.68 72.60 57.65 (133.90) 207.18 9.62 314.89 209.86 0.35 738.25 1375.94 76.49 79.78 156.28 1532.21 

* རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། 
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༄༅།ཤུ།སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གནས་བབ་གཤམ་གསལ།ཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཤུཟུར་འཛར།ཤུ༩ 

¯ÛÅ-¾ôü 

Í-¼Û-hôm-

DPü 

ÅÞh-ÅÛ-hôm-

DP.ü 

ÍÛm-¾m-hôm-

DP.ü 

Íô-ÅÛ-‡ô-¾Û-»-

hôm-DP.ü 

ZÛ-ÈôP-hôm-

DP.ü 

z¾-»Þ¾-hôm-

DP.ü 

¼Þ-ÅôG-hôm-

DP.ü 

Ç~¼-ÅÛ¾-hôm-

DP.ü 

qï-¼Û-ÅÛ-ºƒï¾-

¤fÞhü 

¿Ëô-Í-wÛ-¼Û-;-

hôm-DP.ü 

fºï-¶m-hôm-

DP.ü 

hôm-GTôh-DG-GÛ-

zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼-Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼- 

Å-»ü 

ÈÛm-ÇKô¼-Å-»ü 

2000..2001 17.94 11.83 14.02 0.80 0.64 3.33 0.00 0.16 0.00 (0.03) 50.66 99.34 

2001..2002 12.18 12.42 15.08 0.72 (0.53) 3.30 0.00 0.77 0.00 (0.04) 51.46 95.36 

2002..2003 5.59 13.13 29.87 1.09 (0.60) 3.93 0.00 2.19 0.00 (0.08) 51.51 106.63 

2003..2004 0.49 11.39 25.83 1.69 (5.06) 3.14 0.00 (0.11) 0.00 0.46 55.52 93.35 

2004..2005 (3.21) 16.73 26.13 1.55 0.43 3.81 0.00 2.06 0.00 0.36 57.06 104.92 

2005..2006 (7.31) 17.09 15.35 1.94 (7.97) 2.57 0.00 1.56 7.94 0.32 62.21 93.69 

2006..2007 1.34 15.53 14.50 2.34 9.41 1.40 2.83 1.80 3.89 0.38 61.89 115.30 

2007..2008 0.60 19.70 17.70 (4.54) 18.14 2.57 2.72 2.33 4.38 0.51 66.10 130.22 

2008..2009 0.68 16.34 17.80 (3.24) 22.42 0.50 2.45 2.23 4.29 0.50 61.99 125.96 

2009..2010 1.83 15.24 16.64 5.11 29.42 0.80 2.52 2.62 4.69 0.56 74.31 153.74 

2010..2011 2.44 12.32 17.14 0.95 30.35 0.56 4.48 2.69 5.64 0.62 69.15 146.34 

2011..2012 1.91 14.74 15.45 1.81 30.69 0.46 5.42 2.08 4.12 0.60 68.17 145.45 

2012..2013 2.26 16.17 18.02 16.04 22.53 0.35 6.64 2.17 3.64 0.56 79.88 168.27 

2013..2014 4.30 24.27 18.96 20.02 25.63 0.38 7.62 0.41 4.07 0.59 97.00 203.25 

2014..2015 12.50 31.14 15.09 23.34 8.13 0.33 8.67 0.50 4.38 0.53 112.86 217.46 

2015..2016 15.40 27.39 18.65 21.79 33.15 0.32 6.29 (0.10) 4.26 0.40 123.50 251.04 
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2016..2017 14.20 30.08 21.93 19.10 46.87 0.30 4.44 (0.05) 3.50 0.33 121.49 262.20 

2017..2018 15.22 32.93 20.38 20.30 54.84 0.41 4.04 2.03 3.29 0.37 125.25 279.06 

2018..2019 16.66 33.33 18.89 19.84 75.93 1.34 3.96 0.05 4.24 1.05 136.04 311.34 

2019..2020 14.91 35.68 26.02 14.15 54.26 1.35 3.86 0.66 1.58 1.94 150.67 305.06 

*2020..2021 
14.17 35.55 25.45 14.52 56.81 1.32 3.06 0.92 0.89 1.94 160.26 314.89 

 

* རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་དང་མ་ཟྱིན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཚུད་ཡོད། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ ལ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ   

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༤ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་
ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན་གནང་བར་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཕེབས་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱི་རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡྱིན་དུས། ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དརེ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བངས་ན་བསམས་བྱུང་། དའེྱི་རསེ་ལ་ཡྱིག་ཆ་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས། རསེ་མའྱི་
ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བག་ོགེང་འཁུར་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་
མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་སླེབས་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་ད་ེརྱིང་དང་པ་ོའད་ཞྱིག་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས། ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་སངས་ནས་ཞ་ེདག་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ངས་ཞུ་དགོས་གཙ་ོབ་ོད།ེ དང་པ་ོའདྱིའྱི་འཕར་འབབ་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་
དན་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་འགོ་དེར་བྱིས་འདུག དང་པ་ོལ་ོ ༡༠ རྱིང་མ་དངུལ་ད་ེཚ་ོའཕར་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
དང་། བར་སྐབས་ལ་ོ ༡༠ ནང་དུ་ཞ་ེདག་ཕྱིན་མེད་པ་ད།ེ ཟུར་བཀལོ་གྱི་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཡྱིན་ན། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ི
ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། དེས་རྐྱེན་པས་རེད་ཅེས་བྱིས་འདུག ད་ེལ་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིག་ནོར་འད་ཡྱིན་ན་གང་ཡྱིན་ན་ཤེས་མ་སོང་། ཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་
ལ་ "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ ༣ ཚེས ༣༡ ཉྱིན་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་བསྡོམས་འབོར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩་༤༢ ཡོད་ཐོག་ 
༢༠༡༡ ཟླ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་" ཞེས་བྱིས་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆེར་ ༣༡ ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་དན་གྱི་འདུག ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྱིས་
ལོའ་ིཟྱིན་མཚམས་ད་ེཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ནང་སྱིད་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གསུངས་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་འདྱིར་ཞུས་ན་ག་ར་ེ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མདོར་ན་ཤེས་རྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེའྱི་སྙན་ཐ་ོཟེར་ནའང་
འད། གྲུབ་འབས་མཇུག་ལ་གདནོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཁ་སང་ནན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ནང་སྱིད་ནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཕྱི་ལ་མ་དོན་པ་ད།ེ "གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ས་
ཡ་ ༨༠ གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་ནས་བཟུང་མ་དངུལ་འཕར་ཏེ་" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བྱིས་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་དངུལ་ད་ེད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་པ་དང་། མ་འངོས་པར་ལ་ོ ༥ ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་རག་
རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་དམ་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དེའྱི་མཇུག་གྱི་རེའུ་མྱིག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་ེར་ེབཞྱིན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ནང་སོང་བས་ནས་ཉྱིན་ལྔ་དྲུག་
རྱིང་སངས་ནའང་། ད་ལྟ་གང་ཡང་ཞུ་རྱིས་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་ལ་ོརེས་མའྱི་སྔོན་
རྱིས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ལས་བསྡོམས་གནས་སྟངས་ལ་ད་ོ
སང་བ་རྒྱུ་དང་། འག་ོགོན་གང་འད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་དང་ཁབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ ཡྱི་
མ་དངུལ་གནས་བབ་སྐོར་ལ་གནང་བ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱིས་དབུས་པས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
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བནོ་རྣམ་པ་དང་། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཚང་མས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་བར་བཀའ་
དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ ཀ༽ སྱི་བཤད་ནང་དུ་ "བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་སྐབས་
སུ་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཐངེས་ལྔ་བཏོན་པ་ལས། དའེྱི་སྔ་རསེ་སུ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལྟ་བུ་བཏོན་པ་བྱུང་མྱི་འདུག" ཞསེ་
འཁོད་འདུག ད་ེརྱིང་ས་ོསོས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་གྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་མཐངོ་ཡོང་དུས། ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་ཞ་ེདག་
ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཙང་། གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཞ་ེདག་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ བར་གྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ བར་གྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ།  
ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་
འབེལ་ནས་ངས་ཁ་སང་དྱི་བ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡༌༩༨ ཐོག་
ལ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་བསམ་པར་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡༌༩༨ འདྱི་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཞྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིགཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ད་ལྟའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡༌༩༨ ནང་དུ་བསྡོམས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངས་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡༌༩༨ ད་ེདབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་རང་གྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཚང་མས་མཁནེ་གྱི་རདེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་
འབབ་གཙ་ོབ་ོད་ེདེབ་སྔོན་པ་ོདང་། སུད་ཚོང་ཁག་གྱི་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ད་ེརེད། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་ནས། 
ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་ནང་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ས་གནས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་
པས་སུད་ཀྲར་ཚངོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་དང་བང་ལ་དྷ་ེཤྱིའྱི་ས་མཚམས་ད་ེདག་ལའང་ཚངོ་རྒྱག་མཁན་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས། ཁབ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཤྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོཞ་ེདག་འག་ོཐུབ་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལ་ོ 
༣ རྱིང་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོབས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙ་ོབེད་པའྱི་སྐབས་སུ། (Ludhiana) ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠ ར་ེ
གངས་ནས་བོད་མྱིས་སུད་ཀྲར་ཚོང་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོ
བ།ོ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠།༦༠ ཟརེ་བ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་མ་འགྱིག་པ་ཡོད་མ་རདེ། ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོད་ེཚོང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡདོ་
པ་རེད། ང་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ (Ludhiana) ལ་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་རདེ། ཧ་ལམ་ལ་ོ
རྒྱུས་ནང་དུ་ཐོག་མ་འད་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་བཙུགས་པར་བརེན་ནས་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཚོགས་པས་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཚོང་གང་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། (Ludhiana) 

ལ་མ་ཕེབས་པ་སུ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། (Ludhiana) ལ་མ་ཕེབས་པར་འགོ་ས་ཡོད་མ་རེད། ཕེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཚོང་པའྱི་
སྱིད་སྡུག་ནང་ལ་དབེ་སལེ་བ་རྒྱུ། ར་བའྱི་ཚངོ་པའྱི་སྱིད་སྡུག་འདྱི༌༌༌ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེ
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁངོས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ཕག་
སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སུད་ཀྲར་ཚངོ་པའྱི་ལས་བསྡོམས་དང་། ཁ་ོརང་ཚགོས་གཙ་ོབས་པའྱི་ལས་བསྡམོས་ལྟ་བུ་སརོ་སྡདོ་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འདྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་
གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས་གཏན་འཇགས་མང་
དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་
ཀར་ས་གནས་ད་ེརྱིགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ད་ེགང་མང་བསྡུས་ཐུབ་ན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ཞ་ེདག་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བསྡུས་མ་ཐུབ་པ་དའེང་ས་གནས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་མྱི་འདུག ཕར་འདྱི་དུས་ "བསྡུ་དགོས་རདེ་དམ།" ཞསེ་ཚུར་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ར་
བའྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་སུད་ཀྲར་ཚོང་པའྱི་སྱིད་སྡུག་དབར་འབེལ་བ་ཡོད་རདེ་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་། འབལེ་བ་
ད་ེདམ་ཟབ་བས་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཐད་ཀར་ས་གནས་སོ་སོའ་ིའག་ོཁྲྱིད་ལ་འབེལ་བ་
གནང་ནས། ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་གང་མང་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་དནོ་ཚན་ ༣ པར། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ 
ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༣༢་༢༡ འཁོད་འདུག སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་
དམ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རོགས་གནང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ། རང་བདག་མ་
དངུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེདག་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་གསུང་རགོས་གནང་། ད་ེཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེམ་གཏོགས་རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་དུས། ར་བའྱི་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མ་དངུལ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་བག་ོགེང་ཐགོ་ཆ་ཤས་
བངས་པའྱི་དྱི་བ་ལ་ལན་འདབེས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་ཆུང་ད་ེཁ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུའྱི་ཚོགས་ཆུང་རེད། 
དའེྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཐད་ཀར་གོས་ཚོགས་ལ་སླེབ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། གང་ལྟར་དེའྱི་གནས་བབ་གོས་ཚོགས་ལ་
མཁནེ་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་རོགས་སོར་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་དམ་ཡོང་གྱི་མ ་
རེད། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོ ༥ ནང་ལ་རག་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གནས་ཡུལ་གཞུང་མཉམ་དུ་
འབེལ་བ་བེད་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ད་ེཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ཁ་སང་གོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་ལ། ད་ལོ་རག་དགོས་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེཐོབ་ཚར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡྱིན་ནའང་ལ་ོརསེ་མར་མུ་མཐུད་ནས་རག་གྱི་རདེ་དམ་རག་གྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་ཐག་ཆདོ་པ་ོབས་
ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ལ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་སྤྲད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འཁདོ་ཡོད་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་དརེ་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད། འབད་བརནོ་ད་ེག་རང་ཞུ་བསྡད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༣ ནང་དུ་ཚེས་གངས་འཁོད་པ་ད་ེཏན་ཏན་ནརོ་བ་རེད། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཅེས་བཅོས་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་གསུངས་སོང་། དཔལ་འབོར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་
སྐབས་སུ་ངའྱི་ཞུ་སྟངས་ཏོག་ཙམ་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གང་ཡོད་པ་དེ། 
སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༨ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༧་༢༢ ཞྱིག་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་ (TAWS) ནང་དུ་ཡོད་རེད། ཡྱིད་
ཆསེ་དག་ེར་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤་༧༦ ཡོད་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཡར་བསྡོམས་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༨ གཏན་འཇགས་
མ་དངུལ་ད་ེགཞུང་དངུལ་རང་རེད། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ལ་ཡོད་པ་ད་ེརེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་
གང་ཡང་མ་རེད། གང་ཡོད་པ་དའེང་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ལྟར། སྱི་ཚོགས་བད་ེདནོ་ནང་ལ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་
ནང་དུ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་རྱིས་འག་ོགཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་ཉར་བསྡད་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ེནས་སུད་ཚོང་བའྱི་སྐོར་གསུངས་པ་དེ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་སྐོར་ད་ལྟ་ཡར་འབེལ་བ་ཞྱིག་བེད་ཡོང་གྱི་འདུག དུས་
ཚོད་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་སུད་ཚོང་བས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་འདུག གལ་སྱིད་དེར་སྱིད་སོང་བཅར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རེད། སྱིད་སོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཅར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བཅར་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་
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དུས་ཚོད་ཀྱིས་སྟབས་མྱི་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཞྱིག་བཏང་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་སྐོར་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་ནད་ཡམས་སྐབས་དརེ་སུད་ཚོང་ས་ཁུལ་ ༢༥༠ ཞྱིག་ལ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབལེ་བ་བདེ་ཐུབ་
ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ཐ་ོགཞུང་ལ་བལྟས་ནས་སུད་ཚངོ་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའགན་འཁུར་
མཁན་ཚ་ོལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། མ་འོངས་པར་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་འབད་
བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ར་ེབ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་ཤུགས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུ། ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐནོ་གྱི་ཡོད་མེད་
ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། སུད་ཚོང་བར་ཕར་རགོས་པ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚུར་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། གང་ལྟར་ཚོང་པ་རྣམ་པ་ཚོར་ཚོང་ཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཚངོ་ཡག་པ་ོམེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདབེས་འབུལ་རྒྱུའང་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་ེནས་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཚུད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་
ཕེབས་སོང་། འདྱི་ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ནས་ཐ་སྙད་འདོགས་སྟངས་དེར་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་
བཏང་མ་དངུལ་ཞེས་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་རདེ། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ (General 

Fund) ཟརེ་བ་དེར། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཞེས་ཐ་སྙད་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་ག་ོབད་ེབ་
ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས། ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཟེར་གྱི་ཡོད། ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གྱི་རའེུ་མྱིག་
ནང་དུ་གང་འཁདོ་པ་ད་ེདག་ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོདང་། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་མ་དངུལ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེརདེ་མ་གཏགོས། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་
ལྟ་འདྱིར་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཟེར་བ་ད་ེལྷན་ཁང་ས་ོསོ་དང་། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཡན་ལག་ནང་དུ་
གང་ཡདོ་པ་ད་ེཆ་ཚང་བཏོན་བཞག་ཡོད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེ
ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཡང་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་
ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།       
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། མང་པ་ོཞུ་ཤེས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག  
དང་པ་ོཞུ་རྒྱུར། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བཏོན་པ་ད་ེའད་
བཀགས་མོང་། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ེབཏོན་ནས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་སང་ཞེ་དག་གནང་གྱི་མྱི་
འདུག ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོང་ས་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ཕན་ཆད་གདོན་རྒྱུ་མྱིན། ད་ཕན་ཆད་ནས་མ་བཏོན་ནའང་ཟེར་
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ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་གསུངས་པ་ཞྱིག་གོ་མོང་། དུས་ད་ེནས་ད་
བར་མཇལ་བ་ཐངེས་དང་པ་ོརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་བཏོན་པ་ད་ེཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་འབརོ་བཀལ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་དུས་ཀང་གསུངས་སོང་། གང་
ལྟར་རྱིམ་པས་ལ་ོགཉྱིས་རེའྱི་མཚམས་ལ་གདནོ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་
ཁ་དབང་ཡོངས་རོགས་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེའད་འདོན་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚ་ོལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། 
གཙ་ོབོ་ང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་དབང་སྐོར་ད་ེཚ་ོཡང་མ་
འངོས་པར་རྱིམ་པས་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚརོ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག 
མ་འོངས་པར་ངསེ་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་འདནོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གཉྱིས་ཆ་
བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། རགས་རྱིས་རྒྱག་དུས་ཕལ་ཆེར་སོར་ས་ཡ་ ༡,༨༠༠ སང་ལ་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༡,༩༠༠ ཟྱིན་གྱི་མྱི་
འདུག ང་རང་ཚའོྱི་འཆད་སྟངས་ཤྱིག་ལ། ཨམ་ཕྲག་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་ད་ེལག་པས་འཁརོ་མྱི་ཐུབ་ས་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ་
ཟརེ་བ་ད་ེརེད། དེབ་ནང་དུ་འཁོད་པའྱི་ད་ལོའ་ིའག་ོསོང་གྱི་བསྡོམས་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༢,༥༠༠ སང་ལ་རེད། ང་རང་ཚ་ོལ་ཡོད་
པའྱི་མ་དངུལ་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༡,༨༠༠ སང་ལ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཕོགས་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
བསམ་བ་ོབཏང་ན། གནས་སྟངས་ད་ེཤེས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ཐུགས་འགན་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་ལ། སྐུ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བསོན་དགོས་པ་ཡོད་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་
ནས་དཔལ་འབརོ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ད་ེལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རགས་ཙམ་ཞྱིག་དའེྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་གྱིས་ལན་གསལ་པ་ོགནང་སོང་། དེ་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆེ། ང་ལའང་དེའྱི་སང་ལ་སེམས་ཁྲལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་། དཔེར་ན། 
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་དང་པ་ོཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐུ་སེར་ཡྱིག་ཚང་གྱི་གསལོ་རས་ཟརེ་བ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། ད་ེནས་རྱིམ་པས་མྱིང་ད་ེཚའོང་འད་མྱིན། དངུལ་འབོར་ད་ེཚའོང་ཡར་འཕར་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སརོ་ས་ཡ་ ༨༠ ཟརེ་
བ་ད་ེརདེ། འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡདོ་ན་ཞསེ་འཆད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་། ད་ལྟ་ལ་ོའདྱིར་གཏན་ཁེལ་སངོ་ཟརེ་དུས། 
ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག  
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུང་ཡོང་དུས། སྱིར་བཏང་ཡྱིག་ཆ་འགདོ་སྟངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་། 
མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་དེ། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག དེབ་སྔོན་པ་ོདང་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ས་ཡ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེགཅྱིག་པུ་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ནམ། དེར་འགེལ་བཤད་དུ་ཕལ་ཆེར་ང་ཚོའྱི་དགུན་ཚོང་
པ་དང་། དབེ་སྔོན་པ་ོགཅྱིག་པུའྱི་སང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་དའེྱི་སང་ནས་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གནང་ཆོག་ཆགོ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། སུད་ཚོང་ངམ་དགུན་ཚོང་གྱི་
ཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་དེ། དཔེར་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདབེས་ག་
ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པའྱི་གངས་འབོར་དེར་ཕན་པ་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡང་མྱི་མང་
གྱི་ངོས་ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེཚངོ་ཕུད་ཞལ་འདེབས་དང་། དབེ་སྔོན་པ་ོགཅྱིག་པུ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ག་ོབརྡ་
ད་ེསྤྲད་པའྱི་སྐབས་དེར། མྱི་མང་གྱིས་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཤེས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག བས་ཙང་གངས་འབོར་ད་ེག་
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ཚདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ལའང་ཤེས་འདདོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་པུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕགོས་གཅྱིག་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཐག་ཆོད་རདེ། དམྱིགས་བསལ་བསར་དུ་འདྱི་དགོས་པ་མྱི་འདུག ཡང་རྒྱབ་ལྗངོས་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་དྱི་བ་གཏོང་དགོས་ནའང་ལམ་སང་རགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཀང་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་
ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུངས་པའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་འདནོ་ཆགོ་པ་
གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད།ེ འདྱི་ལ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དུས་ཚདོ་བཏང་བ་རདེ། སྱིར་བཏང་སྙན་
ཐ་ོལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སབ་མ་ོམ་གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གཏངོ་དགསོ་ཁལེ་སངོ་། ག་ར་ེརདེ་
ཅ་ེན། དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་
ཡྱིག་མཛོད་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་ཉར་ཡོད་མདེ། གངས་ཀ་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཆགས་སོང་། གཞན་པ་
ར་ེབ་བརྒྱབ་པར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩་་་༦༠ ནས་བཟུང་སྟ་ེགནས་བབ་ཅྱིག་བཏོན་ཐུབ་ན་དན་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་
པ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ གོང་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོསྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ཕག་དབེ་
ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟ་ཆོག་ཆོག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེསྱི་ཡོངས་ནས་ལྟ་དགོས་
དུས་ས་གནས་ཚང་མའྱི་རྱིས་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་རག་མ་སོང་། གོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེལས་མང་བ་
དང་། ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རེད་ཟརེ་
ནས་བསྡུར་ས་ཡང་མེད་དུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ གྱི་སྔནོ་ལ་འག་ོཐུབ་མ་སོང་། མ་འངོས་པར་ད་ེལས་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་རག་པ་
ཡྱིན་ན་འདནོ་ཆགོ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད།ེ ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དཔལ་འབརོ་
མ་དངུལ་རང་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ལྷན་ཁང་ས་ོས་ོལ་སྔོན་མ་བསགས་པའྱི་དངུལ་
གཞན་ག་ར་ེཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ག་ར་ེཡོད་རདེ། དའེྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ོ ༢ ཀྱི་རསེ་
སུ་སྙན་ཐ་ོའདོན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་འདོན་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད། དོན་དག་
རྡགོ་རྡགོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། གཅྱིག་རདེ། གཉྱིས་རདེ་ཅེས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་། དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱི་མ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཆད་རསེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་སྡོད་དུས། ད་ེའད་མྱི་
ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ། མང་ཚགོས་ནང་དུའང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མཁནེ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་བཏོན་པ་
རདེ། ད་ལྟ་གང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྱི་བ་གཉྱིས་པ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ཕལ་ཆརེ་རསེ་ལ་མ་དངུལ་གྱི་སྙན་ཐའོ་ིཐགོ་བག་ོགེང་གནང་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སུད་ཚོང་བའྱི་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་ལ་ོརེར་ག་ཚོད་
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ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད། དེའྱི་ཐ་ོགཞུང་ད་ེམར་བཏནོ་ནས་
རསེ་མ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་བ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་གངས་ 
༧ བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ ༤ ལྷག་བསྡད་ཡདོ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་འདྱི་སང་སྔ་དའོ་ིལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་དརེ་ཏགོ་ཙམ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་བའྱི་ཐགོ་ནས། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་
ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དནོ་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བག་ོགེང་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇྱིགས་བལ་
ལགས། མུ་མཐུད་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསྔོན་ཞལ་ལག་བར་གསེང་གོང་གྱི་འཕྲོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དངོས་ཡོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་
ལྟའྱི་ཆར་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རདེ། བག་ོགེང་འདྱིའྱི་རསེ་སུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་འཆར་
ཞྱིག་བསམ་ཕབེས་རྒྱུ་རདེ་འདུག  
རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་གནས་ཚུལ་ལོག་བཤད་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག (Propaganda) རང་གྱི་ཆེད་དུ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འགོ་སོང་བཏང་བ་ག་ཚོད་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་སོར་འཐེར་འབུམ་ ༧ དང་འཐེར་འབུམ་ ༡༠ བར་དུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ($ 7 Billion and 10 Billon) བར་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ང་རང་
ཚསོ་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་དང་། ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྒྱུ་རལ་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འདུག་
སྙམ། ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་རེད། ད་ལན་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ཀང་སྔར་ལས་
ལྷག་སྒྱུ་རལ་ཐོག་ལ་ད་ོསང་དང་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་
ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཁྲོད་ལ་ཡོད་པའྱི་གོག་བརན་བཟ་ོམཁན་གང་ཟག་སེར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱིག་འཛུགས་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་གཏམ་བརོད་རུ་ཁག་དང་སྱིག་འཛུགས་ཁག་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་
མཐུན་འགྱུར་དང་། རགོས་རམ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས། གང་ལྟར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁྲོད་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་
པའྱི་གནད་དོན་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོར་ཡོད་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དྷ་
རམ་ས་ལར་རེན་གཞྱི་བདེ་པའྱི་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་རེད། ཟློས་གར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྷ་མོའ་ིའཁྲབ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྱི་བསོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། ཕྱི་
རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་མྱི་ཚ་ོལའང་བོད་པའྱི་གནད་དོན་ནམ། བོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
འཁྲབ་སྟོན་བརྒྱུད་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་སྙམ། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་
བའྱི་ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཁ་ོཚོས་སྟངས་འཛིན་བེད་པའྱི་འཁྲབ་གཞུང་ཚན་པ་ད་ེའད་ཁེར་ནས་ལོག་བཤད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
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དྱིལ་བསགས་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ངར་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཨ་རྱི་དང་། ཨྱིན་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་དུ་འཁྲབ་གཞུང་ཚན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ ༡ ཆ་ཚང་ལས་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཨ་རྱི་ལ་ཆ་བཞག་ན། (Broadway Show) ད་ེནས་ (England UK) ལ་ཆ་བཞག་ན། (Pantomime) དང་ 
(Opera) ལྟ་བུ་ལ་ོ ༡ ཆ་ཚང་འཁྲབ་གཞུང་ལ་ེཚན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་་བོད་གཞུང་ཟླསོ་གར་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་
པར་ག་ོསྐབས་དམ་འཛནི་བ་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད།  
དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར། ཨ་རྱི་གཞུང་དང། ཨ་རྱི་མྱི་མང་ང་ཚོར་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བོད་དང་ས་
ཐག་ཉེ་ཤོས། གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་
གཞུང་ཚབ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེསྔ་ཁྲྱི་འདུ་གཞུང་ཚབ་ཡོད་རདེ་དེ། ད་ེས་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ེཔ་ེཅྱིང་
གཞུང་ཚབ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཉ་ེཆར་པ་ེཅྱིང་གཞུང་ཚབ་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Ambassador Nicholas Burns) མཆོག་རེད། དེ་སྔ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་གཏན་
འབེབས་བས་པའྱི་སྱིད་བྱུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Tibet Support Policy Act) དེ་བཞྱིན་ཕྱི་སྱིད་བོན་
ཆནེ་གྱིས་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་བདེ་པའྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་ཚབ་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ཚན་པ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Tibet Desk) ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། ས་ོས་ོལའང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མགོགས་མྱུར་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་གངས་ ༢༢ འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ད་དུང་གངས་ ༡༥ ལྷག་འདུག འདྱིའྱི་རེས་
སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་གསུམ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། གནད་དོན་དང་པ་ོདེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་ཟེར་བ་ད་ེཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཡས་
མས་བཙུགས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་རྒྱ་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་དང་། 
རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཟེར་བ་ད་ེཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེ་བའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་འདྱི་སོ་བརྒྱབ་འདུག་ཟེར་བའྱི་
བཀའ་མོལ་ད་ེགོས་ཚགོས་ནང་དུ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ཕལ་ཆརེ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བས་ཚར་འདུག ཕྱིར་བསྡུ་ཟྱིན་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་
ཚན་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བདེ་གངས་ ༤ ནས་ལས་བེད་གངས་ ༡ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཏང་འདུག 
ལས་བེད་གངས་ ༣ བད་ེསྲུང་ལ་ཚུར་བཏང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་
ཡྱིག་ཚན་པ་ད་ེས་ོརྒྱག་འག་ོཡྱི་འདུག ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཐགོ་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་འབལེ་བ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་མང་དུ་དགོས་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ག་ོརགོས་སལེ་མཁན་མང་བ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དན་གྱི་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕྱིར་བསྡུ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་འམ་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རེད། 
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ཡང་ན་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མ་གཟྱིགས་པ་རདེ་དམ། ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་དེའང་ས་ོརྒྱག་གབས་
བས་ནས། ནང་ཁུལ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག འདྱི་ཚ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་དེའང་ཁ་
གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེ། ཁ་སང་ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་ནས་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་
འག་ོཡྱི་འདུག དུས་གཅྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་མང་ཚགོས་ནང་དུའང་། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་བསྡད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དངསོ་ཡོད་མཐངོ་བ་ད་ེམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་ལ་ཟུར་ཟ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། ས་ོབཏགས་ས་འད་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་མྱིན་འགོ་བསམ་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཞུ་རྒྱུར། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ད་ེདངསོ་བདནེ་ཡྱིན་
པའྱི་སྒྲུབ་བདེ་ལ་ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༧ ཉྱིན་ཚུར་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ར་དགངོས་གསལ་བསགས་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོཆོད་གན་ལ་ག་དུས་བཅུག་འདུག་ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༡༡ ཚསེ ༨ ལ་བཅུག་པའྱི་གཞོན་སེས་ཤེས་ཡནོ་ཅན་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༦ ཡོད་རདེ། ༡། ཡ་ེཤེས་ཟླ་བ། ༢། ངག་དབང་ཤེས་
རབ། ༣། བ་ོགོས་བཟང་པོ། ༤། རྒྱལ་མཚན་དཔལ་འབོར། ༥། བསྟན་འཛིན་འཛོམས་པ། ༦། བསྟན་འཛིན་གསལ་སོན། 
ལས་ཁུངས་དང་ལས་འགན་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དྲུང་རྐྱང་རྐྱང་རདེ་འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ར་དགོངས་དུས་ཚདོ་
ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༦ ཉྱིན་ལ་ཡ་ེཤེས་ཟླ་བ་རེད་འདུག ད་ེནས་ཕྱི་ལོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡ ཚསེ ༢༢ ཉྱིན་ཕྲུ་གུ་ ༥ པ་ོ
དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། དེའྱི་སྔནོ་ལ་ཨྱིན་སྐད་སྡ་ེཚན་ནང་ནས་ཕྱིན་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། 
ངས་གོས་ཚོགས་སུ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་བདེན་དཔང་གྱི་དཔ་ེམཚོན་འད་པ་ོགཅྱིག་ད་ེའདྱི་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ཡར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལས་འག་ོཡྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཕྲུ་གུ་ ༦ པོས་དགོངས་པ་ཞུ་དུས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་བཅར་ཞུས་ནས་ཟླ་བ་ ༢ ལྷག་ཙམ་
ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༦ སྡེབ་གཅྱིག་ལ་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་འགོ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ག་ར་ེལ་ཐུག་པ་
རདེ། ཡང་ན། ཁོང་རྣམ་པའྱི་འདོད་བ་ོཞྱིག་ང་ཚསོ་བསྐངས་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཁ་སང་ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། སྐབས་
ད་ེདུས་ལན་ད་ེཁ་ཕོགས་འདྱི་དང་མཐུན་པ་སླེབས་ཡོད་མ་རེད། ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁོང་ཚོས་
དགངོས་པ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཆོད་གན་ཕར་འགང་མ་བས་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེགང་འད་རེད་ཞུས་པ་
རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཁངོ་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་དང་འཕྲལ་སེལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབདེ་དུས་བདནེ་དཔང་ཡོད་པའྱི་སྐད་
ཆ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁད་མཚར་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་བནོ་ཡར་ཕབེས་ནས་ཟླ་བ་ ༢ རསེ་ལ་གཞོན་
སསེ་ ༦ འག་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེལ་ཐུག་པ་རདེ། དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ཚགོས་དུས་ ༢ པའྱི་སྐབས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
ངས་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཨ་ོལེམ་ཕྱིག་དང་ཁམས་བག་མགོའ་ིགནས་ཚུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ཕྱི་དྱིལ་གྱིས་གང་ཡང་གནང་མ་སོང། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཀང་སྐབས་ད་ེདུས་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་གང་
ཡང་སལེ་མ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་གསལ་བཤད་ཤོག་བུ་
གཉྱིས་ཅན་འདྱིར་སོགས་སང་གནང་བ་རེད། ཚོགས་འདུ་ད་ེག་རང་ལ་ཆ་ཤས་མ་བངས་པ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་
ཚགོས་འདུ་ནང་དུ་ཕབེས་པ་དང་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། འཚམས་འདྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཚུལ་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
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ད་ེརྱིང་གཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མ་དག་རྒྱུན་འབམས་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། 
སྐབས་ད་ེདུས་ཤོག་བུ་གཉྱིས་ཅན་མར་སགོས་སང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཛ་དག་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་ལ། དང་
པ་ོདེ། སུད་སྱི་དོན་ཁང་རདེ་འདུག སུད་སྱི་དནོ་ཁང་གྱིས་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་ལ་ཕྱིན་ཡོད་རདེ་
ཟེར་བ་དང། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོས་དོན་གྲུབ་དབང་
ཆནེ་ཕབེས་བསུར་འག་ོདུས། དེའྱི་མཉམ་དུ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ། རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་རེད་ཟརེ་བ་འད་པ་ོདང། ཧ་ོལེནཌ་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མཉམ་དུ་
ལས་འགུལ་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་དངས་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ལས་
འགུལ་སེལ་ཡོད་རེད། ཡྱི་གེ་ནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་འདུག་ཅ་ེན། སྱིལ་སོལ་རེད་འགན་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ེན་ེསྱི་ཀེན་
ཊར་ (Enes Kanter Freedom) ནས་སྐབས་དེ་དུས་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་ནས་མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་
ནས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཁུར་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་བཀའ་བོན་གསར་པ་ཕེབས་
ཡོད་དུས་ཐུགས་ཁག་མེད། གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་རདེ། ལས་འགུལ་དའེྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་ག་ར་ེཁུར་ནས་སླབེས་སོང་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་དང་བག་མག་ོདང་འབེལ་ནས་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། བོད་གཞུང་གྱི་
ད་བརན་ཚན་པར་ཐངེས་ ༦ བསྟན་ཡདོ་ཅསེ་འཁདོ་འདུག ད་འདྱི་ལས་འགུལ་རདེ་དམ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་དྱི་བ་དང་འགག་
ལན་མྱིན། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་འག་ོཕགོས་ཐད་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའྱི་ཚུལ་དུ་
ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་བརན་ (TibetTV) ནང་དུ་བསྟན་པ་ད་ེལས་འགུལ་ལ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚའོྱི་གནས་ཚད་གང་དུ་སླེབས་ཡོད་རདེ། ར་དོན་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རདོ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་བསར་
མཐའ་མ་དེར་ག་ར་ེབཀོད་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ནས་ལན་ག་ར་ེརྒྱག་གྱི་ཡོད་མེད་ག་ོསོང་སྟེ། 
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཛ་དག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཟེར་དུས། བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ལ་སྐད་
བཏང་ཡདོ། སངས་རྒྱས་སབས་སྐད་བཏང་ཡོད། འཆྱི་མེད་ལྷ་མ་ོསྐད་བཏང་ཡོད། ད་ད་ེཚ་ོལས་འགུལ་རེད་དམ། ཛ་དག་གྱི་
ལས་འགུལ་རེད་དམ། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་འདུག ད་ེབེད་དུས་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་
བདེ་མཁན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བདེ་གཅྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཆར་ཅན་གྱི་ལས་ཀ་རདེ། དཔརེ་ན། སྱིད་སངོ་གྱིས་གཙསོ་
པའྱི་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞནོ་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་རདེ། མདརོ་ན་གངས་ཅན་སྱིད་
གཤོངས་ལ་ལས་བདེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ཞགོས་པ་ཕག་ཚོད་ ༩ ནས་དགོང་མ་ོཕག་ཚོད་ ༥ པ་བར་དུ་ཡོང་བ་དེ། ར་
དོན་དང་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ལ་ཞབས་ཞུ་དང་ལས་འགུལ་ཆེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའང་ལས་བསྡོམས་
ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཏུ་མཐོང་གྱི་འདུག དཔ་ེམཚོན་
གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པ་ཡར་འཁདོ་ཚར་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་
འཚམས་གཟྱིགས་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ར་དབང་ཕོགས་སུ་འགོ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་མངའ་སྡེ་བོན་ཆེན་ལ་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། སྱིམ་ལའྱི་ཕགོས་སུ་འག་ོམཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་སྱིམ་ལའྱི་སྱིད་བནོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་
པ་རེད། གུས་དང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་སྡེ་ར་ལྡུན་ལ་འག་ོདུས་མངའ་སྡ་ེབོན་ཆེན་ལ་ཐུག་ནས། བོད་ནང་གྱི་
བད་ེསྡུག་དང་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་མ་རེད་བ། ད་ེ
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འད་སོང་ཙང་མ་འངོས་པར་ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་དང། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་འགུལ། གསར་འགྱུར་ལ་སྟནོ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
ད་ེདག་སྡ་ེཚན་འབདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ད་ེརྱིང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་མ་འོངས་པར་ལས་
འཆར་གངོ་འཕལེ་ཡངོ་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཚུལ་དུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེསྔོན་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཐོག་བཀའ་མོལ་དང་
དགོངས་འཆར་ཕབེས་སོང། ད་ེབཞྱིན་ཐའ་ེཝན་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཆདོ་གན་ལས་བེད་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་མོལ་དང་དགོངས་
འཆར་ད་ེའད་ཕེབས་སོང། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་རསེ་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་
གསལ་བ་དང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། བཀའ་བོན་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐའ་ེཝན་དོན་གཅོད་
ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཆདོ་གན་ད་ེ (South Africa) གནས་སསོ་བཏང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ། ང་སླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་
བདེ་བཀོད་སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་གནས་སོས་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག འདྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
རདེ། ཆདོ་གན་ལས་བདེ་དེས་དགོངས་པ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་བརན་
འཕྲྱིན་དང་གསར་འགོད་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྐད་ཐོག་ལ་ེཚན་ད་ེའད་བཟ་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་བརན་ཚན་པའྱི་ལ་ེཚན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དབུས་སྐད་ཐོག་ནས་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། 
འནོ་ཀང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཆལོ་ཁ་གཞན་པའྱི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕབེས་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོབསྡུར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེབདནེ་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ང་ཚསོ་མད་ོདབུས་ཁམས་
གསུམ་གྱི་སྐད་ཐོག་ནས་ད་བརན་ཚན་པ་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་སལེ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སསེ་ཚོར་བག་ཆགས་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ས་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང། ད་ེཚརོ་མསོ་མཐུན་ཡདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགོངས་འཆར་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་འཐབ་རོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེ་ལའང་མོས་མཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཟུར་དུ་ཐུག་དགོས་ནའང་ཐུག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དྱིལ་བསགས་ཚན་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཆ་ནས་ཧང་
སང་བའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ལོག་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་སོར་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་འོག་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའྱི་སང་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་སང་བསམ་བ་ོབཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་དགོངས་འཆར་གཞན་པ་གཅྱིག་ད།ེ གོག་བརན་བཟ་ོམཁན་དང་གཏམ་བརདོ་རུ་ཁག ད་ེབཞྱིན་ 
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བོད་གཞུང་ཟློས་གར་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། དགོངས་འཆར་ད་ེཡག་
པ་ོའདུག་བསམས་བྱུང་་། སྱིར་བཏང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་གོང་ལ་ཡྱིན་ས་ཡོད། གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་ལགས་ཀྱིས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནས་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་ད་བརན་ཚན་པ་རེད། དེ་ཚོར་ཁོང་གྱིས་ལམ་སྟོན་དང་ཟབ་སོང་
གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་ཁོང་གྱིས་གོག་བརན་བཟོས་པ་ད་ེང་ཚོས་སྱིད་སོང་གྱི་ (Hall) ལ་ཚང་མར་བསྟན་རྒྱུའྱི་གོ་
སྐབས་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་རྱིགས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརྱིས་ཀྱི་ཡོད། སྒྱུ་རལ་བའྱི་བརྒྱུད་ནས་དྱིལ་བསགས་དང། བོད་
ཀྱི་ར་དནོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོམ་འད་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དེར་འདྱི་གསུངས་སངོ། ཨ་རྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཧ་ཅང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་དནོ་ཐགོ་
རྒྱབ་སརོ་ཐོག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Tibet Support Policy Act) ཐོག་ནས་པ་ེཅྱིང་ལ་བོད་པའྱི་ལས་
ཁུངས་ཤྱིག་འཛུགས་དགོས་པའྱི་ (Act) ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ལའང་མོས་མཐུན་ཡོད། ཞུ་ས་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་མགོགས་མྱུར་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ང་ཚོས་
ཀང་ར་ེབ་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱ་ཡྱིག་སྡ་ེཚན་ཐགོ་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ནས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་ནས་བདོ་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ལས་བེད་གངས་ ༡ གནས་སོས་བཏང་བ་དང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་གངས་ 
༣ གནས་སོས་བཏང་བ། རྒྱ་ཡྱིག་སྡ་ེཚན་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཅས་གསུངས་སོང། རྒྱ་ཡྱིག་སྡ་ེཚན་ས་ོབརྒྱབ་རེད་ཟེར་
བའྱི་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་མག་ོའཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། འདྱི་སྔོན་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་སོང་བསམས་བྱུང། (Information Management System) ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་གནས་ཚུལ་ཁབ་སེལ་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ (Process) མ་འད་བ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་
རདེ། དཔརེ་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བས་པར་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོགདོན་རྒྱུ། སྙན་ཐ་ོདེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་
ཐོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་འགུལ་བརམ་རྒྱུ། ད་ལན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱི་ལམ་སྟནོ་འགོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་བརེན་ཕྱི་དྱིལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཡྱིག་མཁས་པ་གཅྱིག་བདོ་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་བཏང་བ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ལས་བདེ་གངས་ ༡ གསུངས་སངོ་སྟ།ེ ང་
ཚརོ་ལས་བེད་གངས་ ༢ ཡོད་པ་རེད། ལས་བདེ་གཉྱིས་ཀ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་གནས་སསོ་བཏང་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནས་ལས་བདེ་གསུམ་པ་ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སསོ་བཏང་ཡོད་རདེ། གནས་སསོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དེའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརེད། (Information Management System) གྱི་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་ང་
ཚོས་གནས་སོས་བཏང་བ་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Restructure) བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་ལྷག་ཡོད་པ་ད་ེརྒྱ་ཡྱིག་གྱི་གསར་འགོད་ཚན་པ་འདྱི་རདེ། འདྱི་
ད་ལྟ་མུ་མཐུད་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དང་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་བར་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ག་ོབསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་སུ་བཀའ་བོན་བསླེབས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ལས་
བེད་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སགས། ར་དགོངས་ཀྱི་གསལ་བསགས་དེའང་སོགས་སང་
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གནང་སོང། ར་དགོངས་གསལ་བསགས་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། འདྱི་གང་འད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་སྙམ། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞ་ེདག་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ལ་དྱི་བ་འདྱི་སླེབས་ཡོད་དུས། ངས་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁངོ་ཚ་ོསྔོན་མ་ནས་ཆོད་
གན་ལས་བདེ་རདེ་འདུག ངས་དུས་ཚདོ་ད་ེངསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠།༡༡ ནས་ཆདོ་གན་གྱི་ལ་ོ
ད་ེའགོ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོས་ཁོང་ཚོའྱི་ག་ཆ་དེ་ཨ་རྱི་
རོགས་ཚོགས་ (DRL) ནས་ཞུས་པ་རེད། ལོ་ ༡ རྱིང་དངུལ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱི་ག་རེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོས་གསལ་བཤད་འགའ་ཤས་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཞུ་ཐུབ་པ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ཡང་འགའ་
ཤས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་ཡོད་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམཁེན་པའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་དུས། ང་གསར་པ་ཞྱིག་
རདེ། ངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་བདེ་ ༦ ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་ཡ་ེཤེས་ཟླ་བ་ལགས་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཆོད་གན་གྱི་དུས་ཚོད་མ་ཚང་གོང་ནས་ལས་ཀ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་རག་ཚར་འདུག དེའྱི་
སྔནོ་ལ་ལས་བེད་ ༦ པོར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚསོ་འགན་ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བདེ་ ༡ ལའང་ལས་ཀ་མེད་པ་དང། ག་ཆ་མདེ་པ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏང་ནས། ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ད་ེདག་ག་ར་ེརདེ། ཁངོ་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ག་ར་ེརདེ་གསུངས་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ངས་ད་ལྟ་
ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚ་ོ ༦ པོས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་ད་ེདངོས་
གནས་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་ནས་ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་ནས་ཁངོ་ཚརོ་
ལས་ཀ་མེད་པ་ཆགས་པ་དང། ག་ཆ་མེད་པ་ཆགས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་
ལྟར། ཁོང་ཚོས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རེད་དང་། ག་པར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། རསེ་སུ་ག་ལེར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བག་མག་ོདང་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་
སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་
འཆར་གནང་བ་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དེར་གུས་བརྱི་ཞུས་ནས་གང་ཐུབ་ལན་ཕུལ་བའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་ལྟ་
སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་ཞསེ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་རེད། སྱིར་
བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེར་གཞུང་གྱི་ང་ོབོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་
འགུལ་རོམ་སྟངས་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་རོམ་སྟངས་དབར་ཏོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་ངས་ནམ་
རྒྱུན་དུ་དན་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པས་ལས་འགུལ་བརམས་པ་ཆ་ཚང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས། དཔེར་ན། ལས་འགུལ་གྱི་ནང་དུ་ས་ཁ་མྱི་འད་གཉྱིས་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Activism) དང་ 
(Advocacy) ཟརེ་བ་གཉྱིས་ཡོད་རདེ།  (Activism) འདྱི་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆོག་ལ་ཟབ་སོང་ཞ་ེདག་སྤྲད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། (Activism) 
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ཟརེ་དུས་མང་ཆ་ེབ་གོམ་འགོས་བ་རྒྱུ་དང་། ཞྱི་བའྱི་སྐད་འབོད་བ་རྒྱུ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགུལ་འདྱི་
དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། (Advocacy) ཟརེ་དུས་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ། གཞུང་དང་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་བས་ནས། དེའྱི་གཞུང་དང་སྱི་ཚོགས་ད་ེཚོར་འགྱུར་བཅོས་གཏང་རྒྱུ། ལས་འགུལ་ཟེར་དུས་ཕོགས་གཅྱིག་མངོན་
གསལ་དདོ་པའོ་ིཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་བརམ་རྒྱུ་ད་ེ
འད་ཡོད་རེད། ངས་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། དནོ་གཅོད་ཁག་གྱིས་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ངས་ཤོག་གངས་གཉྱིས་སོགས་སང་གནང་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང། 
ཤོག་གངས་གཉྱིས་ལས་མང་བ་ཡོད་སྙམ། དེའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་
གཅྱིག་ད་ེམཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་འཐུས་མྱི་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང། ཁངོ་ཚརོ་ཞུ་
གཏུག་བས་པ་ད་ེདའང་འདུག་བསམས་བྱུང་། ད་ེཚ་ོཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཚ་ོཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། ད་ལྟའྱི་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་གཙོ་འཛིན་ནམ་འགན་འཛིན་ཤྱིན་ཅང་དུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད།  ཁ་སང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ངའྱི་མྱིང་གྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་གྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཟསོ་ཡོད། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་
ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཤྱིན་ཅང་གཅྱིག་པུ་ལ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ནང་དུའང་ཕེབས་རོགས་ཅེས་ཞུས་ཡོད། 
འབོད་བསྐུལ་ཡྱི་ག་ེད་ེཁ་སང་ཇྱི་ནྱི་ཝ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚདོ་བཟསོ་འདུག ངའྱི་བསམ་པར་འདྱི་ཛ་དག་ལས་འགུལ་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ངའྱི་གསལ་བཤད་མ་འདང་བ་ད་ེའད་
ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་འཆར་དརེ་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ངས་ལྷན་ཁང་
དའེྱི་འགན་འཁརེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བདེན་པ་རེད། ར་དོན་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཛ་དག་གྱི་
ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང། དེར་ངས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཛ་དག་གྱི་ལས་འགུལ་
དང་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་འགུལ་དབར་ཁད་པར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། གཅྱིག་བས་ན་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་
བདེ་བསྡད་པ་ད་ེརྒྱུན་ལྡན་གྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་མ་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡོང་དགསོ་
ཀྱི་རདེ། དགངོས་འཆར་ད་ེལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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 ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེཚ་ོ
མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གནས་ཚུལ་རྱིང་པ་དང་། བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་སྐརོ་ལ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་རདེ། གཙ་ོབ་ོང་ཚསོ་མ་འངོས་པར་གང་འད་ཞྱིག་
བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། ད་ལྟ་དའེྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དམ་འབུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་འདུག འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཚོགས་
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ནང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནད་དོན་གཅྱིག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་ེརེའྱི་ནང་དུ་གསལ་བཤད་ཡང་བསར་ཡང་
བསར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ན་སྙམ། གང་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་གང་
འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་གནད་དནོ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དང་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་བཟུང་ནས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟས་
ནས་ལངས་ཕོགས་བཟུང་སྟེ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་བཟུང་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མ་
རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་། སྐབས་ད་ེདུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་
བཞག་ཡོད། ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་གཞུང་འབལེ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡར་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་བཏང་བ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་
སོགས་སང་བ་རྒྱུའྱི་བང་སྱིགས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བཏང་ནས་ད་ེབྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
བཀའ་ཤག་ལ་སུད་སྱི་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་སུད་སྱི་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དརེ་ལས་བདེ་
གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ཀང་འབོར་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་པ་འདྱི་མ་གཏོགས། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མེད། ལས་བདེ་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ཡང་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད། ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ག་ར་ེབྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་རེད། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབོར་
སོང་། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ངས་འདྱི་མར་བཀགས་བཞག་ནའང་
འགྱིག་ས་རེད། ཡྱི་ག་ེམར་ཀགོ་རགོས་བསོ་གསུངས་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༢༨ ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོད་ེརདེ། སྐབས་ད་ེ
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་མེད་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེདུས་ག་ར་ེ
གསུངས་སངོ་ཞ་ེན། འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་བཏང་བའྱི་ཕག་བྱིས་ད་ེརདེ་འདུག  
"༄༅། །མཚུངས་མེད་བཀའ་དྲུང་མཆགོ་གྱི་དྲུང་དུ། 
     ཆེད་འབུལ། སར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༧ འཁོད་གོག་འཕྲྱིན་ནང་ཞུ་དནོ་དུ། སལེ་ཇམ་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༩ ཉྱིན་སྱིད་ཟུར་བ་ོ
བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གོ་སྱིག་ཞུ་གཏན་ཁེལ་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་དོན་གཅོད་ང་ོ
ལས་རྣམས་སྐུ་མགོན་དུ་མགོན་འབོད་གནང་བ་ལྟར། དོན་གཅོད་བཅར་འཐུས་ཆོག་པའྱི་གཞུང་དོན་ཕོགས་སོད་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་ཤོག་འདྱི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ཕོགས་མཚུངས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོས་དོན་གཅོད་ལ་
ངག་ཐོག་ཞུ་དོན། སྱིད་ཟུར་མཆོག་ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས་གནམ་ཐང་དུ་དོན་གཅོད་ཀང་ཕེབས་བསུར་མཉམ་བཅར་
ཡོང་བའྱི་རེ་སྐུལ་ཞུས་འདུག་ན། ད་བར་མཛད་ཟུར་རམ་སྱིད་ཟུར་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པར་ས་གནས་སུ་ཕེབས་སྐབས། 
ཕེབས་བསུ་ཕེབས་སེལ་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་མེད་ངེས་ལ་སོང་། མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ས་
གནས་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་མཚུངས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཁ་གསལ་ལམ་སྟོན་ཡང་ཞུ་འདུག་པ་བཅས། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་དང་བཀའ་འཁྲལོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་བ་བཅས།" འདྱི་ཞུས་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལྷྱིང་འཇགས་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་མཆགོ་ཕ་གྱིར་ཕབེས་དུས། གཞུང་འབལེ་ཐོག་ནས་དནོ་
གཅོད་ཀྱིས་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་ཕབེས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཛད་ས་ོལ་བཅར་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་
འདུག སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་བྱུང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་གསར་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལན་ད་ེཕུལ་བ་རེད། 
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ད་ེའབུལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚ་ོལ་ལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཡོད་མ་རེད། སྱིད་སོང་
ཟུར་པ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གང་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད། ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ཞྱིག་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ན་ག་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དངསོ་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེསྱིད་སངོ་ཟུར་པ་ཟེར་ནའང་རདེ། བཀའ་བནོ་
ཁྲྱི་པ་ཟུར་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གཉྱིས་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡་་་༢༠༡༡ བར་དུ་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་གནང་མཁན་སྐུ་འཚོ་
བཞུགས་རེད། དའེྱི་སྔོན་ལ་དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་དུ་གནང་བཞུགས་མཁན་ད་ལྟ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་ད།ེ ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཕར་ཚུར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་གང་ཡང་གསུང་མཁན་མྱི་འདུག བཀའ་བནོ་ཁྲྱི་པ་ཟུར་པ་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་
ཕར་ཚུར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཕབེས་བསུ་ལེན་བདེ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། སེར་གྱི་ཕར་ཚུར་ཕགོས་བསདོ་
གནང་དུས་ཕེབས་བསུ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་མཆགོ་ཡུ་རབོ་
ལ་ཕེབས་པ་ད་ེསེར་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕེབས་པ་རདེ་མ་གཏགོས། གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ཕབེས་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་རདེ། 
གཉྱིས་ནས་ལམ་སྟནོ་ཁ་གསལ་པ་ོམེད་པ་ད་ེརདེ། གསུམ་ནས་སྱི་ཚགོས་ལྷྱིང་འཇགས་མེད་པའྱི་སྐབས་ལ་ད་ལྟའྱི་རྱིང་འདྱི་
གནང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་ཡྱིན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཐོག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཡོད། "ད་ེནས་སར་
སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་ཕོགས་མཚུངས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གཞན་ནས་ཀང་ད་ེདག་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་མཁན་ཁག་ལ་
གཅྱིག་མཚུངས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་ཕོགས་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་ཕེབས་འདུག་པ་ལྟར། མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་ཟུར་རྣམ་པར་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཐད་རེས་སུ་ལམ་སྟོན་ཡོང་རྒྱུ།" ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོ
བསྡུར་བས་པར་ད་ལྟའང་དུས་ཚདོ་འདང་མ་སོང་། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། ལམ་སྟནོ་ད་ེའད་མང་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང། དུས་ཚོད་མ་འདང་རྐྱེན་པས་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་བ་ེབག་ལ་བལྟས་པ་གང་ཡང་
མྱིན། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་གཞན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་མཆོག་ཨ་མྱི་རྱི་ཀའྱི་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ནས་མར་བཀའ་བཏང་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དའེྱི་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་དནོ་གཅདོ་ཟུར་པ་མཆགོ་གྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་
དྱིལ་དྲུང་ཆ་ེལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེགསུངས་འདུག་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་མཆོག་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་པའྱི་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་གཏན་
ཁེལ་བ་རེད་འདུག ཕེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚོགས་འདུ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ (Partner) ཡྱིན་པ་ཡོད། ཚིག་
གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཟུར་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆོག་གྱི་འདུག ཟུར་ཚོགས་དེར་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་དང་ (Human Rights Watch) གྱི་ (Sophie Richardson) གཉྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་རྒྱུར་གདན་འདེན་ཞུས་ཡོད་ཟེར་ནས། ཞོར་འཕྲོས་ཤྱིག་ལ་ (E-mail) ཞྱིག་བཏང་ནས། དེར་ཕེབས་པའྱི་ཞོར་ལ་
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེའད་མཇལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཚོད་བཟ་ོརོགས་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག དེར་དུས་ཚོད་བཟ་ོརྒྱུ་
བས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཕག་བྱིས་ཕེབས་པ་རདེ། འདྱི་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆསེ་ཕར་ལན་ཞྱིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་
རདེ། ལན་དེའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཁེད་རང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་
ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ། མ་འངོས་པར་གནད་དནོ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་སངོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་འབེལ་བ་བདེ་རགོས་ཞུས་
པ་རེད། ང་ཚོས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཤག་བས་ནས། ད་ེག་རང་གཏང་རྒྱུ་བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་དོན་གཅོད་
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ཀྱིས་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆ་ེལ། "ཁེད་རང་གྱིས་ག་ར་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག" ཅེས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་ཡོད་པ་
རདེ། "དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་འདྱིར་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ཟེར་
ན་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནང་བཞག་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་
པས་གནང་བ་རེད།" ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་སྔོན་རྱིས་
བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ལ་ཞུས་འདུག བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཡང་མ་རདེ། སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་
ནས་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་སོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཡོད་
པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་མ་རདེ། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཡངོ་
དགསོ་ཀྱི་མེད་པར་སངོ་ཙང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཨ་སོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་སྤྲད་ནས་ཕ་གྱིར་རནེ་
གཞྱི་བེད་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ཚོགས་འདུ་ད་ེལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་པར་ཨ་སོར་ 
༡༠༠༠ མ་གཏགོས་ཕུལ་ཡོད་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཨ་སོར་ ༥༠༠༠ ཞྱིག་ཕུལ་ནས། ད་ེནས་  (Partner) 

ཆགས་པ་ཟེར་བ་དང་། ཟུར་ཚོགས་ཤྱིག་ཚོགས་ཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་
མཆགོ་ཚོགས་འདུ་དའེྱི་ནང་དུ་ཕབེས་པ་ལ་ང་ཚརོ་དགག་པ་གང་ཡང་མེད། དརེ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ཕབེས་ཡོད་ཤག་ཡྱིན་
མ་གཏོགས། འདྱིར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཐ་ེབྱུས་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་གྱི་ཚོགས་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆོས་དད་རང་དབང་ཚོགས་པས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་གདན་
འདེན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བར་ལ་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། རེས་སོར་ཧ་གོ་དུས། 
འདྱི་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དོན་གཅོད་ཀྱིས་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་
མཆོག་ཚོགས་པ་དེས་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ཕེབས་
ཀྱི་ཡོད་ན་ཕེབས་དགོས་རེད། དེར་ང་ཚོར་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟརེ་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་
འགྱིག་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕར་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང། དནོ་གཅོད་ཀྱིས་ཚུར་ལན་རྒྱག་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་ཏག་
ཏག་མ་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཟུར་ཚོགས་ད་ེལ་ད་ལྟ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་
འདུག ཡང་སྱི་ཚགོས་ནང་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་རདེ་དམ་མ་རེད། ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟུར་ཚོགས་ད་ེལ་གདན་འདནེ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་འདུག གོས་ཚགོས་འཐུས་
མྱི་ཚ་ོཐུག་རྒྱུ་དང་། མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་སྐརོ་ལ་ང་ཚའོྱི་དོན་གཅོད་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ར་ེ
རདེ་ཟེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་
ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དོན་གཅོད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སངོ་འདྱི་སྐབས་དེ་
དུས་ནད་ཡམས་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྐྱནེ་པས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། སྱིད་སོང་ཟུར་པ་གཞུང་
འབལེ་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ཕབེས་ན་འགྱིག་ས་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་བསམ་བ་ོགཏོང་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་། དེ་འདའྱི་བཀའ་འདྱི་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་
འཐུས་མྱི་ལ་དུས་ཚོད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡང་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས།  དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་
ཕབེས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། སེར་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དནོ་གཅོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་དུས། ཕར་ཕོགས་དུས་ཚོད་
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ཞུ་ས་ད་ེལ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གཞུང་འབེལ་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དབ་ེབ་འབེད་རྒྱུ་དའེང་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་
ཙང་། དེའྱི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་
རེད། ད་ེམ་བས་སྔོན་ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་མེད་དེའང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གཞུང་
འབེལ་གྱི་དུས་ཚོད་ཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པས་སུ་མཇལ་གྱི་ཡོད་ནའང་། སུ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེ་
གཞུང་འབལེ་གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འགན་མ་བཟསོ་པར་སོང་ཙང་། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ་མ་
གཏོགས། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་རདེ། དོན་གཅོད་ཀྱི་ངསོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་གྱིས་བཀའ་སློབ་གནང་ཤག་
རང་རྱིས་ནས་རདེ་མ་གཏགོས། དརེ་ང་ཚསོ་བྱུས་གཏགོས་ན་གཅྱིག་བས་མེད་གདའ། ད་ེགསལ་པ་ོཡྱིན། 
ཡང་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ད་ེ (Prague, Czech Republic) ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་ཟུར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་
ལྟའྱི་སྱིད་སོང་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། (FORUM 2000) ཟརེ་བ་དེ། ཁ་སང་ (Czech Republic) གྱི་
གོས་ཚོགས་གོང་མའྱི་ཚགོས་གཙ་ོགཞོན་པ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྱིད་འཛིན་དང་པ་ོ (Vaclav Havel) 
གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་རདེ། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་
གཟྱིགས་པ་གནང་ས་ཞྱིག་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་ལ། ༸སྐུ་མདུན་ལ་ོསྟར་ཆགས་
ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གདན་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལན་འདྱི་ལ་གདན་ཞུ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོའདྱིར་གནས་སྟངས་གསལ་པ་ོ
གཅྱིག་རྐྱང་ཡོད་མ་རེད། ཚོགས་འདུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དང་པ་ོག་ར་ེཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
དང་པ་ོའདྱིར་གོས་ཚོགས་ག་དུས་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ཡང་སྔོན་ཚུད་ནས་ག་སྱིག་ཞ་ེདག་
ཅྱིག་བས་བཞག འདྱིར་ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡང་ད་ེནས་ཕྱིར་འཐེན་བེད་དགོས་
ཁལེ་གྱི་རདེ། ད་ེལྟར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ག་ོབ་ལནེ་སྟངས་ད་ེལ་སྱིད་སངོ་ཟུར་པ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྱིད་སངོ་ལས་ཐགོ་
འགོ་ཡྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་ང་ཚོར་ཚུར་འབེལ་བ་ཡང་བས་སོང་། 
སྱིད་སོང་ཟུར་པ་མ་ཡོང་ན་ཁེད་རང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་ཞྱིག ད་ེངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚོགས་
འདུ་གོ་སྱིག་ཞུ་མཁན་དང་གདན་འདེན་ཞུ་མཁན་བར་གྱི་སྐད་ཆ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་ནྱི་མ་
རདེ། ང་ཚསོ་བཅར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏགོས། སུ་དང་སུ་གདན་འདནེ་
ཞུས་དང་མ་ཞུ་ཟརེ་བ་ད་ེཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན་གྱི་ལག་པ་ལ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་ང་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། 
གང་ལྟར་མཐའ་མ་དེ་ལ་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། (FORUM 2000) ཚོགས་པ་དང་། འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་
གཉྱིས་དུས་ཚོད་གཅྱིག་པར་ཁེལ་བ་རེད། བཅར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡང་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སླེབས་ནས་ཚང་
མ་སོ་རྒྱག་གྱི་འདུག ཕྱིར་བསྡུ་བེད་ཀྱི་འདུག གཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་གྱི་
འདུག མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབརྡ་ག་ར་ེསྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་ནང་ལ་ག་ོབརྡ་ག་ར་ེསྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་རྒྱུ་མཚན་
ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག  
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་རེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། 
འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་དནོ་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་སྡ་ེཚན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བཞག་ན་ནུས་པ་ཆ་ེབ་ཡངོ་ས་རདེ། དརེ་བལྟས་ནས་
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བཞག་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚན་པ་དའེང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རེད་ཟརེ་ནས་ག་ོསོང་
ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོསུས་འགེམས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་སྔོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་
སྐབས་གསར་པས་དོན་གཅོད་གཅྱིག་དང་གཅྱིག་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ་འདུག གཉྱིས་གཉྱིས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེ
འད་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་བ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྐད་ཆ་གཞྱི་ར་མེད་པ། དཀྲོག་གཏམ་རང་རེད། སྱི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་མ་གཏོགས། དོན་དག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་སྱིག་གྱིས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། འགྱུར་བ་ད་ེགཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་དེ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བ་རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་༸སྐུའྱི་སྲུང་བའྱི་ཐོག་ལ་གཏོང་བསྡད་དུས། 
གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཞ་ེདག་ཡོད་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཡར་སླེབ་པའྱི་སྐབས་ལ། བད་ེསྲུང་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ལས་བདེ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག གལ་ཏ་ེགནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
རྒྱ་ཡྱིག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། སྱིར་བཏང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བདེ་ད་ེ
ཚའོྱི་ནུས་པ་གངོ་མཐརོ་སལེ་རྒྱུ་དང་། སྐུའྱི་སྲུང་བ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོག་
ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་བད་ེསྲུང་རང་ནས་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་པའྱི་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུ། ཕར་མཁ་ོསྤྲདོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་སློབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུ་དང་
ནུས་པ་གངོ་འཕལེ་གཏང་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་དུ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ 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་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་
དང་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབལེ་ནས། ལས་དོན་ཐགོ་ལ་དྱི་བ་ཕེབས་པ་ལྷག་མ་
ད་ེདག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིག་སྡེ་ཚན་དེར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་
གཟྱིགས་སྟངས་གང་འད་རེད་ཅ་ེན། བད་ེསྲུང་གྱིས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་པར་རྒྱ་
ནག་ནང་གྱི་ད་རྒྱ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཤེས་མཁན་
གཅྱིག་ཀང་མདེ་ན། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུར་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ལ་ཟུར་དུ་བསྡད་ནས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་ལས་དོན་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཁག་
ཅྱིག་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བསམ་བ་ོགཅྱིག་ད་ེ
གང་རེད་ཅ་ེན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བོས་ཟེར་བ་ད་ེཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ཟུར་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀད་པ་བཟ་ོའད་ད་ེཕ་གྱི་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
དརེ་བརནེ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བས་པ་ད་ེདག་ལ་དཔྱད་པ་བདེ་མཁན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་ནང་ནས་དཔྱད་པ་བ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་པ་ད་ེདག་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕར་བཏང་བ་རདེ། འདྱི་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཏང་བ་རདེ་མ་གཏགོས། སྡ་ེཚན་ཁུ་བསྡུས་
བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་བཏང་བ་ཞྱིག་མ་རེད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ལས་བེད་དྲུག་སྐོར་ལ་སྱིད་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་ཞྱིང་དག་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། 
གང་ལགས་ཞ་ེན། ལས་བེད་དྲུག་ད་ེག་པར་བཏང་ཡྱིན་མྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཀང་ཧ་ག་ོའདོད་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ངས་
གོས་ཚོགས་སུ་ལན་འདབེས་མྱི་དགསོ་པ་བས་ན། ཐུགས་སང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག གནང་གྱི་ཡོད་ན་ལས་བདེ་དྲུག་
པ་ོད་ེག་པར་བཞག་ཡོད་པ་ད་ེཡང་མཁེན་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
ལ་ཐུགས་དོགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཁེན་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་གནང་རོགས་གནོངས། ལས་བེད་དྲུག་པ་ོདེ་དག་ག་པར་བཞག་ཡོད་མེད་ཐད་ང་ཚོས་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརེད་མ་གཏོགས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལའང་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་བསྡད་འདུག ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བོན་ཡར་ཕེབས་ནས་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག འདྱི་བདེན་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་
ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆདོ་གན་ལས་བདེ་ཟརེ་དུས་ཆདོ་གན་གྱི་ལས་བེད་རང་
རདེ། ཆདོ་གན་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་ཅྱིག་བཅད་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། ཆོད་གན་གྱི་ལས་བེད་ཚང་མར་
མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་
རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་མྱིག་གསར་གཏོད་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་མྱིག་ལ་
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དཔག་པའྱི་ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡར་ཚུད་པའྱི་གནས་
བབ་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གསུངས་སོང་། ལས་བེད་དྲུག་ད་ེརེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཀང་
ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་རྒྱག་མཁན་དེའྱི་སྐོར་ལའང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། (Sakina Bhatt) སྐོར་ལ་རདེ། ཐབས་ཤེས་མ་བས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཐངེས་
ག་ཚོད་ཞུ་བསྡད་དགོས་རེད། དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་ལན་ཐེངས་ག་ཚོད་ཞུ་དགོས་རེད། དེ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བཀའ་ཤག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་པར་
གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་བེད་དགོས་པ་དང་ལན་འདེབས་བེད་དགོས་པ། འགན་འཁུར་དགོས་པ། 
ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གནད་དནོ་ཁག་ཅྱིག་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་སེར་གྱི་ངོས་ནས་འཛིན་སོང་ལ་འབེལ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་
གནས་ཚུལ་ད་ེརྒྱ་ཁབ་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ཞུ་སྟབས་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་
རེད། ད་ེདགོངས་རོགས་གནང་། ད་ེམ་གཏོགས་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྤུངས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། སྐབས་རེ་ཁ་གཏད་ལ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་མ་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
ད་ེནས་གཅྱིག་ད་ེཐའ་ེཝན་གྱི་ཆོས་དགེའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ཐའེ་ཝན་གྱི་ཆོས་དགེ་ད་ེཐའ་ེཝན་ལ་ཕར་ཕེབས་ནས་ཆོད་གན་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཆསོ་དག་ེལ་ོ ༤ རྱིང་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ལས་བདེ་ཁངོས་སུ་ཡར་ཚུད་ནས་ལ་ོ ༡༡ ཕག་ལས་གནང་བ་རདེ། ལ་ོ 
༡༥ ཐའ་ེཝན་ལ་བཞུགས་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལས་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལས་དོན་ལ་གལ་
ཆ་ེཆུང་བལྟས་ནས་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེབདེན་པ་རེད། ལས་དོན་ལ་དམྱིགས་ནས་བེད་དགོས་པ་ད་ེ
ཡང་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། 
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་དང་མྱི་མཐུན་པ་པ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡང་སང་ཉྱིན་བཀའ་
ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་འགལ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་བེད་དགོས་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ད་ེགོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གང་འད་བས་ནས་མ་སླེབས་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལས་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ད་ེམྱི་འད་
ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕ་གྱིའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་
བཞག་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེའང་བདེན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞུང་ཞབས་ལས་བེད་གཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་
ཡྱིན་ན། མང་མཐའ་ལོ་ ༤ རེད། ད་ེནས་དགོས་གལ་མཆྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༡ སར་ནས་ལ་ོ ༥ རྱིང་གནས་སུ་བཞུགས་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། དེའྱི་རསེ་སུ་གནས་ས་ོབདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྐབས་ར་ེཟླ་བ་ ༥།༦།༧།༨ ལ་ོ ༡ ཙམ་ཁད་པར་ཕྱིན་པ་
ད་ེཐོངས་མཆན་ (VISA) རག་དང་མ་རག་གྱི་རྐྱེན་པས། ཚུར་ཡོང་ཐུབ་དང་། ཕར་གཏོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་བ་མ་གཏོགས། དེའྱི་དུས་ཡུན་ད་ེཏག་ཏག་མ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ལག་
ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐའེ་ཝན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གྱིས་དངོས་
གནས་བས་རེས་བཞག་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་དུས་གནས་ས་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་ས་ོབཏང་
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བ་ལ་ས་ཆ་གཞན་མྱི་འདུག ཆསོ་དག་ེཡོད་སའྱི་ས་མྱིག་ད་ེཨུ་རུ་སུ་དང་། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི། ཨཕ་རྱི་ཁ། ཐའ་ེཝན་བཅས་ས་མྱིག་
བཞྱི་ཡོད་རདེ། གནས་ས་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་གཞན་ཞྱིག་ལ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། ཨུ་རུ་སུར་བཏང་ན་གཅྱིག་པ་རདེ་
འདུག ལྷ་ོཨཕ་རྱི་ཁར་བཏང་ན་ཨྱིན་སྐད་སྒྱུར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཕན་ཐགོས་མྱི་ཡོང་ན་བསམས་ནས་བཏང་བ་རདེ། ཁངོ་གྱི་
ཕག་བྱིས་ད་ེཚ་ོཡང་འབོར་སོང་། ཕག་བྱིས་ནང་དུ་ད་བར་ཞབས་ཕྱི་གང་དང་གང་ཞུས་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བྱིས་
གནང་འདུག ད་ེཚོར་ལེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལག་པ་ད་ེཁྲྱིམས་དང་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བསྡམས་བཞག་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ལས་དོན་ལ་དམྱིགས་པས་ལས་བེད་དའེྱི་དུས་ཡུན་ཏགོ་ཙམ་རྱིང་བ་འཇགོ་ཆོག་གྱི་རེད་ཅེས་པའྱི་སྱིག་
གཞྱི་བསར་བཅསོ་ད་ེའད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སྱིག་གཞྱི་ད་ེལ་དཔགས་པའྱི་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའྱི་ལས་དནོ་བས་ན་མ་
གཏོགས། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་བསོ་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་ཚོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་
འགལ་ཤོག་ཟརེ་བ་འད་པ་ོཞྱིག་གྱི་ག་ོབ་ལེན་མ་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་འདུག བས་ཙང་རྣམ་པ་ཚསོ་དགསོ་མཁ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་
དང་པོ་སྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་གནང་རོགས། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁྲྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་
ཁྲྱིམས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འགན་དེའང་རྣམ་པ་ཚསོ་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞསེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གོས་ཚོགས་ནས་ད་ེ
འདའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་དེར་ལག་ལེན་ཞུས་པར་ཐ་ེཚོམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། དངསོ་ཡདོ་གནས་སྟངས་ད་ེའདྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་
ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུ་དང་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་
པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དེང་སང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བོད་ནང་ནས་ཐད་ཀར་ཕེབས་པའྱི་རྒྱ་
ནག་གྱི་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཁརོ་ཡུག་སྐརོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་
ད་ེཚ་ོདང་མཉམ་དུ། དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོརྒྱུས་ལོན་བ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་དང་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭ་སྱིམ་མཁན་ཡྱིན་
ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་
སྐོར་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་
དགསོ་པ་ད་ེགནད་འགག་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་དེབ་གཅྱིག་བཏོན་འདུག རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་ལ་རེད་
འདུག དབེ་དེའྱི་མྱིང་ལ་ "འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད།" འཁདོ་འདུག དའེྱི་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏོང་མཁན་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་
ནང་དུ། དཔརེ་ན། རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏོང་མཁན་དག་ེའདུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོང་གྱི་མྱིང་ལ་ "རྒྱལ་གཅསེ་པ་དག་ེའདུན་
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བཀྲ་བེ་ལགས།" ཞེས་བྱིས་འདུག  སྱིར་བཏང་མྱིའྱི་མྱིང་ལ་ "དགེ་འདུན་" ཞེས་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ "དགེ་འདུན་པ་" 
ཞསེ་འགདོ་དགོས་འདུག གོང་དརེ་ "རྒྱལ་གཅསེ་པ་" འཁདོ་ཡདོ་དུས་འོག་དརེ་ "དག་ེའདུན་པ་" བཀདོ་ན་བད་ེཔ་ོམེད་ན། 
ཡང་ན་ "རྒྱལ་གཅེས་པ་གྲྭ་བཀྲ་བ་ེ" ཞེས་བཀོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེཡང་མ་འོངས་པར་ཁོང་རྣམ་པའྱི་མྱིང་ཏག་ཏག་ཡོང་
རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་འཆར་དྱི་བ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མེད། མ་འོངས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བཀའ་
ཤག་སྔ་རསེ་ཀྱིས་མ་འཇོན་ན་མ་གཏགོས། སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔགས་པའྱི་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་
ལ། དཔེར་ན། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་འབེལ་ཕགོས་བསོད་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འད། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་གང་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེགནང་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། དའེྱི་སང་ལ་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོངས་གགས་སུ་མ་མཐོང་བ་དང་། མ་འངོས་པར་དགོས་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་
གང་མཐོང་སོང་ཞེ་ན། ཡར་ལངས་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་ང་རང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་གཏུག་
ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བར་འགོ་དུས། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Emotionally) ཕར་ཕོགས་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད་སྙམ། ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེདག་
ཡྱིན་ན། ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་ལ་ོ ༢ ནས་ལ་ོ ༣ གྱི་ནང་ལ་ང་ོའཕྲདོ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་བསོ་བཏང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་
བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱིར་ལངས་བསྡད་པའྱི་གང་ཟག་ང་རྱིས་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་གོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་གོགས་པ་ོདང་གོགས་མོའ་ིདཀྱིལ་འཁརོ་གྱི་ནང་དུ་ཕ་མར་ང་ོམ་ཐུག་པ་ལ་ོ ༡༥ ནས་ལ་ོ ༢༠ ཟྱིན་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། 
དནོ་དག་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དརེ་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞསེ་དང་། མ་འོངས་པར་
གཞུང་འབལེ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་འབལེ་
བ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་རྣམ་པ་ཡོད་རེད། 
གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ཚ་ོབུ་ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ཆགས་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་མཉམ་དུ་ང་ོམ་འཕྲད་པར་ལ་ོ ༡༥ 
ནས་ལ་ོ ༢༠ ལ་ོ ༣༠ འགོར་བ་ཡྱིན་ན། དེར་ཚརོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་སླེབ་ས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་དང་ང་འད་བའྱི་ལ་ོཚོད་གཅྱིག་
པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་ལ་ོ ༡༥ ན་ ལ་ོ ༢༠ ཡང་ན་ལ་ོ ༢༥ ནས་ལ་ོ ༣༠ རྱིང་
ཞལ་མ་འཛམོས་པ། ང་ོམ་མ་ཐུག་པར་ད་ེའད་སྡདོ་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཚརོ་བ་གང་འད་ཞྱིག་སླབེ་ས་རདེ། ད་ེཙམ་གྱི་བསོ་
བཏང་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། ང་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། ངས་མཐངོ་ས་ནས་ལ་ོ ༡༥ དང་ ལ་ོ ༣༠ ལ་ང་ོམ་ཐུག་པ་གཅྱིག་པུ་མ་
རདེ། ཕ་མ་དང་ཁ་བལ་དུས་གསོན་བལ་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཕ་བུ་ལྷན་འཛམོས་མ་བྱུང་ནས་ཕ་མ་གཉྱིས་པ་ོལ་ོནས་
ལ་ོམ་ཐུག་པར་གོངས་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཟླ་བ་ནས་ཟླ་བ་དང་། ལ་ོནས་ལོ། ང་སློབ་གྲྭའྱི་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཉུང་
ཉུང་ཞྱིག་མ་རདེ། གཅྱིག་དང་གཉྱིས་མ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་བཞག་ནས། མ་འོངས་པར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
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ཡྱིན་ནའང་འད། གཞུང་འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེདག་སྱིད་བྱུས་དང་མཉམ་དུ་བསེས་ནས་གངེ་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ། འདྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཆགས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚ་ོབོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེདག ར་བའྱི་ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རེད་རྒྱ་
གར་ནང་དུ་སེས་པ་ཁདེ་རང་ཚའོྱི་ཕ་མ་དང་། ས་ོལགས་རྨ་ོལགས། ཕ་མའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་མང་པ་ོབསནོ་ཙང་། ང་ཚ་ོའད་
པ་ོརེས་སུ་རྒྱ་གར་ལུང་པར་འབོར་དུས་སློབ་གྲྭ་སོགས་ལ་འཛུལ་ནའང་འཛུལ་ཆོག་ཆོག་གྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།  ད་ེཡོད་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་དང་བད་ེསྲུང་གཉྱིས་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མདའ་གཅྱིག་གྱིས་
བྱིའུ་གཉྱིས་གསོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་ོསྐབས་བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག་སྙམ། ར་བའྱི་བོད་ནས་སླེབས་ཚད་
ཚང་མ་ཕར་ཨ་ོགྱིང་ལ་གཏོང་དགོས་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་བོད་ལ་བཞག་ནས་ལ་ོ ༡༥།༢༠།༣༠  གདོང་མ་
ཐུག་པ་ཙམ་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཚརོ་བད་ེསྲུང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡང་ཡདོ་
རེད། མ་འོངས་པར་ཚང་མ་ཕར་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། དངོས་གནས་དང་གནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དེ། ཁ་སང་
བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་ཚདོ་ ༥:༤༦ ཐགོ་ལ་ ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་རེད།༽ འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་དང་འབེལ་
བ་ཡོད། ད་གྱིན་ཞུས་པ་བཞྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་དོན་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ལགས་སོ། ད་ེག་རང་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གཙ་ོབོར་བས་ནས། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཡས་
སརོ་གཡནོ་སོར་བས་ནས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་སྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་
ས་ོསོར་རྒྱབ་སརོ་དང་རགོས་འདགེས། ད་ེབཞྱིན་བོད་དནོ་ཞུ་གཏུག་དང་ཁབ་བསགས་ལ་སོགས་པ་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་དང་
གནང་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ། ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བསྡད་
ཡོད་པ། ད་ལྟ་ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཞུས་པ་ད་ེཁ་སནོ་གྱི་ཚུལ་དུ་གེང་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ལམ་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ། རྱིས་འག་ོཨང་ ༤ པ་ད།ེ ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་
གཞྱི། དེའྱི་ནང་དུ་རྣམ་གངས་མྱི་འད་བ་ ༤ འདུག དེའྱི་ནང་གྱི་དང་པ་ོདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརོགས་ལས་འགུལ། ང་རང་
མཚོན་ན་ད་རསེ་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་བསྡད་པ་སོང་ཙང་། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་རྒྱས་
པ་ད་ེདག་བལྟས་ནས་ཤེས་རགོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརགོས་སལེ་ས་ཆ་ཚང་ཕྲུ་གུ་ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་དང་། ལ་ོ
ན་མ་སོན་པ། དེ་འད་ཆགས་བསྡད་འདུག སྱིར་བཏང་ལོ་ན་སོན་དང་མ་སོན་ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དེ། ཡོངས་
གགས་སུ་རང་ལོ་ ༡༨ ཟྱིན་དང་མ་ཟྱིན་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་གང་ཟག་ཅྱིག་ལོ་ ༡༨ མ་ཟྱིན་ན། 
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དསེ་ཁྲྱིམས་འགལ་གྱི་བ་བ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆ་ག་པར་ཆ་མཚནོ་ནའང་ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། 
རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ་ཅ་ེན། དརེ་བསམ་བའོ་ིརང་ས་འཕརེ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རདེ། བས་ཙང་ད་ལན་ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེགང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བསམ་བའོ་ིརང་ས་འཕརེ་མེད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ལ་ོན་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚའོྱི་ཀད་
པའྱི་ནང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ཞུས་ན་ (Brainwash) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཚིག་གྱི་ངོ་
གདོང་གྱི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་རོགས་སེལ་བ་ཟེར་ནས་སྙྱིང་ར་ེཔ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དོན་དངོས་སུ་དྱིལ་བསགས་
རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་འདྱིར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ལ་ཕར་བརྒྱབ་ནས་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་ོལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་
ཚགོས་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་འཇུག་གྱི་འདུག་ཅེས་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད་ེ། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་འདྱི་ནས་བེད་ལུགས་བདེ་སྟངས་དའེང་གཅྱིག་མཚུངས་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། ད་ེའདའྱི་དགོས་
པ་ཡོང་གྱི་འདུག  ར་བའྱི་ང་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་གཞུང་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་གནང་
ལུགས་གནང་སྟངས་དེས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་འཚར་ལོངས་ལ་གནདོ་སནོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་ཡོན་སློབ་
གསོའ་ིལྟ་གྲུབ་ད་ེདང་མཐུན་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་ཤྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལག་པ་བརྐྱངས་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལག་པ་མ་བརྐྱངས་ནའང་མཚན་ཐ་ོཞུས་འདུག སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་ལ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་སྡེ་ཚན་དང་ལས་རྱིགས་འད་མྱིན་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་གཙ་ོབ་ོད་ེདྱིལ་བསགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ལ་ོའགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་གོང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པས་རྒྱ་སྐད་དང་། ཉྱི་འོང་སྐད། འཇར་མན་སྐད་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་རྱིགས་མང་པོའ་ི
ཐགོ་ནས་གསར་འགྱུར་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་གསར་འགྱུར་མང་པ་ོཞྱིག་མེད་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེའང་མཇལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
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ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་གསར་འགྱུར་འཆད་སའྱི་ནང་ལ་སྐད་རྱིགས་ག་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་མཁན་ག་ཚདོ་ཙམ་ཡོད་རདེ། དྱི་བ་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུར། སར་ཐར་པར་ཁང་གྱི་སྐོར་ད་ེཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་ད་ེའད་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་དུས་དབེ་དང་གསར་ཤོག་
འདོན་སེལ་ད་ེཚོར་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོད་ེའད་འདུག ད་ེབེད་དུས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཔར་སྐྲུན་ཆེད་པར་ཁང་ད་ེའདའྱི་དབར་ལ་གན་ཡྱིག་ད་ེ
འདའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བྱུང་ཡདོ་ན་ད་ེསུའྱི་མཉམ་དུ་བཞག་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱིར་བཏང་དོགས་པ་རྣམ་རོག་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཞྱིག་གནང་དུས། མ་འངོས་པར་གཞུང་གྱིས་བདག་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོདང་། བདག་ཉར་ཐུབ་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་མྱི་སེར་པ་ད་ེའདས་མ་གཏོགས་དཀའ་ལས་
ཁག་པ་ོརེད་ཟེར་བ་འད་པ་ོབཤད་སོང་སྙམ། ད་ེནང་བཞྱིན་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེཡང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་སོ་བརྒྱབ་ནས། 
མྱི་སེར་པ་ད་ེའདར་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་དམ། སྱིར་བཏང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་མ་མོང་བ་མ་
རེད། དཔལ་འབོར་སེར་བདག་ཅན་དུ་སྒྱུར་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀང་གནས་ཚུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ། རྱིང་ཙམ། ཐུང་
ཙམ། ཡར་ཙམ། མར་ཙམ། མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་ཡང་ད་ེའད་བྱུང་མ་སྱིད་པ་མ་
རདེ་དམ། གལ་སྱིད་སར་ཐར་པར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་མྱིང་གྱི་བདག་དབང་ད་ེཚ་ོ
རྦད་ད་ེམེད་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགང་འད་བ་རྒྱུ་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཕལ་ཆརེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ས་ཡོད། དོན་གཅོད་ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཆ་སར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་ས་རདེ། དངུལ་འབོར་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག དནོ་གཅོད་ལས་བདེ་ཚ་ོལ་ག་ཆ་སོར་དགོས་པ་དེ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་འད་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ཏེ་མ་སར་ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་རང་ཚོར་ལུང་པ་གཞན་པ་ནང་བཞྱིན་རང་
བཙན་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། རང་དབང་མེད་ནས་བཙན་བོལ་ལུང་པར་གནས་ནས་སབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་པ་དང་། ཆ་ཚང་ཡོད་མཁན་གྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
བརྱིས་བསྡད་ན། ད་ེཡང་ཞྭ་དཔ་ེལྷམ་འགེབས་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་མ་རདེ་དམ། ད་ེཚ་ོལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་གནང་ནས་
མ་སར་ཐབས་མདེ་ཆགས་པ་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་དནོ་གཅོད་ལ་ཕབེས་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དནོ་གཅོད་ལས་བདེ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚརོ་ཁ་ེཕན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐབོ་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། གོང་ཞྱིག་ཁུར་ནས་དནོ་གཅོད་དང་
དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག དོན་གཅོད་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོདོན་
གཅོད་ལ་ཕེབས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སེ་དམན་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཕར་ཁྲྱིད། ཕ་གྱིར་བཞག དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཡུན་ཚར་དུས་ས་ོསོ་
ཚུར་ཡོང་། ལ་ོའགའ་ཤུཤས་ཤྱིག་བསྡད། ད་ེནས་ཡང་བསར་ཕར་ལུང་པ་གཞན་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོདང་། ལུང་
པ་བཞན་གྱི་མྱི་སེར་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཞ་ེདག་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེབེད་
དུས་དནོ་གཅོད་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ཆ་ད་ེཚ་ོམ་སར་ཐབས་མདེ་ཅྱིག་བྱུང་བ་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ནས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ང་དང་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་ལྷོ་ཕོགས་ཀྱི་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་
འཚམས་གཟྱིགས་བཅར་བ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་མཐ་ོསློབ་འགྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ད་ེའདས་ཚརོ་ཤུགས་ཆནེ་པའོ་ིཐོག་
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ནས་བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་འདུ་ད་ེཚརོ་ཧ་ལས་པའྱི་ག་ོརགོས་ཆནེ་པ་ོ
སེལ་གྱི་འདུག ཁོང་ཚ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། མཐ་ོསློབ་ལ་འགྱིམ་སྡོད་དུས་ཧོབ་ད་ེཁ་ལ་བོད་དོན་ཐོག་ཅྱིག་འཆད་དགོས་ནའང་ཞ་ེ
དག་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག ཚགོས་འདུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་རག་ཡངོ་དུས། དའེྱི་རསེ་སུ་རྒྱ་
གར་གྱི་དཔནོ་རྱིགས་དང་། གནད་ཡདོ་མྱི་ས་ཞྱིག་ཐུག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་དང་ག་ོརགོས་འད་པ་ོགང་ལ་
གང་འཚམ་འཕེལ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལྟ་བུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ག་ོརྒྱུ་མྱི་འདུག ད་ེཡོད་ན་ཡོད་པ་རེད། 
ལྷ་རབ་རདེ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞུས་སོང་། 
ངདེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཀང་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་ནས་ལས་བསྡམོས་ནང་དུ་བཀདོ་ནས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ལན་མར་
རག་དུས། ལན་འབརོ་བའྱི་ནང་དུ་གང་གསུང་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བའྱི་མྱིང་བང་ད་ེགནས་དང་མྱི་གནས་ཧ་
ག་ོགྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེའཚོགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཟེར་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་
མྱིང་བང་དེ་གནས་མྱི་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡོད་རེད། དེ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་
དགསོ་ཀྱི་རེད་ད།ེ ལས་ཀ་ཆ་ཚང་ལ་ལངས་ཕགོས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་རྦད་ད་ེཁ་ཁ་ཞྱིག་བེད་དགསོ་ཀྱི་རེད་དམ། 
སློབ་གྲྭའྱི་སྱིག་ཆས་བཞྱིན་མཚོན་མདོག་རྦད་ད་ེཁ་ཁ་ཞྱིག་སྐོན་དགོས་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ལས་འཆར་ད་ེལས་
ལོགས་སུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་བས་ནས། མཚནོ་མདོག་ཁ་ཁ་ཞྱིག་བས་ནས་གཞན་དག་ཅྱིག་མ་གནང་ཐབས་མེད་འད་པ་ོཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོ
བརྒྱབ་སོང་། གོང་གུན་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། ཉནེ་ཁ་ཡང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། ཏན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་དགག་ཕོགས་སྒྲུབ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག  མ་འོངས་པར་དེ་གཡང་མཐོང་མ་
གཏོགས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་སངོ་། གཡང་གྱི་ཁ་ལ་བསྡད་ནས་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ན། གཡང་མ་གཏོགས་མཐངོ་གྱི་མ་རདེ། གཡང་མདེ་ས་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ག་ར་ེམཐངོ་རྒྱུ་འདུག་དང་། འགེལ་བཤད་ག་ར་ེ
བརྒྱབ་རྒྱུ་འདུག དརེ་བསམ་བ་ོག་ར་ེགཏང་རྒྱུ་འདུག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བཀའ་དང་
བསྟན་བཅོས་ནང་དུ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ཆོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་སོན་དང་ཡོན་ཏན་མེད་པ་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེག་ར་ེབེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། སོན་ཉུང་བ་དང་ཡོན་ཏན་མང་བ་ད་ེབངས། སོན་མང་བ་ཡོན་
ཏན་ཉུང་བ་ད་ེདོར་དགོས་རེད་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་སོན་མེད་མཁན་ཡོད་མ་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་
ཡྱིན་ནའང་གོང་གུད་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གོང་གུད་ལ་ལྷུང་ཡོད་ནའང་ད་ེགོང་གུད་ནས་སོབ་ཐབས་ཀྱི་ལས་ཀ་ད་ེབེད་
དགསོ་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེམ་གཏོགས་གོང་གུད་ནང་དུ་ལྷུང་ས་རདེ་ཟེར་ནས་སྟབས་གང་བད་ེབས་ནས། པར་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་
ཤེས་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཚ་ོཡང་གནས་སསོ་བཏང་བ་དང་། ད་ེས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་རྱིས་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་
ཡོད་མ་རེད། ད་ཆ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེགོང་གུད་ནང་དུ་ཡོད་ནའང་། ད་ེརྦད་ད་ེས་ོབརྒྱབ་ནས་མེད་པ་མ་བཟ་ོརོགས། ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་མ་འཇནོ་ནའང་མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ལམ་ཁ་ད་ེ
ཏན་ཏན་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་དང་། ཞབས་བ་ོ
འཁྲབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་བྱུང་ན་ད་ེལ་སྡྱིངས་ཆ་ད་ེཏན་ཏན་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིདུས་
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ཚདོ་ལ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་མ་ཐུབ་ནའང་ད་ེམེད་པ་བཟ་ོམྱི་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ར་ེསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་དང་ཁརོ་ཡུག་
ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན་ད་ེཚསོ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་སམ་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུས་པ་དང་སགས། འདྱི་ང་ཚསོ་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་ "འབར་བཞྱིན་པའྱི་བོད།" ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་
གཏོང་མཁན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་འཁདོ་པའྱི་ནང་དུ་ "དག་ེའདུན་བཀྲ་བ་ེ" ཞསེ་ད་ེའད་བྱིས་འདུག དརེ་ "དག་ེའདུན་པ་" ཞསེ་བྱིས་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅསེ་དགངོས་འཆར་ཕབེས་སོང་། དརེ་ང་ཚསོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེདའེྱི་ནང་དུ་འདྱི་འད་བྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་ང་ཚསོ་བསར་བཅོས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་མ་འོངས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འགུལ་དང་། ཁབ་བསགས་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད། 
གཞུང་འབལེ་གྱི་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚརོ་བ་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ཨྱིན་
སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Emotional Connect) ཡོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།  
ད་ེནས་བད་ེསྲུང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེབད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་རང་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང་། སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་
སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་ཐུབ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༤ པ། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་
གཞྱི། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་ཐགོ་ལ་དགངོས་འཆར་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་ལ། རང་ལོ་ ༡༨ མ་ཟྱིན་པ་ད་ེའད་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རོགས་སམ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་འགུལ་ད་ེའད་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེརན་པ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཐད་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ན་ (Brainwash) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་
རེད། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ད་བར་བོད་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གས་ོརེད། སློབ་གསོ་འད་མྱིན་
ཞྱིག་སེལ་དང་སེལ་མུས་རེད། ང་ཚོའྱི་བེད་སྟངས་ད་ེཡང་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་
སོང་། གལ་སྱིད་ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརགོས་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ད་ེཕྲུ་
གུའྱི་བད་ེཐང་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
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ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ད་ེ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་གཞྱི་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མ་རེད། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་དང་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་དང་དྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ད་ལྟ་ང་
ཚསོ་འཛིན་བསྡད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ག་ོརོགས་སལེ་བ་ད་ེདང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་ད་བར་བ་སོད་ངན་པ་བས་བསྡད་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེངས་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་
སོང་སྙམ། འདྱི་ངའྱི་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ཕྲུ་གུའྱི་བད་ེཐང་དང་། ཤེས་ཡོན་སློབ་གས་ོལ་གནོད་སོན་དང་མྱི་
མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་འདྱི་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་
དནོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་རསེ་སུ་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་བཞྱིན་པ་ད་ེདང་ང་ཚོས་བེད་བསྡད་པ་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་
འཛནི་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་རྒྱུན་གོན་ནང་དུ་སྡ་ེཚན་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་དྱིལ་བསགས་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་དྱིལ་གྱི་གསར་འགྱུར་སྡེ་ཚན་སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་མཇལ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའང་གསར་འགྱུར་ཁག་སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་ཐོག་མུ་
མཐུད་འཆད་བཞྱིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་མྱི་འད་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་
བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པར། ངས་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་སྐད་ཡྱིག་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་པ་ཡོད། 
གལ་ཏ་ེངས་ནོར་ཡདོ་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 སར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཚར་ཡོད་
དུས། དའེྱི་ཐགོ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་སྐད་
ཆ་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་ད་ེའད་མ་ཡྱིན་པར། ངས་ཏགོ་ཙམ་རན་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་
གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ག་ར་ེཕེབས་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཞན་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་དམ། མྱིང་གྱི་བདག་དབང་ད་ེཚ་ོགང་འད་
ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཆ་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
ཚགོས་ཆུང་ད་ེའད་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་རེད། ཚགོས་ཚུང་བཙུགས་དང་མ་
འཛུགས་ཐོག་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མུ་
མཐུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམས་པ་ཞྱིག་དང་། ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབས་ནས་ཤ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ པར་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཆ་ཚང་གྱི་ག་ཆ་སར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག ཕྱི་
ཟླ་ ༤ པར་སར། ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། (Backdate) བ་རྒྱུ་ད་ེའད་
གནང་བ་བྱུང་འདུག ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གལ་སྱིད་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་ག་ཆ་
སརོ་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་ག་ཆ་ཡང་སོར་དགོས་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱི་
ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། གལ་ཆ་ེཤོས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་འབོད་བསྐུལ་
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རང་མ་རེད། ཁ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བརྡ་ཐ་ོ 
(Notice) ཤྱིག་འབརོ་འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚརོ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཞྱིག་སརོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་སར་བ་
ཡྱིན་ན་ཉེས་ཆད་ཕོག་གྱི་རེད། གལ་ཏ་ེམ་སར་བ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ 
༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ས་ཡོད། ང་ཚོས་སར་སྱིལ་དོན་གཅོད་ལ་འབེལ་བ་མང་པ་ོཞུས་ཡོད་པ་རེད། (Notice) རག་པ་དེ་
དཔང་རགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བངས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་སན་འབུལ་མ་
ཞུས་གོང་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་། ད་ེགཅྱིག་པུ་མ་རདེ། དཀའ་ངལ་གཞན་ཞྱིག་ག་དདོ་ཉུང་
ཚད་ (Minimum Wage) དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསྡད་འདུག ག་དདོ་ཉུང་ཚད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་
སར་སྱིལ་དོན་ཁང་གཅྱིག་པུ་རེད་མྱི་འདུག (Minimum Wage) དང་མཐུན་པའྱི་ག་ཆ་རག་བསྡད་པ་ལས་བེད་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག དེ་འད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དོན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་སོ་སོའ་ིས་གནས་ཀྱི་ 
(Minimum wage) ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚརོ་གཏོང་རགོས་ཞུས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་པ་རེད། གལ་སྱིད་ (Minimum wage) ལ་དཔགས་པ་ཞྱིག་སོར་དགོས་ན་ག་ཚོད་སོར་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། གལ་སྱིད་ག་དོད་ཉུང་ཚད་ (Minimum 

wage) ཐགོ་འག་ོཐབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་བདེ་ཁ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠༠ ད་ེའད་སརོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (Minimum wage) གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་
བལྟས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (Minimum wage) ད་ེསོར་ ༣༢,༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་དུ་ 
(Minimum wage) འདྱི་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཀང་ད་ེག་རང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རེད། 
སར་སྱིལ་དནོ་ཁང་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཁརོ་ཚརོ་
འབོར་བའྱི་ (Notice) ད་ེང་ཚོར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོབ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་
མཁེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ལག་བསྟར་ཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ག་ཆ་
སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། ག་ཆ་སར་བ་ལ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚའོྱི་ག་ཆ་ཐད། ར་འཛནི་ནམ་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡྱིན་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚུར་ཕགོས་ལ་སར་ན་ཕར་ཕགོས་ལ་ཡང་སོར་དགོས་རེད་ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོའཁོད་འདུག ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་སར་སྱིལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ སོར་དགོས་པ་བཅས། ཆ་ཚང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་ཚུང་བཙུགས་པ་རེད་དམ་གསུངས་པ་དེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ཆ་ཤས་བངས་ཡདོ་པ་རདེ། ཕྱི་དྱིལ་གྱིས་ཀང་ཆ་ཤས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབངས་ཡདོ། ཞྱིབ་འཇུག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞ་ེདག་
བས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་འཕར་མ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གནང་
རགོས་གནོངས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ག་ཆ་ད་ེམ་སར་ཐབས་མེད་ཅྱིག་ཆགས་
པ་རདེ་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འཚམས་གཟྱིགས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གཞོན་སེས་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་ལ་གནས་
ཚུལ་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཚོགས་འདུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། 
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གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་པ་མ་ཟད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་དེ། དང་བངས་བོད་
དནོ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ (V-TAG) རེད། འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། འདྱི་ས་ེའཁྲྱིད་མཁན་གཞནོ་སེས་ད་ེཚ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོམ་བརྱིས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ེནས་མྱིང་བང་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་
པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་ོསོའ་ིགནད་འགག་ཆ་ེཆུང་དང་། ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོགཏོང་ཕགོས། ལངས་ཕོགས་ད་ེཚརོ་ཁད་པར་
འག་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་། ལས་དོན་ད་ེབསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིང་བང་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྔོན་མ་ལྟར་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཨེ་
ཡོད་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་དནོ་ད་ེགཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་གཞོན་སེས་
ཀྱིས་ས་ེཁྲྱིད་པའྱི་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གངས་ལྗོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ན་ཡག་ག་ཡོད་
རདེ་སྙམ།  
 ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེགོང་གུད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ཁ་ཞྱིག་འཇགོ་རོགས་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསོ་ཚོགས་སུ་ཞུས་ཚར་སོང་སྙམ། འདྱི་ཐད་ང་ཚའོྱི་མཐངོ་ཚུལ་ག་རདེ་ཡདོ་པ་ད་ེ
གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་ཏེ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག བེད་
སྟངས་དང་བདེ་ལུགས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ང་ཚསོ་བརྱི་བཀུར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་གསུངས་སོང་བསམས་
མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དྱི་བ་ལྷག་མ་ད་ེཚོར་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ར་བའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གོས་
ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡང་ས་ེཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ཐངེས་མང་གངེ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་གེང་
ནས་གོས་ཚོགས་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་གཅྱིག་པུས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག དགངོས་ཚུལ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཡངོ་སྱིད་པ་རདེ། གཉྱིས་ཀྱིས་
ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བཅུས་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་
རགོས་གནོངས། ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུ་དུས། ད་ེཡང་གནང་མྱི་དགོས་པ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་འདྱི་
བཀའ་བཀོན་གཏངོ་ས་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་ཡང་བེད་ཀྱི་མྱིན། ད་ེཡང་བདེ་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་ན་བེད་སྟངས་
ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཐངེས་གསུམ་ཙམ་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འདྱིར་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་
དང་། གཅྱིག་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ར་ེརརེ་གོས་ཆདོ་བསམས་ཕེབས་ན། འདྱི་ས་ོརྒྱག་མྱི་དགསོ། ཁེད་རང་
ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་བསོ་ཤྱིག་ཅེས་ཐག་གཅདོ་གནང་གྱིན་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། མང་མོས་དང་། ཉུང་མོས། སྱི་མོས་བས་ནས་
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འགོ་ཡྱི་རེད། ལས་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་བེད་བད་ེབ་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་དེར་མ་འགོ་རང་འགོ་རེད། མུ་མཐུད་ད་ེའག་ོདགོས་རེད། ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལར་བཞག་ན་ཁག་པ་ོཞེ་
དག་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནས་ཚགོས་གཏམ་གཟེད་རྒྱུ། མཚམས་བཞག་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཚགོས་གཏམ་གཟེད་རྒྱུ། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཚགོས་གཏམ་གཟེད་དུ་སླེབས་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚ་ོལས་ཀ་བདེ་དུ་སླེབས་པ་རདེ། 
སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚད་ལྡན་བས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁེར་རྒྱུ་དང་། ལན་
འདབེས་རྒྱུ། རྱིས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོདམ་བཅའ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ས་ེཕབེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ངས་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། གོས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས་གནོངས། ཐུགས་ཐག་བཅད་ན་ཀ་ར་ེཀ་ོ
ར་ེགང་ཡང་མེད། ཤར་རྒྱག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ད་ེནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་ག་ར་ེའགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གོམ་པ་རྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དང་པ་ོཞུ་འདོད་པ་དེ། (tibetonline) ནང་དུ་སྐད་མྱི་འད་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད་
རདེ། གངས་ཀ་ངསེ་ཅན་ངས་ཀང་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ཀ་ོརྱི་ཡ་དང་། ཨུ་རུ་སུ། ཧྱིན་དྷྱི། ཇར་མན་སྐད། ཧ་རན་སྱི་
སྐད། སྱི་པན་སྐད། ཨྱིན་ཇྱི། རྒྱ་སྐད། བོད་སྐད་བཅས་བཤད་མྱི་དགསོ་པ་རདེ། ན་ནྱིང་སྱིད་སངོ་སུད་སྱི་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་
སུ་བུ་མ་ོགཞོན་སེས་གཉྱིས་ཐུག་སོང་། གཅྱིག་ད་ེཇར་མན་སྐད་ཐོག་གསར་འགྱུར་སྙན་སོན་ཞུ་མཁན་ད་ེ (Bonn) ནས་
རདེ་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཧྤ་རན་སྱི་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་འཆད་མཁན་དེ། ད་ལྟ་སློབ་ཕྲུག་རེད་འདུག ཇར་མན་བུ་མ་ོ
དེས་རང་ལོ་ ༡༤།༡༥ ཙམ་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་འདུག ང་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་ད་ེའད་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ོཚོར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། སྐད་ཡྱིག་མྱི་འད་བའྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིག་སྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་ཚང་མ་དང་དུ་བངས་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་
གསོལ་ཕོགས་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་མྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
རྒྱལ་གྱི་དངུལ་ད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁོང་ཚོར་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མྱི་ར་ེརའེྱི་མྱིང་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཁངོ་རྣམ་པས་དང་དུ་བངས་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་བྱུང་། 
 སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་གནས་ཚུལ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་ཞུས་ཡོད། ཐག་གཅོད་ད་ེགོས་ཚོགས་
ཀྱིས་གནང་རགོས་གནངོས། ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་མ་ཡྱིན་པར་གོས་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེསུ་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་པ་ད་ེརེད། སུ་ལ་སྤྲད་དང་མྱི་སྤྲོད་ཀྱི་ཐུགས་དོགས་ཏན་ཏན་ཡོང་མདོག་ཁ་པ་ོརེད། ད་
ལྟར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་གངས་ཀ་བཀགས་པའྱི་ནང་དུ་སར་ཐང་དཔར་ཁང་རང་ལ་ད་བར་པར་བརྒྱབ་པ་དེ། 
སོར་འབུམ་ ༢༠ དང་། སོར་འབུམ་ ༢༥ ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་མང་ཆ་ེབ་བྱུང་འཛིན་དང་། རྱིས་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཆུང་ཚགས་རྱིགས་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ། ང་ཚོའྱི་དུས་དེབ། དུས་དེབ་གདོན་རྒྱུ་ད་ེལའང་ག་ལེར་ག་ལེར་
འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། བརྡ་འཕྲྱིན་མ་ལག་གྱི་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད་བར་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དུས་དང་འཚམས་པའྱི་
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འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་དུས། དུས་དབེ་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ཤེས་བ་ལྟ་བུར་མཚནོ་
ན། ང་བེལ་ཀོབ་ལ་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། དེར་ས་ས་དགོན་པ་ཡོད་རེད། ས་ས་དགོན་པའྱི་མགོན་ཁང་ལྟ་རོག་བེད་མཁན་
ཚོས། སྐུ་ང་ོཡར་ཕེབས་སོང་ན་འགྱུར་བ་གཅྱིག་གཏོང་རོགས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག ཤེས་བ་ཆག་པ་ཞྱིག་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ཀོག་མཁན་ནྱི་རག་གྱི་མྱི་འདུག རསེ་སུ་མེར་སེག་དགོས་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཕངས་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ད་ེའད་ཟརེ་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་ས་གནས་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་སྙམ། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་དངེ་སང་བརྒྱུད་ལམ་ད་ེདག་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཕྱིན་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། མྱི་མང་ཆ་ེབས་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་
ནའང་སྐར་མ་ ༢།༣ ནང་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡོད་དུས། དེབ་ཀོག་མཁན་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་
དའེྱི་ནང་གྱི་ནང་དོན་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེདག་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཚགས་ནང་དུ་ཉར་དགོས་པ་དང་། ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕབ་ནས་ཉར་དགོས་པ་
ད་ེདག་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡང་རྱིམ་པས་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས། སྐབས་ད་ེ
དུས་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་སར་ཐང་དཔར་ཁང་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ལ་པར་སྐྲུན་བས་པ་དེ། 
སོར་འབུམ་ ༢༠།༢༥ མ་གཏགོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་སྔནོ་སྙན་སོན་ཞུས་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཕུལ་ཆོག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེནས་སུ་ལ་སྤྲོད་དང་མྱི་སྤྲད་ད་ེད་ལྟ་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བས་ཡོད་མ་
རདེ། ད་གྱིན་ཉྱིན་གུང་གྱི་གསོལ་ཚིགས་བར་ལ་ཕྱི་དྱིལ་དྲུང་ཆ་ེཡར་ཕབེས་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་བ་ལ་གཞྱིགས་ན། མ་
འོངས་པར་པར་སྐྲུན་སུ་ལ་སྤྲོད་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ད་ེགོང་ཚད་འགན་བསྡུར་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག 
དརེ་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་ཀྱི་མ་རདེ་སྙམ། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གནང་རྒྱུ། ང་
འད་པ་ོཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དེབ་ར་ེར་ེཔར་སྐྲུན་ག་པར་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་བྱུས་གཏོགས་བ་རྒྱུའྱི་
འདདོ་པ་མེད། ད་ེལྷན་ཁང་ས་ོསོས་ཐག་བཅད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ས་ོསོས་བཀའ་འཁྲལོ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་ཆ་ཚང་མཉམ་སར་ཞུས་ནས་ཡར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  ལས་
འཆར་གསར་པ་ཡྱིན་ནའང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནའང་ད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། གོང་ཚད་འགན་བསྡུར་མ་ཕུལ་བར་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཚད་གང་ཡོད་པ་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་
ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། གལ་སྱིད་དེར་དང་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། འདྱི་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད་ེསྤྲད་མ་སོང་ཞེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་
ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གསུང་རོགས་གནང་། ཁེད་ཚོས་ད་ེལ་དགའ་ཞནེ་བས་འདུག ད་ེལ་སྡང་
པ་ོབས་འདུག ཁོས་གོང་ཆུང་བ་ཟེར་ཡོད་ནའང་སྤྲད་མྱི་འདུག་ཅེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གསུང་རོགས་གནང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་ལན་རྒྱག་ཆོག་པ་གྱིས། ང་ཚོས་དང་པ་ོནས་ལས་ཀ་གང་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་དོགས་པ་རྣམ་
རགོ་རྐྱང་རྐྱང་གྱི་འོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ལས་ཀ་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དོགས་
པ་ག་ར་ེབཟའ་གབས་ཡོད་ན། དྱི་བ་གང་སླེབ་གབས་ཡོད་ན་བསམས་ནས། ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མྱིའྱི་
སེམས་ཁམས་ལ་ཡང་གནོད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད། སེམས་ཁམས་ལ་གནོད་ན་གཟུགས་པོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནོད་ཀྱི་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གནང་རོགས། ང་ཚོས་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོདང་
གཞག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་པ་ད་ེདམ་བཅའ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དགའ་དང་ཉེ། ཁ་སང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ས་ོསོར་དགའ་
མཁན་ཚང་མ་ཡར་ཁྲྱིད་སོང་། ང་སྱིད་སངོ་ཆགས་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་ནང་དུ་དགའ་མཁན་སུ་ཁྲྱིད་འདུག ད་ེའད་གང་
ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དནོ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་མྱི་སུ་འསོ་ཤྱིང་འཚམས་པ་འདུག གང་དུ་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ད་ེ
འཛནི་སོང་གྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེབསྐ་ོགྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དརེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ལྡན་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གསུངས་
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ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ལས་བདེ་ད་ེམ་འོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེལ་བསྐོས་འདུག་ཅེས་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ། སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེབསྐསོ་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་རེས་གསོ་ཚགོས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐབས་རརེ་ "སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཤོག" ཟེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུག གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་
ད་ེའདའྱི་སང་བ་ཤར་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་ཕར་ཕོགས་དེར་བཞག་ནས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཟ་ོའད་
ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོས་ད་ེའད་བས་ནས་འགོ་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེམང་
གཙའོྱི་ལམ་སལོ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་དནོ་གཅོད་ལས་བདེ་ཀྱི་ཕགོས་སར་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་བཀའ་
ལན་གནང་བའྱི་ནང་ནས་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་རེད། དེའྱི་སྔོན་ལ་ཡང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བགོ་
གེང་སྐབས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེར་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་བསར་བཀའ་རད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། འདྱི་འད་རདེ།  
 ད་ལྟ་དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དོན་གཅོད་ལས་བེད་ཀྱི་
ཕོགས་སོར་འབབ་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་སྡེ་ཚན་
དང་། ལས་བེད་གཉྱིས་བཅས། ལས་བེད་ ༣ སྔོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེགང་འད་རདེ་ཅ་ེན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ནས་ཚགོས་ཆུང་དེར་ཕུལ། 
ཚོགས་ཆུང་དེས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་ཡོང་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ།  
 ད་ེནས་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མ་སར་ཐབས་མེད་ཅྱིག་རེད་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་དརེ། ཁ་སང་ཞུས་
པ་ལྟར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུལ་ཁྲྱིམས་འཁེར་དགོས་རེད་
ཟརེ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་སར་ཆ་ཞྱིག་ཞུ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་སར་མ་སོང་ཞེས་འོག་ནས་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ད་ེསེལ་ཇམ་གྱི་ཁྲྱིམས་གཞྱིར་བཞག་ནས་མ་སར་རང་སར་རེད་འདུག ད་ེསརོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ེསར་བ་དང་མཉམ་དུ་ན་ནྱིང་ལས་བེད་ཚོར་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་ཕོགས་སར་བ་དེའྱི་ར་ཕོགས་ད་ེདོན་གཅོད་ལས་བེད་ཚོར་
གཅྱིག་གྱུར་བཟསོ་མདེ་པ་སོང་ཙང་། སྔནོ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཡང་གཅྱིག་དངས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཕགོས་ཀྱི་སར་ཆ་
དེ། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌་་༡༨ ལོར་སར་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་སར་བ་དེ་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོའྱི་ར་ཕོགས་གཅྱིག་པུར་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་རེད། གཞན་པར་ཁད་པ་ཞེ་དག་བཟོའ་ིཡོད་མ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ལས་བདེ་བྱིངས་ལ་སར་བའྱི་དུས་ཚདོ་ད་ེ (Backdated) དུས་ཚདོ་ཕྱིར་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲན་བུ་ཞྱིག་འག་ོ
གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ལྷག་སར་རྒྱུ་མ་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༢ ནང་ལ་སྡདོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སལེ་ཇམ་
གཞུང་གྱི་སོར་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དང་། ང་ཚོའྱི་ར་ཕོགས་སོར་དགོས་པ་ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༢ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་ཏག་
ཏག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེའདྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་གསལ་བའྱི་དངུལ་འབབ་དའེང་རབོ་
ཚདོ་རེད་མ་གཏོགས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གཏན་ཁེལ་བ་ད་ེའད་མ་རེད། རྱིས་བསྐོར་ནས་ག་ཚོད་བབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེགང་
རང་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་འབུལ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། དོན་གཅོད་ས་ོསོས་
ལས་དོན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀོད་ཁབ་གཞྱིར་བཟུང་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་
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དོན་བེད་སྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་གྲུབ་སངོ་། དའེྱི་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་དང་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ད།ེ ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ་
མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེཚ་ོགཞུང་ཁོངས་མྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ས་ེཁྲྱིད་ད་ེབེད་
དགོས་པ་རེད། གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་དགོས་པ་ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚོས་བེད་དགོས་པ། 
གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོསྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ཕག་ལས་གནང་བའྱི་
སྐབས་སུ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕག་ལས་གནང་གྲུབ་པའྱི་རསེ་སུ་ག་པར་བཞུགས་དང་མ་བཞུགས་ཟརེ་
བ་ད་ེས་ོསོའ་ིའདོད་མོས་རེད་མ་གཏོགས། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། ལུགས་མཐུན་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་མར་དགངོས་ཞུ་བས་ཏ།ེ ས་ོས་ོག་པར་བསྡད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ང་ཚསོ་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་
རེད། ད་ེམྱི་སོ་སོའ་ིརང་དབང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་
བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསྡད་ཡོད། ན་ནྱིང་གཞ་ེནྱིང་ཕར་ཚུར་འག་ོརྒྱུ་ཞ་ེདག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་
མར་དཀའ་ངལ་ད་ེག་རང་རདེ། དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེག་རང་རདེ། ང་ཚ་ོདྷ་རམ་ས་ལར་ལས་ཀྱི་ས་ེ
མ་ོབ་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཕར་ཚུར་ཕབེས་པར་ནད་ཡམས་དསེ་འགགོ་རྐྱནེ་སྤྲད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་དེ་བསམ་བ་ོཞྱིག་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་འཕྲལ་སེལ་གྱི་ལོ་ ༥ དང་། 
ཕུགས་རྒྱང་ལ་ོ ༥༠ དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཏདོ་པ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་ཤག་ར་ེར་ེསླེབ་དུས་ས་ོསོར་དགོངས་པ་ར་ེ
ར་ེཡོད་རེད། བསམ་བ་ོར་ེར་ེཡོད་རེད། བསམ་བ་ོད་ེདང་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྟ་སྟངས་གང་འད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཟེར་བ་ད་ེའཆར་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ནང་ལ་གང་དང་གང་
བདེ་དགོས་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ད་ེམུ་མཐུད་ད་ེགང་འད་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་བཟ་ོ
རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་གང་འད་ཞྱིག་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་
ཞེས་མྱིང་འདོགས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འད་པ་ོདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་མ་མཐོང་བ་རེད། དངོས་གནས་
བས་ན་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ལ་ོའདྱིར་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ད།ེ ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུ་
འཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཡང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་འཚོགས་རྒྱུར་འདོད་པ་མེད་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་མ་རེད། གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཁ་སང་
ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དང་བངས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབརམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། འག་ོཁྲྱིད་ཡྱིན་
ནའང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡར་ཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེང་ཚསོ་མར་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཁོན་ནས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། 
(Organically) གཞོན་སེས་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ནང་ནས་འགོ་ཁྲྱིད་ཡར་བདམས་ནས་ཡོང་དུས། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཚོས་དྷ་
རམ་ས་ལར་ཚགོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ལུང་པ་ག་པར་འཚགོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དེར་སྔནོ་རྱིས་བཞག་ཡོད། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་འདུ་འཚགོས་རྒྱུའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡོད་རདེ། ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་
འཚགོས་རྒྱུ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་གཞནོ་སེས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་སྤྲདོ་དགོས་པ། འདྱི་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ད་ེ
ག་རང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཞན་ལས་ཀྱི་ས་ེམ་ོབ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་ད་ེག་རང་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གང་
ལྟར་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ད་ེམ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་ཅེས་པ་ད་ེམྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚ་ོལ་རག་ལས་
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ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་དང་མྱི་འབོར་གྱི་འགྱུར་འགོས་ཧ་ཅང་གྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སེས་ནས་འཚར་ལོངས་བདེ་པའྱི་སློབ་མ་ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསང་བེད་དགསོ་པ། ལྷག་
པར་དུ་བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་བདེ་དགོས་པ། གཞན་པ་སློབ་སོང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡག་
ཐག་ཆདོ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་ལ་ཕྱིན་པའྱི་ནང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཕྲུ་གུ། སྐབས་ད་ེདུས་རང་ལ་ོ ༥།༡༠ 
ཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོདེང་སང་སློབ་སོང་ཡག་པ་ོད་ེའད་ཐོན་ནས། དཔེར་ན། མྱི་ཎྱི་སོ་ཊ་གཅྱིག་པུ་ནས་སྨན་པ་བེད་མཁན་ ༥།༦ 
ཙམ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སློབ་སོང་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་
གཞོན་སེས་མང་པ་ོཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གཞོན་སེས་ཁག་ཅྱིག་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་ནས། གཞུང་གྱི་
ལས་གནས་སང་ལ་སླེབ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བས་པ་དང་། གང་ལྟར་ད་ེའད་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོད་ེ (Tibet Corps) ཟརེ་བ་ད་ེལས་གཞྱི་གཅྱིག་རདེ། ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོགཞན་དག་ད།ེ (Tibet Corps) དྷ་རམ་
ས་ལར་ཚུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ཚུར་ཡོང་མྱི་དགོས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་
ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་གང་འད་ཡོད་མེད། དེའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག གང་རེད་ཅེ་ན། དྷ་རམ་ས་
ལར་ཚུར་ཡངོ་བ་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་འདནོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་ཕག་ཚདོ་ཕག་ཚོད་ལ་ཨ་སོར་རྱིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལ་ལག་རལ་མྱི་འད་བ་
དང་། སྒྱུ་རལ་མྱི་འད་བ་ག་རེ་ག་ར་ེཤེས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་གྱི་ཐོ་གཞུང་ཆ་ཚང་ཚུར་བསྡུས་ནས། ཁོང་ཚོ་ཐག་རྱིང་པོར་
བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ང་ཚའོྱི་ལས་ཀར་མཉམ་རུབ་བདེ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག ས་ོསོའ་ིལག་རལ་དང་རྱིག་རལ་ད་ེཚརོ་
གཞྱི་བཞག་ནས་བདེ་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚའོྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཀང་སལེ་རྒྱུའྱི་བང་ཞྱིག་སྱིག་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་ཀྱི་ཆ་
ནས་ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོགས་འདུ་ད་ེ
དག་མུ་མཐུད་ནས་འཚོགས་ཀྱི་རེད། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོད།ེ མ་འོངས་པའྱི་མྱི་
རབས་ད་ེདག་གྱིས་ང་ཚའོྱི་རེས་སུ་བོད་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཀྱི་འགན་འཁེར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་བཟ་ོལྟ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་འགན་
ད་ེང་ཚརོ་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབའྱི་ལ་ོཚད་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། 
མང་ཆ་ེབ་རྒྱ་གར་དུ་སསེ་པ་དང་། བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕེབས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནས་ཕབེས་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་བོད་
ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས། བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་ཚོར་གོ་བསྐོན་སློབ་གསོ་གང་འད་བེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག སློབ་སྟོན་གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག དརེ་དགོངས་པ་བཞསེ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དུ་སེས་པ་ཡྱིན་
ནའང་སོ་སོའ་ིའཐབ་རོད་ལ་འགན་འཁེར་རྒྱུ་དེའང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ལ། དཔེར་ན། 
གཞོན་སེས་སམ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བནོ་གྱིས་ག་ར་ེདགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་ད་ེརེད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་སོན་གནང་སོང་། 
ད་ེག་རང་རེད། རྒྱ་ནག་དང་ང་ཚོའྱི་བེད་སྟངས་ད་ེཁ་ཁ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ས་ོསོས་སྱི་པའྱི་འགན་ཞྱིག་ཁེར་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོདང་
པ་ོདེ། ས་ོསོའ་ིཕ་མའྱི་ས་ནས་སླེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་ཕ་མས་སྒྲུང་བཤད། 
བོད་ཀྱི་སྐོར་འཆད་དུས། དེའྱི་འཁྲྱིས་སུ་ཉན་ནས་དེའྱི་བག་ཆགས་དེས་ས་ོསོའ་ིསེམས་ནང་ལའང་། ངའྱི་མྱི་ཚ་ེའདྱི་བོད་སྱི་
པའྱི་དནོ་དུ་ལས་ཀ་ཞྱིག་བདེ་དགསོ་བསམས་ནས་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཞྱིག་བཟུང་ནས། ང་ཚ་ོསླེབས་པ་རདེ། གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རེད་སྙམ། རྒྱ་ནག་གྱི་བེད་སྟངས་ད་ེ (Propaganda) རང་རེད། གཞུང་གྱི་
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བསམ་བ་ོགང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་ཕྲུ་གུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་རྒན་པ་ཚང་མར་ད་ེག་རང་བཟསོ་བཞག་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་ཕ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས། རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོཤེས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད། བག་ཆགས་ད་ེཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་ནས་ཡོད་དགོས་པ་ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་ཨུ་ཚུགས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ན། ཕྲུ་གུའྱི་བསམ་བ་ོལ་གནདོ་སནོ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ཡདོ་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཕྲུ་གུའྱི་སེམས་ནང་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་
རྒྱུའྱི་བག་ཆགས་ཤྱིག་དང་། ང་ལུང་པ་མེད་མཁན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་བསམས་ནས། ལུང་པ་གཞན་གྱི་མྱི་སེར་ཆགས་ཡོད་མེད་ལ་
མ་ལྟོས་པར། མ་འོངས་པར་དེ་འད་ལབ་སྱིད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ (I am 

American) ཟརེ་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། (I am Tibetan) ཟེར་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ཡན་ཆད་ནས། བསམ་
བའོ་ིའཁེར་བཟ་ོནས་བཅས་པ་ལྟ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞོན་སེས་ད་ེདག་ལ་དངོས་གནས་
དང་གནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ཁ་སྔོན་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་ལ་ཕོགས་
བསོད་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གཞོན་སེས་ཚོར་ཟུར་དུ་ཐུག་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་སྱིག་རགོས་གྱིས་ཞེས་དོན་གཅོད་ཚ་ོལའང་མངག་
གྱི་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། གཞོན་སེས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ངེས་པར་དུ་འཚོགས་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་
རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ནད་ཡམས་དང་འབྱུང་བའྱི་རྐྱེན་ད་ེའད་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ངེས་པར་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། གངས་ལྗོངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་གཡང་གྱི་ཁ་ལ་ལངས་ནས་མར་བལྟས་ནས་བསྡད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོམ་པ་ཆ་ཚང་
སསོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཟུར་ལ་གནས་ཚུལ་ཡདོ་པ་ཆ་ཚང་བལྟས་པ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེར་གཡང་ཞྱིག་མཐོང་བ་རདེ། གཡང་
མཐངོ་དུས་གསོ་ཚོགས་ལ་གཡང་རདེ་འདུག་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཡང་ལ་མཆངོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་མ་རདེ། 
དརེ་བརནེ་ཁ་སང་ར་ེསྐུལ་ཞུ་ཡོང་དུས། ང་རང་གཡང་ལ་མར་མཆངོས་ནས་ང་ཤྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱིན་ཤེས་ཀྱིན་ལ། བོད་པ་
གཞན་ཚརོ་གཡང་ལ་མཆོང་དུ་ཤོག་ཟེར་རྒྱུའྱི་ང་ལ་བ་ོཁགོ་མེད། ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རེད། བདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
ཡོད་ན་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་གཡང་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་མེད། གོས་
ཚགོས་ནས་ལམ་སྟོན་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་
པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེབཞྱིན་བ་རྒྱུ་རེད། གོས་ཚགོས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་
གྱི་བསམ་བ་ོགཞྱིར་བཟུང་སྟེ་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལྡང་ངྱི་ལྡྱིང་ངྱི་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་ཞྱིག་ལ་
སླེབ་ས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཏན་ཏན་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། དག་ེསནོ་ཚང་མར་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ཁོན་ཡོངས་ནས་ལྟ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དནོ་གང་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་མྱི་གཅྱིག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་འབབ་འཆད་ཤོག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་
ཆེད་དུ། མ་འོངས་པར་ཚང་མས་མཁེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ད་རེས་དཔལ་འབོར་གྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཡྱིན་ནའང་། མཁེན་
རགོས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་བཏནོ་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
མཁེན་དགོས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞུས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོས་གནས་
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ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་གནས་ལ་ཕེབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དངོས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེགསུང་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་དྱི་བ་སླེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་
ད་ེབཀའ་ལན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཏནོ་བཞག་པ་ད་ེདག དག་ེདང་སནོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། དག་ེ
ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁ་སང་ནས་ཞུས་ཡོད། སོན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོཞྱིག་
བཏང་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས། ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་ན་མ་གཏོགས། དེ་ཉེན་ཁའྱི་ནང་དུ་ལྷུང་ས་རེད་ཅེས་གོས་
ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནས་བསར་ནས་ཡང་དུ་ད་ེག་རང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་
གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་ཐག་ཅྱིག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་
སྟནོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པར། གོས་ཚོགས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་
སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ས་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་
བཀའ་གཅོག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། ད་ེཞུས་ཡོད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེཚོར་ཡང་
བཀོད་ཁབ་གསར་པ་བཟོས་ནས་བཏང་བཞག་ཡོད། སོ་ས་ོཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོགཞྱིར་
བཟུང་སྟ་ེདུག་ལོག་གོན་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ལ་བརྱི་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། མ་བརྱི་
མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ཕར་ཚུར་མཐོང་མཐངོ་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་འདྱིའྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་གཞྱི་བཞག ལམ་དང་ལུགས་སལོ་ལ་གཞྱི་
བཞག དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག དག་ེསོན་ལ་བལྟས་ནས་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་བས་ཏ་ེའགོ་
བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངས་གོས་བསྡུར་ལ་ཕན་པའྱི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ར་བའྱི་སར་ཐང་དཔར་ཁང་རེད། གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། འབེལ་ཡོད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། གསལ་བཤད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་སར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ལའང་གསལ་བཤད་
གནང་སོང་། ད་ེགནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཚོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། གངས་ལྗོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆདོ་འཁརེ་རྒྱུ་མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་ཆདོ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམ་པས་རྣམ་དཔྱདོ་བསྟན་ནས། བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དནོ་
དག་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྐརོ་ད་ེརདེ། དའེྱི་སྐོར་ལ་ཚགོས་གཙསོ་འདྱིར་གཙ་ོསངོ་བས་ནས་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་མ་གཏོགས་གསུངས་མ་སོང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་སེར་གྱིས་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁེར་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་གྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་པ་ལ་དངོས་
གནས་བས་ན། རེས་གཟའ་པ་སངས་སང་ཉྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རེས་མ་བདུན་ཕྲག་ལ་རེས་གཟའ་པ་སངས་མྱི་འདུག 
ད་ེམེད་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་སང་ཉྱིན་གྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཏང་ནས། 
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ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ད་ེཡང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་
གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་ལས་དནོ་སྐརོ་ལ་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད། 
༡ རསེ་གཟའ་པ་སངས་ནམ་ཡྱིན་གྱི་སྔ་དའོ་ིཚགོས་ཐེངས་སྱི་འཐུས་བ་ེབག་པ་ས་ོསོའ་ིལས་དནོ་ཆདེ་དུས་ཚོད་ཟུར་
 བཅད་བདེ་དགོས། 
༢ འོན་ཏང་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་གལ་ཆེའྱི་དོན་གནད་གཞན་སྐོར་གོས་བསྡུར་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚ་ེཚོགས་
 གཙསོ་འགྱུར་བ་གཏངོ་འཐུས།  
༣ ད་ེལྟའྱི་དགོས་གལ་བྱུང་བའམ། རསེ་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་ལྷན་ཚགོས་མེད་པ་འཁེལ་ཚེ། སྱི་འཐུས་སེར་གྱི་ལས་
 དནོ་ཆདེ་རསེ་གཟའ་གཞན་ནམ་དུས་ཚོད་གཞན་ལ་ག་ོབར་ེགནང་འཐུས།ཤུ 
ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ཉྱིན་ང་ཚསོ་སྔོན་རྱིས་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་སར་ཐང་དཔར་
ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་སྱི་འཐུས་མང་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གྱི་ཐོག་ནས་སོམ་
དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མའྱི་དགོངས་ཚུལ་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ངས་རོགས་
ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་སེར་གྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསམས་པ་ཡྱིན་ན། ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཡང་ན། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སོམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གོས་ཚོགས་སུ་གསུང་ཐུབ་ན། ད་ེལ་
གཞྱིགས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་༌༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གྱིན་ངས་ལག་པ་གཡོན་མ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གྱིས་ཁོང་རེད་
དགངོས་འདུག གཡས་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ང་རང་རང་ཡྱིན། གཡས་ཕགོས་སུ་སྡོད་མཁན་ཡདོ་མ་རདེ། དརེ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚདོ་བསྱི་ཚགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དབེ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་གཅྱིག་རྐྱང་བཏང་མེད། ད་ེརྱིང་
དྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་མ་རག་ན། ཕལ་ཆརེ་དགོང་མ་ོགཉྱིད་ཁུག་ས་མ་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་མྱི་འདུག ཐོ་འགོད་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལེན་ཆོག་པ་གྱིས སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་
ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཚ་ོམཆགོ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༦༤ ཡྱི་ནང་ལ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཕྱི་འབལེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འདནོ་གྱི་ཡོད་རདེ། མང་ཆ་ེཞྱིག་ཨྱིན་
ཡྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་
བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་མང་མང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ད་རྒྱ་ད་ེཚ་ོཡང་ཨྱིན་ཡྱིག་རྐྱང་པ་མ་
ཡྱིན་པར། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་ཐ་སྙད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ད་ེག་རང་རདེ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཐ་སྙད་བེད་སདོ་གཏོང་སྟངས་རེད། བོད་སྐད་ཀྱི་ཚགི་བརོད་
འབྱི་བའྱི་སྐབས་སུ། ཀོག་མ་ཐག་ཏུ་འདྱི་ཨྱིན་ཡྱིག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིད་ལ་ཤར་ཡོང་གྱི་
འདུག ད་ེསྐད་ཡྱིག་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་མཚོན་ན། གོད་ཆག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རདེ་དན་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་སྐད་ཡྱིག་འདྱི་མྱི་ཡྱི་སེམས་ཁམས་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྱིག་
གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱི་གེའྱི་ས་དང་གཟུགས་དེ་བོད་སྐད་ཡྱིན་པ་ལ། སྐད་ཀྱི་འགོས་དང་
བསམ་བ་ོད་ེཨྱིན་ཡྱིག་དང་སྐད་ཡྱིག་གཞན་གྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་སྐད་ཀྱི་འགོས་ཉམས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་
འདུག 
ད་ེནས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༧༥ ནང་དུ། དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁྲལོ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་ ༥།༦།༧།༨་་་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་རྐྱང་རྐྱང་
གསུང་བཞྱིན་འདུག ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ད་ེག་རང་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད་དམ། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོསླེབ་པའྱི་སྐབས་
སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན་གསུང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྱིག་
འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ཤོག་གངས་  
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༧༥ པའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་འབུམ་རམས་པ་དང་།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རྐྱང་རྐྱང་བཏོན་ནས་བསྡད་ན་ཁད་མཚར་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། 
ད་ལྟ་གསུང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ད་ེཤོག་གངས་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ལ་སླེབས་ཚར་འདུག ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༦༠ 
ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཤོག་གངས་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ། བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ནང་དུ་སླེབ་
དུས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་དན་གྱི་འདུག  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེགསལ་པ་ོའད་ཞྱིག་མ་ཆགས་པའྱི་ཟ་ོའད་འདུག ཁངོ་གྱིས་མུ་མཐུད་ད་ེཤོག་གངས་ ༦༤ 
ནས་མར་ཕྱིན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན། རྒྱུན་གོན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༧ དེའྱི་
ནང་ནས་ཟུར་འཛར་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་རེད། ད་ེལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུངས། ད་ེམྱིན་ལས་དོན་
གྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་ནས། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡྱིན་ན་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་རང་ལ་ཁ་ཤོག་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཏོག་ཙམ་སྔནོ་འཇུག་གདོ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེགསལ་པ་ོབྱུང་སོང་། ཁ་སང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེམྱིན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་
དམྱིགས་བསལ་ཡོད་རེད། ཟུར་བཀོལ་ཡོད་རེད། ཟུར་འཛར་ཡོད་རེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་
ཐུག་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་འོག་དེར་མ་མཆོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་ ༦༠ ཐོག་ནས། 
ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡྱིན་པར་རྱིས་
དང་འབལེ་བ་ཡོད་ན་རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རདེ། སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རསེ་སུ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ རསེ་ལ་ཡང་བསར་ཕག་རྐྱངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། གོང་དུ་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་མའེ་ཁལ་ཝན་ཝཌ་ 
(Michael van Walt) དང་། (Professor Lao) ཡྱི་དེབ་དེ་གཉྱིས། ང་ཚོས་ཡར་མར་ཞུ་གཏུག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྒྱབ་སརོ་བེད་མཁན་དང་འག་ོཁྲྱིད་ཚོར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སངོ་། ད་ེགསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁངོ་
རྣམ་པའྱི་དབེ་ཀྱི་གནད་དནོ་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་ད་ེལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་དང་། དའེྱི་དཔང་རགས་ཟརེ་ནའང་རདེ། 
གང་ལྟར་ང་ཚོས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་སུ་ལ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཀང་མཁེན་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞེ་དག་རེད། དེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ནས།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Narrative) ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རེད་འདུག ལ་ོཤས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཁགོ་བཤད་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས། (Narrative) ནརོ་བ་ཞྱིག་
ལ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་བོད་ད་ེལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་དང་། བདག་དབང་ཡོད་པ་དེ་བཟུང་མ་ཐུབ་པ། དེ་
འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ཁྲྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་རང་བཙན་ད་ེང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་མ་ར་ཡྱིན་པ། 
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་མ་ར་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ནན་པ་ོདང་། གསལ་པ་ོཞ་ེ
དག་གནང་སོང་། ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངསོ་གནས་རདེ། (Narrative) ད་ེཧ་ཅང་གྱི་
གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། འཐབ་རདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལས་འགུལ་ཆ་ེཆུང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་འད་འདུག  

 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཁོག་བཤད་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བལོ་ནང་དུའང་ད་ེ
འད་བའྱི་ (Narrative) ནོར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཁས་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེ
ག་ར་ེརདེ་ཞུས་ན། རང་བཙན་ཞསེ་བཤད་མྱི་ཆགོ་པ་དང་། ད་ེབཤད་པ་ཙམ་གྱིས་༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགངོས་པ་དང་འགལ་གྱི་
ཡོད་པ། ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ན་འཐབ་རོད་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་ (Narrative) ནོར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་བག་ཆགས་ངན་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སླེབས་སོང་སྙམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དཔ་ེ
མཚནོ་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བོད་གཞུང་ཟློས་གར་གྱི་སྔོན་མའྱི་གཞས་ད་ེའདའྱི་ནང་དུ་རང་བཙན་འཁོད་པ་ད་ེཚ་ོརང་དབང་
བཟསོ་ནས་བཏང་གྱི་ཡོད་པ། ངས་ད་ེགཞུང་གྱིས་བཀའ་བཏང་ནས་འདྱི་ལྟར་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་རདེ་དན་
གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཡོད་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ེའད་ཆགས་ཕྱིན་པ་རེད། 
སྱིད་བྱུས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚསོ་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུ་དང་། སྐད་འབདོ་བརྒྱབ་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྲྱིད་ཞྱི་ཅྱིང་
ཕྱིན་ལ་ང་ོརྒོལ་བ་རྒྱུ། ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཤས་སྔོན་ལ་ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ཡྱིན་པ་ཡོད། ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་། 
ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ལ་ང་ོརྒོལ་བེད་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ག་རང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡར་ལངས་ནས། འདྱི་བས་ན་
འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ལ་སོན་འཛུགས་བས་སོང་། ངས་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ལ། གསལ་བཤད་ཀང་བས་མེད། བེད་
དགསོ་པའྱི་ལས་ཀ་ད་ེབས་པའྱི་ཐགོ་ནས། འཐབ་རདོ་ལ་གང་འདས་ཕན་ས་རདེ། བསམ་བ་ོད་ེབཏང་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེཞ་ེདག་ཅྱིག་འགྱིག་མ་སོང་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེར་ང་ཚོས་ལེགས་ཆ་ཞྱིག་ལ་བངས་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་ཁ་ཕགོས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེངས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  



112 

 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔ་ེམཚོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ད་ེལ་སོན་འཛུགས་དང་ཟུར་
ཟ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ད་ེསྔ་སྱིད་སངོ་མ་ཆགས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་རདེ། ངས་
ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡདོ་ན་དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིར་འཐནེ་བེད་ཆགོ ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ལྷག་པར་དུ་བཙན་
བལོ་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས། རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའོ་ིསྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་མྱི་མང་ལ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། "དེར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། རང་བཙན་གྱི་བསམ་བ་ོ
གཏོང་མཁན་ཚོས་རང་བཙན་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་མཁན་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལས་
འགུལ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་རེད། དེར་དཀའ་ངལ་མྱི་འདུག" ཅེས་པའྱི་བཀའ་མོལ་དེ། ངས་སྐབས་ད་ེདུས་ནོར་སོང་སྙམ། ང་
ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད།ེ བོད་པའྱི་འདུ་ཤེས། བོད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་སབོས་པ། ལ་རྒྱ། དའེྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེབོད་ཀྱི་འཐབ་རདོ་ཐོག་
ལ་བསམ་བོ་གཏོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དབུ་མའྱི་ལམ་དང་རང་བཙན་དེ་གྱིས་གཏུབས་པ་ནང་
བཞྱིན་གཏུབ་ཡོང་དུས། ༼ཚགོས་གཅ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་སྱི་ཡོངས་ཐགོ་ནས་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚའོྱི་གས་གསུང་རྒྱུའྱི་
ག་ོསྐབས་ཆ་ཚང་ཡོད་རདེ་སྙམ། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཐད་ཀར་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་
ག་མེད་དམ་སྙམ།༽ ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་ད་ེག་རང་ཡྱིན། གང་ལྟར་ངས་
དཔེ་མཚོན་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གེང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེདང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བར་སོང་། ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོ
འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ (Narrative) ནོར་བ་ཞྱིག་ཡོད་
རེད། གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་
ཁད་པར་དང་། ལས་ཀ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་ས་མཚམས་ད་ེདངསོ་གནས་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག སྐབས་ར་ེགཞུང་འབལེ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་བེད་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉེ་ལམ་སེལ་ཀོབ་ས་གནས་
གཞོན་ནུ་སླར་གས་ོབེད་ཐུབ་པ་དེར་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེལམ་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
འདའྱི་ཚོགས་པ་གལ་ཆེན་པོ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆར་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་གཙ་ོབོ་དེ། ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་
བཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་ལུང་པ་ཡྱིན་པ། ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་གཞུང་
གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཁད་པར་ཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་འདུག དེས་ཉ་ེལམ་བཏནོ་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ཟེར་བ་དེ།  (China 

Occupied Tibet) ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེའད་འཁོད་ཡོད་རེད། ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་ེབཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་
རྒྱལ་སྱི་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཞུ་གཏུག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་ལུང་པ་ཞྱིག་རདེ། བོད་
འདྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་རེད། དེར་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་གྱི་དོན་ཚན་ནང་དུ་
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ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཀོད་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་འགོད་དགོས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་
འགག་ཅྱིག་དང་ག་ོསྐབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 མཐའ་མ་ད་ེལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་བོད་ལ་ཤ་ཚ་བེད་
མཁན་ཞྱིག་དང་ནང་མོལ་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རང་བཙན་རེད། 
ད་ེངེས་པར་དུ་ངོས་ལེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཁོང་གྱིས་ཁེད་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་དང་། 
བསམ་བ་ོགང་ཡོད་རེད་ཅེས་ཐ་ེཚོམ་འད་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ (Narrative) ནོར་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
ང་རང་ཚའོྱི་ལས་ཀ་བདེ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། འཐབ་རདོ་ད་ེགལ་ཆ་ེ
ཤོས་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་སྙམ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཁག་གཉྱིས་དང་། ལྷན་ཁང་ལ་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དྱི་བ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུར། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་
འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་བཞག་པའྱི་ནང་དུ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གཙ་ོའཛནི་ལྕམ་སྐུ་
མ་ེཤེལ་བ་ཆ་ེལེཊ་ཤུ(Michelle Bachelet) ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ཤྱིན་ཅང་ལ་ཕེབས་གཏན་ཁེལ་ཡོད་པ་དང་འབེལ་ནས་
ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ལྕམ་སྐུ་མེ་ཤེལ་བ་ཆ་ེལེཊ་ལ་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ནས་བོད་ནང་
དུའང་ཕེབས་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་འཁོད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་སོང་ནན་པ་ོགནང་
རགོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ནང་དུ་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཀང་བཟོས་གནང་གྲུབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཇྱི་ནྱི་ཝའྱི་
དནོ་གཅོད་ནས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མཇུག་སོང་ནན་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ (Tibet Policy Act 2002) བརྒྱུད་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ལྕམ་སྐུ་ཨུ་ཛ་ིར་ཛ་ེཡ་ (Uzra Zaye) ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གནོན་ཤུགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོཡོང་ས་རེད་སྙམ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུག་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུས་མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཀང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ།  
 ད་ེནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་རགོས་རམ་
གནང་བ་དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་འདྱི་དངོས་གནས་
ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རེད། དེར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་དང་། ད་
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ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་ཀས་ཕག་ལས་མུ་མཐུད་གནང་གྱི་ཡོད་དུས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་སྒྱུ་རལ་བ་རྣམས་ལ་ག་ོསྐབས་གང་མང་སྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་ཀང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་འགེམས་སྟོན་ཁང་གྱི་བརྒྱུད་ནས། བོད་
པའྱི་སྒྱུ་རལ་བ། དཔརེ་ན། རྱི་མ་ོའབྱི་མཁན་དང་། གོག་བརན་བཟ་ོམཁན། པར་པ། རམོ་པ་པོ། གཏམ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་རུབ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་འདུག ད་ེགནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་སྐད་ཡྱིག་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བོད་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨྱིན་སྐད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདུག ད་ེདག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཅེ་ན། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ལས་གཞྱི་
གསར་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ན་གཞོན་དང་བངས་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ (V-TAG) ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་འག་ོའཛུགས་གནང་ཡོད་དམ་མེད། འག་ོབཙུགས་ཡོད་ན། འདྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
གྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཚརོ་མཐུན་འགྱུར་གང་དང་གང་སར་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་ལན་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ན་གཞནོ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུའང་གནང་
གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ག་ོཐོས་བྱུང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་ན་གཞོན་ད་ེཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ལམ་སྟོན་
དང་། ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཐད་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 མཐའ་མ་དེ། ངས་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་
པའྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འབེལ་བ་གནང་མཁན་ལས་བེད་གཅྱིག་ཡོད་རེད། 
ལས་བེད་ད་ེཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཐད་བསྐ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གནང་ཐུབ་མྱིན་སྐརོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་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་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ། བཀའ་
ཤག་གྱིས་བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱབ་སོར་གྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་དོན་གཅོད་དང་དོན་
གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་ད་ེདག་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་མཛད་ས་ོཆེ་
ཁག་མ་གཏོགས། གཞན་མཛད་ས་ོཡོངས་རོགས་ལ་དོན་གཅོད་བཅར་མྱི་དགསོ་པ་དང་། དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོ
ད་ེས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ། དྱིལ་བསགས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབདེ་ཐུབ་
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པའྱི་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག དེའྱི་རེས་སུ་ཨ་རྱི་
དང་ཡུ་རོབ་ལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ནང་ལ་ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལས་བེད་ར་ེརེའྱི་ས་མྱིག་གཏོད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་ང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་
ཡག་ས་རེད་སྙམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་འག་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
གྱིས་ལས་ཀ་ད་ེའད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་། སར་སྱིལ་གྱི་ལས་བེད་བསྐ་ོ
སྟངས་རེད། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུའྱི་རྐེད་མཚམས་ལ་རོག་ག་སློང་མཁན་ད་ེདག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་
ལས་གནས་སུ་ས་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་གངེ་ཕགོས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད།ེ སྱིར་བཏང་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཁ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་
ད་ལྟ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ལས་བེད་ར་ེར་ེབསྐ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འུར་ས་བསོགས་ནས། མདོར་ན། ང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཐོག་གྱི་ཟྱིང་འད་པ་ོད་ེམར་གཅགས་རྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་དཀྲོག་གཏམ་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་སྐུ་མཉལེ་པ་ོཆགས་ས་རེད་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེལྟ་བུའྱི་
ལས་དོན་བདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྔན་པ་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་སྤྲདོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་ 
དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་རེད་ད་ེཁོང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་སྤྲད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
ལས་དོན་དང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་སྐོར་ལ་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། ད་ེལོ་རྒྱུས་དང་གང་ཅྱི་ཐད་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནའང་ད་ེས་ོརྒྱག་རུང་བ་དང་། ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་ནས་ལམ་སྟོན་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེཕག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ཀང་ལམ་
སྟནོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ངས་འདྱི་ནས་དེར་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་བསམ་ཕབེས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེརྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སློབ་སོང་ལ་ཕར་ཕབེས་ནས། ཡང་བསར་ཚུར་ཡོང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ལ་ོ ༢ རྱིང་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཕལ་ཆེར་ས་ོབརྒྱབ་ཟེར་
ནའང་མྱི་འདུག མེད་པ་ཆགས་བསྡད་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཕར་སློབ་སོང་ཆེད་དུ་བསོད་ཚར་རེས་ཚུར་ལོག་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་འབེལ་བ་བེད་
མཁན་སློབ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ཕར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཚུར་སླེབས་པ་ཡྱིན། 
ཚུར་སླེབས་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོསླེབས་ཡོད། ལས་ཀ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས། ཁེད་ཚོས་དང་
བངས་ཐོག་ནས་བེད་ཐུབ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ས་མྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
བོད་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན། ཆགས་ས་རེན་ས་གང་ཡང་མེད། དང་བངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དེར་ག་ཆ་འབུལ་དགོས་ན་
ཨར་བརེན་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། ཏག་ཏག་འད་པ་ོཐོད་ཐུག་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ལ། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ོ ༢ རྱིང་འདྱིར་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན། ཁོང་ཚོར་འག་ོས་རག་ནས་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
རདེ་དམ། ཁ་ཤས་ཕར་འག་ོཡང་མ་ཕོད། འདྱིར་ལས་ཀ་ཡང་མ་རག ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ་མཁན་
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འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁངོ་ཚསོ་ལ་ོ ༢ མ་བསྡད་པར། འག་ོས་རག་ན་ཕྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། དརེ་ལན་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་གནང་སོང་། ང་ལ་ཡང་ཚོར་
བ་ད་ེག་རང་བྱུང་། ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཤོར་སོང་བསམས་པ་འད་བྱུང། ང་ཚོས་ཨ་ོལྱིམ་
ཕྱིག་རང་ལ་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་ང་ོརྒལོ་གྱི་ལས་འགུལ་འད་པ་ོཞྱིག་སལེ་ཐུབ་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བའྱི་ལན་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཁབ་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་ད་ེཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་དཔ་ེམཚོན་དངས་བསྡད་པ་དེ། ད་གྱིན་གསུངས་པ་བཞྱིན་དངོས་སུ་གནོན་
ཤུགས་སྤྲད་དང་མ་སྤྲོད་ཟེར་ནས། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་རྒྱུས་ལོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། གང་
ལྟར་དོན་དག་ད་ེདངོས་སུ་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ་དང་། ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་ས་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེལ་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའད་ཕྱི་
འབེལ་ལམ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀྱི་འདུག གལ་ཏེ་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེསེལ་ཡོད་པ་ད་ེང་ོསྤྲོད་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
སལེ་ཐུབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ག་ར་ེབས་ནས་མ་སལེ་བ་རདེ། ད་ེཡང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་ཁ་ཟརེ་བ་ད་ེཅ་ཟྱིང་པ་ོཡྱིན་ཙང་འགག་རྒྱུར་ཕན་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
   
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་གྱི་
འདུག ཡྱིག་ཆ་མང་ཆ་ེཞྱིག་ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ལ་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོབོད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཏོན་ཐུབ་པ་དང་། ད་རྒྱ་
ད་ེཚའོང་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་རྒྱ་ (bod.asia) ཞསེ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིག་ཆ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཏོན་པ་ཡང་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མཐོང་བསྡད་པ་མང་ཆེ་ཞྱིག་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ས་
རདེ། གལ་ཏ་ེཁབ་བསགས་གཏངོ་ཕོགས་ཐད་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་
གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་འཕྲསོ་
ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། (Narrative) དང་། བོད་རང་བཙན་ད་ེང་ཚོའྱི་དཔང་རགས་ཡྱིན་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་པ་རེད་ད།ེ སྔོན་མ་བོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མ་ར་ཡྱིན་
པ། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོཞྱིག་
ཕབེས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོགཏོང་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་སུ་བོད་ད་ེབཙན་འཛུལ་བས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་བོད་ལ་བཙན་བཟུང་བས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ 
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(Occupied Nation) ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་གྱི་དོན་ཚན་ནང་དུའང་ད་ེདག་འགོད་
དགོས་འདུག་ཅེས་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། དེའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་བརྒྱུད་
ནས་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། མ་འོངས་པར་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཁ་གསལ་དུ་འག་ོ
ཡྱི་རདེ། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཚུལ་དུ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གཅྱིག་དེ། 
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གཙོའཛནི་ལྕམ་སྐུ་མ་ེཤེལ་བ་ཆ་ེལེཊ་ཤུ(Michelle Bachelet) བོད་
ནང་ལ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་མཇུག་སོང་ནན་པ་ོགནང་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞྱིན་ཇྱི་ནྱི་ཝར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་
ལ་བདོ་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མརེ་བསགེས་གནང་བའྱི་གནད་དནོ་དང་མཉམ་དུ་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནརོ་བུ་ལགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
རེད། དེ་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ལ་བོད་ནང་དུ་ཕེབས་གནང་ཡོང་བའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིག་ཆ་ 
(Statement) གཅྱིག་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ངའྱི་
མྱིང་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་ཇྱི་ནྱི་ཝ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཁོང་ཚོས་ཁ་སྔནོ་ནས་ཕུལ་
ཟྱིན་པ་ཡདོ། ད་ེསྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་སྐུ་ཨུ་ཛ་ིར་ཛ་ེཡ་མཆོག་ལ་ 
(Tibet Policy Act 2002) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཁ་
སྔནོ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་ག་ོསྐབས་རག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ལྕམ་སྐུ་ཨུ་ཛ་ིར་ཛ་ེ
ཡ་མཆོག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་གཞན་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུའང་
ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 ད་ེནས་ཨ་རྱི་ནས་རགོས་སོར་གནང་བ་ད་ེཡག་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔ་དང་། སྐབས་
བཅུ་དྲུག་གཉྱིས་ཀས་བོད་ཀྱི་འགེམས་སྟོན་ཁང་ད་ེལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་དང་བསྔགས་
བརོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྒྱུ་རལ་བ་ད་ེཚ་ོདང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ལས་ཀ་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པ་ནས་སྐད་ཡྱིག་འད་མྱིན་ཐོག་ནས་
གསར་འགྱུར་སལེ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ཕྱི་དྱིལ་ས་བརན་ཚན་པས་སྐད་ཡྱིག་ག་ཚོད་ཀྱི་ནང་ལ་
གསར་འགྱུར་སྙན་སོན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། སྐད་
ཡྱིག་མྱི་འད་བ་ ༡༢ ཐགོ་ནས་གསར་འགྱུར་སྙན་སནོ་གནང་གྱི་འདུག ཨྱིན་ཇྱི་དང་། འཇར་མན། ཨུ་རུ་སུ། འཇར་མན། ཨ་ེ
སྱི་རལ། ཧ་རན་སྱི། ན་ེཔཱ་ལྱི། ཧྱིན་དྷྱི། རྒྱ་སྐད། ཀ་ོརྱི་ཡ། སྱི་པ་ེནྱིཤཤུབོད་སྐད་བཅས་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ (V-TAG) ད་ེའགོ་འཛུགས་གནང་ཚར་ཡོད་མེད་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། 
འག་ོབཙུགས་ཞུས་པའྱི་ཟླ་གངས་ད་ེངས་ངསེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་མ་ཡོང་སྔནོ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ཇྱི་ནྱི་ཝར་ཕབེས་
པའྱི་སྐབས་སུ་དབུ་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ལ་མཐུན་རྐྱནེ་གང་ཡོད་རདེ། དརེ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་ཀྱི་
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རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིག་ (tibet.net) ད་རྒྱའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཚང་གསལ་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བས་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ལས་གཞྱི་འདྱི་མ་བརམས་སྔནོ་དུ་
ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ག་སྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ག་སྱིག་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལས་གཞྱི་ད་ེམ་འོངས་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང་། 
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་འཛིན་ས་གཅྱིག་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ནང་དུའང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འཕགས་བོད་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ (ITCO) ནང་དུ་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཅྱིག་བསྐ་ོཐུབ་ཀྱི་
རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱིས་གོས་
བསྡུར་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། མྱི་འག་ོདགོས་མཁ་ོཡོད་མེད་གོས་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་བ་ཡྱིན་
ན། དརེ་བསྐ་ོགཞག་ཐུབ་པ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། སྔནོ་གྱི་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་དང་འབལེ་བ་
ཆགས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་པ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་བཀའ་ཕབེས་སོང་།  
 ད་ེནས་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་སྐབས་སུ་ག་ོསྐབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཤོར་སོང་ཞསེ་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་འཆར་གསུངས་པ་ད་ེལ་གུས་བརྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་སོ་སོའ་ིགཟྱིགས་ཕོགས་ཤྱིག་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ར་ེད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག མངོན་གསལ་དོད་པ་ོཡོད་པ་དང་མེད་
པའྱི་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ད་ེཕྱི་དྱིལ་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཞུ་
གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསེལ་བ་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། དེའང་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཞྱིག་མྱིན་སྙམ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ཁ་སྔནོ་ངས་འདྱིར་སྙན་སནོ་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ང་ོབཤུས་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་ཆོག འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་མཉམ་
དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡང་ཡོད་རདེ། དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཁེར་རྐྱང་གནང་བ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་རེད། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ཚོས་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ ༦ བཏོན་པ་ད་ེལས་འགུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་
གསུངས་སོང་། ངའྱི་བསམ་པར་ལས་འགུལ་གྱི་རྣམ་གངས་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་ནས་རྣམ་གངས་གཅྱིག་རེད་སྙམ། ཁབ་
བསགས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་ད་རྒྱ་ (tibet.net) ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱིས་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་
ཤེས་ཏ།ེ ད་ེལ་ (Followers) འབུམ་ཕྲག་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁབ་བསགས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་ངས་ལམ་སང་དན་པ་གས་ོཡྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཉྱི་འོང་དོན་གཅོད་ལ་ཆ་མཚོན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཨ་ོལྱིམ་
ཕྱིག་རདེ་འགན་གྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲད་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཉྱི་འངོ་གྱི་གསར་ཤོག་ནང་དུ་རོམ་ཡྱིག་ (Article) ད་ེ
འད་སལེ་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་འངོ་གྱི་བརན་འཕྲྱིན་ (Television) ནང་དུ་ཡང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོདྱིལ་བསགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རདེ། དྱིལ་བསགས་ད་ེཡང་ལས་འགུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་
འགུལ་ཟརེ་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གམོ་འགསོ་དང་། སྐད་འབདོ་བས་པ་ཙམ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོ
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གཞུང་ཞྱིག་རདེ། གཞུང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་
འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གོམ་འགོས་དང་སྐད་འབོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཀང་བེད་ཀྱི་མྱིན་
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ཞསེ་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་འབེལ་ཡོད་ས་ོསོའ་ིབོད་དོན་ཐོག་སེམས་ཤུགས་དང་། ལ་རྒྱ་སྟནོ་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་
འད་བ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་ལ་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེསྟོན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ངའྱི་བསམ་པར་ང་ོརྒོལ་གྱི་རྣམ་པ་ད་ེསྟོན་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་དན་གྱི་འདུག ད་ེབསམས་པ་བཞྱིན་ཁ་སྔོན་ཕྱི་དྱིལ་གྱིས་
བག་མགོ་དང་། པྱི་ཅྱིང་ཨ་ོལྱིམ་ཕྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ཟེར་དུས་དེའྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དོན་གཅོད་ཁག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དསེ་ལས་འགུལ་གང་སལེ་བ་ད་ེངས་སྙན་སནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་ཡོད་ན་ཏོག་ཙམ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་ཞུ་
པར་བཀའ་འཁྲལོ་ཞུས་མ་སོང་། ད་ེརང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱི་ལན་འདེབས་མ་ཚར་བར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་
དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ོསྐབས་དམ་འཛིན་མ་བས་པ་དང་། ག་ོསྐབས་ཤོར་
བ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་མེད། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚསོ་
སལེ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་ད་ེས་ོཕསེ་ནས་བཞག་ཡོད། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ལྔ་པ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་
དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་
བག་ོགེང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་གྱི་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༨ ནས་ ༤ ལྷག་
བསྡད་ཡདོ། ག་ོསྐབས་བཞེས་དུས་སྐར་མ་ ༡༠ རརེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོགས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཐོག་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བསམས་ཕབེས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་དངུལ་སྐརོ་གསལ་ཁ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་
ཐགོས་འདུག བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་སོང་། སྱི་ཚགོས་ཁྲོད་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྐབས་ར་ེསང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་
སྟངས་ལ་བརནེ་ནས་མྱི་མང་ཁྲོད་དུ་དགོངས་འཆར་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངས་དོགས་འདྱི་སེལ་རྒྱུ་ཙམ་
གྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་གྱི་ལས་བསྡོམས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ (-) ༡༣༣་༨༩ 
གསལ་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀར་བཅུག་ནང་ལ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་
ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༧་༤༨ དང་། ཕྱིར་སློག་མྱི་དགོས་པའྱི་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་  (Fund Pending 

Utilization) ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༩་༣༩ རེད་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ནས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༣༣་༩༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་
སོང་བཏང་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་གོང་གསལ་ (-) ད་ེཕལ་ཆེར་འགོ་སོང་ཕྱིན་པ་ད་ེཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་
ཞྱིག་འདུག ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་བཀར་བཅུག་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རགོས་དངུལ་ཕྱིར་སློག་
མྱི་དགོས་པར་ལྷན་ཁང་ནང་དུ་ལྷག་བསྡད་པ་འདྱི། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གྱི་དངུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་
གང་འད་གསལ་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་དངུལ་འདྱི་ཤུཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་པ་དེ། 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ (-) ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུར་བཀར་བཅུག་དང་། ཕྱིར་སློག་མྱི་དགོས་
པའྱི་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་བཀོད་གནང་འདུག ལྷན་ཁང་གཞན་པར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་
ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཤེས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་རྒྱུར་
ཐུགས་ཕན་གསོས་པར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་
ཁ་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དྱི་བ་མ་འདྱི་གོང་དུ་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུའྱི་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གནས་
སྟངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཁེར་བ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེསྔའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་རེད་དང་། ད་ལྟའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
གངས་ཐོའ་ིཐོག་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གོང་མས་གོས་ཚོགས་སུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ 
ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་སན་འབུལ་ཞུ་བའྱི་ནང་དུ་ལ་ོ ༥ མ་དངུལ་གནས་བབ་འཁདོ་ཡོད་པ་ད་ེདང་། ད་ལྟའྱི་མ་དངུལ་
གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཁད་པར་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཨང་གངས་དེར་ཁད་པར་འག་ོདགོས་དོན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་འདུག ང་རང་ལའང་ཤེས་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་རྱིས་ལོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༨༧༡་༡༠ 
གསལ་འདུག ད་ེབཞྱིན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སན་འབུལ་ཞུས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ི
སྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༨༣༥་༩༡ འཁདོ་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༡༦་
༧༤ རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྔོན་རྱིས་གཏ་བཤད་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༩༨༧་༩༦ ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཀྱི་གནས་སྟངས་དའེང་གཅྱིག་མཚུངས་རདེ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  
ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་གསལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སོར་ས་ཡ་ 
༡༥༢༢་༡༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེསྔ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ 
༡༤༩༣་༨༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ཁད་པར་ཐགོ་ཁ་སང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་པ་ལྟར། ཚེག་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་
ཐགོ་ལའང་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དརེ་བརནེ་བསྡམོས་དརེ་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག  
 ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་གཅྱིག་དེ། ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་མ་དངུལ་
གནས་བབ་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༦་༢༨ ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ འདྱིའྱི་གངས་ཀ་ཡར་བསྡོམས་དུས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འག་ོབརོད་ད་ེགཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ་འདུག སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཞེས་འཁོད་འདུག འདྱིར་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཇུག་སྟངས་ཐོག་ནས་ཁད་པར་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ད་ནས་བཟུང་སྟ་ེསྙན་ཐ་ོའདྱིར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་རདེ་དམ། འདྱིའྱི་
ཁད་པར་ད་ེག་པར་ཐུག་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ངས་དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། ཁ་སང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་
གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོགོས་ཚོགས་ལ་སན་འབུལ་ཞུ་དུས། 
མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་བརྒྱ་ཆ་འཕར་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་ཐ་ོཞྱིག་འདྱིར་བཏོན་འདུག ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་དེ། ཡྱིག་ཆ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ཐོག་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ད་ེགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་
པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག  བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ  
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 གང་ལྟར་ཟླ་བ་མང་པ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཏང་ཡོད་དུས་ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། བཀའ་ཤག་གོང་མ་གཉྱིས་ཕྱིན་ཚར་བ་
རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༡༡ དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༢༠ བར་དུ་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་སྐོར་འདུག སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་སྐོར་འདུག 
སྱིར་བཏང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཕར་འདུག སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ད་ེལྟར་འཕར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
བྱིས་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ད།ེ བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ། གང་ལྟར་བོད་གཞུང་གྱིས་ཚངོ་
བརྒྱབ་མ་དགོས་པའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་སྱིད་བྱུས་བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོང་གྱི་སྡེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་སེར་བདག་ཅན་དུ་
བསྒྱུར་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབོར་ག་ར་ེལ་ཐུག་པ་རེད། སྡེ་ཚན་ད་ེདག་
སེར་བདག་ཅན་ལ་སྒྱུར་ཡོང་དུས་དེར་དངུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཤྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིས་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཐོག་ཁད་པར་གང་
འད་འག་ོཡྱི་འདུག ལས་བསྡམོས་ནང་དུའང་འཁདོ་འདུགཤུད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ེསྔ་ཚངོ་བརྒྱབ་ཡོད་
དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འཁོར་གྱི་ཡོད་པའྱི་ལུང་འདེན་བས་འདུག འདྱི་གནའ་སྔ་མོའ་ིསྐད་ཆ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་སྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ལ་ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཟསོ་ཡོད་ཀྱི་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་གངས་ཐ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁད་པར་གང་འད་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཟླ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ཐ་ོདེར་བསར་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཏན་ཏན་བཟ་ོཡྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་དང་ཁབ་
ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་མ་དངུལ་ཕོགས་བསྡོམས་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་
གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརྒྱ་བཤད་ན་སྟོང་བཤད་ན། ད་ལྟ་སྙན་ཐ་ོརང་གྱི་ནང་དུ་གསལ་བསྡད་པ་
གཞྱིར་བཞག་ནས། དཔེར་ན། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག ལྷན་ཁང་ཁག་བཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་ཁག་གསུམ་ད་ེབསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། 
བསྡོམས་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༩༦༤་༣༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡་་་༢༠༢༡ བར་ལ་མ་དངུལ་སྙན་ཐ་ོནང་
གསལ་བསྡད་པ་ཁག་གསུམ་ཚུར་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠་༡༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། ཤེས་རྱིག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཅྱིག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་དནོ་སྙྱིང་སྟནོ་མཁན་འད་ཞྱིག་རདེ་
བསམ་བསམ་ཞྱིག་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ཚརོ་སོང་། གཞྱི་རའྱི་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གོང་མ་ལའང་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་དུས། སྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་རྱིས་འག་ོའཇགོ་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་དང་། གནས་སྟངས་ང་ོམ་གང་ཡྱིན་
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པ་ད་ེདཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་བསྡད་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀར་བཅུག་དང་ཕྱིར་སློག་མྱི་དགསོ་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀ་སྐད་ཆ་འཆད་ཡོང་དུས། ངས་
ཤེས་རྱིག་གྱི་བསྡོམས་ཤྱིག་རྒྱག་ཡོང་དུས་སོར་ས་ཡ་བཞྱི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
འདྱི་ངས་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་མཐངོ་བ་ད་ེཡྱིན།  
 ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ ཁ༽ དཔལ་འབོར་འབབ་གོན་གྱི་བྱུང་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་སམ་བདོ་གཞུང་གྱི་མ་ར་འད་པ་ོད་ེདང་པ་ོགང་ནས་བཙུགས་ཡདོ་ཟེར་ཡངོ་དུས། "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ལོར་འབས་
ལྗངོས་ཆསོ་རྒྱལ་ལ་ཕག་བཅོལ་གནང་བའྱི་གསེར་དངུལ་རྣམས་དངུལ་བསྒྱུར་གྱིས་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་ ༡༩༦༤ ལོར་དབེ་
སེལ་གནང་ཐོག" ཅེས་གསལ་བ་ལྟར། མ་ར་ད་ེའདྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་འབས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་
བཅོལ་བའྱི་གསེར་དངུལ་ཆ་ཚང་དངུལ་བསྒྱུར་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་དངུལ་བསྒྱུར་གྱིས་མ་ར་བས་
ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་དངུལ་བསྒྱུར་བས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་དངུལ་འབོར་ག་ཚདོ་ཙམ་
རག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐ་ོའགོད་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་བསྒྱུར་བས་ཡདོ་པ་གསལ་ཡོད་དུས། གསེར་དངུལ་
དེའང་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཤེས་ཡོད་ཚོད་འད་ཞྱིག་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་འབས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་བཅོལ་བཞག་པའྱི་
གསརེ་དངུལ་ད་ེག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་བར་ལ་ོརྒྱུས་སམ་ཚང་མས་བཤད་སོལ་དུ་འབྱི་ཡྱི་རྒྱབ་ལ་བསལ་ནས། ད་ོ
གངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཟེར་བ་མ་གཏགོས། འདྱི་འདས་མ་དངུལ་འཛའ་སྒྱུར་བས་ནས་ཕབ་གཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། གང་ལྟར་གསེར་དངུལ་འདྱི་ད་ོགངས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཏ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འདྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། འདྱི་མ་དངུལ་ལ་ཚུར་སྒྱུར་ཡངོ་དུས་དངུལ་འབབ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་རག་ཡོད་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོས་གསོ་ཚོགས་ནང་དུ་འཛནི་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད། 
བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དའེང་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་རདེ། ང་ཚསོ་ས་གནས་གསོ་ཚོགས་ལ་ཟབ་སངོ་སྤྲདོ་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ང་
འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ནན་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་གོས་ཚོགས་ད་ེ
ས་ོསོའ་ིགདོང་པ་ལ་དེག་པ་འགོས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་སའྱི་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་དཔ་ེཡག་པ་ོཡོད་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་གདོང་པ་ཚུར་ལྟ་
སའྱི་ཤེལ་ས་ོའད་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོརདེ་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོའད་པ་ོཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་མྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་བཟ་ོདགོས་
རྒྱུ། ཤེལ་སོ་ནང་བཞྱིན་བཟ་ོདགོས་རེད་ཟེར་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡག་པ་ོའདུག ག་ར་ེའདུག་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ག་པར་
འཐུས་ཤོར་འག་ོཡྱི་འདུག ག་པར་འགྱིག་ས་མ་རེད། འདྱི་ཟེར་མཁན་རེད། ཤེལ་སོར་གདོང་པར་ནག་པ་ོག་པར་འདུག་ལྟ་
དགོས་དུས། ཤེལ་སོས་ནག་པ་ོད་ེའདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནག་པ་ོད་ེབཏོན་ན་ད་ེགཙང་མ་བཟོས་ནས་ཡག་པ་ོཆགས་
རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། བས་ཙང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་བཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་
པ་ོརེད་བསམས་ནས། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐགོ་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་
ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདྱི་ས་ོསོའ་ིགདངོ་པ་ལ་དགེ་པ་འགོས་འདུག་མྱི་འདུག་ལྟ་སའྱི་ཤེལ་ས་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་
བ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེམ་གཏོགས་གོས་ཚགོས་འདྱི་ས་ོསོའ་ིརྒྱན་དུ་མ་སོང་ན། འཁུར་དུ་འད་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་སོ་སོར་སོན་འཛུགས་བེད་སའྱི་ར་བ་འད་པ་ོཞྱིག་དང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་
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གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགསུངས་ཡོང་དུས། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་བཀནོ་ཞ་ེདག་ཕེབས་ཀྱི་འདུག ང་
ཚ་ོབཀའ་བཀོན་གཟེད་ས་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག་ག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་
ན། གོས་ཚོགས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཤེལ་ས་ོལྟ་བུར་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གང་འད་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླེབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་རོགས་བས་
ན། འདྱི་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པ་ཞྱིག་བྱུང་རགོས་བས་ན། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་པར་འག་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་
བ་ད་ེཁ་ནས་གསུང་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ལག་ལནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་ན་བསམས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་
བདེ་ཀྱི་ཡོད། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཀང་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་བསྡད་ཡདོ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་ཚསོ་
བཀའ་སློབ་གང་གནང་བ་དེར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་དཔ་ེབཞག་པ་ནང་བཞྱིན་འཁུར་དུ་མ་སོང་བར་
རྒྱན་དུ་ངསེ་པར་དུ་བརྱི་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དའེང་འདྱི་མཉམ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོཉྱི་ཤུའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག སྔནོ་རྱིས་འདྱི་སྔནོ་རྱིས་རང་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ཚོད་དཔག་བས་ནས་འག་ོབསྡད་ཡདོ་རདེ། དངསོ་
ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དབུས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡོད་ག་ར་ེརདེ། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ནས་གནས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་པ་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱུན་
གོན་ནས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མདེ། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད། ཆ་ཚང་ཞྱིབ་ཕྲ་བལྟས་པ་ཡྱིན། 
གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དེ། ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ "ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ནས་བཟུང་གནས་
ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ གསོལ་བསྩལ་གནང་བ་ནས་བཟུང་མ་དངུལ་འཕར་ཏ་ེ ༢༠༢༡།༣།༣༡ བར་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༢༠༧་༡༨ ཡྱིན་འདུག་པ།" ཞསེ་གསུངས་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ ༢༠༢༢་་་༢༣ དབེ་འདྱིའྱི་
ཤོག་གངས་ ༣༥༨ ནང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ལ་དེར་སོར་ ༡༨༧,༡༧༩,༢༣༥ 
ཞྱིག་གསུངས་འདུག དེར་ཕྲན་བུ་ཁད་པར་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོཉྱི་ཤུ་རྱིང་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐགོ་དྱི་བ་ཕེབས་
པ་ད་ེདག་ལ་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པ་ོའདྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་ལ། རེའུ་མྱིག་འདྱི་ཟུར་
འཛར་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཕལ་ཆེར་ཟུར་འཛར་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་གཟྱིགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སང་ལ་རེད། ཟུར་འཛར་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གཏོགས། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དབུས་ཀྱི་གངས་ཀ་ད་ེཟུར་འཛར་ ༣ པའྱི་ནང་ཡོད་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་
པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་༢༠༠༡ སྔོན་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ། 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༣་་་༢༠༠༤ ལ་ཤུཤད་གུག་ནང་
དུ་ཡོད་པ་དེ། སོར་ས་ཡ་ ༡༤ ཙམ་རེད། ངས་འདྱི་ནས་མར་གངས་ཆུང་ད་ེཀོག་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༠༤་་་༢༠༠༥ ལ་ས་སོར་ས་ཡ་ (-) ༧  ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ (-) ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ལ་སོར་ས་ཡ་ (-) ༡༤། ད་ེནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༦་་་༢༠༠༧ ལ་སོར་ས་ཡ་ (-) ༡༡། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༧་་་
༢༠༠༨ ལ་སོར་ས་ཡ་ (-) ༧། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༨་་་༢༠༠༩ ལ་གཞྱི་ནས་ (-) ནས་ཡར་ཐར་ནས་སོར་ཁྲྱི་ ༤ རེད། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ནས་ཡང་སོར་ (-) འབུམ་ ༣ དང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༠༌༧༩། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༢་་་
༢༠༡༣ ལ་སརོ་ས་ཡ་ (-) ༡༥༌༥༤། ད་ེནས་མར་ཕྱི་ལ་ོ  ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ གཅྱིག་པུར་ཡང་སརོ་ས་ཡ་ ༡༥་༨༦ ཡོད་རདེ་
མ་གཏོགས། འདྱི་ནས་མར་ཆ་ཚང་ (-) ཕྱིན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། གང་ལྟར་འགོ་སོང་ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་
བསྡད་པས་འཕར་མ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། 
འདས་པའྱི་ལ་ོབཅ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཞྱི་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གངས་ཐ་ོབཏོན་ཐུབ་མ་སོང་མ་གཏོགས། སྔནོ་མ་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཕལ་ཆརེ་
ལས་ཁུངས་གཞན་ཞྱིག་ལ། དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་ལའང་ (-) ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག གལ་ཏ་ེགཟྱིགས་རྒྱུའྱི་འདདོ་
པ་ཡདོ་ན་གངས་ཐ་ོད་ེང་ཚརོ་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མེད་དུས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༣༠ ཡྱི་གནས་སྟངས་ད་ེབཏནོ་མ་
ཐུབ་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཏོན་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་འདྱི་སྔོན་མ་ནས་
ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དརེ་སྟངས་འཛིན་བེད་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་འགྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་
ཟརེ་བ་འདྱི་དྱི་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱི་འད་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀྱི་
སྙན་ཐ་ོའདྱི་ལྟ་བུ་བཏནོ་ཡངོ་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གྱི་རདེ། མ་འངོས་པར་འདྱི་རྱིགས་ཡོང་ས་
རེད་དམ་ཡོང་ས་མ་རེད། ད་ེརྱིགས་བཀག་འགོག་བ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན། འདྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བར་གོས་ཚོགས་ལ་ཏན་ཏན་
ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་གནང་བ་དེ། (Reserve Fund) ཟེར་བ་དེར་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིཚིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ད་ེ "བཀར་བཅུག" 
ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་དངུལ་ཁང་ནང་ཟུར་དུ་བཅུག་པ་ཞྱིག་ལ་བཀར་བཅུག་ཟརེ་གྱི་རདེ། ཕལ་ཆརེ་ད་ེསྔ་
དམྱིགས་བཀར་ཟེར་བའྱི་ཚགི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ས་རདེ། གང་ལྟར་ཟུར་དུ་བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། བཀར་
བཅུག་དངུལ་དེ་ལྷན་ཁང་ལ་ལོ་མང་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་དང་། ཕར་སྤྲོད་ས་སྤྲོད་ཁུངས་མེད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ 
(Fund Pending Utilization) ཟརེ་བ་ད།ེ རགོས་དངུལ་བདེ་སདོ་གཏངོ་བསྡད་ལ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། སྔནོ་
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མ་རགོས་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༡༠ བསླེབས་ཡོད་ན། ལས་གཞྱི་ལ་སོར་འབུམ་ ༩ བཏང་ནས་ལྷག་བསྡད་སོར་འབུམ་ ༡ ད་ེ
ལྷན་ཁང་ས་ོསོར་ཡོད་རེད། ལོ་མང་རེས་དངུལ་ད་ེསྱིན་བདག་ལའང་སློག་མྱི་དགོས་པར། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དངུལ་ལྷག་བསྡད་ 
(Fund Pending) ལ་ོམང་ནས་སླབེ་བསྡད་ཡདོ་རདེ། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེད་ལྟའྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བཏོན་བཞག་ཡོད་རདེ། ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཚརོ་ཁ་སང་སྙན་ཐའོ་ིནང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་
བཀོད་ཡོད། གལ་སྱིད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་རྱིས་ལ་ཐུགས་སང་ཡོད་པ་དང་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན།  ལས་
ཁུངས་ས་ོསོས་སྔནོ་རྱིས་ཤྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་འོག་དེར་བཀར་བཅུག་
ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ། (Fund Pending) ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ། དངུལ་བེད་སདོ་གཏོང་བསྡད་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ཟུར་བཀལོ་གྱི་འགོ་དརེ་ "ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་ (Immovable 

Property)  ཟེར་བ་ད་ེརེད། (Asset) ནང་ནས་བསྒྱུར་དཀའ་བའྱི་ཁང་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་བསྒྱུར་དཀའྱི་ཁ་དབང་དང་། དངུལ་རྐྱང་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ། དངུལ་ཁང་དང་ལག་པ་ལ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་ཆ་ཚང་
བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནང་། ད་ེརྱིང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འདྱི་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཏོན་མེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་
ཞུས་ཡོད། བཏོན་མདེ་ཟེར་ནའང་རདེ། བཏོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། མ་འོངས་པར་གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་
པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་བཏོན་གྱི་ཡྱིན། གང་རེད་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་མ་རེད། མང་
ཚགོས་ནས་ཀང་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ག་ོབད་ེཔ་ོཡོད་པ། མྱི་མང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་ཆོག་ཆོག དཔལ་འབོར་གནས་བབ་
སྱི་ཡོངས་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་སྙན་ཐ་ོདརེ་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཟརེ་དགསོ་པ་འདྱི། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ག་
ཚོད་ཡོད་རེད། ལྷན་ཁང་ས་ོསོར་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ས་གནས་ལས་ཁུངས་ས་ོསོར་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་སོ་སོའ་ིརང་
དབང་གྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། རང་དབང་ཟེར་དུས་ས་གནས་སོ་སོར་ཡྱིན་ན་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དབུས་ནས་ཡྱིན་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་དངུལ་ད་ེརང་བདག་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཧ་གོ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལམ་སེང་ཧ་མ་ག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ཡོད་མ་རདེ་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་དོགས་འདྱི་གཅྱིག་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ལྷན་ཁང་གཞན་པར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ (Reserve Fund) དང་ (Fund 

Pending) ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་དང་། 
དངུལ་འབོར་ཆེ་ཆུང་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀར་བཅུག་ (Reserve Fund) ཟེར་བ་ད་ེལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་
ཡོད་མ་རེད། དངུལ་བེད་སདོ་གཏངོ་བསྡད་ (Fund Pending Utilization) འདྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་
ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ཡོད་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་སྙན་ཐ་ོའདྱི་ཡག་པ་ོབས་ནས་གསན་པ་དང་
གཟྱིགས་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟེར་ན། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིདམྱིགས་ཡུལ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། 
ལྷན་ཁང་ས་ོསོར་རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ (Fund Pending Utilization) དང་། བཀར་བཅུག་མ་དངུལ་
ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེའྱི་སེད་ཀ་ནས་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཡུལ་
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ཁྲྱིམས་ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡུལ་ཁྲྱིམས་འགལ་ཡོད་རེད་ལབ་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་རྱིང་ང་ཚོས་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་བཞག་ཡོད་རེད། འདྱིར་དངུལ་ད་ེཙམ་ཡོད་ཟརེ་ནས། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨང་ཀྱི་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རེད། ང་ཚོར་བཀར་བཅུག་དང་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་ནང་ལ་དངུལ་ད་ེ
ཙམ་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེགཅྱིག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དུས་གཅྱིག་ལ་དངུལ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་
ན། ད་ེཡང་ཡུལ་ཁྲྱིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སྡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལོ་གཉྱིས་
གསུམ་མཚམས་ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིའདས་པའྱི་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཉུང་
མཐར་ལ་ོ ༥ རའེྱི་མཚམས་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིའདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརདེ། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོ
ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། གལ་སྱིད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ནས་བས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་
ལྷན་ཁང་ཚང་མར་སོ་སོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། དང་པོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡་་་༢༠༠༦ བར་དུ་བཀར་བཅུག་མ་དངུལ་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག རོགས་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་བསྡད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེནས་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་དུ་རྱིམ་
པའྱི་རྱིམ་པས་ཚུར་འཇུག་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་བསྡད་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལྷན་ཁང་ས་ོསོ་ལའང་མངག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། 
གལ་ཏ་ེའདྱི་བ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བསགས་ནས། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྐད་ཆ་
དྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་འཕྲད་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་
མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུར་བསམ་བ་ོའདྱི་གཏོང་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོ ༢ རེས་ལ་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ།ོ དའེྱི་སྐབས་
སུ་མ་དངུལ་གནས་བབ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོའདོན་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་
འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མ་དངུལ་གནས་བབ་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིསང་ལ་ལྷན་
ཁང་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀོལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མཁེན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གངས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གོ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་འདྱིར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་རེས་ལ་གངས་ཀ་ད་ེདག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཁ་སང་
ཡང་དྱི་བ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ཅེས་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་མ་དངུམ་གནས་བབ་ད་ེའོག་ལ་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
དངུལ་གྱི་གངས་ཀའྱི་ཁད་པར་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་དཔལ་འབརོ་གནས་
བབ་སྟནོ་གནང་དུས། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ། ཟུར་བཀོལ་སྱིར་
བཏང་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་བཅས་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ཀང་སྟོན་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་ད་ེཡར་མ་བཅུག་
པ་ཡྱིན་ན། ཕགོས་བསྡམོས་ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་གངོ་མ་ཚའོྱི་དགངོས་
པ་བཞེས་སྟངས་འདྱི། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་སྟོན་དུས། ང་ཚསོ་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཟེར་དུས་ཟུར་
བཀལོ་གྱི་ལས་འཆར་མ་དངུལ་འདྱི་ནས་མར་བཏོན་པ་རདེ། འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་བཏོན་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཟུར་བཀལོ་གྱི་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་ད་ེལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིརང་བདག་གྱི་དངུལ་མ་རེད། འདྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་བ་ེབག་པ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་དངུལ་ཚུར་ཡོང་ནས། ལ་ོད་ེག་རང་ནང་ལ་ཕར་གཏངོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། འདྱི་ནས་ཆད་
ལྷག་འད་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བར་ཁད་འག་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཙ་ོབ་ོད།ེ བཀའ་
ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་དགོངས་པ་ལ་ཕོགས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འདྱིའྱི་འགོ་ནས་དཔལ་འབརོ་གནས་
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བབ་དང་མ་དངུལ་གནས་བབ་ར་ེར་ེགསུངས་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དེའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་མ་དངུལ་གནས་བབ་གཅྱིག་པུའྱི་སྙན་ཐ་ོསྟནོ་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཟུར་བཀོལ་ལས་
འཆར་མ་དངུལ་ད་ེཚུད་ཡོད་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཁད་པར་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཡངོ་གྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་འཕྲདོ་བསྟེན་དང་ནང་སྱིད་འདྱི་གཉྱིས་རདེ། ངས་ཨང་ཀྱི་ཏག་ཏག་ཞུས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཀ་འདྱི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གཅྱིག་པུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ཟེར་དུས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ནས་དབེ་སལེ་མེད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་ད་ེཚརོ་ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་ཡོད་མ་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ེདུས་
ང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོརེད། དེབ་སེལ་མེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚོས་དངུལ་ཉར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཁྲྱིམས་ཐད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱིག་འཛུགས་ད་ེདག་གྱི་མ་དངུལ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡར་
བསྡུས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས། ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཁག་གསུམ་བཅས་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་ད་ེདག་རྒྱ་
གར་གཞུང་ལ་དབེ་སལེ་བས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡར་བསྡུས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། དབུས་
ལ་ཡདོ་པའྱི་བནོ་ཆནེ་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། ལས་ཁུངས་ར་ེརརེ་དེབ་སལེ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་གསུམ་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་འད་བས་ནས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚསོ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་
ས་གནས་ལ་མ་དངུལ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེདག་གྱིས་ས་གནས་རང་ནས་རྒྱུན་གོན་གཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། དབུས་ནས་
བཏང་མ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། འཕྲདོ་བསྟནེ་ཡན་ལག་གྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འཁེར་བསྡད་ཡོད་དུས། 
འདྱིའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་ས་ོཔ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ཚརོ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཁུངས་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་དབུས་ནས་ཞུ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ས་གནས་སུ་དངུལ་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ལྔའྱི་རསེ་ལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ས་རེད། ད་ེདག་ལ་དབུས་ནས་མར་རོགས་པ་
ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་དགོས་ཐུག་ས་རེད། དབུས་ནས་རོགས་པ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དེར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་སྔོན་ནས་སྔོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་གནས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དའེང་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་རང་གང་ལ་གང་འཚམ་འཕར་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་དངུལ་ཐོག་ནས་
འཕར་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་ཐང་འཕར་འབབ་ནང་བཞྱིན་འཕར་ཐུབ་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། འཕར་ཐུབ་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ནང་སྱིད་ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་ཐང་འཕར་འབབ་ནང་བཞྱིན་ག་བ་ག་བ།  ད་
ལྟའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ས་ོརུ་འག་ོཡོད་དུས། ད་ལྟའང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་འབུལ་བསྡད་ཡོད་རེད། 
ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁག་ཅྱིག་ནས་འདྱི་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བསྡད་ཡདོ་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་འག་ོསོང་འཕར་མ་ཕྱིན་མ་སྱིད་
པའྱི་གནས་བབ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ཟུར་འཛར་ ༣ པ་དང་ཟུར་འཛར་ ༨ པ་བར་ལ་ཁད་པར་
ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཟུར་འཛར་ ༣ པ་ད་ེདབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ཟུར་འཛར་ ༨ 
པའྱི་ནང་ལ་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡོམས་
ཡོད་རེད། གང་ལྟར་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣,༥༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་། ས་གནས་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ ལྷག་ཡོད་རེད། ཁོན་
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བསྡོམས་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠ ཙམ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་དངུལ་ཁོན་ཡོངས་སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠ 
དང་། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་མར་འཐནེ་པ་ཡྱིན་ན་སརོ་ས་ཡ་ ༣༥༠༠ ལྷག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
དངུལ་ད་ེའཕར་ན་བརྒྱ་ཆའང་འཕར་འག་ོཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་སྟངས་དའེང་མྱི་འད་མྱི་འད་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་ང་
ཚསོ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་གཟྱིགས་བད་ེཔ་ོཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ། སྔནོ་རྱིས་སྙན་ཐའོ་ིནང་དུ་ལ་ོ ༡༠ རའེྱི་མཚམས་
ཀྱི་འཕར་འབབ་བཀོད་པ་ཡྱིན། ལོ་རེ་རེའྱི་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཟུར་འཛར་ ༣ པ་དང་ཟུར་འཛར་ ༨ པའྱི་ནང་
གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ེནས་ལ་ོར་ེརརེ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་འཕར་ཡོད་མེད་སྐརོ་དགོས་ཡོད་ན། བརྒྱ་ཆ་ད་ེཏགོ་ཙམ་མ་འད་
བ་བསླེབ་ཀྱི་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ བར་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་སྐརོ་དུས་གཞྱི་བཞག་ས་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ཡྱིན་དུས། ག་ཚོད་འཕར་འདུག འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༠་་་༢༠༡༡ དེར་
གཞྱི་བཞག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ གྱི་རྱིས་སྐོར་དུས། མ་གྱིར་གཞྱི་བཞག་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ་ཡངོ་དུས་འབབ་སྟངས་ད་ེའད་བས་
ནས་འབབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་ནང་
ནས་ཡོད་ན་མེད་ན་གཅྱིག་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་རེད། དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཟེར་བ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཚན་པའྱི་ནང་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་ཚོང་ད་ེདག་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེར་རེད། ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་ནང་ལ་
ལག་ཤེས་ཀྱི་ཅ་ལག་དང་། ཚོང་ཁང་ཡོད་བསྡད་པ། མ་ན་ལྱི་དང་། ལྡྱི་ལྱི། སེང་ལོར་ཚོང་ཁང་ཡོད་བསྡད་པ། ཕྱིར་ཚོང་གྱི་
ལས་ཀ་ད་ེདག་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོའདྱི་བལ་ཡུལ་དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ད་ེདག 
ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥༌༌༌༡༩༩༦ ནས་གངོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསྡད་ཡདོ་རདེ། ལ་ོལྟར་གོང་ནང་ལ་འག་ོབསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིད་ཆསེ་
དག་ེརའྱི་གནས་སྟངས་དའེང་ཁ་ེབཟང་ཏགོ་ཙམ་བཟསོ་བསྡད་པ། གང་ལྟར་ཁ་ེབཟང་དང་གོང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་པ་ོ
ཞྱིག་རེད། ཏོག་ཙམ་ཁ་ེབཟང་བཟ་ོཐུབ་པ་ད་ེསྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ (TAWS) རེད། སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ནང་ནས་ཁ་ེབཟང་
བཟ་ོཐུབ་པ་ད་ེསང་ཏོག་གྱི་ (Hotel Tibet) དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ (Hotel Tibet) འདྱི་གཉྱིས་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་སང་
ཏགོ་ (Hotel Tibet) ཡྱིས་ལ་ོརརེ་སོར་འབུམ་ ༥༠།༦༠ ཙམ་ཁ་ེབཟང་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། དྷ་རམ་ས་ལ་ (Hotel Tibet) 

ཡྱིན་ནའང་སོར་འབུམ་ ༢༥།༣༠ བར་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་སྡ་ེཚན་གསུམ་པ་ད་ེཔ་ནྱི་པཊ་ (Panipat) ཡྱི་བལ་
ལས་ཁང་ད་ེརེད། བལ་ལས་ཁང་དེས་སྐབས་ད་ེདུས་ལ་ོར་ེརརེ་སོར་འབུམ་ ༢༥ ཙམ་ཁ་ེབཟང་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། གཞན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གོང་གུན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པས། 
གཅྱིག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རདེ། གཞུང་གྱིས་ཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་རདེ། གཉྱིས་ནས་
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཚངོ་ག་ར་ེབརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་ཏོག་ཙམ་ཚོང་
རྱིགས་མྱི་འད་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་བསླེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ན་གདན་ཚངོ་ལ་ཁ་ེ
བཟང་ཡོད་ན་མྱི་ཚང་མ་གདན་ཚངོ་རྒྱག་ཏུ་ཕྱིན། གདན་ཚངོ་མར་འཛག་དུས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མར་འཛག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེའད་སོང་ཙང་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ (Diversify) བེད་དགོས་རདེ། དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེཚོའང་ཚོང་ལས་མྱི་འད་
བའྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་སེར་བདག་ཅན་དུ་
བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཚ་ོགཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༣་་་༢༠༠༤། ༢༠༠༤་་་༢༠༠༥། ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ སྐབས་ད་ེདུས་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་སེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ར་ེར་ེནས་
དངུལ་ག་ཚདོ་རག་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབརོ་ཚངོ་ལས་སྡ་ེཚན་ཐགོ་སྐབས་ད་ེདུས་བག་ོ
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གེང་གང་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་སང་བྱུང་རྒྱུྒྱུུུྒྱུུུ་ཁག་པ་ོརེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་པ་རདེ་ཅ་ེན། སྔནོ་མ་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ད་ེའད་ལ་ལམ་
བཟ་ོརྒྱུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ོསོར་རྒྱུ་ཅ་ལག་ཏོག་ཙམ་རྱིན་ཐང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོས་གནས་ལ་འཁེར་མ་ཕོད་ནས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཅོལ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད། དངུལ་བཅོལ་དང་རྒྱན་ཆ་བཅོལ་བཞག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པའྱི་ནང་དུ། ཕལ་ཆེར་ངག་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་ན། གང་ལྟར་གཅྱིག་ཡོད་རེད། མྱི་མང་གྱིས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་
བཅལོ་བཞག་པ་སོར་འབུམ་ ༣༡༠༠ འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ངས་གངས་ཀ་འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་དག་
གཏང་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཚ་ོངས་ཁེར་མེད། དྱི་བ་འདྱི་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
དངུལ་དེས་ཐོག་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་འཛུགས་དུས་ཚོང་ཞྱིག་བཙུགས། དེའྱི་ཁེ་བཟང་གྱིས་ཚོང་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་
བཙུགས། གཉྱིས་པ་དའེྱི་ཁ་ེབཟང་གྱིས་ཚངོ་གསུམ་པ་ཞྱིག་བཙུགས། གསུམ་དའེྱི་ཁ་ེབཟང་གྱིས་ཚངོ་བཞྱི་པ་ཞྱིག་བཙུགས་
ཡོད་ན་དངུལ་ཆ་ཚང་ས་ོསོའ་ིརདེ། ད་ེཡྱིན་པར་མྱི་མང་གྱིས་དངུལ་བཅོལ་བཞག་པ་ད་ེག་པར་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། ཚོང་ལས་
ནང་མར་བཅུག་བཞག་ཡོད་རེད། ས་ཆ་དང་ཁང་པ་ད་ེཚོའྱི་མ་རར་བཅུག་བཞག་ཡོད་རདེ། དངོས་གནས་བས་ན་ཚངོ་ད་ེཚ་ོ
སེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནས། ཚོང་བཙངོ་། ཚོང་ཁུ་བསྡུས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་རྡོག་རྡོག་བསྟན་རྒྱུ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ རྡགོ་རྡགོ་ཅྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ཕར་བཙངོ་བའྱི་དངུལ་ད་ེམྱི་མང་ལ་བུ་ལནོ་སླགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། འདྱི་ནས་དངུལ་ལྷག་པ་ཞྱིག་མེད་དུས་དཔལ་འབོར་སེར་བདག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། ད་ེཚོའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་
ནས་མ་དངུལ་ལ་འཕར་ཆག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ་མ་གཏོགས། 
གཞན་སྔནོ་མ་ཚངོ་བཙངོ་བཞག་པའྱི་དངུལ་ཆ་ཚང་མ་དངུལ་ནང་ལ་སནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
སྱིར་བཏང་གནས་བབ་སྙན་ཐོ་ཟེར་དུས་ (Status Report) རེད། གང་ཡྱིན་པ་དེ་འདོན་རྒྱུ་རེད། དཔལ་འབོར་སང་ལ་
བསར་ཞྱིབ་ག་ར་ེབེད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། སྙན་ཐ་ོད་ེའད་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རེད་
འདུག་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མ་དངུལ་གནས་
བབ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་བཏོན་པ་ཙམ་གྱིས་གནས་སྟངས་གསལ་དུ་ཞ་ེདག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཐ་ོའདྱི་ཚོར་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུར་ཁད་པར་
བཟོ་ཡྱི་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཐ་ོའདྱི་ཚོར་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་ཕོགས་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཁད་པར་བཟ་ོཡྱི་རེད། མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་གངས་ཐ་ོའདྱི་ཚོར་བལྟས་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་འདུག མར་ག་ཚོད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡར་ག་ཚོད་འབུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
འདྱི་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། བརྒྱ་བཤད་ནའང་སྟོང་བཤད་ནའང་། གང་ལྟར་
བསྡོམས་ཡོང་དུས་རྱིས་འག་ོགསུམ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༦༠༠ ཟེར་བ་འདྱི། སོར་ས་ཡ་ ༣༥༠༠ དང་ ༣༧༠༠ བར་ལ་རེད། 
ནང་སྱིད་ཡན་ལག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཡན་ལག་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གཏོགས་བསྡོམས་འབོར་འདྱི་ད་ེཙམ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ།  
 སྔནོ་མ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གནང་ཡོད་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་འགོ་འཇོག་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གཏོགས་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་།  འདྱི་
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ག་ར་ེགནང་ཡོད་པ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ངས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་དོན་དག་ལ་རྱིས་ཟེར་དུས་ཀད་པ་དཀྲུག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡར་མར་ཏོག་ཙམ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཤེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (-) འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སང་ལ་དངུལ་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༣༠༠ བསྟན་རྒྱུ་བཟ་ོའད་པ།ོ 
འདྱི་གངས་ཀའྱི་ཁད་པར་རདེ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་བཞྱིན་པ་ད།ེ གང་ལྟར་ང་ཚོས་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེའདནོ་དགོས་ཀྱི་རེད། 
བས་ཙང་དངུལ་ད་ེ (-) འག་ོབཞྱིན་དུ་སང་དེར་མ་དངུལ་ཡོད་ཟེར་ནས་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ བསྟན་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་
མ་རེད། རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སང་དེར་མ་དངུལ་སོར་འབུམ་ ༣༠༠ ཡོད་
ཟརེ་བ་ད་ེང་ཚསོ་ད་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་བཞག་མེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་
ལ་ (-) ཕྱིན་པ་ད་ེ ༡༦༣༩ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ༡༦༣༩ ནས་ ༣༠༠ མར་འཐེན་ནས་ ༡༣༣༩ རེད། ད་ལྟ་བཟོས་པ་ད་ེ
སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོསྟངས་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག ད་ལྟ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེརྱིས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་
ཏག་ཏག་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག སྔོན་མའྱི་འབྱི་སྟངས་དེར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འགེལ་བཤད་ཞེ་དག་ཅྱིག་བརྒྱབ་ན་མ་
གཏོགས། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ། གང་ལྟར་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གཞན་པ་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདོན་ཡོང་དུས།  ཚུར་
ཕོགས་ལ་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཏོན་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། མ་དངུལ་གནས་བབ་འདོན་དུས་
སོར་འབུམ་ ༣༠༠ བསན། ཡང་གཞན་པ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་མ་སོན་དུས་གངས་ཀ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
གཞྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོམ་འཕྲད་པའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་རྱིས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་འགོ་ལུགས་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ་སྔོན་
རྱིས་ནང་དུ་ཁརེ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བྱུང་རྱིམ་འདྱི་བྱུང་རྱིམ་རང་རདེ་མ་གཏགོས། ངས་དརེ་ཞྱིབ་ཚགས་པའོ་ིས་ོནས་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
མ་བྱུང་། བྱུང་རྱིམ་གྱི་གཞྱི་ར་བཞག་ས་དེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༡་་་༢༠༠༢ ལ་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྐབས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བས་ཡོད་པར་ངོས་
འཛིན་བས་ནས། ད་ེསྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་དུའང་སྙན་
སནོ་ཞུས་ཡོད་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ངསོ་ལནེ་བས་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སངོ་ཙང་། ཕ་གྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེ
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀདོ་ཡོད། དའེྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཡོད་རེད། གསརེ་ག་ཚོད་ཡོད་རདེ། ཏ་ོལ་ག་ཚོད་ཡོད་
རདེ། ལ་ོརྱི་ (Lorry) ག་ཚོད་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེངས་མྱི་ཤེས། འདྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ང་ཚའོྱི་བཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེ
སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། འདྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་འདྱི་ཐད་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་འཆད་ཐུབ་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། བལྟ་རྒྱུ་མང་པ་ོ
བལྟས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༨ ལོར་ཞྭ་སབ་པས་གཙོས་པའྱི་སོམ་མདའ་ཚང་དང་ཁ་ོཚ་ོརྒྱ་ནག་དང་། ཨ་རྱི། ཨྱིན་ཡུལ་ལ་
འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེབྱུང་འདུག ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནས་གསེར་ཉོས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེ
སྐབས་ད་ེདུས་ཡོངས་གགས་རེད། གསེར་ཉ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའང་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་མྱི་འདུག ཞྭ་སབ་པ་ཁ་ོ
རང་གྱི་ཕག་དེབ་ནང་ལའང་མྱི་འདུག གཞན་པ་ལྟ་སའང་ཞ་ེདག་མྱི་འདུག ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། (John Kenneth Knaus) ཟེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཨ་སོར་ ༤༧༥,༠༠༠ གསེར་ཉོས་
འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཨ་སོར་འབུམ་ ༢༌༥ ཞྱིག་བོད་གཞུང་གྱི་རདེ་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། སྐབས་ད་ེ
དུས་བོད་གཞུང་གྱིས་བལ་དང་ད་ེཚོའྱི་ཚོང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། 
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ཚོང་བརྒྱབ་པར་ (Pounds) དང་། (Dollar) རག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཅ་ལག་ཚང་མ་ (Kolkata) ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དངུལ་ཚུར་ག་ར་ེརག་པ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁེར་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚ་ོཕར་མ་འགོ་སྔོན་ལ་གཞྱི་ནས་རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ད་ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དངུལ་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་
གཞུང་གྱི་ཚངོ་ད་ེདག་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ (Pounds) དང་། (Dollar) རག་ཐབས་བདེ་རོགས་ཟརེ་ནས། ཕྱིས་སུ་ཁ་ོཚ་ོསྐརོ་བ་
བརྒྱབ་ནས་ཚུར་སླེབས་ནས་གཞྱི་ནས་སོར་འབུམ་ ༢༌༥ ཞྱིག་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག འདྱི་ཡྱིན་ན་སོར་ 
༡༧༥,༠༠༠ འདྱི་གང་ནས་ཉསོ་པ་རེད། སུའྱི་དངུལ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་བས་ནས་ཁོང་རྣམ་
པ་ཚསོ་སྐབས་ད་ེདུས་ཚངོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཁངོ་ཚའོྱི་ཚངོ་གྱི་མ་དངུལ་ནས་ཉསོ་མདེ་འག་ོཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་ཨ་སོར་འབུམ་ ༢༌༥ ཡྱི་གངས་ཀ་ད་ེཧ་ག་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ཨ་སོར་འབུམ་ ༢༌༥ ཡྱི་གསེར་ཉོས་པ་ད་ེཚུར་ཡོང་སྟངས་
གང་འད་ཡོང་རེད། བོད་ལ་ཕར་བཏང་བ་རེད་དམ། འབས་ལྗོངས་ལ་བཞག་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོལྟ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག 
ལྟ་ས་མྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། འབས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་ལ་བཞག་པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ལོར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ག་ོམ་ོལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་བའྱི་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རདེ། ཨ་རྱི་ད་ེཚུར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ལ་ལོག་
པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གསེར་ཚུར་གང་འད་ཡོང་ཡྱིན་མྱིན། བོད་ནས་ཚུར་གསེར་ཁེར་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཕོན་ཆེ་ཆུང་གང་འད་
ཡྱིན་མྱིན་ཡང་ཟེར་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྐད་ཆ་འདྱི་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་གསེར་འོར་འདེན་བེད་མཁན་ནང་ནས་ད་ལྟ་
གསོན་པ་ོབསྡད་པ་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེའྱི་སྔནོ་ལ་མྱི་གངས་ ༢ འདུག གཅྱིག་གོངས་ཚར་སོང་། ཁ་ོཚོས་སྐབས་ད་ེདུས་
སང་ཏོག་ནས་སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་ (Siliguri) བར་དུ་འོར་འདེན་བས་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག ཐེལ་རེ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཏག་ཏག་ཡོད་
མེད་ལྟ་རུ་སང་ཏོག་ཆོས་རྒྱལ་གསེར་འཇོག་སར་ཕེབས་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག ལོ་བཅུ་གངས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། གསེར་
བཅུག་སའྱི་ཤྱིང་ད་ེཚོའང་གས་འག་ོཡྱི་འདུག ཁོང་ཚོས་འོར་འདནེ་བདེ་དུས་མཚམས་ར་ེམར་ཟགས་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་
འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་བར་དུ་འོར་འདེན་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདུག སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་
ནས་ (Kolkata) བར་དུ་ (Dakota Airlines) ནང་འརོ་འདནེ་བདེ་ཐུབ་ཡདོ་པ་དང་། ཕ་གྱིའྱི་དངུལ་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་
བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་འདུག འདྱིའྱི་རེས་སུ་གསེར་ད་ེགང་འད་བཙོང་བ་རེད། རྱིན་གོང་ག་ཚོད་ལ་བཙོང་བ་
རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༨ ཡས་མས་ལ་གསེར་ཏོ་ལ་ ༡ ལ་ཨ་སོར་ ༤༨ ཙམ་རེད་འདུག  དེང་སང་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ ཙམ་
ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག ཁ་སང་ཞྱིག་ལ་ངས་རྒན་པ་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁེད་
རང་གྱིས་རོབ་རྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་རྒྱ་གར་སོར་མོ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཕལ་ཆེར་ 
(Crore) ༢ ཙམ་མྱིན་འག་ོགསུང་གྱི་འདུག དེའང་རབོ་རྱིས་དང་ཚདོ་རྱིས་རང་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་ལྕགས་གདངོ་བཟ་ོགྲྭའྱི་མ་ར་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། སྐུ་ང་ོབཀའ་ཟུར་རྱིན་ཆནེ་
ས་འདུ་ཚང་གྱིས་བྱིས་བཞག་པའྱི་དབེ་ནང་ལའང་མ་ར་ཁུངས་སེལ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། བས་ཙང་ཁུངས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་བལྟ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་བས་འདུག་དང་། དངུལ་ད་ེཙམ་
རག་འདུག དངུལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་མ་ཤེར་ནང་དུ་བཅུག་འདུག དངུལ་ད་ེཙམ་ཞྱིག་ལྕགས་གདངོ་བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་ལ་བཅུག་འདུག 
ལྕགས་གདོང་བཟ་ོགྲྭར་མ་ར་ག་ཚོད་བཅུག་ཡོད་མེད་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་ཧ་ག་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད། ག་ར་ེ
རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༤ ནས་སྐུ་ང་ོརྱིན་ཆེན་ས་འདུ་ཚང་ནས་ལྕགས་གདོང་བཟ་ོགྲྭའྱི་འགན་འཛིན་གནང་བ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཁངོ་གྱི་དབེ་ནང་ཏགོ་ཙམ་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ།  
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 ད་ེནས་ས་ོཔལ་ (Bhopal) ཤོག་བུ་བཟ་ོགྲྭའྱི་སྐོར་ལའང་ཞ་ེདག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་བཏང་ (Bhopal) 

ཤོག་བུ་བཟ་ོགྲྭ་ས་ོརྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་གོང་ཞ་ེདག་རག་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གོང་གུད་མང་ཆ་ེབ་ད་ེལྕགས་
གདངོ་བཟ་ོགྲྭར་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ེནས་ང་ཚ་ོའུ་འད་ཞྱིག་ཐུག་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། 
མ་ར་ཚུར་ཟླ་བསྱིལ་བ་རྒྱུ། བྱུང་རྱིམ་སྙྱིང་བསྡུས་སམ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་བ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མཁནེ་པའྱི་ཆདེ་དུ་བཀདོ་པ་ཡྱིན་
མ་གཏོགས། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་དང་ད་ེག་རང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་
བཏོན་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབུམ་རམས་པའྱི་ལག་འཁེར་ཞྱིག་རག་ས་རེད་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག གནས་
ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 ད་ལྟ་གདོང་པ་ལྟ་སའྱི་ཤེལ་སོ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚང་མས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཤེལ་ས་ོའད་
པ་ོབལྟས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པ་ོདང་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡོད་རེད། འདྱིར་བཀའ་
ཤག་གཅྱིག་པུས་ཕན་གྱི་མ་རེད། གོས་ཚོགས་གཅྱིག་པུས་ཕན་གྱི་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཚང་མ་དང་མཐུན་པ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་མ་དངུལ་གསོལ་བསྩལ་གནང་བའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། 
ཁ་སང་ཡང་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་ཐོག་མ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལོ་ ༥ ཡྱི་དགོངས་པ་རེད་འདུག ད་ེནས་ལ་ོལྟར་
རག་བསྡད་པ་རདེ། ལ་ོ ༥ ཡྱི་རསེ་ལ་ར་ེབ་འད་པ་ོའདྱི། ད་ེསྔནོ་གྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་ར་ེག་ར་ེགནང་འདུག་ཅ་ེ
ན། ཡང་བསར་ལ་ོ ༥ ཞྱིག་ཕར་བཟ་ོཐུབ་ན་ཞེས་གནང་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་མྱིན་པར་ལ་ོ
ར་ེར་ེབཟོས་འདུག ནང་སྱིད་ལ་དངུལ་གནང་སྟངས་དེའང་སྔོན་མའྱི་འག་ོསོང་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་དངུལ་ད་ེཚུར་སློག་གྱི་ཡོད་པ་
རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་རག་བསྡད་ཡོད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་རག་
རྒྱུ་རང་ལ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྐྱེན་པས་དངུལ་འབོར་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁད་པར་ཕྱིན་འདུག་གསུངས་སངོ་། ང་ཚསོ་
འདྱིའྱི་རེས་ལ་ཁད་པར་འགོ་སྟངས་འདྱི། དཔེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དེར་ ༡༨༧ བྱིས་ཡོད་པ་དང་། མ་དངུལ་གནས་
བབ་ནང་ལ་ ༢༠༠ བྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཁད་པར་གང་འད་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ངས་རེས་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ད་ལྟ་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚ་ོའདྱིར་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༠་་་
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོའདྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་
གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྙན་ཐ་ོཞྱིག་ད་ེརྱིང་ཕབེས་བསྡད་པ་ད་ེག་རང་ལ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་
པ་ོཡྱིན་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་རགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། དའེང་དུས་
ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་འདྱི་བསམས་ཕེབས་པར་ད་ེབས་ཀང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཆ་ེཤོས་དེར་ང་རང་ཚ་ོ
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དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཕག་སལེ་རྣམ་པ་ཚ་ོརདེ། ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆ་ེཤོས་དརེ་བདོ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛནི་སངོ་གྱི་གནས་ལུགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚགོས་ཀྱིས་མཁེན་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ནང་ནས་ཆ་ེཤོས་ཤུཤྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ེརྱིང་སྙན་ཐ་ོད་ེབསམས་ཕེབས་ཡོང་དུས། ར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞ་ེདག་ཐུགས་
སང་ཡོད་མཁན་གྱི་ཕག་སེལ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེཚསོ་གང་ལ་གང་འཚམ་མཁེན་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྱིས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་མོང་མེད་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་མ་མཁནེ་པ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ན་ལམ་
ཡྱིག་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་འདུག འདྱི་ནང་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག་ཨ་ཟེར་ནས། བསམ་བོའ་ིནང་བརྒྱ་ཆ་ 
༡༠༠ ཐམ་པ་རགོས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ རགོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པ་རདེ་སྙམ། སྙན་
ཐ་ོའདྱི་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་བཏོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་དུས། དེར་ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་མཚོན་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐབས་དེར་ང་ཚོས་
བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བདམས་ཐནོ་མེད་པའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་ཁལེ་བ་རདེ། གང་ལྟར་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏོན་ཐུབ་པར་ལས་བདེ་
རྣམ་པ་ཚརོ་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། ལས་ཀ་འདྱི་ཚོའྱི་གས་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས་རོག་
འཛངི་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
ངས་རྱིས་མཚམས་དརེ་དང་པ་ོལྟ་དུས་ག་ར་ེམཐངོ་བ་རེད་ཅ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ཟརེ་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་
ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་གསུངས་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་འདྱི་མྱིན་ནམ་བསམས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པའམ་སྱིད་སོང་། རྒྱ་ཆ་ེམང་
ཚགོས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་བདམས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ད་ེནས་རྱིས་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དངོས་གཞྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེའད་གནང་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་
མྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་རང་ཚོར་མ་གནས་ ཨྱིན་སྐད་ནང་དུ་ 
(Asset) དེ། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་རྱིམ་པས་བཏོན་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་
ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སགས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ གོང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཡོང་ཡོང་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རབོ་ཙམ་གསུངས་འདུག འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕྱིར་
ལྟས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དོན་དག་ང་ོམར་ཕན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། གཙ་ོབ་ོད་ེའདྱི་རེད། མ་འོངས་པར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་དག་པའྱི་ཁ་དབང་ཡོད་ད་ོཅོག་གྱི་མ་རའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེརདེ་འདུག འདྱི་གདནོ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེ
ཏན་ཏན་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེརྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་མཚོན་པའྱི་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁྲ་ལྷམ་མེར་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞ་ེདག་བྱུང་སོང་སྙམ།  
ད་ེནས་འདྱི་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་སྙན་ཐ་ོའདྱི་རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་འདྱི་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་
ཁུངས་ནས་ཚོགས་མྱི་ད་ེའད་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་གོང་དུ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མདེ་ངས་མྱི་ཤེས་ཞུས་ཡོད། གལ་ཏ་ེའབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལན། ཁོང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་
པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ངས་འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མ་དངུལ་སྙན་ཐོའ་ི
སང་ལ་བགོ་གེང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གསར་པས་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་དངུལ་
གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོད་ེབཏོན་ཐུབ་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་ན་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཚ་ོགནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རདེ། འདྱི་འད་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་
དུའང་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེ
དུས་དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་ལ་འབོད་སྒུག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར། བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་
བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་སྟ།ེ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ད་ེཚོའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་
ཤག་ད་ེའཁྱུར་ལ་ཉ་ེབ་སོང་ཙང་དཀའ་ལས་འདུག་ཅེས་བཀའ་ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཚོད་དཔག་
འཚར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསར་ཞྱིབ་བདེ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ། བཙན་བལོ་བདོ་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཟརེ་ནའང་རདེ། བང་མཛདོ་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་འག་ོའཁྲུག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་རྱིས་འགོ་འཁྲུག་པ་ལ་སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དུས། བཙན་བོལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་སབས་བཅལོ་གྱི་ཚགོས་སྡ་ེཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཞྱིག་
མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བཏོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེ
དུས་བཀའ་ཤག་ད་ེའཁྱུར་ལ་ཉ་ེབ་ཡྱིན་ཙང་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡག་པ་ོཆགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ལ། ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཀྱི་ཡོང་སོ་ད་ེརོགས་ཚོགས་ཁག་ལ་བརེན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རོགས་ཚོགས་ཁག་འདྱི་
ནམ་ཉྱི་མ་ཞྱིག་ལ་འགག་གྱི་མ་རེད་དེ། གལ་སྱིད་འགགས་སོང་བ་ཡྱིན་ན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བང་མཛོད་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་
གས་ོབེད་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ལ་ོག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འདེང་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་སེམས་ལ་ཞེད་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་རོགས་ཚོགས་ཁག་ཕར་ཕུད་པའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཡོངས་འབབ་དེ། གཅྱིག་ད་ེའབེལ་ཡོད་སྡ་ེཁག་ནས་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་
ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། བསར་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེཚའོང་ཧ་ལས་པ་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག གཉྱིས་
ད་ེདཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་སང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་སང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
དཔེར་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིགཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
ལོར་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་བསྡོམས་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༡༨ ཞྱིག་ཁ་ོཚོས་ཕུལ་མྱི་འདུག སྐབས་དེར་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཁག་ལ་དྱི་བ་
གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ཡར་མར་མང་པ་ོཞྱིག་འཆད་ཀྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་འདྱི་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་འབེལ་
ཡོད་སྡ་ེཁག་གྱིས་གཙང་ཁ་ེབརྒྱ་ཆ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འབུལ་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག བཀའ་འདྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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གཉྱིས་པ་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་བཏོན་ཡོད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་གནས་སྟངས་
གང་དང་གང་ཞྱིག་ལ་དཔགས་ནའང་དཔྱ་དངུལ་གྱི་སར་ཆ་ད་ེངསེ་པར་དུ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོསོང་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད། ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དའེང་། ང་རང་ཚརོ་ཡོང་ས་ོགལ་ཆེན་པ་ོགཅྱིག་ད་ེ
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་མ་དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་དང་། ཁ་
སང་ད་ེརྱིང་གྱི་མ་དངུལ་གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལྡབ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕར་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གསེར་ཏ་ོལ་ ༡ ལ་སྐབས་ད་ེདུས་ཧྱིན་སོར་ ༤༨ རེད། ད་ལྟ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠༠ རེད་
གསུངས་སངོ་། ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་པའྱི་དངུལ་སོར་གྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེཧ་ཅང་འཕར་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་དེར་སར་ཆ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ལའང་ལྡབ་གཅྱིག་མ་མཐར་སར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
གཅྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་མཛདོ་ལ་ཕན་པ། གཉྱིས་ནས་སྱི་ཚགོས་ལ་དསེ་བརྡབ་གསྱིག་གང་ཡང་འག་ོཡྱི་
མེད་པ་གཏན་ཁེལ་བ་རདེ། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཧྱིན་སོར་གྱི་རྱིན་ཐང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལྡབ་གཅྱིག་སར་བ་ཡྱིན་ན་དརེ་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་འཕྲད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཇ་ཕརོ་པ་གང་ཙམ་རདེ་འདུག དའེང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཇ་ཕརོ་པ་གང་འཐུང་དགསོ་ན་འཐུང་
ཕོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་སར་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་གང་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་
ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་དང་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ར་ེགང་འད་
ཡོད། དྱི་བ་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང་ཁབ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༡་་་
༢༠༠༡ ནས་ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ད་གྱིན་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ། གོང་དུ་
བཀུར་འསོ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
གསུངས་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་རྒྱས་པ་གནང་གྲུབ་སངོ་། ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་སྐད་ཆ་འཆད་དུས་གནད་དནོ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག དའེྱི་ཆདེ་དུ་ལག་པ་བརྐྱངས་
པ་ཡྱིན། འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་
ཐ་ོཕབེས་པ་རདེ། ད་དུང་ལ་ོ ༢ རསེ་ལ་ད་ེལྟར་བརྣམ་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ལྟ་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་
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ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༢༡ བར་དུ་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་བར་དུ། ང་ཚོས་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྙན་ཐ་ོགདནོ་རྒྱུ་མཚམས་
བཞག་རདེ་ཅེས་ང་ཚ་ོཚང་མས་གསུང་བསྡད་པ་འདྱི་རེད། ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་དརེ་རྒྱབ་ལྗངོས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
ཡོད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལྗོངས་ག་ར་ེརེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་ར་ད་ེསྟོན་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་
བསྟན་པ་མ་གཏོགས། སྟནོ་མྱི་དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ལ་ཕར་རྒྱབ་རྒྱ་མྱིའྱི་ངོས་
ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཡོངས་ཁུངས་ག་པར་རེད་འདུག ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱིན་བདག་
ཁག་སུ་རེད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོརད་གཅོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་
གནོན་ཤུགས་སྤྲད་མ་ཐུབ་པའྱི་རོགས་ཚོགས་ད་ེཚོའྱི་མྱིང་འདོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སྱིན་བདག་རྱིགས་གཅྱིག་ང་
ཚོས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་བཏོན་པ་འདྱི་བཏོན་ཟྱིན་པ་རེད། གནས་སྟངས་གཅྱིག་
རེད་དེ། མ་འོངས་པར་ལ་ོ ༢ དང་ ༣ མཚམས་ལ་གདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་
ངསོ་ནས་དགངོས་པ་གཅྱིག་བཞསེ་དགོས་མདེ་འག།ོ འདྱི་སུ་ལ་བཏནོ་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བཙན་བོལ་
ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་འཐུས་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ོསང་ཡོད་པའམ་ལྟ་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལྟ་སའྱི་ལམ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། བཙན་བལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་མཐངོ་ཐུབ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྙན་ཐ་ོ
འདྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ནས་བལྟ་ཡྱི་རེད། ག་ཚོད་ཀྱིས་མཐོང་གྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དགག་བ་དང་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་
ལ་ོཉྱི་ཤུ་ལ་མ་བཏོན་པ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་བཏོན་པ་འདྱི་བཏོན་གྲུབ་པ་
རེད། ང་ཚོ་འད་པ་ོཡྱིན་ན། འཐབ་རོད་དང་འགན་བསྡུར་དེ་འདའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་དག་བོ་རྒྱ་དམར་ལ་ཁ་
གཏད་གཅོག་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིཁ་གཏད་དེའྱི་མ་ར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། 
དརེ་དབང་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་ལས་སླ་པ་ོཡོད་རདེ། འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་ཤུཤྱིག་རདེ། ང་ཚ་ོསྱི་
འཐུས་ཚ་ོལ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་ཡོད་མ་རདེ། བཀའ་བནོ་དང་སྱིད་སོང་ལ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། གསང་
བའྱི་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལར་ནས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་
དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་
ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ངས་ལྟ་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་མ་འོངས་པར་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་མེད་ན་སྙམ།  
ད་ེནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་བེད་དགོས་རེད་ལ། འཛནི་སོང་ཡང་ཤེལ་
ས་ོནང་བཞྱིན་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། འདྱི་མ་རེད་གདའ། གཉྱིས་ཀ་ཤེལ་སོ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ན་ཆ་ོགཅྱིག་
ཀང་ཡོད་མ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་དོན་ད་ེལོགས་ཀ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ད་ེའཛིན་སོང་ལ་
སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་རེད། འཛིན་སོང་ལ་སྟངས་འཛནི་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དོན་ག་པར་འག་ོཡྱི་འདུག ག་ར་ེ
བེད་ཀྱི་འདུག ཡག་ག་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག དེར་བར་ཆད་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
ས་མ་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོབལྟ་རྒྱུ་རེད། འཛིན་སོང་ཟེར་དུས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ད་ེརེད། ཕ་གྱིར་རྒྱུག་མཁན་འདྱི་རེད། ཤེལ་
སོར་ལྟ་མཁན་འདྱི་རེད་མ་གཏགོས། ཤེལ་ས་ོགཉྱིས་ཕར་ཚུར་འདསེ་བཞག་ན་ཆ་ོགཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རདེ། བས་ཙང་འཛིན་
སངོ་ཁ་ཐུག་ལས་ཀ་བདེ་དུ་འག་ོདུས། འཇྱིག་རནེ་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རདེ། མྱི་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་པ་མྱིན་ཙང་། ལས་
དནོ་གཅྱིག་གྱི་སང་ལ་འཛནི་དུས་ཕགོས་གཡས་གཡོན་ལ་མ་མཐངོ་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་དུས། ཕར་ཕོགས་ནས་འག་ོམཁན་
འདྱི་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ལྟ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་
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མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་འཛནི་སངོ་ད་ེལས་ཀ་བེད་མཁན་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་པར་
སྟངས་འཛནི་བདེ་མཁན། ཕར་ཕགོས་ནས་བ་ར་བདེ་མཁན་རེད། ནང་པའྱི་ཆསོ་ཀྱི་ནང་ལའང་ཉནོ་མངོས་དུག་གསུམ་ལ་ཁ་
གཏད་གཅོག་དུས་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཁ་གཏད་གཅོག་དུས་ཚུར་ཕགོས་ནས་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག་བ་ར་བདེ་མཁན་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དརེ་ལྟ་མཁན་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་དགོས་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བས་
ནས་ལས་དནོ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དཔེར་ན། གདོང་པར་དེག་པ་ནག་པ་ོགོས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལམ་
སང་ཤེལ་སའོ་ིནང་བལྟ་མཁན་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱི་ཤེལ་ས་ོཆགས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ།  
ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ངའྱི་ལྟ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་དངུལ་ཤེས་དགོས་མཁན་ཞྱིག་དང་། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ི
ནང་ལ་མ་ཤེས་པ་མེད་ཙང་། འདྱི་བཏོན་ན་སོན་འདུག་གམ་དག་ེའདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུ་རྱིང་ལ་མ་བཏོན་པ་དེར་མ་
དགག་བ་དང་དགསོ་པ་མེད་འག།ོ ད་གྱིན་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༢༡ བར་གྱི་སྙན་ཐ་ོ
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་། འདྱི་འདའྱི་སྙན་ཐ་ོབསམས་ཕེབས་པར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་གསལ་
པ་ོདང་ལྟ་བད་ེཔ་ོཞ་ེདག་འདུག འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཚང་མས་དཀའ་ལས་
ཞ་ེདག་བརྒྱབ་ཡོད་རདེ།  
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འདོན་དགོས་དང་མྱི་དགོས། མ་འོངས་པར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་ན་ཡག་
པ་ོཡོད་མེད་ད་ེའད་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། ཁད་པར་ཞ་ེདག་འགོ་ཡྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལྟ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་དང་འདྱི་ལྟ་
བུའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་སྒུག་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཡོད་རདེ། 
བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་
གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ལ་ཞ་ེདག་ད་ོསང་མེད་པ་དང་། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལབ་གངེ་ཡོང་
བསྡད་པ། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ནམ་རྒྱུན་ཡོང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏནོ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རདོ་པ་རྒྱག་བསྡད་པ་དང་། ཕར་ཚུར་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བདེ་བསྡད་པ། དོགས་པ་རྣམ་རགོ་བེད་བསྡད་
པ་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རདེ། འདྱི་བདནེ་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། རྱིས་འག་ོའདྱི་གང་ནས་རདེ་
ཟེར་བ་ལ་སོགས་པ། འདྱི་འད་ཞྱིག་བཏོན་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཉུང་བ་དང་། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆེ་བ་ཆགས་
སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བ་ོམ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་ལས་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སྟངས་མ་རདེ་ཅེས་
གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་ལོ་ ༢ རེའྱི་མཚམས་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གདོན་རྒྱུ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་སྙན་ཐ་ོགདནོ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་གསུངས་པར་བསྔགས་བརདོ་ཡོད། 



139 

ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་ཞྱིག་གང་འད་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཁ་དབང་དང་བཅས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་ནས་སྙན་ཐ་ོཁུར་བ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལོ་དང་དུས་དུས་ཀྱི་ (Value) འད་ཡྱི་མ་རེད། ར་བའྱི་ (Value) དང་དུས་དུས་ཀྱི་ 
(Value) མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་དུས། གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ད་ེལའང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ག་ཚོད་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བསྔགས་བརདོ་ཡོད། 
དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
འདྱི་དང་འབལེ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་འགེལ་བཤད་བསོན་པ་དང་། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དྱི་བ་བཏང་བ། ད་ེཚོར་ཉན་དུས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔས་དངུལ་ཡོད་པ་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་ཕར་བསྡད་
ཡོད། ཡག་པ་ོཡོད་ཟརེ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཡདོ་རདེ། ས་ོསོའ་ིཚོར་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་རསེ་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐ་ོ
དང་མཉམ་དུ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚ་ོལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་ཡོང་དུས། ར་ེཟུང་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་མར་ཆག་གྱི་ཡོད་པ། འགའ་ཤས་ཡར་འཕར་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོགསུང་ཡོང་དུས་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་སྟངས་དང་ཉན་སྟངས་སང་ནས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཚོར་ཡོང་གྱི་འདུག སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རྱིགས་ཆ་
ཚང་ཡག་ཏུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕར་བསྡད་ཡདོ་པ། ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚརོ་བ་དང་། ད་ེརྱིང་འགའ་ཤས་ལ་དཀའ་
ངལ་ཡོད་པ་དང་། འགའ་ཤས་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་ཚོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དརེ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་མ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་
ཚུལ་ད་ེག་རང་རེད། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེག་ོཡོང་དུས་ཨ་མཆོག་ལ་ཏོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་དང་། མྱི་སྙན་པ་ཡོང་གྱི་རེད། 
གཏམ་དཔེ་ཞྱིག་ལ། ནད་མཁྲྱིས་པའྱི་སྨན་ད་ེཞྱིམ་པ་ོམེད། གང་ལྟར་དོན་བདེན་པ་བཤད་ན་སྙན་པ་ོམེད་རེད། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ད་ེསྙན་ཐ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་
དུས། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོས་ད་ོསང་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་དང་མ་འོངས་པར་བ་ོརྱིག་འགྱིམ་
དགོས་རྒྱུ་དེའང་གསལ་པ་ོཆགས་ནས། མང་ཚོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཐུགས་འཚབ་བདེ་དགོས་པ་དང་ད་ོསང་བེད་
དགསོ་པ། ཤུགས་བསནོ་དགོས་པ་ག་ར་ེཡོད་པ། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཚོར་བ་ཞྱིག་སླབེས་རདེ། ད་ེརྱིང་ད་ེཚརོ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཚོར་
བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོསླེབ་ཀྱི་འདུག དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་རེས་ཀྱི་སྔོན་
རྱིས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་
ཐོའ་ིནང་ལའང་ཛ་དགས་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ོབདག་སོ་ས་ོཡྱིན་ན་སྐབས་སྔོན་མ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀང་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོསྐད་བཏང་ནས་དྱི་
བ་དྱི་ལན་བས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ཛ་དགས་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཚུར་སྱི་འཐུས་ཚོར་
འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕེབས་དུས་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཐབས་ཤེས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེཚོའྱི་སློབ་ཡོན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་རེད་དམ་མ་
རེད། དེ་འད་གསུང་ཡོང་གྱི་འདུག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་བོད་ཕྲུག་ཚོའྱི་སློབ་ཡོན་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
འཆད་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། བོད་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། གཏན་སྡདོ་སླབོ་ཡོན་དང་ཟས་དོད་ཟེར་ནའང་རདེ། མྱིང་ག་
ར་ེབཏགས་ནའང་མ་བཏགས་ནའང་། གང་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོབསྡུ་བསྡད་ཀྱི་འདུག བོད་ནས་ཡོང་མཁན་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཆ་ནས་དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོམ་རདེ་
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ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད། དེར་འདོད་པ་མེད་
མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྡོད་དུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་སམ་བ་ོཊའྱི་འབེལ་
ཡོད་ཚ་ོསྐད་གཏོང་དུས། ཁངོ་ཚོས་ཚུར་གསུང་ཡོང་དུས་ས་ོསོས་སློབ་ཡོན་བསྡུ་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེབཤད་མ་ཕོད་པ་
ཆགས་སོང་། ཁ་ོཚསོ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་སེམས་ཚརོ་ངང་འཆད་ཡངོ་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་སྐབས་ལ་མ་རེད། སྔནོ་
མ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ད་ེག་རང་འདུག ད་དུང་ངས་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ གང་ལྟར་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ལ་ོགཅྱིག་
གཉྱིས་ནང་ཤེས་རྱིག་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚའོྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་འདུག ངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དན་གྱི་
མྱི་འདུག ད་ལྟ་མདུན་ཅོག་སང་ལ་གསལ་པོ་གསལ་རྐྱང་འཇོག་ཡོང་དུས་ཚང་མས་མཐོང་གྱི་འདུག་ག  གནས་ལུགས་
གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ཚ་ོཞེ་དག་ཡག་པ་ོརེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཆགས་པར་ཕན་
ཐགོས་བྱུང། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ད་ེབཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལ་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ད་ེསྟངས་འཛིན་བེད་མཁན་རེད། 
དེའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དངོས་གནས་བས་ན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཁྲྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་
རདེ། ཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོམཁན་དང་། དརེ་སྟངས་འཛནི་བདེ་མཁན་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ནམ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་བེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་
ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་དང་འབེལ་བ་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་
གནང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་མྱི་
འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐའོ་ིཐོག་བག་ོགེང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོའག་ོབསྡད་ཡོད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བགོ་གེང་འདྱི་ཡག་པ་ོདང་། ཚགས་ཚུད་པོ། ཚད་དང་ལྡན་པ་འག་ོཐུབ་པར་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་ཚིག་རོད་འད་ཞྱིག་རྒྱག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་དུས་ཚདོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། སྙན་ཐོར་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་ཐུབ་པ་དང་། གེང་སློང་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གང་
ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེའདས་ཕར་ཚུར་ཚིག་རོད་རྒྱག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ད་ེགང་
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འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་
ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ནས་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེད་ེབཞྱིན་ཡྱིན།༌༌༌ སྔོན་མ་ཡྱིན་ནའང་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་བེད་དགོས་རེད། ད་
ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་བདེ་དགོས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། 
མཐའ་མ་དརེ། ང་ཚའོྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་འདྱི་འད་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཕབེས་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། གཅྱིག་བས་ན་དའེྱི་ནང་ལ་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། མ་འངོས་པར་དཔལ་འབརོ་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་སམ་ལྟ་གྲུབ་ད་ེའད་ཡོད་
དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་འདྱིར་གསལ་པོ་གསུང་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། གལ་སྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བཤད་གང་ན་
གསུངས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཤུཤེལ་ས་ོནང་བཞྱིན་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། གདོང་པ་བལྟ་སའྱི་
ཤེལ་ས་ོརེད་མ་གཏོགས། སེའུ་ཁུང་གྱི་ཤེལ་ས་ོམ་རེད། སེའུ་ཁུང་གྱི་ཤུཤེལ་སོ་འདྱི་མ་རེད། འདྱི་སེའུ་ཁུང་ནང་བཞྱིན་བས་
སོང་ཟརེ་བ་ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
གཉྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་རྐུབ་སྟགེས་མང་པ་ོཞྱིག་སྟངོ་པ་ལྷག་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་འདནོ་མཁན་མང་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག དའེང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕར་ཚུར་ཚགི་རདོ་བརྒྱབ་མ་དགསོ་པ་བས་ནས། དནོ་དག་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་གནང་རགོས་གནོངས། འཛནི་སངོ་གྱིས་
འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེར་ཐུགས་དགོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དགོངས་ཚུལ་ད་ེདག་དོན་དག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དོན་འགྲུབ་
བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། ༼སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། ཚར་སོང་།༽  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༢༡ བར་གྱི་མ་དངུལ་
གནས་བབ་དང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེདག་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་
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ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་འཕྲོས་སུ། རྱིས་འགོའ་ིམྱིང་གཞུང་ཏོག་
ཙམ་མྱི་འད་བའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། གཅྱིག་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་དང་། གཅྱིག་ད་ེབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་ནང་བཞྱིན་བསོར་སོང་། ད་ེཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་
ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་མཁན་ཚང་མའྱི་ལག་པར་དེབ་འདྱི་ཡོད་དུས། གཅྱིག་ད་ེདཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རེད་དང་། 
གཅྱིག་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་འབབ་རེད་ཟེར་དུས་འད་ཆགས་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་འདྱི་མཐངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་མྱིང་གཉྱིས་བྱིས་བཞག་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ད་ེབསྡུས་
པ་དང་གཅྱིག་ད་ེརྒྱས་པ། མྱིང་བསྡུས་པ་དེར་གཅྱིག་ད་ེ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་བབ།" རེད། གཅྱིག་ད་ེ "བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས།" རེད། རྒྱས་པ་ད་ེགཅྱིག་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེག་རང་རེད། "ཕགོས་བསྡམོས་
མ་དངུལ།" རདེ། འགོ་དའེང་ "ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ།" རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཡན་ཆད་ལ་ངས་ལག་
པ་འཆང་གྱི་མྱིན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་བཟུང་སྟ།ེ སྐབས་གོང་མའྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ད་ལྟའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ནས་བཟུང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་བརྒལ་བ་རདེ་འདུག་ཞུས་
ཡོད།  
དེའྱི་འོག་ལ་ཁད་པར་དུ་སྐབས་གོང་མ་དང་ད་ལྟའྱི་རྱིས་ཤོག་ད་ེགཉྱིས། ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་སྡོམ་སྟངས་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རྐྱང་རེད་འདུག དཔལ་འབརོ་གནས་བབ་དང་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་དབ་ེབ་འབདེ་ས་གང་ཡང་མྱི་འདུག དཔེར་ན། 
སྔནོ་མའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་བསྡམོས་ད་ེསོར་ས་ཡ་ ༣༨༣༦་༣༠ རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་
སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠༌༡༧ རདེ། མ་དངུལ་ཕོགས་བསྡམོས་བེད་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། འག་ོཡྱི་མྱིང་ད་ེམྱི་འད་བ་
བཟོས། ཞྱི་མྱིས་སག་པ་སས་པ་ནང་བཞྱིན་སས་བསྡད་ཀྱི་འདུག མྱིང་འདོགས་སྟངས་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་
བསྡམོས་མ་དངུལ་སྡམོ་སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རདེ་འདུག གལ་སྱིད་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་དང་མ་དངུལ་གནས་
སྟངས་ལོགས་ཀ་འབེད་དགོས་ན། ཕོགས་བསྡོམས་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕོགས་
བསྡམོས་མ་དངུལ་སྡམོ་སྟངས་ད་ེགང་འད་བས་ནས་འད་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཚེག་ནརོ་འཁྲུལ་ཤོར་བ་དརེ་ཁས་བངས་སངོ་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོགསུམ་
ཆ་འད་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁེན་དགོས་པར། དེབ་འདྱི་གཉྱིས་ནང་ལ་བཏོན་བཞག་པ་དང་། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐ་ོད་ེཚ་ོའད་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ཚེག་ད་ེངས་ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་བྱིས་
བཞག་ཡོད། ཚེག་ཟེར་དུས་ཚེག་མ་རེད། འབུམ་དང་ཁྲྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་ངསོ་ལནེ་གནང་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་རོགས་གནང།ཤུསྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་བཏང་བར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ 
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ཚརོ་ཞྱི་མྱིས་སག་པ་སདེ་མཁན་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
གོས་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགསུང་ཡོང་དུས། ག་ོབ་ལནེ་ཕགོས་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མས་དགངོས་པ་
བཞེས་གནང་རོགས་གནོངས། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། འཕྲོས་གསུང་གནང་རོགས་
གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཀྱི་མྱིན། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེལྷག་ཡོད་ཅེ་ན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་བཏོན་པ་གཉྱིས་ཀ སྱིར་བཏང་དབེ་འདྱི་ཡག་པ་ོ
བཟོས་འདུག ང་ལའང་འདདོ་པ་ཁེངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ོསོས་མ་ཤེས་པར་ཤེས་པར་བ་བ་མང་པ་ོབྱུང་། ཤེས་པར་བ་
བར་དགོས་པ་རྣམ་རགོ་ཀང་མང་པ་ོབྱུང་། ཐ་ེཚམོ་མངནོ་གྱུར་བག་ཉལ་མང་པ་ོབྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་འདདོ་པ་གཅྱིག་ད།ེ 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ལོ་དུས་ ༢༠༡༧ ནས་ ༢༠༢༡ བར། ངས་ལྷན་ཁང་མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་
མེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྱིས་ལོ ༢༠༡༧་་་༡༨ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག (-) ཁོན་ནས་བྱིས་མྱི་འདུག ཚང་མ་ (+) རེད་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུའྱི་མ་དངུལ་
གནས་བབ་བཏོན་པ་དརེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༣་་་༢༠༠༤ ལ་ (-) རདེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ནས་མར་ཆ་ཚང་རེད་འདུག 
ལ་ོདུས་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༨ བར་དུ་ཆ་ཚང་ (-) བཟསོ་བཞག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༠༩་་་༢༠༡༠ ལ་ (-) 
རདེ་འདུག ལ་ོདུས་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༤ བར་དུ་ (-) རེད། ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཚང་མ་ 
(-) བཟོས་བཞག་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྐབས་གོང་མ་ད་ེཚ་ོམ་མཐུན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ཞོག ད་ལྟའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་དང་འདྱི་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་ག་ར་ེབས་ནས་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ (-) ད་ེམ་མཐངོ་བ་
རདེ་དམ། (-) ཟརེ་ན་ཆག་ཡོད་པ་མ་མཐངོ་བ་རདེ་དམ། ཆག་པ་དའེང་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག དཔརེ་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ 
བར་དུ་མ་དངུལ་གནས་བབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་མར་ཆག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (-) བྱིས་བཞག་ཡོད་རེད། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༡༌༤༣ ལྷག་འག་ོཡོད་
རདེ། འདྱི་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༢ བཀགོ་ཚར་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢ འཕར་མ་སླེབས་ཡོད་རདེ། ད་ལ་ོགཅྱིག་པུ་འདྱི་
གཉྱིས་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ན། བསྐལ་པ་ཆགས་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལག་པ་བཅངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཅྱི་
ཙམ་ཞྱིག་དན་རགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་བསམ་གྱི་ང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཚརོ་བ་སླེབས་སོང་། ངས་
གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ལྟ་བད་ེཔ།ོ དང་པ་ོབཤད་ཡྱིན། གོང་དུའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོལྟ་བད་ེཔ་ོདང་། ག་ོབད་ེཔ་ོཞྱིག་བཟོས་འདུག ཧ་
ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་མ་
དངུལ་ཕར་བཅོལ་བཞག་པ་དེ། གསེར་དངུལ་བཅོལ་བཞག་པ་དེ། འདྱིའྱི་ཐད་མང་པ་ོག་ོམོང་། གསེར་དངུལ་ ༡༠༠།༡༠༠ 
འབྱིའྱི་རྒྱབ་ལ་བསོན་ནས་སླེབས་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་བཅར་མོང་མཁན་
གས་ཤྱིག་ཡྱིན། སྐབས་དེ་དུས་གནད་འགག་ག་རེ་བཤད་པ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
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གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་པས་སྙན་ཐ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་བཏནོ་འདུག ད་ེཚད་མ་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བས་པ་
ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་སྐབས་སུ་འདྱི་འདའྱི་གནས་བབ་བྱུང་ནས་གེང་སློང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད། དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལོད་མཁེན། སྐབས་དེ་དུས་སྙན་ཐོ་བཏོན་ཡོད་དམ་མེད་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ།  
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་དངུལ་ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསགས་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གེང་སློང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་
རེད། དེའང་ཧ་ལམ་རྒྱ་མྱི་གུང་ཁྲན་གྱིས་བཟོས་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གེང་སློང་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརེན་
ནས་ད་བར་ལ་ོང་ོཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་སྙན་ཐ་ོའདྱི་མ་བཏནོ་པར་ངས་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བདེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དརེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་ར་འཛིན་གྱི་ལ་ོ
ཡུན་དང་། དངུལ་བབ་ད་ེཚ་ོཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟོས་པ་ཞྱིག་ངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་མ་སོང་། མདང་དགོང་རང་
འབེལ་ཡོད་ཨྱིན་ཇྱི་ཡག་པ་ོཤེས་མཁན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོལའང་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་
ཁབ་ར་ེརེའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེཚ་ོསགོས་སང་བདེ་ཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་རོབ་
ཙམ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང། ཁ་གསལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མ་ར་གཙ་ོབོར་འདྱི་ཡྱིན། མ་ར་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་
འདྱི་བྱུང་བ་རེད་ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆརེ་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འད་པ་ོཡྱིན་ན་ང་ལ་མོས་མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་མ་ ༡ ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ད་གྱིན་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་གྱི་མཚན་ཐ་ོཞུས་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༩ བྱུང་སོང་། དེའྱི་
ནང་ནས་བག་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་སྱི་འཐུས་ ༦ ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
 


