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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༡༌༌༌༢༢ 

༢ སྤར་ཆའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ།  ༢༣་་་༢༥ 
༣ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། ༢༦་་་༣༢ 
 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས།  

 
༣༣་་་༦༣ 

 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༦༤་༌་༩༥ 

 
༦ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་དང་པ།ོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ༼ལས་བླེད་འདླེམས་བས་ོལྷན་ཁང་
གྱི་སྱིག་གཞྱི།༽ 

 
༩༦་་༌༡༢༦ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་
ཕབེས་བསྡད་ཡོད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཐགོ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་
འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སནོ་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་
འགོ་ཨང་ ༨ པ་ཡྱིན། ཆྱིབས་བསྒྱུར་འགོ་གོན། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་སུད་སྱིར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་རྒྱུའྱི་ཐོག་རེད་
འདུག ད་ེསའྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་སུད་སརོ་ ༡༠༠ བཞག་འདུག ད་ེརྱིང་རྱིས་འག་ོད་ེསྟོང་པ་རདེ་འདུག ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་
འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རེན་འབེལ་འཆུག་གབས་འད་ཞྱིག ཁ་སང་བོད་ཚེས་ ༡༥ ལ་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
མཇལ་ཁ་ཞུ་དུས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་ད་ལྟ་པུས་མ་ོད་ེཏོག་ཙམ་སྙུང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ག་པར་
ཕེབས་དགོས་ནའང་འཁར་རྒྱུག་བཙུགས་ནས་ཕེབས་དགོས་ནའང་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོཞྱིག་གནང་
ཡོད་པ་རདེ། དསེ་རནེ་འབལེ་འཆུག་འག་ོཡྱི་རདེ། དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྤར་ཆ་གནང་དགོས་འདུག་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 ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐུས་མཆོག་ནས་རྱིས་འག་ོགཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་འཆར་
ཕབེས་སོང་། མ་འངོས་པར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆགོ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ང་
ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱིར་མེད་ནའང་། གང་ལྟར་རེན་འབེལ་
མཚོན་ཆེད་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་
འདུག་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་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆྱིབས་བསྒྱུར་གྱི་དངུལ་འཇོག་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ནང་དུ་༸སྐུ་མདུན་མཇལ་ཁ་ཞྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆསེ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
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བཀའ་གནང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཕར་ཚུར་ཕབེས་དགསོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕབེས་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་དགངོས་པ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ཁག་མང་ཆེའྱི་ནང་དུ་འདྱི་བཞག་
པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འགྱིག་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་
ཨང་ ༥ པ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་
འདུ་དང་གཞནོ་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་ཞེས་གསུངས་འདུག གཞོན་སྐྱསེ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་གཞོན་སྐྱསེ་རྣམས་ལ་སོང་
བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཉམ་དུ་ཡང་གཞོན་སྐྱེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་རེད་
དམ། ད་ེགང་འད་རདེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ད་ལའོ་ིསནོ་རྱིས་ནང་ལ་འཁུར་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་དམ།   
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡ་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོགང་རདེ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། རྱིས་
འགོ་ཨང་ ༥ པ། རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར། རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་
འཁདོ་མྱི་འདུག དརེ་འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས།༽ དགངོས་དག་ད་ེངས་མག་ོའཚསོ་མ་སངོ་། ༼ཚགོས་
གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། རྱིས་འག་ོཨང་ ༥ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དྱི་བ་ད་ེདགོས་མྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། བསྐྱར་དུ་གསུང་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འག་ོདེའྱི་ནང་དུ་ "གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་" འཁོད་པ་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་
རདེ་དམ། ཡང་ན་གཞོན་སྐྱེས་སུ་དང་སུ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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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་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ོའཁོར་ཚོགས་འདུ་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་སོང་བརྡར་ཟེར་བ་
ད་ེད་ལ་ོབཞག་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ཡང་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ལ་ོབཞག་མེད་པ་སོང་ཙང་སུ་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ད།ེ འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་དགསོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ངའྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་ནས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཟརེ་ན་དམྱིགས་བསལ་ནང་
དུ་མེད་པ་ད་ེཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ལྟ་དགོས་རེད། ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཟེར་སོང་། ད་ེགཉྱིས་རྱིས་འགོ་ཐ་
དད་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཟབ་སོང་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེབཞྱིན་
ཟུར་བཀོལ་ནང་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། "དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དྱིལ་བསགས་དང་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེ
རུ་གཏོང་ཐབས།" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་འཁོད་ཡོད་མ་རེད། ད་དུང་སྱི་འཐུས་གསར་བ་ད་ེཚོས་ཁེད་ཀྱི་ཟུར་
བཀོལ་ནང་མྱི་ལྟ་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་ཤ་འད་ཞྱིག་ཚ་སོང་། ང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བསྡད་མོང་། 
མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་དུ་བསྡད་མོང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ནང་དུ་རྱིས་འག་ོགཉྱིས་ཀ་ཡོད་རདེ། དམྱིགས་
བསལ་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། རྒྱུན་གོན་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་མེད་པ་ད་ེརྒྱུན་གོན་ནང་དུ་
ཡོད་དགོས་རེད། དེར་ལྟ་དགོས་རེད་མདོག་མདོག་འད་བཤད་སོང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། སྱི་འཐུས་
གསར་པ་ད་ེཚོས་ང་ལ་ལམ་སྟོན་བདེ་བའྱི་བཟ་ོའད་བདེ་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་ཤཤ་ཚ་སོང་། འདྱི་གཉྱིས་ཀར་རྱིས་འག་ོམ་འད་བ་
རདེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ནང་དུ་རྱིས་འག་ོཁུར་ཡོད་པ་རེད། ད་ལའོང་རྱིས་འག་ོད་ེཁུར་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་
རྱིས་འག་ོད་ེཕར་བསྡུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་ནང་མེད་ན། ཟུར་བཀོལ་ནང་ཡོད་ན། ཟུར་
བཀོལ་ནང་བལྟས་མྱི་འདུག་མདོག་མདོག ལྟ་དགོས་རེད་མདོག་མདོག ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་རེད་མདོག་མདོག ལྟ་ཡྱི་
ཡོད། འདྱི་ཚ་ོལག་བསྟར་བས་མོང་། ཆ་ཚང་བཟོས་མོང་། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཏགོ་ཙམ་འད་ཡྱི་མེད་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དྱི་བ་གཏངོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྱིས་འག་ོད་ེགཅྱིག་པ་ཡྱིན་ན་མྱིང་གཅྱིག་པ་འབྱི་དགསོ་རདེ། འ་ོད་ེ
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདུས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ལན་འད་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་དྱི་བ་འདྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
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་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ད་ེལོ་སྟར་ཆགས་འཁེར་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། རྱིས་འགོ་ནང་དུ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་
པའྱི་ལོའ་ིནང་དུ་སོན་རྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་འག་ོད་ེམུ་མཐུད་ནས་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལོར་ཡོད་
མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། འདྱི་སོན་མ་ནས་འག་ོསྟངས་ད་ེག་རང་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེརྱིང་གསར་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། ད་
གྱིན་ལན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ལན་ཞུས་མེད། དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཐུགས་དོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་མྱི་དགོས། ང་ཚོས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འཁེར་གྱི་ཡྱིན། འདྱི་ལས་གཞྱི་
ཡྱི་ང་ོབོ་ཐོག་ཡོད་རུང་མེད་རུང་། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་འགན་
འཁེར་དགོས་པ་ད་ེཆ་ཚང་འཁེར་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་གྱིན་ཟུར་བཀོལ་ལ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ་དྷ་རམ་ས་ལར་གདན་ཞུ་བ་རྒྱུ་ད་ེཡང་མྱི་འདུག རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་ད་ེཡང་
མྱི་འདུག་གསུང་དུས། ད་ེདག་ཟུར་བཀོལ་ནང་དུ་ཡོད་ཞུས་པ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་
གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་མེད་པ་ད་ེཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་ཡདོ་ཅེས་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༨༡༧,༣༩༣ སྱི་
མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་
བཀལོ་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ་མཆོག  སུད་སྱི ་སྐུ ་ཚབ་དོན ་གཅོད ་ལས ་ཁུངས ་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ ་བསྡོམས ་ཧྱིན ་སོར ་ 
༡༤,༤༦༡,༣༨༢ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
༢༠༢༢།༣།༢༨ཤཐུན་གཉྱིས།ཤཨང་།ཤ༡༦༠ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༤༦༡,༣༨༢། སྱི་
འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ཉ། བོད་གནས་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་
ཐང་སྙན་ཐ་ོབཟ་ོསྱིག་ལས་འཆར། དརེ་སནོ་མ་སུད་སརོ་ ༥,༥༠༠ འདུག ད་ལན་མྱི་འདུག སུད་སྱི་ཡྱིན་ན་མཉམ་འབལེ་ 
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རྒྱལ་ཚགོས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེད་ལན་མེད་དགོས་དནོ་ག་ར་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
གཉྱིས་པ་ད།ེ རྱིས་འག་ོརང་འཇགས་ཀྱི་ ཅ། ཇྱི་ན་ཝ་གེང་སྟགེས། (Geneva Forum) དེར་ད་ེས་བྱུང་སོང་གྱི་དངསོ་ཡོད་
དརེ་སུད་སོར་ ༡༠༣,༨༩༦ ཕྱིན་འདུག ད་ལན་ཚདོ་དཔག་སོང་འཆར་དརེ་སུད་སོར་ ༧༥,༠༠༠ བཞག་འདུག དེའང་ཏགོ་
ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིར་བཏང་ལས་
བདེ་ཉུང་དུ་འག་ོདུས། གང་ལྟར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཐགོ་ནས་སྡ་ེཚན་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རདེ། ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ལ་ཏགོ་
ཙམ་སྐུ་ལས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཕྲད་ཀྱི་མེད་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོ
རདེ། ད་ེནས་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་ཐོག་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་སྙན་ཐ་ོམེད་པ་ད་ེག་
ར་ེཡྱིན་ན། ད་ེས་སྙན་ཐ་ོག་ར་ེབཏོན་ཡདོ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་ཇྱི་ནྱི་ཝ་གེང་སྟེགས་དེར། འགོ་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕར་ཆག་སྣ་ཚོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རདེ། སྣ་ཚོགས་ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ཚགོས་འདུ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་དང་། གནས་སྟངས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ནང་ (Geneva Forum) ད་ེཡང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་པ་མ་གཏོགས། ན་ནྱིང་ཚོགས་
པ་ད་ེལ་ོགཉྱིས་རེས་སུ་ནད་ཡམས་ཏགོ་ཙམ་འཇམ་པར་སོང་ཙང་མྱི་དངསོ་སུ་འཛམོས་ཐུབ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
ད་ེནས་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ད་ེད་ལྟ་གང་གཏན་ཁེལ་བ་ད་ེཡོང་ཁུངས་ནང་དུ་བྱིས་བཞག་ཡོད། མ་འོངས་པར་འག་ོསོང་ད་ེ
ཙམ་ཕྱིན་པའང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡང་ད་ེལས་མང་བ་ཕྱིན་པའང་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་དེར་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གང་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལྟ་བུ་འཚོགས་པར། 
ཚགོས་ཁང་ག་རྒྱུ་རྐྱང་པའང་ལ་ོགཅྱིག་སོན་ནས་ཚོགས་ཁང་གས་ན་མ་གཏོགས། ཁང་པ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
ཆགས་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་འདུག (Geneva Forum) ད་ེ
ལ་ོལྟར་འཚོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཐོག་མར་འདྱི་འཚོགས་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་གྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་སྐོར་བ་
བརྒྱབ་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་གྱི་མཚམས་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་
གཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ (Periodic Review) ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམ་ཡོང་བའྱི་སོན་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་
ཕར་གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག་ཟརེ་ནས། ཇྱི་ན་ཝ་གེང་སྟེགས་འཚགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་བར་སོང་ཙང་ལོ་སྟར་ཆགས་འཚོགས་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེར་འགོ་སོང་ཡང་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདང་བསྟུན་ནས་གང་ལྟར་མ་
འོངས་པར་ཏོག་ཙམ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། ནུས་པ་ལྡན་པ་བཟ་ོརྒྱུར་བསམ་ཞྱིབ་བས་ནས། ཁ་སང་དོན་གཅོད་ཀྱི་ཚོགས་
འདུ་སྐབས་སུའང་ག་ོབསྡུར་གྱི་རྱིམ་པ་དང་པ་ོད་ེཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ག་ོབསྡུར་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་དང་། 
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དའེྱི་ང་ོབ་ོདང་སམོ་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགང་འད་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ེའད་བས་ནས་ཞུས་བཞག་པ་རདེ། ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་བས་བསྡད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་འཐུས་ཤོར་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཡདོ་མ་རདེ།  
ར་བའྱི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ད་ེདམྱིགས་བསལ་ཐོག་ནས་བསྐོས་
བཞག་ཡོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་དུས་ཡུན་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ལ་ཚར་བ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཀང་བསྐྱར་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་བས་པ་ཡྱིན། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བེད་ད་ེག་རང་ཡང་བསྐྱར་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆདོ་གན་གྱི་ཐགོ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ང་ཚོའྱི་དབར་ག་ོབརྡ་གང་འད་ཞྱིག་མ་འཕྲོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དསེ་སྟབས་འགྱིག་མ་སོང་ཞུས་པ་མ་གཏགོས། མ་འོངས་པར་
ལས་བེད་བསྐ་ོཡྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟརེ་བ་དེའྱི་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ལྟ་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་མྱིག་གཅྱིག་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེར་ས་མྱིག་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་འད་པོ་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་མྱིག་མེད་པ་དེར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དེ་ག་རང་
རེད། ད་ེནས་ལས་དོན་འཐུས་ཤོར་མ་འག་ོབར་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་མཉམ་རུབ། བཀའ་ཤག་
བཅས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་འཐུས་ཤོར་མ་འག་ོབ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐབས་ད་ེ
དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་མདེ་སྐབས་ད་ེདུས་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ནང་གསེས་ཉ་པའྱི་སྙན་ཐོའ་ིསྐོར་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕེབས་མ་
སོང་། ད་ལན་སྙན་ཐ་ོགདནོ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ།  
ད་ེནས་བཀའ་ལན་འཕྲོས་ནས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་གང་ལ་གང་འཚམ་འབེལ་བ་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་དུས། ཕ་གྱིར་ལས་བེད་རྐང་། ད་ེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱིན་པས་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་པ་ངས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། སྐབས་ར་ེའདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་བེད་ཉུང་དུ་འགོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ལྟ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ལས་བེད་བྱུང་མ་སོང་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་
དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མེད་པ་རང་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་ངས་མཐོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཐག་གཅོད་རེད། གང་ལྟར་ངས་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཇྱི་ནྱི་ཝ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལས་
བདེ་ག་ཚོད་ཡདོ་རདེ།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྙན་ཐ་ོདའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས།  
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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་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྙན་ཐ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཇྱི་ནྱི་ཝ་ནས་བཟ་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་པར་སོང་ཙང་ཕྱི་དྱིལ་
ལས་ཁུངས་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་དང་།  
ད་ེནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་དེའྱི་མྱིང་འདོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་
མཁན་གྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་དང་། དེའྱི་རོགས་པ་རྱིས་པ་དེས་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཡོད་མ་གཏོགས། 
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་ལས་བེད་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། འབེལ་བ་བེད་མཁན་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སུད་སྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སརོ་ ༡༤,༤༦༡,༣༨༢ ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༨༥༦,༩༠༨ 
སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལེན་དནོ་ཁང་གྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཨྱིན་ལེན་དནོ་ཁང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་དང་། དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་མཁན་ད་ེཡང་ཨྱིན་ཇྱི་ལུང་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བདེ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ།  
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འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བའྱི་ཁང་ག་ད་ེདོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལས་བེད་ཚོའྱི་སྡོད་གནས་ཀྱི་
ཁང་ག་ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། 
ད་ེབཞྱིན་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་དང་། སྱིད་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་
དམྱིགས་བསལ་ཁྱིམས་འཆར་དང་གོས་འཆར་འཇོག་ཐུབ་པར། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་གསར་པ་འད་བྱུང་ཡོད་རེད་
དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བེད་གསུམ་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཨང་དང་པོའ་ིནང་དུ་གསལ་ཡོད། 
ལས་བདེ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་མཚན་བང་དང་བཅས་པ་ཟུར་འཛར་ཨང་དང་པའོ་ིནང་དུ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཁང་ག་ད་ེལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁང་ག་རང་རདེ། ལས་བདེ་ཀྱི་ཁང་ག་ད་ེགསལོ་ཕོགས་མཉམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་
བདེ་ཀྱི་ཁང་ག་ད་ེརྒྱུན་གོན་གྱི་ཁང་གའྱི་ནང་དུ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ།  
འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ལྷག་རྱིང་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་གྱི་མྱི་དངོས་སུ་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་རྒྱའྱི་
བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་འཇོག་དགོས་པ་ད་ེདག་བཞག་བསྡད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་དངོས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་མེད་པ་སོང་ཙང་། 
ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་ཀ་ད་ེསོན་མ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཁག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཉེ་བའྱི་ཆར་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་ལ་
བོད་དོན་སྐོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། 
གནད་དོན་གཞན་པའྱི་ཐགོ་ལག་པ་བཅང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ས་རེད། ཡུཀ་རན་གནས་ཚུལ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་
ཞྱི་འཇམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༤།༥ པའྱི་ནང་དུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མ་ོབ་ཕར་འག་ོརྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་རེད། ད་ེབཞྱིན་འབེལ་
ཡོད་འདྱི་ནས་ཕར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༨༥༦,༩༠༨ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༦༦,༢༠༡ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥,༠༦༦,༢༠༡ གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་
རའྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ལེན་དོན་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༨,༠༧༢,༠༥༥ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ཁ། བོད་མྱིའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར། དེའྱི་ཐོག་དངུལ་སོར་ཡང་ཨའུ་ཙེ་འདུག ལས་འཆར་དེ་གཞྱིས་
ཆགས་ག་པར་སྤལེ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ། ང་ཚོས་གསོལ་ཇ་མ་འཐུང་གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
ཐོག་ཚོགས་གཙོའྱི་ཐག་གཅོད་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེདྱི་བ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་བཞུགས་ས་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཡྱིན་དུས། ཏགོ་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན་ང་ཚོས་
ང་ོབཞེས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་འདས་པའྱི་ཚགོས་ཐེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱི་
ལན་རྒྱག་སྟངས་དང་། རྣམ་དཔོད་ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལན་རྒྱག་ཐུབ་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་གདངེ་ཚདོ་
ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་པའྱི་རེས་སུ། ད་
ལྟ་སོན་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལང་གབས་ལང་གབས་མང་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མཐོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་འཚང་ཁ་རྒྱག་སྡདོ་ཀྱི་འདུག མྱི་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་གྱི་རྣམ་དཔོད་བསྟན་ནས་ལན་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་དང་། རྣམ་དཔོད་གསར་པ་ཞྱིག ལས་དོན་གསར་པ་ཞྱིག་མཐོང་ཐུབ་
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ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན་ད་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་ལན་གཞན་དག་ཅྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། གསང་བ་དང་མ་འད་བ་ཞྱིག་
ཤརོ་འག་ོབའྱི་དོགས་པ་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེམྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་རྣམ་དཔོད་གང་ཡོད་པ་དང་། མཁེན་རོགས་ཡོད་པ་ད་ེ
ལན་བརྒྱབ་བཅུག དའེྱི་རསེ་སུ་ག་ོསྐབས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
གཉྱིས་པ་དེར་ངས་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཆ་བཞག་ན་སྐབས་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེབེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བོན་ད་ེམྱིང་འབོད་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ེརྱིང་ནང་ཚགས་འད་པོ་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་མྱིང་འབོད་ད་ེདགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚགོས་གཙསོ་ཡར་གཅྱིག་བལྟས། མར་གཅྱིག་བལྟས་ནས། ལག་པ་འཇུ་རསེ་བས་
ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་རདེ་དམ། ད་ོབདག་བཀའ་བནོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་མྱིང་འབོད་བས་ནས། ད་ནང་ཞགོས་
པ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ཉམས་མོང་ཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མར་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཕར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་སྐྱོན་རོགས་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་བཀའ་འཁོལ་བརྒྱུད་
ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལོད་ཡྱིན། དེ་མ་གཏོགས་ལག་པ་རྐྱོང་རེས་བས་ནས་ཕྱིན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་ལ་མཁེན་རྒྱ་ནྱི་འདུག ག་ོརོགས་ནྱི་འདུག ཁ་སང་ལན་སྐྱོན་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་འདུག ཡང་ད་ེལ་འཚང་ཁ་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་འདྱི་གང་
འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་མ་སོང་། ཕག་མ་རྐྱོང་དུས་གོ་སྐབས་འབུལ་ཤཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་གོང་དུ་
གསལ་པ་ོབས་ནས་ཐག་གཅདོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་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་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ཡོད་པའྱི་བཀའ་བོན་གྱིས་ལག་
པ་བརྐྱངས་མ་སོང་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ལག་པ་བརྐྱངས་སོང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དེར་འགན་ཡོད་པའྱི་
བཀའ་བོན་གྱིས་ལག་པ་བརྐྱངས་ནས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན། ངས་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་
གྱིས་ལན་སྐྱོན་རོགས་ཟེར་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། 
ལག་པ་བརྐྱངས་མ་སངོ་བས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ལ་ག་ོསྐབས་སྤྲད་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཚགོས་
གཙོས་ངསེ་པར་དུ་སྟངས་འཛིན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
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ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་གཙོས་གོང་དུ་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ལྟར། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་གང་ཤེས་པ་ད་ེལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་
གསུངས་པ་རདེ། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གོང་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། འགན་མ་ཁུར་བ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། བཀའ་
ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ། ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐག་གཅོད་ལྟར་ལན་བརྒྱབ་མེད་པ་ལྟ་བུའྱི་
འགེལ་བཤད་བསྐྱོན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་བརྒྱབ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་ལག་པ་བརྐྱངས་ནའང་རེད། མ་བརྐྱངས་ནའང་རདེ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། ཤེས་ཀྱི་མེད་ན་
མེད་ཅེས་ཟརེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་གྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེག་རང་ཡྱིན་བསམས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་གྱི་གང་མཁེན་པ་དང་། གང་རྒྱུས་མངའ་
ཡོད་པ་ད་ེགསུངས། ད་ེནས་ཆ་མ་ཚང་བ་དང་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བནོ་མཆོག་གྱིས་ཕག་རྐྱོང་དུས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཕུལ་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུངས་པ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་གྱི་
ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ལས་རྱིམ་གལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ངས་དྱི་བ་གཉྱིས་ལ་ལན་འདེབས་རེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེར་ལན་
འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པ་ོདེ། ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དག་ེརའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནང་དུ་ཚོགས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། (TCDF) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ༡། ཨ་རྱི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གྲུབ་ལགས། ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་རེད། ༢། (Mr. Ashish Kulshetra) ༣། 
(Dr.) དཀོན་མཆོག་རྡ་ོརེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རེད་གསུངས་སོང་སྟེ། 
བཞྱི་པ་དེ་བུ་ཆུང་སྐལ་བཟང་ཚེ་རྱིང་ལགས་རེད་འདུག  བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༥། 
(Professor) བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས། ༦། བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ཁ་ོརང་ཨ་རྱི་དོན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆེ་རདེ། ༧། ཉྱི་མ་
བཟང་པ་ོལགས། ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་གྱི་རྱིས་པ། ༨། ཚུལ་ཁྱིམས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། ཨ་རྱི་དནོ་ཁང་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགོས་མྱི་གངས་ ༨ ལས་གྲུབ་པའྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ཚེ་འདས་ཚ་ེདབང་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ང་ོསྤྲོད་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ལ་ཁོ་རང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ད་ེཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་རག་སོང་། ངས་
གང་ཐུབ་བོད་སྐད་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཚེ་འདས་ཚེ་དབང་རྡོ་རེ་ལགས་ཚོང་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཁོ་རང་ (Everest 

Import) དབུ་འབེད་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༣ ལོར་བོད་ལ་འཁྲུངས་པ། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ 
ལོར་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བསོ་བོལ་ཕེབས་དུས། ཐགོ་མར་སྱི་ཀྱིམ་མངའ་སྡ་ེདང་ཀ་སྦུག་ལ་འབརོ་འདུག ད་ེནས་མཐའ་མར་
དྷ་རམ་ས་ལ་ཕེབས་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་སོབ་སོང་མ་སུ་རྱི་ (Christian Missionary School) ལ་གནང་འདུག དེ་
ནས་ཨྱི་རྱིར་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༦ ལོར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཨ་རྱིར་ཕེབས་ནས། ཨ་རྱི་ལྷ་ོཁེ་ལྱི་
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ཕརོ་ནྱི་ཡར་ (University of Redland) ལ་སབོ་སངོ་གནང་འདུག ད་ེནས་ལས་ཀ་འད་མྱིན་བས་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་དཔལ་
འབོར་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་འད་མྱིན་བེད་པའྱི་ཞོར་ལ་ཁོང་གྱིས་ (Bachelor Degree) ཐོན་པ་
བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ཁོ་རང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞལ་འདེབས་ (Endowment Fund) གནང་བའྱི་མྱིང་ལ་ 
(Tashi and Nyima Rithar Endowment Fund) ཟེར་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁོ་རང་གྱིས་ 
(Endowment Fund) བརྒྱུད་ཞལ་འདེབས་གནང་བ་དེ། ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Will) དེའྱི་བསྡོམས་ཨ་
སོར་ ༨༨༧,༩༦༩ འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའང་ (TCDF) ལ་ཕུལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག འབུལ་ཚེས་དེ་ཕ་ོལོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༥ ནང་ལ་རདེ་འདུག ཞལ་འདེབས་ད་ེགནང་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོདེ། ད་ལྟ་བོད་པ་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་ཉམ་ཐག་དང་། ནད་གཅོང་ད་ེཚ་ོལ་རོགས་སྐྱོར། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ནང་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་དང་ཁབ་
སྤལེ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རེད་འདུག ད་ེནས་ (TCDF) འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཚགོས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱུང་
བ་གཞྱིར་བཟུང་ (Endowment Fund) བཙུགས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལོ་རེར་དངུལ་དེ་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ 
(TCDF) འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་
བ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་དགོངས་སྐརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག གལ་སྱིད་ཐག་གཅོད་ནང་དུ་མ་མཐུན་པ་
རྱིགས་ཆགས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་ད་ེམཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བ་རྒྱུ། འདྱི་འད་ཞྱིག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ (Fund) དེའྱི་དུས་
ཡུན་ད་ེལ་ོ ༡༥ རདེ་འདུག འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། བོད་མྱིའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་
འཆར། ད་ེདང་འབལེ་ནས་དྱི་བ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ངས་ཧ་ག་ོམ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་
གསུངས་ཚར་སོང་བསམས་བྱུང་། ང་ཚསོ་ཕལ་ཆེར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ ༣༥ ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་ས་ོནས། ས་གནས་
ད་ེདག་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཞྱིག་སོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེ
དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
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་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤  ང་། བོད་ནང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱབོ་
དང་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕལེ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར། ད་ེལའང་ཁད་པར་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག ད་ེས་ཨྱིན་སོར་ ༢༠,༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་བཏང་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་༢༠༢༢ 
ལ་ཨྱིན་སོར་ ༡༥,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བཏང་བཞག་པ་དེ། ད་ལན་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་གྱི་བྱུང་ལ་ཨྱིན་སོར་ ༢༠,༠༠༠ འཁོད་
འདུག་སྟ།ེ གཏང་རྒྱུ་ད་ེལ་ཨྱིན་སོར་ ༡༠༠ མ་གཏོགས་གཏང་རྒྱུ་རདེ་མྱི་འདུག  
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ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ལན་འདབེས་ཤཤྱིག་གྱི་ནང་དུ། ཡུཀ་རན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕོགས་ཐད་གསུངས་སོང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་གནད་དོན་ད་ེའད་ཡོང་ཡོང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་
ཚསོ་ག་ོསྐབས་བཟུང་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨྱིན་ཡུལ་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ངས་འདྱི་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག རྱིས་འགོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ཉ་ེལམ་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ 
[International Parliament Alliance on Chine (IPAC)] ཟརེ་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཆ་
ཚང་ཡར་བསྡོམས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ (Italy) ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་བཅར་བ་རདེ། ད་ེཞ་ེདག་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་། བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་འདུ་དའེྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། ལས་ཀ་བེད་མཁན་ནམ་ལས་འགུལ་བ་གཙ་ོགས་མང་ཆེ་བ་ད་ེཨྱིན་ཡུལ་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་
ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཞ་ེདག་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་ཨྱིན་སོར་ ༡༠༠ ལས་མྱི་འདུག ངས་དྱི་བ་ད་ེདཔལ་ལྡན་
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ། ད་ེའདའྱི་བསྒྱུར་བ་དེ་ཕ་གྱི་དོན་གཅོད་ཁང་རང་ནས་བཅགས་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། 
ཡང་ན། དོན་གཅོད་ཁང་ནས་ཕུལ་རེས་འདྱི་ག་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་འགོག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་མྱིན་ན། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཀང་ཡ་གྱི་བཀའ་ཤག་ནས་དེར་བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ལྟ་ལས་
འགུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ད་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་བེད་ཀྱི་རེད། བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་ཆད་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་བོད་མྱི་ཚོས་
བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚ་ོགཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པ་དང་། འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ། སྱིད་བྱུས་ལྡན་
པ། ད་ེནས་མཐ་ོསར་བསྙབས་ནས་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ། མཚམས་ར་ེམྱི་སེར་གྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་
སོན་རྱིས་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཞེ་དག་གྱི་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེནས་ངས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
སནོ་རྱིས་ཐགོ་ནས་མཐངོ་དགོས་པ་ད་ེམཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ངས་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་ནས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་
རདེ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 
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་གྱིས་དྱི་བ་ཕེབས་པ་དེ། བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་
སྐྱོབ་དང་བོད་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལས་འགུལ་འཛམ་གྱིང་ནང་འཕེལ་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དེར་ད་ེས་རྱིས་གཞྱི་
དངུལ་ཉུང་དུ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་ཐད་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། དེར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་དང་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ད་ེཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྤོམ་དངུལ་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་
ཁེར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེནས་ཨྱིན་ལེན་དནོ་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ 
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ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན། ནང་གསེས་ཁ་པ་དེར། བོད་མྱིའྱི་གཞོན་སྐྱེས་
ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚོ་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཟེར་བ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་གཅྱིག་
བསྐྱནོ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེསནོ་ནས་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། སནོ་མ་ཁ་ེ
ན་ཌ་ལ་བཞུགས་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་བས་ནས། ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ནང་དུ་དངུལ་ལྷག་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་དན་ནས་ངས་བསམ་བ་ོད་ེབཏང་བསྡད་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བནོ་གྱིས་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་དུས། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དངུལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་འད་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ངས་ཁ་ཐུག་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱི་མདུན་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཁ་ཐུག་མར་ཀགོ་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
   
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་རྒྱབ་ལོངས་བཀག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་བཏོན་ནས་བཀག་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འཆད་དགོས་ཀྱི་མེད་རེད་བསམས་ནས་མར་བསྡད་པ་ཡྱིན། ལན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ན་ག་ོསྐབས་གནང་རགོས། ཉནོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ལ་
མ་གཏོགས་བཀའ་བོན་བ་ེབག་པའྱི་ལག་པར་མེད་དུས། རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལན་འདེབས་དགོས་བསམས་ནས་
ལག་པ་རྐྱངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
བོད་མྱི་གཞནོ་སྐྱེས་ཚོར་གཞྱིས་ཆགས་ནང་འཚ་ོགནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྱི་བ་བཏང་བ་
ད་ེག་རང་རེད་འདུག ཁ་ེན་ཌ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་དག་ེརའྱི་རོགས་དངུལ་ལྷག་བསྡད་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ལས་འཆར་
གྱི་ང་ོབ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་དེ། ད་ལྟ་འག་ོབཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལའང་འགོ་སོང་བཏང་བཞག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་ལས་ཡར་རྒྱས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ཚན་པ་དང་། བོད་ཁང་ཐེབས་ར་ཟུང་འབེལ་
གྱིས་ག་ོསྱིག་འོག་ཚོང་ལས་འཆར་འགོད་ལེགས་ཤཤོས་ཁོངས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པའྱི་ཚོང་པ་ཁག་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཁོངས་
ནས་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་བ་དགའ་དང་། གཞན་མ་དངུལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་འཆར་ཡོད། སྐབས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་ལོའ་ི
ལས་དོན་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཇྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེར། ཚོང་ལས་འཆར་འགོད་ལེགས་ཤོས་ཁོངས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པའྱི་ཚོང་པ་ 
(Padma Jewels) བ་དགའྱི་དགོས་དངུལ་ཟེར་བའྱི་ཐོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
ད་ེས་ཚངོ་ལས་ར་ེཕུད་ད་ེའད་འདེམས་སྒྲུག་བས་ནས་ཕག་དངུལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ཁུལ་ལ་ཕལ་ཆེར་སོར་
བ་ེབ ༡ གྱི་དངུལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སོར་བ་ེབ་ ༡ དེའྱི་ནང་ནས་ཆ་ཤས་གཅྱིག་གནང་ཚར་བ་དང་། ཆ་ཤས་གཅྱིག་
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གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་འདུག དེ་ཚོ་ཨྱིན་ལེན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་རེད། སོན་མ་ཐག་
གཅོད་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དངུལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཕར་འབུལ་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིར་བཏང་སོན་རྱིས་ཐོག་ནས་སྐབས་ར་ེལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ལ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏ་ེཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མེད་ན། དེར་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། གང་ལགས་
ཤ་ེན། ལས་གཞྱི་དའེྱི་རྱིགས་ད་ེཚ།ོ ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ལས་འགུལ་སྤལེ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་མང་པའོ་ིསནོ་ནས་ག་སྱིག་
བ་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་འདྱིར་སནོ་རྱིས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་
དུང་ཚདོ་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་ད་ེའབལེ་ཡོད་དོན་གཅོད་རང་ནས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་གྱིས་
གཙསོ་པའྱི་ལས་བདེ་ཀྱིས་ཚདོ་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡདོ་མ་རདེ་དམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚདོ་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། གང་ལྟར་
ག་ོསྐབས་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོད་
དཔག་ཐྱིག་གྱི་མེད་པ་ད་ེཏགོ་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་མེད་ན་སྙམ། ད་ེག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོ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་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་དངུལ་འཁེར་
ཕགོས་ཐད་ཚདོ་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་དེར། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཚདོ་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་རེད་དམ། ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བོན་དང་ལས་བེད་ཚོས་ཚོད་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཚོད་དཔག་མ་ཐྱིག་པ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་
ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཏགོ་ཙམ་མ་འད་བ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། འདས་
པའྱི་ལ་ོ ༢ རྱིང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ (Covid) རྐྱེན་པས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
མ་འད་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ཆ་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Normal) 
འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སོན་མའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་མུ་
མཐུད་ནས་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གསར་པ་དེ་འད་སྤེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སང་ལ་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་ཡོད། 
འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུའང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། གང་འད་བེད་དགོས་པ་ད་ེད་ཆ་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་
ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་མ་བས་པ་ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་སྤལེ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 



16 

ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཨྱིན་ལེན་དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་བོད་ཁང་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༨,༠༧༢,༠༥༥ སྱི་
མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༧,༩༤༢,༣༨༨ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༩༤༢,༣༨༨ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༥༨༡,༢༨༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥༨༡,༢༨༠ 
སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༢༠༥,༣༤༤ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོ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 རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ནང་གསེས་ ག རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་ལས་འགུལ། ལས་
འགུལ་ད་ེགསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རདེ། དརེ་ཨ་ོསོར་ ༡༠,༠༠༠ བཞག་འདུག ལས་འགུལ་ད་ེག་ར་ེརདེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དང་ (Geneva) ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་
གཞག་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་མགོགས་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་དང་ར་ེབ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏ་ེརྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་དོན་ད་ེཚོ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ལྟར་གཞན་པར་མེད་ནའང་ཟུར་བཀལོ་ནང་དུ་ཁརེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དནོ་ག་ར་ེརདེ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། རྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་འདུག སྱིར་
བཏང་རྒྱ་རྱིགས་ཁག་ཐུག་འཕྲད་བས་ནས་ཞལ་ལག་གཏང་རྒྱུ་ད་ེའཆར་ཅན་འད་པ་ོཆགས་ནས། སྐབས་ར་ེའད་པར་བརྒྱབ་
རྒྱུ་དང་། སྙན་ཐ་ོདགདོ་རྒྱུ་འད་པོའ་ིམཐངོ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ད་ེའདའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། དོན་དམ་པར་ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོབང་སྱིག་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོམེད་
པ་འད་ཞྱིག་ཚོར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་ནས་
ལས་གཞྱི་དང་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཁབ་བསགས་ཆེད་དུ་སོན་
རྱིས་ནང་དུ་སརོ་འབུམ་ ༥ འཁེར་སར་ད་ལོར་སརོ་འབུམ་ ༢ ཁེར་འདུག ད་ེལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། 
ང་རང་ཚོའྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་ཧ་ཅང་སྤེལ་ཚར་སོང་། ད་ཁ་ཕར་བལྟས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་ཅན་འད་མ་ཡྱིན་པར། 
དངོས་གནས་ཐུག་འཕྲད་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཐུག་འཕྲད་བེད་སའྱི་མྱི་ད་ེཚོས་ང་ཚོའྱི་མཛད་སོར་བཅར་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
ཁ་ོརང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ནུས་པ་ལྡན་པ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
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 གཉྱིས་པ་དེར། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་
གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་རེད། ཚོང་པ་དང་འབེལ་བ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་མདོག་མདོག་བས་ནས། རྒྱ་ནག་མ་ཟད་ཞྱི་ཅྱིང་
ཕྱིན་ལའང་འབེལ་བ་ཞ་ེདག་ཡོད་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་ད་ེའད་ཡར་གདན་འདེན་ཞུས། རེས་སུ་ཕར་ཨ་རྱིར་སེབས་ནས་
བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་ལ་མཚན་སད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ༸སྐུ་མདུན་ལ་ཡང་མཚན་སད་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་༸སྐུ་མདུན་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ནས་པར་སནོ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་
སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་མཐངོ་གྱི་འདུག ང་འད་པ་ོཆ་བཞག་ན། སྱིར་བཏང་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་
འབེལ་བ་བས་ནས་གོ་རོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་འཆར་འདྱི་ལོ་མང་ཞྱིག་
ནས་དནོ་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་བདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེཙམ་དནོ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ད་ེནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཐགོ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་ནན་པ་ོགནང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་ངས་གནད་འགག་མཐངོ་
སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོམ་སངོ་། ཁང་གའྱི་ཐགོ་
གོ་སྐབས་བངས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ཤོག་གངས་ ༡༡༦ ནང་ལ་འདུག ཕྱིན་ཚར་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་དྱི་བ་གཞན་པ་
གཅྱིག་ཡོད།  
ཟུར་བཀལོ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༌༤ ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ། ནང་གསེས་ ཀ གོས་ཚགོས་ཚོགས་མྱི་བཞུགས་
སར་གདན་ཞུ། དེའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ནང་དུ་སྐུ་ོདོན་གཅོད་མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་པུ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོ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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་མཉམ་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབལེ་བ་བེད་ཕགོས་
ཐགོ་དགོངས་འཆར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པས་
འདས་པའྱི་དུས་སུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་ལ། ཞལ་ལག་གཏང་རྒྱུ་དང་འད་དཔར་བརྒྱབ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐགོ་དནོ་དམ་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་ལས་དནོ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་།  
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ད་ེབཞྱིན་འབེལ་མཐུད་བེད་སའྱི་རྒྱ་རྱིགས་ཚ་ོཡང་། མཛད་སོ་ལ་བཅར་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ས་ོསོའ་ིརྒྱའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་དུའང་ང་ཚོར་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང་། དེར་མོས་མཐུན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྒྱ་རྱིགས་ལ་འབེལ་མཐུད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེལའང་མོས་མཐུན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
ད་ེནས་གཞན་དག་གཅྱིག་དགོངས་དག ཤོག་གངས་ག་པར་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆགོ་ནས། ཤོག་གངས་ ༡༢༠ ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་གྱི་ཀ་པ།༽ ལགས་ས།ོ གོས་ཚོགས་ཚགོས་མྱི་
བཞུགས་སར་གདན་ཞུ། ད་ེས་ (Covid) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནད་ཡམས་སོན་ལ་ང་ཚོའྱི་དོན་ཁང་ཡོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གདན་ཞུ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Covid) གནས་སྟངས་དེ་ཏོག་ཙམ་
ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་ཙང་། དོན་ཁང་སོ་སོ་ནས་མུ་མཐུད་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེཚོ་དྷ་རམ་ས་ལར་གདན་ཞུ་བེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་འག་ོའདྱི་སེབས་པ་རེད། སུ་དང་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
རདེ་ཟེར་བ་ད་ེདནོ་གཅོད་ས་ོས་ོནས་ཐུགས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༢༠༥,༣༤༤ སྱི་
མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། 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་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཕག་སལེ་གོང་མས་སུ་དང་སུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོའཁདོ་ཡོད་ཙང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
འདུག ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཆར་གཞྱི་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་སུ་དང་སུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་
ད།ེ ཐག་ཆདོ་པ་ོཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་ནས་འབེལ་བ་བས་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་
ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་ནས་འགན་འཁེར་མཁན་སུ་དང་སུ་
ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ནས་སུ་དང་སུ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེབལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བ་ེབག་པའྱི་མྱིང་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚསོ་ལ་ོལྟར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
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ང་ཚ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ལོར་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༤ 
གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཨོ་སོར ༡༦,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་སོང་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། 
དམྱིགས་སོ་འད་པ་ོད་ེགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༤ གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་བས་ནས། འགོ་སོང་ཏོག་ཙམ་འཕར་མ་ཕྱིན་
ཡོད་པར་སོང་ཙང་། སོན་མ་ད་ེལ་ཨ་ོསོར་ ༡༣,༠༠༠ ཙམ་ཕྱིན་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཨ་ོསོར་ ༡༦,༤༠༠ ཞུས་ནས། འཕར་
ཆའྱི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བས་ནས་ཁརེ་བསྡད་ཡོད།  
ད་ེནས་དོན་གཅོད་ཕབེས་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རདེ། མང་ཆ་ེབ་ལ་དནོ་གཅདོ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ལ་ལས་དོན་ཛ་དག་པོ་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། 
སྐབས་ར་ེབོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ནང་ནས། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་ད་ེའད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའང་ས་གནས་སུ་ལས་དོན་ཛ་དག་རྐྱེན་པས་དོན་གཅོད་དང་། དོན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞན་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་དོན་གཅོད་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་གོན་ད་ེའགྱིམ་འགྲུལ་ཟུར་
ཕགོས་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༢༠༥,༣༤༤ སྱི་མོས་ཐགོ་
ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་
གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་
སོར་ ༡,༥༤༨,༩༧༣ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༤༨,༩༧༣ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་
སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༧,༥༥༤,༨༣༢ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།    
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༧,༥༥༤,༨༣༢ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སནོ་རྱིས་
བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༥༢༧,༩༩༥ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥༢༧,༩༩༥ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཐེབས་རའྱི་
ཟུར་བཀལོ་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཉྱི་ཧོང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གྱི་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༡༤,༣༤༠,༠༥༢ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཉྱི་ཧངོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༣༤༠,༠༥༢ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༡༣༦ ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་།  ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེ
རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༥,༡༢༡,༥༣༥ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥,༡༢༡,༥༣༥ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སྙན་སོན་གནང་རོགས་གནོངས། ༼སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག༽ ཟུར་བཀོལ་བསྡོམས་དེ་སྙན་སོན་གནང་རོགས་
གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༣,༣༣༩,༦༣༨ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༣,༣༣༩,༦༣༨ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༥,༡༤༧,༣༩༧ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་གཞུང་འབལེ་ཐགོ་ནས་སྤར་ཆ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིག་ཨང་ ༡༢ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཡདོ་རདེ། 
གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཨང་ ༡༢ པ། སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཞུ་དགསོ་པ་ད།ེ ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་བབ་དའེྱི་ཐགོ་
ནས་ཨུ་རུ་སུ་ལ་འཛའ་ཐང་དང་། ཡུལ་ཐང་དའེདའྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་སྤར་ཆ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༢ 
༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༢༣ ལའོ་ིཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་རུ་སགོ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སྤར་ཆའྱི་གསོ་འཆར། 

རུ་སརོ་རརེ་ཧྱིན་སརོ། ༡  
ཨང་། རྱིས་འག ོ སྤར་ཆ་ 

རུ་སོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར་རུ་སོར། 

ཟུར་བརདོ། 

༡ ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན། ་ ༢,༣༢༣,༠༠༡  

 

 

 

 

 

གཡུལ་འཁྲུག་གྱི་རྐྱེན་པས་ཨུ་
རུ་སུ ་ནང་ཡུལ་ཐང་དང་ཛ ་
ཐང ་འཕར ་ཆག ་ཕྱིན ་པར ་
བ རེན ་ཡུལ ་ཐང ་འཕར ་ཆ ་ 
(Inflation) བ རྒྱ ་ཆ ་ ༥ ༠ 
ཡྱི་འགོ་གོན་སྤར་ཆའྱི་འཆར་
འབུལ། 

༢ ཡྱིག་ཆས་དང་། དཔར་གནོ། ༡༥,༠༠༠ ༤༥,༠༠༠ 

༣ ཁ་པར་ཏར་འཕྲྱིན། ༦༢,༥༠༠ ༡༨༧,༥༠༠ 

༤ སག་ག། ༡༨,༠༠༠ ༥༤,༠༠༠ 

༥ འགྱིམས་འགྲུལ་དང་ཕགོས་བསྐྱདོ་ཟུར་
ཕགོས། 

༡༠༩,༥༠༠ ༣༢༨,༥༠༠ 

༦ ཉ་ེའཁརོ་ལམ་གནོ། ༢༡,༧༢༡ ༦༥,༡༦༣ 

༧ ཁང་ག། ༥༤༡,༢༠༠ ༡,༦༢༣,༦༠༠ 

༨ ཆུ་གགོ ༣༢,༥༠༠ ༩༧,༥༠༠ 

༩ བདལ་ག། ་  ་ 

༡༠ བརྙན་དབེ་དང་། གསར་ཤོག ་ ་ 

༡༡ སྣ་ེལེན། ༣༥,༠༠༠ ༡༠༥,༠༠༠ 

༡༢ ཆསོ་ཕོགས། ༢,༥༠༠ ༧,༥༠༠ 

༡༣ ལས་ཁུངས་འཕྲུལ་ཆས་བཟ་ོབཅསོ་དང་
བདག་གཅསེ། 

༥,༢༥༠ ༡༥,༧༥༠ 

༡༤ སྣུམ་འཁརོ་བཟ་ོབཅསོ་དང་ཉསེ་སྲུང་། ་ ་ 
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༡༥ སྣུམ་འཁརོ་སྣུམ་རྱིན། ༢༠,༠༠༠ ༦༠,༠༠༠ 

༡༦ སྱིར་བཏང་། ༢༩,༧༥༠ ༨༩,༢༥༠ 

༡༧ དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གནོ། ༡༧༩,༠༠༠ ༡,༢༡༧,༥༥༤ ཟུར་འཛར། ༡ 

 བསྡམོས་རུ་སོར། ༡༠༧,༡༩༢༡ ༦,༢༡༩,༣༡༨  

 བསྡམོས་རུ་སོར། ༡,༠༧༡,༩༢༡ ༦,༢༡༩,༣༡༨  

 
ད་དུང་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་རྱིང་བརྒྱ་ཆ་ 
༥༠ སྤར་ཆ་ཞུས་ཡོད། རྒྱུན་གོན་ཐོག་མ་འངོས་པར་སྤར་ཆ་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དུས། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བསྱི་
ཚགས་ཞུ་དགོས་པ་དང་། གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་རེས་སུ་འཛའ་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོསོང་འཕར་མ་
གཏོང་མྱི་དགསོ་པ་ད་ེནན་ཏན་བས་ནས་མངགས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དརེ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནོ་སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྱི་བ་རང་ཡྱིན། སྤར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདྱི་ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་སྣམོ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་སྣེ་ལེན་དང་། ཆོས་ཕོགས། སྣུམ་འཁོར་སྣུམ་རྱིན། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཡར་སྤོར་དུས། 
ཕགོས་དང་ཁ་ེཕན་གཞན་ད་ེལའང་སྤར་ཆ་ཞྱིག་འག་ོདགསོ་མདེ་དམ། འདྱི་དྱི་བ་རང་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 



25 

དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བནོ་ནརོ་འཛནི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་ཐགོ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་ཕོགས་ད་ེགཏན་འབེབས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་འདྱིར་སྤར་
ཆ་ཞུ་ཤེས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རུ་སོག ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས ་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས ་ཐོག ་སྤར་ཆའྱི་གོས ་འཆར་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར ་ 
༦,༢༡༩,༣༡༨། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། དམྱིགས་བསལ་ད་ེམྱི་འདུག 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༤༩༣,༥༠༠ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༩༣,༥༠༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༤༥,༧༣༡,༣༠༣། དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༤༥,༧༣༡,༣༠༣ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་ཡོད་ས་མ་རེད། ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆོག་ནས། དམྱིགས་བསལ་འདུག ཤོག་གངས་ ༡༥༠ ལ་གཟྱིགས་རོགས།༽  ལགས་སོ། དགོངས་དག དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་
སརོ་ ༡,༢༣༥,༥༣༡ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༢༣༥,༥༣༡ 
སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༥༠༤,༨༢༡ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྦར་སྱིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༤,༨༢༡ ད་ེསྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག པེ་རྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༦,༧༡༣,༧༠༠ 
དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
པ་ེརྱི་སྱི་བོད་ཁང་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༦,༧༡༣,༧༠༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༢,༧༤༩,༧༣༣ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༢,༧༤༩,༧༣༣ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་
ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལྷ་མོ་ལགས། ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་
བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སནོ་རྱིས་
བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༤༨༤,༩༩༥ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༤༨༤,༩༩༥  སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་དྲུང་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
  
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༢༧༢,༤༩༤ དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༢༧༢,༤༩༤ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་ 



28 

གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་སོལ་དཀར་ལགས། ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་
༡༡,༢༠༥,༣༢༠ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སརོ་ ༡༡,༢༠༥,༣༢༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁ་སང་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། 
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆོས་དགེ་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་དགོངས་པ་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐྱར་དུ་ཆོས་དགེ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འད་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་
ཆོས་དགེ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའམ་གསར་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དེར་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དང་། ཚད་འཛིན་ནམ་ཆ་རྐྱེན་
གང་གྱི་ས་ོནས་བསྡུ་རུབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོ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་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཐའ་ེཝན་དོན་ཁང་ལ་ད་ེས་ཆོས་དགེ་ཡོད་པ་ད་ེར་
དགངོས་ཞུས་ཟྱིན་པར་སངོ་ཙང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་དའེྱི་ས་མྱིག་ཐགོ་གསར་པ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏ་ེབསྐ་ོ
རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཆ་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་ཡྱིན་ས་རེད། སྱིར་བཏང་
དོན་ཁང་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་དགེ་འདེམ་ཕོགས་ཐད་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ནས་གནང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་ལམ་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་དགེ་འདེམ་ཕོགས་ཐད་གསལ་བསགས་ཤཤྱིག་སྤེལ་མུས་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་
འཕར་མ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ   
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆ་རྐྱནེ་ཚང་མ་ར་ེར་ེབཞྱིན་མར་ཞུ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ལས་རྱིམ་འདྱི་སནོ་མ་ནས་འག་ོབསྡད་
པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ེས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡོད་པ་དེར་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་
མེད། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་བས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བསགས་དེ་ར་བའྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ད་ེཚ་ོདགོན་སྡ་ེཁག་ནས་ཡར་འདེམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལས་འགན་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
གནང་འདུག ཆོས་རྱིགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསགས་བཏང་ཟྱིན་པ་རེད། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན། དེ་ལ་
དཔགས་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་ཧྱིན་སརོ་ ༡༡,༢༠༥,༣༢༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་སོལ་དཀར་ལགས། ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༤༦༡,༨༩༣  ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢༧,༤༦༡,༨༩༣ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་
བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་ཧྱིན་སོར་ 
༤,༤༡༦,༤༨༦ དརེ་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ཧྱིན་སོར་ ༤,༤༡༦,༤༨༦ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ལྷོ་ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
ཧྱིན་སོར་ ༣༩༥,༤༠༠ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༣༩༥,༤༠༠ 
སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅདོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉརེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༩༦,༥༥༠ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་ཧྱིན་སོར་ ༢༩༦,༥༥༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། རང་ཚགོས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་
གོན་ཕགོས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་ཕོགས་བསྡོམས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་སོར་ 
༥,༤༡༤,༡༦༧ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རང་ཚགོས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ཕགོས་བསྡམོས་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉརེ་སརོ་ ༥,༤༡༤,༡༦༧། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་
ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དནོ་དག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། སནོ་མ་ཞུས་མེད། ད་ེརྱིང་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
དོན་ཚན་དང་པ་ོདེ། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་ཁུལ་གྱིས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་
སྐོར་ལ། སོན་མ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་དུང་ཡང་ཨ་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་སྤྲད་རྒྱུ་ལྷག་
བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་ད་ེགང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་གསལ་པ་ོཞྱིག་
བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག དང་པ་ོའག་ོའཛུགས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེཤོས་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོདརེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་འག་ོསངོ་བཏང་བཞག་པ་རདེ་དམ། གང་འད་
བས་ནས་ཚུར་སྤྲད་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པ་རེད། སྤྲད་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེར། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་
འབེལ་ཡོད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱིས་ཁེད་ཚོས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཁ་ོཚོས་བཏང་ནས་ལྷག་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་
གནད་དནོ་ཞྱིག་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཆ་ཚང་མཁནེ་གྱི་ཡོད་དུས་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པར། དརེ་ཁ་གསལ་པ་ོགསལ་བཤད་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ཐགོ་གནད་དནོ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་སྙམ།  
གཉྱིས་པ་དེར། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་གཙང་ཁ་ེཡྱི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་རདེ། ད་ེདག་སནོ་མ་ང་ཚོས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་ཆདེ་དུ་བཞག་པ་རདེ། དེང་སང་དུས་ཚོད་རག་དང་མྱི་རག་གྱི་གནད་དནོ་
མང་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབུལ་འབབ་ད་ེམྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། 
ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ད་ེརང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
གསར་བཟ་ོབེད་དགསོ་ན། མཐའ་མ་དརེ་བོད་མྱི་དངོས་བདནེ་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་རགས་ཟརེ་བ་ད་ེཡོད་རེད། དརེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དང་བངས་དཔ་དངུལ་བཟོ་དགོས་དུས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་འཁེར་ཤོག ད་ེལ་བོད་མྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་བཟ་ོདགོས་དུས། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
འཁེར་ཤོག་བོད་མྱི་ཡྱིན་པ་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་མེད་པ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན། ད་ེཚ་ོལ་བདོ་མྱི་དངསོ་བདནེ་ཡྱིན་པའྱི་བདནེ་རགས་ཟེར་བ་དེར་ཐུགས་བསམ་
ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ད་ེག་རང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བང་ཤར་ཁུལ་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེམཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཞུས་བཞག་པའང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ་དཔེར་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན། ཉེ་ཆར་རྡོར་གྱིང་གྱི་ (Chitrey) དང་ (Mane Bhanjan) ས་གནས་དེ་དག་ལ་མྱི་ལོ་དྲུང་བཅུ་བདུན་བཅུ་ 
ཡྱིན་པའྱི་བོད་པ་ད་ེའད་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་མེད་བསྡད་པ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེདག་ལ་
བོད་མྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པའྱི་བདེན་རགས་ཟེར་དུས་གཞན་དག་ཅྱིག་འཁེར་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིགཤ དཔ་ཁལ་ལག་
དབེ་ད་ེའད་གཞྱི་ར་འཇགོ་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཆགས་ན་ཏག་ཏག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཁ་
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སང་གསུང་བཤད་གནང་བ་ད་ེམཉན་ཡྱིན། ད་ེཉན་དུས་བོད་མྱི་དངོས་བདེན་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་ད་ེསོ་སོས་ཁུངས་སྐྱེལ་
དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་བཏང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོས་ཁུངས་བསྐྱེལ་ཐུབ་ན་དེར་
གཞྱི་ར་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་བདེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ལ་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐད་ལམ་སྟོན་
ཞྱིག་གནང་འདུག ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་ནང་དང་ད་ལྟ་ལ་ོམང་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཐབེས་ཚར་དུས། ད་ེཚོའྱི་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས། 
དཔེར་ན། དངུལ་ད་ེཕར་རྱིས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དངུལ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ཡར་གཏོང་དགོས་པ་བཅས་དེང་སང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་ཁག་ནས་འགྱུར་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཐབེས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། དུས་དང་མཐུན་པ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དརེ་
འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་ལན་མེད་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད། མད་ོདོན། ད་ེཚོ་ལ་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་གཅྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བསུ་ན་མདའ་ཡྱི་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔ་ོདང་། བཞའ་ཚན་ཡོད་བསྡད་པ། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོལྕགས་སམ་ནང་བཅུག་བཞག་པ་ལས། གཞན་པ་ལ་འཇོག་ས་མེད་པ། གཉྱིས་ནས་འཛིན་ཆས་ཁག་
ཏག་ཏག་མེད་པ། འཛིན་ཆས་ནང་ལ་ཀཾ་པཱུ་ཊར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སྡོད་
མཁན་མྱི་མང་ཆ་ེབ་ལ་ོ ༦༠ ནས་ ༧༠ བར་གྱི་མྱི་རདེ་འདུག ད་ེཚ་ོམང་ཆ་ེབས་ཕག་གྱི་རྐྱང་རྐྱང་འབྱི་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། གཞོན་སྐྱེས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་དུས། ད་ེཚ་ོམཐངོ་བ་དང་ཉབོ་པའྱི་བཟ་ོའད་བདེ་དུས། ད་ེཡྱིན་དུས་དངེ་དུས་དང་
མཐུན་པའྱི་འཛིན་ཆས་དང་འཕྲུལ་ཆས། ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚ་ོསྐྲུན་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་
བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕོགས་བསྡོམས་རྒྱུན་གོན་ད་ེསོ་ཕེས་ནས་བཞག་ཡོད། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་
བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་ཕེབས་
བསྡད་ཡདོ། རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་ལས་དོན་གྱི་ཆ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ཁ་སང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལའང་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ཉྱིན་དོད་ལ་སྤར་ཆ་བ་རྒྱུ་ཐོག་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་འདུག 
འཛནི་སྐྱངོ་དང་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞསེ་དགསོ་འདུག ད་ལ་ོསནོ་རྱིས་ཆ་ཚང་ཚར་ཡོད་དུས་ཁག་པ་ོརདེ། ལ་ོརསེ་མར་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱི་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་འགོ་གོན་སང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ལས་དོད་
ཐགོ་སྤར་ཆ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་གཞན་དེ། ཚང་མས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཟརེ་དུས་བཙན་བོལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་བཤད་ན། གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྐྱ་ོཔ་ོཞྱིག་
རདེ། དངེ་སང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་དརེ་ཁང་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱག་གྱི་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཡོད་རེད། ཉ་ེཆར་ང་དང་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ས་གནས་སུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིས། སོན་མ་དང་མྱི་འད་བ་
ཉྱིན་གངས་ ༣ རྱིང་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་རྒྱབ་གཉརེ་འབུལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་དགསོ་དུས། 
གསང་སདོ་ཐག་ཉ་ེསར་མེད་དུས་ཐག་རྱིང་འག་ོདགསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཚགོས་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཚརོ་
བ་རྣོན་པའོ་ིཐགོ་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
 ད་ེནས་ཁོང་རྣམ་པས་ས་ཆའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་གསུང་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་
ཁང་ཡོད་པའྱི་འོག་དེར་ས་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་དྷ་ས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རེད། དེའྱི་ཁང་དོད་ཅྱིག་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་ཚགོས་པ་ལ་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དའེང་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སྤྲོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་འདྱིའྱི་བར་ལ་ཆོད་འད་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་འདུག ད་ེཡན་ཆད་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་སུ་ཡྱིན་
གང་འད་བྱུང་ཡོད་མེད་སྐོར་ང་ཚསོ་ཤཤེས་ཀྱི་མེད། གལ་སྱིད་འགོ་གྱི་ས་ཆ་ད་ེབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་མར་སྐས་འཛེགས་ཤྱིག་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་རང་ཚོགས་ཚོགས་མྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་ནས་གནང་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  



34 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་
པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱིའྱི་གནས་བབ་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་རདེ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། 
དངུལ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གངས་ཀ་ད་ེཐུགས་ཐག་བྱུང་ཡདོ་ས་མ་
རདེ། དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ གྱི་ནང་ཚུད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའྱི་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་
མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་དོན་གཅོད་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་འབབ་འབུལ་དགོས་པ་དེ། ཨ་སོར་ ༣༥༣,༩༦༧ རེད་འདུག 
ད་ེནས་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དེ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཨ་སོར་ ༣༨,༢༢༢༌༢༥ དང་། ད་ེནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ 
ཚསེ་ ༡༦ ལ་ཕུལ་པ་ད་ེཨ་སོར་ ༢༠,༧༤༥༌༧༥། ཁོན་བསྡོམས་ཨ་སོར་ ༥༨,༩༦༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་
ལྟ་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་འབབ་
འབུལ་དགསོ་པ་ད་ེཨ་སོར་འབུམ་ ༢༩༤,༩༩༩ རདེ་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཁ་སང་སོན་མ་ད་ོབདག་འདྱིར་ཡར་ལངས་སྡོད་མཁན་འདྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གོ་
རྒྱུ་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཀྱིས་
བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་བཞག་པ་གང་ཡང་མེད། དནོ་གཅོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད། དབུས་ལ་འབེལ་
བ་བདེ་རགོས་ཞུས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ནྱིའུ་ཡགོ་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་ཚགོས་ཁང་ཉསོ་
ཚར་ཙམ་དང་། དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརེད། དབུས་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ཡོད་དམ་མེད་
ངས་ཤེས་ཀྱི་མེད། ང་ཕ་གྱིར་ལོ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ་མ་གཏོགས་གནས་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་མཇུག་སྐྱོང་བ་རྒྱུ་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ང་དནོ་གཅོག་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་པ་ག་ར་ེབས་ཡོད་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་དེར་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ནས་ཨ་
སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ ས་འདོན་གཡར་རྒྱུར་ཕག་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེམ་གཏོགས་དོན་གཅོད་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་བཞག་
པ་གང་ཡང་མེད། དནོ་གཅོད་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དེ་ཡར་ཕུལ་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་
པར་ད་ེཆོར་ཆག་ཡང་གཏན་རྒྱུའམ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེའད་བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ཁ་
སང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་མང་པ་ོཞྱིག་ཚགོས་པ་རདེ། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུའང་སྐད་
ཆ་འདྱི་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་ལན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཕུལ་དང་མ་འབུལ་ཟརེ་བ་ད།ེ དཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། མཉམ་འབེལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བཟ་ོཚོང་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚོས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེརྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ནས་དངུལ་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་སོང་ན་འབུལ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་
དུ་འགོ་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ད་ེབསྡུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་གནང་
སྟངས་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཁ་སང་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་རདེ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དཔ་དངུལ་འབབ་ཚད་ལ་སྤར་ཆ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགངོས་ཚུལ་གསུང་
མཁན་དང་། ད་ལྟ་འདྱིར་གཙང་ཁེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ དེ་མེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན། ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་གམ། གང་འད་བེད་དགོས་འདུགཤའདྱི་ཐད་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་ཞྱིབ་བས་ནས། ལོ་རེས་མའྱི་སོན་རྱིས་སོན་ལ་
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སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེཚ་ོའཁེར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞུ། དེར་རན་པ་ོདང་འཚམ་པ་ོཞྱིག་གང་འད་ཡོད་མེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
དརེ་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བཙལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་ད་ེ
ས་ོསོས་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་རདེ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁུངས་སྐྱལེ་སྟངས་གང་འད་སྐྱལེ་དགསོ་མྱིན་སྱིག་
གཞྱི་ནང་དུ་མེད་དུས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་རེད་ཞུ་ཚོད་ཁག་པ་ོརེད་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་ནས་ཁ་ཐུག་
བསེབས་པ་ད་ེའད། སོན་མ་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་དུས། གནམ་ཐང་ལ་བབས་
པའྱི་ (Boarding Pass) སྟོན་ཤོག་ཟེར་བ་ད་ེའད། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱིར་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་
དེབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ (Boarding Pass) སྟོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གནམ་ཐོག་བསྐྱོད་པའྱི་བྱུང་འཛིན་འད་པ་ོད་ེསྟོན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེབོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོས་མཁེན་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེའདས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་སུ་འད་ཞྱིག་བསེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཡྱིན་པ། བོད་ཀྱི་ས་
ཁུལ་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཁུངས་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོད་པ། བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་
རེད། ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་འགན་དེ། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོར་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་འཁེར་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་ད་ེ
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སྟོན་གསར་པའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ད་ེམེད་པ་
བཟསོ་བཞག་ཡོད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགསོ་བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལ་ོ ༦ ཙམ་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ལམ་སྟོན་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེང་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་རྱིགས་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བཟོ་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་ཀང་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ད་ེདག་ཤོག་བུ་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས། 
ཤོག་བུ་མེད་པ་ཟེར་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཤོག་བུ་མེད་པ་སུས་ཀང་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་
དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཤོག་བུ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་འབེལ་ཡོད་ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་དང་ས་
གནས་ས་ོསོར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཀག་ནས། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ནང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པ་ཚ་ོདང་། དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཁབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ཁབ་པར་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་བཟུང་ནས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་
བཀག ས་གནས་ཟརེ་དུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་
པུ་མ་ཡྱིན་པ། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་འད་
འདུག མཉམ་འབེལ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཚང་མར་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ཚུན་འབལེ་བ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ད་
ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ལན་མྱི་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོང་སྟེ། 
གནས་ཚུལ་དེ་ཡར་སེབས་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞན་པ་ོཡོད་པ་གསུངས་སངོ་། དྷ་རམ་ས་ལ་
དང་བསུ་ན་མདའ་སྐོར་བཀའ་གནང་སོང་། བསུ་ན་མདའ་ལ་ང་ཚོས་ད་ལོར་སོར་ ༡༣,༠༠༠ ཞྱིག་བཞག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་
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དུ་རྒྱ་ལྕོག་གཉྱིས་དང་། རྐུབ་བཀག་གཉྱིས་ཉ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་བཞག་འདུག ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོལོ་རེས་མར་
བསམ་བ་ོགཏོང་རོགས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་འདུག་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། ལོ་རེས་མའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་དགོས་ངེས་དེ་ཚོ་འབུལ་ཆོག་པ་
བགྱིས།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་སྐོར་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་སྐོར་ལའང་ཞུས་ཡོད་
པས། ལ་ོརེས་མར་འག་ོགོན་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་སྤར་ཆ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་
བ་ོགཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་གོན་གྱིས་འདང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ས་གཏན་འབེབས་གང་འད་བས་འདུག ད་ེཚོའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་གཅྱིག་བལྟས། ད་ོབདག་འདྱིར་ལངས་སྡདོ་མཁན་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐབས་
ལ་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་བས་པ་དན་གྱི་འདུག དེའྱི་རསེ་ལ་འགྱུར་བ་ག་ར་ེཕྱིན་ཡོད་དམ་མེད་ཤཤེས་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེར་
བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་ནས་དགོས་ངེས་ཀྱི་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེདག་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་བར་དུ་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་
འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ནང་ནས། དངུལ་ཚུར་བསྡུས་པ་དང་། ཕར་འག་ོགོན་འཕར་མ་འག་ོམཁན་ས་ཆ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་མེད། 
ཚུར་བསྡུས་པ་ལས་འག་ོགོན་འཕར་མ་འག་ོདགོས་ས་ཆ་གཅྱིག་ལས་མེད། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་འག་ོབསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་།  
 དྷ་རམ་ས་ལའྱི་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་ཁུངས་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་པོ་ཞེ་དག་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུ་བཏང་ནས། གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ད་ལྟ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་པ་ཡོད་སའྱི་གཤམ་འོག་དེར་ཡོད་པའྱི་ཁང་ཁུངས་ད་ེསོན་མ་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་སྐྱོར་བརྒྱབ་ནས་དབ་ེབ་ཕེས་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་གསང་སོད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཀང་གསུངས་སོང་། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས། 
འཁྱིས་ལ་གསང་སདོ་རྒྱག་ས་ཡོད་དམ་མེད། གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་མྱི་མང་བཅར་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་
མེད་པ་བཟ་ོཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོསོང་ཙང་། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་གཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལོ་
རསེ་མའྱི་སནོ་རྱིས་ནང་ལ་ཁ་གསལ་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོ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་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་བོད་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དང་པ་ོད་ེགོང་དུ་ཕག་སལེ་ཚོས་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ལན་གནང་སོང་། 
ས་གནས་ཁག་ལ་ཁང་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ཕག་སེལ་ང་གཉྱིས་ཁ་སང་སྡ་ེར་ལྡུན་
ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དེ། དབར་ཁར་བཞའ་ཚན་
གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་གསང་སོད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡང་མྱི་འདུག རྣམ་པ་
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ཚོས་ག་པར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། གཡས་གཡོན་ལ་རང་ཁྱིམ་ལ་ཕྱིན་ན་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུང་གྱི་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་ས་གནས་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁང་པ་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཞའ་
ཚན་རྐྱེན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེཚོར་མཐུན་རྐྱེན་སར་རྒྱུ་དང་། དེར་གསང་སོད་
ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དེ། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་ལས་དོད་ཟེར་ནའང་རེད། ཉྱིན་དོད་ཟེར་ནའང་རེད། སོན་
མ་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་སྐྱ་ོཔ་ོཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་གཅྱིག་གྱི་ལས་དོད་དེར་སོར་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་
གནས་སྟངས་རེད། དབུས་ས་ཚང་མར་ལས་བེད་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའཕར་འག་ོདུས། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པའྱི་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ག་ཆ་ནྱི་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཉྱིན་དོད་དང་། ཚོགས་དོད་ད་ེཚོའྱི་གས་མ་འོངས་པར་སྤར་ཆ་འཁུར་ཐུབ་པར་ཕོགས་གང་སར་ནས་འབད་
བརནོ་གནང་རགོས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
         ད་ལྟ་ས་གནས་རང་དབང་བདནེ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ལ་དབུས་ནང་བཞྱིན་ཤགོ་བུ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་
འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་དཔ་ེཡག་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྐོར་ལ་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་དང་
འབལེ་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་དན་བྱུང་། ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་ཀ་བེད་དུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་གནས་ས་ཐགོ་
ལ་དཔ་དངུལ་འབུལ་མཁན་གྱི་མྱིང་གཞུང་དེ་ཀཾ་པཱུ་ཊར་ནང་བཅུག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོར་བཀའ་ཞྱིག་
ཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ད་ེམ་ཕབེས་གོང་ལ་ང་ཚོས་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་
ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དུས། བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་མ་རེད། མ་སྤྲད་པ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་མྱིང་གཞུང་དེ་ཀཾ་པཱུ་ཊར་ནང་
འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་དང་ལེན་བས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། ཤོག་བུ་ཉུང་དུ་གཏང་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། ས་གནས་རང་བདེན་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ལ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་གྱི་མཐུན་རྐྱནེ་སར་རྒྱུ་དའེང་གལ་
ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོང་ཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ། རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་འགོ་ད་ེགཞན་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེམྱི་འདུག ཟུར་འཛར་ ༦༢ 
ནང་དུ། བ་ོསོ་ཊོན་དང་། མྱི་ནྱི་ས་ོཊ། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་ཇར་སྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། རྒྱུན་གོན་ག་པར་གཏང་རྒྱུ་རེད། 
ནམ་རྒྱུན་རྒྱུན་གོན་ལ་ས་གནས་གཞན་པ་ད་ེཚོར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བདལ་ག་དང་། འགྱིམ་འགྲུལ། ཁང་ག། ཆུ་གགོ་ཟརེ་བ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། བོད་རྱིགས་སྱི་འཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་དེར་ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འགོ་གོན་དེ་
གང་འད་གཏང་རྒྱུ་རདེ། གཏན་འབེབས་གང་འད་ཡདོ་རདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ཁག་ནས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་
དང་འབལེ་ནས་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་ཕར་མཐུན་རྐྱནེ་སོར་སྟངས་དརེ་
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ཚད་གཞྱི་གང་འད་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ག་པར་བཏང་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་
མ་རདེ་དམ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ལས་བསྡོམས་སྐབས་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེ
དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་འཆར་ད་ེཡག་པ་ོགསུངས་སོང་། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་རེད་ཅེ་ན། དཔ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་སྐབས་སུ་ཡྱིག་གཟུགས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། དརེ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་ཐགོ་ནས། འག་ོསོང་ཞ་ེདག་གཏོང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐལེ་ར་ེཡག་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ཟླ་བ་དང་། ཚསེ་གངས་ད་ེཚ་ོབར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས། དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོབར་ེཔ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ། ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་འད་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་དཔ་དངུལ་ད་ལམ་ནས་བསྡུ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལྟ་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ད་ལམ་ཐོག་ནས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་གནང་ཐུབ་པར་
གདངེ་ཚདོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དརེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དཔེར་ན། རང་བཙན་ལག་དབེ་སང་
ལ་ནམ་རྒྱུན་དཔ་དངུལ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དམ་ཕྲུག་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ཐགོ་ནས་དངུལ་ག་ཚདོ་འབུལ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། དཔ་དབེ་ནང་དུ་དངུལ་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་དཔང་རགས་ད་ེགང་འད་སེབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཆ་ཚང་ལ་ད་ཐོག་ནས་དཔ་དངུལ་
འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་
གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཞན་པ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་གསུངས་མོང་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ས་
གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་ད་ེདཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ཚགས་ཚུད་ཤོས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ལྟའྱི་
ཆ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩ ནས་དཔ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། ཁ་སང་ཕག་སེལ་ངེད་
གཉྱིས་མར་བཅར་དུས་ཁོང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་འདུག གང་ལྟར་འགན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཞེས་འདུག གོང་དུ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེཚོའྱི་ཉྱིན་དོད་དེས་འདང་ངེས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ། བོད་
སྱི་པའྱི་དོན་ལ་ཕག་ལས་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་ས་གནས་རང་བདེན་
ཚགོས་ཆུང་ལ་གསང་སདོ་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཕག་སལེ་ངདེ་གཉྱིས་ཀྱིས་འཛནི་སྐྱོང་ལ་ཞུས་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ལན་དུ་ "ད་རསེ་
སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བསེབས་མ་སོང་།" ཟེར་འདུག དེའང་རྒྱུ་མཚན་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལན་འདྱི་
གཅྱིག་པུ་བརྒྱབ་ནས་མ་བཞག་པར། ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ཀ་ོལྱི་གྷལ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་ནང་དུ་བུད་མེད་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག ཁོང་ཚོར་གསང་སོད་མེད་དུས། སྦག་སྦག་བཏང་ནས་ཐག་རྱིང་ཕྱིན་ན་མ་
གཏོགས། དེའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་གསང་སོད་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་ད་ག་སེ་
རདེ་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚ་བ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ལས་ཀ་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ས་གནས་ཀྱི་གོས་སྡ་ེཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ག་ཆ་ནྱི་ཆེན་པ་ོནྱི་ཡོད་མ་རེད། ལས་
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ཁུངས་ནང་ལ་གསང་སོད་ཅྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་བསམ་བ་ོཡག་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་མུ་མཐུད་
ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་ 
པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་པར་ངསེ་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལ་དང་བསུ་ན་མདའ་ལའང་གོང་དུ་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་སྡ་ེར་ལྡུན་དང་ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག རསེ་ལ་བཀུར་འོས་བཀའ་གནང་མཁན་ཚ་ོལའང་
གནས་སྟངས་གཅྱིག་པ་ད་ེའད་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་ཁོན་ཡོངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ཞུ་
ཆགོ་ཅསེ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོན་ཡོངས་ནས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་ནས། གསང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་རེད་འདུག་གམ། 
དེའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་གསང་སོད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལས་ཁུངས་དེ་ཚོའྱི་འཁྱིས་ལ་ཡོད་ན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་
བཅས་པའྱི་མཐུན་མོང་གྱིས་བེད་སོད་གཏོང་ས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
གསང་སོད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ལོ་རེས་མའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའང་རང་བདེན་ཚོགས་
ཆུང་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པར། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེམཐུན་རྐྱེན་ད་ེསོར་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེཉ་ེ
འགམ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལའང་གསང་སོད་གཅྱིག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལའང་གསང་སོད་
གཅྱིག ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལའང་གསང་སདོ་གཅྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེའད་ཡོད་དམ་མེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉ་ེ
འགམ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་པ་དང་། ཉ་ེའགམ་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆགས་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ན། 
ཏན་ཏན་ང་ཚསོ་བསམ་ཞྱིབ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེདང་ལ་ོརསེ་མའྱི་སནོ་རྱིས་ནང་སེབ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དགོངས་ཚུལ་གཞན་པ་དེའང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། ཉྱིན་དོད་དེར་སྤར་ཆ་ཡོང་བའྱི་སྐོར་རེད། ཉྱིན་དོད་དེ་ཁོན་
ཡོངས་ནས་ལྟ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དཔ་དངུལ་དེ་གོག་ཀད་བརྒྱུད་ནས་ཐོངས་ཤོག་ཟེར་དུས། ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྤྲོད་རོགས་ཞུ་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་མེད་གསུངས་སོང་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་ད་ེག་རང་འཕྲད་བཞྱིནཔ་ཡྱིན། ངས་ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱོང་དམ་འབུལ་ཞུས་ནས་བདུན་ཕྲག་ ༢ ནང་དུ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ལ་ཆ་
ཚང་མངགས་པ་ཡྱིན། དབུས་ལས་ཁུངས་ར་ེརེའྱི་ནང་དུ་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ས་འགོ་ལས་ཁུངས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། 
མཉམ་འབལེ་བཅས་ཚང་མར་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་ག་ཚདོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེམཉམ་དུ་མཉནེ་ཆས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདའྱི་
འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེའད་ག་ཚོད་འདུག ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་ཐ་ོགཞུང་བཟོས་ནས་ཀཾ་པཱུ་ཊར་སྡེ་
ཚན་ལ་ཡོད་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ས་ཆ་ཉ་ོརྒྱུ། ཅ་ལག་ཉ་ོ
རྒྱུ། ད་ེཚ་ོལ་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁག་པོ། ཁ་སང་ཉ་ེཆར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་རེད་པཱ། ཟློས་
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གར་ལ་སྐུ་མགོན་ཚ་ོཕབེས་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་ཚ་ོལའང་ང་ཚསོ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ེག་རང་ཟརེ་གྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚརོ་
དགསོ་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་བཅུག་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མྱི་འདུག ཀད་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེལག་བསྟར་བདེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚོས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཤོག་བུ་མེད་པའྱི་འཛནི་སྐྱངོ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དརེ། ལས་ཁུངས་ཚང་
མར་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ཀཾ་པཱུ་ཊར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་མ་རེད། 
ད་རྒྱ་ (Internet) དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚ་ོམེད་ན་མེད་ཐབས་ཡྱིན་
དུས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོས་ང་ཚརོ་ཐབས་ཤེས་བདེ་སྟངས་དང་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་
བདེ་སྟངས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔད་པའང་ང་ཚོས་བེད་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཁལེ་ཡོང་དུས། མྱི་མང་དང་སྱིག་འཛུགས་ལ་དགོས་པ་ད་ེསྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
མ་གཏགོས། ཁེད་རང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུར་ང་ཚོས་རོགས་པ་བེད་དགསོ་ཟརེ་བ་དང་། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་ཕྱིར་
རགོས་པ་བེད་དགོས་ཟེར་བ། གནས་ཚུལ་དཔད་པ་བ་རྒྱུར་རོགས་པ་བེད་དགོས་དགོས་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད། ང་ཚ་ོཁ་སང་ད་ེརྱིང་བཙན་བོལ་དུ་སེབས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་རདེ། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༦༠ ཡྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་
རདེ། དེར་བརེན་ད་རེས་ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་འག་ོབའྱི་སྐབས་ལའང་ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་དང་ལམ་སྟནོ་ད་ེའད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཨ་
མྱི་རྱི་ཀ་གཞུང་ལ་ཕར་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། དེར་བརྒྱུད་རྱིམ་འད་པ་ོམང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད། 
རོགས་དངུལ་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེནས་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྱིག་འཛུགས་གཞན་པ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་བས་
ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། སུ་དང་སུ་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདང་མཚུངས་པས་འབེལ་
བ་ཞུ་དགོས་པ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་རག་དགོས་པ་དའེྱི་སང་ལ་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མེད་བེད་དགོས་པ་ད་ེབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོར་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་རག་དང་མ་རག་ཟེར་བ་ད་ེརོགས་ཚོགས་ད་ེདག་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ལ་རག་ལས་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དཔ་དངུལ་ཆ་ཚང་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་ཀ་ཾ
པཱུ་ཊར་སྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དཔལ་འབོར་མཐུན་རྐྱེན་དང་བལྟས་ནས། ག་
དུས་དཔལ་འབོར་མཐུན་རྐྱེན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཉྱིན་མ་ོནས་ང་ཚོས་ཉ་ོརྒྱུ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
ནང་དུའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཉ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་
ཁུལ་ལ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོཕར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡྱིན་
ནའང་། ང་ཚོས་ཤོག་བུ་ཞ་ེདག་བེད་སོད་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། མ་འངོས་པར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ར་ེརེར་ 
(Note Pad) ར་ེར་ེཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཚོའང་ཕར་གཏོང་གྱིན་གཏོང་གྱིན་བས་བཞག་པ་
ཡྱིན་ན། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་རང་ལ་གཟྱིགས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མཁེན་ཐུབ་པ། ང་ཚསོ་ཤོག་བུ་ཞ་ེདག་བདེ་
སོད་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ། ཡྱིན་ནའང་། ལམ་སང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་པཱ། ལོ་
གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་ག་ཚོད་འགོར་གྱི་ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་ག་སྱིག་བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་དམྱིགས་
ཚད་གཟུང་རྒྱུ་དེ་གང་ལྟར་འོས་བསྡུ་རེས་མའྱི་སོན་ལ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དགོས་ངེས་དེ་དག་སགས་ཐོག་ནས་འོས་
འཕེན་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འསོ་འཕེན་རྒྱུ་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ལུང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་བོད་པ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་མེད་
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པ་ཡྱིན་ནའང་། འོས་ཆོས་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་འོས་འཕེན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཚད་ཅྱིག་
འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཐ་ོབང་རྒྱུ། དེའྱི་རེས་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ཚགས་ཚུད་བཟ་ོརྒྱུར་
བང་ཞྱིག་སྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རང་དབང་ལ་དོ་ཕོག་མ་གཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ལའང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེདག་ཞུ་བསྡད་ཡདོ། 
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུན་གོན་དེར་ཞྱིབ་ཕྲ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། གོས་ཚོགས་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འབུལ་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀ་པ་ནས་མར་ཆ་ཚང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཉར་བསྡད་པ་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་ན་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ར་ེརེའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་ཚང་མ་མར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་བསྡོམས་འབོར་ད་ེའདྱིའྱི་
ནང་དུ་བསེབས་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་ཕྲ་ཆ་ཚང་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་རདེ། ཁ་ོཚསོ་འག་ོསོང་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགསོ་རདེ་མ་གཏོགས། ས་ོསོར་འདདོ་པ་གང་ཡདོ་པ་ནང་བཞྱིན་བ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཐལེ་ར་ེབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ང་ཚསོ་དརེ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། 
ས་གནས་སོ་སོར་ཡོན་ཏན་ཡོད་དམ་མེད། ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚད་མཐ་ོདམན། ཡོན་ཏན་ཡོད་མཁན་ནང་
ནས་ཡྱིག་གཟུགས་འད་མྱིན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་ཤཤེས་བ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཡོད་པ་ནའང་ཡྱིག་གཟུགས་སྐྱ་ོཔ་ོཡོད་པ་
ད་ེའད་ཡོད་དུས། དེབ་ནང་དུ་མཛེས་པོ་མེད་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཐེལ་རེ་བཟ་ོརྒྱུར་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ (Online) བརྒྱུད་དཔ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། གོས་ཚོགས་ལ་སྐྱག་རྫུན་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་གཅྱིག་ཀང་མདེ། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་བཅུའྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ (Online) བརྒྱུད་དཔ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལག་པ་བཅང་ཐུབ་མ་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ པའྱི་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཏནོ་ནས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དང་བངས་
དཔ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གང་འད་ཆགས་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་འདྱི་བཟསོ་ནས་ཨ་
རྱི་ནང་དུ་ (UTAH) དང་། ཁ་ེཎ་ཌའྱི་ (Toronto) ལ་ཚོད་ལྟ་འད་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག འདས་པའྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་
གྱི་གནས་ཚུལ་ག་ོམ་བྱུང་མ་གཏོགས། དེའྱི་སོན་ལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་
འངོས་པར་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་མ་འག་ོརང་འག་ོརེད། ད་ལྟ་བཟོས་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་དག་ེསྐྱོན་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་
ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་གཅྱིག་བལྟ་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་ནང་དུ་འདོད་པ་གང་འད་འདུག་བལྟ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་གོང་
ཁེར་གཅྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་འབོར་ཏགོ་ཙམ་མང་བ་ཡོད་ན། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་མྱི་དགོས་པར་ཁ་ཐུག་འབུལ་
མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་རྒྱ་དེར་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ག་ར་ེའཛིན་
དགོས་རེད་ཟེར་ན། དཔེར་ན། (Toronto) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། (Toronto) ཡྱི་ནང་དུ་ (Ontario) འདྱི་མངའ་སྡེ་གང་ཚང་
རེད་པཱ། (Toronto) རང་གྱི་རྒྱལ་སར་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་ཆེ་བས་ཕར་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་ཕྱིན་ནས་འབུལ་
རྒྱུའྱི་འདོད ་པ ་ཤུགས ་ཆེ་བ ་ཡོད ་ས ་རེད། དེ་བཞྱིན ་དཔེར ་ན། (Ontario) མངའ་སྡེ ་ནང་དུ ་ (Lindsay) དང་། 
(Belleville) ཟེར་བའྱི་ས་ཆ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོས་ (Toronto) ལ་ཚུར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་
ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་འགོ་སོང་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ (Online) ནས་འབུལ་ཐུབ་ན། 
ཡྱིན་ནའང་། གནད་དནོ་འདྱིའྱི་སང་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབལྟ་
རྒྱུར་བང་བསྱིགས་བཞག་ཡོད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལའང་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་
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སྤེལ་གྱི་ཚན་པ་དང་། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ད་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཏང་ཐུབ་མ་སོང་། 
དུས་ཚདོ་ངསེ་པར་དུ་གཏང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འག་ོསོང་ཆ་ེབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དམ་ཆུང་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ད་ལྟ་ཞུ་ 
ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚོགས་རསེ་མར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལའང་མ་འོངས་པར་དེ་འད་བཟ་ོརྒྱུ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དང་པོ་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚགས་ཚུད་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་རྱིམ་པས་ལས་དནོ་ཁག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ད་
རྒྱ་བརྒྱུད་བ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལའང་ད་ེཡོང་བར་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་
མེད་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཀ་ོལྱི་གྷལ་གསུངས་པ་དེའང་ད་ེག་རང་རདེ། རང་བདེན་ཚགོས་ཆུང་འཁྱིས་ལ་གསང་སདོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་
ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། གསང་སོད་རྒྱག་དགོས་ས་ལ་ངསེ་པར་དུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀའ་འདྱི་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད། ཕྱི་
རྒྱལ་ལུང་པ་གཞན་པར་ངས་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་སེབ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་དེབ་ལང་
ཁུའྱི་ཐོག་ (IN) ཡོད་རེད། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་དེ་ཚོའྱི་དེབ་ལང་ཁུའྱི་སང་ལ་ (AU) འདུག ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ (IN) ནས་ 
(AU) བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ (IN) སང་ལ་ཕུལ་བསྡད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ར་བའྱི་ང་ཚོས་འབུལ་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། (IN) ཡྱིན་ནའང་ (Dollar) འབུལ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངེས་
པར་དུ་ (AU) བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོམ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམས་བྱུང་། མྱི་མང་ལ་
དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འགོ་སྟངས་འགོ་ལུགས་གང་འད་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ཕ་གྱིར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་མེད་དུས། དཔ་དངུལ་བསྡུ་བཞེས་དེ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་རེར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། རྒྱུན་ལས་ར་ེར་ེབར་ེཔ་ོརྒྱག་ཡོང་དུས། 
རྒྱུན་ལས་རྙྱིང་པ་མཉམ་དུ་རྒྱུན་ལས་གསར་པ་ད་ེའད་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དེབ་ལང་ཁུའྱི་ནང་ལ་དངུལ་
འབབ་འབྱི་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོམ་ཤེས་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེབ་ལང་ཁུ་
ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཚོར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཟབ་སངོ་འད་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢༡༨ ཀྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༦༢ ལ་མྱིང་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་
ཡའྱི་མྱིང་མྱི་འདུག "༣༦། དོན་ཁང་བརྒྱུད།" ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མེད་ན་བསམས་པ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང། (Sydney) 
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ལ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚང་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་གྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་
འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚགོས་ལ་དངུལ་མ་སྤྲད་པར།  
སེར་སོ་སོས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་དེ་འདའང་འདུག འདྱི་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། (Online) ཡྱིན་ན་ཐད་ཀར་འདྱིར་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེས་འགྱིག་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་པ་ཚང་མ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། བོད་པ་ཁ་ཤས་ཐག་རྱིང་
བཞུགས་ནས་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ནང་དུ་མ་འཛུལ་བ་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། བོད་ནས་ཐད་ཀར་བསེབས་པ་ད་ེའདའང་
མང་པ་ོཡོད་རེད། བོད་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཁ་སང་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་ང་ོབཤུས་ཕུལ་མྱི་འདུག འདྱི་ཀོག་དགོས་སམ་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་ལ་འབུལ་དགོས་སམ་ཧ་གོ་མ་སོང་། བལ་ཡུལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སང་ལ་དགོངས་བཞེས་ག་ར་ེཡོད་ན། ཤོག་བུ་ཕེད་ཀ་ལས་ལྷག་ཙམ་
མྱིའྱི་མྱིང་རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བཀག་རྒྱུའྱི་ཆོག་མཆན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
ཀོག་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མར་འབོད་བསྐུལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་ང་ཕ་གྱིར་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ངས་དེབ་ལང་ཁུ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྤྲད་མྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ངས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་བཙིར་དགསོ་
པ་ཞྱིག་འདུག དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རོགས་པ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔ་དངུལ་དུས་ཐོག་མ་
འབུལ་མཁན་ཚརོ་བསྡུ་རགོས་ཞུས་པ་དང་། བསྡུ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་ཟརེ་ནས་དདེ་པ་ཡྱིན་པས། མཇུག་ལ་ང་ཡར་
ཡོང་དུས་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་ (Melbourne) དང་ (Sydney) བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བས་ནས་ཡག་པ་ོབསྡུས་གནང་འདུག དེར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཙ་ོབ་ོམྱི་ས་ོསོས་འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་ཚང་མས་དང་བངས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཀང་བས་པ་ཡྱིན། དང་བངས་ལས་ཀ་ཡྱིན་ཙང་ག་ཆ་སྤྲདོ་མཁན་ཡོད་
མ་རདེ་ལ། ག་ཆ་དགསོ་ཀྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འནོ་ཀང་དང་བངས་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་དརེ་མྱི་མང་གྱིས་སེམས་ཤུགས་སྤརོ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ (Sydney) ནས་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། མྱི་མང་ཆ་ེབ་གཟའ་སྤེན་པ་ཉྱི་མ་ལའང་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་རདེ། དངུལ་བསྡུ་ལེན་ཕྱིར་ཕྱིན་ནའང་འག་ོས་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག སྒུག་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔ་དངུལ་འབུལ་
མཁན་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་ཡོངས་
ནས་ཐུགས་ཕན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གས་ོས་རདེ། ངས་མང་ཚགོས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ཀོག་དགོས་ཡོད་དམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆགོ་ནས། ཀོག་དགོས་མ་རདེ།༽ ཀོག་དགོས་མ་རདེ་པཱ། ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ེག་རང་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུས་ཞུས་པའྱི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲསོ་ནས། ད་ལྟ་ནྱིའུ་ཡགོ་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་ 
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནས་ཐོག་མར་ཚུར་འབུལ་དགོས་པ་སོར་ ༣༥༣,༩༦༧ ནས། ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་སོར་ 
༢༩༤,༩༩༩ རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ དང་། ༢༠༢༠། ༢༠༢༢ བཅས་ཀྱི་
ས་མཚམས་ཤྱིག་ཀང་གསུངས་སོང། གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོར་འབུམ་ ༢ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་
བསྡད་པ་ད་ེསོན་མ་འབུལ་རྒྱུ་ཆད་བསྡད་པ་ད་ེག་རང་རེད་དམ། ཡང་ན། ལོ་ར་ེབཞྱིན་དོན་གཅོད་ལ་དཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་
ཟྱིན་པ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེལ་ོལྟར་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེདང་ཚང་མ་བསྡོམས་ནས་
རེད་དམ། གལ་སྱིད་གཞན་པ་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཆགས་ཚར་བ་རེད། ད་ེམྱིན་ན། སོན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་པ་
རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེའཕྲད་ཚར་བའྱི་ཚུན་ཆོད་ཀྱི་འབུལ་འབབ་གང་ཡོད་པ་ད་ེརག་པར་ར་ེབཞྱིན་དུས་ཐོག་ལ་འབུལ་བཞྱིན་
ཡདོ་རདེ་དམ། གང་འད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག ཆུ་ཚོད་ལ་བལྟས་བསྡད་པར་སོང་ལྷག་འདུག ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་
ཁག་ལ་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་གསར་པ་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འགོ་སོང་
གཏོང་ཕོགས་སྐོར་བདེ་སྡུག་ཅྱིག་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དངུལ་འདྱི་ནས་ཕར་གཏོང་མྱི་དགོས་པར། ཕ་གྱིའྱི་དང་
བངས་དཔ་དངུལ་གྱི་འབབ་ནས་འག་ོསོང་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་དུས་
ཐགོ་དངུལ་ཆ་ཚང་རྱིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་འཁོད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོང་ཚོར་འག་ོགོན་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་སྟངས་
ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ནས་ཚུར་ཞུ་སྟངས་དརེ་ཁད་པར་ཡདོ་དུས། ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་
ས་འདོན་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་འདོན་དེར་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་རང་ཉྱིད་ནས་
ས་འདནོ་བཏང་། རསེ་སུ་ཚུར་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རདེ་འདུག 
 མཐའ་མ་དེར། གོང་དུ་ཤོག་གངས་ ༢༡༨ དང་ ༢༡༩ བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའམ་བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སངོ་། ད་ེལས་འཕྲསོ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུར། རྱིས་ཤོག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ནང་དུ་ངོ་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། བོད་
རྱིགས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག བོད་རྱིགས་མཐུན་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་དང་བངས་དཔ་
དངུལ་འབབ་ག་ཚོད་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེནས་ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་གྱི་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༢ ལེན་ཆོག་པའྱི་ག་ོསྐབས་སྤྲད་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་བངས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དང་། ཚོགས་པ། སྱིག་འཛུགས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་
ནའང་འད་འདུག གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་ཚོར་ལས་དོད་དང་ཉྱིན་དོད་ད་ེཚོ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ནའང་། ལས་ཀ་བེད་
མཁན་མང་ཆ་ེབས་དང་བངས་དང་ཧུར་ཐག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ལྟ་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༣ ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ 
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འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དྱི་བ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་ཨ་རྱི་ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ལས་དོན་བེད་
ཕོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ག་འབབ་གང་ཡང་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དརེ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་བེད་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བས་པ་ད་ེདང་བངས་ཡྱིན། ག་ཆ་ལེན་གྱི་མེད་ཟརེ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དཔརེ་ན། དཔ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་
སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁུར་གནང་མཁན་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དེར་ཁ་པར་བཏང་ནའང་ལེན་རོགས་མ་བས་པ། 
ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཕལ་ཆེར་རེས་གཟའ་ལྷག་པར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་མ་ོལའང་ས་ོམ་
ཕསེ་པ་ད་ེའད་ཐངེས་འགའ་ཤས་བྱུང་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དནོ་གཅོད་བརྒྱུད་ལམ་སྟོན་གནང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་
ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་སུས་གསན་གྱི་ཡོད་ནའང་། འགན་འཁུར་མཁན་དེས་དང་བངས་ཐོག་ནས་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང། ལས་དནོ་ད་ེཚགས་ཚུད་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། 
མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལྷག་པར་དུ་དནོ་གཅོད་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་ཡ་ལན་མ་བས་པ་ད་ེའད་བྱུང་བའྱི་
སྐབས་སུ་དོན་གཅོད་ལ་ཕར་འབེལ་བ་བེད་དུས། དེས་ཀང་ཁ་པར་ལེན་རོགས་མ་བས་པ་དང་། (Message) བཞག་པ་
ཡྱིན་ནའང་དེར་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་
རེད། སྱིད་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་སུ་འགན་སུས་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཚད་
ལྡན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེནས་དང་བངས་དཔ་ཁལ་བསྡུ་འབབ་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ཕ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དཔ་ཁལ་ལག་
དེབ་གསར་བཟོ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ཟག་ད་ེཕྲུ་གུ་གསུམ་བཞྱི་ཙམ་གྱི་ཕ་མ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
དེར་ཕ་མའྱི་མྱིང་འཁེར་ཤོག དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་འཁེར་ཤོག་ཟེར་བ་ད་ེའད་བྱུང་འདུག ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུ་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
བཟོས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ད་ོབདག་ལ་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡོད་ཡོད་རདེ་པཱ། བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། ད་དུང་ཕ་མའྱི་མྱིང་འཁེར་
ཤོག་དང་། དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་འཁེར་ཤོག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ངས་ར་འཛནི་ད་ེམཐངོ་
མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚོར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ནས། ད་ེཚ་ོ
ལ་ཐུགས་བཞེད་གནང་རྒྱུ་འད་བྱུང་སོང་ངམ། གལ་སྱིད་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གང་ཟག་ཅྱིག་ཕ་མ་ཆགས་ཚར་པའྱི་རསེ་ལ། གང་ཟག་དེས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོབེད་ཀྱི་ཡདོ་ནའང་རེད། རྙྱིང་པ་
ད་ེགསར་བཟ་ོབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་ཕ་མའྱི་མྱིང་དང་། ཕ་མའྱི་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཨང་གངས་འཁེར་
ཤོག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་མེད་ན་ཡག་ས་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཕར་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། ད་རསེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ཕར་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ནྱིའུ་ཡགོ་ལ་བཅར་རྒྱུ་
ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཁེར་མཁན་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས། དངུལ་
འབུལ་བསྡད་ད་ེཚོ་གང་འད་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚིགས་འད་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ས་རེད་དམ་མ་
རེད། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། འདས་པའྱི་ལོ་ ༢ རྱིང་ཚོགས་ཁང་གཡར་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ནད་ཡམས་རྐྱེན་པས་དངུལ་ཕར་བསོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་ཚོགས་ཁང་ཐོག་མར་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་དེར་ཚོང་གྱི་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་ཞྱིག་བཟོས་ནས། ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་
དུ་དངུལ་ཚུར་བསགོ་ཐུབ་པ་དང་། རང་ཁ་རང་གས་ོཆགས་ཐུབ་པ། གཞན་བརནེ་བདེ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ས་
རེས་ས་གནས་སུ་འགན་བཞེས་མཁན་ཚང་མས་བཞེས་བཞུགས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའུ་འཇར་སྱི་
གཅྱིག་པུ་མ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་རགོས་ལ་ནད་ཡམས་འདྱི་རྐྱནེ་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་སོང་ཙང་། དུས་ཐགོ་ཡར་
ཕུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་ཡོད་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ད་ེཕ་
གྱིར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྱི་བ་ང་ོམ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་བར་དུ་དཔ་དངལ་འབུལ་བསྡད་ད་ེདང་། ལ་ོལྟར་སོན་
རྱིས་ཡར་འབུལ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་རེད་དམ། རྱིས་ཤོག་ནང་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་འདྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ རདེ་ཅསེ་ཟརེ་འདུག དརེ་བརནེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་སོར་ ༣༥༣,༩༦༧ རདེ་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དའེྱི་རསེ་སུ་ལ་ོསྟར་ཆགས་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་ན་སྙམ། གང་ལགས་ཤ་ེན། དའེྱི་
སང་ལ་ལོ་སོ་སོ་རང་བཀག་ལ་བསྣན་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག གལ་ཏེ་འགྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལན་དེ་ག་རང་
གྱིས་འཐུས་པ་གྱིས། གལ་སྱིད་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ།  
 ད་ེནས་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་ད་ེལ་
བལྟས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་དང་བཟ་ོབཅསོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་འདུག ལེགས་བཅསོ་ག་ར་ེབདེ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་འདོན་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ནས་ས་འདོན་གཏང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སྐབས་ར་ེས་འདོན་མར་བཏང་ནས། རྱིས་ཏག་
ཏག་མ་ཡངོ་དུས་འདྱི་ནས་ས་འདནོ་གཏོང་མཁན་ལས་བདེ་ད་ེལའང་འགན་འཁྱི་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ས་འདོན་མ་བཏང་ནས། ས་གནས་རང་ནས་ས་འདོན་གཏོང་བཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། མ་འོངས་པར་ས་འདནོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེས་གནས་རང་ནས་བདེ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་གམ། དབུས་ནས་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལྟ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ས་གནས་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དང་བངས་དཔ་
དངུལ་ད་ེནྱི་ལ་ོལྟར་བསྡུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། (Minnesota) ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་འགན་ཁེར་



47 

ནས། ལ་ོསྟར་ཆགས་ཁ་ོརང་གཅྱིག་པུས་འགན་ཁེར་ནས། མྱི་ད་ེཚརོ་ཁ་པར་བཏང་ནས། ཁེད་རང་ཚོར་སྤྲད་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
མྱི་འདུག་ན་ངས་ལེན་དུ་ཡོང་ཆོག་ཟེར་ནས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེའདའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་
པས་ཁངོ་རང་ལ་ལས་འགན་ད་ེསྤྲད། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ད་ེག་རང་ཐགོ་ལ་ོལྟར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ད་ེའདའང་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ེའད་མྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་ག་མེད་ཐགོ་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུའང་དུས་རྒྱུན་དུ་
ཡོད། ད་རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཉམ་འབེལ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་། གསོལ་
ཕགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་མ་རདེ། ཁ་ཤས་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། བོད་སྱི་པའྱི་དོན་ལ་དགོངས་ནས། ད་ལྟ་
བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དང་། མ་འངོས་པར་གནང་རྒྱུ་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོལའང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསལོ་ཕོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་སྱི་པའྱི་དནོ་དག་ལ་འགན་
འཁེར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བཞངེས་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ས་ོསརོ་འདདོ་པ་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། མྱི་མང་གྱིས་
འསོ་འཕངས་ཡོད་དུས་མ་བདེ་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་གསོལ་ཕོགས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་འགན་ད་ེསོ་
སོས་འཁེར་བསྡད་དུས། ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ནྱིའུ་ཡོག་དང་ནྱིའྱི་འཇར་སྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ (Washington DC) ནས་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ལས་བེད་གཅྱིག་བདུན་ཕྲག་
གཅྱིག་ལ་ཐེངས་གཉྱིས་མར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་འག་ོགོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་
མར་གཏང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ཕག་ལས་གནང་
དུས། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའྱི་ས་ོསོས་ཉྱིན་གངས་ ༡ བཟ་ོགནང་གྱི་ཡོད་རདེ། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནང་ལ་ཉྱི་མ་
གཅྱིག་གཉྱིས་ག་ཚོད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཉྱིན་ལ་ཕེབས་ན་མ་གཏོགས། ཉྱིན་
གཞན་པར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོའང་དང་བངས་ཡྱིན་དུས་ཉྱིན་ལྟར་སོ་འབེད་དགོས་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ལོ་
གཅྱིག་ལ་ཉུང་མཐར་ག་ཆ་ཨ་སོར་ ༤༠,༠༠༠ འམ་ ༥༠,༠༠༠ སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་སྤྲད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། དང་བངས་བེད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་ཟུར་པ་དང་། ཕག་ལས་མེད་མཁན་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཁོང་ལ་ཉྱིན་ལྟར་ལས་
ཁུངས་དུ་བཞུགས་རགོས་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ད་ེའད་
བཞུགས་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་དང་། གལ་སྱིད་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་རྐྱེན་པས་མང་ཚོགས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་རང་བདེན་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་འགན་འཁརེ་མཁན་ཚསོ་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་འདུག་ལྟ་ཆགོ 
དནོ་གཅོད་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནའང་ལེན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ག་ོམ་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་
ན། དནོ་གཅོད་དང་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚང་མར་མྱི་མང་གྱིས་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཞལ་པར་གང་འད་
ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལེན་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
 ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་ནོར་བཅོས་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ཕ་མའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། 
ཕྲུ་གུ་དེར་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ཕ་མའྱི་མྱིང་དང་ད་ེཚོ། སྱིར་བཏང་དེབ་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་གང་ཉུང་ཉུང་
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བྱིས་པ་དེ། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་འགྱུར་བཅོས་གང་ཉུང་བེད་དགོས་པའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མས་
དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། འོན་ཀང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་མྱི་ར་ེརེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་
ཉར་ཚགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངའྱི་ཕ་མ་སུ་ཡྱིན། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡོད། བཟའ་ཟླ་སུ་ཡྱིན། ནང་
མྱི་ཆ་ཚང་གྱི་གནས་ཚུལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་མ་འགེང་ཐབས་མེད་རེད། ལོ་རྒྱུས་འདྱི་ཡར་
ཕུལ་བར་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། སོ་སོའ་ིཕ་མ་སུ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་མྱིང་འགོད་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་པའྱི་གནས་ཚུལ་འཁེར་ཤོག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕ་མའྱི་མྱིང་དང་ད་ེཚ་ོམེད་པ་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། 
གང་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཚགས་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ཟག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ལམ་སང་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཚལོ་བད་ེཔ་ོཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ལེན་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས། ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བར་བལྟས་ན་ངའྱི་དྱི་བ་ད་ེཏགོ་ཙམ་གསལ་
པ་ོབྱུང་མེད་པ་འད། དརེ་ཏགོ་ཙམ་གསལ་པ་ོབཟ་ོཆགོ་པ་ཞུ། ༼ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དྱི་བ་
ཡང་བསྐྱར་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ངས་དཔ་དེབ་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཕ་མའྱི་མྱིང་བཀོད་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་མེད། 
ཕ་མའྱི་མྱིང་བཀོད་ནས་ད་ེདག་གྱི་དཔ་ཁལ་ཨང་གངས་འཁེར་ཤོག ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ོབདག་ལ་དཔ་དབེ་གསར་པ་བཟོས་
མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཕ་མའྱི་མྱིང་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་མེད་པ་སུའང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ཡྱིན་
ནའང་ཕ་མར་དཔ་ཁལ་ཨང་གངས་མེད་པའྱི་རྐྱནེ་གྱིས་དཔ་དབེ་གསར་བཟ་ོབ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དརེ་ཐུགས་
བཞེད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་བརེད་འདུག (IN) དང་ (AU) སྐྱོན་གྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། 
(IN) བྱིས་ཡོད་ན། ལག་དེབ་མཐོང་བ་དང་རྒྱ་གར་ནས་ཞུས་ཡྱིན་པ་དང་། (AU) བྱིས་ཡོད་ན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་ཞུས་
ཡྱིན་པ། (NP) འཁོད་ཡོད་ན་ལག་དེབ་མཐོང་བ་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་
ནས་ཡྱིན་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལག་དབེ་ད་ེབལ་ཡུལ་ནས་ཞུ་དུས་ང་ཚོས་ (NP) མཉམ་དུ་ཨང་གངས་
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བདུན་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་སོབ་སོང་བེད་དུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འདྱི་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས། ཁེད་རང་དཔ་དེབ་ནང་དུ་ (NP) བྱིས་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྡོད་མཁན་རེད་མྱི་འདུག་
ཟརེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ། མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་ད་ེརྱིགས་གང་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་
གནས་ཚུལ་འདྱི་ཐད་ཤཤེས་རགོས་བྱུང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལམ་སང་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འདོན་ཤཤེས་མ་སོང་། ཡང་ན། རྒྱ་གར་ལ་
སོབ་སོང་ཆེད་དུ་ཡོང་བ་དང་། ཨང་གངས་དེ་བརེ་པ་ོབརྒྱབ་ནས། ཨང་ཀྱི་ད་ེརང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། 
(NP) ད་ེ (IN) ལ་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དང་། རེས་མ་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དབེ་བཟ་ོ
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚརོ་གཞྱི་བཞག་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ།  
 དཔ་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་མང་ཆ་ེབ་ས་གནས་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། 
ས་གནས་ས་ོས་ོནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡདོ་པའྱི་གངས་ཚགི་དརེ་སེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཚང་མས་ལྟ་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གསང་བ་ཉར་ཐབས་དང་། གནས་ཚུལ་ད་ེཕྱི་
རྒྱལ་མ་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ས་གནས་ནས་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
གངས་ཚིག་ལ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཨང་ཀྱི་མར་
བཤུ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འདྱི་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་འཕྲད་དགོས་པ་ཡོད་
མ་རེད། གལ་ཏེ་ཕ་མ་ལ་དཔ་དེབ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུའང་གསལ་བསྡད་
ཡོད་རེད། མྱི་རྱིགས་འདེས་མའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཕ་མ་གང་རུང་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ལའང་ལྟ་དགོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཤཤྱིག་གྱི་སང་ནས་བངས་བསྡད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡང་དག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱུན་འབལེ་སྡ་ེཚན་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་
ནས་ཐབས་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་གདནོ་རྒྱུ་འདུག ད་ེཚ་ོའདནོ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ར་བའྱི་ནང་དུ་ (Germany) རོགས་ཚོགས་ (FRIEDRICH NAUMANN 

FOUNDATION) ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ (Dr. Carsten Klein) འདྱིར་ཕེབས་ཡོད། 
རོགས་ཚོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། འདས་པའྱི་ལ་ོམང་པོའ་ིནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྡོད་
མཁན་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་དང་འཛིན་སྐྱོང་གཉྱིས་ཀའྱི་ལས་འཆར་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེརྱིང་ཁོང་དངོས་སུ་འདྱིར་ཕེབས་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྐརོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། གོང་དུ་རྣམ་
པ་ཚ་ོམང་པསོ་གསུངས་ཚར་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་བསྐྱནོ་ནས་གསལ་པ་ོའད་ཆགས་སོང་། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག་ནས་ཁང་པ་དང་། གསང་སོད་ལ་
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སོགས་པར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱིར་ཆ་ཤས་ཤཤྱིག་ལེན་འདདོ་བྱུང་། 
ཁ་སང་ང་དང་ཕག་སེལ་ངདེ་གཉྱིས་ས་གནས་ཁག་ལ་འག་ོདུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བྱུང་། ཁམས་ཀཿཐགོ་ས་ཊོན་
གཞྱིས་ཆགས་ལ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་འདུག ཁང་པ་ཟེར་ནའང་སྡདོ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེའད་ཆགས་འདུག ཁང་པའྱི་བཟོ་ལྟ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁང་པའྱི་ནང་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡར་ལང་
སའང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཀལ་ངལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་མཁེན་རགོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གསང་སོད་ལ་སོགས་
པ་ཕར་བཞག་ཁང་པ་དེར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཆགས་བསྡད་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་ཚར་སོང་། དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཐོག་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་ས་ོས་ོས་གནས་ས་ཐོག་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཨམ་བ་ལ་ (Ambala) མྱི་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་འདུག ང་ཚསོ་ཕར་ཚུར་འདྱི་རད་བས་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་གང་འད་ཡྱིན་ན་བསམ་བསམ་འད་
བྱུང་། ཁ་ོརང་གྱི་སྤུན་མཆེད་ལ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་འདུག་སྟེ། ཁ་ོརང་ལ་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁ་ོརང་སྡོད་ས་ད་ེཨམ་བ་ལ་
ཡྱིན་དུས་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་གཞྱིས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་རེད་འདུག ཨམ་བ་ལ་ཡྱིན་ན་སྱིམ་ལ་གཞྱིས་འགོའ་ིཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་བསྡད་འདུག ཨམ་བ་ལ་སུད་ཚོང་ཚོགས་པས་ཁ་ོརང་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་འདུག 
འོན་ཀང་ཁོ་རང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཕལ་ཆེར་སྱིམ་ལ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། ངས་ནོར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱབ་
གཉེར་མ་རག་པ་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁ་ོརང་གྱི་སྤུན་མཆེད་ལ་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། དེར་ཉམས་ཞྱིབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་འདུག དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོརང་ལ་ཕྲུ་གུའང་འདུག ད་ེཚོ་ལ་སོགས་པར་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བསྡད་འདུག བོད་པ་ང་ོམ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་དཔ་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ར་བའྱི་དཔ་
དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཆོག་ཆོག་ཡོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དེར་
སྤུན་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ོརང་ལ་བཟོས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག མ་འོངས་
པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་ནས་དགངོས་བཞསེ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡར་གཅྱིག་ལངས་བཞག་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཚང་མ་གཉྱིད་ཁུག་གབས་བེད་བསྡད་འདུག 
དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་སྐོར་མང་པོས་ཞུས་ཚར་སོང་། ངས་དམྱིགས་བསལ་བསྐྱར་ཟློས་བེད་ཀྱི་མྱིན། ངས་རྱིས་འགོ་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོ ༥ པའྱི་ནང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་སྐོར་ད་ེཡྱིན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་གནས་སྡོད་པ་བ་ོབཟང་སོལ་མ་དང་། ད་ལྟའྱི་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་དབར་རྙོག་གེང་ཡུན་རྱིང་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་ཏོག་ཙམ་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་ཆགས་
བསྡད་པ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེར་ཐག་གཅོད་འད་གང་འད་བས་ཡོད་ན། ཞྱིབ་འཇུག་གང་འད་བས་ཡོད་ན། ད་ོབདག་
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ལ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་
ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐག་གཅོད་བཟང་ངན་ཞྱིག་བེད་དགོས་ས་རེད། གལ་སྱིད་ད་ལྟའྱི་ཆར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་འད་བཙུགས་མེད་ན། མ་འོངས་པར་ངེས་པར་དུ་རྙོག་གེང་དེར་བདེན་པ་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁམས་ཀཿཐོག་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་སྐོར་དང་ས་གནས་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་
བ་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁམས་ཀཿཐགོ་ལ་ཁ་སང་སྱིད་སྐྱངོ་རང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  
 ཨམ་བ་ལ་ (Ambala) ལ་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ོབདག་ལ་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས། འབེལ་ཡོད་ད་ོབདག་ས་གནས་ཁབ་ཁོངས་གང་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་
ན། སྱིམ་ལར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན་སྱིམ་ལའྱི་ཁབ་ཁོངས་རདེ། ཨམ་བ་ལར་ལ་ོགང་ཚང་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོས་ཁབ་ཁོངས་ད་ེངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་
ས་གནས་ལ་བཀོད་མངགས་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། སྱིར་བཏང་སོན་མ་དང་བངས་དཔ་དེབ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
སྐྱབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ད་ེཚ་ོལ་རྱིན་ཐང་མེད་པ་ད།ེ དངེ་སང་རྱིན་ཐང་ཆ་ེརུ་འག་ོབསྡད་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་རྡ་ོར་ེགྱིང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སོང་། རྡ་ོར་ེགྱིང་དང་། ཀ་སྦུག སང་ཏོག་ཁུལ་ལ་
ཕ་མེས་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་པ། བར་སྐབས་ཤྱིག་ཡུལ་མྱིའྱི་ས་ཁུལ་ལ་གནས་ཡོད་དུས་བོད་པའྱི་སྐད་དང་། གོམས་གཤྱིས། 
གང་ཅྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན། དེང་སང་དང་བངས་དཔ་དངུལ་དང་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དམག་སར་
ནང་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་དུས། དེའྱི་མཐུན་རྐྱེན་བང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་རྡ་ོར་ེགྱིང་གྱི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་གཉེར་མང་ཆ་ེད་ེཚོའྱི་སང་ལ་སྤྲོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་
འདུག ཞོར་ལ་མཁེན་རོགས་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོན་མ་བོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་དེང་སང་བོད་པ་ཡྱིན་
ཟརེ་མཁན་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག ཁ་སང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་ལ་བོད་
པ་གངས་ ༡༠,༠༠༠ འདུག་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ས་
མཚམས་ལ་ཁལེ་བསྡད་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་དནོ་
ལས་འགུལ་བ་བསྟན་འཛིན་བརནོ་འགྲུས་ལགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁ་སང་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ལ་དྭགས་ནས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་བར་
དུ་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས། ངས་བསམ་བོའ་ིནང་ད་ེའད་ཞྱིག་འཁརོ་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། དྷར་ཅུ་ལ་ (Darchula) འདྱི་དུས་
རབས་བཅ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་ནས་བོད་དང་རྒྱ་གར་དབར་ཡར་འག་ོམར་འག་ོབེད་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དྷར་ཅུ་
ལ་ས་མཚམས་བརྒལ་ཚར་ནས་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག བོད་པའྱི་མྱི་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད། ཁ་སང་བསྟན་འཛནི་བརནོ་འགྲུས་ལགས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཆ་ད་ེལའང་བོད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་འདུག 
ཕྱུ་པ་གོན་ནས་བོད་སྐད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ། ཁ་ོརང་ཚོ་ནས་ཀང་ང་ཚ་ོབོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ། འོན་ཀང་རྒྱ་གར་མྱི་སེར་
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རག་བསྡད་པ། ད་ེཁོངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་མྱི་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད། གཙོ་བོ་ང་
ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་གཏོང་ཐབས་བེད་རོགས་ཟེར་ནས། དེ་འད་གསུང་མཁན་འདུག འགོ་སོང་ང་ཚོས་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ང་ཐུག་ཏུ་ཡོང་བ་རེད། བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བོན་ལའང་མཇལ་འདུག ཁ་ོརང་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་གསུངས་སོང་། ཁ་ོརང་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ཆ་
ཚང་ཉན་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་བཀོད་མངགས་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་
ཚུལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོད་ན། བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་ཀང་རོགས་པ་བེད་དགོས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་བཀོད་མངགས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས་ལགས་
དབར་འབལེ་བ་བྱུང་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་སོབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་
ནང་ལག་པ་འཆང་ཆགོ་པ་བགྱིས། འདྱི་ཡང་ཞརོ་ལ་ཞུ་བཞག་ན་བསམས་བྱུང།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལ་དྭགས་ནས་ཡྱིན་པ་བ་ོབཟང་སལོ་མ་ལགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚསོ་ཞུས་པ་འདྱི་རདེ། ལས་ཀ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ས་མཚམས་འཛནི་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུས་པ་དེ། སྙན་ཞུ་འབོར་སོང་སྟེ། སྙན་ཞུའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རེད་
འདུག འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། 
འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཞག་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བ་དེའང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་བྱུང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག ལ་ོའགའ་ཤཤས་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་སྐད་ཆ་རེད་འདུག ང་ཚོར་
སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་པ་དའེྱི་ནང་དུ་འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་ཡོང་དུས། འདྱི་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་འག་ོ
དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཡོད་མ་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན་བསྡོམས་སོར་ ༥,༤༡༤,༡༦༧ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་
པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཟུར་འཛར་ཚང་མ་ཀོག་གནང་རགོས་གནངོས།  
ད་ེནས་ཤཤོག་གངས་ ༢༢༡ ཆགས་ཀྱི་འདུག སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་
རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་གྱི་བསྡོམས་ད་ེགསུང་རོགས་གནང། ༼སྱི་འཐུས་
ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་འདུག༽ 
དགངོས་དག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་གནས་རང་ཚགོས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེ
སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་གནས་རང་ཚོགས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེར་སོར་ 
༡,༢༥༦,༢༦༡ དརེ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ས་གནས་རང་ཚགོས་ཁག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སོར་ ༡,༢༥༦,༢༦༡ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་ 
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་
གོན་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ད་ེསོར་ ༡,༡༠༡,༥༧༠ 
སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་སོར་ ༡,༡༠༡,༥༧༠ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར་དགག་བ། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་
འབེལ་བ་ཡོད། ༢། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བེད་ཕོགས་ཟབ་སོང་། 
(BRIDGE Training) དེར་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ བར་དུ་སོར་ ༨༩༧,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་བཞག་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་
༢༢ བར་ལ་སོར་ ༡༠,༠༠༠ བཞག་འདུག ད་ལྟ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་༌༢༣ ལ་སོར་འབུམ་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་བཞག་འདུག དེར་
དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པོ་འཇོག་དགོས་པ་གང་རེད། ལོ་རེ་རེར་འོས་བསྡུའྱི་ཟབ་སོང་གང་སར་སྤྲད་འདུག ད་དུང་འོས་
བསྡུའྱི་ཟབ་སོང་སྤྲདོ་དགོས་པའྱི་ས་གནས་ག་པར་རདེ། ད་ེསྤྲདོ་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་། དམྱིགས་ཡུལབཅས་
པ་ཡདོ་ན་གསུང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་རྒྱུན་གོན་ཐགོ་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་སྐབས་སུ་གསུང་རགོས།  
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་སོར་ ༡,༡༠༡,༥༧༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་
འཁལོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེར་སོར་ 
༤,༤༧༣,༡༧༠ སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ ད་ལྟ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེར་རྒྱབ་ལངོས་འདུག་གམ། རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཀོག་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་འཆར་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་འགེལ་བཤད་སྙྱིང་བསྡུས་ཡོད་པ་དེ་སོགས་སང་ཞུས་ན་
འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ད་ེག་རང་མར་ཀོག་གནང་རོགས་
གནོངས།༽ "རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་རྣམ་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་སྱི་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
འསོ་བསྡུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་བ་ག་ོརགོས་སྤལེ་རྒྱུའྱི་ཟབ་སངོ་སྤྲདོ་རྒྱུ་དང་། ལས་བདེ་གསུམ་གྱི་ག་ཕོགས་སྤྲདོ་རྒྱུ།" 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འགྱིག་སངོ་ངམ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡ ལ་ "ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའཐུས་ཚོགས་
དང་། རང་ཚོགས། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི། ས་འག་ོབཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ལ་འགོ་གོན་གཏོང་དམྱིགས་ཆེད།" ཅེས་འཁོད་འདུག དེར་སོར་ ༤༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག འདྱི་ག་རེའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་
ནམ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་
ནས། འདྱི་རྱིས་འགོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱིར་རྒྱབ་ལོངས་འདུག་གམ།༽ དམྱིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཡྱིན་ངས་ཤཤེས་མ་སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་
ན་མར་ཀགོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འསོ་སྱིག་དོན་ཚན་ ༣༦ ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་འོག་སྱིད་སྐྱོང་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཕུད། ད་ེབྱིངས་ས་ཁག་གངས་ ༤༩ ཡྱི་ས་གནས་ཀྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུ་ལས་རྱིམ་ལོ་ལྟར་ཡོང་མུས་ལ་སོང་། འོས་བསྡུ་ཚོགས་མྱིའྱི་ལས་དོན་དང་། ལྷག་དོན་



55 

དཀའ་ཚེགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ད་ེས་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་སྐབས་འགོ་གོན་གཏོང་དམྱིགས་མེད་པར། དངོས་ཤུགས་
བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དཀའ་ངལ་རྱིམ་འཕྲད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དངོས་འབེལ་ལ་སོང་། འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་
ཐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཆདེ་འག་ོགོན་སྤོམ་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་སྐྱངོ་ཞུ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་ངམ། 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 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༢ 
པར་གསལ་བཤད་གནང་སོང་སྟེ། ང་ལ་གསལ་པ་ོཆགས་མ་སོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཟབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུ་དང་ལས་
བདེ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལ་སོར་ ༨༩༧,༠༠༠ ད་ེཕལ་ཆརེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་ལ་
ཟབ་སོང་ཡྱིན་ས་ཡོད། ད་ེདུས་ལས་བེད་ལ་གསོལ་ཕོགས་ཡོད་མེད་ངས་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་བེད་ཀྱི་གསོལ་
ཕགོས་ལ་སོར་འབུམ་ ༤༠ འཇགོ་དགསོ་མྱི་འདུག དརེ་ད་དུང་ཁ་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན་ངས་དརེ་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་འཆར་འབུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་འདུག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡ པོ་དེར། 
རྒྱབ་ལོངས་ཨང་ ༡༠ པ་དེ་གོང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་རེད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ཚར་བ་རེད། འོན་ཀང་རང་
འཇགས་ཁེར་བསྡད་འདུག "དཀའ་ཚགེས་ཅན་གྱི་འསོ་བསྡུ་ཚགོས་མྱིའྱི་ལས་དོད་དང་། ལྷག་དནོ་དཀའ་ཚགེས་ཅན་གྱི་ས་
ཁུལ་ཁག་ཏུ་ད་ེས་འོས་བསྡུ་ལས་དོན་སྐབས་འགོ་གོན་གཏོང་དམྱིགས་མེད་པར།" ཞེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་བཀའ་སྱི་
གཉྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མེད་དུས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་འདྱི་དགོས་ངེས་ཡྱིན་ན་བསམས་པ་
འད་ཞྱིག་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། གཅགོ་བ་དང་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་ཞུས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞྱིག་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ "འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུ་བེད་ཕོགས། 
(BRIDGE Training)" ཟེར་བ་དེ། ལ་ོད་ེག་རང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་
འདུག གལ་སྱིད་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འགེལ་བཤད་ད་ེའད་ཡོད་ན། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ནས་
ལན་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
      
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། ད་ེནས་བཀག་རྒྱུ་རེད་པཱ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་
དཀར་ལགས། རྒྱབ་ལངོས་ད་ེཀོག་གནང་རགོས་གནངོས། 
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སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྒྱབ་ལངོས་དང་འབལེ་ནས་གསལ་ཁ་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་
ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་འདུག་སྟ།ེ འདྱི་མཉམ་དུ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་དམྱིགས་བསལ་ནས་རེད་འདུག་
སྟ།ེ ཁ་ོརང་ཚོར་ (DRL) རོགས་ཚོགས་ནས་ཕག་རགོས་གནང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ས་རེད། བས་ཙང་རྒྱབ་ལངོས་ནང་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གསལ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་འཆར་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཟརེ་
ནའང་འད་འདུག གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་དེ། "ས་གནས་སོ་སོའ་ིའཐུས་ཚོགས་དང་། རང་
ཚགོས། འསོ་བསྡུའྱི་ཚགོས་མྱི། ས་འག་ོབཅས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འག་ོ
གོན་གཏོང་དམྱིགས་ཆེད།" ཟེར་བ་དེར་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་བྱིས་འདུག འོས་བསྡུ་ཆེན་མ་ོཡྱིན་ཞསེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱིས་མྱི་
འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་འོས་བསྡུ་ཆནེ་མ་ོམེད་པ་སོང་མར་གཅགོ་དགོས་རདེ་མདགོ་མདགོ་
གསུངས་སོང་། ད་ེརདེ་མྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ཚགེས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཟརེ་བ་ད།ེ འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུའང་
ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་དང་། ཀྲུ་ཀྲྱིང་། ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ལྟ་བུའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚ་ོའོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་
བས་བཞག་པ་གང་ཞྱིག ས་གནས་ད་ེདག་ལ་ས་གནས་རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་འསོ་འདམེས་
བེད་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེཚ་ོལ་མྱི་འག་ོདགོས་དུས་མྱི་ད་ེདག་གྱི་ག་ཆ་དང་ད་ེའདའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་དུ་བཞག་པ་
ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་གཅོག་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དེ། ངས་ད་ེག་རང་འདྱི་དགོས་དན་བསྡད་ཡོད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་འག་ོསྟངས་ཤཤྱིག་གྱི་ཆ་ནས་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་བཏང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རདེ་དན་སོང་། ད་ལྟ་ཕ་
གྱི་ནས་རྒྱབ་ལངོས་ཀོག་ཡངོ་དུས་ (DRL) གྱི་རདེ་འདུག་གསུང་དུས། དའེང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་མཁནེ་དགསོ་
ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ལན་གསལ་པ་ོམེད་པ་དང་། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Power 

Point) བརྒྱུད་ནས་བསྟན་ཡོད་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད་ཟེར་ནས་ག་རེ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་
གཏང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མཁནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེད་ལྟ་གསལ་པ་ོམཁནེ་
གྱི་མེད་ན། ད་ལྟའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་དགོས་འདུག 
རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱིར་ད་ལྟ་རང་མཇུག་སྱིལ་དགོས་པ་
གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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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་ེབརནེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་འདདོ་ཡདོ་པ་ད་ེགོང་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་། འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི། ས་འག་ོད་ེཚོས་དམྱིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་འག་ོགོན་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དེ། བས་ཙང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ད་ོསྣང་མ་བྱུང་བ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། ད་ོསྣང་
བྱུང་ཡདོ་ན་ད་ེརྱིང་ངས་ལན་རྒྱག་ཆགོ་ཆགོ་ཅྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ཡྱིན་དུས་ད་ོསྣང་ཆུང་ཅན་ཏན་ཏན་
བྱུང་འདུག དེར་འགེལ་བཤད་ག་རེ་བསྐྱོན་འདུག་ཟེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "(DRL) ནས་" ཞེས་གསུངས་འདུག (DRL) 
ནས་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་ད་གྱིན་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མགོ་འཐོམ་པ་དེ་འདྱིའྱི་རྐྱེན་པས་རེད། (DRL) ཡྱི་རོགས་ཚོགས་ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་
འགོའ་ིནང་དུ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་ལ་འཁེར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་རད་གཅོད་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། ང་ཚོས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་
ཐགོ་ནས་ག་ོསྐབས་ཤཤྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རྒྱབ་ལངོས་ཨང་ ༡༡ ཀ་པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། "ས་གནས་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་རྣམས་ལ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ག་ོརགོས་སྤལེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སོང་བརྡར་ཁང་ (Guwahati) དང་ལྡྱི་ལྱི་གཉྱིས་སུ་ཟབ་སོང་སྤྲོད་
རྒྱུ།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནད་དོན་ལ་བང་ཤར་ (Guwahati) ཁུལ་དུ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་ལ་
ཉྱིན་གངས་ ༢༨ ལ་སོར་འབུམ་ ༡༢ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འག་ོགོན་ལ་ཉྱིན་
གངས་ ༢༨ ལ་སོར་འབུམ་ ༡༢ བཀའ་འཁོལ་ཞུས་འདུག ལས་བེད་ཀྱི་ལམ་གོན་དང་། ཟུར་ཕོགས། གནམ་ག་སོགས་ཀྱི་
འགོ་གོན་ལ་སོར་འབུམ་ ༤ ཞུས་འདུག འོས་བསྡུའྱི་ཤེས་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བོད་སྒྱུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོར་
འབུམ་ ༣ ཞུས་འདུག ལས་བདེ་གསུམ་གྱི་ཟླ་བ་ ༤ ནས་ ༡༢ བར་གྱི་ཕོགས་ད་ེལ་སོར་ ༩༧༣,༡༧༠ ཞུས་འདུག གལ་
ཏ་ེདངུལ་ད་ེརོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཡྱིན་ན་མར་གཅོག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རོགས་དངུལ་གཏན་ཁལེ་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསོ་ཚོགས་ནས་གཅོག་ཆགོ་གྱི་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གཏན་ཁལེ་མ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྤོར་གཅོག་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
གནང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་
ཞུས་ནས། འདྱི་རྱིས་འག་ོགང་གྱི་ནང་དུ་འག་ོདགསོ་རསེ་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་ད་ེས་ོཕསེ་ནས་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། རསེ་ལ་ལན་གནང་རྒྱུ་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ 
རྣམ་པས་ཐག་གཅདོ་གནང་རྒྱུར་ཁད་པར་འདུག་སྙམ།  
དེ་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། ལས་བེད་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་གྱི་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་བཀའ་འཁོལ་སོར་ ༤,༤༥༩,༨༧༢ སོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཤཤྱིག་དང་འབལེ་ནས་ཚིག་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན། 
བཀའ་ཤག་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་དན་གྱི་འདུག ངའྱི་ག་ར་ེཞུ་
འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། ས་ལ་ོང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་
པའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་ཉམས་མོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བསོགས་ཡོད་པ་དང་། དེར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་ཁག་
ཅྱིག་ལ་སེམས་ཚོར་ཆེན་པ་ོབྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་དང་། ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེགཅྱིག་ལྕགོས་བ་རྒྱུའྱི་
གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལོར་གནས་བབ་དེའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འཕྲད་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་སང་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞསེ་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེ
ན། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་ལ་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཆ་ཡོད་མ་རེད། 
ཁ་ོརང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་ད་ེདུས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཅྱིག་ལྕོགས་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལ་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ལས་དནོ་འདྱི་ལྟ་བུར་དགངོས་པ་མ་བཞསེ་པ་
ཡྱིན་ན། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགལ་ཟླ་དང་། ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་བར་ཆད་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་ཕོགས་མང་པ་ོ
ནས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་མང་པོ་
ཡོད་པ། འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ན་ལ་ོ ༥ ནང་དུ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་གཏོགས། རྒྱུན་དུ་ལས་ཀ་
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ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དེ། གང་ལྟར་དགོངས་པ་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
འཕྲད་གཞྱི་འདུག ན་ནྱིང་རོད་རྙགོ་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་འཁོལ་
རག་ཡོད་མ་རེད། ཉ་ེཆར་ཛ་དག་ཐོག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དྲུང་གྱི་གནས་སྟངས་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་བཞུགས་
བསྡད་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་ལྟ་ཡོང་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་སྤྲོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས། 
ཁ་ོརང་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་ནའང་། ལས་དོན་གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་དུས་ཁོང་ལ་གནོན་
ཤུགས་སྤྲད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། བཙན་
བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་
བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་དྲུང་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཕར་ལན་རྒྱག་
དགོས་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་ལ་ཡྱིན་ཙང་ལན་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ། བས་ཙང་དཀའ་ངལ་རབ་དང་
རྱིམ་པ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་འདུག མ་འངོས་པར་འསོ་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི་དང་། ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་
ཚགོས་གཙ་ོགཅྱིག་ལྕགོས་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལོའ་ིཉམས་མོང་ལ་བལྟས་ན་ང་ཚོར་འགལ་རྐྱེན་ཆནེ་པ་ོའཕྲད་ཡོད་པ་རདེ། 
བས་ཙང་དེར་ངསེ་པར་དུ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་དབ་ེབ་ཞྱིག་འབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ག་ོགནས་གཅྱིག་འབལེ་བ་
མེད་ནའང་གོ་གནས་གཞན་པ་ད་ེབེད་སོད་བཏང་ནས་གཤམ་འོག་གྱི་ལས་བེད་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་དང་འགལ་རྐྱེན་
སྤྲད་པ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་སང་ལ་འཛནི་སྐྱོང་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
རྒྱུ་གནད་འགག་རདེ་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་། ད་ལྟ་ལངས་སྡོད་པའྱི་སྱིད་
སྐྱོང་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལའང་འཁོར་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས་མེད། བསམ་བོར་འཁོར་བའྱི་གནས་
སྟངས་དང་རྒྱུ་མཚན་མ་འད་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཉྱིས་
གཅྱིག་ལྕོགས་བས་ནས། གཙ་ོབ་ོབསྱི་ཚགས་རང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མེད་འགོ། གང་ལྟར་ལོ་མང་འདྱི་ལྟར་ཕྱིན་པ་རེད། 
མ་འོངས་པར་འགན་འཛནི་གཅྱིག་གྱི་ག་ཆ་འཐོལ་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ག་ཆ་འད་པ་ོའག་ོསོང་འཕར་མ་ཞ་ེདག་ཆེན་
པ་ོད་ེའད་མ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ག་ཆ་སྤྲོད་དགོས་དུས་སོར་འབུམ་གསུམ་བཞྱིའྱི་འདང་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོདང་། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་སྱི་
ཁབ་འགན་འཛིན་ཟུར་དུ་བྱུང་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་མ་འཕྲད་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་ལམ་སང་འདྱི་འད་ཞྱིག་
བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟས་ཡོང་དུས། ད་ལྟ་བསྐོས་བཞག་པའྱི་ལས་བདེ་འདེམས་ལྷན་དང་
འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གཅྱིག་ལྕོགས་དེ། འདེམས་ལྷན་གྱི་ཚོགས་གཙོ་ལ་བསྐོས་ཡྱིན་ནམ། འོས་བསྡུའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་
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འཛིན་ལ་བསྐོས་ཡྱིན། དེར་དབ་ེབ་འབེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཐོག་མར་ག་རེའྱི་སང་ལ་བསྐསོ་ཡྱིན་པ་ཧ་ག་ོན། གཞན་པ་དེར་
སྐ་ོརོགས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། འགོ་སྟངས་གཅྱིག་རེད། ད་ཆ་གཉྱིས་ཀ་གཅྱིག་ལྕོགས་བསྐོས་བཞག་ཡོད་དུས། ད་ཡོད་ཚོགས་
གཙོའྱི་དུས་ཡུན་མ་ཚང་བར་དུ། དབ་ེབ་ལམ་སང་འབེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དུས་ཡུན་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་
དུས་སྐབས་ད་ེདུས་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། འགན་འཛིན་ལོགས་ཀར་བསྐོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད། 
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ལའང་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༤,༤༥༩,༨༧༢ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ལས་བེད་འདམེས་ལྷན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སྙན་སནོ་གནང་རོགས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་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་ོམཆགོ ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ 
༨,༥༢༠,༥༩༠ དརེ་སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་སོན་རྱིས་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོགཞྱིར་བཞག་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། དེར་དམྱིགས་བསལ་ཁ་ཐུག་ལན་རྒྱག་
མཁན་ཡོད་མ་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ན། དེར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སོན་
རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཀང་དའེྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་གནང་མ་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་རྒྱུར། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདོན་ཚན་ལྔ་པ། ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མཐངོ་ཚུལ། ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེམར་བཀགས་ནས། དའེྱི་རསེ་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "༣༽ རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་། ལས་བདེ་ཟབ་སོང་གྱི་ཆདེ་དུ་ད་ེས་དང་
མྱི་འད་བར་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོགཏངོ་འཆར་ཡོད་མོད། འནོ་ཀང་དངུལ་འབརོ་ཆནེ་པའོ་ིལས་གཞྱི་དརེ་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་
མྱི་གསལ་པས། འབེལ་ཡོད་རྱིས་པ་དང་ལས་བེད་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་འདྱི་རད་ཞུས་སྐབས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་
ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲུང་ཆེ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་འབེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་སྡེ་ཚན་དང་མྱི་སྣ་ཁག་དང་



61 

འབལེ་མོལ་བས་ཏ་ེགཞྱི་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་གཏན་འཁལེ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བརོད་མདོ། ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། 
ཐོག་མར་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕྲ་བཟ་ོའགོད་དགོས་རྒྱུ་ནྱི་སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཡྱིན་པ་བརོད་མ་དགོས་པས། རོགས་
དངུལ་རག་པ་ལ་བརེན་ཏ་ེགཞྱི་ནས་ལས་འཆར་བཟ་ོབ་ནྱི་འོས་འཚམས་མ་མཐོང་བས་རེས་སུ་ད་ོནན་གནང་གལ།" ཞེས་
འཁོད་འདུག ཁ་སང་ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལས་འཆར་དེར་གནད་དནོ་ཞྱིབ་ཕྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་དུས། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ་ནང་གསེས་ ༣ པ་
ཡྱིན་ས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ན་རེས་ལ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་གོང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་དུས། 
སང་ཉྱིན་ཚགོས་གཙོས་དརེ་མཚན་རགས་བསྐྱནོ་དགསོ་དུས། དའེྱི་ནང་དུ་མཆན་འགདོ་གནང་དགསོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ལག་བསྟར་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་
ལག་བསྟར་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སོར་ ༨,༥༢༠,༥༩༠ཤསྱི་མོས་ཐོག་
ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤ 
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཁབ་རྱིས་གཞྱིས་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་སོར་ ༡༣,༡༡༡,༥༨༠ 
རདེ་འདུག དརེ་སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དུས་ཚདོ་ཞ་ེདག་མེད་པར་ཆ་ཤས་མང་པ་ོལེན་དགོས་ཆགས་སོང་། གོས་ཚགོས་སནོ་མའྱི་
ནང་དུ་ཆ་ཤས་ཞེ་དག་བངས་མེད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་འབོར་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ལ་ལས་བདེ་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་དང་། སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་པ། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་
གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་ཤེས་ཚོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ལས་འཆར་བསྱིགས་བཞག་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཏག་
ཏག་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བར་སྐབས་ང་ཚོས་ཟུར་འཛར་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཐ་ན་སྱི་མྱི་
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དང་བརྒྱ་དཔོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་ད་ེཚོ་ལའང་རྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ། གང་ལྟར་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་བཀོད་ནས་
ལས་འབོར་རྦད་ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་ཆགས་ནས། དངསོ་གནས་ཀྱི་རྱིས་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་པའྱི་སྡ་ེཚན་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེདག་ལྷག་པའྱི་ཉནེ་
ཁ་ཡོད་པ། ཙ་གེ་ཙིག་གེ་ད་ེཚོར་མགོ་འཁོར་བའྱི་ཉེན་ཁ་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་དཔད་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་དེ། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་དེར་
གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ཐོག་དྱི་བ་གང་ཡང་མེད། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་དབུས་དང་སྡ་ེཚན་
ཚང་མར་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ོནན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུར། མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བེད་
དུས། ས་ལོར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་བར་དུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མེད་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པར་ངོས་འཛིན་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བེད་སོད་གནང་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོ་རྱིས་དང་མཐུན་མྱིན་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ད་ོནན་པ་ོགནང་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་ད་ེད་ོནན་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ག་ོརྒྱུ་
ཡོད་རེད། ཁང་པ་གཅྱིག་ལ་གོག་གྱི་ (Bulb) གངས་ ༤ ཉོས་ཡོད་ཟེར་དུས། གོག་ (Bulb) གངས་ ༤ དེ་ག་པར་ཡོད། 
ཁང་པའྱི་སོ་ཕེ་ཤོག བལྟ་རུ་འགོ་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ད་རེས་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་ངསེ་པར་དུ་ད་ོནན་པ་ོགནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འབོར་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། 
ལས་འབོར་དང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ དང་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ས་མྱིག་གཏན་འབེབས་བས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ལས་འབོར་དང་འབལེ་ནས་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ད་ེཚ་ོཡར་བཅུག་ཡོད་ཐད་ཁ་སང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ོབདག་ས་ོས་ོས་གནས་ལ་སྡདོ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ས་གནས་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ལ་ོཚད་འགག་
རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ཆ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། ས་གནས་ལའང་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་བེད་མཁན་རག་དང་མ་རག་གྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྐྱེན་པས་མ་འངོས་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་རདེ་ཟེར་ནས། ས་གནས་སྦེལ་ཀོབ་དང་། ཧོན་
སུར། བཀྲ་ཤྱིས་དཔལ་འཁྱིལ་བཅས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་འབོར་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
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པ་ཚ་ོས་གནས་སུ་ཕགོས་བསྐྱདོ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱི་སྐརོ་བསམ་ཚུལ་ཡངོ་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལས་བསྡམོས་ནང་
དུའང་གསལ་བསྡད་འདུག ངག་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་། རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱིས་གཙ་ོབ་ོདབུས་ལས་ཁུངས་དང་ཡན་ལག་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་རྱིས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། (Camp) གྱི་སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔོན་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ། ས་གནས་རང་ནང་ནས་
ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་གནས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕར་ཚུར་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། རོགས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། ས་གནས་ལ་དངུལ་ཡོད་པ་དའེང་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་རེད། (Camp) ས་ོསོར་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེ
མྱི་མང་གྱི་རདེ། མྱི་མང་ལ་ (Camp) གྱི་སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔནོ་ས་ོསོས་རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་འདྱི་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ལས་བེད་ཀྱི་ལས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩ དང་། ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་རྱིས་ཞྱིབ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ (Camp) སྱི་མྱི་དང་བརྒྱ་དཔནོ་ཚང་མར་རྱིས་ཞྱིབ་བདེ་དགསོ་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་བདེ་ཀང་
མང་རུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་པ་ཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་སྐབས་སནོ་མས་ཚན་པ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་
ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བས་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསལོ་ལྕགོ་ལ་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ། འཛནི་སྐྱོང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་ག་ར་ེནང་ཚུད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་མར་འབུལ་རྒྱུར་བང་བསྱིགས་ཚར་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༡༣,༡༡༡,༥༨༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། སྱི་ཁབ་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་བསྡོམས་སོར་ 
༢,༩༢༣,༦༢༦ རདེ་འདུག སནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་ཁབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སོར་ ༢,༩༢༣,༦༢༦ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༨ 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་འདྱི། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་
གེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡདོ།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། ལྷ་ོཕགོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་འབོར་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས ་བསྡོམས་སོར་ 
༣,༧༠༩,༧༣༠ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དརེ་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༣,༧༠༩,༧༣༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། ལྷ་ོཕགོས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལྷོ་ཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་སོར་ ༡༡༨,༢༨༩། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལྷ་ོཕོགས་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་བསྡོམས་སོར་ ༡༡༨,༢༨༩ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་
ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སོན་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས ་བསྡོམས་སོར་ 
༡,༩༢༩,༦༢༣ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
བལ་ཡུལ་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༡,༩༢༩,༦༢༣ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་
ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ 
༥,༦༡༩,༧༣༡། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གོན་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་སརོ་ ༥,༦༡༩,༧༣༡ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས། བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་
ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡམོས་འབོར་སྙན་སནོ་གནང་རགོས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་
བསྡམོས་སོར་ ༡༥༡,༨༠༠། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བད་ེསྐྱྱིད་གྱིང་རྱིས་ཞྱིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༡༥༡,༨༠༠ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་བུ་རྡ་ོར་ེལགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
རྒྱུན་གནོ་སནོ་རྱིས་བསྡམོས་འབོར་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་བུ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསྡོམས་སོར་ ༦༡,༣༣༨,༨༣༠ རེད་
འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སྤརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེ་བའྱི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡདོ་རདེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་མང་
པ་ོཞྱིག དའེྱི་སནོ་ནས་བདོ་ཀྱི་ཐབེས་ར་ (Tibet Fund) ལ་སགོས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགསོ་
པ་དང། བཀའ་ཤག་གངོ་མས་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་བངས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་ཀང་
གསུངས་སོང་། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་སེབས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱུན་གོན་ནམ་འགོ་གོན་སྤྲོད་
དགསོ་པ་དང་། ད་ེདང་ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་ན་འགའ་ཤས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༦ སྤྲདོ་དགོས་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ། ང་རང་གྱིས་བསམས་ན་ཤ་ཁུ་ཤ་འཐྱིམ་མ་ཡོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིང་གྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་དའེྱི་སང་ལ། ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་ལེན་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཡང་ན་སནོ་མ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚའོྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡངོ་
བར་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་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 ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། སནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་
སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་རེས་སུ། འཕྲོས་དོན་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོས་འཆད་དགོས་
པར་དུས་ཚོད་ཞུ་དུས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སྐབས་སུ་ཤཤོད་ཤོག་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོདེར། ཁ་
སང་དང་པོ་ངས་བསྱི་ཚགས་སྐོར་ལ་ཞུས་པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆེ་ས་ནས་བསྱི་
ཚགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་དུས། ལས་བེད་གངས་ ༢ བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་
གསུངས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བེད་གཉྱིས་
དང་འབེལ་ནས་འགེལ་བཤད་སྐྱོན་གྱི་འདུག་སྟེ། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འགེལ་བཤད་ནང་དུ་ ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་ད་ེའདའྱི་རྐྱེན་པས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་
འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐུག་འདུག བོད་དོན་ཆེད་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཐུག་འདུག་ཅེས་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། ཕག་ལས་དངོས་སུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་དྱིལ་བསགས་དང་། བོད་དོན་གྱི་ལས་འགུལ། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་དོན་
གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཤམ་འགོ་ལས་བེད་ཀྱིས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཆ་ེས་ནས་བསྱི་ཚགས་གནང་
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བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་རེད། ད་ེནས་ལས་འཆར་གཅྱིག་པུ་ལ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ལས་
འཆར་གཅྱིག་པུར་བསྱི་ཚགས་གནང་བ་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པ་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་སར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། བསྱི་
ཚགས་གནང་བར་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འད་ཡོད་ན་
བཞེས་ཐུབ་ན། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་
གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ས་ོསོས་མཐོང་གྱི་འདུག དརེ་བསྐྱར་དུ་དགོངས་པ་ཞྱིག་
བཞེས་ཐུབ་པ་ཡདོ་ན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་སྐོར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤེས་
རྱིག་གྱི་སོབ་ཡནོ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་ངས་ཟརེ་སངོ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སངོ་། ངས་ད་ེཞུས་མེད། ཤེས་
རྱིག་སོབ་ཡོན་ད་ེདགོས་མྱི་འདུག་ཞུས་མེད། ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་འདང་གྱི་ཡོད་
པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བུན་གཏོང་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ད་ེབེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚོར་ཕན་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས། འདྱི་གསལ་པ་ོབཟོས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་
ནང་ཡོད་ཙང་། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རེ་ཕུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་ཕན་ཐོགས་ས་རེད། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ངས་བསྐྱར་དུ་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སོབ་ཡོན་རང་འཇགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བུན་གཏོང་ལས་
གཞྱིའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གལ་སྱིད་ལ་ོ ༥ རྱིང་དཔ་དངུལ་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། སྱིར་
བཏང་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་རྒྱག་དུས་ང་ཡོད་མ་རེད། ས་ོསོས་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འགེལ་བཤད་གནང་
བར་སོ་སོས་གོ་བ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ ༣ མཚམས་ལ་མར་འབེལ་བ་བས་ནས། ཁེད་རང་ཚོས་སྤྲོད་
ཐུབ་ན་སྤྲོད་ཤོག་མ་གཏོགས། ཉེན་བརྡ་འད་ཞྱིག ཚིག་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཉེན་བརྡ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལྟར་ད་ོབདག་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས། ལ་ོགསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ། ད་ེནས་ལ་ོལྔ་པར་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེང་ག་ར་ེབས་
ནས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། ངས་ནོར་མེད་ན་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་ཏོག་ཙམ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་འདྱི་ཡར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་ག་རེ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རང་
འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་ག་ར་ེགནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསོ་སོའ་ིསེམས་ནང་དུ་ད་དུང་སེབས་
ཐུབ་མ་སོང་། དརེ་བསྐྱར་དུ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ལ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ལ་སྱིད་སྐྱངོ་གྱི་ངསོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་གནང་
སོང་། ཁེད་རང་ཚསོ་སམེས་ཁལ་བདེ་དགོས་མ་རདེ། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ད་ེཁ་ོརང་གྱིས་གམོ་པ་སྤསོ་ནས་གཡང་མཐངོ་བ་
དང་། གཡང་ནང་དུ་མཆངོ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ག་ར་ེགསུངས་
སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་སུ་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་རདེ་ཅསེ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། དངུལ་འགན་བསྡུར་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
བེད་ཀྱི་ཡོད། གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། སོན་མ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་དཔལ་འབོར་སེར་བདག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་
རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་རདེ། ད་ེཚསོ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་གསོལ་མགོན་ཁང་ དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Hotel Tibet) ད་ེསེར་བདག་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྙོག་གེང་མང་པ་ོ
ཡོད་རེད། ངན་པ་ལག་སེལ་བས་སོང་། ང་ོཤེས་བསྱིགས་སོང་ཟེར་ནས། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་ད་ེདངུལ་འགན་བསྡུར་གྱི་ལམ་
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ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ངན་པ་ལག་སེལ་ཐོག་ནས་ (Hotel Tibet) ད་ེགང་ཟག་དརེ་སྤྲད་སོང་ཟེར་བའྱི་ནག་ཉེས་ད་ེད་དུང་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་ནན་ཏན་ཞུ་རྒྱུར། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དེར་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་
འཁེར་ཡོང་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་ནས་འཁེར་རྒྱུ་གསུངས་སོང་སྟེ། དེ་འཁུར་ཡོང་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་དཔལ་འབོར་
འགན་བསྡུར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོདང་གཞག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དང་པ་ོདང་གཞག་གནང་
རོགས་གནོངས། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་དང་། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གཉྱིས་
ཀྱིས་ངན་པ་ལག་སེལ་གྱི་ལས་ཀ་དེ་འད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནག་ཉེས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འད་མ་ཡོང་བ་དང་པོ་ནས་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག སནོ་གྱི་ལས་འཆར་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་སྡུག་པ་ཞྱིག་མ་ཡངོ་བ་བདེ་དགོས་འདུག  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕལ་ཆརེ་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་འགན་བཞེས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ཡྱིན་ས་རདེ། ཤེས་རྱིག་ཁུངས་ནང་
དངུལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས། ངས་ནརོ་མེད་ན་གསར་འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཤེས་མ་སོང་། གང་ལྟར་
ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེག་རདེ་ཅ་ེན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དངུལ་ཡོད་མ་རདེ། ཧ་ཅང་དངངས་སྐྲག་ཚ་པ་ོཡོད་
པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུས། སྱིར་བཏང་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་དངུལ་དེ་
བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་མར་ཆག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཤེས་རྱིག་དེར་ཉེན་ཁ་ལྱིད་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་པ་གསུངས། ད་ེནས་འགེལ་བཤད་མར་སྐྱོན་དུས་དོན་ཚན་གཉྱིས་ཤྱིག་དངས་སོང་། འདྱི་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་ཐུབ་
ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཉྱིས་མཐོང་བ་དང་རྦད་ད་ེདངངས་སྐྲག་ལངས་ནས། གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་
འཚབ་བྱུང་སོང་གསུངས་པ་རེད། དོན་ང་ོམ་འགེལ་བཤད་མར་རྒྱག་ཡོང་དུས་ཉེན་ཁ་ཞེ་དག་མེད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གསལ་བསགས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོཞྱིབ་
འཇུག་ཡག་པ་ོབོས། འདྱི་ལྟ་བུ་གསལ་བསགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། གསལ་བསགས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ལམ་སྟོན་
གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོགནང་ནས་མར་སྱི་ཚགོས་ཕྲདོ་ལ་གསུང་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དེ་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་དོ་ཕོག་མྱི་ཡོང་བ། སྱི་ཚོགས་ལྷྱིང་འཇགས་ཡོང་བར་ཕན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་བཅར་ནས་ལས་བསྡོམས་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། དྱི་བ་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། གོང་དུ་ངས་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་བཞུགས་མྱི་འདུག ངས་ཁོང་ཕེབས་ཀྱི་མ་རེད་
བསམས་ནས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། སུད་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་གནང་གྱི་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་སྐོར་ཞུ་རྒྱུར། ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ཚོས་བ་ོའཚབ་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག 
སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་། ནོར་བཅོས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཞེ་དག་ཅྱིག་འགགས་ནས། བུ་
ཕྲུག་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་ཡར་འཇུག་དགོས་དུས། དའེྱི་སྐབས་སུའང་དཔ་དབེ་མར་མ་སབེས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་
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འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འད་མ་ཡོང་བ་གནང་རོགས་ཞུ་དུས། དེའྱི་ལན་དུ་ "སྱིར་བཏང་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་
གསར་སྐྱེས་ཟླ་བ་དྲུག་ལོན་ནས་དཔ་དབེ་གསར་བཟ་ོཆོག་པ་ལས། ད་ེདག་ལ་དངུལ་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་དགོས་པར། རང་
ལོ་དྲུག་སོན་རེས་དཔ་དངུལ་འབུལ་དགོས་རེད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསར་པ་སྐྱེས་
ནས་ཟླ་བ་དྲུག་སོན་མཚམས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཆོག་པའྱི་གསལ་བསགས་ད་ེམྱི་མང་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་རེད་དམ། མྱི་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག སོ་སོ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ལོ་དྲུག་ཟྱིན་རེས་
གཞྱི་ནས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་དྲུག་ནས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་མར་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་སུད་ཚངོ་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེངས་ཕག་རགོས་ཀྱིས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ཡྱིན་ནའང་། ཉ་ེཆར་ང་ལ་སུད་ཚངོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་
མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཞལ་པར་འབརོ་སངོ་། ངས་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། ཁ་ོརང་ཚསོ་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། 
ད་ལྟ་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐ་ོརྒྱུ་རེད་འདུག སུད་ཚོང་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་རེད། ད་ེདག་གྱིས་ཉྱིན་རེར་ག་ར་ེགནང་གྱི་རེད་གསུང་གྱི་འདུག 
དེ་ལས་ཁོ་རང་ཚོར་ (Ludhiana) ལ་ལས་བེད་བཙུགས་ཏུ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཁོ་རང་གྱིས་ལས་ཀ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དེར་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་
དམ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ལྷག་པར་དུ་དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་
པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་གདངོ་སྟོན་དགོས་པ་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དང་བངས་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུའང། མཐ་ོདམའ་དང་། རྱིང་
ཙམ་ཐུང་ཙམ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ད་ེཚ་ོལ་གནོན་ཤུགས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་
དུས་ཐོག་སྤྲོད་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གནངོས། དུས་ཚོད་དང་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ནའང། ད་དུང་སྐོར་བ་འད་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ད་ེའདའང་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་མ་གནང་བར་ཁ་ོརང་ལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཐོག་མར་
སྤྲདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང།  
ད་ེནས་འདྱིར་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པ་ོདརེ། ཟུར་འཛར་དང་པའོ་ི ༡ ལས་བདེ་རྒས་ཡོལ་རྣམ་པའྱི་
རྒས་ཕོགས། ལས་བེད་རྒས་ཡོལ་བ་ག་ཚོད་ལ་རྒས་ཕགོས་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་བདེ་རྒས་ཡོལ་བ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་
ང་ཚསོ་གས་ོསྐྱངོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁ་སང་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་སོང།  ད་ལྟ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་གངས་ 
༨ ལ། སྱིར་བཏང་ཡོང་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་མེད་དེ། གང་ལྟར་ལས་བེད་གངས་ ༨ ལ་ག་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
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སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ས་ོརྒྱག་འག་ོདུས། ཁེད་རང་ཚོར་ག་ཆ་འདྱི་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན། ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་འདྱི་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ནས་སྙན་སེང་ཞུས་ཚར་རེད་དམ། ཡང་ན། ལས་བེད་ད་ེཚོའྱི་ག་ཆ་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཚར་བ་རེད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་པ་དེར། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་
ནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་རྣམ་པ་མར་ཕྱིར་འབུད་བས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཁངོ་རྣམ་པས་ཀང་དང་ལེན་བས་ནས་མར་ཕབེས་པ་
རེད། མར་ཕེབས་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་རེས་སུ་སར་ཡང་ཡར་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མར་ཕེབས་པའྱི་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་རྱིང་ལ་ག་ཆ་ད་ེགནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་གནང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གལ་སྱིད་ག་ཆ་ད་ེགནང་ཡོད་
པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཟླ་བ་གཉྱིས་རྱིང་མར་ཕེབས་པ་ད་ེགུང་གསེང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡོད་པ་རེད་དམ། གང་ལྟར་ངོས་
འཛིན་གང་འད་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཀྱི་ག་ཆའྱི་ནང་དུ་གུང་གསེང་དང། ཐོབ་གསེང་བཅས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རདེ། ཁངོ་རྣམ་པས་ཟླ་བ་གཉྱིས་རྱིང་མར་ཕབེས་ཕྱིན་པ་ད་ེཐབོ་གསེང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་རདེ་དམ། གུང་གསེང་ལ་ངསོ་
འཛིན་ཞུས་པ་རེད། དེར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ནས་མཇུག་ལ་བཀའ་
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་ཐད་ཀར་
བང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མས་དེར་ཐབས་ཤེས་གནང་
ཡོད་པ་དང།  བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མས་དངུལ་ཐད་ཀར་
བང་རྒྱུ་ད་ེཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བངས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་
ཡོད་རེད། དེར་གཞན་འགོ་གོན་དེ་འད་གང་ཡང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དངུལ་གང་རག་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ། གཞན་ལ་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཆ་གཅྱིག་དང། མང་བ་ཞྱིག་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཁ་སང་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་
ཞུས་ཡྱིན་བསམས་སོང། གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་ནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༤ ཞྱིག་
ཡོང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཐག་མ་ཆོད་པར་སོང། ད་
ལྟའྱི་རྱིང་ལྡྱི་ལྱིར་རེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ (USAID) གྱི་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་གང་ཞུས་པ་ད་ེ
ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ད་ལྟ་ཐད་ཀར་དངུལ་བང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། འདྱིའྱི་སོན་ལ་ཐད་ཀར་དངུལ་བངས་བཞག་
པ་ད་ེད་ལྟ་གཙང་མ་ཆགས་མྱི་འདུག སོར་འབུམ་ ༤ ཡྱི་གནས་སྟངས་དེའང་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སོར་འབུམ་ 
༤ གནས་སྟངས་གཙང་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཐད་ཀར་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། ཐད་ཀར་དངུལ་བང་རྒྱུ་དའེང་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་། སྱིད་སྐྱོང་དབར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང། ཡྱིན་
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ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ཐད་ཀར་དངུལ་བང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེཚང་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མཁེན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ད་རེས་ཨ་རྱིར་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་ཆེད་མངགས་འབེལ་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཁྱིད་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ལས་དོན་འདྱིར་རྒྱུས་མངའ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཀ་བེད་མྱི་ཤེས་པ། ག་རེ་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་དམ་
མེད། གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཧ་མྱི་ག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་བེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤལེ་
རྒྱུ་དང། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་སགོས་ཤེས་པའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱི་ཞུས་ཡོད།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཁ་སང་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་མཇལ་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚ་ོའདྱིར་
ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱིའྱི་ཐོག་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་སོང། ང་ཚོའྱི་བསམ་བའོ་ིནང་དུ་ཐད་ཀར་དངུལ་ག་ཚོད་ལེན་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ནའང་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཐད་ཀར་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ལེན་
རོགས་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡང་ང་ཚོས་བཀག་བསྡད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཤེས་ན། ག་ཚོད་
ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་ཁྱིམས་དང་། སྱིག་གཞྱི། ཆ་རྐྱེན་ད་ེའད་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཨ་རྱི་དོན་
གཅོད་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུའང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་རད་གཅོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ (USAID Forward) ཟེར་ནས་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཏོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ (USAID Forward) ཟརེ་བ་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། ཐ་སྙད་འདྱི་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ལས་གཞྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གལ་སྱིད་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་ས་དརེ་དངུལ་
བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ། ལས་དོན་རོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ། སྙན་ཐ་ོབཟ་ོརྒྱུ་བཅས་སོ་སོ་རང་གྱིས་བེད་ཐུབ་
པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེའད་ལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རེད་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་
བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འདའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞྱིག་ཚང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཐད་ཀར་བང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་མཐུན་རྐྱནེ་ཚང་དགསོ་པ་དང། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། དརེ་ང་
ཚོས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེ་ས་དེ་འད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མཚམས་
འཇགོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བསྱི་ཚགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བདེ་གཉྱིས་ད་ེམྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
གསུངས་སོང། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་དང་སྦར་སྱིལ་
དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ཟྱིན་པ་རདེ། བསྐྱར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཐུགས་འཚབ་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། ང་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་
ལས་བེད་གསར་པ་བཞག་པ་དེས་དོན་ལ་འཁོལ་བ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀའྱི་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེས་ནས་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོརྒྱུ་མ་གཏོགས། དངུལ་འག་ོགོན་ཕར་མ་བཏང་ནས་བེད་མེད་འག་ོརྒྱུ་དང་། བསྱི་ཚགས་མ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤེས་རྱིག་སོབ་ཡོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱི་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་མེད། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ད་ེབེད་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་སོབ་ཡནོ་སྤྲདོ་སྟངས་རང་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས་ཚགོས་འདུ་ཐེངས་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཚགོས་པ་
རེད་ད་ེད་ལོའ་ིསོན་རྱིས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་དུས་མཚམས་ལ་སེབ་ཡོང་དུས། ད་ལོའ་ིརྱིང་འགྱུར་བ་གཏོང་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། མ་འོངས་
པར་འགྱུར་བ་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་པ་ད་ེཚོ། བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚང་མར་དཔལ་
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འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ས་གནས་ཁག་ནས་མང་པོ་གོ་ཡྱི་འདུག བོད་ལ་དཔལ་
འབོར་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ཚོར། ཕ་མ་དང་ཐག་རྱིང་པ་ོབསྡད་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུག་མ་མོང་བར་
བརེན། ཕྲུ་གུར་བརེ་བ་སྤྲད་རྒྱུ་འདྱི་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་འད་ཞྱིག་བས་ནས། འདྱི་ནས་ཀང་ཤེས་ཡོན་གྱི་རོགས་རམ་
ཞྱིག་རག ཕ་མས་གཅྱིག་གཏོང་དུས། ཕྲུ་གུ་བསམ་བོ་གཏོང་ཤེས་མཁན་ད་ེཚོ་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཁག་ཅྱིག་འཕྲ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག དངུལ་མང་དགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་གྱིས་
འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་ཡདོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདའང་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། བུན་གཏོང་ད་ེདཔལ་འབརོ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ (SARD) དེ་ག་རང་ནས་གཏོང་དགོས་རེད་དམ། གང་འད་བེད་དགོས་རེད། དངུལ་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ངས་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡང་ན་འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆ་བགོས་འད་ཞྱིག་བས་ནས། སོར་ (Crore) ༣༠ ནང་ནས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ལ་བུན་
གཏོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་བཞག་ཐུབ་ས་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ཚང་མར་འབུལ་དགོས་བྱུང་ན་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
གནས་བབ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཤེས་ཡོན་གྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ལ་ག་ཚོད་འཇོག་དགོས་ས་རེད། སུད་ཚོང་དང་
ཚོང་པ་གཞན་པ་ཚོར་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་གཡར་བཞྱིན་པ་ད་ེཚོར་ག་ཚོད་འཇོག་དགོས་ས་རེད། འདྱི་འདའྱི་ཆ་བགོས་འད་ཞྱིག་
མ་བས་ན། ང་ཚོར་ཚད་འཇྱིན་ས་མེད་པར། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་འག་ོཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་ད་ེཡོད་དུས་ཚང་
མས་ཞུ་ཡོང་གྱི་རདེ། བུ་ལནོ་གཏང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དརེ་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཚུར་མ་བསོགས་པ་ད་ེརདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྒན་པ་མང་ཆེ་བས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེས་ཨ་རྱིར་བོད་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནམ་གྲུ་རྱིན་པའྱི་ས་
འདོན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏང་ནས། དངུལ་ད་ེཚུར་མ་སོག་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་རེད། ཚང་མ་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་རྙེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབེལ་བ་བེད་ས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དངུལ་
འབོར་ཆེན་པ་ོད་ེའད་མ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་གནམ་གྲུའྱི་རྱིན་པ་སོར་ ༤༠,༠༠༠ དང་ ༤༥,༠༠༠ ད་ེའད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་
བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ད་ེབཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ཨེམ་ཆྱིའྱི་སོབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་ཤེས་ཡོན་ཡདོ་པ་དང་། ག་ོ
སྐབས་ཡདོ་པ་ནས་འག་ོསོང་གཅྱིག་ཀང་གཏང་རྒྱུ་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ལ་ོརརེ་སརོ་འབུམ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གཏངོ་དགསོ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིགས་ང་ཚའོྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ག་
ཚདོ་ལ་ཁབ་ས་རདེ་དམ་མ་རདེ། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགསོ་འདུག་མ་གཏགོས། ར་བའྱི་འདྱི་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་ེནས་ཁྱིམ་ཚང་དཔལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་སྟབོས་ཆ་ེབ་ད་ེཚོས་གཞན་པར་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་
ན། མང་ཚོགས་ནས་བསྡུས་ནས་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་ན། གང་ལྟར་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་བེད་དགོས་
བསམ་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ལ་ོ ༥།༣ དང་འབེལ་ནས་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང། རྒྱུ་མཚན་ལྡན་དང་
མྱི་ལྡན་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་གྱིན་ཉེན་བརྡའྱི་ཚིག་དེ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དེར་
གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེན་བརྡ་གང་ཡང་མ་རེད། དན་གས་ོཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོགསུམ་གྱི་རསེ་སུ་ཁེད་
རང་གྱིས་དཔ་ཁལ་འབུལ་རྒྱུ་རདེ་འདུག ལ་ོགསུམ་འབུལ་བསྡད་འདུག་ཅེས་ང་ཚསོ་དན་གས་ོཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ལ་ོབཞྱི་པ་སེབ་དུས་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ལོ་ལྔ་པ་དེར་ཡང་བསྐྱར་དན་གསོ་ཞུས་ནས་མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་ཡར་
བང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོམང་དཔ་དངུལ་མ་ཕུལ་ནས་ལག་དེབ་ཉར་བསྡད་པ་དེར་གང་ཟག་སོ་
སོའ་ིདགསོ་དབང་ག་ར་ེཡོད་མདེ། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འདྱིའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་བཟ་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ངས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསྣམ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསྣམས་ནས། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་སུ་ཐག་མ་
ཆོད་པའྱི་སོན་ནས་ང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ལས་རྱིམ་གཞན་བང་སྱིག་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བལྟས་ནས། ཅ་དངོས་ད་ེཚ་ོཕར་བཤུས་དགོས་པ་དང་། འཚོང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོདང་གཞག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། འདྱིས་
གནས་ཚུལ་ལྷག་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། འདྱི་ཁས་ལནེ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག   
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་
ཡག་པ་ོབདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་མ་དངུལ་རང་གྱི་གནས་བབ་མ་གཏོགས། གནས་བབ་གཞན་
པ་ད་ེཚ་ོལྟ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཡར་སེབས་ནས་ཟླ་བ་ ༢།༣ མ་གཏོགས་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་མཁེན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སྱིད་སྐྱོང་གཅྱིག་པུ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་
བལྟས་མ་ཐུབ་པ་རེད། འདྱི་རེད་མ་གཏོགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་དེ་ག་རང་རེད། སོར་འབུམ་ ༡༣༦༩ འདྱི་ (-) 
ཆགས་བསྡད་པ་དངོས་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ད་ེཁྱིམས་སྱིག་དང་མཐུན་པ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཛུགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་ཁ་བསྒྱུར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མདེ་ད་ེང་ཚསོ་གདངེ་ཚདོ་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཚགོས་ཆུང་
བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ནས། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཁ་བསྒྱུར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
པ་འདྱིའྱི་ཚདོ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༣༦༩ ནས་མར་འཐནེ་ནས། ཡར་ (+) ཆགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་ཞུས་ཡོད། 
མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ལ་ཟླ་བ་ ༡༠ ཙམ་ཕྱིན་པར་སོང་ཙང། 
ལྷན་ཁང་ར་ེརའེྱི་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཕལ་ཆེར་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་རྒན་
ལགས་ཚོས་སབོ་འཇུག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕྲུ་གུ་ཚརོ་དཔ་དབེ་གསར་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་
སོང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལམ་སྟནོ་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་སབེས་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔ་དངུལ་
ལག་དབེ་བཟ་ོཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོདྲུག་བར་དུ་དངུལ་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ཉ་ེཆར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ 
སེབས་ནས་གཏན་འབབེས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སེར་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ཕྲུ་གུ་ལ་ོ ༦ 
སེབས་ནས་བཟོས་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་གསར་པ་གཏོད་པ་རེད། 
གཏོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ད་ེག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦།༧ ག་དུས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མྱི་འབོར་
གངས་བཤེར་ཞྱིག་བས་ནས། གངས་ཐ་ོད་ེཡར་བངས་ཚར་དུས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་དང་དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་ད་ེགཉྱིས་གབ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གངས་ཐ་ོབང་རྒྱུ་ད་ེམྱི་སེར་གྱི་གནས་
ཚུལ་མ་གཏོགས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ལེན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ནང་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༡༠ མཚམས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེ
ཚ་ོཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གངས་བཤེར་གཅྱིག་པུ་བ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་
འགེངས་ཤོག་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག ཤོག་གངས་ ༤།༥ དེ་འད་དགང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མར་འགེམ་དུས། འགེངས་ཤོག་འགེང་
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རགོས་མ་བས་པར་གངས་ཐ་ོམ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་འགེང་ཤོག་ད་ེམང་ན་ཤོག་
གངས་ ༡ དང་ཕེད་ཀཤཉུང་ན་ཤོག་གངས་ ༡། དེ་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་དགང་རྒྱུ་མེད། གལ་ཏེ་མྱི་མང་ཚང་མས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ང་ཚརོ་ཐ་ོགཞུང་ཨ་མ་ཡག་པ་ོཞྱིག་རག་ས་རདེ། མ་འོངས་པར་ལས་དནོ་གཞན་ག་ར་ེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཞན་པ་ད་ེཚསོ་ཆ་ཤས་བངས་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སྐུལ་འདདེ་བདེ་ས་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ལྟ་སུད་ཚོང་གྱི་ལས་བདེ་གཉྱིས་སྐོར་ད་ེརདེ། སནོ་མའང་ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སནོ་མ་སྱིད་སྐྱོང་མར་ (Ludhiana) 

ལ་བཅར་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལ་དྭགས་ལ་འགོ་རྒྱུ་དང། (Ludhiana)  ལ་སུད་ཚོང་གྱི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་གཉྱིས་
དུས་གཅྱིག་ལ་སྟབས་ཁེལ་བར་སོང་ཙང་དེ་དུས་བཅར་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དེ་དུས་ཀང་དགོངས་ཚུལ་དེ་འད་
གསུངས་འདུག སུད་ཚོང་བ་ཚང་མ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ལས་
བེད་གཅྱིག་མ་གྱིར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཚོང་རྒྱག་མཁན་སོ་སོས་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་བེད་ཀྱི་རེད། གཞུང་གྱིས་
གཅྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་ཚང་མ་གཞུང་གྱིས་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། ད་ེནས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁག་པ་ོཞེ་
དག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཁོམ་ས་རང་ལ་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་རདེ། གང་རེད་ཅ་ེན། 
(Ludhiana)  ལ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཅ་ལག་གདོན་རྒྱུ་དང་། གཏང་རྒྱུ།  ཁལ་གྱི་འགོ་སྟངས། ཁལ་གྱི་ཐོག་སོབ་སྟོན་བེད་
མཁན་གང་ཟག་གཞན་པ་ད་ེའད་འདུག དང་བངས་ཐོག་ནས་བེད་སྡོད་མཁན་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་ཆ་བངས་ནས་
བེད་སྡོད་མཁན་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོགཞུང་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ེག་རང་གྱིས་དོན་དག་ཅྱིག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཁ་སྣོན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་
གང་ཡང་མཐོང་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་ (Ludhiana)  ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁོམ་སར་རོགས་པ་གང་འད་བེད་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཁོམ་སར་རོགས་པ་བདེ་པར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་པར་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ས་གནས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་པརའབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་འབེལ་བས་ནས། 
ད་ེནས་ང་རང་ཚོའྱི་ནུས་པ་ད་ེཚ་ོསྤུངས་ནས་མཉམ་དུ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྡྱི་ལྱི་ལ་རནེ་གཞྱི་བས་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་
ཡོང་ས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་མཐོང་བ་དང་། གལ་ཏེ་སུད་ཚོང་བས་ཁོམ་སར་
རོགས་པ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། དབུས་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་ན། 
(Ludhiana)  ལ་ཕན་ཐོགས་འདུག མར་གཏོང་ཤོག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚོས་བཏང་བར་དགག་བ་གང་ཡང་མེད། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལྡྱི་ལྱིར་རེན་གཞྱི་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སུད་ཚོང་བ་ཚོས་འདྱི་རང་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེནས་
གཞན་པར་བལྟ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེནས་དགོས་པ་དམྱིགས་ཡུལ་བརླག་འག་ོབའྱི་ཉེན་
ཁ་མེད་པ་མ་རདེ། ས་ོསོས་ཐུབ་པ་ད་ེས་ོསསོ་གནང་རགོས་གནངོས། ང་ཚསོ་འབདོ་བསྐུལ་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་
བར་དུ་སོ་སོས་ཐུབ་ནས་གནང་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་མྱི་གངས་ ༢ འཇོག་གྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། མྱི་གངས་ ༢ ལ་ག་ཆ་སྤྲད། 
འགོ་སོང་བཏང། ཚང་མ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་གཞན་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས་ཏག་ཏག་གང་འད་ཞྱིག་སྡོད་ཀྱི་
ཡོད་ན་བསམས་པ་རདེ། དའེྱི་སནོ་ནས་ང་ཚརོ་བརྡ་མ་འབརོ་བ་ད་ེའད་མ་རདེ། འབརོ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་གསུངས་སོང། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་འདྱིས་
མྱི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ངསོ་འཛནི་པའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་རང་ནས་འགན་ཁེར། དཔ་ཁལ་ཚན་
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པ་དང་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཚན་པ། ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་ཐོག་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་
བདུན་བརྒྱད་ཅྱིག་ཚོགས་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཚན་པ་ཁག་ཁག་ཞྱིག་
ཡོད་རེད། དཔ་ཁལ་ཚན་པ་ཞེས་ཁ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ལས་བདེ་གངས་ ༥ རེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་མཉམ་
དུ་མར་བསྡད་ནས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག དའེྱི་སནོ་ལ་མྱི་མང་ནང་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ཚང་མར་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས། ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་གངས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ེའད་
ཡན་ཆད་ཡར་བསྡུས་ནས་ང་ཚོས་བཟོས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་དངོས་གནས་བས་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། གསར་བཟ་ོབེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟ་ོབཅོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དུས་འགངས་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད།ེ 
ར་ེརེའྱི་གནས་སྟངས་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔེར་ན། མྱི་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་འདུག དུས་འགངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ང་
ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནའང་བེད་བད་ེཔ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་གསུང་དུས་དུས་འགངས་སུ་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་
མེད་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ས། སུ་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་དགོས་རདེ། སུ་ལ་ཟེར་དགོས་རེད། འདྱི་ཟེར་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུ་དུས་གང་མགོགས་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་དགོས་པ་དང། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང། ད་ལྟ་བར་
དུ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང། ལྷན་ཁང་ལ་འགག་བསྡད་པ་ད་ེའད་དང་། ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེད་ེ
འད་མེད་པ་བས་ནས་གནང་དགོས་པ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་ཐབས་
ཤེས་ག་ར་ེའདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་བཏོན་བཞག་ཡོད། དཀའ་ངལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེ
འད་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་འགན་དབང་སྤྲད་ནས། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཤད་པའྱི་གསར་བཟ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། བཟ་ོབཅསོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟ་ོབཅསོ་བ་
རྒྱུ་ནང་དུ་སྐྱེས་ཚེས་བཟ་ོབཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། ཕ་མའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་
མཁན་ཡོད་རདེ། བཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཆང་ས་བརྒྱབ་རསེ་ས་ོསོའ་ིམྱིང་བསྒྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདའང་ཡོད་རེད། ཡང་སྐྱ་བབས་ནས་མྱིང་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་འད་ཡོད་རེད། སྐུ་དཔར་བརེ་པ་ོརྒྱག་
དགོས་པ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཆོག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེ་ཞེ་ན། 
གསར་བཟ་ོཡྱིན་ན། བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་ཡྱིག་ཆ་གཞན་དག་གང་ཡང་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཟསོ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དགོས་ན། གནས་ཡུལ་གཞུང་འདྱིའྱི་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་གཞྱི་བཅལོ་ནས་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད། འདྱི་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་དངོས་གནས་བས་
ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མྱི་དགོས་པ་འད་ཞྱིག་རེད། ཁ་སང་ངས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་དཔ་དངུལ་
ལག་དེབ་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ལས་བདེ་གངས་ ༥ ཡོད་རདེ། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་དརེ་བསྐྱར་བཅསོ་བས་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ། 
ལམ་སྟོན་བསྐྱར་བཅོས་མ་བདེ་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་། སྐབས་བཅུ་གསུམ། སྐབས་བཅུ་བཞྱི། སྐབས་
བཅ་ོལྔ་བཅས་ཚང་མའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བསྡུས་ནས། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་དང་འཚམ་
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པ་ག་ར་ེའདུག འདྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་ནས་བས་ཡོད། དུས་འགངས་མ་ཕྱིན་ནས་
དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་དུང་དུས་འགང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་གནད་དནོ་གཞན་པ་ད་ེངས་ཡག་པ་ོཧ་ག་ོམ་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཡང་
བསྐྱར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་འགོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟེ། ངས་དམྱིགས་བསལ་ནང་བཙལ་བ་ཡྱིན་ཏེ་རྙེད་མ་སོང། 
དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གནོ་ནང་དུ་ཡདོ་ན་མེད་ན་བསམས་བྱུང།  
གང་ལྟར་གཅྱིག་འདྱི་རདེ་འདུག ལས་བདེ་བགེས་ཡལོ་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། ལས་བདེ་བགེས་ཡལོ་ག་ཚདོ་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་
རདེ་གསུངས་པ་རེད། འོན་ཀང་འདྱི་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ཟུར་འཛར་ནང་དུའང་ལྟ་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་ཨེ་
ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་ལས་བེད་སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང། ད་གྱིན་ལན་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཡྱིན། 
གོས་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ག་ར་ེབེད་དགོས་མྱིན་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་
གྱི་ལས་བེད་གངས་ ༨ ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ཚང་མ་མུ་མཐུད་ནས་ཡྱིག་ཚགས་ཉར་རྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ བར་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་གངས་ཚིག་ནང་དུ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕར་བེད་སོད་གཏོང་
ཆོག་པ་བོས་ཟེར་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྣར་ཐང་དཔར་
ཁང་རང་འཇགས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གོས་ཆོད་འཇོག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་
གཞྱིར་བཟུང་ནས་འག་ོཆགོ་པ་བསོ། ད་ེནས་ཐབས་ལམ་གང་འདནོ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གཅྱིག་ད།ེ ཁྱིམས་དཔནོ་གྱི་ག་ཆ་འདྱི་གང་འད་སྤྲད་པ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ།  
བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ར་ེལྔ་པ། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་ཕགོས་ཐབོ།  
༡། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་ཐོབ་དང། ཟུར་
ཕོགས། ལས་ཐོན་ཕོགས། ཐོབ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་ཇྱི་བས་
ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། ༢། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་དང། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཉྱིས་བཅས་ཀྱི་ཕོགས་
དང། ཟུར་ཕགོས། ལས་ཐནོ་ཐབོ་ཐང་བཅས་ལ་གནདོ་སྐྱནོ་འག་ོབའྱི་བསྒྱུར་བཅསོ་དང་། གཅགོ་འཕྲྱི་མྱི་ཆགོ  
འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱནེ་གྱི་འགོ་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ཕགོས་ད་ེཕུལ་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་མནོ་ཞྱིག་
གཞག་འདོད་བྱུང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་སོན་གེང་ལ་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་སྱིའྱི་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༡༩ གཞན་ལ་བརནེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ང་རང་ཚསོ་མཐུན་རྐྱནེ་
སར་ནས་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེརང་བཙན་ལག་དེབ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་
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ནས་དངུལ་གྱི་ཡོང་འཆར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་དུ་དངུལ་འབུལ་མཁན་མང་ཤོས་སམ་ཨང་དང་པ་ོདེ། བང་ཨ་
རྱིར་བཞུགས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་རྣམ་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་སོར་ས་ཡ་ ༦༦ ཕུལ་འདུག ཨང་གཉྱིས་པ་ད་ེ
སུད་སྱིར་བཞུགས་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམ་པས་སོར་ས་ཡ་ ༥༢ ཕུལ་འདུག གསུམ་པ་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་མཁན་བོད་མྱི་རྣམ་
པས་མཐུན་འགྱུར་བས་པའྱི་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༩ ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེནས་བཞྱི་པ་ད་ེསྦེལ་ཇམ་དུ་བཞུགས་མཁན་
བོད་མྱི་རྣམ་པས་དངུལ་མཐུན་འགྱུར་བས་པ་སརོ་ས་ཡ་ ༧༌༩༨ ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེས་ོསོས་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་
པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ངསོ་འཛནི་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་དགོངས་པ་བཞསེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རྣམ་པར་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས། སྱི་ཡོངས་ནས་
བོད་གཞུང་གྱི་བང་མཛོད་ལ་མཐུན་འགྱུར་སོར་བར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དེ་ག་རང་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེར། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཨ་རྱི་རོགས་
དངུལ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོད་བས་ནས། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་དངུལ་
ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་པར་ཆ་རྐྱེན་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་བསྐྲུན་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
ཞེ་དག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་བསགས་བརོད་དང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དོན་འཁོལ་ཡོང་བར་འབད་བརོན་གནང་
རགོས་གནངོས། ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དོགས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་ར་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་བསྣམས་ནས་ཕེབས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ད་ེཐད་ཀར་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་འགོ་ལ། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་རང་གྱི་ནང་ལ་ཟླ་སྱིལ་
བཏང་ཚར་བ་ད་ེགསལ་པ་ོཆགས་ཚར་རེད། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་བཀའ་ཤག་ཁབ་ཁོངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཙམ་མ་
གཏོགས། སནོ་མའྱི་ཁབ་ཁངོས་ད་ེཚ་ོད་ལྟའང་རང་འཇགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་ཤྱིག་རདེ་དམ། མ་
འངོས་པར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་སུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དའེྱི་འགོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་འབརོ་དྲུང་ཆ་ེརདེ། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཐོག་འགན་དང་། སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རེད་དམ། འདྱི་དོགས་འདྱི་
རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ང་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སེམས་འཚབ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ན་སྐྱོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་དེབ་སྐྱེལ་མེད་པའྱི་ཆེ་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ཀང་དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཐེབས་ར་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སོན་
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རྱིས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཡོང་འབབ་ཆ་ེཤོས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེཐད་ཀར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འགོ་ལ་ཕྱིན་
པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་འད་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་ང་རང་ལ་རྱི་བོང་གནམ་རྡྱིབ་ཀྱི་སེམས་
ཁལ་བྱུང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་དའེྱི་ཐགོ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། ཤེས་རགོས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན།  
དོན་དག་གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྱིན་དང་། སོན་མ་ནས་
འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚང་མས་འབད་བརོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་སྡེ་
ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་སོང་ཚར་བའྱི་ལྷན་ཁང་ངམ་
ལས་ཁུངས་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། ཨྱི་རྱི་ནས་རོགས་
དངུལ་རག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས། འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ལ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོ
གཏོང་བསྡད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ (DRL) དང་ (USAID, PRM) ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐད་ཀར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་རོགས་
དངུལ་ད་ེདག་ག་པར་གཏོང་དགོས་ཡོད་མེད་ཐད་སྟངས་འཛིན་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སོན་
རྱིས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུའང་། གོང་དུ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རགོས་དངུལ་གཏན་ཁལེ་
ཚར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དརེ་ཞ་ེདག་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡདོ་རདེ། དཔ་ེབཞག་ན། འདྱིའྱི་
གས་ད་ེཚ་ོརྒྱུ་མཚན་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྐྱང་བས། འག་ོསོང་དེས་ཕན་ཞེ་དག་མ་ཐོགས། 
གང་ལྟར་མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
འད། རགོས་དངུལ་རག་བསྡད་པ་ད་ེབག་ོབཤའ་རྒྱག་དུས་མྱིག་སན་མྱིག་ཕན་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་བེད་སདོ་ཏག་ཏག་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་དང་། འགོ་སོང་དེ་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐོག་གཏོང་ཐུབ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། 
རོགས་དངུལ་རག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ལ་མེད་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ན། ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་
གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ར་བའྱི་ཁ་སང་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཤྱིག་ཞུས་ཡོད་རེད། དེར་རྒྱབ་གནོན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེའགན་རདེ་མ་གཏོགས། མ་འབུལ་
ཐབས་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོས་མྱིང་དེར་དང་བངས་ཞེས་ཟེར་ཡོད་རེད་དེ། བོད་པ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག གང་ལྟར་ཁ་ོརང་ལ་དཔལ་འབོར་འཁོས་ཞན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དརེ་སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། འབུལ་དགོས་པ་ད་ེའགན་ཆེན་པ་ོརེད། མ་ཕུལ་ན་ང་
ཚོས་ཡུལ་མྱིའྱི་ལས་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕོགས་འབབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་
མ་ཕུལ་ནས་ང་ཚསོ་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་གཅྱིག་བཤད་བསྡད་ན། དནོ་དམ་པར་ཁ་ོརང་གྱིས་ད་ེབཤད་རྒྱུའྱི་འགན་
དང་ཐབོ་ཐང་དའེང་ཡདོ་མདེ་ཀྱི་སང་ནས་ཐ་ེཚམོ་ཞྱིག་རདེ་བསྡད་ཡདོ་རདེ། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བདོ་མྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པས་
འབུལ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བེད་དགོས་རེད་ལ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འབུལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་མྱི་མང་
ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོདང་། བཟ་ོབཅོས་བེད་
ཕོགས་ཀྱི་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བཏང་གནང་བ་རེད། དེར་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། ཤོག་ལྷེ་གངས་ ༦ 
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འདུག སོན་མ་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཚུན་ཆད་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོ
བྱུང་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག གོས་ཆོད་བཞག་ནའང་ད་ེལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་འཛིན་
སྐྱོང་གྱིས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་པས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། 
སོན་མ་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་སྟབས་བད་ེརུ་ཕྱིན་པ་རེད། སོན་མ་དང་བསྡུར་ན་བར་ལམ་སྟབས་བད་ེརུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། 
ད་ལྟའྱི་བཀོད་ཁབ་འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་འག་ོཡྱི་
འདུག་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ར་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཁབ་ལམ་སྟོན་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟེར་
ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་
ཇ་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དའེྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དའེང་ཇ་ེདཀནོ་ནས་ཇ་ེདཀནོ་དུ་ཕྱིན་པ་མ་གཏགོས། ཕན་ཐགོས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔ་དངུལ་གང་ཐུབ་སྤྲོད་ཐུབ་པའྱི་འགན་ད་ེམྱི་ཚང་མར་ཡོད་ཙང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ར་འཛིན་གྱི་ལམ་སྟོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སོན་མའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པའྱི་
ལམ་ཡང་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ེལ་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་ཡོད། "ལོ་གསུམ་བསྟུད་མར་དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་ཚེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་
འབེལ་ཆགས་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བརྒྱུད་དོ་
བདག་ལ་དན་སྐུལ་གྱི་བརྡ་ཐ་ོགཏོང་དགསོ་པ་དང་། ལ་ོབཞྱི་བར་དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་བྱུང་ན། ལག་དབེ་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་
བརྡ་ཐ་ོབཏང་ཐོག ལོ་ལྔ་པར་ད་དུང་འབུལ་ཆད་གྱུར་ཡོད་ཚེ། ད་ོབདག་གྱི་ལག་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བེད་དགོས།" ད་ེཡྱིན་དུས། 
ལ་ོལྔ་པར་བརྡ་ཐ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་རདེ་མྱི་འདུག ང་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ར་བའྱི་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གསལ་པ་ོ
ཞུས་བཞག་ན་ཕལ་ཆེར་ཡག་ས་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེབས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། དེང་སང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ལ་
མེད་ལའྱི་སོ་ནས་སྱི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ལོ་ལྔ་མ་ཚང་བར་ངས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་སྤྲོད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་བའྱི་
བཟ་ོའད་པོ། རྒྱུ་མཚན་དངོས་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ང་ོདེབ་ནང་འདྱི་འད་བྱིས་སྡོད་མཁན་མང་པ་ོམཐོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་ེ
མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་ཤེ་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་བོད་པའྱི་ར་དོན་འཐབ་
རོད་ལ་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཅང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོབཞྱི་པའྱི་མཚམས་ལ་དན་སྐུལ་བས། ལ་ོལྔ་པའྱི་
མཚམས་ནས་ཡར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེལ་དོགས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ཡར་བསྡུས་
ཚར་ནས་ལ་ོལྔ་པ་དེར་འོས་བསྡུ་རན་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འོས་
བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་དཔ་དངུལ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྐབས་དེར་ལ་ོལྔ་མཚམས་དཔ་དབེ་བསྡུས་སོང་
ན། སོན་མ་ཡྱིན་ན་རག་པར་དེབ་སྐྱེལ་དགོས་མ་རདེ་ད།ེ དེའྱི་སོན་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔ་དངུལ་འབུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡར་བསྡུས་ཚར་ན་
སྟབས་བད་ེཔ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་རག་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཡོད་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས། དང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་
ན་འོས་བསྡུའྱི་ཐོག་ནས་དརེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མེད་འག་ོབསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ེངས་དོགས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ང་ོམ་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔ་
དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། དཔ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་ཆད་གསབ། ནང་གསསེ་ ༢ པ་དང་ནང་གསསེ་ ༣ པ་ལུང་དངས་ནས་ཁ་སང་ཞུས་ཡོད། བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་མྱི་
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འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབུལ་ཆད་མྱི་འགྱུར་བ་བ་རྒྱུ་མྱི་སོ་སོའ་ིའགན་རེད། གལ་སྱིད་འབུལ་ཆད་བྱུང་བའྱི་དབང་དུ་བཏང་
ནའང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ལམ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱིར་བསྡུ་ཆོག་པ་ཞྱིག སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་མག་ོམཇུག་བར་གསུམ་གང་
ནའང་ཡོད་མ་རདེ། གལ་སྱིད་ད་ེའད་བས་པ་ཡྱིན་ན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། གང་ལྟར་ཡང་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དརེ་
རྒྱུ་མཚན་ཁོན་ནས་མྱི་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་འདུག་ལ། རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་བསམ་བའོ་ིཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་གེང་ཕོགས་ཆ་ོཡོད་ལ་མེད་ལ་ད་ེཚ་ོལ་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུའྱི་བཟ་ོལྟ་འད་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། 
དརེ་ངས་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཚོར་མ་བྱུང་། དརེ་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། དོན་ཚན་དེར་དགོས་མཁ་ོགང་ཡང་
མྱི་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་དན་སངོ་། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ད་ེངསེ་པར་དུ་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འཕྲོས་ནས་བཤད་སོང་། ར་བའྱི་འབེལ་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་
ཚགི་གཅྱིག་གྱི་སང་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འཆད་མཁན་ད་ེང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ང་སྱི་འཐུས་སེར་གྱིས་འདྱི་གནས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གོས་
ཆོད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གདོན་རྒྱུ་མྱིན། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་འགན་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་བཤད་
བཞག་ཡོད། ད་ེལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཚརོ་ནའང་རདེ། མ་ཚརོ་ནའང་མ་ཚརོ་རེད། ང་མྱི་སེར་གཅྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་དེར་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སེར་གྱི་གོས་ཆོད་གདོན་རྒྱུ་མྱིན། དེར་ག་ར་ེགནང་ནའང་མ་
གནང་ནའང་ས་ོས་ོལ་འགན་ཡདོ་པ་དང་། གང་མཐངོ་བ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེརང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེརང་བཙན་ལག་དབེ་སྐོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་རང་བཙན་ལག་དབེ་དེར་ལ་ོརེ་ལ་ོརེར་མཐོང་
ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རྱིན་ཐང་ཆ་ེརུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་རང་ཚ་ོཚང་མའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རེད་ལ། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཡྱིན་དུས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོལ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་རང་བཙན་
ལག་དེབ་ད་ེའབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་བཟོས། སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བཟོས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་དེར་རྱིན་
ཐང་གང་ཡང་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དེར་ལ་ོརེར་ནས་ལོ་རེར་རྱིན་ཐང་ཆ་ེརུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ། 
ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་གཅེས་སྐྱོང་བཟ་ོཐུབ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་གྱིན་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། བོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དཔང་རགས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་
གནང་ཡངོ་དུས། ཁ་ོརང་ལ་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་བཟ་ོའད་དང་། ཁ་ོརང་ལ་ང་ོཤེས་པ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་ཟེར་
བའྱི་བཟ་ོའདའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའྱི་འགོ་
སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚ་ོལ་གངས་ཀ་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཡོད་པ་ད་ེ
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སྤུས་དག་པ་ོཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་བེད་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་
ཀྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཆ་ེམཐོང་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་
པ་ད་ེཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེལ་བསགས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་སགས། བསམ་འཆར་གཅྱིག་ག་ར་ེའབུལ་རྒྱུ་ཡདོ་ཅ་ེན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རང་བཙན་ལག་དབེ་
གསར་བཟོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཟོ་བཅོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགོར་སྡོད་ཀྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་སནོ་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཕྱིན་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཚོད་འགོར་ནས་གསར་བཟ་ོབེད་མ་
ཐུབ་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་། མཐ་ོསོབ་འག་ོརྒྱུ་རེད། ཕར་ཚུར་ནང་མྱི་ཟླ་སྱིལ་རེད། ག་རའེྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཛ་དག་གྱི་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེའད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བེད་རྣམ་པས་གསར་བཟ་ོགནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡོད་རེད། མེད་ན་མེད་རེད། གཙང་མ་གཙང་རྐྱང་ཐག་བཅད་ནས། ཡྱིག་
ཆ་ད་ེརྒྱུན་རྱིང་པ་ོལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལྷག་མ་བསྡད་པ་བ་རྒྱུ། གང་ལྟར་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ལན་དུས་ཐོག་འཁོལ་དགོས་པ་
ཞྱིག་དང་། གསར་པ་བཟ་ོམཁན་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་ད་ེཚ་ོདུས་ཚོད་འགང་མ་བསྡད་པར་དུས་ཐོག་འབུལ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་ནན་པའོ་ིས་ོནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དརེ། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་གོས་ཚགོས་སྐབས་སུ་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ དའེྱི་ལན་ད་ེཏགོ་ཙམ་
གསན་ནོར་ཐེབས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཉ་ེའཁོར་
གྱི་བོད་པ་ཚ་ོལ་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་གྱི་གོ་སྐབས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེཞུ་དུས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དངུལ་ད་ེསྤྲད་ནས་ཁ་ལོ་བས་སང་རྒྱུ་ད་ེཡག་པ་ོམ་སངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་
བའྱི་ཟོ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེམ་རེད། ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་ཐད་ཀར་གནང་ནས་ད་ེལ་ཆ་རྐྱེན་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡར་ཞུས་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དངེ་སང་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་བེད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ལ་ོབ་སངོ་བརྡར་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་གཞན་དག་ནས་ཐབས་ཤེས་བདེ་དགསོ་དུས། 
དང་པོ་ལབ་པ་ནང་བཞྱིན་ལག་འཁེར་ཏག་ཏག་མ་རག དངུལ་འཐོལ་བ་མང་པོ་ཤོར་བ་དེ་འདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོར་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ས་ཡོད་རེད་
དམ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ལས་བེད་བགེས་ཕོགས་སྐོར་ལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ལས་བེད་རྒས་ཡོལ་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་མ་སོང་བསམས་སོང་། ལས་བེད་ཀྱི་རྒས་ཕོགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆེས་མཐོའ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབར་རྒས་ཕོགས་ཆེ་ཤོས་ད་ེཐོབ་ཀྱི་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ལ་ོ ༡ ལ་
རྒས་ཕགོས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་ཆར་རྙགོ་ག་མང་པ་ོཞྱིག་བསངས་ནས། ཆེས་
མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་རྒས་ཡོལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་
གྱི་ཐོག་ནས་རྒས་ཕོགས་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་རྒས་ཕོགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེ
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབང་འདུས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་གནད་དོན་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་
གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེསུད་ཚངོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་
ལ་ཨ་རྱི་རགོས་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༦ རག་གྱི་ཡོད་པ་དང་འབལེ་ནས་ཡྱིན།  
གནད་དོན་དང་པོ་སུད་ཚོང་དང་འབེལ་ནས་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། ཉེ་ཆར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ངེད་གཉྱིས་འཚམས་
གཟྱིགས་སུ་སྐྱདོ་དུས། མང་ཚོགས་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུ་རདེ། གཙ་ོབ་ོ (Gurgaon, Sonipat) བཅས་ལ་ཡོད་པའྱི་སུད་ཚངོ་
བ་རེད། དེ་མ་ཟད་ (Surat) ཕོགས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་ཡྱི་གེ་དེ་འད་འབོར་སོང། དེ་བཞྱིན་སུད་ཚོང་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་དང། (Ludhiana) ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་མཉམ་དུ་བཀའ་རད་བེད་དགོས་ཐུག་སོང། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་
འཚབ་ཟེར་ནའང་འད་འདུག ར་ེསྐུལ་ཟེར་ནའང་རེད། གཙ་ོབོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ད་ེས་ཡྱིན་ན་བུ་ལོན་སོར་འབུམ་ ༢ གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལན་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ མ་གཏོགས་རག་མ་སངོ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་ཁངོ་ཚོའྱི་ར་ེསྐུལ་ལ། ད་ེས་ནང་བཞྱིན་སོར་འབུམ་ ༢ གཡར་ཐུབ་ན་དཔ་ེབཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད་གསུངས་
ཀྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་བཀོད་བཞག་ཡོད། ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤཤག་གྱི་ལན་
འདེབས་གནང་འབོར་བྱུང་སྟེ། ས་ོསོ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང་། ལན་འདེབས་ནང་དུ་ "བུ་ལོན་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་
མང་ཉུང་དང་བསྟུན་ནས་སྐབས་དུས་ས་ོསོར་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བུན་གཏོང་གྱི་དངུལ་འབོར་ཐག་གཅོད་ཞུ་མུས་ཡྱིན།" ཞེས་
འཁོད་འདུག་མ་གཏོགས། བུན་ཡར་དངུལ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༢ ནས་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ གང་འད་བབས་ཡོད་དམ་མེད་ཁ་
གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སངོ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཉ་ེཆར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་འཛིན་སྐྱོང་ཐགོ་བཀའ་མལོ་གསུངས་
པའྱི་སྐབས་སུ་སོ་སོས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེ་ན། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་སོར་ (Crore) ༣༠ ཡོད་པ་
དང། སོར་ (Crore) ༣༠ ནང་ནས་སོར་ (Crore) ༡༣ ད་ལན་སུད་ཚོང་བར་བུ་ལོན་གཡར་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སོར་ (Crore) ༣༠ དེ་ག་པར་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་འདྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁ་གསལ་པོ་དང་། 
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གཏན་འབེབས་མེད་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ད་ེདུས་སོ་སོར་ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་
སོང་ཞ་ེན། སུད་ཚོང་བར་སོར་ (Crore) ༡༣ བུ་ལོན་གཡར་བ་དརེ་རྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ངའྱི་རྱིས་ད་ེནརོ་ཡོད་ཀྱི་
རདེ་དེ། ཕལ་ཆེར་སུད་ཚོང་བ་གངས་ ༩༠༠ ཙམ་ལ་སོར་ (Crore) ༡༣ གཡར་འདུག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རར་
ཡོད་པའྱི་སོར་ (Crore) ༣༠ ད་ེདམྱིགས་བསལ་ལྷན་ཁང་ད་ེའད་ལ་གཡར་རྒྱུའྱི་གཏན་འཁེལ་ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཟླ་བ་ ༦ རྱིང་སུད་ཚོང་བར་སོར་འབུམ་ ༢ ར་ེད་ེས་གཞྱིར་བཟུང་གཡར་བ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག སུད་ཚོང་བ་
ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་དངོས་གནས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐགོ་ནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ༸སྐུ་འདུན་གྱིས་དུས་
རྒྱུན་དུ་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གཞུང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་མང་ད་ེཚོའང་ས་བརན་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
རང་ཚ་ོབརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠།༨༠ ཞྱིག་གྱིས་ས་ོསོར་གང་ཡོད་ཆ་ཚང་བཞག་ནས། བུ་ལོན་གཡར་དགོས་
ནའང་གཡར་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། ཉ་ེཆར་ (Gurgaon, Sonipat) ས་གནས་ལ་བཅར་
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བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་སེམས་འཚབ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ར་ེསྐུལ་ལ། ཁ་ོཚོར་སོར་ ༥༠,༠༠༠ བུ་ལོན་
ཞྱིག་བྱུང་ནའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་ཏགོ་ཙམ་སེལ་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་དུ་ར་ེསྐུལ་རང་ཞུས་
པ་མ་གཏོགས། ཁངོ་རྣམ་པས་ཚགི་རྩུབ་ད་ེའད་གང་ཡང་བེད་སདོ་བཏང་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེདང་མཉམ་སུད་ཚོང་བའྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུད་
ཚངོ་བར་ས་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ང་ཚའོང་འཚམས་གཟྱིགས་བཅར་བའྱི་སྐབས་
སུ། ཁ་ོཚོར་ལོ་ལྟར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསུང་གྱི་འདུག ཚོང་རྒྱག་སའྱི་ས་ཆ་གཏན་འཇགས་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་དང། ས་ཆ་དེར་རྒྱ་གར་བ་གཞན་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདའང་གསུངས་སོང། སྱིར་བཏང་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཕ་གྱིར་ལས་བེད་གངས་ ༢ གཏན་འཇགས་བསྐོས་
ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འདྱི་ལ་ོམང་ནས་ཕྲད་དང་འཕྲད་བཞྱིན་པ་
ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དེར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། བེད་དང་མྱི་བེད་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། 
གཙ་ོབོ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནམ་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་
སེབས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དབུ་འཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒན་རབས་ད་ེཚོ་རེད། བོད་
གཞུང་གྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བོགས་མར་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ངས་རད་
གཅོད་བེད་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་སུད་ཚོང་རྒྱག་སའྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢༤༦ ཙམ་ཞྱིག་འདུག གལ་ཏ་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་འབལེ་བ་གནང་ནས་ས་ཆ་ད་ེདག་བོགས་མ་ལེན་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་
ཞྱིག་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་ན། འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་སུད་ཚོང་བ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས། ཆ་ེས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། འོག་ནས་སུད་ཚོང་བས་དཀའ་ལས་ཤྱིག་བརྒྱབ་
ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁ་ོརང་ཚ་ོབརན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་
སྙམ།  
གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་
ཨ་རྱི་ནས་རོགས་དངུལ་རག་སྟངས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོར་ཚོར་བ་གང་འད་ཞྱིག་སེབས་སོང་ཞེ་
ན། བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་རྱི་ནས་སོར་ (Crore) ༡༣ རག་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནས་རོགས་
དངུལ་རག་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོར་ཐད་ཀར་རག་པ་ལས། དའེྱི་བར་ལ་དངུལ་ཡར་མར་གཅྱིག་ཀང་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་གཞུང་དང་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༦ རག་པའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥། ཧ་ལམ་སོར་ས་ཡ་ ༦ 
ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༥ ཞྱིག ཕལ་ཆེར་ཚོགས་པའྱི་མྱིང་དེར་ (DRL) དང་ (NDI) ཡྱིན་ས་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པས་དཀའ་
ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། དངུལ་ད་ེཁ་ོརང་ཚོར་འག་ོཡྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ལ་ཚོར་བ་ག་ར་ེའདུག་
ཅ་ེན། ཨ་རྱི་རོགས་དངུལ་གྱི་སོར་གཅྱིག་ཡན་ཆད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བོད་མྱི་མང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་རེད་བསམ་
པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེཡོད། ང་རང་ཚའོྱི་ར་དོན་དང་མྱི་མང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་ཚསོ་དུས་ཚོད་ཀང་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ལ། 
ས་ོསོའ་ིསྦ་ཁུག་ནས་ཀང་འག་ོསོང་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱི་ནས་རགོས་དངུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐད་ཀར་
ང་ཚོར་རག་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་ོས་ོལ་ཡྱིན་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་བར་ལ་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་ད་ེ
ཚསོ་རྱིན་མེད་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེཡག་པ་ོརདེ་མ་གཏགོས། འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་དང་། གཙ་ོབ་ོསྱིད་སྐྱངོ་
མཆགོ་དང་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་གྱིས་འདྱི་འདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རམོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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མཐའ་མ་དརེ་དཔ་ཁལ་ལག་དབེ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གནད་དནོ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོའད་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་འདྱིའྱི་སྐོར་འཆད་དགོས་ན་མེད་ན་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་
སོང། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་དུ་དཔ་དངུལ་ལ་ོགསུམ་དང་ལ་ོབཞྱིའྱི་རྱིང་
མ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོལྔ་པར་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང། མ་འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་སྤྲོད་འདོད་བྱུང་ན། 
མར་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང། ངས་ག་ར་ེདན་བྱུང་ཞ་ེན། ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ནས་མར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་
འཐལོ་བ་འད་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོབོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོར་ེཡྱིན་ནའང་དཔ་ེར་ཆནེ་པ་ོརདེ། སྐབས་རེར་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དང་
དངུལ་སྤྲད་རྒྱུར་བསམ་ཚུལ་འད་མྱིན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་དང་མར་སྤྲད་
རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ། ཁ་ོརང་ཚསོ་ག་དུས་སྤྲོད་འདདོ་ཡོད་ནའང་ད་ེདུས་ཏག་ཏག་སྤྲད་བཅུག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག 
ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འབརོ་བཀའ་བནོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་དེའྱི་སོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། གོང་གྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་རེད་དེ། དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག་བསམས་
བྱུང་། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁང་ལ་འག་ོགོན་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་
ཕེབས་སོང་། དེར་ལན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ཚང་མ་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ཟུར་བཀོལ་ནས་སོ་སོས་
གཏོང་བསྡད་པ་དེ་སོར་ ༡༠༡,༤༤༥,༡༥༧ ཆགས་ཀྱི་འདུག སོན་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་བཏང་བ་དེ་སོར་ 
༡༦༥,༧༢༥,༡༣༧ ཆགས་འདུག དམྱིགས་བསལ་ནས་བཏང་བ་དེ་སོར་ ༡༤,༢༡༢,༦༤༥། ཁོན་བསྡོམས་སོར་ 
༡༧༩,༩༣༧,༧༨༢ ཆགས་ཀྱི་འདུག ཟུར་བཀོལ་དང་ད་ེགཉྱིས་ཡར་བསྡམོས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ ༢༨༡,༣༨༢,༩༣༩ ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངས་ཀ་ངསེ་ཅན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚགོས་དྲུང་ལ་ཡར་འབུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སོན་རྱིས་དང་ལན་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གྱིས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ད་ེག་དུས་ཡར་བཞེས་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ལན་འབུལ་ཆོག་ཆོག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ནང་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡོང་འབབ་མཐ་ོཤོས་ད་ེ
བང་ཨ་རྱི་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རོབ་རྱིས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་
བཏོན་པ་དེར་གཞྱི་བཅོལ་བ་ཡྱིན་ན་བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ནས་ཨ་རྱི་ལ་མྱི་འབོར་གངས་ ༢༥,༠༠༠་་་༢༦,༠༠༠ ཞྱིག་དང་། ཁ་ེན་
ཌ་ལ་མྱི་འབོར་གངས་ ༡༠,༠༠༠ རྱིས་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནང་ནས་
བང་ཨ་མྱི་རྱི་ཁ་ལ་བདོ་མྱི་མང་ཤོས་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ཡོང་འབབ་ད་ེམང་ཤོས་སབེས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། དརེ་ངསོ་འཛིན་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔ་དངུལ་ཏག་ཏག་འབུལ་མཁན་ཚོར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
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རེད། སོ་སོ་བོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལས་འགུལ་གཞན་ག་ར་ེསྤེལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཟེར་བ་དེ། སོ་སོའ་ིནུས་པ་དང་། 
གནས་སྟངས་ད་ེའད་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ད་ེ
བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ངེས་པར་དུ་འབུལ་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་
རདེ།  
ད་ེནས་མྱི་མང་གྱི་དངུལ་བསྡུས་པ་དེ། སོན་མ་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༧ མ་གཏོགས་ལོན་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། འགོ་སོང་ཁོན་
ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༣ ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་སོང་བརྒྱབ་ནས་སྡོད་དགོས་རདེ་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་
སུ་ང་ཚོས་རྱིས་སྐོར་དུས་འདས་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་གྱི་ཡོང་འབབ་སྱི་སྙམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ ཆགས་བསྡད་འདུག ད་དུང་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༡་༡༩ ཞྱིག་གཞན་པར་སོང་བརྒྱབ་ནས་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའགེལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་
དུས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་བབ་གདོན་རྒྱུ་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོམང་ཚོགས་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཅྱིག་མཁེན་པ་
བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམས་ནས། སྙན་ཐ་ོའདོན་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡྱིན་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མདེ།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཐད་ཀར་ཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བས་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་པ་
རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཚོས་དེ་ག་རང་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་
ནའང་། རགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཡདོ་མ་རདེ། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ད་ེཐད་ཀར་སྱིད་སྐྱོང་ངམ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་འོག་ཏུ་འཇོག་གནང་འདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚོར་བསམ་བ་ོད་ེའད་ཞྱིག་འཁོར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་འོག་
ཐད་ཀར་བཞག་མེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་རང་འཇགས་གནས་བསྡད་ཡོད། ལས་ཁུངས་ཀང་ཚུར་སྤོས་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྤ་ོདགསོ་པ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ་། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་འགོ་ལའང་འཇོག་དགོས་པ་
ཞྱིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང་། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་གནས་བསྡད་
ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་དྲུང་ཆེའྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ཏུ་ཏག་ཏག་
གནས་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་འོག་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་དེབ་སྐྱེལ་མེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ཙང་། 
བཀའ་ཤག་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ཚུར་བསྱིལ་རྒྱུ་མྱིན་པར་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་རང་དབང་ཅན་གྱི་རགོས་དངུལ་ལ་བརནེ་བསྡད་པ་ཟརེ་བ་ད།ེ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་ཆ་ེབས་འདྱི་གསར་
པ་རེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་ཁུར་བསྡད་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ན་ནྱིང་གཞེས་ནྱིང་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སྐྱོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འཁེར་ཡོང་བ་རེད།  སྐབས་དེ་དུས་རོགས་ཚོགས་དེ་ 
[Democracy Human Rights and Labor (DRL)] རེད། ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་མང་གཙ་ོདང་འགོ་
བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང། ངལ་རོལ་གྱི་ཚན་པ་དེའྱི་འོག་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འག་ོལུགས་འདྱི་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་
གཏོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་བསྱིགས་ནས། ལྷག་པར་དུ་འོས་བསྡུ་སེབ་རན་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱེན་པས་དཔལ་
ལྡན་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་དང་། ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས། ལས་བེད་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་བེད་མ་
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ཐུབ་པའྱི་རྐྱེན་པས་འགྱིམ་འགྲུལ་དང་ཟུར་ཕོགས། ད་ེབཞྱིན་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་མང་པ་ོའཚོགས་དགོས་ཀང་སྐབས་
ད་ེདུས་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ། ད་ེནས་འཕྲསོ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེརགོས་ཚགོས་རང་གྱིས་མང་གཙའོྱི་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་ཆེད་
དུ་གནང་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འཁེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་
ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ད་གྱིན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་མགོ་སྦོས་སོང་ཟེར་བ་དེ། (DRL) རོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་
སེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཟུར་བཀོལ་སནོ་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་ཤོག་ད་ེམེད་པ་
སོང་ཙང་། ད་ལྟ་བར་དུ་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་ཁེར་འདུག གསར་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་སོན་མ་ནས་
བཟུང་སྟ་ེབསྣམས་ཕབེས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཀང་ད་ེག་རང་བས་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ཟུར་བཀལོ་རྱིས་འག་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་རདེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཟུར་བཀལོ་གྱི་རའེུ་མྱིག་ཅྱིག་བཟསོ་ན་མ་གཏོགས། 
རོགས་ཚོགས་ནས་ཡོང་བའྱི་དངུལ་ཡོང་བ་ད་ེལྷན་ཁང་གཞན་ཚང་མ་ལ་ཡྱིན་ན། ཟུར་བཀོལ་ནང་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་བཀུར་
འསོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ (DRL) དང་ (USAID), (PRM) དེ་དག་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའྱི་རོགས་དངུལ་དེ་ཚོ་རེད། དེ་
ཚོའྱི་གས་གཏོང་ས་དེར་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག བགོ་བཤའ་རྒྱག་དུས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ཁ་ོརང་
ཚསོ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚརོ་ང་ཚོས་ཁ་མ་ཉན་རང་ཉན་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཐགོ་མར་
འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ག་རའེྱི་ཆེད་དུ་ཕུལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཨ་རྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་
པའྱི་ཚིག་སྱི་ཡོངས་རང་རེད། ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ཡོངས་རང་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་ནང་དུ་བ་ེབག་གྱི་ལས་དོན་ཐགོ་མར་འག་ོདུས། ད་ེནས་ཨ་རྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོ
ལུགས་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རོགས་ཚོགས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་
བངས་ན་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ཐད་ཀར་ཟེར་བར་ཆ་རྐྱེན་ད་ེམ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱི་ནང་དུ་དབེ་སྐྱེལ་བེད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་
གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ཁེ་ཤོས་དེ་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ (Tibet Fund) 
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ རག་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འག་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ར་བའྱི་རོགས་དངུལ་གང་ཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རོགས་དངུལ་དང་པ་ོལེན་མཁན་དེ། 
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ། (Prime Recipient) ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། (Prime Recipient) དེས་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འཛིན་སྐྱོང་
ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པ་དེ། ང་ཚ་ོའདྱིར་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་དང་མ་འད་བ། ཁོང་ཚོའྱི་གསོལ་
ཕོགས་དང་། སོབ་སྟོན་པ། ལམ་སྟོན་པ་ལ་སྤྲོད་དགོས་པ་ད་ེཚོ་ང་ཚོ་ལས་རྦད་ད་ེམང་བ་ཡྱིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་
ཞྱིག་ཉར་སྡོད་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེཟེར་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། གསོལ་ཕོགས་འབུལ་
དགོས་ས་ད་ེཨ་རྱིའྱི་མྱི་ལ་རེད། སོབ་སྟནོ་པ་དང་། ཁད་ལས་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབུལ་དགོས་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེ
ཨ་རྱིའྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྱིག་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བསབས་ནས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེཡར་བསང་རྒྱུ་
ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ཡང་སྐབས་འགར་ཁ་ོཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ། ང་ཚ་ོགཅྱིག་ཀང་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདའྱི་བསམ་
བ་ོད་ེའད་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག སོབ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། སོབ་སྟོན་པ་ཨ་རྱི་ནས་
འཁྱིད་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ལམ་སང་མག་ོའཚསོ་ཀྱི་མ་རདེ། ལས་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་
མངོན་འདོད་དང་འཚམ་པ། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བ་ོདང་འཚམ་པ། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། རྱིག་གཞུང་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་
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ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོམག་ོམ་འཚོས་པ་ཡྱིན་ན། མྱིག་སན་མྱིག་ཐོག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོ
ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བས་ན་མ་གཏོགས། ཁེད་རང་ཚོས་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གཅྱིག་འཁྱིད་ཡོང་ནས། སོན་མ་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། སནོ་མ་ (USAID) ད་ེསྱིག་འཛུགས་གཞན་པ་ (Techno Serve) ཟརེ་བ་ཞྱིག་གྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡང་རག་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། འག་ོསོང་མང་པ་ོཞེ་
དག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཁངོ་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མར་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ། ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་དུ་ཕྱིན་པ་
རདེ་དེ། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་གོམས་གཤྱིས་ག་ར་ེརདེ། བོད་མྱིའྱི་ལེགས་བང་ག་ར་ེརེད། བོད་མྱིའྱི་བསམ་བ་ོ
གཏོང་སྟངས་ག་ར་ེརེད། བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདོད་ག་ར་ེརེད། ད་ེཉྱི་མ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རདེ། དའེྱི་
ཆདེ་དུ་སྱི་ཚགོས་ལ་རྒྱུས་ལོན་ཡདོ་མཁན་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། སནོ་མའྱི་ཉམས་མོང་ད་ེཚ་ོལ་བལྟས་ནས་ད་ལྟ་
ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེནས་དངུལ་བག་ོབཤའ་རྒྱག་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ཆ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་
བཟུང་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟརེ་ན། ཁག་པ་ོརདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཉྱིན་འགའ་ཤས་སནོ་དུ་གོས་ཚགོས་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་སྟངས་ལའང་། ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལོ་གསུམ་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༣་་་༢༠༢༤། ༢༠༢༤་་་༢༠༢༥། ༢༠༢༥་་་༢༠༢༦ ད་ེཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོས་གནས་ལ་
ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བད་ེསྡུག་ཞུས་བཞག་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་བད་ེ
སྡུག་ཞུས་པ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བཟོས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་གང་དང་གང་རན་པ་འདུག གབ་པ་འདུག དགོས་མཁ་ོད་ེཚ་ོ
བཞག རྒྱས་སྤྲོས་རེད་འདུག་བསམས་པ་ད་ེཚ་ོརེས་སུ་བསམ་བ་ོབཏང་ན་མ་གཏོགས། ལམ་སང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སེབ་ཀྱི་མེད་དུས། བག་ོབཤའ་རྒྱག་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། (NDI) འདྱི་གསར་པ་སེབས་
བསྡད་ཡདོ་རདེ། (USAID) བརྒྱུད་ནས་ (Tibet Fund) ནས་རག་རྒྱུ་ད་ེརག་བསྡད་ཡདོ་རདེ། རགོས་ཚགོས་ཚང་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག རོགས་ཚོགས་ག་པར་འདུག དངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ོལྟར་སྤྲོད་ཐུབ་
ཀྱི་འདུག ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་བརན་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ར་ེབ་ཙམ་
ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་ར་ེབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཐུབ་པ་
མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སོན་རྱིས་བཟ་ོསྟངས་ལས་མ་འངོས་པར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་དང་། དགོས་མཁོ། 
ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས། ཛ་དགས་ལོད། གལ་ཆ་ེཆུང་། ད་ེཚ་ོདབ་ེབ་ཕེས་ནས་བང་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་མམ་འཆར་གཞྱི་
དང་ལྡན་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད། ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོབང་སྱིག་གྱི་ཡོད། ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ད་ེཚོའང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ས་
གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ད་ེཚོར་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེཚོའང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་བས་མ་
ཚར་བ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཚ་ོགས་ང་ཚོས་རྱིམ་པས་བང་སྱིག་དགོས་རེད། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ཚར་གྱི་
རདེ་ཅསེ་ཁས་ལནེ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཚོགས་པ་དང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འབོད་བསྐུལ་ད་ེག་རང་ཞུ་
སྡོད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ལས་འཆར་བཟོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ང་ཚ་ོལ་
དགསོ་མཁ་ོག་ར་ེའདུག ད་ེལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་གཞྱི་བཟ་ོདགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། དངུལ་རག་གྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ལས་
གཞྱི་བཟསོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་མ་འཚམ་པ་དང་། དངུལ་བདེ་སདོ་གཏངོ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ཚད་ལྡན་
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ཞྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དེའྱི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བགོ་བཤའ་རྒྱག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
བཞྱིན་རོགས་དངུལ་རག་གྱི་འདུག་བསམས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་བསྐྱོན་པ་ད་ེཚོ་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
དེའང་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་འབོད་བསྐུལ་དེ་ག་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་གྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་དམ་འཛནི་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བནོ་གཅྱིག་གྱིས་ལས་ཁུངས་དའེྱི་ཡན་ལག་ཚང་མའྱི་གནས་ཚུལ་བ་ེབག་པ་ར་ེརེར་རྒྱུས་ལོན་
བེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། དེའང་ཁག་པོ་ཡོད་རེད། གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
རད་གཅོད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འདྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔ་དངུལ་སྐརོ་ལ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུས་སོང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་
རང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་ཕྱི་ལ་བོད་པ་སུ་འད་
ཞྱིག་ག་པར་བཞུགས་ཡོད་ནའང་ལས་འགན་ད་ེསྒྲུབ་ཐུབ་པར། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔ་དངུལ་འབུལ་རོགས་
གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔ་དབེ་བཟ་ོཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྟནོ་གསར་པ་དརེ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོབཏང་བར། དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་སེལ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཏོན་ནས་བཏང་བཞག་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གསར་པ་ད་ེནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་མཐོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
     ད་ེནས་ལ་ོལྔ་མཚམས་དཔ་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ཐུགས་དོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ད་ེལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔ་དངུལ་ཆད་པ་ད་ེག་དུས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་དཔ་དེབ་ད་ེད་ོབདག་ལ་ཕྱིར་སོག་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རེས་མའྱི་འོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ལག་དེབ་ལག་པ་ལ་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེའད་ཆགས་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་གྱི་དགོངས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ས་རེད། ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་ཡོང་བའྱི་འགན་ད་ེང་ཚོས་འཁུར་
གྱི་རེད། དང་པ་ོསོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་ལོ་ལྟར་དཔ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཚོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དན་སྐུལ་ཞུ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་མ་རདེ། ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ལྔའྱི་མཚམས་ལ་ང་ཚསོ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ོབདག་ས་ོས་ོ
ཡྱིན་ནའང་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམས་ནས། དན་གས་ོཞྱིག་བས། ད་ེམ་ཕུལ་ན་ཡར་བསྡུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་
ན། སོ་སོ་ལ་དཔ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུའྱི་གཤྱིས་ཀ་ཞྱིག་བསེབ་ཨེ་ཡོང་བསམས་ནས། གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་སེབ་
དུས་གཞྱི་ནས་ཕུལ། གཞན་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡ་མ་བེད་དུས། ཡོང་འབབ་ཀྱི་རྱིས་སྐོར་སྟངས་ལའང་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་
འདུག འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཐུགས་དགོས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡང་བསྐྱར་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། ལོ་ལྔ་ད་ེམེད་པ་བཟོ་དགོས་བྱུང་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་བསྐྱར་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ད་ེལ་འགྱུར་བ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ང་རང་ཚའོྱི་རྒྱུ་མཚན་
དེར་ཞེ་དག་འདང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཕྱིར་བསྡུ་བས་པ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ཐོག་
བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བདེ་པའྱི་རསེ་སུ་ཐག་གཅད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། 



89 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ལ་རྱིན་ཐང་ཆ་ེརུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་རྱིན་ཐང་
ཉར་དགོས་པ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཐེངས་ ༡ མ་གཏོགས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཐངེས་ ༡ ཟརེ་བ་ད་ེམར་བཀགོ་བཞག་ཡོད། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཐངེས་ ༡ བསྒྱུར་བ་བཏང་། ཡང་
གཞན་པ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐེངས་གཅྱིག་ཟེར་བ་དེས་འགོག་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་
བར་ཚགོས་འདུ་ཕལ་ཆརེ་ཐངེས་བདུན་བརྒྱད་ཚགོས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། འདྱིས་
མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔ་དེབ་གང་མགོགས་སྤྲོད་ཐུབ་པར་དམ་དོན་ཞུ་
དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་པ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཛ་དགས་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་རུ་བཅར་ནས། སང་ཉྱིན་རང་དགོས་ཡོད། ད་ེརྱིང་རང་དགོས་ཡོད་གསུང་
མཁན་ད་ེའད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅོད་ཆོག་ཆོག འགོ་ཆོག་ཆོག་
ཅྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེཏག་
ཏག་ཅྱིག་མ་འག་ོརང་འག་ོརདེ། ས་གནས་ནས་ཡར་འབུལ་དུས་ས་གནས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་དང་། ས་གནས་
ནས་དབུས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དའེྱི་ཐོག་ནས་བཟ་ོརྒྱུ། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ལ་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ། ཞ་ེདག་འགོར་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག རྣམ་པ་ཚོས་ལམ་སྟོན་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་
ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་དེའྱི་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ཚང་མ་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་
རང་བདནེ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་མཚན་རགས་བསྐྱནོ་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་སང་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གྱིས་ཀང་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་པ་དངོས་གནས་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དན་རགས་ད་ེས་
གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྱིན་ན་བོད་
རྱིགས་ཚགོས་པའམ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ། དའེྱི་སང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚསོ་འགན་ཁུར་ནས་བོད་མྱི་
ཡྱིན་པའྱི་དན་རགས་འདྱི། གང་འད་ཁུངས་སྐྱེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ད་ེངས་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐྱེལ་གང་འད་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ནས་བེད་
དགོས་པ། ད་ེནས་ས་གནས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ནན་པ་ོཞྱིག་བས་ཚར་དུས། ཡར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་ནས་
ཡང་བསྐྱར་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚསོ་འདྱི་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། 
ས་གནས་ཀྱི་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་གནས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོ་ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་བསྐ་ོགཞག་པའྱི་ལས་བདེ་རྐྱང་རྐྱང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་བ་ེབག་པ་གཅྱིག་ལ་ཁ་ོརང་གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་ལབ་འདུག  ད་ེ
བདནེ་པ་མ་རདེ་ཅསེ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྐྱནོ་འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་
ཁུངས་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམྱིན་སྐྱོན་འཛུགས་བེད་མཁན་ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིཡྱིག་ཆ་ལ་གཞྱི་
བཞག་ནས་གསར་པ་བཟ་ོདགོས་ནའང་རེད། ནོར་བཅོས་བེད་དགོས་ནའང་རེད། ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ནའང་གནས་ཡུལ་
གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་གནང་བཞག་པ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་བཞག་ཡོད། དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་འད་ཞྱིག་བཏནོ་བཞག་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བོད་པ་ཡྱིན་མྱིན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེཚོ། ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ས་གནས་ལ་འགན་ཆ་ཚང་
ཕུལ་བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་དང་མཐ་ོསོབ་སྐོར་ལ་རེད། ངས་ཁ་སང་མཐ་ོསོབ་སྐོར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དང་བངས་དཔ་
དངུལ་དང་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭར་གསར་འཇུག་བདེ་
པའྱི་སྐབས་སུ། འཛིན་གྲྭ་དང་པ་ོསེབ་དུས་ལ་ོ ༦ ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་ོ ༦ ཡན་ལ་མ་གཏགོས་
དང་བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་བཟ་ོཡྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་འབོར་ཡོང་དུས་
ཚང་མ་རབོ་ཐབེས་པའྱི་རྐྱེན་གྱིས་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་ཚར་མ་ཚར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་
ཞྱིག་བཏནོ་ནས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་བཙས་པ་ནས་ཟླ་དྲུག་གྱི་རསེ་སུ་དབེ་སྐྱལེ་ག་དུས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་གནང་ཆགོ་གྱི་རདེ། 
དངུལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐོ་གངས་ནང་ལ་སེབས་འགོ་ཡྱི་རེད། རེས་མ་འཛིན་གྲྭ་དང་པོར་འགོ་དུས་དང་
བངས་དཔ་དངུལ་ལག་དབེ་ཡོད་ཡོད་པ་དང་། རོབ་མ་ཐབེས་པར་ཁད་པར་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། དེའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཡང་བསྐྲུན་
བཞག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཛ་དགས་པ་ོདང་། དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཉྱིན་གངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མ་
གཏོགས་མེད་པ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གང་མགོགས་ཤྱིག་མར་
འདནོ་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཁ་སང་བཏང་གནང་སོང་། དྷ་རམ་ས་ལར་ཁ་ལ་ོབའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། དེའྱི་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་དེ་ལོ་ ༡ རྱིང་གནང་འདུག ལོ་ ༡ གནང་བ་མ་གཏོགས། རྒྱུན་
འཇགས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཚ་ཆང་ཞྱིག་ཡར་བངས་བཞག་ཡོད་རེད། སོ་སོས་དངུལ་སྤྲོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་ོཊ་སོང་
བརྡར་ཆདེ་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་གྱི་རྱིན་པ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ། གཞུང་གྱིས་གཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ཡང་
མར་ཞུས་རྐྱང་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོག་ཚདོ་ཅྱིག་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡདོ་དམ་མེད། ད་ེལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གཞནོ་སྐྱེས་ལས་མེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ 
༢༧༤ རག་པ་དེའྱི་ནང་ནས། མང་པ་ོཞྱིག་བལ་ཡུལ་སྤོག་རའྱི་ཁུལ་ནས་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་མ་ོཊ་སོང་འདོད་ཡོད་མཁན་
མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚོའྱི་སང་ལའང་ང་ཚསོ་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག 
ཡྱིག་ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དངུལ་ཁང་ཕེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། གལ་ཏ་ེད་ེའད་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས། ཁ་ོརང་གནས་སྡདོ་ཆགོ་པ་དང། དངུལ་ཁང་ཕ་ེརྒྱུ། ད་ེའདར་
ཐུགས་ཕན་གས་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སངོ་བརྡར་འདྱི་སྤྲད་ནས་ཁ་ོརང་སེར་གྱིས་འཚ་ོབ་བསྐྱལ་བར་ཐུགས་ཕན་གས་ོ
ཡྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཡང་སྤོག་རའྱི་ཁུལ་ལ་མ་གཏོགས་ཀཋ་མན་ཌུའྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་ས་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཁ་རེད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་སྤྲོད་དགོས་བསམས་བསྡད་ཡོད། གཞན་པ་ང་ཚོས་
མ་ོཊའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། མ་ོཊ་གཏང་རྒྱུའྱི་སོབ་སོང་བས་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ། མ་འོངས་པར་འདྱིས་ས་ོསོའ་ིའཚ་ོ
རེན་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག མ་ོཊ་སོང་བརྡར་བས་ནས་མ་ོཊ་ཉ་ོརྒྱུའྱི་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་
སྐྱེད་མེད་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། སྐྱེད་ཆུང་བུན་ལོན་གཡར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ། གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག་བལྟས་ནས་མྱི་ད་ེསོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལ་ལང་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་
ཟབ་སངོ་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་སྤྲད་ཀང་སྤྲད། རསེ་མ་དནོ་དག་སང་ལ་ཕན་མ་ཐགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུད་ཟསོ་སུ་འག་ོཡྱི་
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ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ལོ་བའྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་ཀྱི་མེད། མ་འོངས་
པར་ད་ལྟ་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་གངས་ ༢༧༤ ནས་དྷ་སའྱི་ཁུལ་དུ་ག་ཚོད་འདུག་བལྟས་ནས། དྷ་སའྱི་ཁུལ་ནས་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཐ་ོབརྒྱབ་ཡདོ་ན། ད་ེདང་ད་ེམཚུངས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་བཟ་ོདགསོ་བདེ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་རད་ཅྱིག་གནང་སོང། དྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས་སྐབས་དེར་ལན་འབུལ་
ཐུབ་མ་སོང། ད་ལྟ་བགེས་ཡོལ་བཞེས་མཁན་མྱི་ར་ེརེའྱི་མྱིང་ཆ་ཚང་འདྱི་ནས་མར་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ར་ེ
རེའྱི་མྱིང་སྐྱོར་དགོས་བྱུང་ན་མྱི་གངས་ ༡༧༢ ཙམ་ཞྱིག་སྐྱོར་དགོས་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྐྱོར་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། དྲུང་ཡྱིག་
ཆེན་མོའ་ིབགེས་ཕོགས་བཞེས་མཁན་གངས་ ༧༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོའ་ིརྒས་ཕོགས་འདྱི། སྱིར་བཏང་
བགསེ་ཕོགས་ཀྱི་རྱིས་སྐོར་སྟངས་འདྱི། སང་ཕགོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བགསེ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། དེར་ལ་ོ ༣༠ ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོ ༢༠ མ་གཏགོས་ཚར་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་བརྒྱ་ཆ་བཅད། ད་ེནས་ལ་ོ
ར་ེརརེ་ཡར་འཕར་ནས་ལ་ོ ༣༠ སབེ་དུས་བགསེ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ད་ེརག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བགསེ་ཕོགས་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཟརེ་དུས། སང་ཕགོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟ་རྒས་ཕོགས་ཟླ་རེར་རག་བསྡད་པ་ད་ེསོར་ ༡༨,༥༠༠ རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞ་ེན། ར་ཕོགས་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༤ ནས་སོར་ ༣༧,༠༠༠ བཟོས་ཡོད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་དྲུང་ཆ་ེལས་འཕར་ནང་
ནས་མྱི་གངས་ ༢༩ འདུག ཁངོ་རྣམ་པར་ཟླ་རརེ་རྒས་ཕོགས་སོར་ ༡༧,༧༥༠ རག་གྱི་འདུག ཟུང་སེལ་དྲུང་ཆ་ེགངས་ ༢༤ 
འདུག ཁངོ་རྣམ་པར་རྒས་ཕགོས་སོར་ ༡༧,༡༥༠ རག་གྱི་འདུག དྲུང་གཞོན་གངས་ ༢༦ ལ་འགསེ་ཡལོ་གྱི་ཐབོ་ཐང་འབུལ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ཁངོ་རྣམ་པར་སོར་ ༡༦,༦༥༠ རག་གྱི་འདུག དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་གངས་ ༡༡ འདུག ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོར་
བགསེ་ཕོགས་ཆ་ཚང་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ སོར་ ༡༦,༡༥༠ ཐམ་པ་འདུག སྡ་ེཚན་འགན་འཛནི་མྱི་གངས་ ༡ འདུག ཁངོ་ལ་སརོ་ 
༡༥,༥༠༠ འདུག ལས་བེད་ཁ་ལོ་བ་གངས་ ༡༡ འདུག ག་ཆ་སོར་ ༢༥,༥༠༠ རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒས་ཕོགས་སོར་ 
༡༢,༧༥༠ ཐོབ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༣,༥༨༥༡,༨༠༠ རེད་འདུག འགོ་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག  
 འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབེ་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་མྱི་བགེས་ཕོགས་ཐོབ་འབབ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བཟའ་ཟླ་ཡ་དེ་
གོངས་ནས་ཐབོ་ཐང་རག་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་ནང་ནས། དྲུང་ཆེའྱི་ནང་མྱི་གངས་ ༡༤ འདུག ད་ེཚོར་སོར་ ༡༡,༡༠༠ རག་གྱི་
འདུག དྲུང་འཕར་ནང་མྱི་གངས་ ༤ འདུག ད་ེཚོར་སོར་ ༡༠,༦༥༠ རག་གྱི་འདུག ཟུང་དྲུང་ནང་མྱི་གངས ༥ འདུག ད་ེ
ཚོར་སོར་ ༡༠,༢༩༠ རག་གྱི་འདུག དྲུང་གཞོན་ནང་མྱི་གངས་ ༩ འདུག ད་ེཚོར་སོར་ ༩,༩༩༠ རག་གྱི་འདུག དྲུང་ལས་
ནང་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེར་སོར་ ༩༦༩༠ རག་གྱི་འདུག སྡ་ེའགན་ནང་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེར་སོར་ ༩,༣༠༠ རག་གྱི་
འདུག ལས་ད་ོནང་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེར་སོར་ ༩༠༦༠ རག་གྱི་འདུག འགན་དྲུང་ནང་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེར་སོར་ 
༨༥༨༠ རག་གྱི་འདུག གཞོན་དྲུང་ནང་མྱི་གངས་ ༡ འདུག དེར་སོར་ ༨༤༠༠ རག་གྱི་འདུག ལས་བ་ནང་མྱི་གངས་ ༥ 
འདུག དེ་ཚོར་སོར་ ༧༦༥༠ རག་གྱི་འདུག ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༥,༠༧༡,༦༨༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གྱིན་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་རད་ཅྱིག་གནང་སོང།  
ད་ེནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབའྱི་བགེས་ཕོགས་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སོན་དུ། གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ངས་དན་གྱི་མྱི་འདུག 
གོས་ཚོགས་དེ་ག་རང་གྱིས་ཕོགས་རྱིམ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཡྱིན་ན་བགེས་
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ཕགོས་ལ་གདམ་ཀ་གཉྱིས་ཡདོ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་སོན་མ་ས་ོསོའ་ིལས་གནས་དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། དྲུང་འཕར་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ལས་གནས་དེའྱི་བགེས་ཕོགས་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཕེབས་ནས་བགེས་
ཕགོས་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འདྱི་གཉྱིས་ནས་གང་མཐ་ོབ་ཡོད་ནའང་ས་ོསོས་གདམ་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡོད་རདེ། ཁྱིམས་དཔོན་
རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ན་ལ་ོ ༣ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཡར་བས་ནས་སྤར་བབ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ངས་རྱིས་ད་ེམཐོང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆ་ེབ་ཟུར་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་དྲུང་ཆེའྱི་ཐོབ་ཐང་འདྱི་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཤཤ་ེན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལ་ོད་ེཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐོབ་ཐབ་ད་ེདྲུང་ཆ་ེལས་ཉུང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་
སོང་ཙང་། དྲུང་ཆེ་ད་ེབཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གལ་སྱིད་ངས་ལན་བརྒྱབ་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མེད་ན། ངས་བཅོས་ནས་
དངོས་ཡོད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་རེས་སུ་ཞུ་ཆོག ད་ལྟ་ལན་ཞུས་བཞག་པ་དེ་ག་རང་ཡྱིན་ན་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། དེ་
གཅྱིག་སྙན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུད་ཚོང་བར་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ དང་སོར་འབུམ་ ༢ སྐོར་རེད། ཁ་སང་བར་དརེ་ལས་ཀའྱི་
བེལ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སྐབས་དེར། སུད་ཚོང་བ་ད་ེཚོའང་སོ་སོའ་ིས་གནས་ལ་འག་ོདགོས་པ་ཆགས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་
ག་རེ་བསམས་སོང་ཞེ་ན། སོབ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་འད་པ་ོལ། ད་ལོར་སུད་ཚོང་བ་ཚོས་བུ་ལོན་དང་མ་ར་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་མྱི་
དགོས་པར། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སོན་མའྱི་ཅ་ལག་ད་ེཚ་ོལྷག་བསྡད་ཡོད་དུས། ཁ་ེབཟང་ག་ཚོད་འད་པ་ོད་ེཟོག་ནང་དུ་ལྷག་ཡོད་
པར་སོང་ཙང། ཟོག་ད་ེཚ་ོབཙོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་སྟེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་བ་ོཁོག་བཙོང་ནས་ཅ་ལག་
མང་ཙམ་བཏནོ་ནས་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཚངོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། འདྱི་ང་
ཚོར་གཏམ་བཟང་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། སུད་ཚོང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ས་ོནམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འབོག་
པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་ཚོར་འཚོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོར་ཚོང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་རེ་བ་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མང་བ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མར་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱིན་ནས་མྱི་ར་ེརེར་ག་ཚོད་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་དྱི་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། འགན་འདྱི་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་
འགོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ད་ེདུས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ལ་སོར་ (Crore) ༡༩༌༥ ཙམ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད། དེར་
དཔག་པའྱི་སོར་འབུམ་ ༡༌༥ གཡར་ན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། ལམ་སང་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ནས་ཕུལ་བ་རདེ། ཡར་ཞུ་མཁན་
དང་དངསོ་སུ་མར་ལནེ་མཁན་གྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཕྱིན་ནས། བཀའ་འཁོལ་ད་ེསོར (Crore) ༡༩ སྤྲད་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ མར་
དངོས་སུ་བུ་ལོན་གཡར་བ་འདྱི་སོར་ (Crore) ༡༣ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་དུས། ཕན་ཐགོས་ག་ར་ེབྱུང་འདུག་ཅེས་སྐད་
ཆ་དྱིས་ཡྱིན། ང་ཚོས་བུ་ལོན་འདྱི་གཡར་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། (लाला) 
ཚསོ་ཀང་བུ་ལནོ་གཡར་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕན་ཐགོས་ག་ར་ེཡོང་གྱི་འདུག་ཟརེ་དུས། ཁངོ་ཚསོ་འདྱི་གསུང་གྱི་འདུག 
དངུལ་རྐྱང་སྤྲད་རྒྱུ་ཡོད་ན། (लाला) ཚསོ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཆག་ཡང་ཞྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་ཕན་པ་རདེ། ང་
ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་
བསམས་ནས། ཁ་སང་ངས་སྒྲུང་ད་ེཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། སུད་ཚོང་ཚོགས་པ་ཕེབས་སོང། སུད་ཚོང་
ནང་མྱི་གངས་ ༣༧༠༠ ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག སུད་ཚངོ་ནང་མྱི་གངས་ ༣༧༠༠ ལ་སོར་འབུམ་ ༢ ར་ེགཡར་བ་ཡྱིན་ན། ང་



93 

ཚོའྱི་དངུལ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོར་འབུམ་ ༧༤༠༠ རེད། སོར་འབུམ་ ༧༤༠༠ ཟེར་དུས་སོར་ (Crore) ༧༤ 
རདེ། ང་ཚོར་བུ་ལོན་བཏང་བར་སརོ་ (Crore) ༣༠ མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རདེ། དའེང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ནང་དུ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་ད་ེརེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ལྟ་གོས་
ཚགོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་གྱི་རདེ། དཔེར་ན། ལམ་ཁོམ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ལམ་ཁོམ་རྒྱག་མཁན་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་རེད་གསུང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཡྱིན་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ར་དེལ་
ཚོང་པ་ཐུག་དུས། ར་དེལ་ཚོང་པ་ད་ེཚ་ོགལ་ཆ་ེཤོས་རེད་གསུང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚང་མར་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གཡར་བ་ལ་མ་ར་འདྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་གྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་སང་ལའང་གཏོང་དགོས་རེད་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་གཡར་བ་ལ་མ་ར་འདྱི་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གང་འད་བས་ནས་བགོ་བཤའ་རྒྱག་
དགསོ་རདེ། ངས་གོང་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ནས། སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ག་ཚདོ་
གཡར་དགོས་ས་རེད། ལམ་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ཚོར་ག་ཚོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། སུད་ཚོང་བར་ག་ཚོད་གཡར་དགོས་ས་
རདེ། ར་དེལ་ད་ེཚོར་ག་ཚདོ་གཡར་དགོས་ས་རེད། མ་ོཊ་ཉ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་ད་ེཚོར་ག་ཚོད་གཡར་དགོས་ས་རེད། ད་
དུང་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས་། ང་ལའང་དགོས་ཡོད་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ཆ་བགོས་
ཤྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ང་ཚོར་གདོན་རྒྱུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་མཐུན་རྐྱེན་སོར་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ནུས་པ་
འདྱི་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སང་ལ་གདོན་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་དབང་གྱི་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ལན་འདབེས་ནང་དུའང་ད་ེག་རང་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། བུ་ལོན་ཞུ་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ག་
ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་ལན་དེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་འདྱི་ངས་ཞུ་
ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་
རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ལ་ོ ༡ ནང་དུ་བུ་ལོན་གཡར་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་ག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཧ་ག་ོབ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་འདྱི་ལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནས་ང་ཚསོ་
ཐག་བཅད་ནས་སུད་ཚོང་བར་ང་ཚོས་སོར་འབུམ་ ༢ ར་ེགཡར་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། རསེ་མ་དངོས་སུ་གཡར་བར་སེབ་
དུས། ཁེད་རང་གྱིས་སརོ་འབུམ་ ༢ གཡར་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཁས་བངས་ཚར་སོང་། མྱི་མང་གྱིས་གསུང་རྒྱུ་གསུང་གྱི་འདུག ལ་
དྭགས་ལ་འག་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ ༥༠,༠༠༠ གཡར་ས་ད་ེཚརོ་སོར་འབུམ་ ༡ བཟ་ོདགོས་ཡདོ་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་
སོར་འབུམ་ ༡ གཡར་ས་ཚོས་སརོ་འབུམ་ ༢ བཟ་ོདགསོ་ཡདོ་ཟེར་གྱི་འདུག ཚང་མ་མང་དུ་འག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ཉུང་
དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་མྱི་འདུག དེར་ང་ཚོར་ནུས་པ་ཞྱིག་དགོས་རེད། ནུས་པ་ད་ེའདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་ཁནོ་ཡངོས་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བལྟས་ནས་གང་འད་བདེ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ།  
ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རར་སོར་ (Crore) ༣༠ གསུངས་སོང། སོར་ (Crore) ༣༠ ད་ེག་པར་གཏོང་གྱི་
ཡོད་མེད། ཁ་སང་བུ་ལོན་གཏངོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་སོར་ (Crore) ༡༩ བཏོན་པའྱི་ནང་ནས་སོར་ (Crore) 
༡༣ མ་གཏོགས་སྤྲད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། རོབ་རྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་གངས་ ༩༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཕྲ་བཀུར་
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འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་སུ་དང་སུ་ལ་བུ་ལོན་གཡར་ཡོད་མེད་དང་། 
གངས་ཀཤ དངུལ་འབོར་ད་ེཚ་ོའབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ེནས་ལྷན་ཁང་གཞན་ལ་གཡར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོད་མ་རེད། དངུལ་གང་ཡོད་པ་འདྱི་མྱི་མང་ལ་ཕན་
ཐགོས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ། ད་ལྟ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་དངུལ་འཇོག་མཁན་ཚསོ་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེག་རང་གསུང་གྱི་འདུག ང་ཚོས་དངུལ་བཞག་པ་ད་ེཁེ་བཟང་གྱི་ཆེད་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བོད་མྱི་མ་ར་
མེད་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ན་བསམས་ནས་གནང་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ཡྱིན་ན། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དངུལ་ཁང་གྱི་ང་ོབོར་དགོས་མ་རདེ། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་ང་ོབོར་དགོས་མ་རདེ། དངུལ་འདྱི་གཞག་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཞྱིག་བཙལ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མ་ར་མེད་མཁན་ཚོར་རོགས་བ་རྒྱུ་འདྱིར་སོར་ (Crore) ༣༠ ཐོག་ད་དུང་མ་ར་ག་
ཚོད་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡོད་ནའང་། ད་ེནས་ང་ཚོར་མ་ར་གཡར་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཉེན་ཁ་ད་ེག་དུས་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ཉེན་ཁ་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་
ཁེད་རང་ཚསོ་གཡར་ནས་བུ་ལོན་ཚུར་ལེན་ཐུབ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ཀང་གོས་ཚགོས་ལ་བཀར་གྱི་རདེ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལེན་
ཐུབ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀར་གྱི་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུའང་འདོན་ཡོང་གྱི་རེད། བུ་ལོན་གཡར་ཚར་དུས་གནས་
སྟངས་འད་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། སྟབས་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བུ་ལོན་གང་གཡར་བ་ད་ེཚ་ོཚུར་བསོགས་ནས་གནས་
སྟངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། འོན་ཀང་དངུལ་ཁང་ཡྱིན་ནའང་འད། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་འད།  ད་ལྟ་
ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བུ་ལོན་གཡར་དུས། མ་འོངས་པར་གཅྱིག་གྱིས་སོག་ཐུབ་མ་སོང། གཉྱིས་
ཀྱིས་སོག་ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སྟབས་ཡག་ནས་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། ཡྱིན་
ནའང་། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་དང་མྱི་འད་བ་རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་སྐད་ཤོར་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་འག་ོབཙུགས་ཚར་འདུག་གདའ། སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཞ་ེདག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
སུད་ཚངོ་བས་ཚངོ་མ་ཟྱིན་སནོ་ནས་དངུལ་ཁང་ནས་དངུལ་ཚུར་གཡར་བ་ད་ེཕར་རང་འཇགས་བསགོས། ད་ེའད་བས་ནས་
ས་གནས་མྱི་མང་དང་དངུལ་ཁང་དབར་འབེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་པ། ས་ོསོ་ལའང་མ་ར་འདྱི་ཙམ་མྱི་དགོས་པ། དཔེར་ན། ཀ་ོ
ལ་ེགྷལ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། མྱི་གངས་ ༤ མྱི་ཚང་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མྱི་ར་ེརེས་སོར་ ༢༥,༠༠༠ དངུལ་ཁང་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། 
སོར་འབུམ་གཅྱིག་གཅྱིག་མར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་སོར་འབུམ་ ༡ མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མྱི་བཞྱི་ནས་མྱི་ར་ེརེས་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། མཐའ་མ་དེར་སོར་འབུམ་ ༤ བུ་ལོན་རག་གྱི་ཡོད་
རདེ། ང་ཚོར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རྐྱནེ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་ཚོང་རང་
གྱི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ཁང་ཁངེས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། (NBFC) ཁངེས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། དངུལ་ཁང་ལྟ་
བུ་ཟེར་བ་དེ་འད་མང་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་རེད། དེར་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཁེ་ཕན་ལེན་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
བཙུགས་པའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་ལའང་སང་ཉྱིན་རྒྱ་གར་ཞྱིག་གྱིས་བུ་ལོན་དགོས་ཡོད་ཟེར་ན། 
ཆ་རྐྱེན་ཚང་གྱི་ཡོད་ན་གཡར་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བཞྱིན་དུ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་ཁྱིམས་ཀྱི་གནད་
དོན་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་བོད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཡང་མཁེན་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ཧ་གོ་
ནས་ཁདེ་རང་ཚརོ་ (NBFC) ཞྱིག་འདུག དངུལ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆེད་ང་ལ་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
གྱི་ཡོད། ང་ལ་དངུལ་གཡོར་ཤོག་ཟརེ་ན་གཡར་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། གལ་སྱིད་ཁངོ་གྱིས་ཁྱིམས་ལ་གཏུག་པ་ཡྱིན་ན། 
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ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རདེ། (NBFC) སྐྱདེ་ཀ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་འག་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་སྐྱདེ་ཀ་དམའ་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པའྱི་མཉམ་དུ་བསྡུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བསྡུར་
མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་འགོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐྱེད་ཀ་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་ཁང་ལྟ་བུའྱི་མྱིང་ལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐྱེད་ཀའྱི་ཉུང་མཐའྱི་ཚད་དེའང་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདྱི་ཡོད་རེད། ཚོང་ལས་ཟེར་དུས་ཚོང་ལས་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕྲ་
མང་པ་ོཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆནེ་མོར་དབེ་སྐྱལེ་བས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་དུས། ཆ་རྐྱནེ་ཚང་
དགསོ་པ་དང་། ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོདུས་ཐགོ་ཞུ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ།  
ད་ེནས་སུད་ཚོང་བར་དཀའ་ངལ་ཕྲད་པ་དེ། མ་རའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རེད། གཞན་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རེད། སུད་ཚོང་
བརྒྱབ་ནས་ལ་ོ ༥༠།༦༠ འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ཉམས་མོང་ཡང་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ང་ཚོའྱི་མྱི་ད་ེཚརོ་ཁོམ་ས་ཡྱིན་ནའང་ཚངོ་ག་
པར་ཡག་ག་ཡོད་ནའང་དརེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། ཁེད་རང་ཚརོ་ཁོམ་སའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ན་ང་ཚསོ་ས་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་ལྟ་དགསོ་ཟརེ་དུས། ས་ཆ་ཏགོ་ཙམ་ཁུག་ཀོག་ཅྱིག་ལ་ཡྱིན་ན་ང་
ཚ་ོའག་ོཡྱི་མྱིན་ཟེར་གྱི་རེད། གོང་ཁེར་དཀྱིལ་ལ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་གཞན་པ་རག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ས་ཆ་ཉ་ོདགོས་བྱུང་ན་ནྱི་གོང་
ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ལམ་ཟུར་ལ་ཚོང་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གོང་སྡེ་ལས་ཁུངས་
དང། སྐོར་སྲུང་ལས་ཁུངས། དེ་ཚོ་ཚང་མར་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པ་དང། མཐུན་རྐྱེན་སོར་དགོས་པ། སྤྲེ་ལད་བཤད་
དགསོ་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རདེ། ད་ེནས་སུད་ཀྲར་ཚངོ་སའྱི་ས་ཁུལ་ས་ོས་ོལ་གནས་སྟངས་མ་འད་བ་ཤ་སྟག་རེད། གནས་
སྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་། དཔེར་ན། འདྱི་དང་འདྱི་གབ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད། 
མངའ་སྡ་ེམྱི་འད་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུལ་མྱི་འད་བའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་རདེ། ས་ཁུལ་རྒྱ་ཆ་ེཆུང་མྱི་འད་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་
རདེ། མངའ་སྡ་ེགཞུང་མྱི་འད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་མྱི་གཉྱིས་གཞག་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་བ་དེ། མྱི་གཉྱིས་འཇགོ་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརནེ་ནས། ཁེད་རང་ཚོས་མྱི་གཉྱིས་བཞག་སངོ་། ཁོམ་ས་ག་པར་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་ཡོད་ཟེར་ནས། མ་འངོས་
པར་དྱི་བ་འདྱི་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཐག་བཅད་ནས་ཁོམ་ས་རག་གྱི་རེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། དེ་རྱིང་གོས་
ཚོགས་ལ་ཞུས་བཞག་ན་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་སུད་ཚོང་གྱི་ཚོགས་པ་དང་། ང་ཚོས་ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐོས་པ། ཁ་ོརང་
ཚོའྱི་མྱི་གཅྱིག་ (Ludhiana) ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
ཆགས་ཡོད་རདེ། ཁངོ་ཚའོྱི་འདདོ་པའང་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ང་ཚསོ་མཐུན་རྐྱནེ་སར་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཆའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག མ་རའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ཆ་བུ་ལནོ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། སནོ་མ་ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་གཏོང་མཁན་མེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་
སུད་ཚོང་ད་ེཚོ་ཡག་ཐག་གཅོད་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་རེད། ང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་ར་ཁོན་ནས་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ད་ེའད། མ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འད་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མཐུན་རྐྱེན་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ཚང་མར་དགོས་ཡོད་
གསུང་དུས་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་སར་རྒྱུ་འདྱི་ང་ཚའོྱི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་འགོར་རྒྱུ་རེད་འདུག སང་ས་དོའ་ིཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚོགས་
གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ 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་ཚོགས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༨ པ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པརོ་
ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཨྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།  
ཁྱིམས་འཆར་འདནོ་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤེན་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༡༩ 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 

དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསྐྱར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུ ར ་
བརདོ། 

བཅུ་དྲུག་
པ། 
 

ལས་བེད་གནས་སྤར་དང་།ཤབཀོད་སྱིགཤ
འཕ་ོལནེ།  
 ༨ཤཤམདེ། 
 

རང་འཇགས། 
༨ཤཤས་མྱིག་བསྐང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་འགོར་གཞྱི་ཡོད་པ་དང་།ཤ
གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་ལས་འགན་ལེན་ཐུབ་པའྱི་འོས་
འཕེར་ཅན་གྱི་ལས་བེད་ཡོད་ཚེ།ཤསྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་
གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་ས་མྱིག་གང་རུང་དུ་གནས་རྱིམ་
གཅྱིག་ལས་དམའ་བའྱི་ལས་བདེ་ཅྱིག་མང་མཐའ་ལ་ོབཞྱི་
ལས་མ་བརྒལ་བར་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐོ་གཞག་བེད་ཆོག་
ཅྱིང་།ཤལས་ཚབ་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་
ཕགོས་དང་ཐབོ་ཐང་ཇྱི་ཡདོ་ཞུ་སྤྲདོ་བདེ་ཆགོ 

 
གསར་
འཇུག 
 

བཅུ་
བདུན་
པ།  

ཞབས ་གཡར ་དང ་ཆོད ་དོན ་བསྐོ་
གཞག 
༣ཤསྱིག ་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན ་
འཇགས་ལས་བེད ་མྱིན ་ཡང་ལོ་
དུས ་རྒྱས ་བཀག ་གཉྱིས ་མ ོས ་
ཆ ོད ་ད ོན ་འ ོག ་བ སྐ ོ་ག ཞག ་བ ་
དགོས་རྱིགས་གཏན་འབེབས་ལོ་

རང་འཇགས། 
༣ སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་
མྱིན་ཡང་ལོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉྱིས་མོས་ཆོད་དོན་
འོག ་བསྐོ་གཞག་བ་དགོས་རྱིགས་གཏན་འབེབས་
ལོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏེ་ས ་
མྱིག ་གང་གྱི་ཆེད ་ཆོད ་དོན ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའམ།ཤ
ཡང ་ན ་སྡ ེ་ཚན ་དང ་ས ་མྱིག ་མེད ་པར ་དམྱིགས ་
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རྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་ལོ་རྒྱུས་
བསྐངས་ཏེ་ས ་མྱིག ་གང་གྱི་ཆེད ་
ཆོད ་དོན ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའམ།ཤ
ཡང་ན་སྡེ་ཚན་དང་ས་མྱིག་མེད་
པར་དམྱིགས་བསལ་ལས་གཞྱིའྱི་
འོག ་ལས ་གཞྱིའྱི་དགོས ་དངུལ ་
ནས ་ཕོགས ་འབབ ་སྤྲད ་དེ་ཆོད ་
ད ོན ་བ སྐ ོ་ག ཞག ་བ ་དག ོས ་ཇ ྱི་
ལྟར ་ཡང ་འོས ་མྱིན ་ཞྱིབ ་འཇུག ་
ཐོག ་འོས ་ཚེ་མང ་མཐའ ་ལོ་བཞྱི་
ལས ་མ ་བརྒལ ་བའྱི་དུས ་ཡུན ་
བར ་ལས ་འགན ་དང ༌། ཤཕོགས ་
རྱིམ །ཤཁེ་ཕན ་གཞན ་བཅས ་ཁ ་
གསལ་བཀོད ་པའྱི་གཉྱིས ་མོས ་
ཆོད་དོན་ཐོག་མྱིང་རགས་བཀོད་
དེ་ཆོད ་གན་སྱིག ་གཞྱི་ལྟར་བསྐོ་
གཞག་བ་འཐུས། 

བསལ་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ལས་གཞྱིའྱི་དགོས་དངུལ་
ནས་ཕོགས་འབབ་སྤྲད་དེ་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་བ་
དགོས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་འོས་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་ཐོག་འོས་
ཚེ་མང ་མཐའ ་ལོ་བཞྱི་ལས ་མ ་བརྒལ ་བའྱི་དུས ་
ཡུན་བར་ལས་འགན་དང༌།ཤཕོགས་རྱིམ།ཤཁེ་ཕན་
གཞན ་བཅས ་ཁ ་གསལ ་བཀོད ་པའྱི་གཉྱིས ་མོས ་
ཆོད་དོན་ཐོག ་མྱིང་རགས་བཀོད་དེ་ཆོད་གན་སྱིག ་
གཞྱི་ལྟར་བསྐོ་གཞག་བ་འཐུས།  འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་གྱི་
འཆར་འབུལ་བྱུང་ན།  བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་
དང་བཅས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་
བསྐྱར་བསྐོ་ཐེངས་གཅྱིག་བེད་ཆོག  

བཅུ་དགུ་
པ།  

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག 
༣  འགན ་འཛིན ་སྡ ེ་ཚ ན ་ག ྱི་ལས ་
ལས་བེད་ཟུང་དྲུང་མན་དང༌། ལས་
བའྱི་སྡེ་ཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་རྱིམ་
གང་འོས་ཐོག་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕེར་
ཅན་གྱི་དགོས་ངེས་ལས་བེད་བསྐོ་
གཞག ་མྱི ་བེད ་ཐབས ་མེད ་བྱུ ང ་
སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕརེ་
རྒྱུ་མཚན་དང་སགས་ལས་བེད་ས་
མྱིག་ཇྱི་དགོས་ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་
རྒྱུ་དང༌། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་
ལྷན ་ཁང ་ནས ་ཞྱིབ ་འཇུག ་གྱིས ་
དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་འདེམས་
བསྐ་ོཆགོ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་སྐབས་

རང་འཇགས། 
༣ཤའགན་འཛིན ་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་ཟུང་དྲུང་མན་དང༌། 

ལས་བའྱི་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་རྱིམ་གང་འོས་ཐོག་
བདོ་དབྱིན་ཕུད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕརེ་ཅན་གྱི་དགསོ་
ངེས་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་མྱི་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་
སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕེར་རྒྱུ་མཚན་དང་
སགས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ཇྱི་དགོས་ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་འཆར་འབུལ་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བདེ་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དགོས་
གལ་གཟྱིགས་ཚེ་འདེམས་བསྐོ་ཆོག ་རྒྱུ། དེ་འདའྱི་
རྱིགས་སྐབས་བབས་མཁོ་གནད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་མང་
མཐར་ལོ་རེར་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་
གཅྱིག་ལས་མ་མང་བ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་རྐྱེན་དང༌། ལོ་ཚད། 
བསྐོ་ལམ་བཅས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་
འདེམས་རྒྱུགས་སྱིག་གཞྱི་ར་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། ཤེས་
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བབས་མཁོ་གནད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་
མང་མཐར་ལོ ་རེར ་ལས ་བེད ་སྱི ་
ཡོངས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་
མ་མང་བ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་རྐྱེན་དང༌། 
ལོ་ཚད། བསྐོ་ལམ་བཅས་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་འདེམས་
རྒྱུ གས ་སྱིག ་གཞྱི ་ར ་བཟུ ང ་བ ་
རྒྱུའང༌། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ངེས་
པར་མྱི་དགསོ། 

ཚད་ལག་འཁེར་ངསེ་པར་མྱི་དགསོ། 

 ༤   དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་
ཚེ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིའཆར་འབུལ་ལྟར་
བཀའ་ཤག་ནས་ལས་བདེ་ས་མྱིག་
ར་འབོར ་གྱི ་བརྒྱ ་ཆ ་ ༣  མམ་
ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་
མང་བ་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ཐོག་
བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ིལས་
ཡུན་རྱིང་ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་
དང་གོ་བསྡུར་གྱིས་ཐད་བསྐ་ོཆོག་
རྒྱུ། ལས་བེད་དེ་རྱིགས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ིལས་ཡུན་
འཁྱུར་རེས་ཟླ་གསུམ་ནང་ཚུན་
ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། དེ་
དག་གྱི་ལས་འགན་དང་། གནས་
རྱིམ། ཕོགས་ཐོབ། ཁེ་ཕན་གཞན་
བཅས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་
འབེབས་བ་རྒྱུ། 

༤  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་
དང་།ཤལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མྱིག་ཏུ་ལས་བེད་བསྐོ་
གཞག་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ཟུང་དྲུང་མན་གྱི་གནས་
རྱིམ་དུ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུད་
ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་མང་
མཐར་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་
གཞག་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བེད་འདྱི་རྱིགས་བཀའ་ཤག་
སྐབས་རེའྱི་ཡུན་ཚད་ནང་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ 
༡་༥ ལས་བརྒལ་བ་བསྐ་ོགཞག་མྱི་ཆགོ 
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 ༥    མེད། ༥  ཉེ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པའྱི་ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
པ་དང་།ཤཁྱིམས་དྲུང་།ཤཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཡུལ་ཁྱིམས་དཔད་ཞྱིབ་པ་བཅས་ཁྱིམས་དནོ་ལས་བདེ་
གསར་བསྐ་ོདགོས་རྱིགས་ཀྱི་འོས་ཆོས་དང་། འདེམས་
རྒྱུགས་ཆ་རྐྱནེ་རྣམས་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་འཆར་འབུལ་བྱུང་བར། ལས་བེད་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ཡོངས་
ཁབ་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་འདམེས་སྒྲུག་བ་རྒྱུ། 

གསར་
འཇུགཤ 

 ༦   མེད། ༦  ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཁད་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་གཏན་
འཇགས་སུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་
ཞྱིག་གྱི་སད་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་དགོས་གལ་བྱུང་
ཚ།ེ  ལས་ཁུངས་ས་ོསསོ་ལས་དནོ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་དགསོ་
མཁ་ོཇྱི་ཆགས། ཤསེ་ཚད་དང་ཉམས་མངོ་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཇྱི་
དགོས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བསྟུན། བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བས་ཚེ།  ལས་བེད་འདེམས་
ལྷན་ནས་ལས་བེད་འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་
གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། ཁད་ལས་པ་འདྱི་
རྱིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འབེལ ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག ་
གནས་སྤསོ་སམ། འཛནི་སྐྱངོ་གྱི་འགན་དབང་བསྐུར་མ་
དགསོ་པ་གཙ་ོའདནོ་བདེ་དགསོ། 

གསར་
འཇུག 

 
བསྐྱར་བཅོས་ཁུར་བ་ད་ེད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་
ཆ་ཚང་འཁུར་ཡོང་བ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བརདོ་པ་དང་པོར་ཕབེས་རྒྱུ་
ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པརོ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡདོ་ན། སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་བརོད་པ་དང་
པ་ོདང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་
པ། "ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དནོ་བསྐ་ོགཞག" ཅེས་པའྱི་འགོ་ནས་ཚགི་གསར་དུ་བཅུག་པའྱི་ནག་པ་ོདེ། "འབལེ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་བསྐོ་གཞག་དགོས་གལ་གྱི་འཆར་འབུལ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ལས་བེད་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ནས་བསྐྱར་བསྐ་ོཐངེས་གཅྱིག་བདེ་ཆགོ" ཞསེ་པའྱི་སྐརོ་རདེ། དརེ་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་གོས་
ཚགོས་ནང་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དམྱིགས་
ནས་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོའྱི་ཆདོ་གན་བསྐ་ོགཞག་ད་ེསནོ་མ་ཡྱིན་ན་ལ་ོབཞྱི་ལས་འཕར་མྱི་ཆགོ་པ་རདེ། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ལ་ོལྔ་བེད་ཆོག་པ། བསྐྱར་དུ་མུ་མཐུད་ལ་ོགཅྱིག་འགང་ཆོག་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྐད་ཆའྱི་འགོས་
དང་གེང་ཕོགས་ཆ་ཚང་གྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། གང་ཟག་སེར་པ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་མ་སོང་ངམ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བེད་སྟངས་ད་ེག་རང་གྱི་
ཐགོ་ལ་བྱུང་ཡདོ་རདེ། སོང་ཙང་ད་ེའད་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འོག་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག དའེྱི་ནང་ནས་མར་བཅད་བཞག་པ་ད།ེ སནོ་མ་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། "སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕེར་" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡྱིག་ལ་ཚད་བཀག་ཡོད་མ་རེད། སྐད་ཡྱིག་ག་ར་ེཡྱིན་
ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ཀར་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། གཞན་ལག་འཁེར་མེད་པ་
ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ནས་ཕུད་ཡོད་རེད། དོན་དག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་
བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཚད་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ལག་འཁེར་མེད་པ། ཁ་ཤས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གྱི་
ཚད་མཐོ་པོ། ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་གགས་ཅན་གྱི་རོམ་པ་པོ་དེ་འད། ཁ་ཤས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ལག་
འཁེར་མ་གཏོགས་མེད་པ་ད་ེའད་ཡང་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོང་ཚོའྱི་འདྱིར་ལས་ཀ་བེད་པར་ཡོང་གྱི་རདེ་ཟརེ་བའྱི་དནོ་དག་མྱིན་ཏེ། 
ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་ཕུད་དགོས་པའྱི་དོན་དག་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོགང་ལ་ཐུག་ཡོད་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། ཚད་དང་ལྡན་པ་ད་ེཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱིས་ཇ་ེདཀོན་ཇ་ེདཀོན་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་
ལ་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན། བོད་ཡྱིག་གཅྱིག་པུའྱི་ཐགོ་ནས་འབུམ་རམས་པ་ཐནོ་མཁན་ད་ེཚའོྱི་གནས་ཚད་ད་ེཚད་དང་
ལྡན་པ་ད་ེའད་རང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ལག་འཁེར་མེད་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་
རང་སྐྱ་འཕརེ་བ་ཟརེ་བ་ད་ེམར་འབུད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་ནམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཚགི་རང་གྱི་ཆ་ནས་བོད་དང་དབྱིན་ཞེས། "དབྱིན།" ལ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སོན་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱིས་བརྡ་ཆད་གཏན་
འབེབས་བས་ནས་"ཨྱིན་"ཞེས་གནད་འགག་གཙ་ོབོ་བས་ནས། གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མའྱི་ནང་ད་ེའད་ཞྱིག་འབྱི་སྡོད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་རང་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་སོན་མ་ནས་ "དབྱིན་" འདྱི་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། 
གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཨྱིན་ཟེར་བ་དེ་འབྱི་ཡྱི་འདུག དེ་ཡང་བོད་ནང་གྱི་འབྱི་སྟངས་བས་ནས་ཕར་
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བསྒྱུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཆེད་དུ་ཡྱིན་ནམ། ད་ཕར་ཕོགས་ནས་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནམ། དའེང་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
 ད་ེབཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་རྒྱུའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེ། དམྱིགས་གསལ་མྱི་གངས་ ༡༨ ལབ་རྒྱུ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་
གནང་འདུག ད་ེལ་དགག་བ་དང་དོགས་འདྱི་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། "སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་ཏུ་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ཟུང་དྲུང་མན་གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་
འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བརྒྱུད། ད་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་དམྱིགས་
བསལ་བསྐ་ོགཞག་" ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཐོག་ལ་ང་ལ་དྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕྱི་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་རྔམ་འདོད་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེལ་འབད་བརོན་ཞ་ེདག་བེད་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད། དཔལ་འབོར་
ཡོད་མདེ་ཀྱི་ཁད་པར་ཡང་ཞ་ེདག་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ ༡༨ ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། མང་
ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུའྱི་དོན་དག་མ་རེད། རྒྱ་གར་ཡྱིན་ནའང། ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དང་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལན་གྱི་འདྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་ཐ་ེཚོམ་འད་བྱུང་སོང་། དེའྱི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་གསེས་ ༦ པ་ཁད་ལས་པ་ཟེར་བ་ད།ེ སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐོག་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཁད་ལས་པས་ཐུགས་ཕན་ཞ་ེདག་གས་ོཡྱི་མེད་པ་དང་། ཁད་ལས་པ་ད་ེཚ་ོདགསོ་མཁ་ོམེད་པ་དང་། 
ཁད་ལས་པ་རྒྱུན་རྱིང་པོར་སྡོད་མཁན་ཚ་ོལའང་གཟྱིགས་མཐོང་ཞེ་དག་མེད་པ་དང་། ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ད་ེའདའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་གོ་ཡྱི་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་བལྟས་ན་མ་
འངོས་པར་ཁད་ལས་པ་ཟེར་དུས། རྱིགས་གཅྱིག་དང་འདྱི་འདའྱི་སྐརོ་ལ་ཆདེ་ལས་ཀྱི་མཁས་པ་ད་ེཚརོ། མ་འོངས་པར་སྱིག་
འཛུགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ོསྐབས་ཇ་ེདཀནོ་ཇ་ེདཀནོ་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མྱིན་འག་ོ
བསམ་པ་འདྱིའང་དགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས། ངས་བརོད་པ་དང་པ་ོདང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསསེ་ ༥ པ་དང་ ༦ པ། གསར་འཇུག་
བ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ༥། "ཉ་ེབའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་རྱིམ་པ་འགོ་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། ཁྱིམས་དྲུང་། ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དཔད་ཞྱིབ་པ་བཅས" ད་ེ
ལ་གསུམ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་འགོ་ལ་ཆདེ་ལས་པའང་གསུངས་འདུག དའེྱི་རྱིགས་དང་པ་ོབསྐ་ོགཞག་གནང་
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བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གནས་རྱིམ་ག་རེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བདེ་ཀྱི་རདེ་པཱ། གཞུང་གྱི་སྱི་ཞུ་
བ་ང་ོམ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ཆགས་ཚར་བའྱི་ལ་ོ ༢ རསེ་ལ་གནས་རྱིམ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་འཕར་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་
དུས། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེར་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། 
དང་པོ་ཉེ་བའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པའྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་རྱིམ་པ་འོག་མའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ལའང་། དཔརེ་ན། ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་ཟུང་དྲུང་ཡྱིན་
ཞསེ་ལབ་ཡདོ་ན། ལ་ོབདུན་གྱི་རེས་ལ་དྲུང་འཕར་ཆགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེདུས་ག་པར་འག་ོཡྱི་རདེ། ག་པར་བཅར་
གྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོསྡེ་ཚན་འགན་འཛིན་ནས་བསྐོས་ནས་དེའྱི་མཇུག་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕར་ཚུར་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བཟློག་མེད་དབང་གྱིས་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་
དངོས་གནས་བས་ན་ཆེད་ལས་པ་དེ། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆེད་ལས་པ་ཞྱིག་བསྐོས་ཡོད་ན། སྡ་ེཚན་འགན་
འཛནི་ལ་བསྐོས་ནས། ཁོང་ལ་ོ ༢༠།༣༠ རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ན། ཁངོ་ད་ེག་རང་ཆདེ་ལས་པའྱི་ང་ོབ་ོབས་ནས། སོན་མ་ང་ཚ་ོ
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་མཛོད་ནང་སྡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། གནའ་ས་མ་ོནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་ནས། ད་ལྟ་
གནས་སྤ་ོབཏང་བཞག་འདུག་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་འཇོག་རྒྱུ་རེད་དམ། གང་འད་བེད་ཀྱི་
རདེ། 

 
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 གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའྱི་ནང་དུ། དོན་
ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་གནང་བསྒྲུབས་སོང་། དེར་
བརེན་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བས་ནས་དམྱིགས་བསལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་
ཚུལ་དའེྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསར་འཇུག་ནང་གྱི་ ༦ པ་དའེྱི་ནང་ག་ར་ེབཀའ་གནང་ཡོད་པ་རདེ་ཅ་ེན། "ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཁད་ལས་ཀྱི་
ལས་རྱིགས་གཏན་འཇགས་སུ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་ལས་དོན་ངེས་ཅན་གྱི་སད་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་དགོས་གལ་བྱུང་
ཚེ། ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་དགོས་མཁོ་ཇྱི་ཆགས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཇྱི་དགོས་
འཆར་འབུལ་བྱུང་བསྟུན། བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བས་ཚེ། ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ལས་བེད་
འདེམས་སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། ཁད་ལས་པ་འདྱི་རྱིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་ན་མ་གཏགོས་བཀའ་ཤག་གྱི་འབལེ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སྤོས་སམ། འཛནི་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་བསྐུར་མ་
དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་བེད་དགོས།" ཞེས་འདྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེཏོག་ཙམ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་ཞུས་ན། ག་ོབ་འདྱི་འཇགས་ཁག་པ་ོཞྱིག་དང་ (Vague) ཡོད་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། དཔརེ་ན། "ཁད་ལས་
པ་འདྱི་རྱིགས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་" ཞེས་བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འགེལ་བཤད་གང་འད་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་
ཀྱི་རདེ་ཅསེ་འདྱི་གནད་འགག་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཚགི་སོར་འདྱི་རསེ་མ་བེད་སདོ་ལོག་པ་ལ་
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མ་འག་ོཔའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་དགོས་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཟློག་མེད་ཟེར་བ་ད་ེགང་འད་
ཞྱིག་ལ་ཆ་འཇོག་དགོས་རེད་ཅེས་ད་ེགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོགནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ད་ེའད་ཞྱིག་
དན་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་དནོ་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༨ པ་གསར་འཇུག་གནང་བ་དའེྱི་
ཐོག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འདྱིའྱི་གསར་འཇུག་དེ་སོན་མ་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལག་བསྟར་གནང་སྡོད་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་རདེ། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
 དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དརེ། ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་བསྐ་ོརྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་
གྱིས་གོས་ཚགོས་ནང་བཀའ་མོལ་བྱུང་ནས་བསྣམས་ཕེབས་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེའྱི་ང་ོགདངོ་ལ་ལྟ་དུས་སྱིག་གཞྱི་ད་ེགང་
ཟག་ལ་བལྟས་ནས་འཁུར་ཡོང་བ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་དང་། གང་ཟག་ལ་
བསྟུན་ནས་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་དེ། ངས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་དང་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་
འདུག་བསམ་པ་ཞྱིག་དན་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དོན་ཚན་ད་ེག་རང་གྱི་ ༥ པ་དང་ ༦ པ་གསར་འཇུག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ནང་གསེས་ ༥ པར་ཞུ་རྒྱུར། 
ནང་གསེས་ ༥ པ་མེད་པ་ད་ེཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དགངོས་ནས་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཞྱིག་རདེ་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་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 ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ ༤ པ་ད་ེ
ཡྱིན། དརེ་དྱི་བ་བྱུང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་འདྱི་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། 
 
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་གཙོ་མཆོག ངས་དྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེདོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་གན་གྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་གྱི་སྐོར་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བསྣམས་ཡོད་རེད། སྱིར་
བཏང་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་དོན་མང་པོ་
ཞྱིག་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཆདོ་གན་ཟརེ་བའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ལས་བེད་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བས་ན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚ་ོགནས་རྱིམ་
ཡར་འཕར་རྒྱུར་མཚོན་པའྱི་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལབ་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་བ་སྤུ་གནནོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཆ་
ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་མར་ཡངོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བདེ་ཀྱི་ཕག་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོདང་སྤུས་དག་པ།ོ གཟངེས་སུ་ཐནོ་པ་
ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་སྤར་རྒྱུར་མཚོན་པའྱི། ལས་བེད་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་དོན་ལ་འཐུས་
ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ་བཅག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་
དུས། ལས་བེད་སྱི་བྱིངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ད་ེལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ནམ་རྒྱུན་ལས་བེད་ཀྱི་ཀུན་
སདོ་ཟརེ་ནའང་རེད། ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཆོད་གན་ད་ེའདའྱི་ལས་བདེ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལབ་ན། སྱིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་
གཤོངས་ལ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཆོད་གན་གྱི་ལས་བེད་མང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་ལས་བེད་ད་ེཚོས་སོད་
པ་མང་བ་སོག་གྱི་འདུག ད་ེཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཆགས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཆོད་གན་ཟེར་དུས་
ཁསོ་ལ་ོདུས་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་ཚར་དུས། ཁ་ོརང་འག་ོརྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། གནས་རྱིམ་འཕར་རྒྱུ་གཅགོ་
རྒྱུ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། ལས་བདེ་གཞན་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་བརྱི་བཀུར་མདེ་པ་འད་ཞྱིག 
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་ཕན་ཚུན་ནང་ལ་སོད་པ་སོག་མཁན་མང་བ་ཞྱིག་ནམ་རྒྱུན་ཆོད་གན་ད་ེཚོ་
ནས་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་ཆོད་གན་ཟེར་བ་ད་ེ
མང་པ་ོཆགས་ན། ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ད་ེརྱིང་བསྣམས་ཡོང་བ་ད་ེལ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཆ་ཚང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད། དེའྱི་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་དུ་ "ལས་བེད་ས་
མྱིག་ར་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༣ མམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ ༡༨ ལས་མ་མང་བ་" ཞསེ་པའྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་གངས་ཀ་ཞྱིག་བཞག་
ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཚིག་བརདོ་གསར་པ་དའེྱི་ནང་ལ་"ར་འབརོ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ལས་བརྒལ་བ་བསྐ་ོགཞག་མྱི་ཆགོ" ཅེས་དའེྱི་
སང་ལ་ལས་བེད་ཀྱི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་བེད་ཀྱི་གངས་ཀ་གསལ་ཁ་བཏོན་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བརྒྱ་ཆ་འགོད་སྟངས་ད་ེགོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་ལ། རྙོག་གའང་མང་
པ་ོཆགས་ཚར་རེད། ལས་བེད་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱིས་བཞག་ན། ཁྱིམས་སྱིག་
གཞྱི་ཟརེ་བ་ད་ེག་ཚདོ་ཀྱི་གསལ་ན་ཡག་ག་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབེལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་
དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་གྱི་སང་ལ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཐུང་ངུ་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། དམྱིགས་བསལ་
བསྐ་ོགཞག་གྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། གཙ་ོབོ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "བོད་དབྱིན་ཕུད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་" ཅེས་འཁདོ་འདུག དམྱིགས་བསལ་
བསྐ་ོགཞག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་བོད་དབྱིན་ཕུད་པའྱི་རྣམ་པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་
གནང་རྒྱུའྱི་ས་མྱིག་ཀང་ཉུང་དུ་བཏང་ནས། བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ འཁོད་འདུག་སྟེ། དེར་ "བརྒྱ་ཆ་ ༡༌༥ འམ་ལས་བེད་མྱི་གངས་ 
༩ ལས་མ་བརྒལ་བ་" ཞསེ་འགདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ཟེར་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
འདུག ད་ེབཞྱིན་སྐད་ཡྱིག་ད་ེཡང་རྒྱ་སྐད་དང་། ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ལ་རེད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་
གྱིས་འཇོན་ཐང་ཅན་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་བོད་རྱིགས་ད་ེཚོར་ཕལ་ཆརེ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགོས་མཁ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་
པ་འད་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་ལ་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་གཅྱིག་
ཞུས་ན་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་
ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་ཐོག་ནས་ལས་བདེ་མྱི་གངས་ ༡༨ བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་
ཤག་གོང་མས་བེད་སོད་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏང་སོང་སྙམ། ལ་ོ ༥ རྱིང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བཏང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༣ ནས་ ༡་༥ ལ་མར་གཅོག་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ཀང་བཀའ་གནང་སོང་། ངས་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་མར་གཅོག་
དགོས་པ་དང་། ལས་བེད་གངས་ ༡༨ ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་ངལ་
ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡོད་བཞག་པ་ད་ེད་དུང་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་སྐུ་ངལ་གང་ལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཙ་ོབོ་འདྱི་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་རྐྱངོ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག དང་པ་ོའགེལ་བརདོ་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེནས་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་
བསྱི་ཚགས་ཆགས་སྱིད་པ་རདེ་སྙམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་གོས་འཆར་ནང་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁེར་
ཡོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པ་འདྱི་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་སྱིག་
ནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ལྟ་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་གང་བདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེག་རང་མར་བཀདོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རསེ་སུ་
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འགལ་སོང་བའྱི་གནད་དོན་མ་ཆགས་པའྱི་ཆེད་དུ་འཁེར་ཡོང་བ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་
གསེས་ ༨ པ་གསར་འཇུག་བས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ད་ེས་ཡང་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་ད་ེག་རང་གནང་
བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་འཁོད་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་པ་ོདང་གཙང་མ་ཆགས་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་འཆར་འབུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་དེ། ཞབས་གཡར་དང་ཆོད་དོན་བསྐོ་གཞག་ད་ེརེད། དྱི་བ་གཙོ་བོ་ད་ེགང་ཟག་ལ་བལྟས་
ནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་
བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེར་གུས་བརྱི་ཡོད། གཉྱིས་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ཡར་སེབ་
དུས། ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་གོ་བསྡུར་བེད་དུས། ལས་
བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་མང་མཐར་ལོ་ ༤ མ་གཏོགས། དེའྱི་རེས་ལ་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་འགེལ་བཤད་
བསྐྱོན་པ་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ག་ོབ་འདྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ོབ་གཞན་ཞྱིག་ལེན་
ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ་དང་། ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་ལོ་ ༤ རྱིང་ལས་ཀ་བས་ཚར་དུས། 
དགོས་མཁ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ཚ་ེལྷག་མ་ཆ་ཚང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བལྟས་ནས་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་པ་དེར། ད་ེམ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དགངོས་ཚུལ་ད་ེགོས་ཚོགས་ནང་ལ་བྱུང་བ་རདེ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ས་གནས་འགའ་
ཤས་ལ་སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ལས་བེད་ཉམས་མོང་ལྡན་པ་བཏང་མ་ཐུབ་པ། ས་གནས་དེའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བསྐ་ོ
གཞག་བེད་དགོས་པ། ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་
ཆ་ཚང་དམྱིགས་བསལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གསུངས་པ་དེ། 
དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ། ཞབས་སྟགེས་གངས་ ༡༨ ལ་ཕལ་ཆརེ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་
བར་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག སེར་ལ་བལྟས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་བའྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་མང་པ་ོབས་མོང་བ། དཔརེ་
ན། མཉམ་འབལེ་ནང་དུ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་མངོ་བས། མ་གྱིར་ལ་ོབཅུ་དང་བཅ་ོལྔ་ཉྱི་ཤུ་ད་ེའད་ལས་ཀ་བས་ནས། ལུང་
པའྱི་སྐད་དེའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མངའ་སྡེའྱི་འག་ོསྟངས་དེའང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཉམས་མོང་ད་ེཡང་ཡོད་
པ་བས། འདྱི་མར་ལས་བདེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་མཁེན་པ་རདེ། ལས་བདེ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གཞནོ་
པ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ལག་འཁེར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་། ཉམས་མོང་གྱི་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ལྟ་བུ་ལ་འཕྲད་དུས། ད་ེནས་
ས་གནས་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་རང་ནས་
ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཆོད་གན་སང་ལ་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམས་ནས་འདྱི་འཁུར་
ཡོང་བ་ཡྱིན། དེར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་
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བརྒྱ་ཆ་ ༣ ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ཟེར་བ་དེ་མར་མ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམྱིགས་བསལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག དེ་
གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམས་སངོ་། ཆདོ་གན་ཡང་བསྐྱར་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་འཐུས་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༣ པ་ད་ེལ། "བོད་དབྱིན་ཕུད་" ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་བཀདོ་པ་རདེ་ཅསེ་
དག་ཆའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སངོ་། དརེ་སྱིག་གཞྱི་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་བཅསོ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། བོད་དབྱིན་གཉྱིས་ག་ར་ེབས་ནས་ཕུད་པ་རེད་ཟེར་ན། དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཆ་རྐྱེན་སྐྲུན་པའྱི་
སྐབས་སུ། ད་ོབདག་འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་གྱི་སྱིད་སྐྱོང་འདྱི་སྐབས་དེ་དུས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན། སྐབས་དེ་
དུས་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ཡྱིག་སྐད་ཤེས་པ། ཡྱིན་ནའང་ལག་འཁེར་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་
ནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ནང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐད་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ། ལག་འཁེར་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་དེར་
དམྱིགས་བསལ་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རེ་རེར་ཞུ་
དགོས་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཚིག་འདྱི་ "སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕེར་" ཟེར་དུས་ཚང་མ་ལ་ཁབ་འགོ་དུས། ཕྱིས་སུ་ལས་བེད་ཡར་
འཇུག་ཡོང་དུས། ཧྱིན་དྷྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕརེ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕརེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕརེ། གཞན་པ་ད་ེ
འདའྱི་སང་ལ་འཇུག་ཡོང་གྱི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ད་ེལས་བེད་ཚང་མས་ཡྱིག་ཚད་བཏང་
ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བདེ་ཚང་མས་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
དངོས་གནས་དང་གནས་ཁད་པར་ཞ་ེདག་ད་ེའད་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏགོས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་མེད་
པའྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ད་ེའད་ཏན་ཏན་མང་པ་ོཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ཡྱིག་ལས་བེད་རག་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ནང་བཞྱིན་
རག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚད་ཚང་མས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདགསོ་པ་མྱི་འདུག ད་ེ
མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་གཞན་པ་ཧྱིན་དྷྱི་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཧྱིན་དྷྱི་དེའང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཧྱིན་དྷྱི་སྐད་ཚད་ལྡན་
བཤད་ཐུབ་མཁན་དཀོན་པ་ོརེད་འདུག མ་འོངས་པ་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་
རདེ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་ཕྱི་ལ་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་རོབ་རྱིས་འད་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཙམ་
ཕྱི་ལ་སེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཡོང་སྱིད་པ་རེད་སྙམ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་
པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་བེད་ནུས་པ་ཡོད་
པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ད་ེཚ་ོའཛུལ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ལའང་ང་
ཚསོ་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་འད་བདེ་དགོས་རདེ། གང་ལྟར་བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་ཚད་
ཚང་མས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས། དེ་གཉྱིས་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། དེ་ནས་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་མཁས་པ་དང་རྒྱ་ཡྱིག་
མཁས་པ། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་ཤེས་མཁན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མཁན་དང་། བརྒྱུད་ལམ་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་ཡར་འཇུག་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་
བོད་ཡྱིག་དང་ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོ་ཡར་བཅུག་ན་ལས་བེད་ཡར་ཐོན་ཡོང་དུས་ཞེ་དག་ཧང་སང་བ་ཞྱིག 
ཨྱིན་ཇྱི་ཚད་འཕེར་ཞ་ེདག་ཅྱིག དརེ་ལས་ཀ་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་དའེང་ཁག་པ་ོཞ་ེདག་
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རེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཉམས་མོང་གྱི་མ་འདང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། བོད་ཡྱིག་དང་
ཨྱིན་ཇྱི་གཉྱིས་ད་ེའད་བས་ནས་བཞག་པ་རདེ། 
 ད་ེནས་ནང་གསེས་ ༤ པ་དེར། ལས་བེད་གངས་ ༡༨ ད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་
ཟརེ་བ་ད།ེ དའེྱི་སོན་ནས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་འདྱི་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་འདྱི། ད་ེས་ནང་གསེས་ 
༤ པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྐྱེན་བཟསོ་པའྱི་རེས་ལ་གནས་རྱིམ་དྲུང་ཆ་ེདང་དྲུང་འཕར་ད་ེའད་བསྐོས་པ་བྱུང་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོལ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་དྲུང་འཕར་ད་ེའད་བསྐོས་མྱི་སྱིད་པ་
མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། དེའྱི་མཚམས་ཤྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ། ཁ་སང་ངས་ "ལྟ་གྲུབ་" ཅེས་པའྱི་ཚིག་
ད་ེཞུ་དུས་ལྟ་གྲུབ་དའེྱི་ག་ོབ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ཐ་སྙད་བེད་སདོ་གཏངོ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
ད་ེཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། གང་ལྟར་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་དྲུང་ཆ་ེདང་དྲུང་འཕར་ཟེར་བ་ད།ེ དངསོ་
གནས་དང་གནས། ཡང་མྱིན་ན་མྱི་ད་ེལས་བེད་ཉམས་མོང་ཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་མཁན་ཕྱི་ནས་ཞབས་གཡར་ག་རྒྱུ། དེའང་
བརྒྱ་ཆ་ ༥ མ་གཏོགས་སྐོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༥ ཐད་ཀར་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ཐད་ཀར་
ལས་བེད་བསྐ་ོཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ག་ར་ེཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཆ་ེཞྱིག་ལ་སེབ་དུས། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་ནས་མྱི་
འཁྱིད་ཡོང་དུས་འདྱི་ཡྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སྡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག  གོ་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་
འདྱིར་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་འཇོན་དང་མ་འཇོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག འདྱིར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་
ཡོད་མཁན་གྱི་ལས་བེད་ད་ེཚོས་འཇོན་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ཕྱི་ནས་འཁྱིད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་མྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་སྱིའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཆ་
ཚང་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ཨ་རྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡང་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དཔེ་
བལྟས་ནས་དེའྱི་འགོ་སྟངས་བཞྱིན་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིནའང་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་
རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་དཔག་པའྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམ་པའྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རན་པ་ོའདུག ད་ེམ་གཏོགས་
དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ དེ་ལ་ས་མྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་བ་ལ་བསྐོ་བསྐོ་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་ ༡༨ ད་ེགང་ལའང་བསྐ་ོབསྐ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། རྒྱུ་མཚན་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་རདེ། དེའྱི་
རྱིགས་ད་ེདམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ལ་བསྐ་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ད།ེ སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་པ་ོབཟོས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོརྒྱུ་ལའང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་བསྐ་ོརྒྱུ་ལའང་ང་ཚོར་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས། དའེྱི་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་བས། ལ་ོ ༥ རྱིང་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་
ཡྱིན་ན། དེའྱི་དུས་ཡུན་རོགས་པ་དང་ད་ེའད་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག གཞན་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་བཟ་ོ
དུས། དེའྱི་གནས་འཕར་ཡར་ཡར་འག་ོདུས། གནས་སྤོས་བཏང་ན་མ་འགྱིག་པ་བས། ཁ་སང་ཐའ་ེཝན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་
གྱི་གནས་ཚུལ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་འག་ོབའྱི་ཉེན་ཁ་ད་ེཡོད་པ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལོ་ ༥ རེའྱི་མཚམས་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེའདེམས་སྒྲུག་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེདག་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་དང་པ་ོབ་རྒྱུ་དང། འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་རེད། དའེྱི་ནང་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏངོ་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིནའང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གང་འད་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་ལྟ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དནོ་
ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གངས་ཀ་ད་ེ ༩ ཞསེ་
བཅུག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྐྱོན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་པ་དརེ་དགག་བ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ེནས་ནང་གསེས་ ༥ པ་གསར་འཇུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྱི་བ་ག་རེ་བཏང་སོང་ཞུས་ན། ཆེས་
མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ཚུར་བཏང་ཡོང་བ་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོས་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས་བས་ཡོང་བ་རེད་
དམ། འདྱི་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་བར་ལ་ཡྱི་གེ་ཕར་ཚུར་ཐེངས་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་
བཏང་ནས། མཐའ་མ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་བབས་ན་འགྱིག་ས་རེད་ཅེས་ས་གནས་ཁྱིམས་དཔོན་དང་། དེ་རྱིགས་འདྱི་ར་བའྱི་
འཆར་འབུལ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་གནང་བ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ད་ེདཀྱུས་གཅྱིག་ལ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། དའེྱི་ནང་དུ་བྱིས་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འད་པ་ོད་ེའདྱི་རདེ།  
 དྱི་བ་གཞན་པ་ད་ེག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་དནོ་གྱི་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོརེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
དང་ཁྱིམས་དྲུང་། ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་དཔད་ཞྱིབ་པ་ཟེར་བ། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་
བཀདོ་ད།ེ དང་པ་ོཁྱིམས་དནོ་ལས་བདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག ཁྱིམས་དོན་ལས་བེད་ཟེར་ན་ག་ར་ེལ་ག་ོདགོས་རདེ། སུ་ལ་ག་ོ
དགསོ་རདེ། གནས་རྱིམ་གངའད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ། ལས་ཀའྱི་ང་ོབ་ོགང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ་ཟེར་དུས། ད་ེའད་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ལ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཁ་ཐུག་བྱིས་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ལྟ་མར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག 
འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་འདྱིའྱི་འགེལ་བཤད་འདྱི་རདེ་ཅེས་རྒྱག་མྱི་དགོས་པར་རྱིམ་པ་གསུམ་དེར་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དའེང་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ས་རདེ།  
 ལས་བེད་ད་ེཚ་ོལ་ོ ༧ ར་ེནས་གནས་རྱིམ་འཕར་བ་ཡྱིན་ན་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ད་ེལ། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་དོན་ཚན་ ༦ དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེདང་མཉམ་དུ་འགེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་རྒྱག་ཆོག་
པ་ཞུ། དོན་ཚན་ ༦ པ་ད་ེསོན་ནས་མང་པ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། ཁད་ལས་པ་ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་མ་རདེ། ཁད་ལས་པའྱི་ཚགི་མེད་པ་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་འདམེས་རྒྱུགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ད་ེའད་བཟོས་གནང་ཡོད་རེད། ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ དེའྱི་བར་ལ་བཟོས་གནང་འདུག གང་ལྟར་ཁད་ལས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁེན་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་བར་ཡྱིན་ན། ཁད་ལས་པ་ ༣ བསྐོ་
གཞག་གནང་ཡོད་རེད། དེའང་སྱིག་གཞྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་བསྐ་ོགཞག་བས་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བར་
འག་ོདུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལ་ོལ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་གནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་། བཅའ་ཁྱིམས་
དང་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཆ་རྐྱེན་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཟོས་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེ
འད་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་བཟོས་གནང་ནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རདེ་ད།ེ ལས་བདེ་གཅྱིག་བསྐོས་གནང་བ་རདེ། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དུས་ཡུན་ལ་ོ ༡༠ 
རྱིང་ཁད་ལས་པ་གསུམ་བསྐོས་གནང་ཡོད་རེད། ད་ེནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅ་ོལྔའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ལོར་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཁག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཟོས་འདུག སྱིག་གཞྱི་ཁག་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་བཟོས་པའྱི་ནང་ནས་ཁད་ལས་པའྱི་འདེམས་སྒྲུག་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། དེས་སོ་ཕེས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་
ཆགས་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐ་ོརྒྱུ་ལའང་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་
རདེ་པཱ། ཚུད་རྒྱུགས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོདུས་དསེ་ས་ོཕ་ེབའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ཁད་ལས་པ་གངས་ ༣༢ 
ཆགས་སྡོད་ཡོད་རེད། ཁད་ལས་པ་གངས་ ༣༢ ཡོད་པ་དེའྱི་སང་ལ་ད་དུང་དམྱིགས་བཀར་ལས་བེད་ཟེར་བ། དནོ་ཚན་ ༣ 
འགོ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ་པཱ། ཁད་ལས་པ་གངས་ ༣༢ ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནས་སྤ་ོགཏོང་ཆགོ་གྱི་མེད་ཅེས་
སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་ཡོད་རདེ། ད་ེང་ཚོས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དནོ་དག་འད་པ་ོ
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ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གནས་སྤ་ོགཏོང་བའྱི་འགན་དབང་ད་ེའདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཡོད་མ་རེད། གནས་སྤ་ོགཏོང་བའྱི་འགན་
དབང་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་རེད། ང་ཚོའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་
ས་མཚམས་འཛནི་དགསོ་པ་ད་ེདཔ་ེམ་སྱིད་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ས་མཚམས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཟུང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་
ང་ཚོས་གཅྱིག་འགྱིག་མ་སོང་གཉྱིས་འགྱིག་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ནས་
གཏན་འབེབས་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དེ། བཅའ་
ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་
བེད་གནས་སྤ་ོབེད་པའྱི་འགན་དབང་ད་ེའཛིན་སྐྱོང་ལ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ལས་བེད་གནས་སྤ་ོབེད་པའྱི་འགན་དབང་ད་ེ
ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཡོད་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ལས་བེད་གནས་སྤ་ོམྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ད་ེ
ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རང་དབང་ལ་ང་ཚོས་ད་ོཕགོ་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོར་
བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད་པཱ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངོས་སུ་གཟྱིགས་སྡོད་པ་
དེ། དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོར་དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ལས་
ཁུངས་ཚང་མ་གཏོར་མའྱི་དབྱིབས་འད་པ་ོབཟ་ོརྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་ནས། དྲུང་ཆ་ེགཅྱིག་མ་གཏོགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མ་
རེད་དེ། དྲུང་ཆེ་གཅྱིག་འདྱི་ཁད་ལས་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་སེབ་སྡོད་དུས། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ལས་ཀ་
སྤྲད་མ་ཆོག་པ་བས། ད་ེཡྱིན་དུས་དྲུང་ཆ་ེགཉྱིས་མ་འཇོག་དཀའ་མེད་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལའང་ད་ལྟ་དྲུང་འཕར་
གཅྱིག་ཁད་ལས་པ་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རེས་ལ་ད་ེདྲུང་ཆེ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུའང་དྲུང་ཆེ་
གཉྱིས་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ད་ེལྟར་གནས་རྱིམ་ཡར་འཕར་དུས་རེས་མ་ང་ཚོར་རྦད་ད་ེདྲུང་ཆེ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཆགས་འགོ་
བའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག དེའྱི་སང་ལ་སྱིག་འཛུགས་གཞན་དང་མ་འད་བའྱི་ང་ཚོས་གཏོར་དབྱིབས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཟོས་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་འདྱི། དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག ས་མྱིག་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག དོན་གཅོད་ཚང་མ་དྲུང་ཆེའྱི་
གནས་རྱིམ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། དོན་གཅོད་ར་ེརེའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་དེའང་གཏརོ་དབྱིབས་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་
མ་རེད་པཱ། ཐྱིག་འཐེན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དེའྱི་གཤམ་འོག་ཏུ་ལས་བེད་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས། ཁད་ལས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་སེལ་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ལས་བེད་ཀྱི་ས་མྱིག་
གསར་གཏོད་བ་རྒྱུ་རེད། ས་མྱིག་གཏོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་གནས་རྱིམ་ད་ེག་རང་གྱི་ལས་བེད་ཕ་གྱིའྱི་ནང་འཇོག་
ཐུབ་རྒྱུ། གནས་རྱིམ་ར་ེརེར་འགའ་ཤས་ལ་ཁད་པར་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་ཚན་ ༡༦ གྱི་ནང་གསེས་ ༨ པ་
ཡར་འཇུག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དོན་ཚན་ ༡༦ གྱི་ནང་གསེས་ ༨ པ་དེའྱི་ནང་དུ་གནས་
རྱིམ་གཉྱིས་འོག་ཏུ་བཞག་ནས་གོང་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། དྲུང་གཞོན་ལས་རགོས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། ཟུང་
དྲུང་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ཟུང་དྲུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དྲུང་ཆེའྱི་ལས་ཀ་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གནས་རྱིམ་གཉྱིས་འདྱི་མང་དགས་ཀྱི་འདུག གནས་རྱིམ་གཅྱིག་དྲུང་གཞོན་གྱི་ལས་རགོས་ཡྱིན་ན་དྲུང་གཞོན་གྱི་
འགན་འཁུར་ཐུབ་པ་བས། ད་ེམྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་གཤམ་འོག་
གྱི་ལས་བེད་དེར་འགན་སྤྲད་རྒྱུ་དང་ལས་ཚབ་གཞག་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ད་ེའད་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་པའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་ལ་འབབ་དང་མྱི་འབབ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད། 
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ལས་བེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་
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འདུག གཞན་པ་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ནང་གསེས་ ༦ པ་ད་ེཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། འདྱི་མ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་བཀོད་སྱིག་བ་རྒྱུ་དང་སོམ་གཞྱི་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་བསམ་
བ་ོའདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་ལག་ལནེ་བསྟར་བའྱི་སྐབས་ལ་ད་ེག་རང་ཆགས་འག་ོཡྱི་
རདེ་པཱ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་ོ ༧ ར་ེཡར་འཕར་སོང་ན་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རདེ་གསུངས་པ་ད།ེ ང་ཚོའྱི་ལས་བདེ་ཀྱི་
འག་ོསྟངས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་འག་ོསྟངས་ནང་བཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Indian Foreign Service) ད་ེབཞྱིན་ 
(Indian Administrative Service) དེ་འདའྱི་འཛིན་སྐྱོང་དང་ཕྱི་འབེལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དེ་ག་རང་གྱི་ཆེད་
མངགས་ཀྱི་སོབ་སངོ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ཐབས་
ཤེས་གནང་བ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་ལས་བདེ་ཀྱི་གངས་འབོར། མཐུན་རྐྱེན་སོགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ཡང་མྱིན་ན་ད་ེའད་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདའྱི་སོབ་སོང་སྤྲོད་ས་ཞྱིག་
དགསོ་རེད་པཱ། ལས་བདེ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཕྱི་འབེལ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་མཁས་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་སུ་རྱིར་རྒྱ་
གར་གྱི་ (Academic) ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚ་ོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན། ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱེན་གཞན་སོར་ཐུབ་པ་
དགོས་རེད། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ག་སྱིག་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏན་ཏན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེ
འད་མེད་དུས་ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ལས་བེད་གཞོན་པའྱི་སྐབས་ནས། གནས་རྱིམ་
དམའ་བའྱི་སྐབས་ནས་ས་གནས་ག་ཚོད་མང་བ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོད་ཀྱི་ཉམས་མོང་གསོག་རྒྱུ་དང་རྒྱུས་
ལོན་ཡོང་རྒྱུ། མ་འོངས་པར་གནས་རྱིམ་མཐ་ོསར་འག་ོདུས། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱུས་ལོན་པའྱི་ཐོག་ནས་
འགན་ཚད་ལྡན་འཁུར་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ད་ེལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་དེ། ལས་བེད་ཀྱི་
རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིམ་པ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེཆགས་འདུག་ཟེར་ན། དཔེར་ན། (Tibet Online ) ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (Tibet Online ) གྱི་ལས་བདེ་ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིསོབ་སོང་བས་ནས་ལག་འཁེར་དང་ལྡན་ནས་ཁད་ལས་
ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཡར་འཛུལ་པའང་ཡོད་རེད། ཡང་སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བཟ་ོབ་དང་བརྙན་
བཟ་ོབ་དང་། པར་རྒྱག་པ་ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། (Tibet Online ) ལས་བེད་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཏང་ན། ང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེལ་
བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ལས་བེད་ཕར་བཏང་བ་དེའྱི་ཚབ་ཡང་གཞན་ཞྱིག་བསྐ་ོདགོས་རེད་པཱ། དེའང་
ལས་ཀ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་རག་གྱི་རདེ་དམ་རག་གྱི་མ་རདེ། ཡང་གཞྱི་ནས་སོབ་སོང་སྤྲོད་སྡོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག 
ད་ེཡྱིན་དུས། དཔེར་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། (Tibet Online ) ཀྱི་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་ཚ་ོལ་གོས་
ཚོགས་ལ་ཡར་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལས་བེད་ཚོ་ལ་ཐུག་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན། སྱིད་སྐྱངོ་རང་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་ཚ་ོལ་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལས་བདེ་ཚོས་ང་ཚ་ོལ་སྐད་
ཆ་ཙམ་ཡང་དྱིས་མ་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་འཁུར་ཕྱིན་སོང་ཞསེ་གསུངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས། ལས་བདེ་ཀྱི་
འདདོ་པ་བསྟུན་དགོས་པ་དའེང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ལས་བེད་ལ་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་རདེ་འདུག དཀའ་ངལ་འདྱི་
སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་མ་ཞུས་སོན་དུ་ཁེད་རང་
ཚ་ོལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་འདྱི་ཞྱིག་བལྟ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཁོ་རང་ཚ་ོལ་ཞུས་ནས། ཚན་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ད་ེཚོ་
ཚང་མ་དེ་ག་རང་ནང་བསྡད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ལག་ཤེས་གང་སངས་པ་དེ་ག་རང་། 
གནས་རྱིམ་འདྱི་ལ་ོ ༧ རེའྱི་མཚམས་ཡར་འཕར་འག་ོཡྱི་རེད་པཱ། གནས་རྱིམ་ཡར་འཕར་དུས་སྐབས་ག་ཆའང་འཕར་འགོ་
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ཡྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་མྱིག་འདྱི་ང་ཚསོ་འདྱི་ཡྱིན་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་མྱི་དགོས་པར་ (Tibet Online ) ས་མྱིག་ ༡༠ ཡོད་ན། 
ས་མྱིག་ ༡༠ ཡྱིན་ཞེས་ལབ་པ་མ་གཏོགས། དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་འདྱི་དགོས་ཡོད་འདྱི་དགོས་ཡོད་ཅེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་
རདེ། གཞན་པར་འཛནི་སྐྱངོ་གྱིས་གནས་རྱིམ་སྤྲད་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ད་ེརེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་ཀ་ད་ེདངུལ་ཚུར་ཡོང་ཁུངས་ནས་ཕར་འཆར་
གཞྱི་བཟོ་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ལ་རོག་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་ཐོ་བྱི་རྒྱུ་དང་། ལས་བསྡོམས་བྱི་རྒྱུ། རྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་བར་ང་ཚོས་
འབད་བརནོ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་སང་ཉྱིན་ཡང་
གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་འགོད་བ་རྒྱུ་དང་། བྱི་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་མྱི་གཞན་པ་ཞྱིག་གཞྱི་ནས་སོབ་
སོང་སྤྲོད་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔེར་ན། འདྱིའྱི་ཚན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་
རའྱི་རྱིས་པ་ད་ེཚ་ོདེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལབ་ཡྱིན། རྱིས་པ་ད་ེཚ་ོགནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ནང་ཚུད་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ེནང་
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བསབ་གཞྱིའྱི་ཚན་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Curriculum) བཟོ་
མཁན། ཁ་ོཚོས་མྱི་ཚ་ེགང་ལ་བྱིས་ནས་བརམས་ནས་མ་ཚར་བར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ལས་ཁུངས་གཞན་པའྱི་
ནང་བཏང་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རདེ་འདུག་གམ་རདེ་མྱི་འདུག དའེྱི་ཚབ་ད་ེལ་ད་ེའད་གཞན་པ་ཞྱིག་རག་གྱི་རདེ་དམ་རག་གྱི་
མ་རེད། བསབ་གཞྱིའྱི་ཚན་པ། བརྡ་ཆད་ཚན་པ། ད་ེབཞྱིན་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་ཚན་པ། དའེྱི་ནང་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་
རདེ། དེའྱི་རྱིགས་ད་ེགཞན་པ་གནས་སྤ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ཏག་ཏག་མ་སྡོད་པ་འད་ཞྱིག་འདུག སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་
ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཉམས་ཞྱིབ་རང་བེད་མཁན་རདེ། ཁ་ོཚ་ོགས་
ད་ེགནས་སྤ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཤྱིག་ལ་བཏང་ནའང་རདེ། ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་ང་ཚསོ་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་དེ་ཡར་འཇུག་པའྱི་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཚང་གྱི་འདུག་གམ་ཚང་གྱི་མྱི་འདུག  དེ་ནང་བཞྱིན་ 
(Tibetan Computer Research Centre) ཡྱིན་ན། ཀཾ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚོས་ཀམ་པུ་ཊར་རང་ལ་
སངས་ནས་སེབ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེརྱིགས་གནས་སྤོས་བཏང་ན་ཕན་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ནང་
དུ་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། དེའྱི་ཚན་པ་ ༦ ད་ེལས་བདེ་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་བེད་ ༦༠་་་
༧༠ ཞྱིག ད་ལྟ་ང་ཚ་ོལ་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་མ་སོང་སྟེ། ལས་བེད་ ༦༠་་་༧༠ ད་ེགནས་སྤ་ོམྱི་དགོས་པའྱི་ཁོངས་ལ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་དོན་ཚན་ ༦ པ་དེས་གནས་སྤ་ོམྱི་དགོས་པའྱི་ཁོངས་ལ་བཞག ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་འོག་ཏུ་དྱི་བ་ཞྱིག་
ཕེབས་པ་ད་ེབཟློག་མེད་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། བཟློག་མེད་དབང་གྱིས་ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་གཞན་པ་མང་པ་ོ
ཡོང་སྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་ལབ་ན། ལས་བེད་གཅྱིག་ས་ོསོ། དཔེར་ན། ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ཡྱིན་ན་ཀ་ཾཔཱུ་ཊར་གྱི་
ལས་ཀ་ལའང་ཡག་པ་ོཡོད་པ་བས། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་དེའྱི་འཇོན་ཐང་ལ་བརེན་ནས་ཁོའ་ིའཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ས་
རདེ་བསམས་པ་ཡྱིན་ན། ཀམ་པུ་ཊར་སྡ་ེཚན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་བསྐ་ོགཞག་པ་ཡྱིན་ན། གནས་རྱིམ་ཡར་དྲུང་འཕར་དྲུང་ཆེ་
ལ་སེབ་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱི་ལས་ཀ་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་དང་མཐུན་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་ཡོང་རྒྱུར་
བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེརེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁོན་ཡོངས་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པར་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་དུ་གོ་བསྡུར་བས་
ནས་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བལྟས་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་སོམ་
གཞྱི་ད་ེག་རང་དུ་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལམ་སང་ལ་ོགསུམ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ད་ེའད་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ ༡༠་་་༡༥ ནང་དུ་ཏན་ཏན་ང་ཚའོྱི་ལས་བེད་ཀྱི་སམོ་གཞྱི་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་མ་གནང་པ་ཡྱིན་
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ན། དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས། ད་ེརེས་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཤྱིག་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བདེ་ཀྱི་ས་མྱིག་བཟསོ། ཁ་ོརང་ཚ་ོཏག་ཏག་འཇགོ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཞག བང་དོར་སྱིག་
གཞྱི་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་ཚོའང་བཏང་ཡོད། བང་དོར་སྱིག་གཞྱིར་བསྒྱུར་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལས་བེད་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་ལྷག་སྡོད་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚར་བ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྱི་
འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་དུས་ཚོད་ཞ་ེདག་གཏོང་མྱི་དགོས་པར། ལས་བེད་ཁ་ོརང་ཚོས་མུ་མཐུད་ལས་
ཀ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་བོད་སྱི་པའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ནུས་པ་སྤུངས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་
ད་ེལྟར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ལན་ཆད་པ་མེད། ལན་ཆད་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་བཀའ་གནང་རོགས་གནོངས། གང་ལྟར་ལོ་ ༧ 
རེའྱི་མཚམས་ནས་གནས་རྱིམ་གོང་མའྱི་ཕོགས་ད་ེརག་འགོ་ཡྱི་རེད། དང་པ་ོཡར་འཛུལ་དུས་སྐབས་སུ། དཔེར་ན། དྲུང་
གཞོན་ལས་རོགས་ལ་འཛུལ་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ལ་འཛུལ་ནས་ལོ་ ༧ རེས་ལ་དྲུང་གཞོན་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
རདེ། དའེྱི་ཕོགས་ད་ེརག་འག་ོཡྱི་རེད། ཐོབ་ཐང་ཡང་རག་འག་ོཡྱི་རདེ། གནས་རྱིམ་ཡར་འཕར་འག་ོཡྱི་རེད། ས་མྱིག་ད་ེབཟ་ོ
མྱི་དགསོ་པ་བས་ནས། ད་ེནས་སམོ་གཞྱི་ད་ེགཏོར་དབྱིབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ལྟ་ཁྱིམས་འཆར་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་སྱི་ཡོངས་ནས་
ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། འདྱི་ཚ་ོའགྱིག་མ་འགྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ས་ོ
སོས་མ་ཤེས་པའྱི་དབང་གྱིས་མ་རྱིག་པའྱི་རངོས་པ་སེལ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན།  
དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༣ ནང་དུ་འདུག "འབལེ་ཡདོ་ལས་ཁུངས་ནས་མུ་མཐུད་བསྐ་ོགཞག་དགསོ་གལ་གྱི་
འཆར་འབུལ་བྱུང་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་" ཟེར་བ་འདྱི། "མུ་མཐུད་" ཟེར་དུས་ལ་ོ ༤ ཡྱིན་ན། ཡང་བསྐྱར་ལ་ོ ༤ 
བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་དུས། ལ་ོ ༤ སྟངེ་དུ་ལ་ོ ༤ བསྡམོས་ན་ལ་ོ ༨ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གནས་རྱིམ་འཕར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། 
ད་ེབཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་འདྱིའྱི་ལན་གནང་ཚར་ཡྱིན་ན་ངས་མ་ག་ོབར་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དནོ་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་མཇུག་དརེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ "བརྒྱ་ཆ་" ཟརེ་བ་
འདྱི་མེད་པར་བས་ནས་གངས་ཀ་རང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་ཁ་གསལ་བ་ཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁག་ལ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཟརེ་བ་འདྱི། འདྱི་ང་རང་དགོས་པ་
རང་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཕ་
གྱིར་ཁང་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རེད། ཉྱི་མ་གཅྱིག་གོས་ཚོགས་གོལ་བའྱི་རེས་སུ་ཧོབ་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་གའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་འདྱི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ལན་སྐྱོན་རོགས་གནང་། མེད་ན་མྱི་འདུག་གསུངས་ན་ད་ེག་
རང་གྱིས་འཐུས་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
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 ད་ེནས་འབོད་བསྐུལ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན། འབོད་བསྐུལ་གཉྱིས་འདྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ཟེར་ན། བྱུང་ན་ལས་ཁུངས་གང་དུ་ལས་
བེད་ཞྱིག་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་རང་གྱི་ནང་དུ་སྐོར་བ་འཁོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེམཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགོ་
འཛིན་གྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ན། བྱུང་ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ནང་སྱིད་
ཀྱི་འོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ནང་སྱིད་ཀྱི་འག་ོསྟངས་འདྱི་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་སུ་
ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་ཕྱི་དྱིལ་རང་ནས་གཏངོ་ཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་གནས་སྟངས་ཡག་ག་ཞྱིག་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་རང་ཡྱིན། གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་འདྱི། 
བཀའ་ཤག་འདྱི་ཉྱི་མ་ཉྱི་མར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྱིན་དུས་ཐུགས་ཐག་ཆདོ་གནང་རྒྱུ་རདེ།  
 ང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ར་ེརེར་འགོ་དུས་སྐབས་སུ། བྱུང་ན་བཀའ་ཤག་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གཉྱིས་
མཉམ་མཐུན་གྱི་འགན་ཡྱིན་དུས། སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་གང་ཕྱིན་པ་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Tibet TV) 

གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག དུས་ནས་དུས་སུ་མང་ཚགོས་ཀྱིས་སྱིག་གཞྱི་དརེ་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚ་ོཤེས་མདོག་རེད་དེ། མང་ཚོགས་ནང་དུ་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་
འདུག མང་ཆེ་བས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་ནས་ལོ་ ༤ རེས་སུ་གཞྱི་ནས་ཧ་གོ་མཁན་ད་ེའད་མང་པ་ོ
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་གཞྱི་བསྒྱུར་བ་བཏང་བ་འདྱི་ཚ་ོཉྱི་མ་ཉྱི་མ་ནས་ཧ་ག་ོཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བརོད་པ་དང་པའོ་ིརྱིམ་པ་འདྱི་མཉམ་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་དམ། དྱི་བ་དང་དགོས་པ་འདྱི་ཚ་ོ
གསལ་པ་ོཆགས་སོང། བསམ་ཚུལ་འདྱི་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བརོད་པ་དང་པ་ོརང་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པ་ོའདྱི་ཕགོས་ཡོངས་ཀྱི་ཚགི་དནོ་དང། ཁབ་ཚད། དགསོ་པ་དམྱིགས་ཡུལ་
གྱི་ཐགོ་ལ་འགལེ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརོད་པ་གཉྱིས་པ་གཞྱི་ནས་འཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་བའྱི་ཐོག་
ནས། གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་ཆགས་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་དྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་
སོང། འདྱིས་བ་ོའཚབ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང། འདྱིའྱི་ལན་འདྱི་ཁ་གསལ་པ་ོཞེ་དག་མ་བྱུང་བ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང། ཡྱིན་
ནའང་གནད་དོན་འདྱི་འད་སེབ་དུས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུར་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་ནང་གསེས་ ༤ པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་ད་ེརང་ལ་ཡྱིན། ད་ེས་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ 
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འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཆོག་རྒྱུའྱི་ས་མཚམས་འདྱི་ཏན་ཏན་མེད་པ་རེད། དམྱིགས་ཡུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ེས་འགེལ་བརོད་གནང་
ཡོད་རེད། ད་ལན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་
འདམེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དགསོ་མཁ་ོཚང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི། བཀའ་ཤག་གངོ་མས་ད་ེས་དམྱིགས་
བསལ་ལས་བེད་གངས་ ༡༨ འདེམས་སྒྲུག་བེད་པའྱི་སྐབས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྡེ་ཚན་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཧྥ་རན་སྱི་
ལ་ས་གནས་ཀྱི་སྐད་ཤེས་མཁན། འདྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རོགས་ཡོད་མཁན། ད་ེའདའྱི་ལས་བེད་གདམ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེསོན་
བག་ོགེང་ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་སེབས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་ལ་བལྟས་ནས། འགྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་ངས་འདྱི་འད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་ནུས་པས་མ་འདང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། 
ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་བོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་མཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུ། གང་ལྟར་ད་ེ
སའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ ༡༨ ནས་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚ་ོཚང་མ་ཞྱིག་ཚང་མ་ཐུབ་པ་
འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་
སོང། མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་སོང། འདྱིའྱི་ཐོག་བསྐྱར་དུ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དོན་ཚན་ བཅུ་
བདུན་པའྱི་ནང་དུ། ཆོད་གན་འདྱི་ལ་ོ ༤ རགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་དུ་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱིའྱི་སང་ནས་
དོགས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་ག་ར་ེབས་རེད་ཟེར་ན། ད་ེསོན་ཡྱིན་ན་དུས་ཡུན་རྱིང་ཤོས་འདྱི་ལོ་ ༤ སྐ་ོཆོག་གྱི་
ཡོད་རདེ་པཱ། ལ་ོ ༤ ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་བསྐྱར་དུ་བསྐསོ་མྱི་ཆགོ་པ་རདེ། ལ་ོ ༤ ཡྱི་དུས་ཚོད་ཚང་། ད་ེནས་ལ་ོ ༡ ཡང་ན་ལ་ོ 
༢ བསྡད། དའེྱི་རསེ་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་འད་ཞྱིག་རདེ་དམ། གང་འད་རདེ། མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཆདོ་གན་ལ་ོ ༤ 
བསྡད་ཟྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་བསྐྱར་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྐོས་མྱི་ཆགོ་པ་ད་ེའད་རེད་དམ་གང་འད་རེད། འདྱི་ཡང་ཞོར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་
འདདོ་བྱུང།  
 ད་ེནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག ནང་གསེས་ ༤ པ། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ཟརེ་
བ་འདྱི་རེད། འདྱི་སོན་མའྱི་ཁབ་ཚད་འདྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ ༡༨ ཟེར་བ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་རེད། སོན་
མའྱི་དམྱིགས་བསལ་ལས་བདེ་ ༡༨ འད་ཞྱིག་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ས་ོསོའ་ིདུས་ཡུན་རགོས་པའྱི་རསེ་ཀྱི་ཟླ་
བ་ ༣ རེས་སུ་མཚམས་འདྱི་ཚང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཕན་ཆད་ནས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ད་ེཚ་ོབསྡད་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་འབར་ས་ད་ེའདྱི་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བདེ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ནང་གྱི་རྒྱ་
རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོར་འདྱི་འདའྱི་ཚད་བཀག་
འད་ཞྱིག དཔརེ་ན། བཀའ་ཤག་འཁྱུར་པར་ལ་ོ ༡ མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཞྱིག་བསྐོས་པ་
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ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་མུ་མཐུད་ལ་ོ ༥ རྱིང་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ་གང་འད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་ནས་གསལ་ཁ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆནེ་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་དེར་གོང་གྱི་དྱི་བ་དང་གཅྱིག་པ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོ
གཞག་འགོ་ནས་ལ་ོལྔར་བསྐོས། དའེྱི་རསེ་ནས་བཀའ་ཤག་རེས་མ་དེས་བསྐྱར་དུ་ལ་ོ ༥ བསྐསོ་ནས་བསྡམོས་ལ་ོ ༡༠ འག་ོ
རྒྱུའྱི་ལམ་ཀ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟེར་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཀང་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 ད་ེནས་ ༦ འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རདེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང། 
འདྱི་ལ་གནད་འགག་མང་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སོང། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། བོད་ཀྱི་ད་བརྙན་ཚན་
པ་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག་དང། དེ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་དཔེ་བཞག་ནས་
བཤད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ང་རང་གྱིས་ཤེས་ཚོད་བས་ན། བོད་ཀྱི་ས་བརྙན་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་འད་ཞྱིག་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་
ན། ཆེད་ལས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བསྐོས་པའྱི་ལས་བེད་ད་ེའད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ངས་བས་ན་ཕལ་ཆེར་མང་ཆ་ེབ་འདྱི་འད་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག ར་ེཟུང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། མང་ཆེ་བ་དང་པ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་བེད་ལྟར་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་
ལམ་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་འོག་ནས་དང་པ་ོལས་བེད་གཅྱིག སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་
ཡར་ལས་བེད་ལ་ཚུད། མ་འོངས་པར་ལས་ཀའྱི་དགོས་མཁོའ་ིདབང་གྱིས་ཁད་ལས་པར་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་རེད་
དམ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་བེད་མང་པ་ོཞྱིག ངས་བསྟས་
ན་དང་པ་ོནས་ཆདེ་ལས་པའྱི་ང་ོབོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་བཏང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ང་ཚསོ་ལས་
བདེ་བསྐོས། ལས་བེད་འདྱི་སྱི་མཚུངས་ལྟར་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཚུད་པའྱི་རེས་སུ། ཁོང་ཆེད་ལས་ཀྱི་རྱིག་རལ་ཡོད་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཆེད་ལས་རང་གྱི་སང་ལ་ཏག་ཏག་བས་ནས་གཞག་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད་
དམ། གལ་སྱིད་འདྱི་འད་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ཆོད་གན་འདྱི་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལའང། ཚད་དང་ལྡན་པ་དེ་འདའྱི་
དགོས་མཁ་ོཆེན་པོའ་ིརྱིགས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེའད་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་མེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་བྱུང། འདྱི་མཉམ་དུ་
བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་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 གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཨང་ ༡༩ པ། བརོད་པ་དང་པའོ་ིཐགོ་
ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུར། དང་པ་ོའདྱི། དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པ། དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་
བསྐ་ོགཞག་གྱི་ནང་གསསེ་ ༤ ཐོག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་
ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱིས་ལག་བསྟར་བེད་ཀྱི་མེད། ད་ེམེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དང་པ་ོལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
གསུངས་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཚིག་འདྱི་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་འགྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མེད་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཁྱིམས་དང་མ་
མཐུན་པ། ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ཟརེ་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ཁྱིམས་སྱིག་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་ཡོད་རདེ་དམ་མ་
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རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕབེས་ནས་ལག་བསྟར་གནང་མ་ཐུབ་པ་འདྱི། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆགོ་
གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ད་ེག་
རང་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་འདྱི་དྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱིར་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ད་ེཚར་བ་བས། དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་པ་ད་ེཆདོ་གན་བསྐ་ོགཞག་འདྱི་
རདེ། འདྱི་ཡྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་སྱིག་ཟརེ་བ་འདྱི་གཏན་འབེབས་བདེ་དུས་ང་ཚསོ་འགོག་ཕོགས་དང་སྒྲུབ་ཕགོས་གཉྱིས་
ཀ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་གཏན་འབེབས་བེད་པར་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀྱི་བཀའ་
མོལ་ཆ་ཚང་གསུངས་པ་རེད། དཔེར་ན། ཆོད་གན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ལོ་ ༤ ཚར་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་
བསྐྱར་གཞག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་གསུངས་པ་རེད། ད་ཡང་འགོག་ཕགོས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆདོ་གན་འདྱི་
དང་འགོ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་ཏོག་ཙམ་འད་པ་ོཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། བཀའ་ཤག་མ་འད་བ་སབེ་དུས་བཀའ་ཤག་རང་ལ་
དགསོ་མཁ་ོདབང་གྱིས་ལས་བེད་མྱི་མ་འད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཆསོ་ཉྱིད་རདེ། འདྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ས་ོས་ོདང་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པའྱི་མྱི་གཅྱིག གང་ལྟར་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པར་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་འཇོག་དུས། 
དམྱིགས་བསལ་ཚིག་བརོད་འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱི་གནད་འགག་རེད། "བཀའ་ཤག་སྐབས་སོ་སོའ་ི
ལས་ཡུན་འཁྱུར་རེས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས། ད་ེདག་གྱི་ལས་འགན་དང་གནས་རྱིམ། ཕོགས་
ཐོབ་ཁ་ེཕན་'' འདྱི་རེད། རྡོག་རྡོག་འདྱི་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ག་ར་ེརེད་ལབ་ན། བཀའ་ཤག་རང་ཉྱིད་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་མྱི་
ཞྱིག་ད་ེལ་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་བཞག་པའྱི་རེས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཐོག་ནས་བཞག་པ་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་མྱི་དེས་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་རེད། 
འདྱི་ལའང་འགོག་ཕོགས་སྒྲུབ་ཕགོས་གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་འདྱི་འཁྱུར་མ་ཐག་ཏུ་མཚམས་བཞག་ན། 
ཁོང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་བསྡད་ཡོད་ཙང། ལས་འགན་འདྱི་མཐུད་མ་ཐུབ་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
འཁྱུར་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཟེར་ནས་འཇགོ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་རདེ། ཟླ་བ་གསུམ་ནས་མཚམས་ཤྱིག་འཇགོ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ལབ་ན། ཁོང་བཀའ་ཤག་གོང་མར་དགོས་མཁ་ོཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་འདྱི་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་མྱི་འདྱི་ཆགས་དང་མྱི་ཆགས་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་དགངོས་
པ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་ཙང་། འདྱིའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་འདྱི་སྤྲད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བསམ་བ་ོབཏང་པ་ཡྱིན་ན། གོང་གྱི་ཆོད་གན་འད་ཞྱིག་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་ལ་ོ ༤ བཞགཤཡང་
བསྐྱར་ལ་ོ ༤ བསྣན་ནས་ཆདོ་གན་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། སྱི་འཐུས་མང་ཆ་ེབས་བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུང་
སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་གྱིན་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་གྱིས་གང་ཙམ་གསུངས་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་མེད། ད་ལྟ་མ་
འདནོ་རང་འདནོ་ཆགས་སོང། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བརོད་པ་དང་པ་ོརང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་ཚང་མ་རསེ་ལ་ཡངོ་གྱི་རདེ། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བརོད་པ་དང་པ་ོརང་གྱི་སང་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དྱི་བ་ཞྱིག་སོང་དུས་དྱི་བ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་འདྱི་མ་བཤད་པ་རྡོག་རྡོག་ཅྱིག་བསངས་བཞག་ན་ར་འཕྲོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ག ད་ེཡྱིན་ཙང་ངས་རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་མ་གཏགོས། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་བདེ་ཀྱི་མེད།  
 ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་གང་རེད་ཅ་ེན། ད་གྱིན་ཆོད་གན་འདྱི་ལ་ོ ༤ འཁོལ་ནས་ཡང་བསྐྱར་ལ་ོ ༤ འཇགོ་ཡོང་དུས་བཀའ་
ཤག་གསར་པ་ཞྱིག་ལང་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་ཙང་བཀའ་ཤག་གསར་པ་འདྱིས་ཡང་བསྐྱར་ཆོད་གན་འདྱི་མུ་མཐུད་ད་ེ
འཇོག་དགོས་པ་འདྱི་གཉྱིས་མོས་ཀྱིས་གན་རྒྱ་བཞག་ཡོད་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་དམ། ངས་དྱི་བ་
འདྱི་བསང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རྒྱབ་ལངོས་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་འདྱི། དནོ་ཚན་བཞྱི་པ་ད་ེརེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རདེ། འཁོལ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོད་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཚིག་བརོད་གསར་པའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེལབ་ཡོད་རེད། "ལས་བེད་འདྱི་རྱིགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་རེའྱི་ཡན་ཚད་
ནང " ལབ་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་ར་ེརའེྱི་ཡུན་ཚད་ནང་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་འདྱི་འཕོས་མ་ཐག་ལས་བདེ་འདྱི་འཕ་ོ
འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་ཙང་ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པའྱི་ནང་དུ་འཁོལ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་བར་དུ་སྡོད་དགོས་པའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་
དང། རྒྱབ་ལོངས་འདྱི་ཏག་ཏག་འགལ་ཟླ་འགོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་གམ། འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་གཉྱིས་འདྱི་དྱི་བ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་དྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསསེ་ ༣ པའྱི་བསྐྱར་བཅོས་ནང་དུ། གོང་
དུ་ཆོད་གན་ལ་ོ ༤ ལས་མ་བརྒལ་བ་སྐ་ོཆོག འོག་དེར་ "བསྐྱར་བསྐ་ོཐེངས་གཅྱིག" ཟེར་བ་འདྱི་ལ་ོ ༤ ལ་ག་ོདགོས་རེད་
དམ། གཅྱིག གཉྱིས་ག་ཚདོ་ལ་ག་ོདགསོ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན། རྒྱབ་སྐྱརོ་ཞུ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ས་རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གསར་འཇུག་ ༦ འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་དང་པོར་དོགས་པ་ཞྱིག་
བྱུང། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོགས་འདྱི་གནང་སོང། འདྱིའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་
གནང་སངོ། འདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་ཡང་བསྐྱར་རྒྱབ་ལངོས་ལ་དགོས་པ་བཟའ་སྡདོ་པ་ཞྱིག་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕག་སལེ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་"བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་"ཞེས་པ་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། བཟློག་
མེད་ཟེར་བ་འདྱི་བཀའ་ཤག་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང། ངའྱི་རྒྱུ་མཚན་
བཟླགོ་མེད་ཡྱིན། ངའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཕ་རལོ་པ་ལ་འགེལ་བཤད་འདྱི་སྐྱནོ་གྱི་རེད་པཱ། རྒྱུ་མཚན་
འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་གྱིས་ལན་སྐྱནོ་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་དོགས་གཞྱི་ག་ར་ེབྱུང་ཞ་ེན། ཁད་
ལས་པ་འདྱི་གཞན་དག་བསྐོ་གཞག་བས་མྱི་ཆོག་པ་དེ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་འདུག  གཞུང་
ཞབས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་རེད་དེ། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་འདྱིའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རང་
དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ལས་བདེ་གང་དུ་བསྐོས་མྱི་བསྐ་ོའདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དབང་ཆ་རེད་ཟེར་ནས་
ལབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་དུས། གནས་སྟངས་འདྱི་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གསར་འཇུག་བས་པ་འདྱིས། གཞུང་ཞབས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་
ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་འདྱི་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འཁུར་བ་འད་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། བེད་དགོས་པའྱི་གནད་
དོན་ད་ེཡང། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་འདྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཡྱིན་ན། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ལ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༠༢ ནང་། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་ནང་དུ། སྱིག་གཞྱི་དང་ད་ེ
འད་བཟ་ོཆོག་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་བཟོས་པ་ད་ེལ་ཁེད་རང་ཚ་ོརང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འད་མ་རེད། ལས་བེད་ཡར་མར་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་དབང་ཆ་ཡྱིན་ཞེས་ད་ལྟ་ལག་པ་
འཆང་རྒྱུ་བད་ེཔ་ོམེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ཡོད་ས་རེད། འདྱི་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གང་བར་འག་ོཡྱི་འདུག་ཅ་ེན། 
འདྱིའྱི་འོག་ཏུ་ "འབེལ་མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སྤོས་སམ། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགན་དབང་བསྐུར་མ་དགོས་པ་གཙོ་
འདོན་བེད་དགོས།"ཟེར་རྒྱུ་འདྱི་དང་"བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་" ཞེས་པ་འདྱི་གཉྱིས་པོས་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐ་ོལས་ཁང་གྱིས་བཞག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་གཏརོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སང་ཉྱིན་མྱི་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བེད་དགོས་དུས་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་དུས། འདྱི་གོས་ཚོགས་སུ་གཏན་འབེབས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། 
བཟློག་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་བསྐ་ོཆོག་པ་བཟོས་ཡོད་རེད། འདྱི་བཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེད། བསྐ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་
རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་འག་ོས་རེད། འདྱི་བེད་དུ་འདྱི་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་འདྱི་རྣམ་པ་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏངོ་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བརོད་པ་དང་པོའ་ིཐོག་
ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་འདུག བཟ་ོབཅོས་ནང་དུ། "སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་རྒྱ་
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རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་" དང་། སར་ཡོད་པར་ "དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་ེ" ཞེས་བྱིས་
འདུག དྱི་བ་གཅྱིག་དེ། འདྱིར་ཡྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ "དམྱིགས་བསལ་དགོས་གལ་བྱུང་ཚ་ེ" ཞེས་པ་ད་ེམར་འཐེན་ནས། "སྐུ་
ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་དུ་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་འབལེ་མཐུད་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་" ཞསེ་འབྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་
ཀྱི་ཡོད་རདེ། གལ་ཏ་ེསྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་>>ཁད་ལས་པ་<<མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་དགོས་མཁ་ོབྱུང་ཚ་ེ
ཞསེ་ག་ར་ེབས་ནས་བཀདོ་མདེ་ན་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
ད་ེནས་ "བརྒྱ་ཆ་" ཞསེ་པའྱི་ཚགི་ཐགོ་གསལ་ཁ་དགོས་པ་འདྱི་ཁད་པར་མྱི་འདུག  
ནང་གསེས་ ༦ གསར་འཇུག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་
རྱིགས་སྡེ་ཚན་ ༦ གྱི་ཐོག་ལ་དཔེ་མཚོན་བཞག་སོང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། གཞན་པར་
དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་བྱུང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིགས་ ༦ རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ལས་རྱིགས་ ༦ དང་། མ་འོངས་པར་གཞན་པའང་ཕག་བསྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བརོད་པ་དང་པ་ོརང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། ཡྱིན་ནའང་
མུ་མཐུད་ད་ེཆོད་གན་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་རྱིམ་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། ཆོད་གན་བསྐ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་གནས་
རྱིམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་བསྐ་ོཡྱི་ཡོད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ོར་ེརེར་དང་། གཉྱིས་རེར་བསྐོས་སྱིད་པ་རེད། ལ་ོ ༡ 
ནས་ལོ་ ༤ བར་དུ་བསྐོས་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་མང་མཐའ་འདྱི་ལོ་བཞྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་རེས་སུ་ཡང་
བསྐྱར་ཐངེས་གཅྱིག་བསྐ་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོབརྒྱད་ལྷག་བ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་བསྐྱར་བསྐ་ོབའྱི་སྐབས་
སུ་ཁ་ོརང་གནས་རྱིམ་སྤར་ནས་བསྐ་ོཡྱི་རདེ་དམ་གནས་རྱིམ་ད་ེག་རང་གྱི་སང་ལ་བསྐ་ོཡྱི་རདེ་དམ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཆདོ་གན་གྱི་
ཆ་རྐྱེན་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་གྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་བཞག་ནས་བ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ལས་ཀ་ད་ེག་རང་བེད་དུས་གནས་རྱིམ་
འཕར་རྒྱུ་འདྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསྐ་ོགཞག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་གནས་རྱིམ་གང་གྱི་ཆདེ་དུ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་རདེ།  
 ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་མྱིན་པར་གངས་ཀ་ ༩ ཡོད་ན་ཞསེ་གསུང་གྱི་འདུག གངས་ཀ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ ༩ བརྒྱབ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་གལ་སྱིད་ཆོད་གན་གྱི་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་དམྱིགས་བསལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༌༥ འདྱི་དང་གངས་ཀ་འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་རག་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད་
དམ་ཟརེ་བ་འདྱི་རེད། ཁང་དདོ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཁང་པ་སྡོད་ས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་ག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ོ
སོའ་ིཁང་དདོ་ནས་སྤྲད་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ནང་སྱིད་འདྱི་ནང་སྱིད་རང་ལ་བཏང་། ཕྱི་དྱིལ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་རང་ལ་བཏང་ཟརེ་བ་འདྱི་དགོངས་ཚུལ་རང་རེད། སྱིར་
བཏང་ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཚགས་པོར་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ནས་གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་སྱིད་འདྱི་ནང་སྱིད་ལ་
བཏང་བཞག་ན་ལས་ས་པ་ོའདུག ཕྱི་དྱིལ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལ་བཏང་བཞག་ན་ལས་ས་པ་ོའདུག འདྱི་དགོངས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། 
ནང་སྱིད་རང་གྱི་ནང་དུ་ནང་སྱིད་ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔེར་ན། ནང་སྱིད་ལ་གཏང་བ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང། ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ལ་མ་གཏགོས་གཏོང་ས་ཡོད་མ་རདེ་པཱ། ཁ་སང་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོམ་འཁརོ་བ་
མ་རེད། གོས་བསྡུར་འད་འཁྱུག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟེ། འདྱི་ཚ་ོཞྱིབ་ཚགས་པོས་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་
ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོརྒྱས་ཙམ་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཚ་ོསེལ་ནས་མ་འངོས་པར་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེཙམ་
བཏང་ནས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞྱིག་རྙེད་ན། སྐབས་དུས་སོ་སོར་གོས་ཚོགས་སུ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་
བསམ་བ་ོགཅྱིག་ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེདག བད་ེསྲུང་དང་། ཕྱི་དྱིལ། བཀའ་དྲུང་
ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚོ་ཕར་ཚུར་གནས་སྤོ་གཏང་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་གནས་སྤ་ོབཏང་ན་བསམས་པ་རེད་དེ། འདྱི་ཡང་དཔ་ེཁག་པ་ོའདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། ཉམས་
མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དུས། འདྱི་ནས་མར་ཐ་ོགཏོང་ཡོང་དུས། ཡར་འདྱི་དང་འདྱི་གནས་སྤ་ོགཏོང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ཁ་ོཚོས་
གནས་སྤར་མྱི་དགོས་ཟརེ་བ་རེད། འདྱི་དང་འདྱི་བད་ེསྲུང་གྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ན་གཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྤ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་
མ་རདེ། ད་ེའད་རྐྱང་རྐྱང་ལབ་དུས་ཐ་ོགཞུང་ལྟ་ཡོང་དུས་དཀའ་ལས་ཞ་ེདག་འདུག ཐོག་མའྱི་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་རྱིང་ད་ེག་
རང་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་སྱིད་འདྱི་ནང་སྱིད་ལ་གཏང་རྒྱུ་དང། ཕྱི་དྱིལ་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལ་གཏང་
རྒྱུར་སྐོར་བ་འཐེབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད་མྱི་འདུག ལས་བེད་ཀྱི་གནས་རྱིམ་དང་། ས་མྱིག་བཅས་མང་པོ་ཞེ་དག་ལ་ལྟ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱི་དེར་བཏང། འདྱི་ཕར་བཏང་ཟེར་རྒྱུ་དེའང་ཡོད་མ་
རདེ། ང་ཚསོ་གནས་རྱིམ་དང་ས་མྱིག་ཚང་མར་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའད་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡངོ་རྒྱུ་རེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་ད་ེགང་ཟག་ལ་དམྱིགས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། གནས་སྟངས་བྱུང་
སོང། བས་ཙང་ཆོད་གན་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་ཡང་ས་ེསྐད་ཆ་དྱིས་ནས། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ག་ོ
བ་ད་ེག་རང་རེད་པཱ་ཟེར་ནས། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་རེས་སུ་ཕེབས་སོང། འདྱི་གང་ཟག་ལ་
བལྟས་ནས་གང་ཡང་མྱིན། སྱིར་ཆོད་གན་གྱི་གནས་སྟངས་དེར་ཆོད་གན་ཐེངས་ ༡ བས་ཚར་ན། ད་ེནས་མྱི་ཚ་ེགང་ཚང་
ཆོད་གན་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ད་ལྟ་རྱིས་བཞྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འོག་ཏུ་དྱི་བ་དྱིས་པ་
དའེྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
 དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ ༤ པ་དེ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དང་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་
རདེ། གང་རདེ་ཅ་ེན། འདྱི་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ལས་བདེ་གཏན་འཇགས་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ལྟའྱི་ཐའེ་ཝན་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་ལོ་མང་སྡོད་དུས་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཡོང་དུས། དེ་
ལའང་ལན་རྒྱག་སྟངས་མ་ཤེས་པ་བས་ནས། གང་ལྟར་ཁ་ོརང་དམྱིགས་བསལ་འོག་ལ་ཡྱིན་ན། དམྱིགས་བསལ་དནོ་ཚན་
བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པའྱི་འོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༥ འདྱི་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་འཐོན་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ཡང་ན། 
ཡང་བསྐྱར་བསྐོ་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བས་ནས་བསྐོ་འགོ་ཡྱི་རེད། དེ་མ་གཏོགས་ཐབས་ལམ་
གཞན་ཞྱིག་རྙདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 བཀའ་ཤག་གངོ་མས་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་བདེ་ས་གནས་ལ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་འདྱི། ད་གྱིན་ངས་ཞུ་ཙམ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་
བསམས་སོང་སྟེ། ད་ལྟ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་གོས་ཚོགས་སུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་གེང་
ཙམ་བས་པ་ཡྱིན། གང་གེང་བ་ཡྱིན་ཞ་ེན། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། ཡུལ་ཁྱིམས་
ཚང་མ་ཏག་ཏག་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྦེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༢ ཕགོས་སྤོར་དགོས་པའྱི་གནས་དནོ་འདྱི་སེབ་དུས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དུས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ི དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ། (Minimum Wage) ཟེར་བ་འདྱི། ག་ཆའྱི་དམའ་ཚད་འདྱི་ང་ཚོས་ལས་བེད་ད་ེཚོར་
སྤྲདོ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཟརེ་ནས་ལྟ་དུས་ཏག་ཏག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་བསྡད་པ་དའེང་རྒྱུ་མཚན་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ཡང་བསྐྱར་དན་གས་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། སྦེལ་ཇམ་དནོ་གཅོད་གཅྱིག་པུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་དརེ་ལས་བེད་བཞྱི་
ཡོད་རེད། འདྱི་ནས་འཕར་བཏང་བའྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་ (VISA) ཞུ་དུས་རྱིམ་པ་གཅྱིག་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ལས་
ཁུངས་གཅྱིག་གྱི་ལས་རྱིམ་མཐོ་ཤོས་དེར་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག (VISA) སྤྲད་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་དབ་ེབ་
མང་པོ་ཞེ་དག་འདུག ང་ཚོའྱི་སྦེལ་ཇམ་དོན་གཅོད་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Highly 

Skilled Worker) ལག་རལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིག་རལ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མཐོ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་གོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཕར་འག་ོདུས། དོན་གཅོད་ཀང་ད་ེག་རང་རེད། གཤམ་འོག་ལས་བེད་ད་ེཚོའང་ད་ེག་རང་
རེད། འདྱི་བེད་དུས་ག་ཆའྱི་དམའ་ཚད་འདྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་ཆགས་སྡོད་ཡོད་རེད། (Euro) ༤༣,༣༣༣ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚང་མར་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རྐྱང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་དམའ་ཚད་འདྱི་ལོངས། ཁ་ཤས་མ་ལོང་དུས་
ཡུལ་ཁྱིམས་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི། དཔརེ་
ན། ས་གནས་རང་གྱི་ལས་བེད་ས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དམའ་ཚད་འདྱི་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གང་ལགས་ཞེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚུར་ལུང་པར་སེབ་དུས་དམའ་ཚད་འདྱི་གཞུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་
ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་རྒྱུ་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་གྱིན་ངས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསབེས་བསྡད་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་འདྱི་
ཚོའང་མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་འད་བེད་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གཞོན་སྐྱེས་ཚ་ོལའང་འདྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་སོར་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་འདྱི། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བེད་འདྱི་ཚོ་མ་འོངས་པར་གང་འད་བས་ནས་བསྐོ་གཞག་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག རྱིས་པ་ད་ེའདྱི་ནས་མ་འག་ོདཀའ་མེད་རདེ་མ་གཏོགས། རྱིས་པ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
མ་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གོ་ལོག་ཞེ་དག་རེད་རྒྱུ་ཞྱིག བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀོད་ཁབ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ལས་བེད་
ཕར་ཚུར་བར་ེལེན་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་པ་འདྱིའྱི་ཚབ་མ་སེབ་བར་དུ་རྱིས་པ་རྙྱིང་པ་ད་ེངེས་པར་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་རེད་
ཅེས་ནན་པ་ོབས་ནས་ལབ་བཞག་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། རྱིས་པ་འདྱིས་རྱིས་པ་གསར་པ་དརེ་སོང་བརྡར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མ་
སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིར་ཡུལ་ཁྱིམས་དམ་པ་ོཡོད་པར་སོང་ཙང་། གནད་དོན་ཆུང་ཚགས་ཞྱིག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ནའང་ལམ་སང་ཉེས་པ་དང་ཆད་པ་རྒྱག་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས་དགོངས་དག་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མ་དངུལ་
གྱིས་ཐག་གཅོད་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེམྱིན་གཞན་པའྱི་ལས་བདེ་འདྱི་ཚ་ོས་གནས་
རང་ནས་བོད་པ་གཞན་པ་ཚོར་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་ས་རེད་དམ། གཞོན་སྐྱེས་འདྱི་ཚོར་ལས་ཀ་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚོར་
འཁརོ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་འདུག མཉམ་རུབ་གང་འད་བདེ་ཀྱི་
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འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཕར་ལས་བེད་གང་ཐུབ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། གཞྱི་ནས་ཉམས་མོང་བསག་ནས་མྱི་དང་འབེལ་
བ་ཞྱིག་བཟོས། ད་ེའད་ཞྱིག་བེད་དུས་ས་གནས་རང་ནས་བསྐ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཚ་ོབསམ་བ་ོརང་གྱི་སྐད་ཆ་རེད། དྱི་བ་
འདྱི་ཕབེས་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་གཏངོ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཏན་འཁལེ་བ་དང་། བཀའ་ཤག་ལ་
གོ་བསྡུར་བས། ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། བསམ་བོ་གཏང་རྒྱུ་གཏོང་གྱི་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་སོང།  
 ད་ེནས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ་གསུངས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ལ་གྱུར་བ་
ཆུང་ཆུང་འདྱི་ཡང་འགོ་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་སྱིལ་བསངས་ཤྱིག་འགོ་ས་རེད། བསྒྱུར་བ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གཏང་
བར་གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་དང་ཚང་མས་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ཚང་མའྱི་འདོད་པ་ག་ར་ེའདུག ང་ཚ་ོགང་གྱི་ཕོགས་ལ་
ཕྱིན་ན་ཡག་ས་རེད། སོམ་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་གཏན་འབེབས་
བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་ཏན་ཏན་དག་ེཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་མ་གཏོགས་འཛནི་སྐྱངོ་གཅྱིག་པུས་མང་པ་ོཞྱིག་
བས་ཡོང་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་གསོ་དེ། སྱིར་བཏང་བསྒྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ན་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེར་
དོགས་པ་རྣམ་རོག་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་དང་ལེན་བ་རྒྱུར། འདྱི་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཁེལ་རྒྱུ་
ཡང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ཨ་ལས་དང་པ་ོརྱིམ་པ་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་བསྒྱུར་བ་གཏང། རསེ་མར་ང་
ཚོས་དགོས་མཁ་ོའད་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་འདུག་གམ། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་ག་ར་ེའདུག ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ག་ར་ེའདུག འདྱི་ཚ་ོཕར་
ཚུར་བར་ེལེན་ཚད་ལྡན་བས་ནས་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདོད་པ་ཁེངས་པ། སྱིག་འཛུགས་ལའང་ཕན་པ། སྱི་པ་ལའང་ཕན་
པའྱི་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་བསམ་གཞྱིགས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། གནད་དོན་འདྱི་མུ་མཐུད་དེ་འགོ་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་རདེ་པཱ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་དུས་ཡུན་བར་མཚམས་
བཞག་ནས་བསྐྱར་དུ་བསྐོ་གཞག་མ་ཆོག་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་སོན་
གནས་ཚུལ་འདྱི་འབྱུང་དུས་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཟུར་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད། སོན་མར་ལུགས་སོལ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ལོ་ ༤ ཚར་
དུས་ད་ེནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བཞག ད་ེརསེ་ཡང་བསྐྱར་བསྐ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟརེ་
གྱི་འདུག ད་ེནས་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་ཡྱིན། འདྱི་ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་སོང་། མང་ན་ལོ་ ༤ ཟེར་
འདུག་ག བསྐྱར་དུ་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཕོགས་ཟེར་ནས་མྱི་འདུག་ག ད་ེཡྱིན་དུས་ཆོག་གྱི་མ་རེད་བས་ནས་ག་ོབ་ད་ེརང་ལེན་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་བས་ནས་སོན་དུ་བསྐ་ོགཞག་པ་འདྱི་ཚ་ོབསྐོས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་
གྱི་འགོ་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། གལ་སྱིད་བསྐ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་རདེ།  
 དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འདྱི། དཔེར་ན། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་བསྐ་ོགཞག་
བས། ད་ལྟ་ངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཆདོ་གན་ད་ེཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུ་མྱི་
འདུག དོན་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རེད། གལ་སྱིད་གཉྱིས་ཀ་གོས་ཚོགས་
ཀྱིས་འཇོག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལོ་ ༥ བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བདུན་
པས་ཡང་བསྐྱར་ལོ་ ༥ སྐ་ོཆོག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་སོ་སོས་ད་ོབདག་འདྱིས་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་དུས། ད་ལྟའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚད་གཞྱི་བཀག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་
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འདྱིས་ལོ་ ༥ བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་རེས་མས་མྱི་དེ་ག་རང་ལོ་ ༥ བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱིག་གཞྱིའྱི་
ཚགི་གཞྱི་ནས་བཀག་ཡོད་མ་རདེ། བསྐ་ོཆགོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱིར་མ་འངོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་འད་
ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ལ་ང་ཚསོ་ཚིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཆེད་དུ་གང་འད་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་
ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚརོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་འག་ོཞསེ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ད་བརྙན་ཚན་པའྱི་སྐོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། ཚང་མས་ཡར་
འཛུལ་དུས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་འོག་ནས་འཛུལ་ཡོད་པ་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ལས་བེད་ཚརོ་འདམ་ཀ་ཞྱིག་ཕུལ་
ནས་ལས་བེད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ད་ེག་རང་ལ་བསྡད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གནས་སྤོས་གཏོང་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་གཏན་འཇགས་འདྱི་ནང་དུ་ཚུད་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
གཞན་ཆདེ་ལས་པ་འདྱི་ཚ་ོཆདེ་ལས་པའྱི་ང་ོབ་ོད་ེག་རང་གྱི་སང་ནས་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། ཁད་ལས་པ་ ༣༢ གཅྱིག་པུའྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ནས་འགྱིག་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཚན་པ་ ༦ འདྱིའྱི་ཐོག་ཡང་དྱི་བ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང་བ། ཚན་པ་ ༦ འདྱི་ཚོར་ངེས་པར་དུ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་རང་ལ་གནས་ཀྱི་རེད་དམ་
གནས་ཀྱི་མ་རེད། མང་དུ་གཏང་གྱི་རེད་དམ་ཉུང་དུ་གཏང་གྱི་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་འདྱི། སྐབས་དང་དུས་ས་ོསོར་ལས་ཀའྱི་ང་ོབ་ོདང་
བསྟུན་ནས། འཛིན་སྐྱོང་ནས་གོ་བསྡུར་བས་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ལས་བེད་སྱི་མཚུངས་འདྱི་
ཚོའང་ཆེད་ལས་པར་བསྒྱུར་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ་འདྱི། ཁད་ལས་པའྱི་མྱིང་འདོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ལས་
བེད་སྱི་མཚུངས་བས་ནས་ལས་དོན་བེ་བག་པར་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཁད་ལས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ན། ཁོང་ལས་
ཁུངས་ད་ེག་རང་གྱི་ནང་དུ་གནས་སྤ་ོམྱི་དགསོ་པའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་འག་ོསྡདོ་ཀྱི་རདེ། ཁ་ོརང་ཚརོ་
ཡང་འདམ་ཀ་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འདྱི་ལག་བསྟར་བས་མྱི་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བཤད་སོང། འདྱི་ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག་འདྱི་གོས་ཚོགས་ནས་ཆ་རྐྱེན་བསྐྲུན་པ་འདྱི་དོན་ཚན་བཅུ་དགུ་
པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེརང་རེད། དོན་ཚན་ ༡༩ པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་ནང་དུ་འདྱི་ཙམ་ལས་བྱིས་མེད་དུས་འདྱིའྱི་འོག་
གྱི་འགེལ་བཤད་འདྱི་ཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛནི་འགོ་ནས་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ནང་དུ་འག་ོདུས་
འདྱིའྱི་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་ཚ་ོམར་བཟ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཡོད་རེད་
བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུས་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དང་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་འད་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཁྱིམས་དང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་
ཞུས་ནའང་ཁག་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཟྱིགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  
 དནོ་ཚན་བཅུ་བདུན་ནང་གསེས་ ༣ པ་དརེ་ཆོད་གན་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་འད་པ་ོརེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། འདྱི་ནའང་ཆོད་གན་ལ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བས། དམྱིགས་བསལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ཤྱིག་གྱི་
དུས་ཡུན་རོགས་པ་རེས་སུ་ཟླ་བ་གསུམ་ཟེར་འདུག ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལོ་ ༥ བསྐོ་གཞག་རེད་འདུག འདྱི་འད་གསུངས་སོང་། 
འདྱིའྱི་ཁད་པར་ཆ་ེཤོས་གང་རེད་ཅ་ེན། དམྱིགས་བསལ་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ པ་འདྱིར་ས་མྱིག་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། ས་མྱིག་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ག་བར་ཡྱིན་ནའང་བསྐ་ོཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། གནས་རྱིམ་ག་བར་
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ཡྱིན་ནའང་བསྐ་ོཆོག་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛནི་སྐྱངོ་ལ་རང་དབང་ཆ་ེདག་མྱིན་འག་ོབསམ་བསམ་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་
ད་ེའད་བས་པ་རེད། ཆདོ་གན་ཡྱིན་ན་ཆོད་གན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡོད་པ་ད་ེག་རང་ནས་བསྒྱུར་བ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
རེད། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ས་མྱིག་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་རེད་ཅེས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཆོད་གན་
ཡྱིན་ན་ཆདོ་གན་ལ་ས་མྱིག་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་གཉྱིས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆདོ་གན་ཁག་ཅྱིག་འདྱི་ས་མྱིག་ཡོད་
པ་དང། གཞན་པ་གཅྱིག་འདྱི་ས་མྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག་ནས་ལས་འཆར་ནས་འག་ོགོན་གཏང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ཞྱིག་ངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 གཉྱིས་མོས་ཆོད་གན་འདྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། བསྐོ་
གཞག་བེད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིདུས་ཡུན་དང་འགན་དབང་འདྱི་ཚོར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་བསམ་གྱི་འདུག བསྐོ་གཞག་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་རང་ཆོད་གན་རེད། ལོ་ ༤ ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྐ་ོདགོས་
རདེ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའང་ངསེ་པར་ཁབ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔརེ་ན། དམྱིགས་བསལ་ལ་ོ ༥ 
བསྐ་ོརྒྱུ་འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱི་ང་ཚོས་ཞ་ེདག་གནད་འགག་མ་མཐོང་བ་འདྱི་ག་ར་ེབས་པ་རེད་ཟརེ་ན། ཁ་ོདམྱིགས་
སུ་བཀར་ནས་ག་རའེྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལབ་ཡོད་རདེ་པཱ། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཡྱིན་ན་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཆེད་དུ་ལབ་ཡོད་རདེ། 
རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པའྱི་ཆདེ་དུ་ལབ་ཡདོ་དུས། འདྱི་མ་གཏོགས་གཞན་པར་འག་ོསའྱི་
ལམ་ཀ་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། འདྱི་ཡང་
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོད་ེའད་ཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་མཐུད་པ་འདྱི་རག་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་དང་ཆོད་གན་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ད་ེའད་ཆགས་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་བསེབས་པ་དང་དོན་གཅོད་ཚང་མ་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་རེད་དམ་ཟེར་
བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཡང་འད་པ་ོཆགས་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་ཚ་ོཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྱིས་བར་ེཔ་ོརྒྱག་དགོས་པ་ཁབ་ཀྱི་
མ་རདེ། ད་ེལ་དུས་ཡུན་གྱི་ཚད་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་སབེ་མཁན་ལ་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་རང་རེད། ཆོད་གན་ལོ་ ༤ བས་ནས་ཡང་བསྐྱར་བསྐ་ོ
རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༤ བསྐསོ་ནས་མང་མཐར་ལ་ོ ༨ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ "བཟློག་མེད་" ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་དོགས་པ་འདུག་
ཅསེ་གསུངས་པར། ལས་བེད་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་གཏརོ་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པ་འདྱི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་
གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་དང། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་མེད་རེད། འདྱི་སྱིག་
གཞྱི་གོང་མའྱི་ནང་དུ་གསལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུའང་ད་ེག་རང་རེད། སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་
ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་ན། སྱིག་གཞྱི་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་མེད་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་དུ་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་སོང། ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ག་ོརྱིམ་དང། 
གལ་ཆ་ེཆུང་དང། མཐ་ོདམན་དང་འདྱི་ཚའོྱི་སྐརོ་ལ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེནས་འདྱིའྱི་
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འགོ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་ད་ེཚ་ོགལ་ཆ་ེཤོས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ད་ེནས་གཞྱི་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འདམེས་ལྷན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་
མ་གཏོགས། འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དེའང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེགང་རང་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ཡག་པོར་
གཟྱིགས་དང། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་ལས་བེད་གནས་སྤོས་བཀོད་སྱིག་བ་རྒྱུ་འདྱི། འཛིན་སྐྱོང་ལ་མ་གཏོགས་འགན་དབང་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཤཤེ་ན། ལས་བེད་སུ་གང་དུ་གནས་སྤ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་
བར་ཕན་ཐགོས་ས་རདེ། འདྱི་འཛནི་སྐྱོང་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་རདེ། ལས་བདེ་གནས་སྤར་བ་རྒྱུ་དང། ལས་བདེ་
ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཉར་རྒྱུ་དང་། ཡྱིག་ཚགས་ཉར་རྒྱུ་འདྱི་ཚོ་ཚང་མ་སོང་བརྡར་སྤྲད་རྒྱུ་དང་འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལས་བེད་
འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་འགན་དབང་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་
གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་རང་དབང་ལ་ད་ོཕོག་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། རང་དབང་འདྱི་ད་དུང་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རང་དབང་མེད་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་
ང་ོསྤྲོད་བེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཕར་ཚུར་ལྱིད་སྙོམས་སྟངས་
འཛིན་ཟེར་བ་དང། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་གྱི་འགན་དབང་ད་ེརང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་
ཅྱིག་བསྡད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་པ་འདྱི་ཚོ་ང་ཚོས་སྟོན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ནས་འདྱི་འད་འགོ་སྡོད་པ་རེད། ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་ད་ེའགོ་དགོས་ཟེར་བ་འདྱི་ཚ་ོཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། འདྱིའྱི་
བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་རང་དབང་གྱི་གནས་བབ་འཕྲོག་འགོ་རྒྱུ་དང་། 
རང་བཞྱིན་གྱིས་ནུས་མདེ་པ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དནོ་ཚན་བཅུ་དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ་འདྱིར་རྒྱ་རྱིགས་དང་ལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་མ་གཏོགས་ཁད་ལས་པ་
ད་ེདག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབས་ནས་བཀདོ་མེད་པ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་བསྐ་ོརྒྱུ་ནང་ནས་དཀའ་ལས་
ཁག་ཤོས་དང་མ་འངོས་པར་ཡང་བསྐྱར་འདྱི་ཚའོྱི་དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་བྱིས་
པ་རེད་མ་གཏོགས་ཁད་ལས་འདྱི་ཚ་ོང་ཚོའྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེབས་པ་ཞྱིག་རེད། དོན་ཚན་དྲུག་
པའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་ཚུད་རྒྱུགས་འདྱིའང་ད་ལྟའྱི་འདེམས་ལྷན་གྱིས་གཏན་འབེབས་
བས་པ་འདྱི་རེད། འདྱི་ལ་ཟུར་རྒྱན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཟུར་རྒྱན་གྱི་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོཆོག་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་འདྱི་ལས་
བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གྱིས་བཟོ་བསྡད་ཡོད་རེད། ཁད་ལས་འདྱི་དོན་ཚན་དྲུག་པའྱི་ནང་དུ་གསལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང། མ་འོངས་པར་སྡ་ེཚན་དྲུག་འདྱི་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུངས་པ་འདྱི། སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་ལས་ཀའྱི་ང་ོབོ་དང། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིའཆར་འབུལ་
དང་། བཀའ་ཤག་ནང་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརོད་པ་དང་པ་ོཟྱིན་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཚིག་གྱི་དག་ཆ་
དང་། ད་ེའད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང། བརོད་པ་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་ཡྱི་
ཡྱིན།  
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 


