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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

 
༡༌༌༌༡༢ 

༢ གཞུང་འབྲེལ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ།  ༡༣་་་༡༣ 
༣ གོང་གསལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། ༡༤་་་༢༥ 
 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

 
༢༦་་༌༥༣ 

 
༥ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། 

 
༥༤་༌་༥༨ 

༦ མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་འབྲེབས། ༥༩་་༌༨༧ 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགྲེང་དང་། གཏན་འབྲེབས། 

 
༨༨༌༌༌༡༢༤ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༠ 
༄༅། བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད། 

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི།   
དནོ་ཚན་ཞ་ེགཅྱིག་པ། གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད།  
༡ གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ཟྱིན་པའམ། བ་རྒྱུར་བསམ་ཞྱིབ་
 བེད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གམ། ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་གལ་ཆེའྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ། 
 ཡང་ན་ཉེ་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་སོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་
 བཤད་འགེལ་བརོད་བེད་རྒྱུའྱི་རེ་འདུན་བཏོན་པའམ། སྱི་འཐུས་སུ་རུང་གྱིས་གསལ་བཤད་དགོས་པའྱི་གོས་
 འཆར་བཏོན་པ་ལ་ད་ེདནོ་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་བཅས་ཀྱི་སབས་སྱིད་སངོ་ངམ། འབལེ་ཡོད་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསལ་
 བཤད་འགེལ་བརདོ་བ་རྒྱུ་དང་། འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ཚ་ེལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐགོ་འཇོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་
 ག་ོསབས་སདོ་དགོས།  
  ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། ཚོགས་དུས་སོན་མའྱི་སྟེང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབེལ་བ་
 འཇོག་སྟངས་དང་། འགན་ཁུར་ཞུ་སྟངས་སོར་རོབ་ཙམ་སྙན་གསན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་གཞུང་འབེལ་
 གསལ་བཤད་འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་དུས་ཚོད་ཟུར་བཅད་གནང་བར་
 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་ཐོག  །སབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་། འཛིན་སོང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་
 ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་སརོ་སྱི་ཡོངས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཀ བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སརོ།  
ཀ་༡། སབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་དབུ་མའྱི་
 ལམ་གྱི་སྱིད་ཇུས་གཞྱིར་བཟུང་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་སུ་༸སྱི་ནོར་གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
 མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེ
 ཡང་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་ར་དནོ་གཞྱིར་བཟུང་སྟ།ེ ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང་། བརྱི་མཐངོ་མཛའ་མཐུན། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་
 ཕན། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་གོས་མལོ་ཡངོ་ཐབས་འབད་བརནོ་གང་ཡངོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ཀ་༢། ད་ེལྟའྱི་དཀའ་སེལ་མ་བྱུང་བར། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་ས་གཙོ་བོར་ནྱི། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་སྲུང་འཛིན་
 དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ཆུད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པས། སབས་དུས་སོ་
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 སོའ་ིགནས་སྟངས་དང་། འགྱུར་འགསོ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐབས་ཇུས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོས་མདེ་
 རདེ།  
ཀ་༣།  ཉ་ེབའྱི་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རྱིང་། བོད་ནང་ད་ེས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་
 ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་གཏརོ་གཏངོ་བའྱི་སྱིད་ཇུས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་
 ལག་བསྟར་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་མཚོན་
 པའྱི་ཤེས་ཡོན་དང་། ནང་ཆོས་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་བེད་ཐབས་མངནོ་སུམ་འཛེམས་མེད་དུ་སེལ་གྱི་
 ཡོད་པ་སྟ།ེ 
 ཀ་༣་༡། བོད་ནང་གྱི་སནོ་འག་ོསབོ་གྲྭ་ནས་མཐ་ོསོབ་བར་དུ་རྒྱ་སད་ཁྱབ་སལེ་གྱི་དམྱིགས་ཚད་འགོ་ནས་བོད་ཀྱི་
  སད་ཡྱིག་སབོ་གཉརེ་གྱི་ག་ོསབས་འཕྲགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་ེཡང་བདོ་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་གཏན་
  འཇགས་སབོ་གྲྭ་ནང་བཅུག་སྟ་ེབདོ་རྱིགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ༢༠༠༩ 
  ལོར་རགས་རྱིས་བས་པའྱི་གངས་ཐ་ོལྟར་ན། བོད་ཁུལ་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ཙམ་ཞྱིག་
  གཏན་འཇགས་སབོ་གྲྭའྱི་ནང་བཅུག་ཟྱིན་འདུག་པ་དང་། གངས་ཚད་ད་ེདག་ལ་ོར་ེབཞྱིན་འཕར་གྱི་ཡོད།  
 ཀ་༣་༢། བོད་ཡྱིག་སོབ་གཉེར་བ་ཡུལ་མཐ་ོསོབ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱི་སོབ་ཚན་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་
  བས་འདུག་པ་དང་། བོད་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་ས་གནས་སྱིག་འཛུགས་ཕལ་མོ་ཆེར་ལས་བེད་གསར་
  འདམེས་སབས་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྒྱུགས་ཤོག་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཟྱིན་འདུག  
 ཀ་༣་༣། ད་ེབཞྱིན་དུ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུག་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་བར་སྐུད་འདེད་ཟེར་བའྱི་སྱིད་
  ཇུས་འོག ། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་བྱུང་འཕེལ་ལོ་རྒྱུས་དང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་འཁྱོག་བརོད་
  དང་། བ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྱིད་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་སྟངས་འཛིན། དགོན་པར་བཅའ་སོད་ལས་བེད་པའྱི་
  སྤུས་ཚད་དང་གངས་ཀ་སར་ཏ་ེདགོནཔའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གྲྭ་བཙུན་གྱི་འཚ་ོབར་སྟངས་འཛིན་དང་། 
  སོབ་གཉརེ་གྱི་རྒྱུན་ལྡན་སྱིག་སལོ་ལ་ས་ོཀུན་ནས་ཚདོ་འཛནི། ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉེན་སེབ་ལ་སྐུལ་སོང་
  དང་། ངལ་རོལ་ནུས་ཤུགས་ཕྱིར་གཏོང་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་གོང་གསེབ་ཀྱི་མྱི་རྣམས་ས་
  གནས་གཞན་དུ་ལས་ཀ་བཀོད་སྱིག།བོད་རྱིགས་མཐ་ོསོབ་ཐོན་པ་རྣམས་རྒྱ་ནང་གྱི་ཁེ་ལས་སེ་ཁག་ཏུ་
  ལས་ཞུགས་བཀོད་སྱིག་སོགས་བརྒྱུད་བོད་རྱིགས་རྒྱ་བསྒྱུར་སོགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་རྣམས་
  བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་དུའང་རགས་རྱིམ་ཙམ་བཀདོ་ཡདོ།  
ཀ་༤། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བརྟན་བཞེངས་ཟེར་
 བའྱི་དར་ཆའྱི་འགོ་ནས་སལེ་བཞྱིན་པ་དང་། གསལ་པོར་བཤད་ན། ད་ེནྱི་བོད་རྱིགས་ཐ་ེབའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁངོས་ཀྱི་
 གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོརྟགས་འདུ་ཤེས་དོར་ཏེ། ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོ
 རྟགས་འདུ་ཤེས་ངསོ་ལནེ་བདེ་དགོས་པའྱི་ག་ོདནོ་རདེ། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛནི་ཅང་ཅ་ེཧྱིའྱི་
 ཤོད་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེདུས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱིས་ད་ེལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད། ད་ཆ་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འདུ་
 ཤེས་ཟརེ་དུས་ཚང་མ་རྒྱ་རྱིགས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགསོ་པ་ལྟ་བུ་ག་ོབ་བླུངས་ཏ་ེསྱིད་ཇུས་སལེ་གྱི་འདུག  
ཀ།༥། དེས་མ་ཚད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་ད་དུང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་སད་ཡྱིག་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་རྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྟེ། 
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན། སབས་ ༡༣ པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་
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 ཐེངས་ ༣༢ པའྱི་ཚོགས་ཐོག་ཏུ། དམངས་འཐུས་ཁྱིམས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་ནས་ཁྱིམས་སོལ་བསར་ཞྱིབ་
 ལས་དོན་གྱི་གནས་སྟངས་སྙན་ཐ་ོབཏོན་པའྱི་ནང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བེད་པའྱི་
 འབེལ་ཡོད་ཁྱིམས་སྱིག་ཁག་ཅྱིག་ནུས་མེད་བཏང་ཡོད་ཅེས་གསལ་འདུག ད་ེལྟར་བས་པའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་
 རྒྱབ་རྟེན་ཇྱི་ཡྱིན་སོར་ལ་རྒྱ་ནག་དམངས་འཐུས་ཁྱིམས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གསར་
 འགོད་པར་ལན་འདེབས་བེད་སབས། ད་ེནྱི་ར་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༩ པར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་སྱི་སོད་
 སད་ཡྱིག་ཕུའུ་ཐུང་ཧྭ་ཁྱབ་གདལ་བདེ་དགོས་ ཞསེ་གསལ་བ་ད་ེཡྱིན་ལུགས་བགངས་འདུག  
 ཀ་༥་༡། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་དོན་ཚན་བཞྱི་པར། མྱི་རྱིགས་སོ་སོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སད་དང་ཡྱི་གེ་སོབ་གཉེར་དང་། 
  གོང་སེལ་གཏོང་བའྱི་རང་དབང་ཡོད་ཅེས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོབ་ཐང་འགན་སྲུང་བས་
  ཡོད་པ་དང་།  
 ཀ་༥་༢། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ས་ོདྲུག་པར་། མྱི་རྱིགས་ས་ཁངོས་རང་སངོ་བཅའ་ཁྱིམས་
  སུ་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་ས་གནས་ཀྱི་རང་སོང་སེ་ཚན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོབ་གསོའ་ིབེད་ཕོགས་དང་། 
  ཁྱིམས་ལུགས་གཏན་འབེབས་གཞྱིར་བཟུང་སྟེ། ས་གནས་ད་ེགའྱི་སོབ་གསོའ་ིའཆར་འགོད་དང་། རྱིམ་
  པ་དང་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་གཉེར། སོབ་ཡུན། འཛུགས་སོང་བེད་སྟངས། སོབ་ཁྱིད་
  ནང་དོན། སོབ་ཁྱིད་སད་ཡྱིག་དང་། སོབ་འཇུག་བདེ་ཐབས་གཏན་འབེབས་བདེ་ཆགོ་ཅེས་སོབ་ཁྱིད་ནང་
  དོན་དང་། སོབ་ཁྱིད་སད་ཡྱིག་གཏན་འབེབས་ཀྱི་དབང་ཆ་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་ས་གནས་ཀྱི་རང་སོང་སེ་
  ཚན་ལ་བསྐུར་ཡོད་པ་དང་།  
 ཀ་༥་༣། མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ས་ོབདུན་པར། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་མང་བའྱི་
  སོབ་གྲྭ་དང་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་སུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་སད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་དེབ་བཀོལ་སོད་དང་། གངས་
  ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཐོག་ནས་སོབ་ཁྱིད་བེད་དགོས་པ་དང་། གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་སོབ་ཆུང་
  འཛིན་རྱིམ་དམའ་བའམ། འཛིན་རྱིམ་མཐ་ོབ་ནས་བཟུང་ནས་རྒྱའྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་སོབ་ཚན་འག་ོའཛུགས་
  དགོས་ཞེས་རྒྱ་སད་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་ལ་ོམཚམས་གསལ་པ་ོབཀོད་པ་རྣམས་ཀང་དམངས་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
  ཀྱི་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ལྟར་ན་ར་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༩ པ་དང་འགལ་ཟྱིན་པའྱི་འགེལ་བརོད་བེད་དགོས་
  ཆགས་ཡོད།  
 ཀ་༥་༤། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༧ པར་གསལ་བ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་ཡྱིག་ 
  འགེལ་བརདོ་ཀྱི་དབང་ཆ་ད་ེཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཁང་མྱིན་པར། རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ 
  ཚགོས་ཆནེ་རྒྱུན་ལས་སུ་ཨུ་ལྷན་ཟརེ་བ་ད་ེལ་ཡདོ་པ་དང་། མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚགོས་ཆནེ་མ་ 
  ཚོགས་པའྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་། རྒྱུན་ལས་སུ་ཨུ་ལྷན་ཟེར་བ་དེས་ཁྱིམས་ཡྱིག་དེའྱི་གཞྱི་རའྱི་ར་དོན་དང་མ་
  འགལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་དམངས་འཐུས་མྱི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་
  སྣནོ་འཕྲྱི་བཟ་ོབཅསོ་ཀང་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད།  
 ཀ་༥་༥། རྒྱུན་ལས་སུ་ཨུ་ལྷན་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱིས་སོབ་ཁྱིད་བས་ན་ར་ཁྱིམས་ལ་འགལ་
  འདུག་ཟརེ་དུས། ད་ེལ་གདངོ་ལེན་བདེ་ཐུབ་མཁན་མདེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་ལས་སུ་ཨུ་ལྷན་ཟརེ་བ་དསེ་ད་
  བར་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་དང་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འབེལ་ཆགས་དོན་ཚན་
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  ལ་བཟ་ོབཅོས་བས་ཡོད་པ་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་ལ། ཉེ་ལམ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༡ བར་ཚོགས་
  པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆནེ་ཐགོ་ཏུའང་ར་ཁྱིམས་དང་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་བཟ་ོབཅསོ་བས་
  ཡོད་པ་ག་ོཐོས་མ་བྱུང་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་མེད་པ་བཟ་ོ
  རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེད་དུང་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད།  
ཀ་༦། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡར་རྒྱས་དང་། བརྟན་ལྷྱིང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་སོགས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེབོད་དང་། གངས་ཉུང་མྱི་
 རྱིགས་གཞན་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། བཤུ་གཞོག་གྱི་སྱིད་ཇུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞེ་ཅྱིག་འཛིན་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་
 གྱིས་རྐང་བཙུགས་ནས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ཁ་གཏད་དུ་སོང་གྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། 
 གང་ན་གཉའ་གནོན་ཡོད་ན་ད་ེལ་ང་ོརོལ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་མའ་ོཙ་ེཏུང་གྱིས་སོན་མ་ནས་སོམ་ཚིག་
 བཀདོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཆསོ་ཉྱིད་རདེ།  
ཀ་༧། མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་ལ་གུས་བརྱི་ཅུང་ཙམ་ཡོད་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་ར་བརླག་དུ་གཏོང་བ་དང་། 
 བོད་མྱི་མང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐོབ་ཐང་བརྡལ་བཤྱིག་གཏོང་བའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་རྱིགས་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀར་
 གནདོ་པ་མ་གཏགོས་སུ་ལའང་ཕན་ཐོགས་སྣ་ེགཅྱིག་མེད་པས། སྱིད་ཇུས་ད་ེཚ་ོམཚམས་འཇགོ་དང་། ཡ་ོབསང་། 
 བསྒྱུར་བཅོས་ཡོང་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བསྟེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སྱིད་ཇུས་བཟོ་མཁན་དང་ལག་བསྟར་བེད་
 མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡྱིན་པས། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱ་གཞུང་རང་ལ་གོ་བརྡ་སོད་ཐབས་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་
 བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་སུ་ཞུ་གཏུག་ནུས་ཐནོ་བདེ་དགོས་པ་ནྱི་ང་ཚའོྱི་བཟླགོ་ཏུ་མདེ་པའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན།  
ཀ་༨། རྒྱ་གཞུང་གྱི་བོད་རྱིགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེའྱི་མཇུག་འབས་ཡ་ང་བ་དེ་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་ཚང་
 མའྱི་མཐོང་ཆསོ་སུ་མངནོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། ང་ཚ་ོཁུ་སྱིམ་མེར་སོད་ཐབས་མེད་པ་དང་། ང་ཚོས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
 ད་ེཚ་ོབཟླགོ་ཐབས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  
ཀ་༩། བཟློག་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྱིག་བསྱིལ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་
 བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡང་གཞན་ལ་བསྒུགས་ནས་བཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སརེ་ས་ོས་ོནས་འག་ོའཛུགས་དགསོ་
 ཀྱི་འདུག ང་ཚ་ོམཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོནས་འག་ོའཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག མང་ཚོགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་འགན་དབང་
 བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ས་ོསོའ་ིའགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཟྱིན་ཏེ་ཏག་ཏག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་
 ཚའོྱི་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་དང་། རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་དབང་ཆ་བགསོ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོ
 ཏག་ཏག་ཅྱིག་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཚང་མ་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་ནུས་པ་
 ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་བརྱི་མཐོང་གནང་གྱི་རེད། གཞུང་མང་གྱི་འབེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་
 གྱི་རདེ། ལས་གཞྱི་ཁག་ལམ་ལྷངོ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་འཐརོ་
 ནས་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཅེས་གཉརེ་ཐགོ་གདུང་ཤུགས་ཆྱིལ་བསྱིལ་ཡོང་གྱི་རདེ། ཁ་ཕགོས་
 གཅྱིག་གྱི་སྟངེ་གོམ་པ་མཉམ་ས་ོཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་མཐུན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནུས་པ་མཉམ་
 སྤུངས་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ེལྟར་ངོས་བཟུང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་ཆོད་སེམས་
 བརྟན་པ་ོཡོད།  
ཀ་༡༠། བོད་ནང་མཚནོ་ན། ཀུན་གཟྱིགས་༸པཎ་ཆནེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པ་དང་། ང་ཕདོ་ངག་དབང་འཇྱིགས་མདེ་དང་། འབའ་བ་
 ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སོགས་སྐུ་འཚོ་གཞེས་སབས་སུ། བོད་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་



5 

 ཆོས་གཅེས་སྲུང་དགོས་པའྱི་དགོངས་འཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སབས་འཕྲལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེལ་
 ཕན་ནུས་ངེས་ཅན་ཐོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་དེ་ལྟ་བུ་བསར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡྱིན་
 ནའང་། བོད་མྱིའྱི་ལས་དབང་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་མཁན་གྱི་བོད་རྱིགས་འག་ོཁྱིད་ལས་བེད་དང་། ཤེས་ཡོན་ཅན་
 མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་གཅེས་སྲུང་
 ཐོག་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་སོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་དང་། 
 སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཐགོ་དགོས་ངསེ་ཀྱི་གདངོ་ལེན་གནང་ངསེ་ཡྱིན་པའྱི་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
ཀ་༡༡། བོད་ཀྱི་ཆོས་རྱིག་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོབ་ཐང་ནྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ལྷན་སེས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ར་
 ཁྱིམས་ཀྱིས་འགན་ལེན་བས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པས། གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་
 མས་དེའྱི་ཐགོ་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་གནང་བའྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཉ་ེལམ་ཆ་ོའཕྲུལ་སོན་ལམ་གྱི་སབས་སུའང་། 
 སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དང་། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་སོབ་གཉེར་
 དང་གཅསེ་སྲུང་གྱི་གལ་གནད་སརོ་ལ་བཀའ་སོབ་ནན་གསལ་ཕེབས་པར་ཚང་མས་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས།  
ཀ་༡༢། བཙན་བོལ་ནང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ང་ོབ་ོགཅེས་
 ཉར་ཐོག་ད་ཡོད་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་གང་ཡོད་ཡར་རྒྱས་གང་ཐུབ་གཏོང་ཐབས་བསམ་ཞྱིབ་ཀྱིས་ལག་
 བསྟར་བ་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་རང་དནོ་རང་གཅེས་ཀྱིས་འབད་བརནོ་གནང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
 གྱི་ཡོད།  
ཀ་༡༣། མའ་ོར་ེཏུང་གྱིས་བཙན་དབང་གྱི་ས་ོནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བས་པ་དེར་བོད་མྱི་ཚོས་
 གདངོ་ལེན་མཐར་སེལ་གནང་ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་གདུབ་
 རྩུབ་ཅན་འདྱི་ཡང་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཐུན་མོང་གྱི་འབད་བརོན་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་ལྷོང་འགོ་རུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་
ཡྱིད་ ཆསེ་ཡདོ། ད་ེལམ་ལྷངོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ།  
ཀ་༡༤། ཨུ་རུ་སུས་ཡུ་ཁེ་རན་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དེས། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྱིག་ལམ་ (International 

 order)  བསར་སྱིག་ཡོང་ངསེ་ཀྱི་བསབ་བ་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། རང་དབང་མང་གཙོའྱི་ཡུལ་ལུང་
 ཁག་གྱི་ཕྱི་འབེལ་དང་། ཚོང་འབེལ། དམག་དོན་སོགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་ཁྱོན་ཡོངས་ནས་འགྱུར་བ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་
 འགོ་སྱིད་པའྱི་ཚོད་དཔག་བེད་ཆོག་པས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེའགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་པའྱི་ག་ོསབས་དམ་འཛིན་
 བས་ཏ།ེ ལས་གཞྱི་འཆར་འགདོ་དང་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འབུ་ཆསེ་ཆུང་ཟསོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐ་ཞན་
 འདྱི་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཞྱི་བའྱི་སོན་ལམ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་ལ། དམག་འཁྲུག་གྱི་ཁོད་དུ་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་
 རྣམས་ལ་མ་ངན་རེས་དྲན་དང་། རྨས་སོན་ཕོག་པ་དང་། བཙན་བོལ་དུ་གར་བ་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
 བསེད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་གྱི་གོང་རོལ་དུ་བོད་མྱི་ཚོས་སྡུག་བསལ་འདྱི་རྱིགས་མངས་ཟྱིན་པ་
 དང་། ང་ཚ་ོད་དུང་ཡང་རང་གྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་པའྱི་གོ་སབས་མ་ཐོབ་པར་མྱི་ཡུལ་ལུང་པར་གར་ནས་ལྷག་ཡོད། 
 ང་ཚོར་ལུང་པ་འཕྲོག་པའྱི་སེམས་ངལ་དང་། གཞན་ཡུལ་འགྱིམས་པའྱི་ལུས་ངལ་གྱི་མོང་བ་ང་ོམ་ད་ེཡོད་པས། 
 ཁོང་ཅག་རྣམས་ལ་ང་ཚོའྱི་སྡུག་བསལ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་ཡོང་བའྱི་རེ་སོན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་བཙན་
 འཛུལ་ལ་ང་ོརལོ་དང་། གནའ་གནོན་ཕགོ་མཁན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་གྱི་ཡོད།  
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ཀ་༡༥། ང་ཚོས་རང་དབང་ལ་དགའ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་དང་།  དམྱིགས་
 འབེན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། བོད་
 རྱིགས་ཚགོས་པའམ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ནུས་ཤུགས་སྐུལ་སལེ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེར་འཛནི་གྱི་ཡོད། ད་ེ
 བཞྱིན་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཁྱབ་ཁོངས་སོ་སོའ་ིགཞུང་དང་གོས་ཚོགས། བ་ོདནོ་ལྟ་ེགནས། བརྒྱུལ་ལམ་
 བཅས་པར་འབལེ་གཏུགས་ཀྱིས་བདོ་དནོ་ག་ོརྟགོས་དང་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་བའྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་འགན་ཁུར་སར་ལྷག་
 ལེན་ཐུབ་པ་ཡོང་ཆདེ། ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ་ཏུ་བོད་རྱིགས་འབལེ་མཐུད་པ་གཅྱིག་ར་ེབས་ོརྒྱུ་ས་མྱིག་བཏདོ་ཡདོ།  
ཀ་༡༦། གཞུང་ཁོངས་མྱིནཔའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། སེར་པ་ཁག་བཅས་ནས་དང་
 བངས་ཀྱི་ ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་སལེ་བ་ལ་བསགས་བརདོ་དང་རསེ་སུ་ཡྱི་རང་ཞུ་གྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ར་དནོ་
 འཐབ་རོད་དང་། སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་
 མཚུངས་ཡྱིན་ནའང་། གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དང་ཐབས་ཇུས་ལག་བསྟར་བདེ་སབས། གཞུང་འབལེ་གྱི་འག་ོལུངས་
 འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གཞུང་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་གཞུང་ལ་བརྟེན་མ་
 དགོས་པར་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་དུས་
 གནས་བབས་དང་། ལས་དོན་དགོས་མཁོ། རེས་འབས་ཤུགས་རེན་ལ་དཔག་པའྱི་སབས་རེར་འཛིན་སོང་དང་
 གཞུང་ཁངོས་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་རམོ་དགསོ་པའང་ཡངོ་སྱིད་ཀྱི་རདེ།  
ཀ་༡༧། བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་དང་། གླུ་གར་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དོན་དྲྱིལ་
 བསགས་ཀྱི་གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་ཡོད་ལ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
 གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་ཀྱི་སབས་སུ་རང་རྱིགས་གཞོན་སེས་ཚོར་ཟུར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་
 བརྱི་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཐུག་འཕྲད་བས་ཏེ། 
 མ་འོངས་མདུན་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་རྱིས་ཡྱིན།  
ཀ་༡༨། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སེལ་བའྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ། སོབ་སྟོན་པ་གསུམ་དང་། དྲུང་ཆེ་
 བཞྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་སོན་འགོའ་ིག་སྱིག་ཞུ་ས་ོརྣམས་
 སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེང་སང་གཞྱིས་བེས་དབར་འགོ་འོང་དམ་བསགས་ཆེ་བའྱི་དབང་གྱིས། བོད་ནས་ཕེབས་
 མཁན་ཉུང་བ་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རག་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་ནའང་། བད་ེསྲུང་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ། སྱིད་ཇུས་
 ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་གསུམ་ལ་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བས་ཏེ། གནས་
 ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་། ཉམས་ཞྱིབ། དབེ་གསེས། འགེམས་སེལ། རེས་འབེལ ་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་ 
 (Feedback) བཅས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག ་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ (Information 

 Management System)  བཅསོ་སྱིག་བས་ཡོད།  
ཀ་༡༩། ད་ེབཞྱིན་དུ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་དང་། བད་ེསྲུང་། ཕྱི་དྲྱིལ། སྱིད་ཇུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་བཅས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེདྲུང་འཕར་
 དང། མཐ་ོརྱིམ་ལས་བེད་ཁག་ཅྱིག་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚུགས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་བསར་གསོ་
 བས་ཏེ། བདུན་རེའྱི་གསར་གནས་གལ་ཆེན་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་དང་། ཚིག་ཐ་ོརྣམས་འབེལ་ཡོད་སོ་
 སོར་འདོན་འབུལ་བེད་དུ་འཇུག་གྱི་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་དོན་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གྱི་བེད་སོ་
 ཁག་རྱིས་ལ་ོགསར་པ་ནས་དངོས་སུ་འག་ོའཛུགས་བེད་འཆར་བསྱིགས་ཡོད་པ་དེར་མཐུན་འགྱུར་སད། ཕྱི་དྲྱིལ་
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 ལས་ཁུངས་སུ་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལས་བགོས་བས་ཟྱིན་ཡདོ། ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སལེ་སབས། 
 དང་བངས་ཞུ་གཏུག་པ་རྣམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བརོད་བས་རེས། སོ་སོ་སེར་
 གྱི་ལངས་ཕོགས་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་ཟླར་མཐངོ་གྱི་མེད།  
ཀ་༢༠། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོར་གྱི་དྲན་ཐོ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
 འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་ཡོད་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་དུ་མའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགནས་སབས་རྱིང་ཕྱིར་འཐནེ་བས་
 ནས་བཞག་ཡོད། དུས་སྟབས་འགྱིག་པ་བྱུང་ན་འབུལ་རྱིས་ཡྱིན།  
ཀ་༢༡། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རང་དབང་ལུང་པའྱི་གོས་ཚོགས་དང་། རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གོས་ཚོགས་
 ལ་འབེལ་བ་འཛུགས་ཕོགས་ཐད་འཛིན་སོང་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡོང་ཞུ་རྱིས་ཡོད་སོར་ཚོགས་དུས་ས་མའྱི་
 སབས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལྟར་ཡྱིན།  
ཀ་༢༢། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་གནས་བབས་སོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་འཁྱོག་བརདོ་བས་པའྱི་ཤུགས་རེན་ངན་པ་
 རྣམས་སེལ་ཐབས་སུ། ཡོངས་གགས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་མཁས་པའྱི་བཞེད་སོལ་དང་། ཉ་ེལམ་རྒྱ་རྱིགས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
 ལྱིའུ་ཧན་ཁྱིན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱའྱི་ཡྱིག་ཚང་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དཔ་ེདེབ་དང་། མའ་ེཁེལ་ཝན་
 ཝལཊཝན་རག་ལགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནའ་དེང་ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་དཔྱད་དབེ་སོགས་
 སུ་བོད་རང་བཙན་གྱི་གནས་བབས་གསལ་འདོན་གནང་འདུག་སྟབས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་བོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་
 ཤས་རེད་ཅེས་བརདོ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚརོ་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་དངོས་དནོ་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
 ཇུས་ལ་གདངེ་འཇགོ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ཀ་༢༣། བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ཁྱྱིམ་མཚེས་སུ་གནས་ཏ་ེལོ་རྒྱུས་ཀྱི་མཛའ་འབེལ་གཏྱིང་
 ཟབ་ཡོད་ཅྱིང་། བསལ་བ་མ་འཇྱིག་བར་དུ་ད་དུང་མཉམ་གནས་མཉམ་འཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། བཀའ་ཤག་གྱི་
 ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་མཛའ་འབལེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པརོ་བརྱིས་ཏ།ེ རྒྱ་རྱིགས་མང་
 ཚགོས་ལ་འབལེ་གཏུགས་དང་། བོད་ཀྱི་བདནེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁངོ་ཚརོ་ང་ོསདོ་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་རྣམ་རྟགོ་
 དང་ལོག་རྟགོ་མེད་པ་བཟ་ོཐབས་མུ་མཐུད་འབད་བརནོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
 
ཁ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ།  
ཁ་༡། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འོག སྱི་སེམས་ཆ་ེབའྱི་སྱི་ཞུ་ཞབས་
 འདེགས་པ་གང་མང་གྱི་འབད་འབུངས་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མྱིའྱི་འདུ་གནས་ཁག་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་བརྒྱུད་
 གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་བརྟན་པ་ོཚུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་དནོ་འཐབ་རདོ་
 ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཀང་ཉམས་མེད་རྒྱུན་སྱིང་བདེ་ཐུབ་ཡདོ།  
ཁ་༢། བོད་དོན་འཐབ་རདོ་དང་། སྱི་ཚགོས་བད་ེདོན་གྱི་ལས་དནོ་ནུས་ལྡན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བའྱི་རྨང་གཞྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་
 ད་ེནྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཡོང་དགོས་པ་ད་ེརེད། མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་ནང་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་
 ཚུད་ཡོང་བ་ལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཁྱིམས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་ཟེར་དུས། ཁྱིམས་སྱིག་ཚང་
 མ་མང་ཚོགས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་ཁ་ེཕན་ལ་མཐུན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ནང་མང་
 གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའྱི་ས་ེཚན་ཁག་འགན་དབང་ཆ་བགསོ་དང་ཚདོ་འཛིན་གསལ་པ་ོཡོད་དགོས་ཀྱི་
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 རེད། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་ཚང་མས་ཁྱིམས་སྱིག་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་། ས་ོསོའ་ིའགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཏག་
 ཏག་ཟྱིན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་རདེ། འགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཟྱིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་བཟ་ོདང་། 
 ཁྱིམས་འཛིན། འཛིན་སོང་བཅས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཕན་ཚུན་འགན་དབང་ལྱིད་མཉམ་སྟངས་འཛིན་ཡོང་
 ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་པ་ོདང་། ནུས་ལྡན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ།  
ཁ་༣། དེར་བརྟེན། མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་ནང་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ད་ེཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
 རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོང་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམྱི་
 མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་རེད། ཡོང་ཁུངས་གང་ཡྱིན་དེའྱི་མྱི་མང་གྱི་མངོན་འདོད་བསྣམས་ནས་ཕེབས་ཡོད་རེད། མངོན་
 འདོད་ད་ེདག་གོས་ཚོགས་སུ་སྤུངས་དགོས་པའང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་སུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་
 རསེ་བདོ་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགན་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པས། བོད་སྱི་པའྱི་འཐུས་མྱི་གནང་དགསོ་པའྱི་སརོ་སྱི་ནརོ་
 ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ས་རེས་རྱིམ་པར་གསུངས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་བོད་ཀྱི་ར་
 དོན་ལ་ཐུག་དུས་བོད་སྱི་པའྱི་བད་ེརར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་འགན་ཕག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་
 གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་ནང་བཞྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་དང་། སྱི་
 ཚགོས་འཆམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱིས་ལས་དནོ་ནུས་ལྡན་དང་། གྲུབ་འབས་ཕུགས་འཕརེ་
 འབྱུང་བ་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  །བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་ཁྱིམས་
 བཟའོ་ིལས་དནོ་སྒྲུབ་པར་མཐུན་རནེ་གང་དགོས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན།  
ཁ་༤། དེང་སང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་དང་། འགེལ་བརོད་བེད་
 སྟངས་ཐོག་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། མང་གཙོའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། 
 ཁྱིམས་ལུགས་གོ་དོན་ལ་ཀླན་ཀ་བྱུང་སབས་ཐབས་ལམ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད། ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ནྱི་ཁྱིམས་
 ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་ཏེ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་དང་། ད་ེམྱིན་ན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་
 བསར་བཅོས་བརྒྱུད་ནས་གསལ་ཁ་བཏོད་དགོས་ཀྱི་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་སྐུ་
 དབང་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པས། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་ཞྱིབ་
 ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་ཡྱིན་ལ། ང་ཚོར་ཁྱིམས་དོན་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་རྣམས་གཙང་མ་
 བཟ་ོཐུབ་པའྱི་རེ་བ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ེལྟར་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛིན་
 སངོ་གྱི་ལས་དནོ་བེད་སབས། ཁྱིམས་སྱིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཐོག་ད་ོནན་ཞྱིབ་ཚགས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེ
 ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡོད།  
ཁ་༥། བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༦ པའྱི་སྱིད་སོང་གྱི་ལས་ཁུར་འགོ་འཛུགས་བེད་སབས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ 
 པའྱི་འགོས་རླབས་ཤུགས་ཆེར་ཁྱབ་གདལ་འགོ་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། ལས་འགན་གཙོ་བོ་རྱིམས་འགོག་གྱི་སོན་
 ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། སན་བཅོས་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད། ནད་ཡམས་དབང་གྱིས་འཚ་ོགནས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
 མཁན་ལ་རགོས་རམ་བཅས་གནད་དནོ་གསུམ་ལ་དམྱིགས་ནས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན།  
 ཁ་༥་༡། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ནང་རྱིམས་འགོག་སོན་ཁབ་དང་པ་ོབརྒྱབ་ཟྱིན་པ་
  གངས་ ༡༡༥༢ དང་། སནོ་ཁབ་གཉྱིས་ཀ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་ ༥༧༧༨༨ དང་། ནུས་བསདེ་སོན་ཁབ་བརྒྱབ་
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  ཟྱིན་པ་གངས་ ༤༣༣༨ བྱུང་ཡོད། ཏོག་ནད་ཕོག་མཁན་གངས་ ༩༡༤༥ དང་། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་
  བ་གངས་ ༡༦༧ བྱུང་ཡདོ།  
 ཁ་༥་༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ད་བར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སོར་འབུམ་ ༥༣༨་༥༦ 
  སནོ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དང་། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཧྱིན་སོར་འབུམ་ ༤༦༦་༩༡ ལྷག་སན་བཅོས་
  མཐུན་རནེ་སྦྱརོ་སདོ་ཐད་བཏང་ཡོད་ལ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནད་ཡམས་དབང་གྱིས་འཚ་ོ 
  གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཅན་དང་། རས་གཅོང་ཉམ་ཐག །ནད་མནར་བ་གངས་ ༣༢༤༩ ལ་ཁྱོན་ཧྱིན་སོར་
  འབུམ་ ༣༡༣་༢ རོགས་རམ་བས་ཡོད་པ་དང་། མྱི་གངས་ ༣༢༢ ལ་ཧྱིན་སོར་ ༩༡༡༢༦༠ གནས་
  པའྱི་སམ་ཟས་བག་ོའགེམས་བས་ཡདོ་ལ། རྒྱ་གར་གངོ་གསབེ་ཁག་ ༨ ཀྱི་སན་ཁང་ནང་ཧྱིན་སོར་ 
  འབུམ་ ༥༦་༥ གནས་པའྱི་ཏོག་ནད་སོན་འགོག་ཡ་ོཆས་དང་། ཁ་རས་ཕུལ་སྦྱྱིན་བཅས་ཁྱོན་བསོམས་
  སོར་འབུམ་ ༣༧༨་༨༡ འབུལ་འགེམས་བས་ཡོད།  ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སོབ་ས་ེཁག་གསུམ་
  ལ་ཏོག་ནད་སནོ་འགགོ་ཡ་ོཆས་དང་། ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དདོ་སརོ་འབུམ་ ༥༤་༨༦ ཙམ་ 
  བཏང་ཡདོ།  
ཁ་༦། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟར་སན་དང་མཁ་ོཆས་མཐུན་རེན། སོན་ཁབ་རྒྱག་ཚད་
 བཅས་ལ་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགོན་ས་ེཁག  ཚོགས་པ་དང་སེར་བ་མང་དག་ཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་
 དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་མཉམ་རུབ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བར་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
 རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཏོག་ནད་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་། དབུས་སའྱི་འཕྲོད་
 བསྟེན་དང་། སན་རྱིས་ཁང་མ་ལག་སོ་སོའ་ིསན་པ་དང་། སན་ཞབས་པ་བཅས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་གང་ལེགས་
 བཞེས་པར་ཡང་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁ་༧།  འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ཚགས་ཚུད་ནུས་ལྡན་ཡོང་བ་ལ། སྱིད་ཇུས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་། འཆར་
 གཞྱི་གོ་རྱིམ་ལྡན་པ། གྲུབ་འབས་ཕུགས་འཕེར་ཡོང་བ་ཞྱིག་དགོས་ཤྱིང་། ད་ེལྟར་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་སྱི་ཞུའྱི་
 ལས་བདེ་ནུས་རལ་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་པས། ལས་བདེ་ནྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སལ་ཚགིས་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་
 སོལ་ཡོད་པ་ལྟར། ལས་བེད་པའྱི་སོམ་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་དང་། ལས་ཆོད་ནུས་རལ་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་ལ་སྱིག་
 གཞྱི་ལྟར་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། ས་མྱིག་བཅོས་སྱིག་གྱི་འག་ོལུགས་བཟསོ་ཡོད་པ་ད་ེཉྱིད་ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་
 ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྟབས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་བཀའ་དྲུང་གྱིས་
 འགོ་ཁྱིད་པའྱི་ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཏེ། ལས་ཁུངས་མ་ལག་སོ་སོའ་ིལས་འབོར་ལ་
 ཉམས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐ་ོའབོར་བ་གཞྱིར་བཟུང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཉྱིན། བཀའ་ཤག་
 གྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བདེ་ས་མྱིག་ ༦༦༦ གཏན་འབེབས་ཀྱི་
 ར་འཛིན་བཀདོ་ཁྱབ་ཡོངས་བསགས་བས་ཡོད་ཅྱིང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༧།༢༩ ཉྱིན་ང་ོཡོད་ལས་བེད་གངས་ ༥༦༥ 
 ཡོད་འདུག་ལ། སབས་དརེ་ ༢༠༡༤ ལོར་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ས་མྱིག་གངས་ ༧༠༥ ཡོད་པ་ནས་ས་མྱིག་
 གངས་ ༣༩ ཁུ་བསྡུ་བས་ཡདོ།  
 ཁ་༧་༡། ར་འཛནི་དའེྱི་ནང་།  
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 ༡།  བཀའ་ཤག་གངོ་མ་ས་ོསོའ་ིས་མྱིག་ས་ོབཤུག་གྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་ཕག་བསྟར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནང་ 
  འདུག་པ་ ད་ེཕྱིར་བསྡུས་བས་ཏེ། ས་མྱིག་གསར་གཏོད་དང་བར་ེབསྒྱུར། ཕྱིར་བསྡུ་ཇྱི་དགོས་འདེམས་
  ལྷན་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་རནེ་འགོ་ནས་མ་གཏོགས་བདེ་མྱི་ཆགོ་པ་དང་།  
 ༢།  འདེམས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༡༩ ནང་གསེས་ ༤ པ་བསར་བཅོས་གཏན་འབེབས་མ་སོང་བོར་དུ། 
  ནང་གསསེ་དརེ་གསལ་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་གལ་ཅན་གྱི་ལས་བདེ་ ༡༨ ད་ེརྱིགས་བས་ོགཞག་བ་
  རྒྱུ་མྱིན་པ།  
 ༣།  ཁྱད་ལས་པ་བས་ོགཞག་གྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་ཏ་ེལ་ོམང་ལག་བསྟར་གནང་དང་གནང་མུས་ད་ེདག་ལ་སྱིག་
  མཐུན་གྱི་ལམ་ཞྱིག་མ་བསྐྲུན་བར་དུ་ལས་བདེ་ད་ེརྱིགས་བས་ོགཞག་བ་རྒྱུ་མྱིན་པ།  
 ༤།  ཟུར་འཇགོ་ས་མྱིག་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་རང་ཁངོས་སམ། དབུས་རང་ཁངོས་གང་ཡང་ཟུང་དྲུང་བར་གྱི་གནས་
  རྱིམ་ལས་བརལ་བའྱི་ཕགོས་རྱིམ་སྦྱར་བའམ། བས་ོགཞག་མྱི་ཆགོ་པ་བཅས་ལམ་སྟོན་བས་ཡདོ།  
 ཁ་༧་༢། ད་ེབཞྱིན་དུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་ལས་བེད་གནས་ས་ོསྱིག་གཞྱིར་བསར་བཅོས་
  བས་ཏེ། བཀའ་དྲུང་དང་བཀའ་བོན་ལས་ཁུངས་བདུན་གྱི་དྲུང་ཆ་ེལས་གྲུབ་པའྱི་གནས་ས་ོཚོགས་ཆུང་
  ནས་ལས་བདེ་གནས་རྱིམ་ཟུང་དྲུང་དང་དའེྱི་མན་གྱི་གནས་ས་ོལ་འགན་ཁུར་དང་། དྲུང་འཕར་ཡན་ 
  བཀའ་ཤག་གྱིས་གནས་ས་ོབཀདོ་སྱིག་བདེ་ལམ་བསར་གས་ོབས་ཡདོ་པ་དང་།  
 ཁ་༧་༣། འཛིན་སོང་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དབུས་དང་། ས་གནས། སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ལས་
  བདེ་རྣམས་གཅྱིག་གྱུར་དུ་ངསོ་འཛནི་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དོན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་
  སོལ་ཞྱིག་བཟོས་འདུག་པ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཡོད། ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་བར་གྱི་ཞབས་ལོ་བཅུ་ཡན་གྱི་
  ལས་བེད་རྣམས་དབུས་དང་ས་གནས་གཉྱིས་ཀར་ལས་གནས་གང་རུང་ཐོག་གནས་ས་ོཐེངས་གཅྱིག་
  གཏོང་དགོས་པ་དང་། དབུས་དང་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ཟུང་དྲུང་དང་། དེའྱི་མན་གྱི་ལས་བེད་
  རྣམས་ལས་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་ལས་ཡུན་ལ་ོབཞྱི་ར་ེསོང་མཚམས་གནས་ས་ོབ་རྒྱུ། དམྱིགས་བསལ་དགོས་
  གལ་བྱུང་ཚེ། ཟུང་དྲུང་དང་དའེྱི་མན་གྱི་འགན་འཛནི་ས་ེཚན་དང་། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
  གྱི་གཤམ་འོག་ལས་བེད་རྣམས་ལས་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་མང་མཐར་ལོ་ལྔ་དང་། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་
  ལས་བའྱི་ས་ེཚན་གྱི་ལས་བེད་རྣམས་མང་མཐའ་ལ་ོདྲུག་བར་ལས་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་བཞག་ཆགོ་པའྱི་ལམ་
  སྟནོ་བས་ཡདོ།  
ཁ་༨། ད་ེབཞྱིན་དུ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། འབེལ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་རྱིམ་པར་བས་ཏེ། བཀའ་
 ཤག་གྱིས་ལས་བེད་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་སྱིག་གཞྱིར་བསྒྱུར་བཅོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་འདེམས་ལྷན་ནས་
 གཏན་འབེབས་གནང་ཉ་ེཡོད་པ་དའེྱི་ནང་། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ཡུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་འག་ོལུགས་དང་མཐུན་
 པར་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེབསར་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རེན་ཨང་དང་པོར་བཞག་སྟེ། ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
 དང་། ཁེ་ཕན་ཆ་ཤས་ཤྱིག་སར་ཆ་བས་ཡོད་པ་རྣམས་རྱིང་མྱིན་ལས་བེད་རྣམ་པར་ང་ོསོད་ཞུ་འཆར་བསྱིགས་
 ཡོད།  
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ཁ་༩།  ལས་བེད་པའྱི་འཇོན་ནུས་བཞེངས་སྐྲུན་ (Capacity- Building) གནང་རྒྱུར་ད་ོབདག་སོ་སོའ་ིའབད་བརོན་
 དང་། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཐུན་རནེ། གོང་རྱིམ་ནས་གས་ོསངོ་བཅས་ལྷུ་ལག་གསུམ་ག་ཡ་མ་བལ་བར་འག་ོདགསོ་
 པ་གལ་ཆནེ་པརོ་བརྱི་གྱི་ཡོད་ལ། ད་ེལུགས་ཀྱི་བདེ་ཐབས་རྣམས་རྱིམ་པས་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ཁ་༡༠།  ཚགོས་དུས་འདྱིའྱི་སྟེང་འདམེས་ལྷན་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྱིམས་འཆར་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེགཏན་
 འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁྱད་ལས་པའྱི་སོར་སྱིག་མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་
 བདེ་པའྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འག་ོསྟངས་གང་འཚམ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ར་ེའཆང་གྱི་ཡོད།  
ཁ་༡༡།  བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༦ པའྱི་ངོས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་
 འཛུགས་བེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་། དེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཚན་རྱིག་དང་མཐན་པའྱི་སོ་
 ནས་འཆར་འགོད་ (Scientific planning) དང་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུར་གངས་ཐའོ་ིགཞྱི་རྟེན་འཐུས་ཚང་ཞྱིག་རག་
 པའྱི་ར་ེབ་འཛིན་གྱི་ཡོད།  
ཁ་༡༢།  བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་ཏ།ེ ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་མ་འངོས་པའྱི་ལ་ོགསུམ་
 གྱི་ལས་འཆར་ཁག་བཟ་ོརྱིས་ཡྱིན། 
ཁ་༡༣།  མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་ཨང་རྱིམ་བཀོད་ད་ེདྲ་ལམ་ནས་ཚང་མས་
 གཟྱིགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྱིས་ཡྱིན།  
ཁ་༡༤། རྱིས་མེད་ཆོས་ས་ེཁག་ཏུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་བོད་རྱིགས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་བསྡུར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༦༦ དང་ ༣༤ 
 ཆགས་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་ཞུགས་ཀྱི་གངས་འབོར་ད་དུང་ད་ེལས་མང་བ་
 འཕར་སྱིད་སྟབས། བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་མཐུན་ལམ་དང་། མཉམ་རུབ་ཞུ་སོར་འབད་
 བརོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དུ་གཞུང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་དང་། རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་། དགེ་
 འདུན་པའྱི་ཚན་རྱིག་སོབ་གཉེར། རྒྱ་གར་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་དགོན་སེ་དབར་བརེ་
 རེས། ད་ེབཞྱིན་དུ་པ་ལྱི་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་པར་འབེལ་ལམ་འཇོག་རྒྱུ་དང་། གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པས་སན་ཞབས་སོབ་
 སྦྱོང་དང་། སད་ཡྱིག་གཞན་སབོ་གཉརེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་སོགས་འབད་བརནོ་གང་ཡངོ་ཞུ་རྱིས་ཡྱིན།  
ཁ་༡༥།  མྱི་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། གཞྱིས་ཆགས་དང་། སོབ་གྲྭ་ཟླ་བསྱིལ་གྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་
 དགོས་གལ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུན་གནས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ། ལས་གཞྱི་འཆར་འགོད་དང་ལག་
 བསྟར་བེད་སབས། གཞྱིས་མྱི་རྣམས་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། གཞྱིག་ཆགས་
 ཁག་གྱི་ས་ོནམ་ཞྱིང་ལས་དང་། ས་ོཕྱུགས་གས་ོསོང་། སུད་ཚངོ་བཅས་པའྱི་འཚ་ོརྟེན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་འཐུས་གཙང་
 བས་པའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག །རྨང་གཞྱིའྱི་སྱིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་གཙོས་པའྱི་ཡུལ་སོར་བ་
 རྣམས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་སྣེ་ལེན་གྱི་མཐུན་རེན་དུ་ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་སོགས་འཛུགས་སྐྲུན། གཞོན་སེས་
 ལས་མེད་ཚོའྱི་འདོད་པ་དང་དགོས་མཁ་ོགཞྱིར་བཟུང་ལས་རྱིགས་སྦྱོང་བརྡར་དང་། མ་ར་གཡར་གཏོང་སོགས་
 འཆར་སྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་སུད་ཚངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ལས་བདེ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མྱིག་བཏདོ་ཡདོ། 
ཁ་༡༦།  བོད་ནས་རེས་འབརོ་དང་། ད་བར་གཞྱིས་ཁང་བག་ོའགེམས་མ་བྱུང་བའྱི་ཁ་འཐརོ་བདོ་མྱི། དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ལ་
 བང་དང་། འབས་ལོངས་བང་རྒྱུད་ཀྱི་བོད་མྱི་འདུ་གནས་ཁག་ཅྱིག་བཅས་ཀྱི་ཆེད། ལྷ་ོདབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་
 བདུན་ནང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་སོ་སོའ་ིའཁོས་བབ་དང་འདོད་མོས་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། གཏན་
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 འབེབས་ཚད་གཞྱི་དང་ཆ་རེན་ལྟར་སོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་ཐུབ་ལག་བསྟར་བ་འཆར་ཡོད། 
 གནས་སབས་ཐ་ོགཞུང་འབོར་བ་རྣམས་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ོནན་པ་ོབེད་རྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཆ་རེན་ཁག་ལའང་བསར་
 ཞྱིབ་ནན་པ་ོབདེ་རྱིས་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་དསེ་སདོ་ཁང་མེད་མཁན་ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་རྒྱུ་མ་ཟད། འཛུགས་སྐྲུན་བ་
 ཡུལ་གཞྱིས་ཆགས་རྒྱུན་གནས་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་འཛིན་གྱི་ཡོད་ལ། བོད་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་མ་ར་
 ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་ད་ེདུས་ཚོད་གང་ཙམ་འགོར་སྱིད་པ་རདེ།  
ཁ་༡༧།  བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིའཆར་སོ་རྣམས་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་
 བཀདོ་ཡདོ།  
ཁ་༡༨།  བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ། སཾ་བ་ོཊ་བཅས་སོབ་སེ་ཁག་གསུམ་གྱི་འགོ་
 ཁྱིད་རྣམ་པ་གདན་འདྲན་ཞུས་ཏེ། འདས་པའྱི་ལོ་ང་ོ ༡༠ རྱིང་སོབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་མར་
 ཆག་པ་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་གཏན་སོབ་ཁག་དྲུག་རྱིས་སོད་བེད་གཏན་འཁེལ་བའྱི་གནས་
 སྟངས་གཞྱིར་བཟུང་། སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལ་ཕན་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གང་དགའ་ཇྱི་ལེགས་ག་ོབསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ ༡། སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོཕ་མའྱི་གཞྱིས་སར་དང་ཐག་ཉ་ེབ། ༢། འག་ོསོང་འཕར་བཟློས་དང་ཆུད་
 ཟོས་སུ་མ་སོང་བའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་ཕྲུག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ། ༣། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་ཇུས་
 དང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སྱི་མཚུངས་སུ་སྦྱོར་སོད་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ལ་གཞྱིགས་ཏེ། རྒྱ་གར་
 ནང་གྱི་སོབ་སེ་ཁག་གསུམ་ལ་ས་ཁོངས་ཆ་བགོས་བས་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་
 ཞྱིག་བཏནོ་ཡདོ་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་སབོ་ས་ེས་ོསོས་རང་ཁངོས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་བསྱིལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་ཡདོ།  
ཁ་༡༩།  བཀའ་ཡྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་ལོ་རྒྱུས་འབྱི་རོམ་ཚན་པ་བཅོས་སྱིག་བས་ཏེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་
 ཡོངས་རོགས་གངས་མཛོད་ནང་དུ་གང་མགོགས་འཇུག་འགོད་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་
 ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འཕྲྱིན་འབོར་འཕྲྱིན་གཏོང་ཁག་ཀང་ལོ་རྱིམ་ལུགས་ལྡོག་གྱིས་གངས་མཛོད་དུ་བཅུག་སྟེ། 
 ཡྱིག་ཚགས་ཀྱི་གངས་མཛོད་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ། རྱིམ་པས་སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་
 ལས་དནོ་རྣམས་དྲ་ཐགོ་ནས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ཨྱི་འཛནི་སོང་ (E-governnance) འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ།  
ཁ་༢༠།  སྱི་ནརོ་༸གོང་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་མཚན་སྙན་སྲུང་སོབ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་བཀའ་ཤག་སབས་ ༡༦ 
 པའྱི་ལས་འགན་གཙ་ོགནད་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས། སྐུ་ཕྱྭར་ངན་བས་ོབདེ་མཁན་ལ་དགོས་ཟནོ་དང་། མཚན་སད་ཞུ་
 མཁན་གང་ན་སུ་ཡོད་པ་རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བས་ཏ།ེ དགསོ་ངསེ་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ཁ་༢༡།  འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་སནོ་འགགོ་གྱི་བེད་ས་ོརྣམས་གལ་ཆརེ་བརྱི་གྱི་ཡོད། ས་གནས་སན་ཁང་རྣམས་ཀང་
 ཐག་ཉ་ེསར་རྒྱ་གར་གྱི་སན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་མེད་ལ་དཔག་པའྱི་དགོས་མཁ་ོགང་དགོས་
 ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྱིས་ཡྱིན་ལ། སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྟནེ་དགསོ་མཁ་ོཇྱི་
 ཆགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
ཁ་༢༢།  སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་སབས་དམ་འཛིན་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་
 འབེལ་ལམ་མཐོར་འདེགས། འཛིན་སོང་གྱི་འགོ་སྟངས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་མཐུན་ཞྱིང་། སྱི་སྙོམས་དྲང་
 བདེན་གྱི་ཚངས་ཐྱིག་གསལ་པོ། ཁྱིམས་སྱིག་ལྟར་ལམ་ལུགས་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་བེད་
 བཞྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་ས་མཚམས་འཛོལ་མདེ། ལས་བདེ་ནུས་རལ་གངོ་མཐརོ་
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 བཏང་སྟ་ེལས་ཆོད་ལྡན་པ། གཞུང་མང་འབལེ་ལམ་དམ་འཛིན་གྱི་ས་ོནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས། འཁསོ་དམན་ལ་
 རོགས་སོར་མ་ལྷག་པ། ལས་གཞྱི་ཁག་བང་འགྱིག་པ་ོདང་ཕུགས་འཕེར་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་མདུན་སོའ་ི
 འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ། 
 སབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་། འཛནི་སོང་། སྱི་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
 སོར་སྱི་ཡོངས་ནས་སྙྱིང་བསྡུསཤྱིག་སྙན་གསན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གྱི་སྱིད་ཇུས་སྙན་
 གསན་ཞུ་དགསོ་བྱུང་ན་སབས་འཕྲལ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གསོ་འཆར། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༡ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་ཡོངས་
བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབལེ་
གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགསོ་པའྱི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་
གསུང་རགོས་གནང་། སར་མ་ ༥ ར་ེབཞེས་རགོས་གནང་། ཕག་རངོ་མཁན་ཚསོ་རངོ་གནང་རགོས་གནངོས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་
ལས་ཉྱིན་ ༨ པའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་གཅྱིག་གནང་བ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་སོ་
སོས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་
རདེ་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་བབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕགོས་རདེ། དེའྱི་དཀའ་སེལ་
ཐབས་ལམ་སོར་སེ་ཚན་རྣམ་གངས་འགའ་ཤས་།ཤྱིག་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་སང་ནས་རྣམ་གངས་ཤྱིག་འདུག 
ཚུར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་དནོ་ཚན་བཞྱི་སང་ནས་རདེ་འདུག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གཙ་ོབ་ོད་ེདབུ་མའྱི་
ལམ་ཐོག་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དྲྱི་བ་དང་པ་ོདེར། ཤོག་ལྡེབས་ ༢ པར། "དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་ས་གཙ་ོབ་ོནྱི། 
བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་འཛིན་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ཆུད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
པས། སབས་དུས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་དང་། འགྱུར་འགོས་ལ་དཔག་པའྱི་ཐབས་ཇུས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་སོས་མེད་རེད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ད་ེཡང་དུས་ཚོད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བསྒྱུར་བཅསོ་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། དྲྱི་བ་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན།  
 དབུ་མའྱི་ལམ་ཟེར་བ་ད་ེཁ་སང་དེ་རྱིང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་།ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་
ཚང་མས་མཁྱེན་དགོས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་། དོན་རྟོགས་དགོས་པ་དེའང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འོན་ཀང་ད་ལྟ་ཡར་ལང་བཞྱིན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་བསར་ཞྱིབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གནད་དོན་འདྱི་ཐོག་ང་རང་གྱིས་ང་རང་ལ་དྲྱི་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཕག་རོགས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་གོ་རྟོགས་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་མེད་ན། ང་ལ་
ཚོར་སྣང་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ས་གནས་ཆ་བགོས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་
འགུལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གང་དུའང་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
གནས་བབ་འགའ་ཤས་།ཤྱིག་ང་ོསོད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད་མཁན་ཟེར་དགོས་ན། ད་ེལས་ཆ་ེབ་ཞུས་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན། ད་ེཚོར་དབུ་མའྱི་ལམ་ང་ོསོད་བེད་
དགོས་རེད་ཟེར་ནས་སེ་ཚན་ཆ་བགོས་བེད་པའྱི་སབས་སུ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་མ་གཏོགས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་
གྲུབ་ཟབ་མ་ོཞྱིག་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོར་སྣང་ད་ེང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་ག་ོརྟགོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་སེབས་ཡོད་ན། དྲྱི་བ་དའེང་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་བོད་ནང་ལ་
གདན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ སྱིད་སོང་ས་ཕྱི་ཚང་མའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་སབས་སུ་འབོད་ས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། རེད་ད།ེ འབོད་ས་ད་ེལག་
ལེན་ལ་བསྟར་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྟར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་སེམས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དོགས་པ་རྣམ་
རྟགོ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོས་ལ་ོརྒྱུས་ལ་ཕྱི་མྱིག་བལྟས་ན། ལ་ོརབས་བདུན་བཅུ་དནོ་གངས་སབས་སུ་ཕར་ཁ་ནས་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བོད་ནང་ལ་གདན་ཞུ་ཐངེས་མ་མང་པ་ོཞུས་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་
སབས་ད་ེདུས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕོགས་ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་
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སྐུ་ཕྱྭའྱི་གནས་བབ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས། མྱི་མང་གྱི་འདོད་བ་ོམཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་སང་ནས་གདན་ཞུ་བེད་ཐུབ་ཡོད་
པ་མ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གལ་སྱིད་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་སང་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་
བོད་ལ་གདན་ཞུ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་དརེ་མོས་མཐུན་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་དམ་མ་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་བདོ་ལ་གདན་ཞུ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་སྐུ་དབང་དང་། བ་ན་མེད་པའྱི་ནུས་པ། བ་ན་མེད་པའྱི་ག་ོགནས། ད་ེརྱིགས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་
ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་དེར་ག་ཚོད་ཅྱིག་མོས་མཐུན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ད་ལྟའྱི་འཛིན་
སངོ་གསར་པས་ངསོ་འཛནི་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་བོད་ལ་གདན་ཞུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ནའང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བ་ན་མེད་པའྱི་ག་ོགནས་དང་གནས་བབ་ལ་སོགས་པའྱི་སང་ནས་མོས་མཐུན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་
མ་རདེ། དརེ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གདངེ་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སར་མ་ ༥ མ་གཏོགས་མེད་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོམྱི་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "ང་ཚའོྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྱིག་བསྱིལ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་དགོས་
ཀྱི་རེད།" ཅེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེདགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེའང་འཛིན་
སོང་གྱི་འགན་འཁུར་རེད། འཛིན་སོང་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་དསེ་ནུས་པ་ཆྱིག་བསྱིལ་དང་གོང་འགོ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་སང་ནས་ཁ་ཕགོས་འཐནེ་དགསོ་པ་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རེད། འདྱི་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་འཁྱི་རེད། ཟློག་ཏུ་མེད་པའྱི་འགན་འཁྱི་ཆགས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ནས་ངས་
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དུས་ཚོད་ཀྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། 
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་སབས་ ༦༡ ཐོག་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེ
གསུངས་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། " བཙན་བལོ་ནང་མང་གཙའོྱི་གོམ་སྟབས་རླབས་ཆེན་དརེ་འགོག་རནེ་མ་འཕྲད་པ་མྱིན་པར། མང་
གཙའོྱི་ལམ་སལོ་བཙུགས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས། སྟབོས་ཤུགས་རྱིང་པའྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཁ་ེཕན་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པའང་སོས་
མེད་ཡྱིན་པས། ད་ེདག་དང་། མང་གཙོའྱི་གོ་རྟོགས་མེད་མཁན་ཚོས་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ལ་འགོག་རེན་སྣ་ཚོགས་།ཤྱིག་
བཟོས་ཡོད་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་བཅའ་
བརྟན་ཅྱིང་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་མཐུ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས། དུས་རབས་འཕེལ་འགྱུར་གྱི་གོམ་སྟབས་དང་མཐུན་པའྱི་བསྒྱུར་
བཅསོ་རྣམས་བཀག་འགོག་གཏན་ནས་བེད་ཐུབ་མེད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིགས་ལ་འགོག་རནེ་བཟ་ོམཁན་ད་ེ
སུ་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། འོག་དེར་ "རྱིང་མའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་འོས་གཞྱིའྱི་ཁོངས་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་ཏེ།" ཞེས་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྔའྱི་ནང་དུ་དེའྱི་སང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡྱིན། ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དངོས་གནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་རླབས་
ཆནེ་གྱི་དགངོས་བཞེད་རདེ། མང་གཙའོྱི་ལམ་སལོ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་པའྱི་མྱི་དའེྱི་སབས་སུ་
ཡྱིན་ནའང་། པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སབས་གཅྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་
པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པའྱི་སབས་སུ། ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རདེ་མྱི་འདུག སབས་ད་ེ
དུས་འགོག་རེན་འཕྲད་པ་དེ། ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་འཐུས་མྱི་ལོ་རན་པའྱི་དབང་གྱིས་ལས་དོན་བས་མ་ཐུབ་པ། ཡང་ན། བ་
ཆེན་མང་པ་ོཞྱིག་གོ་གནས་དེར་སེབ་པའྱི་ཤུགས་རེན་གྱིས་ཟེར་དགོས་རེད་པཱ། དཔེར་ན། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོ་ས་
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འགྱུར་རྱིང་མའྱི་སབས་རེའྱི་གོ་ས་མཐོན་པ་ོཡོད་མཁན། ༸སབས་ར་ེཞྱི་ཆེན་རབ་འབམས་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སར་མ་ ༥ རགོས་འག་ོཡྱི་འདུག༽ རགོས་ཆེན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁ་ོཚ་ོཡང་སབས་དུས་
འསོ་ཤོག་ནང་སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོཚསོ་དའེྱི་འགོ་ན་འདུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་
པར་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེབྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གོང་དུ་འགོག་རེན་དེར་རྒྱུ་མཚན་ད་ེརྱིགས་དྲངས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་འགོག་རེན་བེད་མཁན་ད་ེརེད། ད་རེས་ང་ལ་གནས་བབ་འདྱིའྱི་སང་ནས་དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མེད་དུས། 
དངོས་གནས་བས་ན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་བྱུང་བའྱི་རེས་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་སྟེ། 
དུས་ཚོད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་རྡོག་རྡོག་བཤད་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེརྱིགས་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་མེད་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག བསམ་ལོངས་འཆར་ལོངས་མེད་པའྱི་བཀའ་སོབ་
ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་། སྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་གྱི་གནས་བབ་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། སྱི་
ཚོགས་ཁ་བལ་ཆགས་ཀྱི་རེད། སབས་ད་ེདུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སབས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ཡདོ་དུས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསོ་བསྡུར་བདེ་དགསོ་ནའང་འདྲ་འདུག གོས་བསྡུར་བས་ནས་ད་ེརྱིགས་ཕྱིར་
འཐེན་བས་ན་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་ཡོང་གྱི་རེད། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་གྱི་
རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལེ་ཚན་གསུམ་འདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཆབ་སྱིད་དང་། འཛནི་སོང་། སྱི་ཚོགས་ལས་དོན་ཞེས་གསུངས་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་
འཛིན་སོང་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ད་ེཚོ་ཁ་སང་ཉྱིན་གངས་བཅུ་ཡན་མན་ནས་བཤད་བསད་པ་ད་ེལས་གོ་མ་མོང་བ་
ཞྱིག་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  
 དུས་ཚོད་མང་པ་ོམེད་དུས་དང་པ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ "བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས།" ཟེར་བ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་
ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེརེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ "བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་དང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་ས་གཙོ་བོ་ནྱི། 
བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་འཛིན་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ཆུད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
པས་" ཞསེ་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་དང་བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱིས་ངསོ་འཛནི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དབུ་མའྱི་ལམ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་
ཁྱིམས་སམོ་གཞྱི་འགོ་ལ་ང་ཚ་ོགནས་ཐུབ་པ་ད་ེལ་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཟརེ་ནས་ངོས་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ།  
 ད་ེནས་མར་ ཀ་༣་༣། "ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉེན་སེབ་ལ་སྐུལ་སོང་། ངལ་རོལ་ནུས་ཤུགས།" གང་ལྟར་རྒྱ་མྱིའྱི་
དཔེ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་དྲངས་འདུག དེའྱི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགོས་པ། དཔེར་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དང་རྒྱ་གཉྱིས་གཉེན་ཚན་བསེབས་ནས་བསད་རྒྱུ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟར་ཡྱིན་ན་
བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཉུང་ཉུང་རེད། ཕྱིའྱི་ལུང་པ་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེའྱི་
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ནང་ནས་མྱི་ཆེན་དང་། དཔོན་རྱིགས། སྐུ་དྲག་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་བ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བེད་
དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་རེ་འདུན་དང་སྙན་ཞུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། དེས་ག་ལེར་འཕྲོ་
བརླག་འག་ོཡྱི་མ་རེད་དམ། ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ ད་ེནང་བཞྱིན་ཚུར་ང་ཚོའྱི་མག་ོ
ལ་འབབ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་གཅྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མར་ཤོག་གངས་ ༥ ནང་ལ་ ཀ་༨། པའྱི་ནང་དུ། "རྒྱ་གཞུང་གྱི་བོད་རྱིགས་རྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེའྱི་
མཇུག་འབས་ཡ་ང་བ་ད་ེལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་ཚང་མའྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་མངོན་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། ང་ཚ་ོཁུ་སྱིམ་མེར་སོད་
ཐབས་མེད་པ་དང་། ང་ཚོས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོབཟློག་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།" རྒྱ་ནག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ 
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མཁེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་ཇུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ད་ེ
འཛིན་པ་རེད། རྟག་པར་ར་ེབཞྱིན་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བས་
རེད་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་བཟློག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཁུ་སྱིམ་མེར་མ་
བསད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་བཟློག་ཐབས་མྱི་འདྲ་བ་ག་ར་ེཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕ་གྱི་ད་ེ
བཟློག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྲ་པ་ོདང་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེའྱི་འོག་ལ་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་ལུང་འདྲེན་བས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ནས་འགོ་
བཙུགས་ནས་མཐུན་སྱིལ་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་གྱི་གསུང་བཤད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་འོག་དེར་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འདོན་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ལ་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་འགན་དབང་ལྱིད་སྙོམས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེཚོ་
གསུང་དུས། བཀའ་ཤག་ད་ེཏག་ཏག་བསད་ཡོད། མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོལྱིད་སྙམོས་ཏག་ཏག་བེད་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ་
པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏོང་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ག་པར་བསེབས་འདུག གནས་སྟངས་ད་ེདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ་ "ཀ་༡༤། ཨུ་རུ་སུས་ཡུ་ཁེ་རན་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་" ཟེར་ནས། ད་ེརྱིང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་འདུག ཚིག་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་དུས། མདང་དགོང་ང་ཚོས་རུ་སོག་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ལ་སར་ཆ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ད་ེཚ་ོགཏོང་ས་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་རདེ། ཚགི་ད་ེརྱིགས་ང་ཚསོ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བེད་སདོ་བཏང་ན་ག་པར་སེབས་ཀྱི་རདེ། (Russia) མྱི་ཡྱིན་
ནའང་འདྲ་འདུག ཡུཀ་རན་གྱི་མྱི་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག དམག་འཐབ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་ཚང་མ་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསདེ་མཉམ་དུ་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་དེ། ཚགི་འདྱིས་གནས་སྟངས་ད་ེག་པར་འག་ོཡྱི་རདེ།  
 གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ། ཤོག་གངས་ ༧ ཀ་༡༨། ནང་ལ་འདུག འཛིན་སོང་གྱིས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
འཛུགས་བས་ཡོད་སོར་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཐབས་ཇུས་ཚགོས་ཆུང་དེས་སོན་མ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དནོ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་ད་ེཚ་ོམཇུག་སོང་གྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ཡང་ན། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དེ། 
ལས་བེད་ད་ེཚ་ོཚང་མས་མཚམས་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་ལས་དོན་དེར་ས་མཚམས་ཞྱིག་ཕར་བཞག་ནས། ད་ལྟའྱི་ཐབས་
ཇུས་ཚོགས་ཆུང་དེས་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་དམ། གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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 དེའྱི་རྒྱབ་ལ་ "དང་བངས་ཞུ་གཏུག་པ་རྣམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བརོད་བས་
རསེ། ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགལ་ཟླར་མཐངོ་གྱི་མེད།" ཟརེ་དུས། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། བོད་དནོ་
ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་གཅྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཆ་ཚང་བཤད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། ས་ོསོའ་ིབོད་རང་བཙན་གྱི་
གནས་བབ་དང་། ང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ད་ེམ་ཐོབ་བར་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་བད་ེསྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། གལ་ཏ་ེངསོ་འཛནི་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་ན་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 འགོ་དརེ་ ཀ་༢༠། ནང་ལ་ "རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོར་གྱི་དྲན་
ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་ཡོད་ " ཟརེ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ར་འཛིན་བེད་ས་དེ། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༠༨ ལོར་སད་པའྱི་ "བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བསམ་འཆར།" ཟེར་བ་དེར་
ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ "དྲན་ཐ་ོ" ཟེར་བའྱི་ཚིག་ད་ེ "བསམ་འཆར་" དང་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཡོད་
རེད། དྲན་ཐ་ོཟེར་བ་དེ་ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་ནས་བངས་ཡྱིན་གྱི་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་དྲན་ཐོག་ཟེར་དུས། སོ་
སསོ་མ་བརེད་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཐ་ོའགོད་བས་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་པཱ། ཡང་ན། ས་ོསོས་གང་དྲན་པ་ད་ེཐ་ོའགོད་བས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དེས་ནུས་པ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཐོན་གྱི་རེད། སོན་མ་ང་ཚོས་ "བསམ་འཆར་" ཟེར་བ་རེད། ད་ལྟ་ "དྲན་ཐོ་" 
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཞུའམ་ཞུ་གཏུག་གྱི་གནད་དོན་འདྲ་ཞྱིག་ཟེར་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད། ད་ལྟ་སོད་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། འབེལ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ནས། ཁྱེད་རང་ཚོས་དེ་འཁུར་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་
བཀག་པ་རདེ་དམ། ག་ར་ེརདེ།  
 མཐའ་མ་དརེ། ཀ་༢༣། "བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་མཛའ་འབལེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པརོ་བརྱིས་ཏ།ེ" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག ཚགི་ད་ེཚ་ོསེབ་ཡོང་དུས། ད་གྱིན་འག་ོནས་མར་ཀློག་ཡོང་དུས་བོད་རང་སངོ་
ལོངས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཉན་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དང་ཐོག་ང་ཚོས་ལྡོག་ཕོགས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དུས་གནད་
འགག་ད་ེཚོ་།ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འདྲ་མ་གཏོགས། འབྱི་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། ཀྲུང་ཧྭང་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ། སནོ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགི་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་མྱི་
རྱིགས་འཆམ་མཐུན་ཟེར་བ་དང་། མཛའ་འབེལ་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོརེད། ད་ེདང་ཁྱད་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་
རདེ། མཛའ་འབལེ་ཟརེ་བ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་མྱིས་ང་ཚ་ོལ་ཚུར་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་སངོ་ན། 
ང་ཚོས་ཕར་མཐ་ེམ་ོསོང་དགོས་རེད་དམ། ཡང་ན། གང་འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མཛའ་འབེལ་བེད་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ སོར་བསམ་འཆར་འགའ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཤོག་ལྷ་ེཚང་མར་བག་ོགངེ་ཞུ་དགོས་པ་དང་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ 
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ནའང་། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག  
 དང་པ་ོད།ེ ཀ བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་སརོ། ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཚབ་དང་མཉམ་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མུ་མཐུད་འབད་བརོན་བས་ནས་ཐག་
གཅོད་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེརེད་འདུག མཇུག་དེར། "རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
བརྒྱུད་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་གང་ཡོང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་" ཞསེ་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་ཚིག་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ། 
ངའྱི་ག་ོབ་ལེན་སྟངས་དེ། སོན་མ་སབས་བཅུ་གཉྱིས་སབས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་ "བ་
རྒྱུ་ཡྱིན།" དང་ "བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་" ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོལ་ག་ོབ་དང་འགེལ་བཤད་དཔ་ེམང་པ་ོཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ངས་དེར་ངེས་
ཤེས་བརྟན་པ་ོརདེ་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ "བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་" ཟརེ་དུས། ཚགི་ད་ེཐག་ཉ་ེབ་དང་། ཐག་རྱིང་
བ། ད་ལྟ་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོབ་ལནེ་གྱི་ཡདོ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་སནོ་མའྱི་ཚགི་བདེ་སདོ་བདེ་སྟངས་ད་ེརདེ་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམས་ནས་དོགས་འདྲྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 དོན་དག་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ཚིག་འབྲུ་ད་ེབསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། དེའྱི་འོག་དེར། "ཀ་༢། ད་ེལྟའྱི་དཀའ་
སེལ་མ་བྱུང་བར།" གསུངས་འདུག "ད་ེལྟའྱི་" ཟེར་དུས་གོང་དེར་ཐ་སྙད་ད་ེམ་ཐག་པ་ཞྱིག་ཡོད་དགོས་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་དེ། གོང་གྱི་ཐ་སྙད་ནས་བསྙག་ས་མྱི་
འདུག་སྟ།ེ དནོ་དག་རྡོག་རྡོག་བོད་རྒྱ་གཉྱིས་དབར་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་བའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་
བཀའ་ཤག་ལ། ད་ལྟའྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གསུམ་དང་། བཅུ་བཞྱི། བཅོ་ལྔ་པ་ཚང་མའང་ངས་མུ་
མཐུད་ནས་དྲྱི་བ་འདྱི་འདྲྱི་བསད་ཡོད། ང་ཚོས་ད་ེའདྲའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོང་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འོག་ལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་གསུམ་ཁས་ལེན་བེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེ
རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོབ་ཐང་རྒྱུན་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གདེང་ཚོད་ད་ེག་
ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧོང་ཀོང་རྱིས་བངས་
ནས་ད་བར་ལོ་ང་ོཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག བས་ཙང་ང་ཚསོ་མྱུར་ལམ་དང་མགགོས་པ་ོཐག་གཅདོ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐག་གཅོད་ཞྱིག་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་ངའྱི་ངོས་ནས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཁྱེད་རྣམ་
པས་ད་ེའདྲ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་པའྱི་གདེང་ཚོད་དེ། 
རྒྱུ་མཚན་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་རེད་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཀ་༣། "ནང་ཆསོ་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་" དང་། ཀ་༣་༣། "ནང་བསྟན་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་
བར་" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། "རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་" 
ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོའྱི་ནང་ཆསོ་ད་ེལ་རྒྱ་བརྒྱུད་དང་། ལྷ་ོབརྒྱུད། བོད་བརྒྱུད་ཟེར་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་གོ་བ་གང་འདྲ་རེད། "ཀྲུང་གོ་ཅན་" ཟེར་བའྱི་སབས་སུ་དེར་དུས་མཚམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོག་ོབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཞག་ཡྱིན་ན། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 དནོ་དག་གཞན་པ་དེ། ཀ་༤། པའྱི་ནང་དུ། གོང་གྱི་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཀློག་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། "ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་
ཀྱི་ང་ོརྟགས་འདུ་ཤེས་ངསོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའྱི་ག་ོདནོ་རདེ། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་འཛནི་ཅང་ཅ་ེཧྱིའྱི་ཤོད་
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སྟངས་ཤྱིག་རེད།" ཅེས་ཟེར་འདུག དེའྱི་མན་ཆད་སྱིར་བཏང་ཁ་ོལ་ཁ་བཏང་བའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཅང་ཅེ་ཧྱི་ཟེར་མཁན་དེ་སུ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཐའེ་ཝན་ལ་
མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་དང་ཐའེ་ཝན་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་རེད་དེ། དེའྱི་གནས་
སྟངས་ཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁྱེར་དགོས་པ། ཅང་ཅེ་ཧྱི་ད་ེང་ཚོས་ས་རོལ་ནང་ལ་འཇོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཐོག་
ནས་ཡོང་བ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དཔ་ེམཚནོ་འདྲནེ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་སངོ་བ་རདེ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མུ་མཐུད་ད་ེད་ལྟ་ཕག་སལེ་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡྱིག་ཆའྱི་འག་ོསྟངས་དང་། བརྒྱུད་རྱིམ་ཡོངས་རགོས། 
ག་པར་བལྟས་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཆད་ཡོང་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད།ེ ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་ལ་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་པ་ོའདུག རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་
གནད་འགག་ཐགོ་ནས་རང་དབང་གྱི་ཐབོ་ཐང་རོད་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་རང་དབང་ལུང་
པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུའྱི་མང་གཙ་ོལུང་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཐབ་རདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་
མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་རོད་ལུགས་རོད་སྟངས་རེད། ཁ་གསལ་པོ་བས་
ནས། དུས་ཚདོ་དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཚིག་སྒྲུབ་ཐུང་ཐུང་འགའ་ཤས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཟུར་འཇུག་བས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེར་དོན་ཚན་ཕེས་ནས་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་བལྟས་ན། ང་ཚསོ་འབབ་ས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཡྱི་མེད་ནས་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་བྱུང་།  
 དུས་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོམེད་དུས་ཚང་མ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་
ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སར་མ་ ༥ རགོས་འག་ོཡྱི་འདུག༽ མཐའ་མ་ད།ེ ཀ་༢༠། "ང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་
གྱི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོར་གྱི་དྲན་ཐ་ོ" ཟེར་བ་ད་ེརདེ། སནོ་མ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་
ས་གནས་རང་སོང་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཟེར་བ་ད་ེལ་གེང་ཕོགས་ག་ར་ེཆགས་རེད་ཟེར་ན། གོས་ཚོགས་ལ་མ་
བསྟུན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་གཅྱིག་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཉན་ཞྱིབ་འཚོགས་དགསོ་བྱུང་བ་རདེ། གལ་
སྱིད་བསར་དུ་དྲན་ཐ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་དང་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱིས་
ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། སོན་མ་ནང་བཞྱིན་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་འདོད་མོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ལ། 
མོས་མཐུན་དུས་ནམ་ཡང་བདེ་ཀྱི་མྱིན། ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོཞུ་དགོས་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༦ ཡོད། ད་ེནས་ག་ོསབས་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༣ དང་། ག་ོ
སབས་གཉྱིས་པ་ལནེ་མཁན་གངས་ ༡ བྱུང་སོང་། ད་ེདག་གྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བསྟན་
པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཐོ་
འགོད་བས་ཡོད་ད།ེ སར་མ་ ༥ མ་གཏོགས་མེད་དུས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་རདེ་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་གནད་འགག་
ཆ་ེཤོས་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་མར་ཀློག་ཡོང་དུས། ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ནང་
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དུ། "བ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྱིད་ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་སྟངས་འཛིན།"།གང་ལྟར་བ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྱིད་སོར་ད་ེསྱིར་བཏང་འཁོད་
འདུག འདྱིའྱི་འགོ་མཇུག་བར་གསུམ་ལ་ག་ར་ེའདུག་ཅེ་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་སོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བྱུས་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅསེ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་།ཤག་བས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་དའེྱི་
སོར་ཚིག་གཅྱིག་རང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་སོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་དང་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ། དཔེར་ན། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ལ་སོགས་པའྱི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་གོས་ཆོད་
བཞག་ནས། རྒྱ་ནག་གྱིས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཡང་སྱིད་སརོ་ཐ་ེབྱུས་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་རླབས་ཆནེ་གྱི་ཚིག་ད་ེའདྲ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལུང་འདྲནེ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཟད། བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཡང་སྱིད་སོར་རྒྱ་ནག་ལ་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མ་ཕདོ་པ་ད་ེགནད་འགག་ག་པར་
ཐུག་ཡོད་རདེ། དེར་ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། བས་ཙང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ལབ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེགནད་
འགག་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རདེ། ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གོང་མ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས། དང་པ་ོནས་མང་པོ་གསུངས་ཡོད་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་སོབ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་སུ་མང་པ་ོབསེབས་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོར་ཚིག་གཅྱིག་རང་མྱི་འདུག 
གལ་སྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སད་ཆ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་བོད་ལ་
གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དམ་མཐངོ་གྱི་མེད། བོད་ནང་གྱི་གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆའེྱི་མྱི་མང་ཚའོྱི་མངནོ་
འདོད་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མཐོང་བསད་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་རྒྱུར་གདངེ་ཚདོ་ག་ཚོད་སབེ་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེདང་འབལེ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཟེར་བ་
དེ། དེའྱི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་བོད་ལ་ཕེབས་ཐུབ་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་བོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་
དགོས་འདོད་དེ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ "བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་
གནས་སྟངས་སོར་" ཟརེ་འདུག་མ་གཏོགས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སརོ་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་
ལ་འགན་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། འགན་ཡོད་ན་ཟྱིན་ཐ་ོདའེྱི་ནང་དུ་འདྱི་སརོ་འཁདོ་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལོ་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ། ཉྱི་མ་ར་ེར་ེདང་། ཟླ་བ་ར་ེརེ། ལ་ོར་ེརེར་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འགྱུར་བ། དའེྱི་ནང་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་འགྱུར་
འགོས། དམྱིགས་བསལ་བོད་པའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚ་ོམུ་མཐུད་འག་ོབསད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་།ཤར་བསོད་བས་
ནས་ཁ་ེསང་འདྱི་རག་ཡོད་རེད། གྲུབ་འབས་འདྱི་ཐོན་ཡོད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསུང་
རྒྱུ་ཡདོ་དམ།  
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 ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕབེས་ནས་མ་འོངས་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་པ་ད་ེ
འདྲ་མཐོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་གསལ་པ་ོགསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ད་ེ
དུས་ཚོད་ཀྱི་འདང་གྱི་མྱི་འདུག  

 
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 ད་ེརྱིང་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་
ཡོད་རེད། གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ད་ེསྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་རྱིམ་བོན་གྱི་གནང་སལོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་། མཚམས་ར་ེད་ེམེད་པ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་ཡདོ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཤེས་གནང་དགོས་པ་དང་
གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་བཀའ་ཤག་སབས་ས་ོས་ོནས་གནང་བ་རེད། ངས་ད་ེལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་བཀའ་
ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཤོག་ལྷ་ེ ༡༤ ཅན་དེ། སྱིར་བཏང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་འདྱི་བོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཆབ་སྱིད་རེད། འཛིན་སོང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལངས་ཕོགས་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་
གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་མཁྱེན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། ཡག་པོ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་
ཚརོ་སྣང་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་དང་། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མའྱི་བཀའ་བསྡུར་ལམ་ནས་མར་
ཕབེས་ཡདོ་དུས། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ནང་གསེས་ཡོད་པ་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་དེ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། 
བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འཐབ་རདོ་ཀྱི་ང་ོབ་ོགཙ་ོབ་ོའདྱི་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་འཐབ་རདོ་དའེྱི་
བརྒྱུད་ལམ་དེ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། སབས་སུ་བབ་པར་
འདྱི་ང་ཚའོྱི་མ་ར་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
 ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མ་ར་གཉྱིས་པ་ད་ེག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་
གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པ་ོཆགས་འདུག་སྟེ། ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ང་ཚོའྱི་མ་ར་དང་པ་ོདེ། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་
གཞྱིས་ལུས་མྱི་མང་ད་ེཚོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་བཅངས་པའྱི་དད་དམ། བོད་མྱི་རྱིགས་དང། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག གོམས་
གཤྱིས་ལ་སགོས་པའྱི་སྲུང་སོབ་དནོ་དུས་ས་ོསོའ་ིཚ་ེསགོ་དང་བཅས་པ་བསོ་གཏངོ་ཐུབ་པ། ད་ེའདྲའྱི་ཆསོ་སེམས་བརྟན་པ་ོ
ཡོད་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་མ་ར་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་ར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་དོན་བེད་
མཁན་ད་ེམང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་ནང་དུ་
རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ག་ར་ེབསམས་པ་ད་ེབཤད་མ་ཕོད་པ་ཡྱིན་དུས། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཁ་ོཚོའྱི་
མགྱིན་ཚབ་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མགྱིན་ཚབ་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྟོང་གྱིས་
གོམ་བགོད་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བསོན་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་ངས་བཀའ་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་
གནང་ལུགས་དེར། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ས་འཕྲོས་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོའདུག ར་བའྱི་གེང་གཞྱི་
ཞྱིག་མར་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ནས་ཞེ་དྲག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་
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རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག འཛནི་སངོ་གྱི་ལས་དནོ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་
མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོལས་འག་ོད་ེབཙུགས་ནས། ད་ེནས་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བས་པ་ཡྱིན་
ན། འགྱིགས་དང་མ་འགྱིག་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ས་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ར་འཛིན་དང་བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སབས་སུ་ཚིག་བེད་སོད་གནང་སྟངས་རེད། 
གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་།ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་འདུག ང་
རང་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཡུཀ་རན་མང་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེབ་སྡུག་བསལ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཚད་དང་བརལ་བ་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། འབྱུང་རེན་ད་ེདག རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་ད་ེང་ཚོས་
ཁོར་ཡུག་རང་ལ་ལྟ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུའྱི་གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས། དེའྱི་སེམས་
འཚབ་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་པཱ། གང་ལགས་།ཤ་ེན། དཔརེ་ན། ཨུ་རུ་སུ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྟབོས་
ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། གཉྱིས་ནས་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེརེད་འདུག དཔེར་ན། ང་
ཚོས་རྒྱ་བསེད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད་ཟེར་ནས་རྟག་པར་གསུང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དནོ་དངསོ་སུ་རེད་ཡང་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་
ཟེར་ན། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ (NATO) ལ་སོགས་པས་རྒྱ་བསེད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་བསེད་པ་ཁ་ཤས་ཡང་དག་པ་
ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱ་བསདེ་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚའོྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་
མ་རདེ་ལ། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་རྒྱུ་ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་
ཡོད་རེད་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཆོས་རྒྱལ་རང་མགོ་མ་ཐོན། མགོ་ནག་མྱིས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་རང་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་མདུན་བསདོ་ད་ེགནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་དུས། གཞན་དག་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ཐད་ཐུབ་རྒྱུ་ད།ེ བཟང་
ཕོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ཐོན་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོའདོན་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། འདྱི་འབོད་
བསྐུལ་བསམ་འཆར་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་ཁག་གཉྱིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡདོ།  
 གནད་དོན་དང་པ་ོདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཚོར་སྣང་མ་འདྲ་
བ་ཞྱིག་བྱུང་། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྱིད་འཛིན་དང་། སྱིད་བོན་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་བའྱི་སབས་སུ། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ཕགོས། མ་འོངས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགསོ་ལ་བརྟནེ་ནས་
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ལམ་སྟོན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་བསོམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བྱིས་བའྱི་ཚོར་སྣང་
ཡོང་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཚོར་སྣང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཡོད་བཞག་རེད། ངས་ཐོག་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་
ཟེར་དུས། བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་འོག་ནས་བོད་རྱིགས་བཙན་བོལ་བ་ཡོངས་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་
ཆབ་སྱིད། བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ། མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་རེད་བསམས་སོང་སྟེ། ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དརེ་ཁྱད་པར་མྱི་
འདུག ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གནད་དནོ་དང་པ་ོད།ེ ང་རང་ཚ་ོམྱི་ར་ེང་ོ
རེས་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་དང་། དོགས་གཞྱི་སོང་དགོས་པ་གཅྱིག་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་
ནག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱི་ར་ཁྱིམས་སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་
བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརེད། ད་ལྟ་སབས་འདྱིར་ས་ོསོས་དཔྱད་ཞྱིབ་བདེ་ཡོང་དུས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ རསེ་སུ་
བོད་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་དུ་རན་གཞོན་བར་གསུམ་གྱི་ངསོ་ནས། ཉ་ེཆར་དཔའ་བ་ོཚ་ེདབང་ནོར་བུ་རྱིས་པ་ཡྱིན་
ན་བོད་མྱི་གངས་ ༡༥༧ ཡྱི་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་མ་ེཕུལ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསྱིད་གཞུང་འོག་ལ་བསད་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག གཉའ་གནོན་འདུག རང་དབང་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སད་འབོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་
ནའང་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། ལ་ོརྒྱུས་སྨྲ་བ། རྣམ་དཔྱོད་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་ལ་བསད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག རང་དབང་ལུང་པ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཨ་རྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་པོར་སབས་བཅོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིར་ཁྱིམས་སམོ་གཞྱི་འོག་ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཟེར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབེད་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། འཛམ་བུ་
གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་བསད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་
ནས་སྐུ་གཟུགས་མཆོད་མེ་འབུལ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་
སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་དང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཁས་ལེན་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།  
 དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ། སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་ེར་ེ
འཚོགས་དུས། བཅའ་ཁྱིམས་བསར་བཅོས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེསོན་གྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པར། ལ་ོབསྟུད་མར་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་མྱི་མང་འཐུས་མྱི་ཚགོས་ཆེན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བསར་བཅོས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བསར་བཅོས་དེའང་སུ་ལ་
དམྱིགས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་། མྱི་རྱིགས་རང་སོང་ཡོད་ས་དེ་ཚོ་ལ་སད་ཡྱིག་དང། 
ཆསོ་དད་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་གང་ཚང་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་ད་དུང་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་སམོ་
གཞྱིའ་འགོ་ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ེས་ང་ཚསོ་བལྟས་པ་ད་ེདང་། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ལྟ་དུས། དཔརེ་ན། མྱི་རྱིགས་རང་སངོ་གྱི་
སད་ཡྱིག་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སད་ཡྱིག་གང་ཚང་རྒྱ་ཡྱིག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱུར་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་དུ་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏུ་བོད་ཡྱིག་སོབ་ཚན་ད་ེརྒྱ་ཡྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཚར་
བ་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་ལ་རང་དབང་ཡོད་ཟརེ་ནས། སོན་མ་ང་ཚོའྱི་ལྟ་ཚུལ་ད་ེརེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ལ་ོབསྟུད་
མ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། མྱི་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་ད་ེཚ་ོནུས་མེད་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་
ར་ཁྱིམས་སམ་མྱི་རྱིགས་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་འོག་ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ཕ་གྱིར་ལོ་ནས་ལོ་བསྟུད་ཁྱིམས་སྱིག་
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ནུས་མདེ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚ་ོལ་ཐོབ་ཐང་མདེ་པ་བཟསོ་ནས་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ེའདྲས་
འག་ོབསད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ད་ེག་པར་སེབ་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་འོག་
ལ་བསད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ཆོས་ལུགས་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་དང་། ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱིས་རྨོངས་དད་བེད་སྟངས་ད་ེའག་ོ
ཡྱི་ཡོད་མ་རེད་པཱ། དེར་དཔྱད་པ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། དཔེར་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ར་བ་འདྱིར་ཡྱིན་ནའང་ར་ཁྱིམས་ལ་
འགྱུར་བ་འདྱི་ཕྱིན་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་འོག་ལ་བསད་ཀྱི་མྱིན་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡོང་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། མང་གཙ་ོ
ལ་འདྱི་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་འགོས་དེར་འཛིན་སོང་གྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེར་གཟྱིགས་
རྟོག་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེལྟར་གནང་གྱི་མེད་ན། སོན་མའྱི་ལམ་ལུགས་སོལ་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་འགོ་ཡོ་
ཡོད་པ་རདེ་དམ། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
 མཐའ་མའྱི་བསམོས་དརེ། ངས་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཤོས་ག་ར་ེམཐངོ་སོང་ཞ་ེན། འཛནི་སོང་བཀའ་།ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་ནག་
སྱིད་འཛནི་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ལ་ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སངོ་། ཡྱི་ག་ེད་ེགོས་ཚོགས་ལ་བསྟན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རེད་དྲན་གྱི་འདུག དོགས་གཞྱི་ད་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། འདས་ཟྱིན་པ་ལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་ལ་འགོ་བའྱི་སབས་
སུ་མྱི་རབས་རན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཕར་སདོ་ཚུར་ལེན་གྱི་སད་ཆ་བཤད་ནས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་རོག་ག་མང་པ་ོཐོན་ཡདོ་
པ་རེད། དེ་བེད་དུས་ད་རེས་རྒྱ་ནག་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིང་ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་དྲན་ཐོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། རང་སོང་དང་། མྱི་
རྱིགས་རང་སོང་། ས་ཁུལ་རང་སོང་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོདགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབུལ་སྱིད་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་
རེད། དོགས་པ་དེ་སུ་ལའང་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གོས་ཚོགས་ལ་བསྟན་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་
གནས་བབ་འདྱི་བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་བབ་རེད། ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་བབ་རདེ། བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་འབོར་
མང་པོའ་ིལངས་ཕོགས་དང་གནས་བབ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གསང་བའྱི་ཡྱི་གེ་སོད་རེས་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་དེར་ཏོག་ཙམ་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ེརྱིང་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཕག་ཚདོ་ ༧:༠༠ བར་དུ་ཕར་འགང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 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་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མགོགས་པ་ོཞུ་རྒྱུར། ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་
ནང་དུ་འཁོད་པ་ལྟར། ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཕ་གྱིར་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ཕོགས་གཉྱིས་
ཀར་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལྷག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མདེ།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་དུ། ཁ་ ༤། ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ཞྱིག་སེལ་གནང་བ་དེར་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་། བྱུང་ན་གང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང། གང་མགོགས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་གནང་ཐུབ་ན། ཡང་
ན་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་མང་ཆེ་ཞྱིག་སབས་ད་ེདུས་
དགངོས་པ་བཞེས་མཁན་གྱིས་བཟསོ། ལ་ོ ༥༠ ཡར་དགངོས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རདེ། ཁག་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚརོ་ལ་ོ ༥ འམ་
ལ་ོ ༡༠ ནང་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཤུགས་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་
ཡོད་དུས། ད་དུང་ལོ་ ༥༠ རྱིང་ལྷག་གྱི་ཡོད་མེད་མ་ལྟོས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་།ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ། ཁ་ ༥་༢། "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་" ཟེར་བ་དེ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་སོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་ཕལ་ཆེར་ཏོག་དབྱིབས་མེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ མྱིན་ནམ་བསམས་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་
གྱི་ཡོད་ན། དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕེབས་མདགོ་ཁ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
མཐའ་མར། ཤོག་གངས་ ༡༤ ནང་དུ། ཁ་ ༢༠། "མཚན་སད་ཞུ་མཁན་གང་ན་སུ་ཡོད་ལ་རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་ཏན་བས་ཏེ།" ཟརེ་
བ་དེ། ར་བའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ཡོད་ཚད་མེད་ཚད་ད་ེརྒྱ་མྱི་དམར་
པོའ་ིགཞུང་ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་མྱི་དམར་པོའ་ིགཞུང་གྱིས་མཚན་སད་ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆེའྱི་མཛད་འཆར་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆེ་མཐོང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དགོངས་པ། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་གནོད་
གཅྱིག་ཀང་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་མྱི་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་བཟ་ོའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་ནང་ལ་མཚན་སད་ཞུས་བསད་པ་འདྱི། ད་ོབདག་ས་ོས་ོམར་ཐོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་
ཕར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡང་
གནས་ཚུལ་མག་ོམ་འཚོས་པ་དང་། གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཧ་མ་ག་ོནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སོད་ཞུ་ཡྱི་
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ཡོད་ན། ཁ་ོལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། མག་ོའཚསོ་བཞྱིན་དུ་འཆད་ཡོང་དུས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རདེ། ད་ེལས་
སྡུག་ག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་བར་སབས་ཤྱིག་ང་ོདབེ་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་པར་འདྲ་མྱི་འདྲ་བཟསོ་
ནས་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཞུ་ནུས་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་
རདེ་ཅེས་ངས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟེ། ཕག་ལས་ད་ེདཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གང་ཐུབ་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། མང་ཚགོས་ལ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་གསུང་བསད་པ་ལས་ཁ་ཡར་
སོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ནུས་པ་ཡག་པ་ོཐནོ་གྱི་རདེ་སྙམ། ད་ེམ་གཏོགས་གཞན་ང་ཚ་ོལ་ཡདོ་
པ་བསད་པ་དེ། བོད་ཕྱི་ནང་གང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེམ་ཟད་རྒྱ་ནག་མྱི་མང་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
མྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད་པ་བ་རྒྱུ་དང་། རེས་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་རེད་མ་
གཏགོས། ད་ེལ་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་གཅྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག འདྱི་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་སར་མ་ཆ་ཚང་ལེན་གྱི་མྱིན། སར་མ་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་ནའང་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ལ་གནང་བའྱི་ར་ེབ་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གསུང་འཕྲྱིན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་
ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བོད་གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚབ་མཚནོ་ཐུབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་རེད། གཞྱིས་བེས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིག་འཛུགས་འདྱིའྱི་འཛིན་
སངོ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེདག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་དུས་ཆནེ་ཁག་
ལ་སལེ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གསུང་འཕྲྱིན་ད་ེཚོ། དཔརེ་ན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཡྱི་འཁུངས་སར་སབས་སུ་སེལ་བའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེད་ེབཞྱིན་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟེངས་རྟགས་བཞེས་པའྱི་ཉྱིན་སེལ་བའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་སེལ་ཡོང་དུས་ཕོགས་ཡོངས་ལ་ཐུགས་
བསམ་བཞེས་ནས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། 
མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་སྱི་སྙོམས་དྲང་བདནེ་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ང་རང་སེར་གྱི་ངོས་ནས་
ད་ེག་རང་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཚང་མས་ངོས་འཛིན་ད་ེག་རང་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་སྙམ། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ེསོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཡྱི་འཁྲུངས་སར་ཉྱིན་
མརོ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསུང་འཕྲྱིན་ད་ེབེད་སདོ་ལོག་པ་བཏང་སོང་བ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོབྱུང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་བ་ད་ེང་གང་ཟག་སརེ་པ་ཙམ་ཞྱིག མ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་ལ་ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་དགངོས་ཚུལ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་སད་ཡྱིག་གཞན་ནང་ཆདེ་དུ་འཛནི་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སེལ་བའྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསུང་འཕྲྱིན་དེར་དཔྱད་བརོད་བྱིས་ནས། དཔྱད་བརོད་
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སལེ་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐུའྱི་འཁུངས་སར་གྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུ་བའྱི་རྣམ་པ་ཕེད་ཀ་ཙམ་
ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་འཁདོ་ཡོད་པ་རདེ། ནང་ཁུལ་དཀྲུག་ཤྱིང་བསང་རྒྱུ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྱིགས་ར་སྐུལ་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག་ཟརེ་ནས། གང་ལྟར་དཔྱད་བརདོ་ད་ེའདྲ་སལེ་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལན་ངས་གསོ་ཚགོས་
ར་བ་འདྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། འཛིན་སོང་བཀའ་།ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། རེས་མ་གཞུང་འབེལ་གྱི་སྱིངས་ཆ་དེ་
ཚ་ོབེད་སདོ་ལགོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏངོ་རུང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  
གཉྱིས་པ་ད་ེལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས། "སྱིད་བྱུས་" ཟེར་བ་ད་ེད་ལྟ་བར་དུ་ཡོངས་གགས་སུ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་རེད། བཀའ་
ཤག་གསར་པ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ སྱིད་བྱུས་འབྱི་རྒྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་ "སྱིད་ཇུས་" འབྱི་རྒྱུའྱི་འག་ོཞྱིག་བཙུགས་སངོ་། བོད་
ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ནང་ "སྱིད་
ཇུས་" ཟརེ་ནས་འབྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་འདྱི་ནས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་དང་ར་དོན་ཞྱིག་བཟུང་ནས། དག་ཆ་ད་ེཚ་ོ
ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་མུ་མཐུད་འག་ོབསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བྱིས་བསད་པ་ད་ེག་རང་ར་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དེ། ད་ེསོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་འབེལ་མོལ་བེད་དུས་ཐ་སྙད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཚོས་ཐ་སྙད་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་བེད་སོད་གཏངོ་བཞྱིན་པ་དེ། ད་ེལ་བསྟུན་མཁས་བས་ནས་བེད་
སདོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
གསུམ་པ་དེར། ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་དུ། ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གསུངས་ཚར་སོང་སྟེ། ང་
རང་ལ་བཀའ་འདྲྱིའམ་བསམ་ཚུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ ཀ་༢༣ ནང་ལ་ "བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སྱིད་པ་
ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ཁྱྱིམ་མཚེས་སུ་གནས་ཏ་ེ" ཞེས་བྱིས་འདུག རྒྱ་བོད་གཉྱིས་ཆ་གནའ་ནས་ད་བར་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་དེ། 
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདེན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེརོད་མེད་ཡོངས་གགས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། "སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་
བཟུང་" ཞེས་སྙན་ངག་གྱི་འབྱི་སྟངས་ད་ེགཞྱི་ར་གང་གྱི་སང་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དེར་ལན་འདེབས་ཤྱིག་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་རང་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོ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་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་ཚདོ་
འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ཙང་མང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ནང་གྱི་ ཀ བོད་དོན་
བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སོར་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་འོས་ལ་
བཞེངས་བའྱི་ཁ་ཐུག་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརནོ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་འབོད་ས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་བེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟ་དཔལ་
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ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྱིད་སོང་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རེད། དེའྱི་རྱིང་ལ་བོད་རྒྱ་
འབལེ་མལོ་ལམ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ། རྒྱ་བོད་དབར་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་དནོ་དུ། ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཤོད་མྱི་དགསོ་ཏེ། 
དམྱིགས་བསལ་རྟགས་དང་མཚན་མ་བཟང་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་དང་། ར་ེབ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཚརོ་སངོ་ངམ། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ་སྲུང་འཛིན་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ཆུད་ཅེས་གསུངས་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། འོག་ནས་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་འཕྲགོ་རྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
ཀང་གསུངས་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐོབ་ཐང་འཕྲོག་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་མྱི་རྱིགས་ང་ོབ་ོསྲུང་འཛནི་ཐུབ་པ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གནས་ཐུབ་པ་
ལ་ར་ེབ་དང་གདངེ་ཚདོ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱི་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། དོན་ཚན་ ཀ་༡༤ ནང་དུ། "ཨུ་རུ་སུས་ཡུ་ཁ་ེརན་ལ་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དེས།" ཟེར་བ་དེ་
ཕལ་ཆརེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རེད་སྙམ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མཛའ་འབལེ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་དམའ་འབེབ་བ་རྒྱུ་དང་། གནདོ་པའྱི་གེང་སོང་བདེ་ཆགོ་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པ་ོཡོད་དུས། འདྱི་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་
རྱིམ་ཞྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསད་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་
གྱིང་གྱི་གནད་དོན་ཚང་མར་ང་ཚོས་བྱུས་གཏོགས་བེད་དགོས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། གཙ་ོབ་ོང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ད་ེང་རང་ཚོས་
བས་བསད་ན་ཡག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཕར་ཚུར་བྱུས་གཏགོས་མང་པ་ོབ་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཚུར་སད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་
ད་ེངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ཡདོ་མ་རདེ་སྙམ།  
ད་ེནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་ད།ེ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་གོང་ད་ེན་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་དྲན་ཐོའ་ིཡྱི་ག་ེཞྱིག་སད་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེའདྲ་བཤད་འདུག དྲན་ཐོའ་ིཡྱི་གེ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་སྐུ་སེར་གྱི་དགོངས་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན། ད་ེབཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་རེད་དམ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ནང་དུ་སྱིད་སོང་འོས་མྱི་ད་ེ
འདྲས་རྒྱ་ནག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བསམ་འཆར་ཡྱི་གེ་སད་ཚར་བ་ད་ེདུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་དུ་རྱིས་མེད་གཏོང་དགོས་
རདེ། ད་ེལའང་ང་ཚསོ་བསར་ཞྱིབ་ཅྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུང་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་སངོ་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་
མཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་དྲན་ཐ་ོསད་རྒྱུ་འདྱི། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བས་
ནས། ཡང་ན། ད་ལྟ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ་དམ། སྐུ་སེར་གྱི་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བས་ནས་ཕར་ཚུར་སད་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་བས་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོ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 བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་།ཤོག་གངས་ ༡༤ ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
དང་པ་ོདརེ། ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ ཀ་༩། "བཟླགོ་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་བདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆྱིག་
བསྱིལ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡང་གཞན་ལ་བསྒུགས་ནས་བཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་སེར་ས་ོས་ོ
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ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག" ངས་གཙོ་བོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། "ང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ནས་འགོ་བཙུགས་དགོས་ཀྱི་
འདུག མང་ཚགོས་ཀྱིས་ང་ཚརོ་འགན་དབང་བསྐུར་བ་ནང་བཞྱིན་ས་ོསོའ་ིའགན་དབང་གྱི་ས་མཚམས་ཟྱིན་ཏ་ེཏག་ཏག་ལག་
བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག" ངས་དྲྱི་བ་འདྱི་ "ས་མཚམས་ཟྱིན་ཏ་ེཏག་ཏག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག" ཅེས་
འབྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོངས། ས་མཚམས་ཏག་ཏག་མ་
ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་སུས་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ད་ེནས་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་ཟྱིན་ནས་འགན་ད་ེསུས་འཁུར་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། "ཀ་༡༨། འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་སལེ་བའྱི་ལས་དནོ་འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ། 
སོབ་སྟོན་པ་གསུམ་དང་། དྲུང་ཆ་ེབཞྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་ཚགོས་ཆུང་" བོད་རྒྱ་འབལེ་མོས་ཚོགས་
ཆུང་ད་ེམེད་པ་བཟོས་ནས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡྱིན་ཞསེ་ད་ེསའྱི་གསལ་བསགས་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟ་འདྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། "གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་སོན་
འགོའ་ིག་སྱིག་ཞུ་སོ་རྣམས་སྒྲུབ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།" སོན་འགོའ་ིག་སྱིག་དེ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་
འགོའ་ིག་སྱིག་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། དེར་གསལ་བཤད་གནང་བད་ེཔ་ོཡོད་ན། གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོལ་ཕན་ཐགོ་ས་རདེ། དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཀྱིས་སནོ་འགོའ་ིག་སྱིག་གནང་ཡོད་གསུངས་ཡོད་དུས། ག་སྱིག་ད་ེགནང་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་
བཙལ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། གཙ་ོབོ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དེ་གཞྱི་ར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྱིད་སངོ་ལང་བའྱི་སབས་སུ་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན་
གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་
རྒྱ་འབལེ་མལོ་མ་བས་པར་བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་པར་སངོ་ཙང་། དགོས་འདྲྱི་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༨ པའྱི་ནང་དུ། ཀ་༢༠། "ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐོག་ཏུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་
སྟངས་སོར་གྱི་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུའྱི་ག་སྱིག་བས་ཡོད་" ཅེས་འཁོད་འདུག འདྱི་དངསོ་གནས་གནད་འགག་ཆེན་
པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དྲན་ཐ་ོའབུལ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། སོན་མ་བསམ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཕུལ་
ནས་གེང་སོང་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ལ་མ་བསྟན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ལ་སོགས་པ། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོབྱུང་
ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐོག་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཕུལ་བ་ཙམ་གྱིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "རྒྱུ་མཚན་དུ་མའྱི་
དབང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགནས་སབས་རྱིང་ཕྱིར་འཐནེ་བས་ནས་བཞག་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བདེ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱི་གེ་སད་སའྱི་ལམ་དེ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་བས་ནས་ཕྱིར་འཐེན་
ཆགས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་སད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་ཀང་། ཁོང་ཚོས་ངོས་ལེན་མ་བས་ནས་
འགགས་པ་རེད་དམ། ད་ེནས་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཅ་ེན། "དུས་སྟབས་འགྱིག་པ་བྱུང་ན་འབུལ་རྱིས་ཡྱིན།" དུས་ཚོད་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་འགྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། དའེྱི་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་ེམྱིན་ང་ཚོས་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་ད་ེགཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
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གཅྱིག་དེ། ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་རོག་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་གསལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དཀའ་རོག་དེ་
གསལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཐབས་ལམ་ད་ེམེད་པ་ཤེས་ཀྱིན་ཤེས་ཀྱིན་འདྱི་འབྱི་དགོས་དོན་གང་ར་ེརདེ། ད་ལྟའྱི་ཁྱིམས་དཔོན་གཉྱིས་ད་ེཁྱིམས་
འགལ་ཡྱིན་པ་དང་། བཙན་འཛུལ་བས་ནས་བསད་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོམཁྱནེ་གྱི་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ད་ེད་ལྟ་ལྷག་བསད་
ཡོད་པ་རེད། ལྷག་ཡོད་དུས་ཁོང་ཚ་ོགཉྱིས་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཤེས་བཞྱིན་དུ་ད་ེདགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
འབྱི་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། འདྱི་མ་ཤེས་པ་སུ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རདེ། གལ་སྱིད་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཆསེ་མཐའོ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འག་ོདགོས་པ་ད་ེཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་འདྱི་འབྱི་དགོས་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད། དེར་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་སུ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཁྱེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ། བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཧ་ལམ་མ་སོང་ན་ལོ་ ༥༠ ཕྱིན་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འགེལ་བཤད་
བསནོ་སོང་། དརེ་ལ་ོ ༥༠ ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། དསེ་མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟགོས་ལོག་པ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེགསལ་
པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པ། བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གནང་བ་
ད་ེལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཐགོ་གནང་ཡོང་དུས་ཕར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དྲྱི་བ་འདྲྱི་བད་ེཔ་ོདང་ལྟ་བད་ེཔ་ོཞྱིག་
བྱུང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ལའང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལའང་གནང་ཡོད་རདེ། བཀའ་ཤག་ནས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ནས་
གནང་བ་དརེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ད་ེདོན་ཚན་གཉྱིས་ལ་དབ་ེའདུག ཀ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སོར་
དང་། ཁ། བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེདནོ། གང་ལྟར་འདྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་ལས་
འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གཙ་ོབ་ོབོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཐོག་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་བར་
འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་དུ་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོམཁྱེན་གྱི་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་བཞྱིན་འདུག ར་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། ར་བའྱི་ཁོ་རང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་མྱི་།ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་
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ནའང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ཟརེ་དུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕགོས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་པ་ོམཁྱནེ་གྱི་
མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཚརོ་བྱུང་། ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་འག་ོསོང་ད་ེའཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། འག་ོསོང་ད་ེང་ཚསོ་བཏང་། ལས་ཀ་ད་ེགཞན་དག་གྱིས་བདེ་ཡངོ་དུས། ད་ེཏག་ཏག་གང་འདྲ་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེགཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་དཀའ་རགོ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡདོ་ནའང་རདེ། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཉུང་
དུ་ཇྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གཙ་ོབ་ོག་ར་ེབཤད་ཀང་མ་བཤད་ཀང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཡྱིད་ཆསེ་བས་ནས་འག་ོམཁན་གྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་དུས་ཡུན་ལ་ོ ༤ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡོད་རདེ། དའེྱི་རྱིང་
ལ་ཏན་ཏན་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཆད་བསད་པ་ད་ེམཐུད་ཐུབ་པ་ཡོང་རྒྱུར་སོ་སོས་ཡྱིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད། འདྱིའྱི་བརོད་གཞྱི་ད་ེཀ་ཁ་དབ་ེབ་ཕེས་འདུག 
སྱིར་བཏང་བརོད་གཞྱི་འཇོག་སྟངས་དེ་དཔེ་སྣང་བ་འགོ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། དང་པོ་དེ་བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་སརོ་དང་། གཉྱིས་པ་ད་ེབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེདནོ་སོར་ཟརེ་བ་དེ། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་རང་གྱིས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ད་ོསྣང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ལ། འཚམས་གཟྱིགས་སབས་སུའང་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འདྱི་གཉྱིས་གཙ་ོའདོན་བས་ནས་འཆད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན། སྣང་བ་འགོ་པོ་འདྲ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྲ་པོ་ཁྱོན་ནས་ཚོར་མ་སོང་། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟླ་བ་ ༩ རྱིང་གྱི་ལས་བསམོས་མར་སོར་པའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ད་ེགཅྱིག་དང་།   
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁྱད་པར་དུ་ལས་བསོམས་འབྱི་མཁན་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་
བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཆ་ཚང་མར་སོགས་སྦྱང་བས་འདུག ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་གཙ་ོའཛིན་
གྱི་མྱིང་ད་ེཚ་ོཡང་ནས་ཡང་དུ་འདྱི་ནང་བྱིས་འདུག ད་ེསའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙན་བོལ་ལ་སེབས་ནས་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ལ་ཞེ་
དྲག་མྱིང་འབོད་བེད་མ་མོང་བ་མང་པོ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བྱིས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཆནེ་པ་ོཡོད།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༢ པའྱི་ ཀ་༢། དབུ་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་སརོ་ལ་རེད། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་གཙ་ོབ་ོ༸སབས་མགོན་དོན་
གྱི་བདག་པོའ་ིཐུགས་ཀྱི་ཡ་ེ།ཤེས་ནས་འཕྲོས་པ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ངས་དེར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ལ། ཤར་བསོད་བེད་མཁན་གས་།ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན། དེར་ཡྱིད་
གཉྱིས་ཐ་ེཚམོ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་ཡོད་མདགོ་མདགོ་གྱིས་གེང་སོང་བདེ་ཡངོ་
གྱི་འདུག ང་དེར་།ཤར་བསོད་བེད་མཁན་གས་།ཤྱིག་དང་། ཡྱིད་གཉྱིས་ཐ་ེཚོམ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
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གཉྱིས་པ་དེ། ཀ་༣་༢། ཡང་སྱིད་སོར་ད་ེརེད། དེར་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་བྱུང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། 
༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུའྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཨ་རྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པོས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཞག་སྟེ་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་སབས་སུའང་གཏན་
འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགེང་སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བས་པར། ད་ག་སེ་བོད་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་སོར་གེང་སོང་
བེད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱབ་ལོངས་ད་ེཚོར་ཚོར་སྣང་ཁྱད་མཚར་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཡང་ན་ད་ེངེས་
པར་དུ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཡྱི་ཡང་སྱིད་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱི་བྱུས་གཏོགས་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་འདུག ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོབཟ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་གནས་སྟངས་ག་པར་འཕྲད་ཡདོ་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བྱིས་མ་ཐུབ་པ་དརེ་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་བྱུང་། གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
ཤོག་གངས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། ཀ་༡༤། དེར་རྒྱལ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་བས་ནས་གསུངས་འདུག དེར་ང་ལའང་མོས་
མཐུན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། མྱིང་འབོད་གནང་ན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོལ་ཕོག་ཐུག་འགོ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་སྱིར་
བཏང་ཡུཀ་རན་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་འདྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་སབས་སུ་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཆའྱི་གསུང་འཕྲྱིན་
ནང་དུ་ཡོད་པ་རདེ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་བཟསོ་ཟྱིན་པ་རདེ། དམྱིགས་གསལ་ད་རསེ་འདྱིར་རྒྱབ་ཁབ་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་
འབོད་བས་ནས་འཁྱེར་དགོས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐོང་མ་སོང་། མཚམས་རེ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་། མཉམ་འབེལ། 
འཆམ་མཐུན། མཛའ་མཐུན་བཅས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོམཛའ་མཐུན་ལ་གནོད་པའྱི་གོས་ཆོད་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག 
གསུང་བཤད་དང་ལས་བསོམས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེཚ་ོམར་ཕྱིར་འཐེན་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་
རདེ་སྙམ།  
ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༨ པ། ཀ་༢༠། སྱིར་བཏང་འདྱི་རྒྱ་ནག་ལ་དྲན་ཐ་ོཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་སད་ཟེར་བ་འདྱི། ཐོག་མར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ག་པར་གསུངས་པ་རདེ་ཅ་ེན། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་ན་ོསལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་ ༣༢ འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོའ་ིཐོག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ "བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རོག་འདྱི་གཙང་སེལ་མ་བྱུང་བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་གང་མང་སེལ་རྒྱུ་
དང་། ད་ེམཚུངས་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་སྱིད་བྱུས་དའེྱི་རྱིགས་མཚམས་འཇགོ་དང་ཡ་ོབསང་དགོས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་རྱིང་མྱིན་སད་ཆར་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོལ་ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་ལ་ོ ༣༢ འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོའ་ིཐོག་གསུངས་པར་བརྟེན། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་ནས་ཕོགས་སྱིག་བས་ཡོད་རེད། ཡྱི་གེ་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་ཕོགས་སྱིག་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་འཛམ་གྱིང་གྱི་རདེ་འགན་སད་གགས་ཅན་ད་ེམ་ཚོགས་སནོ་ལ་རདེ། ད་ེཚོགས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་འཇམ་ཐྱིང་
ང་ེཕྱིན་སོང་བ་རེད། ད་ེརྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་ངས་ཡྱི་གེ་ག་ར་ེསོད་དགོས་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་བཟ་ོདགོས་རེད་ཞ་ེདྲག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བཀའ་ཤག་ལའང་བཀའ་ཤག་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་དང་བཀའ་
ཤག་དབར་འབལེ་བ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། ག་ར་ེབྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབཤད་ཀྱི་
ཡོད། ད་ེངས་ཏོག་ཙམ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་འག་ོསྟངས་།ཤྱིག་ཡོད་
དུས། ཡྱི་གེ་ག་ར་ེསོད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོསོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་མ་
གཏོགས། ག་ར་ེབཤད་ཡོད་པ་དང་། ག་ར་ེབྱིས་ཡོད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གསལ་ཤོད་མྱི་དགོས། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེསོད་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། སོན་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་པ་མ་
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ཟད། དནོ་གཅོད་ཡངོས་སུ་རགོས་པར་བཀའ་ཁྱབ་བཏང་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བས་མྱི་ཆགོ་པ་དང་། 
ཁྱད་པར་དུ་ལ་དྭགས་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཚུགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་
ཆེན་པ་ོཡོད། དེར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆོག་མཆན་མ་རག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ལ་དྭགས་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་
དྲན་ཚོགས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དེ། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་དོན་གཅོད་
ཆ་ཚང་ལ་ཕག་བྱིས་གནང་ནས། ད་ལྟའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མྱི་ཆགོ་པ། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱ་ནག་
ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ལ་སད་འབདོ་བདེ་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཕག་བྱིས་གནང་ཡདོ་པ་རེད། བས་ཙང་དསེ་རནེ་པས་ལ་དྭགས་གཞྱིས་འགསོ་
དརེ་ར་འཛནི་བས་ཡདོ་པའྱི་ང་ལ་དགོས་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༠ ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རྡ་ོར་ེགྱིང་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་སོང་བའྱི་སབས་སུ། 
བཀའ་སོབ་ཛ་དྲག་གཉྱིས་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་དརེ་བ་ོའཚབ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ག་ར་ེགསུངས་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། 
རྒྱ་གར་གྱིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བས་བསད་པ་དེ། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་རགོ་ག་ཡོད་པའྱི་རནེ་པས། 
ཧ་ལམ་དེར་ཁ་གཡར་ནས་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མདགོ་མདགོ་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིས་ང་ཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་བས་
པ་དེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་བརྟེན་ནས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་བོད་གཞུང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་རདེ། ངས་འདྱིར་པར་བཤུས་བས་ནས་ཁུར་ཡོད། རྡ་ོར་ེགྱིང་ལ་གསུངས་བཞག་པའྱི་དུམ་བུ་ད་ེད་ལྟ་ཡང་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་
འདུག ངས་ད་ནང་ཞོགས་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་ལྷག་འདུག མཚམས་རེ་འདྱི་ནས་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེལམ་སང་
བསུབས་བཞག་གྱི་འདུག དེང་སང་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ལ་དབང་ཆ་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད། སང་ཉྱིན་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ 
(Copy) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངོ་བཤུས་ཉར་བའྱི་སབས་སུ། སང་ཉྱིན་ལྟ་དུས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཚར་རེད། དེ་
ཡྱིན་དུས་ངས་བསྒྱུར་བ་གཏོང་གྱི་རེད་དྲན་ནས་ངས་ནོར་སེ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་ནས་ལོ་ ༣༢ 
འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་མཛད་སོར་གནང་བའྱི་བཀའ་སོབ་དུམ་བུ་ད་ེཚུར་བཤུས་བཞག་ཡོད། དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེནས་རྡ་ོར་ེགྱིང་ལ་གསུངས་པ་དེ་ཨྱིན་བོད་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་དུ་དཔང་རྟགས་དང་བཅས་པ་ཡོད། དེང་སང་
བཀའ་ཤག་གྱི་དཔང་རྟགས་ཁུར་ཤོག དཔང་རྟགས་ཁུར་ཤོག་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ད་ེདཔང་རྟགས་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ཁུར་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་གྱི་ཛ་དྲག་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ད་ེབརོད་བ་ག་ར་ེལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ེསོད་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་
རྒྱབ་ལོངས། དརེ་གྲུབ་འབས་མ་ཐོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ། ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་མ་རདེ་སནོ་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་ཡྱིག་
ཆ་བསྡུ་རུབ་གནང་། ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ཚར་དུས་འཇམ་ཐྱིང་ངེར་ཆུའྱི་ནང་དུ་རྡ་ོགཡུགས་པ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ག་པར་ཆགས་སོང་བ་རེད། དེར་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོཡོད། དེར་ལན་འདེབས་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། ག་ར་ེབྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། ག་རེ་སད་རྒྱུ་ཡྱིན་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་འགོ་སྟངས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ངས་བསམ་
གཞྱིག་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།  
ཤོག་གངས་ ༡༡ ནང་འཁོད། ཁ་༧་༣། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། ངས་ཨ་རྱི་དོན་གཅོད་
ཀྱི་ལས་བེད་ད་ེཚོས་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དགོས་མྱི་འདུག ཕར་འག་ོཆགོ་ཆགོ་རདེ་འདུག་ཟེར་དུས། གསལ་བཤད་ག་ར་ེགནང་
སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་དགོས་རེད། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཁ་སང་གསལ་
བཤད་གནང་བ་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ "དོན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་ལ་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་སོལ་ཞྱིག་བཟོས་
འདུག་པ་ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་དང་ད་ེརྱིང་འདྱི་གཉྱིས་འགལ་བ་
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སྟག་སོད་ཕྱིན་རེད། ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས། ཡྱིག་ཚད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱིར་བསྡུ་བས་མེད། ཡྱིག་ཚད་བཏང་ན་
མ་གཏོགས་གཏོང་གྱི་མྱིན་ཞསེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡྱིག་ཚད་གཏང་རྒྱུ་ད་ེ
ཕྱིར་བསྡུ་བས་ཡོད་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་ག་རེ་བཤད་བཤད་དང་། ག་རེ་བསོ་བསོ་རེད་འདུག མཛུབ་མོ་།ཤར་རེད་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཕལ་ཆེར་ཧ་གོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆགོ་ནས། སར་མ་ ༥ ཚར་སོང་།༽  
ད་ེནས་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། ཤོག་གངས་ ༡༤ ཡྱི་ ཁ་༢༠། འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་རེད་
འདུག བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སབས་སུ་བརོད་གཞྱི་གཙོ་བོ་འདྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ལ། ངས་ཀང་འདྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། 
༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དང་ཟུར་ཟ་བེད་མཁན་སུ་འདྲ་
ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་མང་དུ་མང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག དེར་བརྟེན་ངེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། བད་ེ
སྲུང་བཀའ་བོན་གཉྱིས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོལ་མཚད་སད་
ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་བཏོན་པ་རེད་འདུག་དང་། ང་ོ
དབེ་ནང་དུ་བཏནོ་པ་རདེ་འདུག ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་སདོ་མཁན་རེད་ཟརེ་ནས་ཁ་མ་གཡར་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཐགོས་མེད་དྲ་རྒྱ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་༸སབས་མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པ་ོལ་མངནོ་གསུམ་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ས་ོནས་དགག་
པ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱབ་ནས། དེར་ངེས་པར་དུ་རད་གཅོད་ཀྱིས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ངའྱི་གོགས་པ་ོཡྱིན་ཟེར་ནས་མྱི་ལ་རང་བཙན་ལ་སོགས་པ་ཟུར་དུ་མ་འཇོག་རོགས་གནང་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། མེད་པ་བས། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ད་ེཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ངས་འདྱི་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་དུ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་བའྱི་ཚིག་ད།ེ རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རང་
སྱིད་རང་སོང་གྱི་ཁྱིམས་ནང་དུ་འཁོད་ཡདོ་པ་རདེ་དེ། ང་ཚསོ་ནམ་རྒྱུན་འདྱི་ཤད་གུག་ནང་ལྡུག་གྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་། ད་ེ
ཤད་གུག་ནང་བཅུག་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་མེད་ན་སྙམ། གང་ལགས་།ཤ་ེན། ང་ཚསོ་ལ་ོརྒྱུས་དང་གང་སྱིའྱི་ཐད་ནས་གངས་
ཉུང་མྱི་རྱིགས་ངསོ་མ་འཛནི་དུས། ད་ེཤད་གུག་ནང་འཇུག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཤོག་གངས་ ༩ པར། ཁ བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་འོག ཁ་༤། "བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་
བསར་བཅོས་ཀྱི་སྐུ་དབང་གོས་ཚོགས་ལ་ཡོད་པས། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་
ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ཤག་ཡྱིན་ལ། ང་ཚོར་ཁྱིམས་དོན་གྱི་དངཀའ་ངལ་འཕྲད་རྣམས་གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་
པའྱི་ར་ེབ་དང་། འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་གྱི་ཡོད།" ཅེས་གསུངས་འདུག ས་ོསོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་མོས་མཐུན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག གང་ལྟར་ཡར་མར་སད་ཆ་ཚགི་མཐ་ོདམའ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན། 
བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེགནང་ཐུབ་པར་ང་ཚསོ་ཀང་བེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་གཅྱིག་གསུངས་འདུག ལས་འགུལ་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དུས་དང་བངས་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དགངོས་དག་ད་ཡང་ཆབ་སྱིད་ནང་ཕར་ཕྱིན་སོང་། ཀ་༡༩། དའེྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་
ནས་ "དང་བངས་ཞུ་གཏུག་རྣམ་པས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བརོད་བས་རེས། སོ་སོ་སེར་གྱི་
ལངས་ཕོགས་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་འགལ་ཟླར་མཐོང་གྱི་མེད།" ཅེས་གསུངས་འདུག གུ་ཡངས་ཏོག་ཙམ་གནང་བ་ད་ེཡག་པ་ོ
འདུག་སྙམ། ཕགོས་ཚང་མ་ནས་ས་ོསོས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་རག་པ་ད་ེཡག་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏང་རྒྱུའྱི་སརོ་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། "རྒྱ་གར་ནང་གྱི་སོབ་ས་ེཁག་གསུམ་
ལ་ས་ཁོངས་ཆ་བགོས་བས་ཏ་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་བསྱིལ་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་
སེབ་སེ་སོ་སོས་རང་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཟླ་བསྱིལ་གྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བཞྱིན་ཡོད།" ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཤེས་
རྱིག་སབས་སུ་ག་ོསབས་བང་རྒྱུ་རག་ས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་བརྟེན་འདྱིར་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ས་ོས་ོསང་ཏོག་
ས་གནས་ནས་ཡྱིན་དུས། སང་ཏགོ་མྱི་མང་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དུས། བཀའ་ཤག་ནས་
ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་ནས་སོབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ཟླ་སྱིལ་གཏང་གྱི་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་ཕ་མའམ་བོད་པ་
དཔལ་འབོར་ཡག་པ་ོཡོད་མཁན་དང་། ཕྲུ་གུ་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་འཛུག་འདདོ་ཡོད་མཁན། ད་ེཚོའྱི་ཆེད་དུ་སོབ་གྲྭ་སྤུས་དག་
པ་ོདང་། སོབ་ཡནོ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོགཅྱིག་ལ་སོར་འབུམ་ ༣ ཙམ་འབུལ་ཐུབ་ས་རདེ་གསུང་གྱི་འདུག སོར་འབུམ་ ༣ ནས་
སོར་འབུམ་ ༥ བར་དུ་སདོ་ཐུབ་ས་རདེ་གསུངས་ཀྱི་འདུག།ད་ེའདྲའྱི་སོབ་གྲྭར་།ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་ཐགོ་
ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཏགོ་ཙམ་ཚད་ལྡན་ཡདོ་པ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་བསམ་བ་ོགཏོང་རགོས་གནང་ཟརེ་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། རེས་ལ་གོ་སབས་རག་གྱི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐོག་བག་ོགེང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ར་བའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་འཁྱེར་ཡོང་བ་ད་ེལ་བསགས་བརོད་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་
འབལེ་ནས། གང་ལྟར་དུས་ཚོད་ཞ་ེདྲག་མེད་དུས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོང་དུ་རྣམ་པ་ཚསོ་ 
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འབལེ་བ་ཡོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་ཚར་སོང་། འདྱི་ནས་མར་ས་ེཚན་ཀ་ས་ེདང་། ཁ་ས་ེགཉྱིས་འདུག  
ཀ་སེའྱི་ ཀ་༡༨། ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ "འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱའྱི་དཀའ་རགོ་སལེ་བའྱི་ལས་དོན་འདྱིའྱི་ཆདེ་
དུ། སོབ་སྟོན་པ་གསུམ་དང་། དྲུང་ཆ་ེ" ཞསེ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་འདུག བོད་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་ཐོག་ཉམས་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་བད་ེསྲུང་དང་། ཕྱི་དྲྱིལ། སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གསུམ་ལ་ལས་འགན་ཆ་བགོས་བས་ཏེ། ད་ེཚོའྱི་
བརྒྱུད་ནས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོམཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་ཞསེ་འཁདོ་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ར་བའྱི་ཁ་སང་སོན་མ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། 
དེའྱི་རེས་སུ་ལན་དེར། བཀའ་ཤག་གྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་ར་འཛིན་ལམ་ཡྱིག་ཅྱིག་འདུག 
རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ར་འཛནི་ལམ་ཡྱིག་ཅྱིག་འདུག འདྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་
ནས་མར་ཕེབས་སོང་། ར་བའྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་པ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རེན་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཧ་
ག་ོཡྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་ཚོགས་འདུ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་ཆ་ེམཐོང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སྦྱར་བ་ལས། ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་
མ་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་རེད་གསུངས་འདུག འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་
ཟག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་འདྱིར་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཆ་རེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་
གྱི་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་པ་ོད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ། བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་
ཐོག་ནས་གུ་ཡངས་པོའ་ིངང་བགོ་གེང་དང་། མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དརེ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་ཞུས་པ་དང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ར་བའྱི་ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འདུག་
སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་ནས། གལ་ཏེ་བོད་ནང་གྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་དངོས་གནས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ལམ་ཁ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞྱིག་ཞུས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡངོ་གྱི་
ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་གསལ་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེནས་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ད་ཡདོ་
ར་འཛནི་ཡྱིག་ཆ་དརེ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་དགསོ་འདུག གཏོང་མྱི་ཆགོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ར་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་རྱིག་
པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་འདུ་ལ་འག་ོམཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཆ་རེན་ཡོད་རེད། ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཚུར་སེབས་ཚར་དུས་གཞྱི་
ནས་མཐུན་རེན་ད་ེསྦྱོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའང་བཀའ་ཤག་གྱི་ར་འཛིན་ཡྱིག་ཆ་དེའྱི་ནང་དུ། ཕ་གྱིར་ཕེབས་རྱིང་གྱི་ལས་
བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་སདོ་དགསོ་རདེ་བསམས་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཕར་ཚོགས་འདུ་ལ་དངསོ་སུ་བཅར་
ནས་གནས་ཚུལ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
ལ་ོལྟར་འཚོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་གང་ཡང་མ་རེད། གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར། ལ་ོགསུམ་རེའྱི་མཚམས་ཐེངས་རེར་མ་གཏོགས་
འཚགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དའེྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་རདེ། མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་སྙན་
ཞུ་ད་ེའདྲ་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཉུང་མཐར་མྱི་གངས་ ༦༠༠།༧༠༠ ཡྱིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་
དུ་བོད་ནང་ནས་ཆ་ཤས་ཚད་མཐ་ོཔོ་ལེན་མཁན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཚོགས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་ད་ེཚོར་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གོ་སྱིག་གནང་ནས། མངོན་གསལ་དོད་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱབ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གོ་སྱིག་ཞུས་
ནས། ཕན་ཚུན་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལནོ་བ་རྒྱུ་དང་། ཕ་གྱིར་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་མཐུན་རནེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྦྱོར་དགོས་
ནའང། གང་ཡག་ཡག་ཅྱིག་དང་། གང་རྒྱས་རྒྱས་ཤྱིག་སྦྱོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་། མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཚོར་སྱིད་པ་རེད། ང་མ་ཡྱིན་པ་ཚོགས་འདུ་དེར་
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ཕབེས་མཁན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་
པ་ོགང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོགས་འདུ་ད་ེའདྲ་མང་པོ་ཕྱིན་མོང་སྟེ། བཀའ་ཤག་གྱི་མཐུན་རེན་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་ཆ་
ཤས་ལེན་དགོསཐུག་མ་སོང་། གང་ལྟར་འདྱི་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚརོ་མཐུན་རནེ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྦྱོར་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་། ཉམས་
ཞྱིབ། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་ཆ་ེབཞེས་གནང་རོགས་གནོངས། དེའྱི་ཐོག་ལ་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ཕྱི་འབེལ་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཟུར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་རསེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཆ་ེམཐངོ་དང་ལྡན་པའྱི་ས་ོནས། ངསོ་འཛནི་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ང་རང་ཚ་ོམྱི་ར་ེང་ོརེའྱི་མདུན་ལགོ་
སང་ལ་ཁ་ཆྱིལ་ལ་ེབཞག་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོམང་ཞྱིག་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། བྱུང་མེད་པ་
ཞྱིག་ད་རསེ་མཇུག་བསངས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་ད་ེལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་དང་སགས། ད་རེས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་
གསལ་བཤད་འདྱི་མཚནོ་པའྱི་ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་བཤད་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་མང་གཙ་ོརེད། ས་ོས་ོལ་
བསམ་ཚུལ་ཕོགས་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། ཉ་ེཆར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་
གསུང་འཕྲྱིན་ད་ེདང་འབེལ་ནས་མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ད་ེའདྲས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་
འདུག་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱི་ད་རེས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གསུང་འཕྲྱིན་ད་ེརང་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེག་རང་གཞྱིར་བཞག་ནས་དེབ་གཉྱིས་གསུམ་བྱིས་ནའང་འབྱི་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཁྱབ་ཆནེ་པ་ོདང་། དའེང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་དུས་དྲན་གལ་ཆནེ་
པ་ོདེ། ལོ་རྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ང་ཚོའྱི་མགོ་ལ་ཉྱི་མ་ནུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་བོད་ནང་ལ་ངོ་རོལ་བེད་དགོས་བྱུང་བ་རེད། དེའྱི་
དུས་དྲན་དརེ་མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་ས་དང་། མྱི་སེར་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལན་འདེབས་བདེ་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ཁྱབ་ཆུང་
ས་ནས་བེད་སོད་མ་བཏང་བར། ཁྱབ་ཆ་ེས་ལ་བེད་སོད་བཏང་བ་དེར་རེས་སུ་ཡྱིད་རངས་དང་བསགས་བརོད་དང་སགས། 
ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ ཀ་༡༧། བོད་ཀྱི་སྒྱུ་རལ་དང་། གླུ་གར་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བོད་དནོ་དྲྱིལ་བསགས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག འདྱི་མཐངོ་བ་དང་། ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་ཞ་ེ
ན། སྱིར་བཏང་ཐའ་ེཝན་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཞྱིག་བྱུང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཐའ་ེཝན་གཞུང་གྱི་གོག་བརན་འཁབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་
འདུག གཞས་གཏོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག རྒྱ་ནག་སམ་ས་ཆེན་མོར་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་གྱི་བར་ལ་འབེལ་
བ་དམ་གཟབ་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་མཉམ་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་དཀའ་
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ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་བསད་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགངོས་དནོ་དང་མཐུན་པ། མ་འོངས་པར་བོད་ཕྱི་ནང་གྱི་
གཞས་པ་གཞས་མ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེངས་སོན་མ་ནས་ད་ོ
སྣང་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་གྱི་གཞས་པ་གཞས་མ་དང་། རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་ལ་སོགས་པ་མང་
པོ་ཞྱིག་བཙན་བོལ་གཞུང་ལ་ཚུར་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གྱི་འོག་ནས་ད་ེདང་འབེལ་ནས། ཆབ་སྱིད་ད་ེཟུར་ལ་བཞག་ནས། བོད་ནང་དང་བཙན་བོལ་གཞུང་བར་གྱི་མྱི་
མང་ཚང་མ་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་བ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་འབེལ་བ་གཞག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་སང་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་དང་འཕྲོས་ནས། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་གནད་དོན་
འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་དོན་ཐོག་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡོད་མེད་
དེ། ཁ་ོརང་ཚོར་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ཡྱིན་
ནའང་། ལོ་ཤས་སོན་ལ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དཀའ་ངལ་ནས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མྱི་མང་
རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ཚུལ་མཐངོ་ཚུལ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་བོད་ཐགོ་
རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག མྱི་མང་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་སོར་ཞྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་རྒྱབ་སོར་དེར་ང་ཚོས་གོ་སབས་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་
བསེད་ཐོག་ཞུས་པ་ལྟར། བོད་དོན་ཐོག་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེ
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ནང་དུ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་འདྲ་མྱིན་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་
ཧྱིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན། དེའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པའྱི་ང་ོབོ་
ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (भारत ततब्बत सहयोग मंच) རེད། ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་མྱིང་འབོད་བེད་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་ོརང་ཚོས་ལྷག་བསམ་དང་། སེམས་ཤུགས་ཐོག་ནས་
བོད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་བས་བསད་པར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། སབས་རརེ་ཚགོས་
པ་ཁག་ད་ེཚོའྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལངས་ཕོགས། ལྟ་གྲུབ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་དུས་
ཚདོ་ཅྱིག་རདེ་སྙམ། ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཐགོ་ཚོགས་པ་ཁག་ད་ེཚསོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་
ཕོགས་སམ་གཏན་འབེབས་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་དུས་
ནས་དུས་སུ་འགྱུར་བ་འག་ོབཞྱིན་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་
སབས་སུ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ལམ་ནས་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་
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སྟངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རདེ་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་
པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དེའང་རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་
གོགས་པོ། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་
སོང་།  
ད་ེནས་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ན་ོསེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་ཉྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་གྱི་
གཏམ་བཤད་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རྱིང་མྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་སད་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ཟེར་དུས། སབས་ད་ེདུས་ས་ོསོས་
ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་བཀླགས་པ་ཙམ་གྱིས་ ཨ་ག་ར་ེའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་བསམས་བྱུང་། སེམས་ནང་དུ་།ཤེས་
འདདོ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སབེས་སོང་། ད་ཆ་ད་ེཚའོྱི་གས་ཕྱི་ལ་དྲྱིལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་ནམ་མྱིན། ད་ེཚ་ོབཀའ་
ཤག་གྱི་འགན་དབང་དང་སྐུ་དབང་རདེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་ད་ེདུས་ས་ོསོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཏན་ཏན་
བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་འཕྲྱིན་ཤྱིག་གནང་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཕྲོད་ལ་སྱི་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་
པ་ལྟར། དེར་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། མ་འོངས་པར་ད་ེརྱིགས་།ཤུགས་ཆ་ེཙམ་སལེ་
ནས། གང་ལྟར་ཡང་སྙྱིང་སྱི་ཚགོས་ནང་ཐེར་འདནོ་བེད་དགོས་ཡོད་ནའང་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་བབ་འདུག་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་
འངོས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་ཞྱིབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ཤོས་གཅྱིག་ད།ེ རྒྱ་
གར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་གཞྱིས་སསོ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ནས་
སོབ་གྲྭའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་ནས་དཀའ་ངལ་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་
ཐགོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིའཆར་གཞྱིའམ་འཆར་སྣང་ཡོད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་གནས་སྟངས་འདྱི་གཅྱིག་རདེ་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ལས་ཀའྱི་ག་ོསབས་ད་ེཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡདོ་པ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་
ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་དག་ེརན་གྱི་ས་མྱིག་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དག་ེརན་གངས་ ༥༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་ནའང་། དག་ེརན་གངས་ ༧༠ ཙམ་ལ་ལས་ཀ་རག་བསད་པ་གནས་སྟངས་དང་། དརེ་མ་ཟད་ཁ་སང་
ལས་བདེ་གསར་འདེམས་སབས་སུ་ས་མྱིག་གངས་ ༡༠།༡༡ ལ་ཞུ་སྙན་འབུལ་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་སེབས་བསད་པ་
དེས་རྣམ་པ་ག་རེ་སྟོན་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སོབ་གྲྭ་ཐོན་པའྱི་གཞོན་སེས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། 
གཞོན་སེས་ལས་མདེ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིལས་འཆར་བསྱིག་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆབ་སྱིད་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེདོན་ཐོག་གསལ་བཤད་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེར་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་དེའྱི་ཐོག་རྒྱས་བཤད་ཞེ་དྲག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་རེད། ལྷག་དོན་དུ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། མཚན་སད་ཞུ་མཁན་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལངས་ཕོགས་འཛིན་སྟངས་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཡྱིག་ཐོག་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་དོན་དངོས་སུ་སབས་མཚམས་སོ་སོར་ཕག་ལེན་
ཁེལ་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱིར་འགེལ་བཤད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྙྱིང་བསྡུས་རང་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་དོན་དུ་
དབུ་མའྱི་ལམ་འདྲ་པ་ོཆ་བཞག་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་གནང་གྱི་ཡྱིན་
གསུངས་པ་དརེ་བསག་བརདོ་ཡདོ།  
ད་ལྟ་ཡུཀ་རན་སོར་ད་ེཡྱིན་ན། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཡྱིན། གཅྱིག་བཤད་བཞག་ན་བསམས་
སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡུཀ་རན་སརོ་ཕབེས་བསད་པ་ད།ེ ངས་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ། རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ང་ཚ་ོའཚ་ེབ་མདེ་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཐགོ་ཡྱིད་ཆསེ་བདེ་མཁན་དང་། ལྟ་གྲུབ་དའེྱི་ཐགོ་ལང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ། ལྷག་དནོ་དུ་ད་ལྟ་བདོ་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་རདེ། བཙན་འཛུལ་བར་ང་ོརལོ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེ
འདྲའྱི་བཙན་འཛུལ་བར་ང་ོརོལ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལངས་ཕོགས་ཟྱིན་པ་དེ། 
ངས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་ཏག་ཏག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་ཟེར་དུས་སོ་སོའ་ིཉེ་
ཕགོས་དང་མཐུན་ཕགོས་ལ་མ་བསྟུན་པར། ས་ོསོའ་ིཉ་ེཕགོས་དང་མཐུན་ཕགོས་།ཤྱིག་མྱིན་ན། དརེ་མཁགེས་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་
བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད་སྙམ། ངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལངས་ཕོགས་ཟྱིན་པ་དང་། དེར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་
ཞུས་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་སྙམ། དེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སབས་སུ་སོ་སོ་སེར་གྱི་ལངས་
ཕོགས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་ཡྱིན་ན། དེར་མྱི་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག སྱིར་བཏང་བསམ་
ཚུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ག་ོཚདོ་རདེ། དཔརེ་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། བསད་ས་དང་། བཟའ་ས། ཡར་མར་བསདོ་རྒྱུའྱི་འག་ོསོང་ཆ་ཚང་བཏང་། 
མ་གྱིར་བསེབ་དུས་ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་ཐགོ་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ང་ལ་ད་ེཏོག་ཙམ་མ་བད་ེབ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་། བས་ཙང་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་གནང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ག་ོརྟོགས་སལེ་རྒྱུ་དང་། ཞུ་གཏུག་བདེ་
དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་ལངས་ཕོགས་
འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་གཉྱིས་བཤད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ལ་དག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་ ཁ་༤། བཅའ་ཁྱིམས་དང་ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་སོར་གེང་འདུག གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། 
ད་ེཚ་ོབསར་བཅོས་བ་རྒྱུ་ད་ེདུས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོཆགས་འདུག གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ེས་ཚགོས་
ཆེན་དང་། དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་འཚོགས་པའྱི་སབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་
མངོན་འདོད་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་བསད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༠།༡༥།༢༠ ནང་དུ་
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ལག་ལེན་ར་ཉྱིད་ནས་འཁེལ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚོའ་ོཐོག་དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཁེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁྱིམས་དང་
ཁྱིམས་སྱིག་བསར་བཅོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ད་ེདུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པར་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། ས་ོ
སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་འདྱི་ཞུས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་།ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང། བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ད་ེར་དོན་འཐབ་རོད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཀྱི་བསགས་གཏམ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་པ་ལ། དེའྱི་ནང་ལ་ངར་ཤུགས་
མེད་པ་འདྲ་པ།ོ ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་དའེང་མར་ཏགོ་ཙམ་
དཔའ་ཞུམ་ཟེར་ནའང་རེད། མར་བབས་བསད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་
དརེ་ལན་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་མཐོང་སྣང་ད་ེཡངོ་གྱི་འདུག འདྱིར་འཐབ་རོད་པའྱི་སྙྱིང་
སྟབོས་དང་ངར་ཤུགས་ད་ེམེད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་དུ། དངོས་གནས་དྲང་གནས་དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་ཐགོ་ལ། ལྷ་མྱི་ཡོངས་རགོས་བང་སྱིག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་བསམས་ནས་ལྟ་ཡངོ་དུས། སྱིར་
བཏང་གསལ་བཤད་འདྱི་ས་ེཚན་གཉྱིས་ལ་ཕསེ་ནས། ཕྱི་མ་ད་ེརསེ་སུ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ིལས་བསམོས་སབས་སུ་འཆད་ཆགོ 
དང་པ་ོད་ེང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཙང་། དེར་གཞྱི་རའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་གསུངས་
འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ག་ོབ་འདྲ་པ་ོད་ེལྡགོ་ཕོགས་ལ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། གང་ལྟར་གསལ་བཤད་ད་ེ
ཉན་མཁན་ཚང་མར་ཏོག་ཙམ་ཡྱིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ར་ེབ་འདྲ་པ་ོད་ེཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་
ཉེན་ཁ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སྱིར་བཏང་ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་
སྟངས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མྱིའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་ལ་དྲྱི་བ་
སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱི་རའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་དེ་རལ་བཏོན་ནས་གསུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
གསུང་ཡོང་དུས་འདྱི་མ་གཏོགས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དམ། ད་ེའདྲའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཆགས་སོང་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཏོག་
ཙམ་དམའ་འབེབ་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདུག ཡྱིད་ཆེས་ཉུང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། དེར་བརྟནེ་ད་ེ
རྱིང་སྱིངས་ཆའམ་ག་ོསབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། རསེ་མའྱི་གོས་ཚོགས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། གཉྱིས་སན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཐོག་མར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
ལམ་སྟོན་གནང་བཞག་པ་དང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སྱི་མོས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དེ། ཡང་
དག་པ་ཡྱིན་པ་དང་ར་འཕྲདོ་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ངསེ་པར་དུ་སྣམོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ཀ་༣། ནང་དུ་ "ཉ་ེབའྱི་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་རྱིང་། བོད་ནང་ད་ེས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་
དྲག་ཆགས་ཡོད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་" ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཉ་ེབའྱི་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་རྱིང་ད་ེལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་



43 

བོད་ནང་དུ་སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གཏངོ་མཁན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ར་དནོ་འཐབ་རོད་ཐགོ་བོས་བཏང་ད་ེ
ས་བྱུང་མ་མོང་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་ཟརེ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་སྙམ། "བོད་ནང་ད་ེས་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད།" ཟེར་ན། དེའྱི་སོན་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ དང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་དརེ་ངསོ་འཛིན་བེད་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
ད་ེནས་ ཀ་༡༡། "གཞྱིས་བཞུགས་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་འབད་བརོན་ལྷད་མེད་གནང་བའྱི་ར་ེསྐུལ་ཞུ་གྱི་
ཡོད།" ཟརེ་ནས་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚ་ོལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་འདུག གཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་།ཤུགས་རྒྱོབ་རོགས་ཞེས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་
བཤད་ནང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ངས་དཔེ་ཉེན་འཚབ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་
བསད་ནས་དག་བོའ་ིམ་ེམདའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤུན་ཟླ་ད་ེཚོར་གཅྱིག་བོས་ཤོག གཉྱིས་བསོ་།ཤོག གཅྱིག་བ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡོད་
ཟརེ་རྒྱུའྱི་ཚགི་ད་ེཚ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་སྙམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་མྱི་རྱིགས་ལ་ལ་རྒྱ་ཅན་
གྱི་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སད་དང་། ཡྱི་གེའྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ལུང་དྲངས་ནས། ཉ་ེཆར་ན་གཞོན་ཞྱིག་
གྱིས་དྲ་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་གསུངས་འདུག རྒྱ་ནག་གྱིས་ལམ་སང་ད་ེཆབ་སྱིད་སང་ལ་བསྒྱུར་ནས་བཙནོ་འཇུག་བས་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་ཏཱ་ལའྱི་ལོག་སདོ་པའྱི་བརྒྱུད་སྐུལ་རེད་ཟེར་ནས་བཙནོ་འཇུག་དང་། ཁྱིམས་ཐག་མང་པ་ོགཅདོ་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་
ཙང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་ལྟ་བུ་གནང་ཡོང་ན། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་
རདོ་ལེན་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་། ཉེན་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཡུགས་སོང་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་། མ་
འངོས་པར་གསལ་བཤད་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བསགས་གཏམ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་མོལ་རྱིགས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་འཛེམ་ཟནོ་བདེ་དགསོ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ཀ་༡༣། ད་ཆ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་འདྱི་ཡང་གཞྱིས་བེས་བོད་
མྱི་ཐུན་མངོ་གྱི་འབད་བརནོ་ལ་བརྟནེ་ནས་ལམ་ལྷངོ་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེལམ་ལྷངོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་
བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཞྱིག་གནང་འདུག ངོས་འཛིན་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ངའྱི་ནམ་
ཞག་རྒྱུན་དུས་བསམ་སྟངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་རང་དབང་ཡདོ་མ་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་གདུག་རྩུབ་འགོ་ནས་བོས་
བཏང་ཆེན་པསོ་འབད་བརོན་བདེ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་འདྱིར་བཙུགས་ནས། 
གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་གྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་དང་། རྱིག་གཞུང་བཅས་པ་ར་བ་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། 
དའེྱི་མ་ེར་ོའདྲ་པ་ོད་ེསར་དུ་བཙན་བལོ་ནང་དུ་སོས་ནས། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་འོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་
བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བལོ་ནང་དུ་སྱིག་འཛུགས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེབསར་དུ་
གསོ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ངས་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གྱི་
སྱིད་ཇུས་ད་ེལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་གསུང་དུས། ར་བ་ཉྱིད་ནས་
མེད་པ་ཆགས་ན་བཙན་བོལ་ནང་དུའང་མེད་པ་ཆགས་དགོས་པ་འདྲ་པོ། རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིད་
ཇུས་དེའྱི་ཤུགས་རེན་ད་ེབཙན་བོལ་ནང་དུ་གང་འདྲ་སེབས་སམ། ད་ེངོས་འཛིན་གང་འདྲ་གནང་བ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ཀ་༢༠། ད་ེདྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་དང་འབེལ་ནས་རེད། དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་འགའ་གནང་སོང་། ད་ེག་
རང་ཡྱིན།  
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དའེྱི་འགོ་དེར། ངས་མར་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་བབས་འདུག་ཟེར་བ་དེའྱི་གཞྱི་ར་འདྱི་རདེ། "བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་ཀྱི་མཛའ་འབེལ་
ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པརོ་བརྱིས་ཏ།ེ རྒྱ་རྱིགས་མང་ཚགོས་ལ་འབལེ་གཏུགས་དང་།" དའེྱི་མག་ོདརེ། "ཕན་ཚུན་
འདྲ་མཉམ་དང་། བརྱི་མཐངོ་མཛའ་མཐུན། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན།" ཟརེ་ནས། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་འདུག གཞྱི་
རའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན། དབེ་
བ་ཏོག་ཙམ་དབེ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཆ་བཞག་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོལའང་རང་དབང་ཅྱི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༥ ཚང་
སོང།༽ ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དེ་རྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཞྱི་རའྱི་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བརདོ་བའྱི་ཐགོ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་།  
དང་པོ་དེར། ཐ་སྙད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་དང་། སྱིད་ཇུས་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་བར་དུ་"བྱུས་"དེ། ད་ལྟ་
འདྱིར་"ཇུས་" བྱིས་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་ད་ེགདམ་ག་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནམ་རྒྱུན་གཞུང་འབེལ་གྱི་ཐ་
སྙད་ད་ེག་རང་བྱུང་ན་ཡག་ག་མེད་འག་ོསྙམ།  
ད་ེནས་ ཀ་༡། དེར་དབུ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཞྱི་འགྱིག་ཡོང་བའྱི་ཐབས་བྱུས་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕན་ཚུན་
འདྲ་མཉམ་དང་། བརྱི་མཐངོ་མཛའ་མཐུན། བོད་རྒྱ་གཉྱིས་ཕན་ད་ེཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་ "རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་
འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་དང་། བརྱི་མཐོང་མཛའ་མཐུན། རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཐབས་ལམ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་གྱི་གསུང་བཤད་རེད། 
བས་ཙང་ད་ེཚརོ་ཚགི་འགེལ་ལམ་དནོ་འགེལ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ཀ་༢ ནང་དུ། བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཐོག་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ང་ོབོ་ཟེར་ནའང་རེད། དགོངས་དོན་དེ་
གསུང་བའྱི་སབས་སུ། ད་ེདང་འཕྲོས་ནས་མཐའ་མ་ད་ེལ་ "ཡོད་པ་སོས་མེད་རེད་" ཅེས་གསུང་བའྱི་སབས་དུ། དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་བྱུང་ནའང་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ (Political Signal) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བརྡ་སྟོན་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ན། གལ་སྱིད་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ཀ་༡༩ དང་ ཀ་༢༠ ནང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་དེ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་བསོད་པའྱི་
སབས་སུ། སེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེའདྲ་གསུངས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུང་དུས། ཕལ་ཆེར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགལ་བ་ཤུགས་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ། ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་འདོད་མསོ་རདེ་ད།ེ གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱིར་བཞག་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བེད་པའྱི་སབས་སུ། སེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བརོད་བས་ན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྒྱུན་
གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན་སྙམ།  
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ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ ཀ་༢༠། དེར་དྲན་ཐ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཡྱིན། ད་ེཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡྱིན་གསུང་དུས། གོང་དུ་ "རྒྱུན་གནས་ཐུབ་" 
ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱུན་གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་།  
ད་ེག་རང་གྱི་འོག་དེར་དབུ་མའྱི་ལམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཀ་༢༢། དེར་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
འགེལ་བཤད་སོན་པའྱི་སབས་སུ། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག་མ་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་གཙ་ོརྟྱིང་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་ལ་བཟུང་བ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་དང་། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་
འཇོག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་ཡྱིན་པ་བསྒྲུབས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་བསོད་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའྱི་
འགེལ་བརོད་བེད་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་འཆད་དགོས་ན་ང་ཚོས་འདས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་གེང་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གེང་བ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐོག་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕབེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  
ད་ེནས་ ཀ་༡། ནས་འཕྲསོ་ནས། ཀ་༣་༡། ད་ེལ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོའཛནི་པའྱི་
ཤེས་ཡོན་དང་། ནང་ཆོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཚིག་ད་ེཡག་པ་ོམེད་དམ། ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་གྱི་
ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། "རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་" ཟེར་བ་དང་། 
"ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་ཆོས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་"ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་ཀྱི་གོ་བ་ལོགས་ཀར་རེད་སྙམ། ད་ེགཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་སྟངས་གསུངས་པ་རདེ། བདནེ་མཐའ་གསལ་སྟངས་གསུང་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་དུ་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དརེ་ལན་འདབེས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ལག་བསྟར་ཕྱིན་པ་ནང་
བཞྱིན་དརེ་གདངོ་ལེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ང་ཚསོ་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཕག་ལནེ་ཕག་བསྟར་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེགསལ་
དགསོ་རདེ་སྙམ། བོད་ནང་དུ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད།ེ ང་ཚསོ་བས་བརྟན་བདེ་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་བདོ་
དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་རདེ་དམ་ཞ་ེན། བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ བདེན་མཐའ་གསལ་
རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འགན་ཞྱིག་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་། དཔརེ་ན། ཀྲུང་གོའ་ིཁྱད་
ཆོས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱིས་ཚད་འཛིན་བེད་སའྱི་གཞྱི་དེར་གཞྱི་བཞག་
པའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེར་ང་ཚོས་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་དེར་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདདོ་བྱུང་། ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་། སབས་བཅ་ོལྔའྱི་སབས་སུ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
ཕབེས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དའེྱི་སནོ་ལ་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་གསུམ་ལ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདྲའྱི་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕེབས་པའྱི་
ལམ་སོལ་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༥ 
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ལས་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་བྱུས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་
ནའང་། ད་ེགསལ་པ་ོཡོང་ཆེད་ཞ་ེདྲག་ཕན་གྱི་རེད་སྙམ། དརེ་བརྟནེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སནོ་མ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་དང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་། སྱིད་བྱུས། ལས་དོན་
བེད་ཕོགས་ད་ེའདྲའྱི་སང་ལ་གསལ་པ་ོཡོད་དམ་མེད། གསལ་པ་ོབྱུང་ངམ་མ་བྱུང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་
གེང་སོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་འདྱིའྱི་ནང་དོན་ར་ེརེའྱི་སང་ལ། འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་དང། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་དྲྱི་བ་དང་དོགས་པ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། གང་ལྟར་གསལ་བཤད་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་
གསལ་པ་ོཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དནོ་འག་ོའཛུགས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཞ་ེདྲག་ཡག་པ་ོའདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དེར། གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དནོ་འཁོད་སྟངས་དང་ཕེབས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ནང་
དོན་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་ནམ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་དེ། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལ་བལྟ་རྒྱུ་གཉྱིས་པོ་རེད། འདྱི་སང་ནས་གསལ་བཤད་བས་འདུག བོད་དོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་བཅས་དོན་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། བེད་བཞྱིན་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དང་། བ་འཆར་ག་ར་ེཡོད་པ། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིའཆར་སྣང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་འདུག དེ་
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྣེ་མ་ོབ་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་
མཁན་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་འཛིན་ས་ཞྱིག་དང་ལྟ་ས་ཞྱིག ས་ཁ་མ་སོང་ན་ད་ེའདྲའྱི་ས་ཐྱིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ཆགས་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སང་ལ་ག་ར་ེབྱུང་གྱི་རེད། གང་དང་
གང་བེད་ཀྱི་རེད། ག་ར་ེའགྲུབ་ཀྱི་རེད། ག་ར་ེའགྲུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངསོ་ནས་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་ཕབེས་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། འདྱི་མ་འོངས་པ་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ལམ་ལྷོང་དང་འགྲུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་ད།ེ ངས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་གཅྱིག་པུའྱི་ལག་ན་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཙ་ོབོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེབཏྱིང་ནའང་
རདེ། ལས་དནོ་ག་ར་ེབས་ནའང་། ད་ེཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཡངོས་རགོས་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཡོངས་རོགས། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་ལ་ཐུག་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་
དང་ལས་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་དང་མྱི་བེད་ད་ེབོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་དང་མྱི་བེད། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ་ོལ་བསམ་
བ་ོབཏང་དང་མྱི་གཏང་། ས་ོསོའ་ིདགའ་མྱིན་དགའ་མདོག་དང་ད་ེའདྲ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས། དེར་ཐུག་བསད་ཡོད་རདེ་སྙམ། 
བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། དརེ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བདེ་དགོས་པ་དང་། 
དརེ་མ་འོངས་པར་མཉམ་རུབ་བེད་དགོས་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོཆབ་སྱིད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བས་དང་མ་
བེད་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་བའྱི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་
ཐབས་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེདནོ་ད་ེལ་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིདགོངས་པ་བཞསེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། དེར་
ཐུག་བསད་ཡདོ་རདེ་སྙམ། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མཐངོ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེར། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སོ་སོ་ལའང་ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ཆེན་པ་ོའགོ་
ཡོང་དུས། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐོག་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་དང་། སོ་སོར་གདེང་ཚོད་ཀྱི་འདང་མྱི་འདང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ཏོག་ཙམ་གསལ་པ་ོགསུང་གྱི་རདེ་བསམས་བྱུང་སྟ།ེ དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ད་ེཙམ་གསལ་པ་ོམྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་བསྟུན་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་ཐོག་གསལ་པ་ོགསུང་དགོས་
རྒྱུ་ཞ་ེདྲག་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་བསམས་བྱུང་།  
ད་ེནས་གལ་ཆ་ཤོས་ཤྱིག་ལ། བ་ེབག་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། འདྱིར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཁོད་འདུག ཤོག་ངོས་ ༢ 
པའྱི་ནང་དུ། ཀ་༢། "ད་ེལྟའྱི་དཀའ་སེལ་མ་བྱུང་བར་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་ས་གཙ་ོབ་ོནྱི། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་
འཛིན་དང་། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སོར་ཆུད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པས། སབས་དུས་སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་དང་། འགྱུར་འགསོ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐབས་ཇུས་བསྒྱུར་བཅོས་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོས་མདེ་རདེ།" དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་ད་ེབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་འཛིན་དང་། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ད་ོསྣང་སོད་དགོས་པ། ད་ལྟའྱི་ཆར་
དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡདོ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བསམ་
བ་ོབཏང་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ། བསམ་གཞྱིག་བེད་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སང་ནས། 
བོད་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་བ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོའཛུགས་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ད་ེ
གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་རདེ། ད་ེཙམ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སོར་གྱི་
དོན་ཚན་ ཀ་༢༠ ནང་དུ། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སོར་དྲན་ཐོ་ཞྱིག་
གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཀོད་པ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་ས་མ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་སོན་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ། ལྷག་པར་དུ་ད་ེས་དང་མྱི་འདྲ་བ་བོད་
ཀྱི་ས་ཕོགས་ཡོངས་ལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་
གངས་ ༧༨ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་གཏན་འཇགས་སོབ་གྲྭར་བཏང་ནས། གང་ལྟར་བོད་མྱི་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་དང་། བོད་
བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དམར་ཤོག་གམ་ཀྲུང་ཧྭའྱི་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞེ་ཅྱིང་ཕྱིང་ཁོ་རང་
གྱིས་།ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མ་ཟད་ཁ་ོརང་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་བརྒྱུད་གདེང་ཚོད་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་ཚང་མ་ལུང་འདྲེན་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་ཤེས་པ་
ཞྱིག་དང་ཧ་མ་གོ་བའྱི་ཐོག་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག མཐ་ོས་ནས་ཁ་ོརང་གྱི་འཆར་གཞྱི་ངན་པ་དེ། ད་ལྟ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༥༠ དང་ལོ་ ༡༠༠ ནང་དུ་བོད་དེ་ར་མེད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐབས་བྱུས་སམ་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་དེ་།ཤེས་
བཞྱིན་དུ་བཟ་ོམཁན་གྱི་སྱིད་འཛནི་དརེ། ད་ལན་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཏོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། ངས་གཏོང་ཆགོ་གྱི་མ་
རདེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་བདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་ར་ེབ་གང་ཡང་མདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱི་བེད་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ལུང་དྲངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས། 
ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་ལ་མཚན་སད་ཚད་ལས་བརལ་བ། ཉེ་ལམ་མཚན་སད་།ཤུགས་



48 

ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་༸སབས་མགོན་རྱིན་པའོ་ིཆའེྱི་ཡང་སྱིད་ཐགོ་ཐབས་བྱུས་ངན་པ་བཏྱིང་བ་ད་ེཤེས་
བཞྱིན་དུ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་སྱིད་འཛིན་ཟེར་ནའང་རདེ། སྱིད་དབང་སེར་གཅོད་པ་མྱི་ད་ེལ་ར་ེབ་གང་ཡང་མེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱུ་མཚན་དུ་མའྱི་རནེ་པས་ད་ལན་དྲན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ད་ེའབུལ་ཐུབ་མ་སོང་ཟརེ་དུས། ཕལ་ཆེར་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་གསུང་སྟབས་བད་ེབ་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ས་ོསོས་ཚདོ་དཔག་བདེ་དུས། ད་ལྟའྱི་
ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལན་གང་འདྲ་བདེ་ཀྱི་འདུག ཐག་རྱིང་པ་ོམ་ཕྱིན་
ནས། ང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གྱིས་སྱིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདྱིང་གྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གང་པ་ོ།ཤར་ཕགོས་
ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ང་ཚ་ོནུབ་ཕོགས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འག་ོས་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་གྱི་འདུག ངའྱི་ཤེས་རྟགོས་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག གཞུང་དང་མྱི་སྣ་ཐུག་འཕྲད་བ་
རྒྱུའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་སད་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་
སོམ་གཞྱི་འོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྟབས་བད་ེཔ་ོཞེ་དྲག་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའྱི་
ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་། མཐའ་མར་བོད་མྱི་རྱིགས་ཐོག་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེབོད་མྱི་
རྱིགས་ལ་ཡོད་རེད། ངས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བསྟུན་དགོས་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་རང་ཚོ་རང་ལ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གང་འདྲ་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ངས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ད་ེད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་སེབ་
ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེང་རང་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ཀ་༢༢། ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེཆར་བདོ་ཀྱི་གོགས་པ་ོམའ་ེཁལེ་ཝན་ཝལཊ་ཝན་པ་རག་ (Michael van Walt van 

Praag) གྱི་དབེ་ཀྱིས་གཙསོ་པའྱི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་ད་ེང་ཚསོ་འཛནི་དགོས་པ་དང་། བོད་རང་བཙན་
གྱི་གནས་བབ་ད་ེཤེས་དགོས་པ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ད་ེརྒྱའྱི་ཁོངས་སུ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འཁྱོག་བཤད་དྲྱིལ་བསགས་
དརེ་ང་ཚསོ་གདོང་ལེན་བཅག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ད་ེསའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའང་
འདྱིར་བཀོད་པ་དརེ་ངས་དགའ་བསུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེདངསོ་གནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་བ་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བདག་དབང་ད་ེབངས་པ་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་ལ་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་རེད་ཟེར་དུས། དངོས་གནས་ག་ོརྟོགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་
ས་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཀྱི་སྣ་ེམ་ོབ་ཚརི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཐགོ་ག་ོརྟགོས་
སལེ་དགོས་ས་རདེ། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་བཀའ་ལན་ཕབེས་ཀྱི་རདེ། ད་གྱིན་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་རྱིམ་ཐགོ་ས་ོསོའ་ིསེར་གྱི་ལངས་ཕགོས་ཞུ་ཆོག་གྱི་ཡོད། ཚིག་དེར་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་པ་བྱིས་འདུག དང་བངས་
ཞུ་གཏུག་པས་སེར་གྱི་མཉམ་ཞུགས་བེད་པའྱི་སབས་སུ་སེར་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེའཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་འདྱི་གསར་པ་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ང་འདྲ་པ་ོསྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་གནས་
ཐགོ་ནས་འག་ོདུས། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། གཞུང་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེག་པར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
ད་ེབཞྱིན་མྱི་སེར་གྱི་བསམ་བ་ོད་ེབཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆ་ེའདྱིས་སྲུང་སོབ་བདེ་ཡདོ་རདེ། འཆད་ཆགོ་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་རདེ།  
མཐའ་མ་དརེ། ངས་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཀ་༢༡། 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གལ་ཏེ་འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གསུང་རོགས་གནང་། 
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གྱི་འཕྲསོ་ནས། ངས་ཏག་ཏག་ག་ོཡོད་ན། དོན་
གཅོད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ད་ེཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ར་ཁྱིམས་འོག་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་སད་ཆ་ད་ེ
ལབ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་གསུང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སད་ཆ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་རབ་ཆེན་པ་ོརེད། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། དོན་
གཅདོ་ནང་དུ་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེཚསོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་པ་རདེ། ད་ེགསུང་བད་ེཔ་ོམེད་
པ་ཡྱིན་ན། གསུང་མཁན་དེའྱི་མཚན་འདོན་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་སྟབས་བད་ེཔ་ོམེད་ན་ལས་ཁུངས་ནས་མར་དོན་ནས་
རང་བཙན་གྱི་འཐབ་རདོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་
ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཆོག་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་རྒྱབ་ལོངས་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནས་སྟངས་ད་ེཚོ་མཁྱེན་དགོས་ན་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ག་རེ་ཞུས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་
དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོའདུག་ཟརེ་བ་ད་ེལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་བསམ་
ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོནས། 
སར་མ་ ༥ ཟྱིན་གབས་འདུག༽ 
མཐའ་མ་དེར། ཀ་༢༡། ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་གཞན་དང་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་
དབུས་སའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འབལེ་བ་འཛུགས་ཕོགས་ཐད་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ ཁ་སང་ང་ཚའོྱི་བཞུགས་མོལ་
ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། ཏན་ཏན་ད་ལན་ག་ོསབས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག ད་ེམཐུན་མོང་གྱི་འགན་ཡྱིན་
དུས་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བས་ནས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ད་ེཚད་མཐ་ོརུ་གཏང་རྒྱུ། ད་ལན་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་བེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་ 
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ཞྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་ཐོག་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ར་ཁྱིམས་ཁ་ལ་ཁྱེར་ནས། ཐ་ན་ར་ཁྱིམས་ནང་དུ་
གསལ་བསད་པ་དེའང་ལག་བསྟར་བདེ་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ངན་ཇུས་ཐགོ་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་འདུག ད་ེབཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་ཆར་གནས་ཚུལ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་འཆར་འབུལ་མཁན་བྱུང་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཆ་ནས་
བོད་ནང་དུ་ཆོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སད་ཡྱིག་གྱི་རང་དབང་མེད་པ་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཐ་ན་
བོད་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག།ས་ོསོའ་ིཕ་ས་ང་ོམ་ཤེས་པའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སབེས་བསད་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དེར་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་འྱི་ཆར་ཨུ་རུ་སུས་ཡུཀ་རན་ལ་
བཙན་འཛུལ་བས་པ་ད་ེལ་ "བཙན་འཛུལ་" ཞེས་ཚིག་བེད་སོད་གནང་བ་དེར་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་
རང་ཚ་ོབཙན་འཛུལ་རྱིང་ལུགས་འགོ་ལ་དཀའ་སྡུག་མོང་མཁན་གྱི་མྱི་རྱིགས་།ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། མྱི་རྱིགས་དེས་
དཀའ་སྡུག་ད་ེའདྲའྱི་འོག་ལ་མོང་མཁན་ཚ་ོལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་དགོས་པ་དང་། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་དཀའ་སྡུག་ཚོར་
རྒྱུ་དེ། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཙན་འཛུལ་བེད་མཁན་ལ་བཙན་འཛུལ་བ་
ངསོ་འཛིན་གནང་བར་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དྲག་གནོན་སྱིད་
ཇུས་ཐོག་ལྟ་སྟངས་དེ། ཧ་ཅང་རྣ་ོཔ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སབས་སུ་བབས་པར་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧོང་
ཀོང་དང་། ཐའེ་ཝན། བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བ་སོད་དེ་ཚོར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ིལྟ་སྟངས་སྡུག་ཅག་ཞེ་དྲག་ཆགས་
བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཆགས་བསད་འདུག "ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོསབས་དམ་
འཛིན་"ཞེས་བྱིས་གནང་འདུག ད་ེགནད་འགག་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའྱི་མཉམ་དུ་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་སབས་དམ་འཛིན་ཞུ་དུས། གོ་སབས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
རེད། གནད་དོན་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་རེད། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཉ་ེཆར་པ་ེཅྱིན་གྱི་ཨ་ོལྱིམ་པྱིག་ད་ེལའང་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚོས་ག་ོསབས་ད་ེདམ་འཛིན་བས་མ་ཐུབ་པ་ད།ེ ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེའང་སྱིད་སོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་དརེ་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་ལྟར། 
མ་འོངས་པར་ཐུགས་ལ་འཇགོ་རགོས་གནང་ཟརེ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུར། "ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་མཐུན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཞུ་གྱི་ཡྱིན་" ཞེས་བཀོད་གནང་འདུག སོ་སོས་ག་རེ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། བོད་མྱི་སྱི་བོ་གནམ་
བསྟན་ཡོངས། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་བཅས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ལ་
གནད་འགག་ཅྱིག་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་རྒྱུ་ནྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་སྙམ། ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་པ་མ་ཟད། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་མཚནོ་རྟགས་གལ་ཆནེ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡདོ་
པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ལྟ་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་
མཚུངས་ཤྱིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་ལ་དབ་ེ
འབེད་དང་། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཟུར་དུ་ཕྱིར་འབུད་པ། ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་ནང་དུའང་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
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ཏགོ་ཙམ་མ་བད་ེབའྱི་ལྟ་སྟངས་ད་ེལའང་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ལམ་སྟནོ་གནང་དགོས་པ་ཨ་
ཅང་ཅང་། མུ་མཐུད་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་ནང་གྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ། འདས་པའྱི་ལོ་ ༡༠ ཙམ་རྱིང་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མངས་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བལོ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བལྟ་ཡོང་དུས། སབས་ར་ེདངངས་སྐྲག་ས་ེདགསོ་པ་ཞྱིག 
བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ར་ེཟུང་ཞྱིག་ལ་ཐ་ན་དགོས་པ་ཟ་དགོས་
པ་ཞྱིག་འདུག རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་ང་ོགདོང་དང་མ་ེམདའ་མཐོང་མོང་མེད་པ། སོ་སོའ་ིཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་མཐོང་མོང་མེད་པ། 
ས་ོསོའ་ིཕ་མའྱི་ཡང་མཐོང་མོང་མེད་པ་ར་ེཟུང་ཞྱིག་གྱིས། ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་ལ་ང་ཚ་ོལས་ལྷག་པ་ཡྱིད་ཆསེ་ཆ་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག བཙན་བལོ་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་ང་ཚསོ་གཟབ་
གཟབ་གནང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་འཁོད་འདུག "རྒྱ་ནག་གྱིས་
ཡར་རྒྱས་དང་། བརྟན་ལྷྱིང་། མྱི་རྱིགས་མཐུན་སྱིལ་སགོས་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེབོད་དང་། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་གཞན་ལ་གཉའ་
གནནོ་དང་། བཤུ་གཞགོ་གྱི་སྱིད་ཇུས་གདུག་རྩུབ་ཅན་ཞ་ེཅྱིག་འཛིན་བཞྱིན་པ་" ཞསེ་འཁདོ་འདུག དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། སབས་རེར་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ། དངོས་གནས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་གྱི་འདུག་དང་། བརྟན་ལྷྱིང་འཁྱེར་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཐུན་སྱིལ་བདེ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། འདྱིའྱི་བཀའ་
མོལ་འགོས་འདྲ་པ་ོབསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེར་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁ་གཡར་བ་ཞྱིག་
རདེ་མ་གཏགོས་དངསོ་སུ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། མཁྱནེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་
མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། བོད་ནང་གྱི་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དནོ་ཁྱབ་བསགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་ནང་དུའང་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་གཏོང་དགོས་འདུག དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ བོད་ནང་གྱི་དཀའ་སྡུག་སོར་ལ་ཁྱབ་བསགས་གཏོང་
དགོས་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་ནང་དུའང་བོད་དོན་ཐོག་ག་ོརྟོགས་སེལ་དགོས་འདུག བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་
དུའང་ད་ེལས་ལྷག་ཙམ་བོད་དནོ་ཐགོ་ག་ོརྟགོས་སལེ་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཐའ་དོན་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལྟ་བ་ལངས་ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་གྱི་ཡྱིན་
གསུངས་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་གནང་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། བོད་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཁོང་ཚ་ོཚང་མ་ཚུར་མཉམ་དུ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
གནང་རགོས་གནོངས། ཕར་འབུད་རྒྱག་མ་གཏོང་རོགས། རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ། ང་ཚོའྱི་
གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་ནས་འབུད་རྒྱག་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་མ་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། སར་མ་ ༥ ཏག་ཏག་ལྷག་བསད་ཡདོ། 
  
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐགོ་མ་དརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ 
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ཡྱིན། དེའྱི་ནང་དུ་ ཀ་༡༤། ད་ེཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་ནས་རེད་འདུག འདྱི་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་རང་སེར་གྱི་
བསམ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་མཐོང་སངོ་། ངས་ཀང་འདྱི་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ཞྱིག་དང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་
འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་དུས། ངས་འདྱི་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། དེར་ང་
ཚོས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་བར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ལངས་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཟུར་ལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་དུས་བདནེ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ལ་རྒྱབ་
སོར་བེད་རོགས་གནང་དང་། ལུང་པ་གཞན་པའྱི་འཐབ་རོད་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་མྱིན་ཟེར་དུས། ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བསེབ་པའྱི་སབས་སུ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཕོགས་
གཞན་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་འདུག མ་འོངས་པར་ལམ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བདེན་
པའྱི་འཐབ་རོད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། འདྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་
གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
གྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞུ་གཏུག་ཡྱིན་ནའང་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་འག་ོབཞྱིན་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་འདྱིའྱི་སོར་དགོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང། འདྱིར་མ་
འཁོད་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱི་ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་
པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དཔེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུའང་ (US Policy Act) ནང་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
དའེྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ལངས་ཕོགས་དང་བཅས་པ་བཏོན་ཡོད་དུས། ལས་འགུལ་ད་ེའག་ོ
བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགདོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་སྙམ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ ཀ་༡༩། ད་ེལ་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་གཅྱིག་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་སུ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་ར་ེདགོས་རེད་ཅེ་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ (Clear and Concise) ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་སུ། དང་པ་ོང་ཚོས་གཞུང་གྱི་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སལེ་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་བས། 
དེའྱི་རེས་སུ་སོ་སོ་སེར་གྱིས་ག་རེ་ཞུས་ནའང་ཞུ་ཆོག་ཟེར་བ་དེ་རེད། ངས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་སེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ལངས་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཞུ་གཏུག་སེལ་བའྱི་སབས་སུ་ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  (Clear and Concise) ཞུ་གཏུག་ཞུ་ཕོགས་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མེད་ན། ད་ེནས་ང་ཚོས་
ཞུ་གཏུག་བེད་ས་ད་ེལ་ག་ར་ེཞུ་དགོས་རེད། འདྱི་བེད་རགོས་ཞུ་དགོས་རདེ་དམ། ཕ་གྱི་བེད་རོགས་ཞུ་དགོས་རདེ། ད་ེཏོག་
ཙམ་ཁ་གསལ་པ་ོདགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་ ཀ བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སོར་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉ་ེཆར་བཀའ་མོལ་གནང་ཟྱིན་པའྱི་ནང་དུ་གངས་ཐ་ོ
ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། གངས་ཐ་ོལ་གཞྱི་གཞག་རྒྱུ་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་
མཐོང་གྱི་འདུག གངས་ཐོ་ལ་མ་བལྟས་ན་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་བའྱི་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གངས་ཐོར་གཞྱི་
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བཅོལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན། གངས་ཐོའ་ིལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་བརམ་གྱི་
ཡྱིན་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ནང་དུ་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་སརོ་བཙན་བལོ་ནང་དུ་
ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཁ་གསལ་པ་ོཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཚར་སོང་ངམ། ལྷག་ཡོད་ན་རསེ་སུ་སར་མ་ ༢ ཙམ་ག་ོསབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།༽ 
ལགས་ས།ོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ 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་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་ལ་
ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། སར་མ་ ༢ ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་དུ་གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་
གསལ་བཤད་ནང་གྱི་ ཁ་༡༩། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (E-Governance) ཐོག་ཞུས་འདུག དེར་སེར་གྱི་བསམ་
ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད། (E-Governance) ཟེར་དུས་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་
བརྒྱུད་ལམ་ཐགོ་བསེབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་ཡྱིག་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་དྲ་རྒྱའྱི་ཐགོ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་
དུས། དེར་ཐུགས་སྣང་ཞྱིག་ངེས་པར་གནང་དགོས་འདུག་སྙམ། ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ལས་གཞྱི་དརེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འདས་པའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོའ་ིནང་དུ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཞུང་འཛིན་སྟངས་ལ་དབེ་བ་མང་པ་ོཡོད་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་ (Open Governance) ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་གཞུང་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ཡྱིག་ཆ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམ་
ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་གསོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་
ནའང་མང་གཙ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། ལྱིད་སྙོམས་སྟངས་འཛིན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་མང་གྱིས་
ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་མཐོང་རྒྱུ་ (Open Governance) ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བཙན་
བོལ་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ད་ེཆ་ེརུ་འགོ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ནས་བལྟ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོང་དུ་ཁྱྱིམ་མཚསེ་བཀུར་འསོ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མཉམ་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་གཙོས་གཟྱིགས་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་ལྟར་གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་
ཤག་གྱི་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བལོ་
བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུ་གསུམ་པ། སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ར་བའྱི་བེད་ས་ོལམ་སྟོན། དོན་ཚན་བཅ་ོལྔ་པ། བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བལོ་བའྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེཐབས། དའེྱི་ནང་ཚུད་བསད་འདུག བོད་ཀྱི་བདནེ་མཐའ་གསལ་
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ཐབས་དང་། བཙན་བལོ་ལ་སོད་པའྱི་རྱིང་ལ་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེཐབས་ཐད་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གང་ལྟར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་རདེ་འདུག  
ད་ེནས་ང་ལ་བ་ོབད་ེབ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞ་ེན། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོའ་ིདོན་ཚན་དང་པོའ་ིདགོངས་དོན་ལྟར། བོད་
ཀྱི་ར་དོན་ཟེར་ནའང་རེད། བོད་ཟེར་ནའང་རེད། མྱི་རྱིགས་ཟེར་ནའང་རེད། བསྟན་སྱིད་ཀྱི་སོག་ར་དང་ཀ་བ་དེ་༸སབས་
མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་རདེ། ཁངོ་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་བརྟན་རྒྱུ་དང་། ཁངོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་མྱི་མང་གྱིས་དབུ་འོག་དཔུང་འདགེས་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་ར་བའྱི་དམ་
བཅའ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསུང་བཤད་ནང་དུའང་གལ་ཆ་ེདོན་ཆ་ེརྱི་བའྱི་ཐོག་ནས་འཁོད་
བསད་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་སྙན་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་དེང་སང་བཙན་བོལ་ནང་དུ་གོད་ཁོག་ད་ེཏོག་
ཙམ་རྒྱགས། (Pass) འདྲ་མྱིན་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡོད། དྲ་ལམ་ད་ེདར། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བས་ནས། ཁ་ན་
ཡོང་ཚད་གཏམ་དང་། ལག་ན་ཡོད་ཚད་རྡ་ོབས་ནས། སོ་སོའ་ིསད་ཆ་ལ་འགན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འཁྱེར་མཁན། སྨྲ་བརོད་
རང་དབང་ཡྱིན་མདགོ་མདགོ་བས་ནས་ ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆརེ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས། དུས་
དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་འབེལ་ཡོད་བད་ེའཇགས་ཚན་པ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ོནན་པ་ོགནང་གྱི་
གསུངས་འདུག ད་ེལ་ངས་མོས་མཐུན་ཡོད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ག་པར་སོང་ནའང་། ཁྱིམས་མེད་ལུང་མེད་ཀྱི་
ལུང་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ད་ེདག་ལ་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་གྱིའྱི་བད་ེའཇགས་དང་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་དའེྱི་གས་ཐརེ་འདནོ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༤ ལོར་ཁྱི་
འདུ་ལ་གསང་བའྱི་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེན་སྦྲུལ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྦྲུལ་གྱི་མག་ོདེར་གཞུ་དགོས་རདེ། ད་ེ
འདྲ་སོང་ཙང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་དབང་ཐང་དང་། ཤུགས་རེན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་གདུལ་བ། རྒྱ་ནག་
གྱིས་ཐ་སྙད་འདྲ་མྱི་འདྲའྱི་ས་ོབཏགས། སྐུར་འདེབས་བས་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོབས་པ་དང་། མྱི་འབུམ་
མང་པ་ོབེད་སདོ་བཏང་ནས་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནའང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་
མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་ཉྱི་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཞྱི་བདེའྱི་དད་དཔོན་
དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་སྟོན་པ་ལྟ་བུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་སོན་མེ་ལྟ་བུ། གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སོག་ར་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་པ་
དརེ་གལ་ཆ་ེདནོ་ཆནེ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐོག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། གསལ་བཤད་ད་ེཡྱིག་ཐོག་ནས་
ཕེབས་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕ་རན་སྱི་སད་ནང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
(Les paroles s'en volent, les écrits restent pour toujours) འདྱིའྱི་དནོ་དག་གང་རེད་ཅ་ེན། ངག་ཐོག་ནས་སད་
ཆ་སྙན་པ་ོདང་། དོན་དག་ཡོད་མེད་གཅྱིག་གཉྱིས་བཤད་རུང་། བར་སྣང་གྱི་ལྷགས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཁརོ་འཇུ་ས་མེད་པ་
དང་། གང་ཙམ་ཞྱིག་ནས་བརླག་འག་ོརྒྱུ་རེད། གནད་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཕབ་པའྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་
སྟ་ེལོ་རྒྱུས་ནང་བསད་ཀྱི་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསུང་བཤད་ད་ེཡྱིག་ཐོག་གནང་བ་ད་ེདཔེ་མ་
སྱིད་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཕབ་ཡོང་དུས་གཟྱིགས་ཚུལ་དང་། གོ་བ་ལེན་ཕོགས་འདྲ་མྱིན་ཡོང་གྱི་རེད། དེའྱི་
ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་མང་གཙོ་རེད། དེ་ཡག་པོ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མང་གཙོ་
སྱིངས་ཆ་དང་། གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་གཟྱི་བརྱིད་རདེ་བསམས་བྱུང་།  
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ད་ེནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཡང་ར་ེཏུ་བཟུང་སྟ།ེ གལ་ཆ་ེདནོ་ཆནེ་ཐགོ་ནས་རྒྱུན་སོང་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག 
འདྱིའྱི་རྣམ་པ་ད་ེའཚ་ེམེད་ཞྱི་བ་དང་ཕན་ཚུན་འདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ར་བའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གཞྱི་འཛནི་ས་རདེ།  
ད་ེནས་མར་ཕྱིན་ན་ང་ོབ་ོཙམ་གྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་འདུག་ག ད་ེརྱིགས་ལ་མ་འོངས་པར་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གང་རེད་ཅ་ེན། ལམ་དབུ་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་། ལྟ་གྲུབ། དམྱིགས་ཚད། ཁ་ཕོགས། ད་ེདག་གཏྱིང་ཟབ་
མ་ོཞ་ེདྲག་ཡྱིན་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ག་ོབ་ལོག་གྲུབ་ཐགོ་ནས་ལམ་དབུ་མའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཞ་ེདྲག་ཅྱིག་མར་བསལ་འདུག་ཟེར་
རྒྱུ། དགསོ་མདེ་ཀྱི་ལབ་རྒྱུ་གངེ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རེན་ཆགས་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མེད་འག་ོསྙམ། ངས་འདྱི་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཡྱིག་ཆ་འགའ་ཤས་ཡྱིན་ནའང་། ང་
ཚསོ་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས་ཀྲུང་ག་ོགུང་ཁན་ཏང་ཟརེ་མཁན་ཡངོ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་བྱིས་འདུག ཡང་
མཚམས་རེར་ཀྲུང་གོའང་འབྱི་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་རྱིགས་ཆ་ཚང་རྒྱ་སད་རེད། བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རོམ་ཡྱིག་རྒྱ་
མཚ་ོནང་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་ནག་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཀྲུང་ག་ོཟེར་དགོས་པ་ངས་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ཀྲུང་ཧྭ་མྱི་རྱིགས་ཀང་ཟརེ་
དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་མྱི་རྱིགས་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། འདྱིར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་རྒྱ་སད་ཀྱི་ཐ་སྙད་བེད་སོད་
བཏང་ནས། རྒྱ་མྱིའྱི་བསམ་བོའ་ིབསབ་པའྱི་ཆ་ནས་དབང་བསྒྱུར་འགོ་ན་འག་ོརྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་མེད་འག།ོ དའེྱི་ཉནེ་ཁ་ཞྱིག་
ཡོད་རདེ། བས་ཙང་སོན་མ་སབས་ར་ེསོབ་དཔནོ་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་རག་ཡོད་རདེ་ད།ེ སད་ཡྱིག་
གྱི་རང་བཙན་རག་ཡོད་མ་རདེ་ཟེར་བའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། དརེ་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྱིད་གོག་ཚ་པ་ོཡོད་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱ་མྱིས་ཐ་སྙད་གང་གཏན་འབེབས་བས་པ་ད་ེབསར་ཟློས་ཡང་ཟློས་བ་རྒྱུ་མེད་ན་ཡག་པ་ོ
མེད་འག་ོསྙམ།  
ད་ེནས་དནོ་ཚན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཟརེ་བའྱི་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག (So called Chinese Minorities) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (So called)  ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ང་
ཚསོ་བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་"ཟེར་བའྱི་"ཞེས་བསྣན་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ། ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱ་
ནག་གྱིས་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ ༥༢ ཡྱིན་ན་ ༥༣ ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་བོད་མྱི་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གངས་
ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། ལོ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་དང་། རང་བཙན་ཡྱིན་པ། མྱི་རྱིགས་ཐ་དད་ཡྱིན་པ། རྱིག་
གཞུང་ཡོད་པ། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་གས་ོརྒྱུ་ཡོད་ན་གས་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ། རྒྱབ་ལངོས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
དུས། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལགས་ཁའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོ་མ་ཚུད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  ༼ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ད་དུང་སར་མ་ ༡ འཕར་མ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་
རེད་དམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སར་མ་ ༡ ནང་འཇུག་བསྡུ་
རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ  
ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་གནང་སོང་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེ
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་མྱི་འདུག་གསུངས་སངོ་། ར་བའྱི་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ་དརེ་གཞྱི་ཡདོ་པ་
ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་དོན་གཅོད་ཁག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་། གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་ཐོག་ལངས་
ཕོགས་བརྟན་པ་ོ (Statement) ཆབ་སྱིད་ཀྱི་བསགས་གཏམ་ཐོབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་འཐེན་དང་ཐེན་
བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཡྱིག་ཆ་འདྱིའྱི་ཐགོ་དགོད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་སྟོབས་ཤུགས་ཆྱིག་སྱིལ་དང་། ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་ཟརེ་བ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རདེ། ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཤད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེབཤད་རྒྱུའྱི་
ནུས་པ་དེའང་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསོམས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། མཐུན་སྱིལ་ནྱི་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ར་བ་
ཡྱིན་ཟེར་ནས་བསོམས་ཤྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དོན་དག་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ཟརེ་བ་ད་ེབོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱིས་ར་ེབ་བརྒྱབ་ས་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕག་
ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་བབ་ལྷྱིང་བརྟན་གསུམ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། ཡང་འཛིན་སོང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་གྱི་འདུག་མདོག་མདོག ཁ་སང་ངས་གཅྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ང་ཚ་ོགོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པར་མྱིག་གཅྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་ཤས་ཀྱི་ནག་
པ་ོགཅྱིག་དང་། ཁ་ཤས་ཀྱི་དཀར་པ་ོཞྱིག དཀར་ནག་དབ་ེའབེད་ཀྱི་བསམ་བ་ོད་ེཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ན་ངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་འཛནི་སངོ་འདྱི་ལ་ཁ་གཏད་ཚགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛནི་སངོ་གྱིས་ཕག་ལས་གང་
འདྲ་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཡག་པོ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས། ད་ེལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་དེའང་སངས་རྒྱས་མྱིན་ཙང་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་ལའང་ང་རང་ཚོས་
སྟངས་འཛིན་དང་ལམ་སྟོན་བེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་འཁྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་འགྱུར་རྱིང་
མ་མང་གཙོའྱི་འཕེལ་རྱིམ་ལ་འགོག་རེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེཚོ་དངོས་གནས་ཐལ་ཆ་ཆེན་པོའ་ིཚིག་ཅྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག ཚིག་དེས་ས་འགྱུར་རྱིང་མའྱི་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་དང་། དེར་དད་འདུན་ཡོད་པའྱི་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། 
ག་ཚོད་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོར་ཚིག་ལ་མདའ་མདུང་མེད་ན། ཚིག་ཟེར་བ་ལ་མདའ་དང་། གྱི། འབར་ཛས་ 
(Bomb) ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་སེམས་ཐར་པ་སོག་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་བཤད་སོལ་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་
གོང་དུ་ཚགི་ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་ཕྱིར་འཐནེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བདེ་དགོས་རདེ་ཞུས་
མེད། ཕྱིར་འཐེན་བས་ནའང་འདྲ་འདུག མ་བས་ནའང་འདྲ་འདུག ང་ལ་ཁྱད་པར་རྐང་གཅྱིག་ཀང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ངས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་ཞེ་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕག་ལས་བས་པ་
ལས་བ་རྒྱུ་མང་པོ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་
བཀུར་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚའོྱི་འགན་འཁྱི་རེད། ཉ་ེཆར་གནད་དནོ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ཆསོ་བརྒྱུད་དེའྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕགོ་ཐུག་
ཞེ་དྲག་ཕྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཚིག་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བས་ནའང་འདྲ་འདུག མ་བས་ནའང་འདྲ་འདུག ཕྱིར་འཐེན་མ་བས་
ནའང་ཆསོ་བརྒྱུད་ད་ེརྱིགས་ས་ོལ་ོརདེ་སར་ཡངོ་ནས་ང་ོརལོ་བདེ་ཀྱི་མ་རདེ། ཟས་བཅད་ང་ོརལོ་བདེ་ཀྱི་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་
སེམས་ལ་ཕོག་ཐུག་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ང་ལ་སེམས་
འཚབ་ཡོད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སང་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འདས་པའྱི་མྱི་ལ་ོ ༣༠ རྱིང་ལ། དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༤ ལོར་བོད་ཀྱི་གཞནོ་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་ད་ེབཏོན་ཡོད་པ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཆོལ་ཁ་སོ་སོའ་ིསྱི་འཐུས་འོས་གཞྱི་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་འོས་འཕེན་པའྱི་འོས་བསྡུ་བེད་དགོས་པའྱི་བསམ་
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འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལོ་ ༧ རེས་སུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་དེར་ངོས་
བཞེས་གནང་ནས་ལག་བསྟར་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་སབས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ད་ེལ་འབེལ་བ་སྤུ་ཙམ་ཡོད་མ་
རདེ། གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་སབས་ད་ེདུས་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ད་ེལ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རང་སོར་གཞག་རྒྱུ་
མ་གཏོགས། ད་ེལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་རྐང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ངས་གོང་ན་ཞུས་པ་
ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་འོས་མྱི་ཁོངས་ལ་བ་ཆེན་དང་། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལོ་ན་རན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་ཁྱེར་རེད། འདྱི་
ཁྱེར་ནས་ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་མང་གཙརོ་འགོག་རནེ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ། འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། དཔརེ་ན། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ད་ལྟའྱི་ཟང་ངྱི་ཟྱིང་ངྱི་ལ་དགའ་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ལོར་ཆོས་བརྒྱུད་འདྱིའྱི་འོས་མྱི་གོང་རྱིམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ད་ལྟ་ཡར་ལང་ཡོང་དུས་འོས་གཉྱིས་
ལས་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་ར་ེབ་ཡོད་མ་རེད། ཆགས་གཞྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡང་མེད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་ལས་མ་དག་པའྱི་ལུས་དེར་ལས་མ་དག་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་སེ་དགོས་ཁེལ་བ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ད་ལྟ་ལང་
མཁན་གྱི་མྱི་ད་ེམ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། སབས་ད་ེདུས་འོས་མྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེམང་གཙོ་
འཕལེ་རྱིམ་ལ་འགོག་རེན་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེརྱིགས་ཆ་ཚང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ས་ོནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན་བསམས་པ་དང་། ཆསོ་བརྒྱུད་ཁག་ད་ེཚ་ོབཙན་བལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་
དུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དོན་
རྟགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་བ་
ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་མཉམ་འབེལ་ལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ང་རང་ཚ་ོརུག་
རུག་བདེ་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ། མ་གཞྱི་ང་རང་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན། རང་ཚུགས་མ་ཤོར་གཞན་སེམས་མ་དཀྲུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེངའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྱི་སེར་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་བརས་བཅོས་དང་ཁྱད་གསོད། གནས་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མག་ོསྒུར་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པའྱི་མྱིའྱི་ཀུན་སདོ་ད་ེཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ནས་བགོ་གེང་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་རསེ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཕབེས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་ཐོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
དནོ་ཐགོ་བག་ོགེང་ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། ཁ་སང་ངས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་
གོན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་ལནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསལ་བཤད་
ནང་དུ་ག་ར་ེགསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བསྱི་ཚགས་སོར་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་
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ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་བས་ོརྒྱུ་ཐད་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། སོན་རྱིས་ཕྱིན་ཚར་དུས་བས་ོགཞག་བེད་ཤག་ཤག་
འདྲ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེདུས་དགག་པ་བརྒྱབ་མ་སོང་། དེར་ཆེད་མངགས་དགག་པ་བརྒྱབ་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ད་ེཚདོ་དཔག་ཡྱིན་ཙང་གལ་ཏ་ེདགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་ན། བཀའ་འཁོལ་
གང་ཐོབ་པ་དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆེད་དུ་
མངགས་ནས་དགག་པ་རྒྱག་མྱི་དགོས་བསམས་ནས། བསམ་ཚུལ་ཞུས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་
དགག་པ་བརྒྱབ་མེད། ད་དུང་བསམ་ཤེས་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་པའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་དགག་པ་
རྒྱག་དགོས་ན་བརྒྱབ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དགག་པ་མ་བརྒྱབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་དེ། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་སོར་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རདེ། ངས་ཚིག་བེད་སོད་མ་བཏང་བ་ད་ེའདྲ་ལ་འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་བསད་སངོ་། དྲྱི་བ་གང་དྲྱིས་པ་དརེ་ལན་བྱུང་མ་སོང་། གང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞ་ེན། ལ་ོལྔའྱི་རསེ་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་
དབེ་ཕྱིར་བསྡུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ལ་ོགསུམ་མཚམས་ ངས་ཚིག་ག་ར་ེབེད་སོད་བཏང་ཡོད་ཟེར་ན། ཉེན་བརྡའྱི་ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་
སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ཚིག་ད་ེཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཚིག་
ག་ར་ེབེད་སོད་བེད་དགོས་ཡོད་མེད་མ་དྲན་ཙང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ལ་ོགསུམ་རེས་སུ་མར་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་རདེ། ངས་ཚགི་བེད་སོད་བཏང་བ་ད་ེཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལ་ོགསུམ་པ་དང་བཞྱི་
པ། ད་ེནས་ལྔ་པར་དཔྱ་དེབ་ཕྱིར་བསྡུ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངའྱི་དྲྱི་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། སབས་ད་ེ
དུས་ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་མེད་ན་ལ་ོལྔ་མཚམས་དཔྱ་དབེ་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་གནོད་ཀྱི་
འདུག་ཟེར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་གོ་སོང་། གལ་ཏ་ེངས་གོ་ནོར་ཐེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཔྱ་དེབ་ཡར་བསྡུས་ནས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤེར་ལ་ག་ར་ེཕན་གྱི་ཡོད་རེད། མ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ལ་ག་ར་ེགནདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་རེད། 
དེར་ལན་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལབ་སོང་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཚིག་ད་ེགཅྱིག་
ཀང་བེད་སོད་བས་མེད། ཁ་སང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བས་སོང་། ཚིག་བེད་སོད་མ་བཏང་བར་
ལན་བརྒྱབ་བསད་སོང་། དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དེར་ཐ་ོམེད་པ་དང་། མ་དྲྱིས་པ་དེར་ཐ་ོམང་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ། དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་
གཏོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐོག་ནས་བེད་སོད་མ་བཏང་བའྱི་ཚིག་དེ་ཚོ་མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག 
མཚམས་རརེ་ས་ོསོས་བཤད་པ་དརེ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་མེད་ཙང་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་། ག་ོབ་ལེན་
ཕོགས་མྱི་འདྲ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེརྱིང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ལོ་ ༥ མཚམས་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་གསལ་བཤད་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནོངས། སྱིར་བཏང་
ངས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མཐོང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུར་ཕན་ས་རེད། ཕྱིས་སུ་ང་ཚོར་དྲྱི་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། གལ་ཏེ་འདྱི་དགོས་གལ་ཞེ་
དྲག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། རང་འཇགས་གཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
རྒྱུར། ལག་དེབ་ལང་ཁུའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། འདྱི་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ངས་དེབ་ལང་ཁུ་
ཁྱེར་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དུ་འག་ོདུས། སོ་ས་ོདངོས་སུ་བཅར་གྱི་ཡོད་དུས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཏེ་
ངས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱི་དཔྱ་དེབ་ཁྱེར་ནས་འགོ་དུས། ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་མྱི་ད་ེས་གནས་དེར་ཡོད་མེད་
བཀའ་རད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལའང་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག འབྲུག་ནས་ཕབེས་པའྱི་བོད་པ་ད་ེའདྲས་ཕྱི་
རྒྱལ་ལ་སེབས་ནས་ལ་ོལྔ་ཕྱིན་སོང་སྟེ། དཔྱ་དངུལ་འབྲུག་ནས་སོད་མུས་ཡྱིན་ཟེར་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ང་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། ངས་འགན་ཁྱེར་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་དེབ་ལང་ཁུ་དེ་ཚུར་ལེན་
དགོས་པ་དང་། མ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད། ད་ེརྱིགས་ལ་
གདངོ་ལེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དཔྱ་དེབ་བཟ་ོརྒྱུ་ཐད་རེད། བོད་པ་ཡྱིན་པ་ཁུངས་སེལ་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་ཕ་མ་གང་རུང་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་
པ་དང་། དརེ་དབེ་ལང་ཁུ་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་ད།ེ གལ་ཏ་ེབོད་ནས་ཐད་ཀར་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་པ་
ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་ཤ་ཚའྱི་ཐགོ་ནས་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་བཟ་ོའདོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཁསོ་བོད་པ་ཡྱིན་ཟརེ་དུས། ཁག་བརྟག་
དཔྱད་བས་ནས་བོད་པ་ཡྱིན་ཞསེ་བརདོ་དཀའ་བ་དང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་སྣ་ེལེན་ཁང་བརྒྱུད་ཕབེས་མེད་པར་སངོ་། ད་ེ
ནས་ཡྱིག་ཆ་ལེན་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ དཔརེ་ན། ཕ་གྱིའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག (Ration Card) འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་ནས་ཁ་ཐུག་སེབ་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚརོ་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་མ་གཏོགས་བསྟན་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་རདེ།  
ད་ེནས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། འབོད་བསྐུལ་དང་དྲྱི་བ་མཉམ་དུ་འདྲ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ཆ་
གཅྱིག་ལ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ར་འཕྲོད་པའྱི་རེས་སུ། བོད་པ་རང་ལོ་ ༡༨ ཡན་ག་ཚོད་ལ་དེབ་མྱི་འདུག མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེརདེ་འདུག མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དབེ་ལང་ཁུ་གསར་པ་བཟ་ོདུས་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥།༦།༡༠ ཡྱི་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་
དགོས་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ངས་སྱིག་གཞྱི་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། འགེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེབ་ལང་ཁུ་གསར་པ་བཟོས་པར་ལོ་མང་པོའ་ིདཔྱ་དངུལ་སོད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སདོ་མཁན་ཡོད་ན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རདེ། མེད་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
ལག་དབེ་ལང་ཁུ་ལ་རྱིན་ཐང་སེབ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་འདུག གནས་སའྱི་ལུང་པ་དེར་ཁྱད་པར་
ཞ་ེདྲག་འག་ོཡྱི་འདུག བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་མྱི་སེར་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ། ཁུངས་གཏུགས་ཆདེ་ལག་དབེ་ལང་ཁུ་
འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། དེའང་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་། བེད་སོད་བེད་མཁན་མྱི་དེས་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཚ་བས་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་དང་། སོ་སོར་ལུང་པ་དེའྱི་ཁེ་ཕན་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་བེད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་
ཚདོ་དཔག་ཐྱིག་གྱི་མ་རདེ། གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་ཡདོ་ན་ཤ་ཚ་སེབས་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡདོ་པའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Passport) རག་ཚར་ན་བོད་གཞུང་ལ་སྙེས་དགོས་
མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་སྟོན་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མ་གནང་རགོས་གནོངས། ད་ེམང་ཚགོས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ེནས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། བྱུང་མ་སོང་ཟེར་དུས་ངས་ཡོག་པ་ོཞྱིག་
མག་ོའཚསོ་མ་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ (AU) དང་འབལེ་ནས་ལན་སནོ་པའྱི་སབས་སུ། (AU) ཟརེ་
ན་ཨོ་སྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ནས་བཟོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། (IN)   ཟེར་ན་རྒྱ་གར་ནས་བཟོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ངས་དཔྱ་དེབ་ད་ེགང་ནས་བཟོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། ངའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་དེ། ང་རང་དཔ་ེམཚོན་དུ་
བཞག་ནས། ད་ལྟ་ངའྱི་དེབ་ལང་ཁུ་ད་ེ (IN) རེད། དཔྱ་དངུལ་འབབ་ད་ེཨ་ོསོར་འབུལ་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་མུ་མཐུད་ད་ེའདྲ་
ཕུལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ (AU) བསྒྱུར་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། གལ་ཏ་ེད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་རང་གང་མགོགས་བསྒྱུར་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
མཐའ་མ་དརེ། ད་ལྟ་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བའྱི་སབས་སུ་གཞུང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་མང་
ཆ་ེབའྱི་ག་ཆ་ནས་མར་འཐེན་ཆགོ་ཆོག་ཅྱིག་དང་། ཟླ་རརེ་མར་འཐནེ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་འཐེན་ཆགོ་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་ས་
ཡོད་མ་རདེ། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡར་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Income Tax) བསྡུས་པ་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། 
དངུལ་ལག་པར་རག་དུས་འཐནེ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་འཐནེ་ཚར་བ་རདེ། ང་ཚ་ོཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོད་མཁན་ཚརོ་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེཡོད་མ་རེད། མ་སོད་མཁན་ཚོར་སོར་སྲུང་བ་སད་བཏང་ནས་གཅྱིག་འཇུག་དགོས་རེད་དང་། གཉྱིས་འཇུག་དགོས་རེད་
ཟེར་མཁན་ཞྱིག་མེད་དུས། ངེས་པར་དུ་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་བེད་མཁན་ཚོ་ནས་ ཁྱེད་རང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་འདུག དཔྱ་
དངུལ་ཨ་ོསོར་ ༡༢༠ སོད་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁྱེད་རང་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་ོསོར་ ༦༠ སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་
བཀའ་རད་གནང་དགསོ་པའྱི་བཀདོ་ཁྱབ་གསལ་པ་ོཞྱིག་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། སནོ་མ་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་། ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་
པ་ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་མ་སད་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཐུགས་ཁག་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། ངས་ནན་ཏན་བས་ནས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱི་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། སོ་སོས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་ས་ོསོས་ཤེས་ཀྱི་རེད་པཱ། གོད་ཁོག་ལྟོགས་ན་སོ་སོས་ཁ་ལག་ཟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། ཕ་གྱིའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱིས་མ་གསུང་སོན་ནས་དཔྱ་དངུལ་ཆ་ཚང་ཕུལ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ལྟར་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་ལས་ས་རུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་རྡོག་རྡོག་འདྱི་རེད། འབེལ་ཡོད་ད་ོབདག་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་སོད་འདོད་
ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་དང་། སོད་འདོད་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་བེད་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་རོག་ག་ཚ་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག 
དེར་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Casual, Fulltime, Part time, 

Permanent) འདྱི་བཞྱི་པ་ོནས་གང་ཡྱིན་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མ་འངོས་པར་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་
པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ཆ་ཤས་ལེན་ཆོག་པའྱི་གོ་སབས་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་འདྱི་གལ་ཆེན་པོའ་ིནང་ནས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། དཔལ་འབོར་བརྒྱུད་ནས་ང་



62 

ཚསོ་ལས་འགུལ་དང་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ནས་མང་པ་ོཞུ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཡྱིན་ནའང་མ་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་
ལྟའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སར་རྒྱུན་ནང་བཞྱིན་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པས་
ཡྱིད་ཆསེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
 འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཕག་སལེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དང་། དའེྱི་ཐོག་དཔལ་འབརོ་བཀའ་
བནོ་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་མང་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་དུས། གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ངས་བསར་ཟླསོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་རང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་རང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་རང་
གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆ་
ཚང་རོགས་སོར་དང་། རྒྱལ་སྱི་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་བསད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་ཡང་ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་བེད་ཐུབ་པ་འདྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་ཡང་བསར་ཞུ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་བར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཆད་མེད་འབུལ་སོད་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་བཞུགས་མཁན་བོད་པ་མང་ཆ་ེབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕུལ་ནའང་མ་ར་ལ་ཞ་ེདྲག་ཕན་
རྒྱུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥།༥༠ ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་ཡོད་དུས། ཨ་རྱི་དང་། ཁ་ེན་ཊ། ཡུ་
རོབ། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གནས་སོད་བོད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དངོས་གནས་འབུལ་བཞྱིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་སུད་སྱིར་
བཞུགས་མཁན་བོད་པ་ཚོས་ཚད་ལས་བརལ་བའྱི་ཕག་དངུལ་ཞྱིག་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་དམྱིགས་བསལ་
བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོསོས་ལས་འགན་ཞྱིག་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་
མང་པ་ོཞྱིག་འབུལ་དགོས་བསམས་ནའང་ཕུལ་མ་ཤེས་པ། ལ་ོམང་ཕུལ་མེད་པར་སོང་དཔྱ་དངུལ་ཆད་ལྷག་གྱུར་བ་སེབ་
འབུལ་བདེ་དགསོ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེདང་ཚང་མ་ལ་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ དཔརེ་ན། སུད་སྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་
ན་དཔྱ་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅྱིག་ལ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ནའང་འབུལ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེདང་འབལེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀྱི་འདུག ག་ར་ེབས་པ་རདེ་ཅ་ེན། དངསོ་
གནས་བས་ན་འབུལ་མཁན་ཚོར་འབུལ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སུད་སྱིར་
གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་ཡོད་དུས། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་མྱིན་ན། 
ད་ེཚརོ་འབུལ་སའྱི་བརྒྱུད་ལམ་མེད་པ། དནོ་གཅོད་ལའང་འབུལ་ས་མྱི་འདུག ག་པར་ཕྱིན་ནའང་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེ
ཚརོ་ངསེ་པར་དུ་འབུལ་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག འབུལ་འདོད་ཡོད་མཁན་
ཚོར་འབུལ་ས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་མ་འབུལ་མཁན་ཚང་མར་འབུལ་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་དྲྱི་བ་གང་ཡང་མྱིན། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་དྲྱི་བ་འབུལ་
ཐུབ་པའང་ཡོད་མ་རེད་ལ། འབུལ་རྒྱུའྱི་དྲྱི་བ་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བནོ་ལའང་འབོད་བསྐུལ་རེད། ད་ག་
ནང་བཞྱིན་མ་འབུལ་མཁན་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལའང་ནན་པ་ོབས་ནས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ལས་ཀ་ཡོད་ན་ཡོད་པའྱི་འབུལ་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་མེད་ན་མེད་པའྱི་འབུལ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ས་ོསོས་ད་ོསྣང་དང་འགན་ཁྱེར་ནས་གང་ 
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ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་འབུལ་རོགས་གནང་། འདྱི་གཅྱིག་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལག་དེབ་སོན་པོའ་ིཐོག་དམྱིགས་བསལ་འཆད་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་
གཅདོ་རྣམ་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་བཅས་འགན་འཁྱེར་མཁན་ཚང་མས་ལག་དབེ་སོན་པའོ་ིཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་རགོས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚོའྱི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་གནད་འགག་ཅྱིག་དང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་
འདུག ད་ེནས་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ་ཚང་མ་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ལད་ཟློས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དུས་ཚོད་
བསྱི་ཚགས་ཐོག་ནས། ཚགོས་གཙསོ་ཚུར་གཟྱིགས་ཙམ་གཟྱིགས་ཙམ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་རསེ་སུ་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཕྱིར་འཐནེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱི་ཡང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། ཁ་སང་ས་གནས་ལ་བཅར་བའྱི་
སབས་སུ་མྱི་མང་དེ་འདྲས་ཨུ་ཚུགས་ཞེ་དྲག་བསོན་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་དེ་སོར་དགོས་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སོང། ང་ཚསོ་སོར་འདདོ་ཡོད། མྱི་མང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་སནོ་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་
རེད་ཅེས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་སབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ཕར་བཅར་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། 
ལམ་སྟོན་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞ་ེན། སྱིར་བཏང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། གཙོ་བོ་མྱི་མང་སོ་པོ་དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་དཔྱ་དངུལ་
འབབ་ཚད་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ ༥༨ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་ཁྱེད་རང་གྱིས་ད་ེལས་མང་བ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ན། 
ཟུར་དུ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་སའང་ལོགས་སུ་ཡོད་རེད། ག་ཚོད་གནང་ནའང་ཆོག་གྱི་རེད། ང་རང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་སོན་
མ་སོབ་གྲྭའྱི་སབས་སུ་ནས་སོར་ ༡༠༠ རེར་འབུལ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ངས་ལན་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། རྒྱ་གར་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥ ལོར་འབརོ་ནས་བཟུང་སྟེ། སབས་ད་ེདུས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ད་ེག་རང་
རེད་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་གཞྱི་ད་ེརང་འཇགས་རེད་འདུག ང་རྒྱ་གར་ལ་ཐོག་མར་སེབ་དུས་ཧྱིན་སོར་ ༢༠ ཅ་ལག་
ཞྱིག་དེང་སང་སོར་ ༡༠༠ ཆགས་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་ཉམ་ཐག་ད་ེཚ་ོཉམ་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་སེབས་བསད་ཡོད་
རདེ། ད་ེབདེ་དུས་ཉམ་ཐག་ཁངོས་སུ་མེད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་ ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ དཔྱ་
དངུལ་ལ་བརྟེན་དགོས་དུས། མ་འོངས་པར་འདྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༦ ནས་ ༡༧ ཆགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་དུས་དང་
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འཚམ་པའྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་དཔྱ་
དངུལ་འབབ་ཚད་ད་ེསར་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ན་སར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་བཟོ་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། གནད་དོན་དང་པ་ོད་ེཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་ཅྱིག་གྱི་ནང་དུ། གང་ལྟར་དོན་
ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ནས་མང་ཚགོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སལེ་གྱི་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། བད་ེསྡུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་སོང་ཙང་
ཉྱིན་གངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་བག་ོགེང་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། དའེྱི་སརོ་ལ་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་
ཟརེ་ནའང་མྱི་འདུག་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དབེ་ད་ེཆ་ེམཐངོ་ཡོད་པ་བཟ་ོམཁན་ད་ེསུ་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། སབས་བཅུ་གཉྱིས་དང་སབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་
སབས་སུ་བཀའ་བོན་ཁྱི་ཟུར་སབས་ར་ེམཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆེས་གདོང་ལེན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་
བཞག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཆ་ེམཐོང་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གནས་བསད་ཡོད་རདེ། གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སང་དོན་
ཚན་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་དུས་
སུ་བེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་སྙམ། ངས་དཔེ་མཚོན་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བཀོད་ཁྱབ་དེས་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་སེལ་སོང་
བསམ་པའྱི་འཚོར་སྣང་ཡོང་བ་ད་ེའདྲ་འདུག ངས་འདས་པའྱི་ལོ་དྲུག་རྱིང་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོ
བས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཆ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དཔེར་ན། ཁ་སང་བཀོད་ཁྱབ་དེའྱི་ནང་དུ་རང་བཙན་ལག་དེབ་གསར་བཟ་ོབེད་
པའྱི་སབས་སུ། བོད་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་དང་། བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། བོད་ནས་ཡོང་
མཁན་ཚསོ་སྣ་ེལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་བསྟན་རྒྱུ་ཡདོ་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ལ་ས་ེམཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་
སེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་སེལ་འགོ་ཡྱི་པ་རེད། གལ་ཏེ་སེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་མེད་པ་དང་། སྣེ་
ལེན་ཁང་མ་བརྒྱུད་མཁན་ད་ེཚོར་སོན་མ་ནས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། སྱི་མྱི་བརྒྱ་དཔོན་དང་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་བརྒྱུད་
ནས། ལ་ལུང་ཚན་གྱི་བརྒྱུད་ནས། ཆོལ་ཁ་གང་རུང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔང་པ་ོབས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་འབོར་བ་ལ་ས་གནས་
རང་བཙན་ཚགོས་ཚུང་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
བསད་ཡདོ་པ་རདེ། གནས་སྟངས་འདྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཀང་མཁྱནེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ང་ཚོས་ནོར་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོར་བཅོས་བེད་དུས་བོད་ནས་ཡོང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཆ་རེན་གཉྱིས་འབུལ་དགོས་རེད། སྣེ་ལེན་ཁང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་སབས་བཅོལ་ལག་འཁྱེར། (R.C.) ཡང་ན། 
(R.C.) དང་དེབ་སེར་པོ་གཉྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དན་རྟགས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནོར་བཅོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
བཙན་བོལ་ལ་སེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སེས་ཚེས་ལག་འཁྱེར་དང་། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ལག་འཁྱེར། ཡང་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཉྱིས་ཀྱི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ན། མྱིང་དང་ལ་ོརྒྱུས་ག་ར་ེབསྒྱུར་དགོས་ནའང་སོན་མ་ནས་བསྒྱུར་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
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དུས་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་ན་སྙམ། འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་གནང་ཡྱིན་
གསུང་གྱི་འདུག་སྟ།ེ འདས་པར་བས་པ་ད་ེཚ་ོམཐངོ་ཡོད་ན་སྙམ། གཅྱིག་ད་ེརདེ།  
ད་ེམ་ཡྱིན་པ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་བ་ཡྱིན་ན་ནརོ་བཅོས་བདེ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་མ་ནས་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་གཅྱིག་ད།ེ ཁ་སང་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཕ་མ་དང་ཕ་མའྱི་ཕ་མ་ཟརེ་བསད་པ་
ད་ེརེད། བཙན་བོལ་ནང་དུ་བཟའ་ཚང་ཁ་བལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སོན་
མ་མོན་ག་ོལ་སདོ་དུས་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱིས་རང་བཙན་ལག་དབེ་བཟ་ོདུས། ཕ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འགོད་དུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་འགེངས་ཤོག་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ལ་ོརྒྱུས་མཐུན་མྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕྲུ་
གུ་དསེ་མའྱི་མྱིང་བཀོད་ནས་ཡར་གཏངོ་དུས། ཕ་མའྱི་ལ་ོརྒྱུས་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་ཁྱེད་རང་གྱི་མྱིང་འཁོད་མྱི་འདུག ཕ་མ་
དའེྱི་ཕྲུ་གུ་རདེ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདཀའ་ངལ་རང་རདེ། གལ་ཏ་ེདཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ན། དཀའ་ངལ་
ད་ེསེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕ་མ་ཁ་བལ་ནས་ལྷོད་ལྷདོ་བས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་ོཔ་ོརྨ་ོ
མ་ོདང་། སྤུན་གཉེན་གྱིས་གསོ་སོང་བས་པ། ཨ་མ་མཐོང་མ་མོང་བ། ཕ་ལ་འབེལ་བ་མེད་ནའང་རང་བཙན་ལག་དེབ་བཟ་ོ
དུས་ངའྱི་ཕ་བཀ་ཤྱིས་ཡྱིན་ཞེས་འགོད་ཀྱི་རདེ། ཕ་བཀ་ཤྱིས་ཀྱིས་དཔྱ་དབེ་གསར་བཟའོ་ིའགེངས་ཤོག་ནང་དུ་ཁྱེད་རང་ཕྲུག་
ཡྱིན་པ་གསལ་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷག་རྒྱུ་ད་ེའདྱི་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  
 བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་བཞྱི་དང་བཅོ་ལྔའྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་སོད་མཁན་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
སེལ་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་དཔྱ་དེབ་གསར་བཟ་ོབེད་དུས་ཕ་མའྱི་མྱིང་དང་། བཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་བཅས་ཆ་ཚང་འགོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནང་དུ་བཟའ་ཟླའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་མ་རེད། ཕ་མའྱི་མྱིང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྟབས་བད་ེབ་ལ་སོ་སོའ་ིམྱིང་དང་། སེས་ལོ་སེས་ཚེས། ད་ེག་རང་རེད། 
དསེ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་སལེ་ཚར་བ་རདེ། ད་ེལས་འཕྲསོ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལྷག་བསད་པ་དང་སེལ་དགོས་པ་
ཞྱིག ང་འདྲ་པ་ོཚོགས་གཙ་ོལ་ོ ༦ བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེལས་འཕྲོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ལྷག་བསད་པ་
དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་པ་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ངས་དེར་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་
མཐངོ་སོང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེབཅུག་འདུག་ཅ་ེན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་ོ ༣ མམ་ལ་ོ ༥ 
རྱིང་མ་ཕུལ་ན། དཔྱ་དེབ་ཡར་ཕྱིར་བསྡུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་འདུག འདྱི་བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་
བསྡུ་དངུལ་གཞན་དག་གྱི་འབུལ་འབབ་ཁྱིམས་ཡྱིག་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་སེལ་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དེར་གཟྱིགས་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཆབ་སྱིད་ས་ེཚན་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཞག་ཡོད། 
འདྱི་ཤོག་གངས་ ༢༤༦ ལ་ཡདོ་རདེ། རྣམ་ཚོས་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ལབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་ལ་གནོད་ཉནེ་རང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་སྱི་ཚགོས་ལ་མཐངོ་མ་སྱིད་པ་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་མར་བཀླག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་བཅ་ོབརྒྱད་པ། དཔྱ་དངུལ་དང་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཆད་གསབ། ལ་ོབཅུ་བཅ་ོལྔའྱི་རྱིང་མ་ཕུལ་ན་ཆད་པ་བརྒྱབ་
རྒྱུའྱི་སད་ཆ་དེ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་གསེས་ ༢ པར། "སོན་མའྱི་འབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་ཚད་ལྟར་ཆ་ཚང་དུས་
གཅྱིག་ལ་འབུལ་འཐུས་དང་། ད་ེམྱིན་ ༢༠༠༣ བར་གྱི་འབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོབཅུའྱི་ནང་ཚུན་
བརྒྱ་ཆ་ཆ་བགོས་ཀྱིས་ལོ་ལྟར་དཔྱ་དངུལ་ཐོག་བསྣན་ཏེ་འབུལ་དགོས།" ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ནང་གསེས་ ༣ པའྱི་
ནང་དུ། "༢༠༠༤ ནས་བཟུང་དཔྱ་དངུལ་དང་ངསེ་ཅན་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་ཆད་གྱུར་ཚ་ེའབུལ་ཆད་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་དངུལ་འབབ་
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ཐགོ་ཆད་གསབ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་སེབ་འབུལ་ཞུ་དགོས།" ཞསེ་འཁདོ་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༤ བར་དུ་
ལ་ོ ༢༠ མ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༡ ལ་ཨ་སོར་ ༡༠༠ ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༢༠ ལ་ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ རདེ། ཨ་སོར་ ༢༠༠༠ ད་ེལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠ རརེ་ཆད་པ་བརྒྱབ་ནས་ད་ེསེབ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་དུ་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། 
གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་རདེ། ད་ལྟ་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་མཁྱེན་རྟགོས་དགསོ་པ་ཞྱིག་ལ། ནང་གསསེ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "ཡུལ་
དུས་གནས་སབས་དམྱིགས་བསལ་བའྱི་འོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ན། དཔྱ་
དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་འབུལ་གསར་དུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རྱིགས་ལ་དུས་བཀག་རྒྱས་བཅད་ཀྱིས་ས་མའྱི་འབུལ་ཆད་
ཆག་ཡང་གནང་འཐུས།" ཟེར་ཡོད་རེད། སོན་མ་ལོ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་མ་ཕུལ་ནའང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
དགོས་གལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ཁྱེད་རང་གྱིས་ལ་ོ ༡༥ རྱིང་ཕུལ་མྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ལ་ོལྔའྱི་སེབ་འབུལ་བོས་ཤོག་ཟེར་
རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་འདྱིར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་ལྟར། མང་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་
གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཆ་རེན་འདྲ་ཞྱིག་བཟོས་ནས། དེའྱི་བར་ལ་ལ་ོགསུམ་དང་། ལ་ོབཞྱི་མཚམས་ཉེན་བརྡ་བཏང་། ལོ་ལྔ་པར་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། ག་ར་ེལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གྱི་སྐུ་
དབང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསར་གཏདོ་བེད་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། གསར་གཏོད་ད་ེལམ་དང་། ལུགས་སོལ། ཁྱིམས་སྱིག་གང་ལ་
ཡང་མ་འགལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསར་གཏོད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། གནས་སྟངས་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་རྣམ་པ་
ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་སྙམ།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་དེ། ཕྲུ་གུ་སེས་པ་ནས་རང་བཙན་ལག་དེབ་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དང་། ཕུལ་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་
ཅེས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། རྣམ་པ་ཚོས་ཤོག་གངས་ ༢༤༦ ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་
ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་བཅས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་འབུལ་འག་ོབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
ག་ར་ེགསལ་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེབ། "རང་ལ་ོ ༦ སོན་པ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགསོ་པ་དང་།" བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཕྲུ་
གུ་ལ་ོ ༦ ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་དགོས་པ་དང་། བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེགསལ་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕྲུ་
གུ་གསར་སེས་ཚོས་བཟོས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་གསུངས་པ་ད་ེཚད་གཞྱི་གང་ལ་འཛིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་བཀོད་
ཁྱབ་དོན་ཚན་སུམ་ཅུ་ད་ེངས་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོང་མ་སབས་ནས་ལག་བསྟར་འག་ོབཞྱིན་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
དུ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་དང་། མ་གཏངོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས། དོན་བསྡུས་སའྱི་དནོ་ཚན་སུམ་ཅུ་ད་ེགཞྱི་ར་སོག་
ཡོང་དུས། དཔྱ་ཁལ་མ་ཕུལ་ན་ལ་ོལྔ་ལ་ཕྱིར་བསྡུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཚིག་འདྱི་ཉེན་ཁ་འདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་རདེ། འདྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་རང་པར་མ་རདེ། དཔརེ་ན། བཀའ་ཤག་གངོ་མ་བ་ོབཟང་སེང་གེའྱི་སབས་སུ། ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་
དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་མཐོང་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
སབས་སུའང་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ། མང་གཙ་ོརེད། མང་ཚོགས་ནང་དུ་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཟེར་མཁན་མང་པ་ོཡོད་
རེད། ད་ེཚོར་བརྡ་ལན་སད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཉེན་བརྡ་ལྟ་བུ་འདྱི། གཞྱི་གང་ལའང་འཛིན་ས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བས་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རང་སྣང་གང་ཤར་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་མ་བས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ ཁ་སང་འཕྲསོ་དརེ་ལན་ལྷག་བསད་ཡདོ་ན། དའེང་མཉམ་དུ་གསུང་རགོས་ 
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གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། ཁ་སང་འཕྲསོ་ལྷག་བསད་པ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་
ཡོད། སོན་ལ་འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁོམ་ས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཁོང་
གྱིས་མཁྱེན་པ་དེ་ཁོམ་ས་གངས་ ༢༤༦ འདུག་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེདག་དབུས་ས་གཞུང་ནས་བོགས་མ་ལེན་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་དམ། འདྱི་གསུངས་སོང་། དབུས་དང་ས་གནས་ལ་ས་ཆ་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ང་ཚོར་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སུད་
ཚོར་བར་གཡར་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་ད་ེའདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དབུས་ས་ནས་བོགས་མ་བང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སུད་ཚངོ་བ་ཚ་ོས་ཁུལ་མྱི་འདྲ་དང་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱི་སང་ལ་གནས་བསད་ཡདོ་
དུས། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་བ་ེབག་པར་དཔགས་པའྱི་དབུས་དང་ས་གནས་གཞུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལའང་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། སེར་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་འདྱི་རེད་དང་། ཐབས་ཤེས་འདྱི་རདེ་ཟརེ་ནས་ད་ལྟ་ཟརེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ས་གནས་ར་ེ
རའེྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་བ་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་ (Crore) ༡༥ ད།ེ ངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ག་ོབ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༥ ད་ེརྒྱ་གར་ལ་ཐད་ཀར་ལེན་
ཐུབ་ན་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གསལ་པོ་ཞུས་ན་མ་
གཏོགས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་དུ་ (Direct Funding) ཟརེ་བ་དརེ་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་ཆ་རནེ་ད་ེདག་
སྒྲུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག རྱིམ་པས་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བོད་མྱི་ཚོར་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་གོས་
ཚགོས་ནས་བཀའ་འཁོལ་སད་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དརེ་ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་
ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ཐད་ཀར་བང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ ༥ ཐད་ཀར་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འགོ་
འཛུགས་རྒྱུར་ཡག་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེས་ཐད་ཀར་བངས་བཞག་པའྱི་དངུལ་ད་ེགཙང་མ་ཞྱིག་
བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན། འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་དངུལ་ཐད་ཀར་བང་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་ད་ེཚོགས་པ་སོ་སོར་མྱི་འདྲ་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་དུ་ (Prime Recipient)  ཟེར་
གྱི་ཡོད་རདེ། ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་དང་པ་ོསད་ས་དརེ་ (Prime Recipient) ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་གཞན་སད་ས་དེར་ 
(Sub Recipient) ཟེར་ནས་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། (Prime Recipient) འཛིན་སོང་གྱིས་གཅྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། 
(Sub Recipient) འཛིན་སོང་གྱིས་གཅྱིག་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་
རདེ། འདྱི་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
གལ་སྱིད་ཁ་ཐུག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེརདེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཐུག་བེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་བལྟ་ཡྱིན་བལྟ་ཡྱིན་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་འོག་དརེ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་དརེ་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག དངསོ་གནས་བས་
ན་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་བེད་དགོས་ཡོད་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སོར་ལ་གསུངས་འདུག ཁ་སང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཡང་བསར་གོ་བསྡུར་བས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གནས་སྟངས་ག་ར་ེ
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ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཆ་ཚང་ཞུ་ཆོག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ད་ེརྱིང་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་ཞུ་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལན་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞྱིག་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཟུག་གྱི་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོའདུག  
ད་ལྟ་བསྱི་ཚགས་སོར་ལ་གསུངས་པ་དརེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། དང་པ་ོའདྱི་
ལག་བསྟར་བས་ནས་གྲུབ་འབས་གང་འདྲ་ཐནོ་གྱི་འདུག་བལྟས། མ་འོངས་པར་ས་མྱིག་ད་ེགཉྱིས་གཏོད་ནས་གྲུབ་འབས་ཞ་ེ
དྲག་ཐོན་གྱི་མྱི་འདུག་ན། ད་ེནས་ཡང་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་
ལས་བེད་གཉྱིས་བས་ོགཞག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཆ་ེརུ་ཐོན་
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆེ། མ་
འངོས་པར་ཕན་ཐགོས་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་སབས་ད་ེདུས་ག་ོབསྡུར་བདེ་ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ལོ་ལྔའྱི་སོར་ལ་དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཁ་སང་ངས་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་ཟེར་བ་དེ། འདྱི་ངས་མང་པ་ོམ་ཞུས་
ནས། དཔྱ་དངུལ་ད་ེཕུལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ད་ེཡོད་མདེ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དའེང་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་འབོར་ཞྱིབ་
བཤེར་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་བ་དེ་རེད། དཔེར་ན། མྱི་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁོའ་ིལག་དེབ་ད་ེཡར་མ་
ཕུལ་ནས་སོ་སོས་ཉར་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མྱི་འདས་གོངས་གྱུར་བ་ཧ་གོ་ཡྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་མྱི་འབོར་གྱི་
གངས་ཐ་ོདང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་རེད། དཔེར་ན། གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ཞྱིག་ས་གནས་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ལ་
གནས་སོས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གནས་སོས་བས་པའྱི་གངས་ཐ་ོདེའང་ང་ཚོའྱི་གངས་བཤེར་ནང་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། གང་ལྟར་མྱི་གསར་པ་སེས་པ་དང་། འདས་གོངས་ཕྱིན་པ། གནས་སོས་པ། དེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ས་གནས་སོ་སོ་ནས་ཏག་
ཏག་ཅྱིག་ (Computer)  ནང་དུ་འགེང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་དབུས་ཀྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་དུ་ད་ེབཞྱིན་གྱིས་
ཚུད་འགོ་རྒྱུ་དང་། ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེར་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརེར་མྱི་འབོར་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། གོང་ས་ེརེར་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཡན་ཆད་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་མྱི་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་དང་། མང་
པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ན་ལེན་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་བསམས་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གངས་བཤེར་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད་ནས་ལག་དེབ་རྒྱ་གར་ལ་བཞག་ཟེར་བ་ད་ེཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་
མ་རེད། སྱིར་བཏང་སང་གྲུང་བེད་པའྱི་སད་ཆ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། སོད་ས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད། དངུལ་ད་ེརྒྱ་གར་སོར་མ་ོསད། འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ཤས་གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། འདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ང་
ཚསོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བཞུགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་དང་
བངས་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ད་ེའབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་གར་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབབ་ད་ེཕུལ་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་
ཏག་བསད་ཡོད་མ་རདེ། རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡོང་འབབ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཚད་གཞྱི་ད་ེ
འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བསད་ནས་ལག་དབེ་རྒྱ་གར་ལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
ད་ེནས་བོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་དན་རྟགས་ད་ེས་གནས་ས་ོས་ོནས་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་འདྱི་བེད་དགོས་རེད། ཡང་ན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཚང་དགོས་རདེ་ཟེར་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཞ་ེདྲག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། དན་
རྟགས་སྟནོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་འདྲ་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་བདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་ 
གཞྱིའྱི་ནང་དུ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེག་རང་ད་ལྟའྱི་ལམ་སྟོན་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་མ་གཏགོས། བསྒྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་མེད།  
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དབེ་མདེ་པ་ག་ཚདོ་ཡདོ་མེད་གསུངས་པ་ད།ེ དབེ་མེད་པ་ག་ཚོད་ཡདོ་མདེ་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། དཀའ་ངལ་ཆ་ེ
ཤོས་ད་ེགངས་ཐ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། གངས་ཐ་ོཚད་ལྡན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འབུལ་མཁན་ག་
ཚོད་འདུག མ་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག དེབ་ཡོད་པ་ག་ཚོད་འདུག དེབ་མེད་པ་ག་ཚོད་འདུག ད་ེརྱིགས་བལྟ་ས་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟ་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོའདོན་ས་རག་གྱི་མེད་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་མྱི་འབོར་གངས་བཤེར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དརེ་ཐུག་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ལ་ོམང་དཔྱ་དངུལ་མ་ཕུལ་ནས་བསད་པ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་དབང་གྱིས་ཡྱིན་
ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་འཁྱིས་ལ་མེད་པ་དང་། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སད་ས་མེད་པ། དཔེར་ན། 
ས་ེཤེལ་ (Seychelles) ལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ལྷ་ོཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ་དནོ་གཅོད་ལ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཞན་དག་ཚོས་ལོ་སྟར་ཆགས་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད། 
དརེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་བར་དུ་དྲན་གས་ོའདྲ་ཞྱིག་བས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དསེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་
ཕན་ཐགོས་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་པ་རདེ་ད།ེ འདྱི་ལ་ཐུགས་དགོས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་ཁག་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདྱི་ལ་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞན་དག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་རདེ།  
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད།ེ ཁ་ོརང་གྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ནང་དུ་ (IN) འཁདོ་ཡོད་
པ་དང་། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡར་གནས་སོས་བས་པར་སོང་ཙང་། རེས་སུ་ (IN) ད་ེབརེ་པོ་རྒྱག་དགོས་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཚན་པས་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེའཛནི་གྱི་ཡོད་མདེ་ཤེས་
མ་སོང་། དངོས་གནས་བས་ན་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ཕར་སོས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་དེར་སོད་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཨང་གངས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་རྱི་ཡྱི་ཡོད། (IN) དང་། (AU), (NP), (FR), (US) ག་
ར་ེཡྱིན་ནའང་རེད། ཨང་ཀྱི་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Social Security Number) ཨ་རྱི་ལ་ཡྱིན་ན་མྱི་ར་ེརརེ་
ཨང་ཀྱི་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དབེ་ཀྱི་ཨང་ཀྱི་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གངས་ཐ་ོཞྱིག་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཨང་ཀྱི་དའེང་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་མཚུངས་བའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་དུས། ཡང་ (IN) 
ད་ེ (AU) ལ་བསྒྱུར་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། འདྱིས་ཁྱད་པར་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེ། གནད་དོན་ད་ེརྱིགས་དཔལ་
འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཚོར་སད་ཆ་བཤད་ནས་ཞུ་ཆགོ འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཕེད་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལས་ཀ་གང་ཚང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའྱི་དབེ་བ་འབེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་
འདུག གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ོབདག་ས་ོསོས་གང་གསུངས་པ་དརེ་གཞྱི་བཞག་པ་མ་གཏོགས། འདྱི་ལ་བཙན་བཀའ་
གཏོང་མཁན་འདྲ་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚོས་བཙན་བཀའ་གཏང་ཤེས་རྒྱུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ཁྱེད་རང་འདྱི་མ་རེད་
དང་། འདྱི་རེད་ཟརེ་ནས་ཨུ་ཚུགས་སོན་མཁན་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། བོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ་ིངོས་
ནས་དྲང་པ་ོདྲང་གཞག་དང་། དུས་ཐོག་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལ་ོགསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཟེར་བ་
དསེ་རགོ་ག་ཆགས་དགསོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུད་སྱི་ལ་བདོ་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔྱ་ 
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དངུལ་འབུལ་ས་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ས་གནས་ག་པར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་སུད་སྱི་དོན་
གཅདོ་ལ་འབལེ་བ་བས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། གལ་ཏ་ེཕ་གྱིར་དཀའ་ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོཁུངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
ཚུད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། དོན་གཅོད་ལ་ཐད་ཀར་འབུལ་རྒྱུ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་། ཡང་ན་
སུད་སྱི་ས་གནས་སོ་སོར་སྱིག་འཛུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་འདྲ་བས་
ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་རདེ་ཅ་ེན། སུད་སྱི་དང་ (Liechtenstein) གཉྱིས་
པོ་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་རེད། དེ་དག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དེ་ཚོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པོ་དེ། ས་
བགོས་རྒྱག་སྟངས་ཐོག་ནས་མ་ཚུད་པ་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མ་འོངས་པར་
གཅྱིག་གྱི་ཁངོས་སུ་ཚུད་པར་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ལག་དབེ་སནོ་པ་ོསོར་ལ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སརོ་ལ་གསུང་མཁན་སུ་ཞྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སངོ་། འདྱིའྱི་ཐད་དནོ་གཅོད་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་
བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། མ་འོངས་པར་ཁྱབ་ཆ་ེཞྱིག་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ཡོད་ཀྱི་ལག་དབེ་སནོ་
པ་ོབསྡུ་སྟངས་རེད། འགན་འཁྱེར་མཁན་ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན། ང་ཚ་ོབསམས་པར་དོན་གཅོད་སོ་སོའ་ི
ཁྱབ་ཁངོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕབེས་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་གཅྱིག་
གྱུར་ཞྱིག་གང་འདྲ་བཟ་ོཐུབ་ས་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་ཙང་། བོད་
རྱིགས་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ཕྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གོགས་པ་ོཁ་ཤས་།ཤྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ལས་ཀ་བདེ་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གོང་པ་
ཁྱྱིམ་མཚེས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། མྱི་ར་ེརེས་དེབ་སོན་པ་ོའབུལ་མཁན་མྱི་གངས་ ༥ འཚོལ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁོས་ཌ་ོལར་སོར་ ༥།༡༠ མ་གཏགོས་མ་སད་པ་ཡྱིན་ནའང། དེས་གངས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་
ར་ེབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོད་དུས། དརེ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དྲ་ཐགོ་ནས་བསྡུ་རྒྱུ། ད་ེགཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་འབད་
བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀོད་ཁྱབ་དེའྱི་ནང་དུ། མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་
གཉྱིས་དང་བཅུ་གསུམ་སབས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསར་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་
གསུངས་སོང་། གལ་སྱིད་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་རྱིང་པ་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་འག།ོ རྱིང་པ་དསེ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་
སེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སེབ་པའྱི་སབས་སུ། ལག་དེབ་
གསར་པ་བཟོས་མ་ཐུབ་པ་དང་། བཟ་ོབཅོས་བས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་གངས་ཐ་ོ
འདྱིར་ཁྱེར་མེད་མ་གཏོགས། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསད་ཡོད་པ་རདེ། གལ་ཏ་ེ
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༧།༢༠༠༨ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལ་བཟོས་བཞག་པ་དེས་དཀའ་ངལ་སེལ་གྱི་ཡོད་ན་། ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་
ནས་འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་བཟ་ོདགོས་རེད། དུས་ཚོད་ད་ེཙམ་ག་ར་ེབས་ནས་གཏོང་དགོས་རེད། ཚོགས་ཐེངས་ ༧།༨ ག་ར་ེ
བས་ནས་འཚོགས་དགོས་རེད། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཐུགས་སྣང་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༢༠༠༨ ལོའ་ི
བཀོད་ཁྱབ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་རེད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ བཀོད་ཁྱབ་གང་འདྲ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་གཏོང་བའྱི་
བཀདོ་ཁྱབ་གང་འདྲ་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོབསྡུར་གནང་དང་། བསྡུར་ནས་ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སྤུངས་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ཚིག་མ་བད་ེབ་ཡོང་སོད་
ཀྱི་འདུག ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ལེགས་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་
ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག སོན་མ་ནས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་གསུང་ཡོང་དུས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་བསམ་བོ་
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གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལས་ཀ་གསར་པ་བེད་དགོས་ནའང་མེད་ན། གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
གཏམ་རང་རང་ཟད་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གལ་སྱིད་དངསོ་གནས་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཕན་
ཐགོས་པ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཆ་ོག་ར་ེཡོད་རེད། དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༧།༢༠༠༨ ལོར་བཀོད་ཁྱབ་ག་ར་ེབཏང་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆ་རནེ་ག་ར་ེབཟོས་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལ་བསྒྱུར་བ་གང་འདྲ་བཏང་འདུག ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་བསྒྱུར་
བ་གང་འདྲ་བཏང་འདུག ད་ེཚོར་གཟྱིགས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྤུང་དུས། མང་ཚོགས་
ནང་དུའང་མགོ་སོས་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོནས་ཀང་ཡྱིག་ཆ་མ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ད་ེ
འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་དགོངས་མ་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འགན་བཞསེ་རགོས་གནང་ཞསེ་སནོ་མ་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་འདྱི་འདྲ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྟབས་
བད་ེརུ་བཏང་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་སནོ་མ་ནས་ཆ་རནེ་ད་ེཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་ལས་བདེ་གསར་འཇུག་བས་པ་
ཞྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སེབ་གཅྱིག་ལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་གསུང་དུས། ཡང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་མར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས། ཁྱེད་རང་ཨ་མའྱི་ཐ་ོནང་དུ་ཁྱེད་རང་བུ་ཡྱིན་ཞེས་འཁོད་མྱི་འདུག འདྱི་བེད་
དུས་ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་དགོས་པ། དེ་ཚོའྱི་ཆ་རེན་སོན་མ་ནས་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱི་ཡང་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ནང་མྱི་བྱུང་བ་ཞྱིག་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་ཟརེ་དུས། སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་གྱི་ནང་མྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་དང་སུ་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ང་ཚོས་འདྱི་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔྱ་དབེ་ནང་དུ་
འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་དེབ་ནང་དུ་ཞྱིབ་ཕ་ད་ེཉུང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། མང་ཚོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་
ཞྱིབ་ཕྲ་ཉུང་དུ་བཏང་བ་རེད། ཡང་ཞྱིབ་ཕྲ་ཉུང་དུ་གཏོང་དུས་ཉུང་དྲགས་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དརེ་གཞྱི་བཞག་ནས་གཅྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡདོ་རདེ། ད་ལྟ་ལ་ོརྒྱུས་ཉུང་རུ་གཏོང་དུས་འདྱི་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་སའང་མྱི་
འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ན་གཅྱིག་བེད་ས་མྱི་འདུག་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་འཆད་མཁན་ད་ེའདྲའང་འདུག གང་ལྟར་ག་ར་ེབས་ནའང་
རེད། མ་བས་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་འདྲ་པ་ོམུ་མཐུད་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་དང་འཚམ་པའྱི་གདོང་ལེན་
བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་འག་ོརྒྱུ་དེར་ང་ཚོས་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེར་གདོང་ལེན་བེད་ཀྱིན་བེད་ཀྱིན་འགོ་རྒྱུ་རེད། 
འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  སནོ་མའྱི་བདེ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ལྷག་བསད་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་སངོ་། དཀའ་ངལ་ལྷག་
བསད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་ངལ་ལྷག་བསད་པ་ག་ཚོད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བཀའ་འདྲྱི་
གནང་བ་ཡྱིན་ན་མཁྱེན་གྱི་རདེ།  
ད་ེནས་ལོ་ལྔ་དང་། ཆད་གསབ་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ངས་ཁ་སང་དེས་སྱིག་གཞྱི་འགལ་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆད་
གསབ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེས་ཆད་གསབ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ལག་དབེ་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
རེས་མ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ལག་དེབ་མར་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁྱེད་
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རང་གྱིས་དཔྱ་དངུལ་སོད་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་ལག་དེབ་སད་ཀྱི་མ་རེད། ཁྱེད་རང་གྱིས་ལོ་གསུམ་སད་མྱི་འདུག ལོ་བཞྱི་སད་མྱི་
འདུག ལ་ོལྔ་སད་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོམ་རདེ། འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ེནས་ཁྱིམས་དང་འགལ་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། ཁྱིམས་སྱིག་དང་གང་ཡང་འགལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རང་ལོ་ ༦ ནས་དཔྱ་དངུལ་སད་རྒྱུ་དང་། ཚད་འཛིན་ས་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གོ་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བཏང་ནས། ཕྲུ་གུ་སེས་པ་ནས་ཟླ་བ་ ༦ རེས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དེབ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། དངུལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཨང་ཀྱི་ད་ེརག་འག་ོཡྱི་རེད། རེས་མ་ལ་ོ ༦ སེབ་
དུས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལ་ོ ༣ ལ་བུ་བཅོལ་ཁང་ལ་འཇུག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག སོབ་གྲྭར་འཛནི་གྲྭ་དང་པོར་འཇུག་པའྱི་
སབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་དེའང་ག་སྱིག་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཚུད་པ། གང་རེད་ཅེ་ན། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོདེར་ང་ཚོས་གཞྱི་བཅལོ་དུ་འག་ོབ་ལ། གངས་ཐ་ོའདྱི་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་གང་རདེ་ཅ་ེན། ལ་ོ 
༦ མན་ད་ེཚོ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་མ་སོད་མཁན་ཚོ་
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོའ་ིནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་གངས་བཤེར་བདེ་
ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུའྱི་གངས་ཐ་ོད་ེདང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གངས་ཐ་ོགཉྱིས་གབ་མཚུངས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་འདྱི་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མྱི་ར་ེརེའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ལེན་དུས། གང་ཟག་གཅྱིག་དའེྱི་གནས་ཚུལ་
མ་གཏོགས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ནང་མྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀྱི་མེད་དུས། ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནང་མྱིའྱི་
གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞྱིག་ཤེས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་མེད་དུས། ད་ེའདྲ་བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་
པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀོད་ཁྱབ་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ནས་ཟླ་བ་ ༦ རེས་དཔྱ་དངུལ་ལག་
དབེ་བཟ་ོཆགོ་གྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ མ་འོངས་པར་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་དང་། དག་ེཞྱིག་ལ་བརྱིས་ནས་རེད་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་ཟླ་
བ་ ༦ ཡན་ནས་དེབ་བཟ་ོདགོས་པ་དང་། དངུལ་ཡང་བསྡུ་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ད་ེལོ་ ༦ ལ་
སེབས་ན་མ་གཏོགས་བསྡུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བཞག་པར་ལན་ད་ེཙམ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་བཅར་བའྱི་སབས་སུ། མྱི་མང་གྱིས་རང་བཙན་ལག་དེབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། 
ནོར་བཅོས་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ངསོ་ནས་ར་འཛནི་ལམ་སྟནོ་གསར་པ་ཕབེས་པ་དསེ་རནེ་
པས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་མང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་སྣང་ད་ེབྱུང་། དརེ་ 
ཐུགས་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་བཅོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འགེངས་ཤོག་འགེང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་
ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཕ་དང་མའྱི་མྱིང་འབྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ོདང་མ་ོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (Gender) ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་འབྱི་དགོས་མྱིན་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ལམ་སོལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་གནང་བ་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་
གཟྱིགས་ཕོགས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། སབས་རེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོ་དང་མོ་མ་ཡྱིན་པ། སོ་སོས་ (Gender) 

གཞན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་ད་ེའདྲ་ཡང་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་
གདམ་ག་གཞན་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་གནད་འགག་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ེནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་གཅྱིག་དང་། མ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Single Mother) དང་ (Single Father) ཁ་ོརང་ཚོས་ཕའམ་མ་མེད་པ་དེའྱི་མཚན་འགོད་འདོད་མེད་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་གས་ོཕྲུག་ད་ེཚོ་ལ་ཕ་མ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོརང་ཚོར་གདམ་ག་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
དགསོ་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་བསོ།  
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་གཅྱིག་དེ། རྒྱུན་ལྡན་
ནས་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་བསོམས་མཐའ་མའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་བཟ་ོམཁན་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཁག་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འབུལ་དགསོ་པ་ཞྱིག་དང་། བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་འབུལ་དགསོ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོར་གཅྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་སྐུ་ངལ་སད་སོད་
མཁན་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས། སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་མྱིང་འབོད་བས་མོང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེས་ནས་དཔལ་འབོར་དང་འབེལ་བའྱི་
དཀའ་ངལ་སོད་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ད་ེམཐ་ོཤོས་ནང་དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁ་ོ
རང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལོ་མང་སོན་བསགས་བསད་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་མྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གྱི་དཔྱ་དངུལ་འབབ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཐགོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་
ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་དཔྱ་དངུལ་དང་འབལེ་ནས་མྱི་ར་ེང་ོརེར་ལ་ོ ༡ 
དང་། ལ་ོ ༢། ལ་ོ ༣། ལ་ོ ༤ མཚམས་དྲན་གས་ོགནང་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོལའང་དྲན་གས་ོབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྲ་པ་ོཡོད་ན། 
འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། གལ་ཏེ་ཁ་ོཚོར་ཕག་དངུལ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་ཚོར་དྲན་གསོ་
གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཕེད་ཆག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་
ངལ་འདྱི་སེལ་བར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་མེད་དམ་སྙམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འགེངས་ཤོག་ནང་དུ་ཕ་དང་མ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གདམ་ག་གསུམ་པ་ཞྱིག་འཇགོ་ཐུབ་
ཀྱི་ཡོད་མདེ་གསུངས་པ་རདེ། ཁ་སང་འགེངས་ཤོག་གཏན་འབེབས་བས་ནས་གསལ་བསགས་བས་ཚར་བ་རདེ། གདམ་ག་
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གསུམ་པ་ད་ེརེས་སུ་གང་འདྲ་འཇུག་དགོས་འདུག་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གདམ་ག་གསུམ་ད་ེསྟངོ་པ་བཞག་ན་མ་གཏོགས། 
ཡང་ཕ་ོམ་ོམ་ཡྱིན་པའྱི་ཚན་པ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། དེང་སང་ (LGBTQ2+) ཞསེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་འདུག སོན་མ་
ཡྱིན་ན་ (LGBTQ) ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འོག་ལ་འཕར་མ་གཉྱིས་སེབས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་རྱིགས་ད་དུང་
མང་དུ་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། གལ་ཏ་ེའབྱི་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་ོསོས་གདམ་
ག་ཐགོ་ནས་བྱི་རྒྱུ་མ་གཏོགས། འདྱི་རང་ཟརེ་ནས་འགོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ།  
ད་ེནས་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་སད་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མཁན་སོར་རེད། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་ནས། དེར་ང་ཚོས་བསམ་ཞྱིབ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེག་
པར་ཐུག་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ད་ལྟ་སོད་ཐུབ་དང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོལྟར་ཁ་ེ
སང་བཟ་ོསོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདྲག་ཡོད་མ་རེད། མཉམ་འབལེ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ོའགའ་ཤས་གོང་
རག་བསད་པ། ཡང་ལོ་ ༡ ཁེ་བཟང་རག་དུས། ཁེ་བཟང་རག་པ་དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཡར་འབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྲ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༤ རྱིང་གོང་རག་བསད་པ་དང་། ལ་ོ ༡ གྱི་ཁ་ེསང་ད་ེནས་ཡར་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་ནས། ཚོང་ལས་སེ་ཚན་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་ནས། གལ་ཏེ་མ་
འངོས་པར་དརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོལའང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་མ་བས་པར་འག་ོས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་རེས་མའྱི་སབས་སུ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་ད་ེཚོ་བས་ནས་ཡར་
བཅར་ཆགོ་པ་གྱིས།  
དྲན་གས་ོཟེར་བ་ད།ེ ཕལ་ཆེར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྲན་གས་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་ད།ེ ང་ཚོས་ག་ར་ེཤེས་དགོས་
རེད་ཅ་ེན། ས་ེཚན་ད་ེདག་གྱི་རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཡོད་མེད་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཡོད་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྙན་
ཐོའ་ིནང་དུ་ཁ་ེའདྱི་རག་འདུག་དང་། གོང་འདྱི་རག་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༥ ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་
དུས། རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་པ་ཧ་ག་ོསོང་ན་དེར་དཔགས་པའྱི་ཁྱེད་རང་ཚོས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་། ཁྱོན་ཡོངས་ནས་མ་འོངས་པར་བརྒྱ་ཆ་དེ་ག་རང་འཇོག་དགོས་འདུག་གམ། 
བརྒྱ་ཆ་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་འདུག་གམ། ཡང་ན་འག་ོསྟངས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ཡང་ན། ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བསྡུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ། གང་རེད་ཅེ་ན། སྱིག་འཛུགས་ད་ེཚོ་ཆ་ཚང་མྱི་མང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཤ་སྟག་རདེ། ཁ་ེསང་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡར་སབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག མྱི་མང་ལ་མར་ཕན་ཐགོས་
ཀྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་མྱི་མང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤ་སྟག་ཡྱིན་དུས། ཡར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིག་འཛུགས་ས་ོསོར་ལྷག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་ལ་ཕན་ཐགོས་
པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཡང་འགྱིག་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཐག་བཅད་ནས་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། 
མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དེ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༦༡,༣༣༨,༨༣༠ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ཁ་སང་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོ་དེ་འགོ་ཕེས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གསལ་བཤད་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཡོད་གསུངས་སོང་། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
དམྱིགས་བསལ་ད་ེརེད། ད་ལྟ་མེད་ན་རེས་སུ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ལགས་སོ། རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དབུས་འོས་
བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འག་ོཕེས་ནས་བཞག་ཡོད།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་བསམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་
གཉརེ་བསམོས་སོར་ ༡༢,༦༦༤,༡༣༩ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༡༢,༦༦༤,༡༣༩ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེ
རའྱི་བསམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་ར་འྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་  
༥,༢༢༦,༧༨༨ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སོར་གཅོག་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོད་ཆསེ་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་ 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 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དགེ་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ཁ་པ། ཤེས་ཡོན་
དང་འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། དེའྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་སན་པའྱི་ལས་གཞྱི་ལ་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་ ཅ་པ། ཉམ་ཐག་བད་ེདོན་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་དུའང་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག གང་ལྟར་ཟུར་
བཀལོ་ནང་དུ་ན་གཞོན་རགོས་སརོ་ལ་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་འག་ོས་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག རྱིས་འག་ོ
ལོགས་ཀར་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ ར་ེའཁུར་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྱིན། ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་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་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤེས་ཡོན་དང་འཕྲོད་བསྟནེ་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ད་ེསོར་ 
༨༠༠,༠༠༠ རདེ་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་དང་པ་ོདརེ། ལས་འཆར་མྱིང་ད་ེལ། སོབ་ཡོན་དང་། འསོ་སྦྱོང་། ཟབ་སྦྱོང་ཟརེ་བ་
དེ་ལ་སོར་ ༡༠༠,༠༠༠ འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་།ཤེས་རྱིག་བསྟྱི་གནས་ཉམས་གསོ་དང་། རོགས་སོར་ཟེར་བ་དེ་ལ་སོར་ 
༢༠༠,༠༠༠ འདུག སན་སྦྱྱིན་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ལ་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ འདུག ད་ེདག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ར་ེར་ེའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དེའྱི་ནང་ནས་སོབ་ཡོན་དང་། འོས་སྦྱོང་། ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕལ་ཆེར་རྒྱབ་ལོངས་ ༢ པ་དང་ ༣ པའྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། 
དངུལ་འབོར་ཆ་ེབ་ད་ེལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སོར་ ༢༠༠,༠༠༠ དེ། ཤེས་རྱིག་བསྟྱི་གནས་ཉམས་གས་ོདང་། རགོས་སརོ་ཟརེ་
བ་དེ་རེད། འདྱི་ཕྱི་ནང་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། ཤེས་རྱིག་བསྟྱི་གནས་ཁང་ལ་རོགས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག དེ་ནས་སོར་ 
༥༠༠,༠༠༠ དེ། སན་སྦྱྱིན་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག སན་སྦྱྱིན་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ལས་འཆར་གྱི་ང་ོབ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་
འདྱི། ཚོགས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ལྟར་ཕྱི་ནང་ཚོགས་སྱིད་ཁག་བརྒྱུད་མང་ཚགོས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་སེལ་
རྒྱུ་དང་མཐུན་རནེ་བསྐྲུན་རྒྱུ། སབས་འདྱིའྱི་རྱིས་ལོའ་ིནང་དུ་ལས་དནོ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཇྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དརེ། སན་རྱིས་ཁང་
བརྒྱུད་སན་སྦྱྱིན་སན་སར་གོ་སྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཆེད་སོར་ ༣༠༠,༠༠༠ དང་། ཚོགས་སྱིད་གཞན་ནས་སན་སྦྱྱིན་ལས་འཆར་གོ་
སྱིག་ཞུ་རྒྱུར་སོར་ ༢༠༠,༠༠༠། ཕལ་ཆརེ་འདུ་འཛོམས་ད་ེའདྲའྱི་སབས་སུ་སན་རྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་ད་ེའདྲ་
ལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་འདུག  
རྱིས་འགོ་ ཅ་པ། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། ཉམ་ཐག་བདེ་དོན་བལྟ་སོང་ལས་གཞྱི། ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོ་དང་
དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའྱི་ག་ོབུར་དུ་ལྷག་པའྱི་ཉམ་ཐག་བཅས་ལ་དཀའ་སེལ་ཟེར་བ་དེ། ད་
ལོའ་ིརྱིས་ལ་ོནང་དུ་རས་གཅོང་དང་ཉམ་ཐག་ག་ོབུར་དཀའ་སེལ་དགོས་དངུལ་མཁ་ོསོད་ཞུ་རྒྱུ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་༌༌༢༠༢༡ ལ་
དངསོ་སངོ་སོར་ ༣༤༧,༠༣༨ ཕྱིན་འདུག ད་ལརོ་སརོ་ ༥༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཕལ་ཆརེ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་རང་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། གལ་སྱིད་ངས་ག་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་བསར་དུ་འདྲྱི་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་འབོར་བོད་མྱིའྱི་བདེ་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ ༡༌༤ སྱི་
ཚགོས་བད་ེདོན་ལས་གཞྱི། ཁ་པ་དརེ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོཆ་ཚང་ལ་སོར་ ༥༠༠,༠༠༠ ར་ེབཞག་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོ ཁ་པ། དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་དང་ནད་གཅོང་བད་ེདནོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱི་རའྱི་
འག་ོསྟངས་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚོར་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་དྲན་བྱུང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་
སོར་ ༥,༢༢༦,༧༨༨ སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། 
དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་བཀལོ་བསམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་བཀའ་འཁོལ་
རྒྱབ་གཉརེ་བསམོས་སོར་ ༣༢༡,༨༡༡,༢༦༠ རདེ་འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅགོ་གང་ཡང་མདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ༼ག༽ ལས་འཆར་དང་འབེལ་བའྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་ག་ོརྟོགས་ལས་
གཞྱི། འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ ༢། རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་ཟརེ་བ་དརེ། ད་ལྟ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལ་སོན་རྱིས་
བཀའ་འཁོལ་སོར་ ༥,༨༣༣,༠༦༠ རེད་འདུག གང་ལྟར་དེར་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ནང་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གང་ཡང་
ཞུས་མྱི་འདུག འདྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་བསད་འདུག 
ད་ལྟ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཁུར་བ་དེ། སྱིར་བཏང་སོན་མའྱི་ལས་གཞྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་པ་མེད་རེད་དེ། གང་
ལྟར་ལས་གཞྱི་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེའདྲ་སོད་དུས། དོན་ཕན་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་
དམ། གང་འདྲ་རེད། དེར་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དེར་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་
སགས་ནས། རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ནང་གྱི་ ༼ཉ༽ ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དེ་སོན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་འདྱི་ཐད་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལྟར་ན། ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་དུའང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལ་ལས་མཚམས་
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བཞག་པའྱི་གནས་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག སྱིར་བཏང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱི་གཅྱིག་
གསུངས་སོང་། ན་གཞོན་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕལེ་གཏང་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཀྱི་གངས་འབོར་ད་ེཉུང་དུ་གཏང་
རྒྱུར་ད་ོསྣང་མང་བ་ཞྱིག་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གོང་བ་དཀར་པོའ་ི 
(White-collar) ཕག་ལས་རང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་གྲུབ་ཆ་དེར་བསེབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཁྱོན་ནས་
བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དརེ་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་རང་གྱི་བརྒྱུད་ནས་སྱི་ཚོགས་ཁོད་ལ་ག་ོརྟགོས་སེལ་དགོས་
པ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ཟེར་དུས་མཐོང་ཆུང་བེད་ས་འདྲ་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་སནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་དང་། ཚོང་ལས་རམ་
འདགེས་ལས་གཞྱི་ཟེར་དུས་ཊམ་ཀ་གཅྱིག་གྱི་ཕགོས་གཉྱིས་འདྲ་པ་ོཆགས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་དྲྱི་བ་དང་པ་ོདརེ། 
ད་ེསོན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་
འབས་སོན་གྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལངས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོད་ན། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་སོན་དང་མ་སོན་ཟེར་དུས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། (Outcome)  དང་ (Output) ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཚོང་
ལས་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཚོང་ལས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི་འགྱུར་བ་ལ་བསྟུན་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། མཚམས་ར་ེཁ་ེབྱུང་གྱི་རེད། 
མཚམས་ར་ེགོང་གུད་རག་གྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གྲུབ་འབས་ (Output) ཟེར་དུས་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་
བས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརདེ་བསམ་གྱི་འདུག (Outcome) ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གང་འདྲ་ཚདོ་དཔག་ཐྱིག་གྱི་རདེ། 
བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ད་ེམུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་དང་འབལེ་ནས་གནད་དནོ་གཉྱིས་ཡོད། གནད་
དོན་དང་པ་ོདེ། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྲྭ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཀའ་འཁོལ་དང་་
གནས་སྟངས་མཇུག་སོང་གྱི་ཚུལ་དུ་འཁོད་བསད་འདུག ལས་གཞྱི་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཉྱིས་པ་ད།ེ ང་། བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཚན་པའྱི་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ལྟ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོའང་ལོ་གཞོན་པ་རང་རང་ཁེལ་བསད་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཚོར་བ་དེ་སེབས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག 
༸གོང་ས་མཆགོ་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ཐགོ་ཤུགས་སྣནོ་རྒྱག་དགོས་པ། ང་ཚ་ོའཛནི་སོང་དང་གོས་ཚོགས་ཕན་
ཚུན་ཡྱིག་འབེལ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་
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བཞྱིན་པ་རདེ་ད།ེ ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༠ ཡས་མས་ཤྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་མཆོག་སྐུ་མགོན་ལ་སད་གཏོང་
དུས་མགོན་ཤོག་ཅྱིག་འབོར་འདུག ཐོག་མར་ལྟ་དུས་དྷ་ཤོད་ནས་རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་སྐུ་མགོན་མགོན་ཤོག་ཅྱིག་
མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་འཁོད་མེད་པ། གཞུང་འབེལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱི་མགོན་བརྡའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཨྱིན་ཡྱིག་ཐོག་གཏོང་ཡོང་དུས། ད་ང་ཚོའྱི་ཕ་སད་ད་ེབདག་པ་ོགང་འདྲ་
ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་
གཞྱི་རམོ་མཁན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་བའྱི་སབས་སུ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་མཁན་ཚ་ོགཞོན་སེས་ལ་ོཆུང་བ་རང་རང་
རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ོཆུང་བ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆགས་བསད་
ཡོད་དུས་ཕ་སད་བདག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་འགན་ད་ེཚ་ོའཛིན་སོང་གྱིས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོས་ཕྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཕ་སད་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སད་ཡྱིག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེའདྲ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ནང་དོན་
ཨ་མ་ལས་ཀ་བེད་ས་ཁག་ལ་ཨྱིན་ཡྱིག་རང་པ་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སད་ཡྱིག་ཉམས་ཆག་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། 
མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ད་ོནན་པ་ོགནང་རགོས་གནངོས། ད་ེའབོད་བསྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་རང་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོཨང་ ༡།༤ སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་ལས་གཞྱི། ནང་གསསེ་ ཀ མ་སུ་
རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ལ་ཚོད་དཔག་བྱུང་དང་། སོང་དེར་སོར་ ༥,༥༠༠,༠༠༠ རེད་འདུག དེ་སོན་གྱི་ལོ་དེར་སོར་ 
༡༤,༠༠༠,༠༠༠ རེད་འདུག དེར་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག སོན་མ་སོང་དང་། བྱུང་ཡང་ད་ེག་རང་ཕྱིན་འདུག ད་ེབཞྱིན་
ནང་གསེས་ ཀ སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ལའང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༡ ལ་སོར་ ༡༥,༠༠༠,༠༠༠ རེད་འདུག ད་
ལན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལ་སོར་ ༦,༠༠༠,༠༠༠ རདེ་འདུག དེར་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེ
ལ་ཐུག་ཡོད་ན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་ང་པ་དེ་ཡྱིན། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི། འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ 
པའྱི་ཨང་ ༡། བུད་མ་ེནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སལེ་རྒྱུ། ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་དང་
འགོ་དེར་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་སྙམ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་རྨ་ོལགས་དང་། ས་ོ
སོའ་ིབཟའ་ཟླ། ཕྲུ་གུ། བུ་མོ། ཨ་ཅག་བཅས་སྱི་ཚགོས་ཁྱནོ་ཡོངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་བུད་མེད་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་
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ད་ེཚོའྱི་ནུས་པ་དང་། ད་ེཚ་ོལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་གུས་
བརྱི་དང་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲན་གྱི་འདུག གནད་དནོ་འདྱི་གཅྱིག་དང་།  
 འདྲ་མཉམ་ཐོག་སད་ཆ་འཆད་དུས་ དཔེར་ན། ཐ་མག་ཉེས་ཐ་དང་། ངན་གོམས་རྱིགས་བུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ལ་དངེ་སང་བུ་མ་ོཡང་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བུ་མ་ོཡག་པ་ོཡྱིན་པ་རང་ལ་བརྱིས་ནས། ད་ཏོག་
ཙམ་ཏོག་ཙམ་སེབ་ཀྱི་འདུག་ག ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ངའྱི་ཐོབ་ཐང་རེད་དང་། བུ་
འཐནེ་ཆགོ་སར་བུ་མོས་འཐནེ་མ་ཆོག་པ་ག་ར་ེརདེ། རདོ་པ་ད་ེའདྲའང་སེབ་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་འདྲ་མཉམ་གྱི་གནས་སྟངས་
དང་། བུ་དང་བུ་མོའ་ིགནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་རདོ་པ་ད་ེའདྲ་རྱིགས་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་དརེ་སེམས་འཚབ་ཀྱི་
གཞྱི་ར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ཨ་མ་ད་ེར་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཡྱིན་པ་དང་། ཨ་མས་ཕྲུ་གུ་ལ་འ་ོམ་སོད་
ཀྱི་ཡོད་པ། ཨ་མའྱི་སང་ལ་ད་དུང་རྡོག་ཁེས་འཕར་མ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུའྱི་སང་ལ་ (Cylinder) འཁྱེར་རྒྱུ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཕས་ཀང་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་རོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་འདྱི་གང་
སར་སྦྱར་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་ན། དེར་ང་ཚོས་བཟང་ཕོགས་རང་བརྱིས་ནས། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མ་
སེབ་པའྱི་དགོངས་བཞསེ་ངསེ་པར་དུ་གནང་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ཡག་སྡུག་ཚང་མ་འདྲསེ་ནས་བརད་རྒྱུའྱི་ལྡྱིངས་
ཆ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམས་པ་དང་། ཡག་པོའ་ིཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེ
གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་སྙམ། ང་ལ་ཚོར་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ཡང་འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོ
མ་ོའདྲ་མཉམ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་དང་། འདྲ་མཉམ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པ་ཚོར་གྱི་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ག་ར་ེབེད་དགོས་འདུག་ཅེ་ན། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་སོ་བདུན་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཆོལ་ཁ་ར་ེནས་འོས་བསྡུ་བས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་བཅུ་ར་ེསེབ་ཆོག་གྱི་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནས་འགོ་གྱི་དནོ་ཚན་ ༢ པ་ད་ེལ་ག་ར་ེཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བུད་མེད་གཉྱིས་ངསེ་པར་དུ་སེབ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་འཁདོ་
ཡོད་པ་རདེ། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་གཉྱིས་ངསེ་པར་དུ་སབེ་དགོས་རདེ་འཁདོ་པ་དསེ་མཐངོ་
ཆུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁེ་ཕན་ཞྱིག་སྐྲུན་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
ཞྱིག་བཞེས་ནས། དམྱིགས་བསལ་ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་ཡྱིན་པ་དང། བུད་མེད་ཀྱིས་ཞེ་དྲག་འཇོན་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། 
འདྱི་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་སྙམ། རྒྱབ་སརོ་ཞུ་མཁན་དང་པ་ོགས་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ཁ་སང་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གསུང་རོགས་གནང་། བགོ་གེང་འདྲ་པ་ོཞ་ེདྲག་
ཆགས་སོང་ན། དུས་ཚདོ་འགོར་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་སེམས་ཁལ་འདུག དུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ཉྱིན་ལ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་ལྷག་མེད་དུས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་དནོ་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ཟུར་འཛར་ ༥ པ་
དརེ་མ་གྱི་འགོ་ལ་ཟུར་འཛར་ ༤ པ་བཟོས་འདུག འདྱི་གཅྱིག་བཅོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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ད་ེནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡་༤ ནང་གསེས་ཇ་པ་ལ་འཚ་ོརྟེན་ཆེད་དུ་བུན་གཡར་ཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་འདུག འདྱིའྱི་སོན་ལ་
འདྱི་གང་འདྲ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་ན་བསམ་བསམ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཨ་རྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་འབོར་རྒྱུ་དེ། ད་ེསོན་གཅྱིག་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ 
པའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ཕར་ཕབེས་ནས་རགོས་དངུལ་ད་ེཐད་ཀར་འབརོ་རྒྱུའྱི་སང་ཤུགས་བསནོ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཨ་རྱི་ནས་རོགས་དངུལ་འབོར་བསད་པ་ད་ེལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༦ ནས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༧ བར་དུ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༧ འདྲ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབརོ་ན་ཆ་ཚང་འབརོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེམ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་འབོར་ན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཨ་རྱི་ཐེབས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་འབོར་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་
གཅད་རྒྱུ་ཉུང་ཤོས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རེད། དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༩ རདེ་གསུངས་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༩ རྱིས་བསོར་བ་ཡྱིན་
ནའང་། ཨ་སོར་ ༥༤༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཁ་ོཚསོ་གཅད་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག ཨ་སོར་ ༥༤༠,༠༠༠ བཅད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་
སོར་ ༧༢་༧༠ ནང་ལ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཕར་ཕེབས་ནས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་།ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དྲྱི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཕེབས་ནས་གཞྱི་རའྱི་ནད་ཡམས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་
གནང་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཟླ་བ་ ༩ ཟེར་དུས་ལ་ོ ༥ ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་མ་
སོང་ན་།ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ནས་ང་ཚོར་དཔལ་
འབརོ་གསར་པ་བཙལ་བཞག་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད། འདྱིའྱི་གངས་ཀ་ང་ལ་གསུང་རགོས་གནང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་འདྲ་པ་ོདེ། ཡོང་འཆར་དེ་ཡོང་འཆར་རེད། གཞན་མང་ཆེ་བ་འདྱི་སོན་མ་བཙལ་བཞག་པ། 
འདྱིའགུལ་སོད་བརྒྱབ་དང་མ་རྒྱག་ཐགོ་གསུངས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོཆགས་བསད་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་
ཤག་གསར་པ་ཕབེས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་འབརོ་བཙལ་བཞག་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་བརངས་ནས་མཚན་ཐ་ོཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་བདུན་ལྷག་བསད་ཡོད། ད་ེནས་གོ་སབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 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 དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡།༤ ནང་
གསེས་ཀ་དང་ཁ་གཉྱིས། སྱིར་བཏང་སོན་མའང་ངས་དོགས་འདྲྱི་དྲྱིས་མོང་བསམ་གྱི་འདུག མཚམས་ར་ེབོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭ་
ད་ེརྱིས་འག་ོཁག་ཁག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོདང་། འག་ོསོང་ཡང་ཁག་ཁག་བཏང་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོབཤད་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་སོན་ནས་ད་བར་རྱིས་འགོ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁུར་བསད་འདུག ད་ལྟའང་དོགས་པ་ལྷག་བསད་ཡོད་དུས་
བསར་དུ་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ལ་ད་ལོར་སོར་ ༥,༥༠༠,༠༠༠ ཁུར་འདུག ད་ག་ནང་བཞྱིན་སྱིར་སུ་
ཇ་སབོ་ཁང་ནང་ལ་སོར་ ༦,༠༠༠,༠༠༠ ཁུར་འདུག ད་ེཚ་ོག་ར་ེབས་ནས་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་དང་། མཚམས་ར་ེབོད་
གཞུང་སོབ་གྲྭ་དང་ང་ཚ་ོགཉྱིས་རྦད་ད་ེཁག་ཁག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོབས་པ། བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭ་ད་ེ།ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་
སུ་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོམང་པ་ོགནང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སནོ་མའང་དྲྱི་བ་བཏང་ཡྱིན་བསམས་བྱུང། དརེ་ངསེ་པར་དུ་ 
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དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག ངའྱི་དགོས་པ་ད་ེསེལ་འག་ོས་རདེ།  
ད་ེནས་འོག་གྱི་རྱིས་འག་ོང་པ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སོར་ལ་རེད། འདྱིའྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས། ༡ པ་ོ
དང་། ༢ པ། ༣ པ་མང་ཆ་ེབ་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སལེ་སོར་རེད་འདུག དང་པ་ོདེར་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠། དའེྱི་རསེ་ལ་
སོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠། དེའྱི་རེས་ལ་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་འདུག མང་ཆ་ེབུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་
སལེ་ཐོག་བཞག་འདུག དརེ་རྱིས་འག་ོགཅྱིག་བཞག་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མཐངོ་གྱི་འདུག རྱིས་འག་ོགསུམ་ཀར་བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བ་རང་རང་ཡྱིན་དུས། ད་ེལའང་སོར་ ༡,༠༠༠,༠༠༠ དང་། སོར་ ༡,༥༠༠,༠༠༠། སོར་ 
༡,༠༠༠,༠༠༠། ཧ་ལམ་སོར་ ༣,༥༠༠,༠༠༠ ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་འཇགོ་དགོས་དནོ་གང་ཡང་
མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བུད་མེད་དང་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཟེར་བ་ད།ེ བུས་
ག་ར་ེབས་ནའང་། བུད་མེད་ཀྱིས་ད་ེབེད་དགོས་པ། ད་ེཚ་ོབཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དར་བསད་ཡོད་དུས། ངས་དེར་ཕ་ོ
མ་ོའདྲ་མཉམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་མེད། བུས་གང་བས་པ་ད་ེབུ་མོས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ངས་ལྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་
འཆད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེར་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་སད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ངས་ངོས་ལེན་མེད། རྱིས་འགོ་གཅྱིག་ལ་མ་
གཏོགས་ངསོ་ལནེ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེབཞྱིན་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡།༤ ནང་གསེས་ཅ་པ་རེད། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱིས་ཚར་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་བསར་ཟློས་བ་རྒྱུ་མྱིན།  
དེ་ནས་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡།༤  ནང་གསེས་ཇ་པའྱི་ཟུར་འཛར་ ༤ པར་བལྟས་དུས། ༨ བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་
བརྒྱུད་རོགས་དངུལ་ཞལ་འདེབས་དེར་ད་ལོ་སྟོང་པ་བཞག་འདུག ད་ལོར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དོན་གཅོད་ཁག་
གྱིས་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་ཐུབ་པའྱི་འདེང་ཚོད་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཡྱིན་ས་རེད་སྙམ། དེའྱི་སོན་ལ་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཞལ་
འདེབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དོན་
གཅོད་ཁག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཞལ་འདབེས་རག་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། ཚོར་བ་ག་ར་ེབྱུང་
ཡོད་ནའང་། དརེ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡།༤ ནང་གསེས་ཏ་པ། བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི། དེ་རྱིང་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་ཁྱད་ལས་པ་ཞེ་དྲག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་ཁྱད་ལས་པར་
དགའ་པ་ོཡོད་མཁན་གས་།ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལོར་ཁྱད་ལས་པར་ལས་གཞྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྟོང་པ་སྟོང་རང་
བཞག་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཞ་ེདྲག་ཡྱིན། གཅྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གས་ོ
སོང་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱིན་ཟེར་གྱིན། རྱིས་འགོའ་ིནང་དུ་ཁྱད་ལས་པ་ཆ་ཚང་སྟོང་པ་བཞག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐད་
གསལ་བཤད་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་སནེ་པ་ཚ་རྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་སྲུང་སོབ་ལས་གཞྱི་ལ་དངུལ་མྱི་ 
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འདུག་གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐད་ཀར་
ལས་གཞྱི་རེད། རྱིག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེདག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ། ད་ལོར་རྱིག་གཞུང་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་དང་དེང་དུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། 
ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་དང་འབེལ་བའྱི་དངུལ་ད་ེཡར་སར་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ནས་འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་བྱུང་བ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། ད་ེས་ཨ་རྱི་
རགོས་དངུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་མྱིང་ཐགོ་སེབས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སེབ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་དངུལ་ལེན་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༩།༡༠ ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལེན་སོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལེན་སོད་དུས་ལྷན་ཁང་སོ་
སོར་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སད་ཆ་འཆད་དུས། ལྷན་ཁང་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་
འདུག ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། རགོས་ཚོགས་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་སད། བྱུང་འཛནི་ཚང་མ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱུང་འཛིན་ཆ་ཚང་གཉྱིས་རེར་ཉར་དགོས་པ། ས་ོསོའ་ིལྷན་ཁང་ལ་གཅྱིག་ཉར་
དགོས་པ་དང་། ཡང་ང་ོམ་ད་ེདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་གཏོང་དགོས་པ། ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་
དེབ་སེལ་བས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་བསྟན་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་བསགས་བཞག་པའྱི་དངུལ་ད་ེ
འག་ོསོང་གཏངོ་དུས། དེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ མ་གཏགོས་གཏངོ་ཆོག་གྱི་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརྟནེ་ནས། དངུལ་ཁག་ཅྱིག་ལེན་སྟངས་ད་ེདཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རའྱི་བརྒྱུད་ནས་མ་ཡྱིན་པ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བཏང་། ནང་སྱིད་ཡྱིན་
ན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བཏང་། ཤེས་རྱིག་ཡྱིན་ན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བཏང་། འཕྲོད་བསྟནེ་ཡྱིན་
ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་བཏང་ནས། ལྷན་ཁང་དེ་ཚོ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་དུ་ (Sub Recipient) བཟོས་ནས་
འགྱུར་བ་ཕྲན་བུ་ཕྱིན་བསད་ཡོད་པ་རདེ། སོན་མ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་གསལ་བསད་པ། ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ི
ནང་དུ་ཕར་སསོ་བཞག་པ་ད་ེའདྲའང་ཡོད་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཡར་ཐོན་ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་དང་། གཞོན་སེས་ལས་མེད་གཉྱིས་དང་འབེལ་བ་ཐོག་ནས་རེད། ཡར་
ཐོན ་ཚོང ་ལས ་རམ ་འདེགས ་ལས ་གཞྱི་འདྱི། ཨྱིན ་ཇྱིའྱི་སད ་དུ ་ དཔལ ་ལྡན་ཚོགས ་གཙོ ་མཆོག  (Tibetan 

Entrepreneurship Development)  ཟེར་བ་ད་ེརེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་མ་སེབས་སོན་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཡོད་བསད་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བ་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་སང་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། བཀའ་ཤག་སབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ནས་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའབལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཚོར་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ 
དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་འག་ོབཙུགས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་གཞྱི་གང་དང་གང་སེལ་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་དེས་མྱི་ག་
ཚདོ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་མེད། དངུལ་འག་ོསོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བསྡུར་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་པ་དང་། འབས་བུ་ཐནོ་པ་གཉྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་མཐངོ་བ་རདེ། ཚངོ་ལས་
རམ་འདེགས་ལས་གཞྱི་ལ་ཚོང་ལས་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོབསབས་པ་ཙམ་མ་གཏགོས། ཚོང་ལས་བསབས་བཞག་པ་དེས་མ་
འོངས་པར་ཚོང་ལས་རང་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས། འདྱི་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ 
(Outcome) ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་མ་སེབས་པར་སོང་ཙང་ཡར་ཐོན་
ཚོང་ལས་རམ་འདེགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིར་དེར་འགོ་སོང་མང་པོ་ཞེ་དྲག་གཏང་བསད་པ་ལས། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཐོག་
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ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཚོར་ལག་རལ་སྦྱོང་བརྡར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་སྦྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམས་ནས། ད་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་།ཤུགས་མང་བ་བརྒྱབ་བསད་ཡདོ།  
 ད་ེནས་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མཐངོ་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་
གར་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ལག་འཁྱེར་ད་ེཁྱེར་ནས་ས་ོསོར་ད་ེལས་དཔགས་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་མྱི་
རྱི་ཀ་སེབ་མཁན་ནང་ལ་སནོ་མ་ལག་ཤེས་ཤེས་མཁན་ད་ེཚ་ོའཇོན་པ་ཆགས་བསད་འདུག དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཀང་
ཡག་པོ་ཆགས་བསད་འདུག ཁོས་དཀའ་ལས་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལག་ཤེས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་དུས། (B.A.) དང་ 
(M.A.) ཐོན་པ་ལས་ཁོ་ཚོར་ག་ཆ་མང་བ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེར་མཐོང་ཆུང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་
རེད། སྱིར་བཏང་ལས་ཀ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མཐོང་ཆུང་བ་རྒྱུ་མ་རེད། ཞྱིང་ལས་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཁོས་
ཞྱིང་ལས་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་རྟེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོང་འབབ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོས་འདོད་མོས་
གཞྱིར་བཟུང་འཚ་ོབ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ལག་ཤེས་སྦྱོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོས་འདོད་མོས་ལྟར་
འཚོ་བ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྐུབ་སྟེགས་སང་ལ་ཡྱི་གེ་འབྱི་མཁན་ད་ེམཐ་ོབ་ཡྱིན་པ་དང་། ལག་ཤེས་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ལ་
མཐོང་ཆུང་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་སང་ལམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་འཆར་ཅན་གྱི་སོབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་དང་། ལག་ཤེས་ཀྱི་སོབ་སྦྱོང་། ད་ེ
གཉྱིས་ཀ་ལ་འདྲ་མཚུངས་བལྟ་རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོས་ལག་ཤེས་སང་ལ་ད་དུང་
ཤུགས་ཏོག་ཙམ་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་མང་ཚོགས་ནང་ནས་མཐོང་ཆུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གནང་དགོས་པ་
ཡོད་མ་རེད། ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ལག་ཤེས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སོབ་སྦྱོང་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ཤེས་བ་རེད་མ་གཏོགས། 
འདྱིས་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་ན། མྱི་ད་ེལ་ཕན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དརེ་མཐོང་ཆུང་བཏང་ནས་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་འག་ོདགསོ་ན་ལག་ཤེས་སྦྱངས་ན་ཡག་ས་རདེ་མ་གཏོགས། (B.A.) དང་།(M.A.) 
ཐནོ་པས་ཞ་ེདྲག་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་ཟད་ཕ་གྱིར་ལག་འཁྱེར་ད་ེངསོ་ལེན་ཡང་ཞ་ེདྲག་མྱི་འདུག ད་ེལས་མ་བན་ཡག་
པ་ོསྦྱངས་ནའང་ཕ་གྱིར་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོརག་གྱི་འདུག ལག་ཤེས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོརག་གྱི་
འདུག འདྱི་ཟརེ་དུས་ག་ོབ་གཞན་པ་མ་ལནེ་རགོས་གནང་། ངས་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོརགོས་བསོ་ཞུ་ཡྱི་མེད། མཐངོ་ཆུང་
གཏང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་ (TED) གནས་སྟངས་ད་ེཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་རདེ། དངུལ་སདོ་མཁན་གྱི་ངསོ་ནས་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་ེབ་བས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཞྱིག་བྱུང་མེད་པར་སོང་ཙང་འདྱི་ཆགས་བསད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཞོན་སེས་ལས་མེད་སང་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་
མང་བ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁེ་གོང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་དགོས་རེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོས་མཚམས་
འཇོག་བས་པ་ད་ེགནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མཐོང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཆེད་དུ་
ལས་གཞྱི་སེལ་བའྱི་སབས་སུ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེར་ང་ཚོས་བལྟ་ཡྱིན་
བལྟ་ཡྱིན་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་འདུག 
དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་པ་རདེ།  
ད་ེནས་བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ཚན་པ་དང་འབལེ་ནས། བོད་ཡྱིག་དང་འབལེ་བ་ཐགོ་ནས་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ 
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ལས་ཁུངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ན། དེས་མགོན་ཤོག་གཏོང་བའྱི་སབས་སུ། གལ་སྱིད་ཕྱི་མྱི་རྱིགས་ཡོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ན། མདུན་ལ་བོད་ཡྱིག་དང་། རྒྱབ་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་བྱིས་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བེད་པའྱི་སབས་སུ་ངེས་པར་དུ་བོད་ཡྱིག་འབྱི་དགོས་པ་དང་། གལ་ཏ་ེབོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱི་
མྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ཧ་ག་ོདགོས་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་མདུན་གཉྱིས་ལ་སད་ཡྱིག་མྱི་འདྲ་གཉྱིས་བྱིས་ན་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་
བཟ་ོཡྱི་རདེ། འདྱི་བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་ཚན་པར་མངགས་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་དང་དེའྱི་རེས་ལའང་དེ་ག་རང་གསུངས་སོང་། བོད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་ནས་གཅྱིག་ལ་དངུལ་ཉུང་དུ་
བཏང་འདུག་ཟརེ་བ་དེ། ཨ་རྱི་ཐེབས་རའྱི་ངསོ་ནས་ལ་ོ ༡ ནང་དུ་ག་ཚོད་སོད་ཐུབ་ས་རེད་བལྟས་ནས། ད་ལྟ་ངས་རྱིས་ནང་
དུ་ལམ་སང་རེད་ཀྱི་མྱི་འདུག འདྱི་དུམ་བུ་གཉྱིས་བཏང་ཡོད་དང་། དུམ་བུ་གཅྱིག་རང་བཞག་ཡོད། དུམ་བུ་གཉྱིས་ཡོད་
བསམས་བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་འབོར་སད་རྒྱུ་ད་ེསོན་མ་རང་འཇགས་སད། ཡྱིན་ནའང་ཚན་པ་གཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དང་། 
ཚན་པ་གཅྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞན་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཞག ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། དངུལ་དང་རྱིས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ཐགོ་ནས་རེད་མ་གཏོགས། འབུལ་རྒྱུ་ད་ེརང་འཇགས་ཕུལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དགོངས་ཚུལ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་འབོར་ད་ེརང་འཇགས་དང་། རྱིས་ཁུངས་ད་ེམྱི་འདྲ་བ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བཏང་ནས། ད་
ལྟ་འདྱིར་ཆག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོད་ེཆག་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་སོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡར་བཤད་ནའང་མར་བཤད་ནའང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁྱོན་ཡོངས་
ཀྱི་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚང་མས་མཐོང་གྱི་ཡོད་རེད། མོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་འཛམ་བུ་གྱིང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དེར་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
ལུང་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་བུད་མེད་ལ་ཐོབ་ཐང་དམྱིགས་བསལ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་ལ་གདུག་རྩུབ་བ་རྒྱུ། ད་ེཚོའྱི་
གས་མང་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཙང་དརེ་ལྟ་རྟགོ་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་མཐངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ཕ་ོདང་མོའ་ིརྣམ་གཞག་ད་ེཚ་ོ
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་གཅྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་རོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕགོས་ཚང་མར་གསུང་རྒྱུ་
ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནངའ་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོའཇོག་དགོས་པ་དང་། ཁག་ཅྱིག་ད་ེ
ཨ་རྱི་གཞུང་རང་གྱིས་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་ལ་
གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁེ་ཕན་དེའང་ཕ་ོམ་ོགཉྱིས་ཀར་གཅྱིག་པ་རག་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲ་བས་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་
འགའ་ཤས་ནང་དུ། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་བསད་ཡོད་རེད། ང་རང་ཡང་དྷ་རམ་ས་ལར་ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རེས་སུ་ཡོང་
དུས། ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ས་ོདང་ཚང་མར་བུད་མེད་ལ་གདུག་རྩུབ་གཏང་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སྦྱར་འདུག འདྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ར་ེཟུང་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་
པ་རདེ། ཡོད་པ་ད་ེཡག་པ་ོམ་རེད། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སྦྱར་ནས་ཕྱིའྱི་མྱི་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ད་ེ
འདྲའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་མེད་ན་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་བསགས་ད་ེའདྲ་བེད་པའྱི་སབས་སུའང་། བུད་མེད་ལ་རྡུང་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོ
དང་། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་བར་ཕན་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། གང་རེད་ཅེ་ན། བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་ཀྱི་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས། རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་བཤད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། རྱིག་གཞུང་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་མྱིའྱི་བ་སོད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སད་
ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། (Cultural Background) ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
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ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་ལེགས་བང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་སེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དཔརེ་ན། ད་ེལ་པར་གཞན་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། བུད་མདེ་ལ་གདུག་རྩུབ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་
མ་རདེ། མྱིས་སྣང་བ་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག།ོ པར་ནང་དུ་བུད་མདེ་ལ་རྡུང་བསད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་བོད་པའྱི་ནང་དུ་རྡུང་མཁན་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་འདྲ་པོ། 
ཁ་ཤས་ཀྱིས་བུ་ད་ེཚ་ོརྩུབ་པ་ལ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་སེབས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། མྱི་སོ་སོར་བསམ་བ་ོར་ེར་ེཡོད་དུས། སྣ་
ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཇོག་
དགོས་པ་དང་། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་སད་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོའཆར་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ོལྟར་བེད་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ཨ་རྱི་ནས་རོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་འབརོ་བསད་པ་ད་ེཨ་སོར་ས་ཡ་ ༧ རདེ་གསུངས་
སོང་། ཁ་སང་ངས་སྱི་ཡོངས་ནས་མཁྱེན་ན་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ལ་ཨ་སོར་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ང་ཚོར་རག་གྱི་ཡོད་ཤག་བརྱིས་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམས་ནས། ངས་དཔེ་མཚོན་དང་སགས་ནས། གལ་སྱིད་འདྱི་འདྲའྱི་
བཀའ་འཁོལ་སད་ཡོད་ན། འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ང་ཚའོྱི་ལག་པར་རག་གྱི་ཡདོ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་
འདྱི་རདེ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་ཚརོ་མུ་མཐུད་ནས་རག་བསད་པ་འདྱི། བོད་ནང་དུ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ རདེ། བོད་ནང་དུ་
ལས་གཞྱི་དེར་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ རེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༦ རེད། དའེྱི་སང་ལ་ (PRM) གྱི་སོར་
ས་ཡ་ ༢༌༥༠ ཞྱིག་རདེ། དའེྱི་སང་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ས་བརྟན་གནས་རྒྱུ་དང་། དརེ་དཀའ་སྡུག་གདངོ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
སོར་ས་ཡ་ ༣ ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་གཞན་པ་གཅྱིག་ད་ལོར་གསར་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་
པ་འདྱི་རེད། ད་ལོར་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གསར་དུ་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་པ་དེའྱི་ནང་དུ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ལ་
སྙན་གསང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བོད་ནང་ལ་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ ནས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢ ཡར་སར་ནས། ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡༠ 
ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་ལ་རོགས་བ་རྒྱུ་དེར་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༦ ཐོག་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢ ཡར་སར་ནས 
ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༨ ཆགས་བསད་འདུག ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༢ སར་བའྱི་ནང་ནས་ཨ་སོར་ས་ཡ་ ༡ དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་གངས་ཚིག་
གྱིས་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཞེངས་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག ཁ་ོརང་ཚོས་ཕ་གྱིར་ཐད་ཀར་ཞུས་ནས། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སད་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་འདྲ་པ་ོཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད་འདུག་བསམས་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག འདྱི་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་འག་ོཡྱི་མ་རདེ། ཨ་རྱི་
གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཕར་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༢ ཀྱི་རེས་ལ། ད་ལྟ་བཀའ་
འཁལོ་སད་བཞག་པ་འདྱི་ལ་ོ ༢ ཀྱི་རསེ་ལ་མ་གཏོགས་བབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོ ༢ ཡང་ན། ལ་ོགཉྱིས་དང་ཕདེ་ཀ་ད་ེ
འདྲ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་འཁོལ་ད་ལོར་སད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མ་མཁྱེན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱི་
གསུངས་པར་སོང་ཙང་། ངས་དངུལ་འབོར་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩ བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཨ་སོར་ ༥༤༠,༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བསོམས་
པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་རེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩ འདྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་རའྱི་གནས་བབ་འདྱི་རེད། གཞན་པ་ད་ེཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥།༣༠ ད་ེའདྲ་
སདོ་དགོས་ཐུག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཐབས་མེད་རེད། གཡ་ོཐབས་མེད་རེད། སྱིག་འཛུགས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་
ན། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ང་ཚོར་རག་རྒྱུ་མེད་རེད། འདྱི་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དྲྱི་བ་གཙ་ོབོ་ད་ེག་ར་ེརེད་
འདུག་ཅེ་ན། དངུལ་གསར་པ་ག་རེ་ཐབས་ཤེས་བེད་ཡོད་གསུངས་པ་འདྱི་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཙུགས་ནས་ཟླ་བ་ ༡༠ མ་
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གཏོགས་ཕྱིན་མ་སོང་། འདྱིའྱི་བར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། སོར་ ༢,༡༠༠,༠༠༠,༠༠༠ 
བཀའ་འཁོལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད། འདྱི་གསར་པ་སེབས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་བཞག་པ་
དང་། འགོ་བཞག་པ། ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བེད་པའྱི་སབས་དེར་མ་དྲན་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཆར་གཞྱི་འདྱི་མྱི་འདུག ཆབ་སྱིད་སང་ལ་གཅྱིག་མྱི་འདུག རྒྱ་རྱིགས་
འབེལ་མཐུད་སང་ལ་གཅྱིག་མྱི་འདུག གཉྱིས་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འགོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་གཞྱི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འཆར་གཞྱི་ཕུལ་ནས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་མ་
གཏོགས་གཏན་འཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེཚོའྱི་གས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་པར་སོང་
ཙང་། དེར་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལས་གཞྱི་གཙོ་བོ་གཉྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་འབོར་
ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ག་པར་ཞུས་ཡོད་མེད་ད་ེད་ལྟ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། 
རེས་མ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཞན་ནས་ཡོང་བསད་པ་ད་ེཚ་ོགནས་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སོད་ཀྱི་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་ལ་ག་ར་ེབས་ནས་སད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་
རདེ། བོད་ཁྱྱིམ་དང་མ་སུ་རྱི་ལ་སད་ནས་ལ་ོའགའ་ཤས་།ཤྱིག་ཕྱིན་འདུག ད་རེས་ཐེངས་དང་པ་ོམ་རདེ། གནང་བསད་པ་ཞྱིག་
ང་ཚོས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཞེ་དྲག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་
གཉྱིས་ཀའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ང་ཚོར་གསོ་ཕྲུག་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ཡྱི་འདུག མ་སུ་རྱི་
བོད་ཁྱྱིམ་དང་ (TCV) གཉྱིས་ལ་གསོ་ཕྲུག་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ཡྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོམྱི་ཡོང་
བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ་ཡོད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་བོད་
པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རེད། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་པ་དེ་ཚོའང་བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རེད། རོགས་དངུལ་ནས་ཏོག་ཙམ་
ཐུགས་ཕན་གསསོ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་བསད་ཡོད་པ་རདེ།  
བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་ལ་རྱིས་འགོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་དགོས་མྱི་འདུག མང་པོ་དགོས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེར། 
འདྱིར་རྱིས་འགོ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་སེབས་བསད་འདུག ད་ེཚ་ོཟླ་སྱིལ་བས་པ་ཡྱིན་ན་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁྱེར་དགོས་
རེད། རྱིས་འག་ོར་ེར་ེཡོད་པ་དེའང་ལས་དོན་གྱི་ང་ོབ་ོམྱི་འདྲ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གཅྱིག་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ལས་
དོན་གྱི་ང་ོབོ་མྱི་འདྲ་རེད། ད་ེནས་དོན་ཁང་ནས་ཞལ་འདེབས་མྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཞལ་འདེབས་འདྱི་ད་ལྟ་ངས་ལམ་
སང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
དའེྱི་རསེ་སུ་ཁྱད་ལས་པའྱི་རྱིས་འག་ོམྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེའང་། དྲྱི་བ་མགོགས་པ་ོགཏངོ་དུས་།ཤོག་བུ་བསགོ་རྒྱུར་འགོར་
སོང་། ད་ེམ་ཟད་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་རསེ་ལ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༩ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ 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། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་
དང་། གཏན་འབེབས་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད། ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོའ་ི
ཐགོ་ལ་ཕབེས་བསད་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་གྱིན་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པའྱི་ནང་ནས་གཉྱིས་ལ་བལྟས་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡོད། གཅྱིག་ད་ེགངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་སོན་མ་ཞལ་འདེབས་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ལོར་ཞལ་འདེབས་མྱི་འདུག་ཅེས་འཁོད་
འདུག ད་ལོའ་ིཞལ་འདེབས་སོར་ ༣,༩༦༤,༦༨༧ ཞྱིག་སོན་རྱིས་བྱུང་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་རད་མ་
ཕེབས་སོན་ལ་འདྱི་ག་ར་ེརེད་དང་། གང་ནས་ཡོང་བ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སབས་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་སབས་སུ་ཐའ་ེཝན་
ལ་ཡོད་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ང་ོཤེས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཌ་ོལར་ ༡༠༠,༠༠༠ ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་པ་དང་། དངུལ་
ད་ེཨ་རྱི་ལ་བཏང་རསེ། ཨ་རྱི་ནས་ཚུར་བང་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁྱད་ལས་པའྱི་རྱིས་འགའོ་ིསརོ་ (Tibet Corps) ཁ་སང་སྙན་སེང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་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་གཙོ་མཆོག གོ་སབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་
བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ ༤ པར། "བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར།" ཟརེ་
བ་དེར་དྲྱི་བ་འབུལ་རྒྱུར། གང་ལྟར་ལྟ་སྟངས་མྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན། བཙན་དབང་ཟེར་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་བུ་ཞྱིག་གྱིས་བུ་མ་ོལ་བཙན་དབང་བས་པ་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་འགེལ་བཤད་གང་ཡོད་ནའང་ལྟ་
སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བུ་མོས་བུ་ལ་བཙན་དབང་བས་པའྱི་སྒྲུང་ད་ེའདྲའང་ཡོད་རེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ། སོན་མ་
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ནས་མར་སོར་འབུམ་ ༣༡ ལྷག་ཙམ་འཁོད་འདུག ད་ལྟ་སོར་འབུམ་ ༢༠ ནང་སེབས་འདུག བཙན་
བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དངུལ་ད་ེཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་དམ། 
ཡང་ན། རགོས་སརོ་གནང་མཁན་གྱིས་དངུལ་ཉུང་དུ་བཏང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རདེ་དམ།  
 ད་ེནས་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདས་པའྱི་དུས་སུ་གནས་ཚུལ་ད་ེརྱིགས་བྱུང་ཡོད་དམ་
མེད། བྱུང་ཡོད་ན། རྒྱ་གར་ལ་གཞྱི་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དེ་ལ་མཚོན་ན་ཅུང་ཙམ་ཁག་པོ་རེད། སབས་རེར་བུ་མོ་
དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དེར་སོབ་གསོ་དང་། ལམ་སྟོན་བེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་རེད་པཱ། ཡྱིན་ནའང་། རྩུབ་སོད་གཏོང་
མཁན་བུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བུ་མ་ོཡྱིན་ནའང་རེད་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ངས་གཉྱིས་ཀར་གཅྱིག་པ་བལྟས་བཞག་དགོས། རྩུབ་
སོད་གཏོང་མཁན་དེར་ལམ་སྟོན་དང་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། 
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ཚོར་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་རག་བསད་པ་ད་ེརྩུབ་སོད་གཏོང་ས་ད་ེརེད། རྩུབ་སོད་གཏོང་ས་བུ་དང་བུ་མ་ོསུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
རྩུབ་སདོ་གཏངོ་མཁན་དརེ་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟནོ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག 
 ད་ེནས་སར་མ་ ༡ གྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཐོག་བཀའ་
མོལ ་གནང་བའྱི་སབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  (Behind Every Successful Man, there is a 

Woman.) ཞེས་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་འདུག དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན། ང་ལྟ་བུ་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན། ང་སྱི་
འཐུས་བ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་ལ་ངའྱི་སེས་སན་ཡོད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའྱི་གོ་བ་ལེན་དགོས་རེད་པཱ། དེ་འདྲའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡང་
ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བུད་མེད་འགོ་ཁྱིད་པའྱི་གནས་སྟངས་།ཤྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རྒྱབ་ལ་སེས་པ་ཕ་ོཡོང་སྱིད་པ་རེད། 
ཆང་ས་བརྒྱབ་མེད་ན་ཟརེ་ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་ལྟ་ཚུལ་འདྲ་
མྱིན་ཡོང་གྱི་རདེ་སྙམ། བསམ་ཚུལ་འདྲ་མྱི་འདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། ་ཡྱིན་ནའང་། གཙ་ོབ་ོག་ོསབས་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཡྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ལ་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། དེང་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོག་
བརན་གཏུབ་ནས་བཟ་ོམཁན་ཞ་ེདྲག་ཡོད་རདེ། གནད་དོན་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Sensitive) 
རེད་པཱ། གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བཤད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག འདྱིར་ཡར་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་མཚོན་ན། 
བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་ལ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་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 དང་པ་ོདེར་ ༡།༤ སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་ལས་གཞྱི། ༼ཁ༽ སྱིར་སུ་ཇ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་ཁང་ད་ེ
དང་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་སེ་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་འབུལ་
སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་བསད་རྒྱུ་ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལྟ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ད།ེ ན་ནྱིང་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་འབལེ་ནས། 
བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེདང་གངས་ཅན་བད་ེར་ནས་སོན་མ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གྱི་རགོས་དངུལ་འབབ་ཅྱིག་ང་ཚརོ་སདོ་དགོས་པའྱི་ལྷག་
འཕྲོས་མང་པོ་ཞྱིག་ད་དུང་རྱིས་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོར་བཀའ་ཤག་ཐོག་ཁར་གོས་ཚོགས་
འཚོགས་དུས། ད་ེམྱི་དགོས་པ་བཟོས་ཚར་བ་རེད་དེ། ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་རྒྱུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ཟུར་འཛར་ ༡ པོའ་ིནང་གསེས་ ༣ པ། "སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་ཞུགས་ཆེད་སོན་འགོའ་ི
འོས་སྦྱོང་།" སོན་མ་དང་པོ་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་བས་པ་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཟེར་ན་འགྱིག་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས། གང་ལྟར་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་འག་ོསྟངས་དང་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ལས་བདེ་ཆགས་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་
འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱིས་ལག་པ་བཅང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛནི་འགོ་ས་རཱ་
བོད་ཀྱི་མཐ་ོརྱིམ་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་ཟབ་སྦྱོང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསད་པ་རདེ། ཟབ་སྦྱོང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསད་པ་དེས་ད་ལྟ་བར་དུ་
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ནང་ཞུགས་ཐུབ་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཕན་ཐགོས་ཡོད་བསད་པ། ས་ོསོའ་ིསྱིག་འཛུགས་
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ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤེས་སོད་མཁན། གཞོན་སེས་མཐ་ོསོབ་ཐོན་མཁན་མང་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལ་ོནས་
མེད་པ་གནང་ཡོད་རདེ། མདང་དགོང་གསུངས་སོང་། ལས་འབོར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ཉ་ེཆར་ལས་བདེ་ཡྱིག་
ཚད་བཏང་བའྱི་ནང་དུ། ལ་ོསོན་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐོན་པརོ་སེབ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱིར་གནད་འགག་ཅྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དེར་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ལྟ་གྲུབ་མ་མཐུན་ནས་མེད་པ་བཟོས་རེད་དམ། ཡང་ན། རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ཟརེ་ནས་མེད་པ་བཟོས་རདེ། མང་པ་ོཞུ་ཡྱི་མྱིན་ཏ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་སོབ་ཐོན་མཛད་སོར་གསུངས་པའྱི་ཚིག་
ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད་པཱ། ཐོས་པ་ཏག་ཏག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚོར་སོབ་སྦྱོང་སད་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་མེད་རེད་ལྟ་བུའྱི་བཀའ་
མོལ་བཟོ་འདྲ་པོ། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མེད་པ་བས་རེད་དམ། གང་འདྲ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཁ་སང་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་གཞྱི། ༼ཏ༽ སང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། 
ད་ལརོ་རྱིས་འག་ོམེད་དུས་གསར་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་རྱིས་འག་ོབསྣམ་ཕབེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་།  
 གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སོར་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། 
དངསོ་གནས་བས་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སང་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུའྱི་ཐོག་བང་བསྱིགས་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་ོས་ོབུད་མེད་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དེར་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་དུ་རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ 
༼ང༽ བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་ལས་གཞྱིའྱི་འགོ་ལ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འདུག ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སལེ་རྒྱུ་
ཟེར་བ་ད་ེདགོས་མྱི་འདུག་འདྲ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་སུས་ག་ར་ེབཤད་ནའང་གནད་འགག་ཡོད་མ་
རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རེད་འདུག 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བརོད་གནང་སྟངས་ཀྱི་གནས་ཚད་དེའང་ཧ་ཅང་ས་ོཔ་ོརེད་འདུག་སྙམ། ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བུད་
མེད་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་འདྲ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་འདྲ་མྱིན་ཡོད་རེད། མྱིས་ག་ར་ེ
བཤད་ནའང་འགལེ་བཤད་ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་མེད། ང་ཚ་ོབུད་མདེ་སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་གྱིས་བུས་ཐ་མག་འཐནེ་ན༌༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག ར་བའྱི་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ངས་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་དགོས་པ་ད།ེ སྱིར་བཏང་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚགོས་ཁྱོན་ཡངོས་ལ་མྱི་
ཁག་ཅྱིག་གྱིས་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་འཐབ་རདོ་སརོ་ད་ོསྣང་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག ཕ་ོམོའ་ིཐབོ་ཐང་
དང་གཞོན་སེས་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་། མྱི་རབས་གསར་རྱིང་གྱི་ཐབོ་ཐང་རདོ་ཡོང་དུས་གྲུང་པ་ོབདེ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་གས་གནས་
བབ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་ས་དེ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་དང་རང་
དབང་། འཐབ་རོད་དེའྱི་སང་ལ་ནུས་པ་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། རང་ཉྱིད་གང་གྱི་འཐོབ་ཁུངས་དེའྱི་ཚོར་བ་འཁུར་
བསད་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ལ་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག རྱིས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་རྱིམ་འདྱི་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་སབས་སུ་རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་གསུང་རོགས་གནང་
ཞུས་པ་ཡྱིན། བགོ་གེང་གྱི་རྣམ་པར་ཕེབས་སོང་ན། བརོད་གཞྱི་དེ་ཚོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། གནད་དོན་མང་པོ་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་མང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་འདེབས་བསད་པ་མ་གཏོགས། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལྟ་གྲུབ་
ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་དཀནོ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ས་ོས་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བཟདོ་བསན་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
འབུལ་གྱི་མེད། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུང་དུས། སབས་ད་ེདུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འབུལ་མཁན་མྱི་
འདུག ད་ལྟ་བུད་མེད་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་དུས། སོ་སོ་བུད་མེད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཤས་།ཤྱིག་ལེན་
དགོས་བསམས་བྱུང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། དནོ་དག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་
རགོས་གནང་།༽ ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཟེར་དུས་ཆབ་སྱིད་ནང་དུ་ཉམས་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ཆ་ཤས་
ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་མཁྱནེ་གསལ་རེད། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཕྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
བུད་མེད་བཀའ་བོན་གསུམ་དང་། སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༠ ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ཁྱད་
གསོད་དང་། ཆབོ་འདྲ་ཞྱིག་བཟ་ོགནང་གྱི་འདུག་ག བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོམ་རདེ་པཱ། སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཉསེ་
རྡུང་ཡོད་མ་རེད་དམ། བཙན་གཡེམ་ཡོད་མ་རེད་དམ། གདུག་རྩུབ་ཡོད་མ་རེད་དམ། དབང་ཆ་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལ་ག་ར་ེ
ཡོད་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁྱད་གསདོ་ཁྱནོ་ནས་བས་མདེ། རྱིས་འག་ོའདུག ཆ་ཤས་བངས་པ་ཡྱིན། རྱིས་འག་ོ ༼ང༽ 
པ། ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ ༡ པའོ་ིཐགོ་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཚིག་བེད་སོད་གསར་པ་མ་གཏོང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་འགན་འཁྱརེ་གྱི་ཡོད། ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་
ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། སྱིར་བཏང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སྱི་པའྱི་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་
རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལའང་ཚགོས་གཙསོ་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོསོས་སྣང་བར་མ་
ཕྱིན་ན་ལམ་སང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོང་གནང་གྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་
ནས། མཇུག་བསྡུས་ཚར་སོང་ངམ།༽ ཚར་མ་སངོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རདེ། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་གསལ་བའྱི་ཐབོ་ཐང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། རྱིས་འགའོམ་གནད་དནོ་དའེྱི་ས་མཚམས་ལས་
བརལ་སངོ་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདནོ་ཆགོ་པ་ད་ེསྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་རདེ། གནས་སྟངས་ད་ེཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ལ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གདནོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མ་རེད་དཱ། ཚགོས་གཙསོ་ལས་རྱིམ་གཙ་ོ
སོང་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚོགས་
གཙའོྱི་གཙ་ོསངོ་བདེ་སྟངས་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་རྱིང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚགོས་གཙ་ོརང་ལ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། གོང་དུ་གནས་
སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་དང་། ད་ལན་བསམ་ཚུལ་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
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བརྒྱུད་གནོན་ཤུགས་ཤྱིག་བསེབས་ནས། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེས་རྣམ་པ་ནོར་བ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་འདུག 
གང་ཡོད་པ་ད་ེགསུང་བཅུག་ན་ཡག་པ་ོའདུག ང་ཚ་ོལའང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་དེ། ད་ལན་དུས་ཚོད་མེད་ཙང་ཞུ་ས་གང་ཡང་
མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡོང་ཆགོ་གྱི་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོང་དུ་བགོ་གེང་གྱི་རྣམ་པར་འག་ོཡྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད། ཚང་མ་མཁྱེན་པའྱི་བདག་པ་ོཡྱིན་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད། ཁ་སང་ནས་བག་ོགེང་གྱི་རྣམ་པར་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད། རྱིས་འག་ོདང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བསར་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེག་རང་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང། གལ་ཏེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་དེ་སྤུངས་ཡོང་ན། གནད་དོན་
གཅྱིག་རདེ། དའེྱི་སབས་སུ་ག་ོབསྡུར་དང་བག་ོགེང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་བདེ་ཆགོ་པའྱི་ག་ོསབས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་ེ
རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་དུས། ཕར་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་སེམས་ཁལ་འདུག དེར་
དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས། 
འཕྲསོ་ད་ེགསུང་གནང་རགོས་གནངོས། 
 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བསར་དུ་ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བསམ་བོའ་ིགནས་ཚད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབོ་བུད་མེད་ཀྱིས་ཆབ་སྱིད་དང་ར་དོན་ཐོག་ཆ་ཤས་བང་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོལ་རྒྱུན་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ནས་འགྱིག་གྱི་འདུག་དང་མྱི་
འདུག་གསུངས་ན། ཏག་ཏག་གཅྱིག་བསད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེང་དུས་ཐོག་ནས་ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གནད་
འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། རགོས་ཚགོས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོ
ལ་གཟྱིགས་ནས་བཙུགས་ཡྱིན་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ག་ོབྱུང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་། 
༡།༤ ༼ང༽ བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ལས་གཞྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་འཆར་བཞ་ོཔོར་ཚད་མཐོན་པོས་རྒྱབ་སོར་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱས་སོས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའང་ནན་
ཏན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་པ་ཁྱོན་ནས་མ་
འཚོམས་རོགས། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་ཀྱི་ (Article) དང་པོའ་ིནང་དུ་ཁ་གསལ་པ་ོག་ར་ེ



94 

འཁོད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། (All Human beings are born free and equal in dignity and rights.) མྱི་སུ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མར་རང་དབང་དང་། འདྲ་མཉམ། ཆ་ེམཐངོ་། ཐོབ་ཐང་གཅྱིག་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཁོད་ལ་ཡོད་རདེ་དམ། དྲྱི་བ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ར་
བའྱི་ནང་དུ་ལོ་ཆུང་ཤོས་ང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་
མོལ་གནང་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འཕ་སོད་དང་གད་མ་ོདགོད་མཁན་ད་ེཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་བོ་
ཕམ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། གདུག་རྩུབ་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེར་ེཟུང་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་གནས་ཚུལ་འདྱི་རྱིགས་
འདནོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ངས་ལ་ོ ༢༡ ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་བུད་
མེད་དང་། བཙུན་མ། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སསེ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བདེ་དུས། ད་ེའདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོཞེ་དྲག་འདུག ཡྱིན་ནའང་མར་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ར་ེབས་ནས་འདོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་བཀའ་མོལ་འདྱི་ལྟར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚགོས་ཁོད་ལ་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་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། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏནོ་པ་དེར། ད་ེད་ེབཞྱིན་ལས་
རྱིམ་མར་འག་ོཆོག་པའྱི་འབོད་བསྐུལ་བས་ཡོད་པ་རེད། ངས་བསོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་བཙུགས་པ་ད་ེགཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག་དང་རང་དབང་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་རེད་མ་གཏོགས། བཙན་བལོ་ནང་གྱི་ཆེད་དུ་མ་རདེ། དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་ཞུས་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་རྒྱལ་རངོ་
ཕགོས་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་ལ་ཁྱ་ོག་རྒྱ་མྱི་དེས་ས་སྣུམ་བླུགས་ནས་མེར་སེག་གཏངོ་དུས། བུད་མེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་
དེ་ཚོ་གང་ལ་འགོ་བསད་ཡོད། སབས་དེ་དུས་ལུས་ལ་གྲྭ་ཆས་གོན་ཡོད་དེ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་གསལ་
བསགས་བས་བཞག་ཡོད། ད་ེདུས་བུད་མེད་ཐོབ་ཐང་རོད་མཁན་ད་ེཚ་ོག་པར་ཡོད། རྒྱལ་རོང་གྱི་བུད་མེད་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་འདྱིར་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་གཞནོ་སསེ་ཚོའྱི་བ་ོཁ་བསྒྱུར་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཁ་ེཕན་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ར་བ་ཉྱིད་
ནས་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་དགོས་དནོ་འགྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་རདོ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་བཞུགས་བདོ་
མྱི་ཚོ། རྒྱ་ནག་གྱིས་བུད་མེད་ཚོར་རང་དབང་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་གདའ། སེས་སོ་འགོག་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ཁ་ཆ་ེཚོས་གང་
བྱུང་མང་བྱུང་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སོར་འགེམས་སེལ་བས་ཡོད་རེད་དམ། ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུ་ནོར་འདུག ད་དུང་རྱིམ་
པས་བག་ོགེང་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ།  
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགསུང་རོགས་གནང་། དོན་དག་ཐགོ་ལ་གསུང་གནང་རོགས་གནངོས། 
ཚརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཡངོ་རྒྱུ་མྱི་འདུག 
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སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ཨང་ ༡ པ་ོདེར། བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་
སེལ་དང་། ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ད་ེསའང་ཞུས་ཡོད། ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡག་ཤོས་ད་ེང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཟབ་ཁྱིད་པའྱི་མཐུན་རེན་སྦྱར་རྒྱུའྱི་ཐོག་
ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱི་འཛིན་སོང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་འཆར་ཚན་པ་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཉམས་མོང་ཆ་ནས་ཚད་ལྡན་རདེ་ལ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཤེས་ཡནོ་ཡདོ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཕྱི་ནས་ཕག་རོགས་གནང་དགོས་པ་ད་ེགནས་ཚུལ་ག་ོརྟོགས་ཆེད་དུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཁོད་དུ་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ལོངས་ལ་ཁྱད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་ཐད་ས་ོསོའ་ིམྱིས་སོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཨང་ ༤ པ་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར། དརེ་ངས་ར་ེབསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། འོག་ནས་
ཀང་འབོད་ས་ཞ་ེདྲག་ཅྱིག་སེབ་སདོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Bottom to Top) ཞུ་ཡྱི་རདེ་
པཱ། འོག་ནས་ཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་བཟ་ོབ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་གོ་རྟོགས་དགོས་རྒྱུ་དཔེ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག (Bottom to Top) མ་ཡྱིན་པར་ (Top to Bottom) མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་
ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ངས་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
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་སོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་འབརོ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡།༤ ༼ང༽ བུད་མེད་ནུས་
སྟབོས་གོང་སལེ་ལས་གཞྱི། རྱིས་འག་ོའདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ཨང་། ༡ བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་དང་། ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་སལེ་རྒྱུ། ཕ་ོམ་ོལྟ་ཚུལ་མཉམ་སྡུད་བཅས་དང་
འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཕག་དངུལ་འཕར་བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ཞ་ེན། ནང་མོལ་ཚགོས་འདུ་སརོ་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བུད་མེད་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་ཚན་པའྱི་ལས་
བེད་རྣམ་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེར་དོ་སྣང་བས་མོང་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་གོང་སལེ་ས་ེཚན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚརོ་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ཁོང་རྣམ་པས་ཕུལ་བའྱི་རྱིས་འགོའ་ིཚིག་ར་ེརེར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། "ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་
འདུ་ཤེས་སེལ་རྒྱུ། ཕ་ོམ་ོལྟ་ཚུལ་མཉམ་སྡུད་བཅས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར།" དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱིའྱི་
ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Positive) རྣམ་པ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོར་འཐོལ་པ་དགོས་
འདུག་དང་། མྱི་འདུག་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གོས་
ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཕག་སེལ་རྣམ་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཚན་པས་
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ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕག་བསྟར་གནང་བའྱི་སབས་སུ། ངསེ་པར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཕེབས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟབ་སྦྱངོ་སབས་
སུ་ཁོང་རྣམ་པས་བཀའ་མོལ་ག་ར་ེགནང་གྱི་འདུག དེར་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཕག་དངུལ་སོར་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་
ཤེས་འཆད་དུས། བུད་མེད་གཅྱིག་པུ་མོང་གྱི་འདུག བུད་མེད་སོབ་རོགས་ཞེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། སྱི་
ཚགོས་ནང་དུ་སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག སསེ་པ་ཞྱིག་ལ་ "ཁྱོད་ཕ་ོཁྱ་ོག་རདེ་མྱི་འདུག 
སེལ་ལད་ཚ་པོ་འདུག ཁམ་པ་ཚ་པོ་འདུག" ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ཞུ་སྟངས་ད་ེནོར་བ་རེད། སེས་པ་དེ་ལ་དབ་ེའབེད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བའྱི་དཔེ་བརོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། འདྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་
ཡོངས་ལ་ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཨང་། ༣ བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ་ཚན་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལས་འཆར། གོང་དུ་ངས་བུད་མེད་ནུས་
སྟོབས་གོང་སེལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། (Gender equality) བེད་སོད་
གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ་ཟེར་ནས། (Gender) ཞེས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བུད་མེད། 
ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་ཞུས་ནའང་རེད། དེའྱི་སབས་སུ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། (Gender) ཞེས་པའྱི་ཚིག་ད་ེ
ཨྱིན་སད་ནང་དུ་ཡོད་པ། ཐ་ན་ཧྱིན་དྷྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་ནའང་། བོད་སད་ནང་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ཕ་ོ
མ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཞེས་བེད་སོད་གཏོང་ཡོང་དུས། བོད་སད་ནང་དུ་ཚིག་ད་ེམེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་
འདུག བས་ཙང་དཔྱད་ཞྱིབ་དང་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་སབས་སུ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ། ཡྱིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་། 
(Data Collection) གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། སད་ཡྱིག་གམ་ཐ་སྙད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་
གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ཞུ་རྒྱུར། བུད་མདེ་ནུས་སྟབོས་གོང་སལེ་གྱི་ཚན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཁངོ་རང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་
གཞྱི་འདྱི། དཔེར་ན། ནང་གསེས་ ༤ པ་ད་ེཆ་བཞག་ན། བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར། 
དེར་ཆ་མཚོན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་མཉམ་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་བརྒྱུད་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་བུད་མེད་ད་ེ
འདྲས་ཁོང་རྣམ་པར་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། ང་ལ་དཀའ་ངལ་སོད་མཁན་འདུག་ཅེས་ཞུས་མོང་ཡོད་པ་རདེ། ངས་སྙན་སེང་ཞུ་
རྒྱུར། སེས་པ་ལའང་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། བས་
ཙང་རྩུབ་སོད་ད་ེརྱིགས་ཁྱིམས་འགལ་ཡྱིན་པར་ང་ོབཞེས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། སེས་པ་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
བུད་མེད་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཁྱིམས་འགལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོ་
བཞེས་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་སྡུག་མོང་མཁན་ཚརོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་དང་། རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་རདེ་
མ་གཏོགས། བུད་མེད་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་ནང་ "བུད་མེད་
ནུས་སྟོབས་གོང་སེལ།" ཞེས་གསལ་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣའྱི་ནང་དུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་
དུའང་ད་ེག་རང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་ཕེད་ཀ་ཟེར་ནའང་རེད། བུད་མེད་གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ཆ་ཚང་གྱི་ཆེད་དུ། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བསམ་བ་ོརྱིང་པ་དང་། བསམ་བ་ོགུ་དོག་པ་ོ
དརེ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བའྱི་ཆདེ་དུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། བུད་མདེ་ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཞུ་ཆགོ་
པ་ཞུ། བོད་དོན་ཐོག་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སབས་སུ། ངས་འདྱིར་ཐོབ་ཐང་བརད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བོད་
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ནང་གྱི་གནས་བབ་སོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པའྱི་དཀའ་སྡུག་སོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་མོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ཐོག་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། 
མ་འོངས་པར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་རང་དབང་སར་གས་ོཐགོ་ནས། མང་གཙའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཤྱིག་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚོས་ན་ཚ་ད་ེཚོར་སན་བཅོས་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། ད་ལྟ་སབས་སུ་བབ་པར་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་དེར་ཕག་དངུལ་བཅག་
བསད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ། བྱུང་ན་དངུལ་ད་ེསོར་
རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ར་བའྱི་ངས་ཞུ་དགོས་བསམས་པ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ད་ེ
འདྲ་ཡྱིན་དུས་བསར་ཟློས་བ་རྒྱུ་མྱིན། རྱིས་འགོ་ཨང་། ༡།༤ ༼ག༽ ནང་གསེས་ ༣། སྱི་ཞུ་བ་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་གསར་
ཞུགས་ཆེད་སོན་འགོའ་ིའོས་སྦྱོང་། དེའྱི་སོར་ལ་བསར་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་ཆགས་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱིར་
འཐནེ་བ་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་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སལེ་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་རྱིགས་
འགོག་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་དེར་དངུལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆུང་དུ་བཏང་བ་རེད་དམ། ག་ར་ེ
བས་པ་རདེ་ཅསེ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་སངོ་། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁདོ་པའྱི་དངུལ་འབརོ་ད་ེསོར་འབུམ་ ༥༥ ད་ེརདེ། ལས་གཞྱི་
ད་ེརྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོད་ེཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཨ་རྱི་རགོས་ཚགོས་གཞན་ནས། ད་ལྟའྱི་དངུལ་འབོར་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་འག་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཉུང་དུ་འག་ོཡྱི་མ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་བར་བཙན་དབང་དང་རྩུབ་སོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ངས་གངས་ཀ་
ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་ེགན་ (Mcleod Ganj) ལ་ཡོད་པའྱི་རགོས་བ་རྒྱུའྱི་ (Helpline) དརེ་
ལས་བདེ་གཅྱིག་ལ་གསལོ་ཕོགས་ཕུལ་ནས་བཞག་ཡོད་རདེ། བུད་མདེ་ལྷན་ཚགོས་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ཁ་ོཚརོ་བད་ེསྡུག་ཞུ་མཁན་གངས་ ༥༦ ཙམ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བདོ་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུད་མེད་
ལ་བཙན་དབང་གཏང་རྒྱུ་དང་གདུག་རྩུབ་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་དེ། ང་ཚ་ོགཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ། སྱི་ཚོགས་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་
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དཀའ་ངལ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ཁ་ོཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཏགོ་ཙམ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལོར་ག་ར་ེ
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་འོངས་པར་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརེར་ (Helpline) འཛུགས་རོགས་ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་ཀྱི་
རེད། འགོ་སོང་མང་པ་ོའགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བུད་མེད་ལ་བཙན་དབང་དང་གདུག་རྩུབ་
གཏོང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སབས་སུ་རོགས་བ་རྒྱུ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་ནས་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཆར་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་ངསེ་ཅན་ག་དུས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 
ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་ཟེར་དུས། གོ་སབས་སོད་དགོས་ཀྱི་རེད་གསུངས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ལངས་སོད་མཁན་གྱི་སྱིད་སོང་ཡྱིན་
ནའང། ད་ལྟ་འདྱིར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འདྲ་མཉམ་ཟེར་དུས་གོ་
སབས་འབུལ་རྒྱུ་ངས་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད། དང་པ་ོའདྲ་མཉམ་ཡོང་བར་ག་ོསབས་འདྱི་འདྲ་མཉམ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
བུད་མེད་ཚོས་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་གོ་སབས་ལེན་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེདཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔེར་ན། སོན་མ་
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་སབས་ལ། འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ གྱི་ཟབ་སྦྱོང་ཞྱིག་ལོ་
རྟག་པར་ཚགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འཛནི་གྲྭ་ ༡༡ གྱི་ཟབ་སྦྱངོ་ཚགོས་དུས་སབོ་གྲྭ་ས་ོས་ོལ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ 
༡༦ ལ་འབེལ་བ་བདེ་དུས། བུ་དང་བུ་མ་ོགཅྱིག་པ་ཐོངས་ཤོག་ཟརེ་ན། སོབ་གྲྭ་འདྱི་འཛིན་སོང་འགོ་ལ་ཡོད་ཙང་། བུ་དང་བུ་
མོ་གཅྱིག་པ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རྒྱུས་ལོན་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཚང་མར་གོ་
སབས་གཅྱིག་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་པཱ། མཐ་ོསོབ་སོབ་གྲྭའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེའདྲ་འཚོགས་དུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཉམས་ཞུགས་
བདེ་མཁན་བུད་མདེ་ད་ེཉུང་བ་ཡངོ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོང་ཚའོྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ཟབ་སྦྱོང་ད་ེའདྲ་
ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་དགོས་པ་དང་ག་ོསབས་ལེན་དགོས་པ། ཤེས་བ་ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་ད་ེཙམ་གྱིས་ག་ོསབས་ལེན་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། ག་ོསབས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་འདེགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ག་ོསབས་གནང་དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་ཡདོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བུད་མེད་ནུས་སྟོབས་སེལ་བར་ཁ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། གོམ་པའང་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱྱིམ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། སུ་ཇ་ཱབོད་ཁྱྱིམ་རང་
ལ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། བོད་ཕྲུག་ཁྱྱིམ་ས་ེདང་གངས་ཅན་བད་ེར་བཅས་ནས་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་བསད་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ད་ེརྱིགས་ག་
ཚདོ་ལྷག་བསད་ཡོད་ནའང་། ཁ་སང་གཙང་ཁའེྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་སོར་ཞུས་པ་ལྟར། གཙང་ཁེའྱི་བརྒྱ་ཆ་དང་རོགས་དངུལ་འབུལ་
འབབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་
གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། གོས་ཚོགས་རསེ་མའྱི་སབས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
ད་ེནས་སྱི་ཞུ་བར་ཟབ་སྦྱོང་སད་རྒྱུའྱི་སོར་སོན་མ་ནས་སད་ཆ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་
རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་དྲུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་སེབས་བསད་པའྱི་ལས་བེད་མང་པ་ོཞེ་དྲག་ཅྱིག་ས་རཱ་ལ་ཟླ་དྲུག་སོབ་སྦྱོང་སད་
པའྱི་རེན་པས། བོད་ཡྱིག་གྱི་གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱིས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཚད་ལྡན་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལོར་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེ། འཆར་འབུལ་ད་ེལས་
བེད་འདེམས་བསོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ལས་འཆར་ད་ེཚོ་ཐག་གཅོད་བྱུང་མེད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། གང་ལྟར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སོབ་སྦྱོང་གང་མང་སོད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལས་བེད་མ་འདེམ་སོན་ནས་ཟབ་སྦྱོང་སད་རྒྱུ་དང་། 
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ལས་བེད་བདམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་སད་རྒྱུ་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གོ་བསྡུར་
གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གནང་བ་དེ། བཀའ་ཤག་དང་ལས་བེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གཉྱིས་དབར་གོ་བསྡུར་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིད་སོང་དང་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་དབར་གོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་མ་
སོང་། ལས་འཆར་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལས་འཆར་ནང་དུ་མ་འཁོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་གོ་བསྡུར་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་བེད་འདེམས་བས་ོལྷན་ཁང་ནས་འཆར་འབུལ་གང་ཞུས་པ་དརེ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ནས་
འག་ོབཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ། བཀའ་ཤག་ལ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། ལས་བདེ་འདམེས་བས་ོལྷན་ཁང་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལའོ་ིསནོ་རྱིས་
ནང་དུ་མེད་ནའང་། ལ་ོརསེ་མར་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁྱད་ལས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདྱི་སོར་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ག་ར་ེཞུས་པ་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལོའ་ིསནོ་རྱིས་ནང་དུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ལ་ོནས་ང་ཚསོ་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བཏང་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་དྷ་
རམ་ས་ལར་ཁྱད་ལས་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལས་ཀ་བེད་དུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་དྲྱི་བ་བཏང་། ཐ་ོགཞུང་ད་ེལ་དཔག་པའྱི་སོན་རྱིས་
བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༤ སོན་རྱིས་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། གལ་ཏ་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༤་་་༢༥ ལ་འཛུལ་མཁན་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༤ ལ་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། གཞོན་སེས་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བང་བསྱིག་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་ཡྱིན་
ནའང་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེར་དམྱིགས་བསལ་ཁྱད་ལས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ག་ར་ེའདུག ལྷན་ཁང་གང་དུ་འཇོག་
དགོས་འདུག ད་ེའདྲའྱི་བང་བསྱིག་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། སྱིར་བཏང་ལན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡང་
བསར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
ད་ེནས་སྱིད་སངོ་གྱིས་རགོས་ཚགོས་ཀྱི་ཆ་རནེ་ལ་བརྟནེ་ནས་བཟསོ་པ་རདེ་དང་། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མ་རདེ་གསུངས་
པ་ད་ེརེད། འདྱི་ཏན་ཏན་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མངོན་གསལ་དདོ་ཤོས་ད་ེཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་ཕ་ོམ་ོའདྲ་མཉམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ད་ེདཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཕ་གྱིར་ཐངེས་མང་ཕྱིན་ཚར་བ་རདེ། མྱི་སྣ་མང་
པརོ་མཇལ་བ་རདེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ཀང་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱེད་རང་ཚོའྱི་ལས་གཞྱི་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Gender Equity) ཕ་ོམོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ (Element) ཆ་ཤས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་འདྱི་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་
ད་ེང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་དགོས་མཁ་ོའདུག་དང་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད། གལ་སྱིད་ངས་འདྱི་
ཞུས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བུད་མདེ་རྣམ་པ་ཚ།ོ ཡང་ན། སསེ་མ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགངོས་པ་འགལ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཁྱེད་རང་ཚོའྱི་དགོངས་པ་འགལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་
ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སརོ་བས་ཏ་ེའག་ོབཞྱིན་ཡདོ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིཉམས་མོང་ཐོག་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། དངསོ་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ས་ོསོར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་མ་
ཐུབ་ནས། གལ་སྱིད་འདྱི་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དེར་ལྟ་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། 
གནས་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་འདོན་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རདེ།  
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ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བེད་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་
སག་རྫུན་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། བུད་མེད་ཚན་པ་དང་། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་ཚན་པ་གཉྱིས་འཛོམས་རྒྱུ་ལྷག་
བསད་ཡོད། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཡར་འཛོམས་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་ཚོ་བང་བསྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་
བསྱིགས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོའགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚོ་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Helpline) ཟེར་བ་དེ་ཡོད་པ་ཙམ་དང་། ཁ་པར་ཉན་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། བྱུང་ན། དཔེར་ན། བུ་མོ་
ཞྱིག་ལ་སྙད་རྐོ་བར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། ལམ་སང་ཁ་པར་བཏང་ནས། གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་ལ་ཡྱིན་ན་བད་ེསྲུང་ལས་
ཁུངས་ལ་ཁ་པར་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ། ལམ་སང་མྱི་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག གནས་ཚུལ་མ་ཆགས་སོན་ནས་སོབ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོད་རེད། ད་ེམྱིན་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རསེ་
སུ། དེར་སེམས་གསོ་བ་རྒྱུ་དང་བདེ་སྡུག་བལྟ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མ་བྱུང་སོན་ནས་སོན་
འགོག་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་མང་ཙམ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོར་ཏན་ཏན་ཁ་ེཕན་ཡོད་རེད། དེར་ཁྱེད་རང་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐ་ོས་ནས་མར་
ཟབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། བུད་མེད་ལ་གདུག་རྩུབ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན་མང་ཆ་ེབ་
སསེ་པ་ཕོར་རྱི་དགསོ་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཟབ་སྦྱངོ་མང་ཆ་ེཞྱིག་སསེ་པ་ཕ་ོལ་སོད་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག དརེ་ག་ོ
རྟགོས་སེལ་དགོས་པ་དང། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ག་ར་ེཡོང་ཐུབ་པ་འདུག 
བུད་མདེ་ཀྱི་ནུས་སྟབོས་ལས་གཞྱི་ཚན་པ་དང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སྦྱོང་ལ་སེས་པ་ཚ་ོཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་གནང་སོང་། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་ད་ེསེས་པ་ནས་
འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སེས་པ་ད་ེཚ་ོཕེབས་ནས་ཁོང་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གསན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སབས་སུའང་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་ཐོག་ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་
གསུངས་སངོ་། ར་བའྱི་ཆ་ནས་བུད་མདེ་ཀྱི་ཚན་པ་རང་གྱིས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དགུང་ལ་ོཆུང་
བ་རང་རང་ཡྱིན་དུས་ཐ་སྙད་གསར་རོམ་ད་ེའདྲ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཁོང་རང་ཚོས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་
མཐོང་གྱི་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐ་སྙད་ཚན་པ་ཡོད་རེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་འདྱི་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་སོད་བས་ན་
ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཚིག་གཅྱིག་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་
རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱིས་བདེ་སདོ་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སབས་སུ་བོད་ནང་གྱི་བུད་མེད་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ག་ཚོད་མོང་གྱི་ཡོད་སོར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སོན་
རྱིས་ནང་དུའང་སརོ་རགོས་གནང་ཞེས་གསུངས་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སརོ་འབུམ་ ༥༥ རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རེས་སུ་ (National Democratic Institute) གྱིས་སོན་རྱིས་ད་ེགཏན་འབེབས་བས་ཚར་བ་ཡྱིན་
ན། ལས་གཞྱི་དརེ་ (NDI) ནས་ཏོག་ཙམ་རག་མདགོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལན་བྱུང་མ་སོང་ངམ། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། དྲྱི་བ་ད་ེབསར་དུ་འདནོ་རགོས་གནང་།  
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སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་དག རེས་མ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཉུང་ཙམ་གདོན་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ངས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་སབས་སུ། གདུག་རྩུབ་གཏོང་ས་དེར་སོབ་གསོ་དང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གདུག་རྩུབ་གཏོང་
མཁན་དེར་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་རེད་ཅ་ེན། གདུག་རྩུབ་གཏོང་མཁན་ལ་གང་ཡང་མ་
བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བསབ་བ་བརྒྱབ་ནའང་། ཁོས་སང་ཉྱིན་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་གདུག་རྩུབ་གཏོང་གྱི་རེད། གདུག་
རྩུབ་གཏོང་ས་མང་དུ་ཕྱིན། གདུག་རྩུབ་གཏོང་མཁན་དེ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (One Man Show) འདྲ་པོ་
ཆགས་ནས། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་གདུག་རྩུབ་གཏོང་མཁན་ལ་ག་ར་ེབདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ལན་བྱུང་མ་སངོ་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱིའྱི་སོར་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཤེས་མ་སོང་། མང་ཆེ་བ་གདུག་རྩུབ་གཏོང་སའྱི་བུད་མེད་དེར་ལྟ་
རྟགོས་བས་པ་མ་གཏོགས། གཏངོ་མཁན་ད་ེཚུར་བཟུང་ནས་འདྲྱི་རད་བ་རྒྱུ་དང་། སོབ་གས་ོབ་རྒྱུ་རྱིགས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བདེ་
ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རེས་སུ་ག་ོསབས་རག་ན་ཚན་པ་ནས་ཐ་ོགཞུང་བངས་ནས་འབུལ་ཆོག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཟུར་བཀོལ་གྱི་བསོམས་སོར་ ༣༢༡,༨༡༡,༢༦༠ 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་པ་རྡོ་རེ་ལགས། དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་
དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སནོ་རྱིས་བསམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་
སོར་ ༦༥,༠༣༨,༩༦༠ ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསམོས་སརོ་ ༦༥,༠༣༨,༩༦༠ སྱི་མོས་
ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་རྱིས་འགོ་ ༡་༤ ༼ཀ༽ སོར་
རྒྱག་མ་དངུལ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ད་ེརེད། བཀའ་ཤག་སབས་གོང་མས་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་དརེ་སོར་ས་ཡ་ ༣ བཞག་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལོར་སོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག བུན་གཏོང་གཡར་ས་དེ་ཚོ་གཡར་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་
ཡོད་རེད་དམ། སོན་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུད་ཚོང་བ་གངས་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ལོ་རེར་བུན་
གཏོང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་སོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ འདྱིས་འདང་གྱི་རདེ་དམ། སོན་མ་ལས་གཞྱི་འདྱིར་སོར་ས་ཡ་ ༣ 
ཏག་ཏག་བཞག་འདུག ད་ལོར་ཞ་ེདྲག་ཉུང་དུ་སོང་འདུག ད་ེཉུང་དུ་འག་ོདགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ཐངེས་གཉྱིས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོས་ད་ལོར་སོན་རྱིས་འཁྱེར་སྟངས་དེ། སྱི་
ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་རོགས་དངུལ་གནང་བཞག་པ་དེ། དངུལ་དེ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐབེས་རའྱི་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་རང་འཇགས་ཁྱེར་བ་ཡྱིན། གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་སོར་འབུམ་ ༧༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་མ་ར་གང་ཡོད་པ་ད་ེཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་
སོང་ཙང་མ་ར་གང་ཡོད་པ་ད་ེནས་བུ་ལོན་གཏང་རྒྱུ་ད་ེསོར་ ༥༠,༠༠༠,༠༠༠ ཡྱིན་པ་འདྱིར་གསལ་བསད་ཡོད་རེད། གཞན་
མྱི་མང་ལ་སུད་ཚངོ་དང་ད་ེའདྲའྱི་བུ་ལོན་གཡར་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་གཡར་བསད་རྒྱུ་རེད། ད་ེརྱིང་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༧ ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་ཁྱེར་
ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ནས་མུ་མཐུད་གཡར་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༦༥,༠༣༨,༩༦༠ 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་པ་རྡོ་རེ་ལགས། ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་
བསམོས་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༡,༡༡༥,༢༨༦ རེད་འདུག 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་བེད་གསོལ་ཚང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༡,༡༡༥,༢༨༦ སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། གཏན་འབེབས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རྱིད་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་ན་གཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་ད་ལོར་ལས་བདེ་གསོལ་ཐབ་ཁང་ལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༧ ནང་དུ་སོར་ ༡,༡༠༠,༠༠༠ འཁུར་འདུག འདྱིར་སྟོང་པ་བཞག་འདུག 
དརེ་གཅྱིག་བས་ན་རྱིག་པ་ཞྱིག་བཏང་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དངསོ་གནས་བས་ན་ལས་བེད་གསོལ་ཚང་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁུར་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོ་ཨང་ 
༡༧ ནང་དུ་སོར་ ༡,༡༠༠,༠༠༠ བཞག་འདུག རྱིས་འག་ོཡར་འཇགོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་
གནང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་ཡར་མར་བཞག་པས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་འཆར་
མྱིན་པའྱི་འག་ོགོན་ཁོངས་སུ་རྒྱུན་གོན་གྱི་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། རྒྱུན་གོན་ལ་རྱིས་འག་ོཁག་ ༡༧ ཡོད་རེད། དརེ་སོར་ 
༡,༡༠༠,༠༠༠ ཞུས་བཞག་པ་ད་ེརེད། ཕོགས་དང་རྒྱུན་གོན་ད་ེརྱིགས་རེད། འདྱི་ཡར་མར་བཞག་པས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོའ་ིའགོ་སྟངས་ད་ེག་རང་རེད། ལས་འཆར་མྱིན་པའྱི་འགོ་གོན་འོག་ལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་རྱིས་
འག་ོབཅུ་བདུན་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་བེད་གསོལ་ཁང་གྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༡,༡༡༥,༢༨༦ གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་
བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་འབོར་ད་ེསྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསམོས་འབརོ་སོར་ ༣༦,༢༨༤,༢༥༠ རདེ་འདུག དརེ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅོག་གང་ཡང་མེད། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་། ལས་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ན་འོག་ཏུ་ཟུར་བཀོལ་སབས་སུ་གོ་སབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ན་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་དག་ེསོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེསནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོཨང་། ༡༦ པྭ་ལགས་ཞསེ་པའྱི་གཏམ་བརདོ་སརོ་བསདོ། གཏམ་བརདོ་པཱ་ལགས་
ད་ེསུས་འཁབ་ཀྱི་རེད། ག་ར་ེབས་ནས་འཁབ་ཀྱི་རེད། པཱ་ལགས་ཟེར་བའྱི་ནང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་
པའྱི་གནད་དནོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་རང་དྲྱིས་ཚར་སོང་། དེས་ག་ོཆདོ་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ནང་ཞོགས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད། བོད་དོན་གྱི་དྲྱིལ་
བསགས་ད་ེབརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ནས་བེད་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན། ཆབ་སྱིད་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགུལ། ལམ་
ཁར་ཐོན་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བསད་པ་ད་ེགཙ་ོབ་ོགཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞུང་ས་ོ
སོར་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེརྱིགས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་མཁན་དང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ། གཞོན་
སེས་བཅས་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གྱིས་འགན་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེགང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ཤས་ས་ོསོའ་ིདགའ་མོས་བེད་སྟངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། དཔེར་ན། ཆབ་སྱིད་རང་རང་འཆད་དུས། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཆབ་སྱིད་ལ་ཁྱོན་ནས་དགའ་ཡྱི་མེད་ཟེར་ནས་
ཁྱོན་ནས་མ་ཉན་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་རེད། ཡང་ཁ་ཤས་འཁབ་སྟོན་ལ་དགའ་པ་ོཡོད་པ། འཁབ་སྟོན་བརྒྱུད་ནས་བོད་པའྱི་གནད་
དོན་རྒྱུས་ལོན་ཡོང་རྒྱུ། གང་ལྟར་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདྲའྱི་སྒྱུ་རལ་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཁྱབ་བསགས་བ་རྒྱུར་ང་ཚོས་
རགོས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་སྱིད་བྱུས་ནང་དུ་ད་ནང་ཞོགས་པ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ "པཱ་ལགས་" ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་
གར་བ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ནས་ཚུར་བཙན་བོལ་དུ་འབོས་ཡོང་བའྱི་སབས་སུ། དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྒྲུང་
ཞྱིག་བྱིས་བཞག་པ་འདྱི། འདས་པའྱི་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་གོང་ལ་ཨྱིན་ཡུལ་ལ་འཁབ་སྟོན་ཞུས་འདུག ཨྱིན་ཡུལ་ལ་འཁབ་སྟནོ་
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བེད་དུས་འཁབ་མཁན་བོད་པ་མ་རག་ནས། ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་མྱི་ད་ེའདྲ་གས་ནས་འཁབ་དུས་བོད་པའྱི་ནང་དུའང་བསམ་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ས་རདེ། འཁབ་སྟནོ་གྱི་ང་ོབ་ོདང་རྣམ་པ། འཁབ་མཁན་མྱི་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་
མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དུས། འཁབ་སྟནོ་པ་ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་
རདེ། ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ལ་འཁབ་སྟོན་ལས་རོགས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་སང་ལ་གཙ་ོབ་ོཟློས་གར་དང་མཉམ་དུ་
བ་རྒྱུ། འཁབ་སྟནོ་བ་རྒྱུར་མྱི་མང་པ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་དང་ཁ་ོརང་གྱི་ཕག་རགོས་ད་ེཚ།ོ དའེྱི་སང་ལ་ཟླསོ་
གར་དང་མཉམ་དུ་འཁབ་སྟོན་བས་ནས། རྒྱ་གར་ནང་དུ་གང་ཐུབ་ཁྱབ་སེལ་ཆེད་དུ། འག་ོསོང་དེའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ནས་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེའདུན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་ལརོ་ང་ཚསོ་རོགས་སརོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐོག་ལ་ཁོང་
ཚོས་ཡུ་རོབ་ནང་དུ་འཁབ་སྟོན་བེད་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེའཇར་མ་ནྱི་ལ་འགོ་རྒྱུ། འཇར་མ་ནྱི་ལ་
ཕག་རགོས་ཞུ་མཁན་གཙ་ོབ་ོད་ེ (Deutsch Initiative) བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་རེད། ཁངོ་ཚསོ་རོགས་བས་ནས་
ཁ་སང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ (Geneva) ལ་ཐུག་སོང་། ཁ་ོཚོས་འཁབ་སྟོན་བེད་སའྱི་འཁབ་སྟོན་ཁང་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱིས་ང་ོབཞེས་བྱུང་སོང་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་ད་ེཆགས་བསད་ཡདོ་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་ོམཆོག རྱིས་འག་ོདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། "པཱ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་སོར་བསོད།" 
ཟརེ་བ་ད་ེཆགས་བསད་འདུག ཕག་སལེ་གཉྱིས་ནས་དགངོས་འཆར་ཕབེས་སོང་། གཏམ་བརདོ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
གསལ་བཤད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། བསགས་བརོད་དང་སགས་ནས་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་འདྱི་མཚོན་ན། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་
གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། སྐུ་ལུས་མེར་སེག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་
སལེ་དགོས་ཀྱི་འདུག སྐུ་ལུས་མེར་སགེ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག གངས་
འབོར་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། སོ་སོ་
ཚགོས་ཆུང་ནང་བསད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། དེར་ཐུགས་ཕན་གས་ོབའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་
དང་། སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་ཚོའྱི་ཁ་གངས་གཅྱིག་པུར་མ་ལྟ་བར། གཏམ་བརོད་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་
གནད་དོན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོརྟགོས་སེལ་རྒྱུའྱི་ལམ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། འདྱི་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱིར་
བཏང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་སྙམ། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན། ཨྱིན་ཡུལ་ལ་གཏམ་
བརོད་དེ་འཁབ་སྟོན་བས་ཟྱིན་པ་ཆགས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་ནང་ལ་བརོད་གཞྱི་དང་ཡང་ན། ༼ཚོགས་གཙོ་
མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང་། རྱིས་དང་འབལེ་བ་
ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་གཞྱི་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག 
༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་
བཤད་གནང་ཚར་སོང་སྙམ།༽ ང་ོསདོ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། བསྡུ་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་ཐགོ་བཀའ་མོལ་
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གནང་ཡོང་དུས་རེད། ཆོས་རྱིག་སོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། རྒྱུན་ལྡན་ནས་དགོན་ས་ེཁག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
གནད་དོན་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་འདུག་ལ། དགོངས་པ་ད་ེའདྲ་བཞསེ་ཀྱི་འདུག ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དང་འབེལ་བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་གྱིས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གྱི་འདུག 
ཟློས་གར་ཆ་བཞག་ན་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟོན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། གཏམ་བརོད་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་གནང་ཐུབ་ན། 
སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དགེ་མཚན་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་གཏམ་བརོད་ད་ེབོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ན། ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ལས་གཞྱི་དརེ་ཕག་
དངུལ་ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་རགོས་སརོ་གནང་འདུག དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་གང་མགོགས་མགགོས་
ཤྱིག་དང་། སྱི་ཚགོས་ནས་ཁ་ོཚརོ་རྒྱབ་སརོ་གང་ཐུབ་གནང་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་དང་འབལེ་ནས་རདེ་དམ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ། པྭ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་སོར་བསོད་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་
རྒྱུར། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་བགོ་གེང་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་བེད་པའྱི་སབས་སུ་གནས་སྟངས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཏག་ཏག་མ་བསད་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་བྱུང་ཡོད་དུས། དེར་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་
བ་བཏང་ཡོད་དམ་མེད། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ལོན་ཌོན་ (London) ལ་ལྟད་མ་ོའདྱི་སྟོན་པའྱི་སབས་སུ་
གཏམ་བརོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཏག་ཏག་བསད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཟད་གཏམ་བརོད་འབྱི་མཁན་དེས་
འདྱི་རོམ་པའྱི་སབས་སུ་ཁོ་རང་བོད་ལ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་དང་། འབེལ་བ་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདྲའྱི་
གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༡ "བཙན་བོལ་ནང་སེས་པའྱི་
བོད་མྱི་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡནོ།" ཟརེ་བའྱི་སརོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། "བཙན་བལོ་ནང་སསེ་པའྱི་བོད་མྱི་
དང་།" ཟེར་དུས། སྱིར་བཏང་ཡྱི་ག་ེའབྱི་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གྲྭ་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
ཞྱིག་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གྲྭ་པ་ཡྱིན་དགོས་ན། བཙན་བོལ་ནང་དུ་སེས་པའྱི་བོད་མྱི་གྲྭ་བཙུན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་གནང་། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
ད་ེནས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༦ པར་ "དག་ེབཤསེ་མའྱི་རྒྱུགས་སོད་དང་འབལེ་བའྱི་འག་ོགོན།" དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་མདེ་ཁག་གྱི་བསབ་པ་སབོ་གཉརེ་གནང་མཁན་གྲྭ་བཙུན་སུ་དང་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚའོྱི་རྒྱུགས་
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སདོ་ཐོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགོས་པའམ་ཞུ་མཁན་ད་ེའདྲ་བྱུང་སོང་ངམ་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེདང་
མཉམ་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་དགེ་བཤེས་མ་བསབ་པ་མཐར་ཕྱིན་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཁན་པ་ོདང་
མཁན་མ་ོམཐར་ཕྱིན་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ལག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ལག་འཁྱེར་འབུལ་བར་ཆ་
རནེ་ག་ར་ེཚང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེས་ཕུལ་བ་བྱུང་ཡདོ་རདེ་དམ་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་ ༦ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཉ་ེཆར་ས་གནས་ལ་འག་ོབའྱི་
སབས་སུ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་
གནང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེལྟར་འཁདོ་འདུག་པས། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
གཉྱིས་པ་དེ། གོང་དུ་བགོ་གེང་མང་པ་ོགནང་སོད་སའྱི་རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ པ་ད་ེཡྱིན། དེར་ "པྭ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་
བརོད་སོར་བསོད།" ཟེར་དུས་དངོས་གནས་ཡག་པོ་རེད་འདུག བསགས་བརོད་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་པཱ་
ལགས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཨ་མ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་མ་འཁབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ང་ཚོར་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
བསབེ་པའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་དྲྱི་བ་ཁ་ཐུག་བཏང་གནང་བ་ད།ེ ཆསོ་རྱིག་དང་འབལེ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རདེ་ཟེར་
བ་ད་ེརེད། ཟློས་གར་གྱི་འཁབ་སྟོན་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དངུལ་དའེང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཟློས་གར་
རང་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་དའེང་ཟློས་གར་རང་གྱིས་ཉར་རྒྱུ་བས་པ་རདེ། བོད་གཞུག་ཟླསོ་གར་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་ཡྱིན་ཙང་། འབལེ་བ་ཆགས་སྟངས་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་རདེ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ལ་ལྟ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཨྱིན་ལེན་ 
(England) ལ་འཁབ་མཁན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པའྱི་སད་ཆ་མ་གཏོགས། སྒྲུང་གྱི་ནང་དོན་ལ་གནས་
ཚུལ་ཆགས་ཡོད་སོར་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། ཞུ་མཁན་མ་བྱུང་བ་སོང་ཙང་མ་ཤེས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་
ཚུལ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཕར་སད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་དང་མྱིན། གཏན་བརདོ་འཁབ་རྒྱུ་དང་འག་ོ
སོང་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོས་བཏང་། ང་རང་ཚོར་གནོད་གཞྱི་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆེ། གལ་སྱིད་གནད་དོན་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབེལ་ཡོད་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་
ནས་གནས་ཚུལ་མ་ལྷག་པ་བཟ་ོརྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེའདུག་ལྟ་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
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བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༡ དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སོང་། རྱིས་འག་ོརང་ནས་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་
ཡྱིན་པ་ཕལ་ཆརེ་གསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམྲ ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། "བཙན་བལོ་ནང་སེས་པའྱི་བོད་མྱི་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སོབ་ཡོན།" ཞསེ་འཁོད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གྲྭ་བཙུན་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སྦྱར་ཡདོ་དུས། གྲྭ་པ་དང་བཙུན་
མ་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་གནང་བ་ད་ེབཙན་བོལ་ནང་དུ་སེས་པའྱི་གྲྭ་པ་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ཁ་གངས་ད་ེད་ལྟ་ཞུ་ཆོག་ཆོག་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གངས་ཀ་ད་ེཡོད་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བངས་ནས་ཞུ་
ཆགོ་པ་ཞུ། གལ་སྱིད་གངས་ཀ་ད་ེམེད་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་གངས་ཀ་བསྡུ་རུབ་བདེ་པའྱི་སབས་སུ་དབ་ེབསལ་
བ་རྒྱུ་ཡོད་མདེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་ཞུ་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། དྲྱི་བ་དེ་རྱིས་འགོ་གང་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ན་ངས་ཐ་ོརྒྱག་
ཐུབ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཡོད་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སོང་། དགོན་སེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
གནས་བབ་དའེང་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཐ་ོགཞུང་དརེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བལྟས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
དག་ེབཤསེ་མའྱི་ལག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་སརོ་ད།ེ དག་ེབཤསེ་མའྱི་ལག་འཁྱེར་ད་ེཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབུལ་གྱི་ཡོད་
བསམས་བྱུང་། ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཤེས་མ་སོང་། སད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
རསེ་མ་ "པྭ་ལགས་" མྱིན་པར་ "ཨ་མ་ལགས་" ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་ད་ེའདྲ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། བུ་ལགས་ཡོང་སྱིད་པ་
རེད། བུ་མ་ོལགས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། རྨ་ོརྨོ་ལགས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། སོ་སོ་ལགས་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་
སབས་སུ་བབ་པར་བོད་སྱི་པའྱི་དོན་དག་ལ་འགན་ཁུར་ནས། སོ་སོའ་ིལྷག་བསམ་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཞུ་མཁན་དང་པོ་དེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་རོགས་སོར་དེ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ད་ེདང་དེའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། 
སབས་མཚམས་ལ་ང་ཚོས་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་བལྟས་ནས། བག་ོབཤའ་ག་ཚོད་རྒྱག་དགོས་འདུག གང་འདྲ་
ཞྱིག་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་སབས་མཚམས་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༦ "པྭ་ལགས་ཞེས་པའྱི་གཏམ་བརོད་སོར་བསོད།" ཟེར་བ་དེ་རེད། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་ནང་དནོ་མ་མཁྱེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་རདེ། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འག་ོཨང་ ༡༦ པར། པྭ་ལགས་ཞསེ་པའྱི་གཏམ་བརོད་ཀྱི་ནང་དནོ་ཐགོ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ 
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ཕེབས་སོང་། གཏམ་བརོད་འདྱིའྱི་མྱིང་ད་ེཔྭ་ལགས་ཡྱིན་ཙང་འདྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་སྒྲུང་རེད་དམ་མ་རེད་ཀྱིས་གོ་ནོར་ཞྱིག་ལེན་
འག་ོཡྱི་འདུག གཙ་ོབོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་གཏམ་བརོད་ཀྱི་ནང་དོན་སོར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། དེར་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ།  
ངས་དྲྱི་བ་ད་ེདྲྱིས་བཞག་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེའདྲའྱི་གཏམ་བརདོ་ཅྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ལ་ཕན་གྱི་རདེ་དམ་
མ་རེད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ངས་ག་ོཐསོ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སོར་བསོད་བེད་པའྱི་སབས་སུ་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་མཉམ་མཐུན་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་བ་འགའ་ཤས་།ཤྱིག་གཏོང་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས། 
བསྒྱུར་བ་ད་ེའདྲ་བཏང་ཡོད་ས་རེད། འོན་ཀང་སབས་རེ་གཏམ་བརོད་ད་ེཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་ཞེ་དྲག་ཕྱིན་དྲགས་ན། མྱིའྱི་ལྟ་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། སྱིར་བཏང་དངསོ་བྱུང་མྱིན་པའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་བཟོས་འདུག ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ། ཨྱིན་ཡུལ་ (England) ལ་
འཁབ་སྟནོ་ད་ེ (Royal court) ལ་བས་པ་རདེ། དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནནོ་ཤུགས་ཞ་ེདྲག་སད་ཡོད་པ་དང་། སྒྲུང་བཟ་ོ
མཁན་ལའང་གནོན་ཤུགས་སད་ནས་ལ་ོགཅྱིག་ཙམ་བཏནོ་མ་བཅུག ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་སརོ་ངས་ག་ོབྱུང་། འདྱི་
དངོས་འབེལ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སྱིད་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ད་ེནས་གོ་བ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། གང་
ལྟར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་བརོད་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཐབས་བྱུས་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ངས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ནང་དོན་དེར་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་ཡོད་པ་གོ་སོང་། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་
དརེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག དརེ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་འག་ོཨང་ ༣ པར་ "དམྱིགས་བསལ་མཆོད་འབུལ།" ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག དམྱིགས་
བསལ་མཆོད་འབུལ་ཞེས་འདྱིར་འཁུར་དགོས་དནོ་དང་། ད་ེགང་ལ་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། དགོས་འདྲྱི་ཆུང་ཆུང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་
པ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་དནོ་མ་ཤེས་པར་བཀའ་འཁོལ་ཇྱི་ལྟར་སད་པ་རདེ་ཅསེ་
གསུངས་སངོ་། ར་བའྱི་འདྱིར་ལངས་སདོ་མཁན་གྱི་ད་ོབདག་འདྱིས་གཟའ་སནེ་པ་དང་ཉྱི་མ་མང་ཆ་ེཞྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤོག་
བུ་མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཀླགོ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། སྒྲུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཀླགོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། དབེ་གཅྱིག་གང་ཚང་ཞྱིག་ཀློག་དགོས་ཀྱི་
འདུག འནོ་ཀང་ངས་གཤམ་འགོ་ལས་བདེ་ཅྱིག་ལའང་མངགས་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རདེ། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ས་ོསོའ་ིམྱིས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
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དུས། ཁ་ོཚོས་དམ་དོན་གནང་ཡོད་ཤག་བརྱིས་ནས། འཆར་གཞྱི་ད་ེསྣོམ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ། ཟློས་གར་གྱི་འགན་འཛིན་
ལས་ཚབ་དང་འཁབ་སྟོན་པའྱི་འགན་འཁུར་བ་ལྷག་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཕེབས་སོང་། གཅྱིག་ནྱི་ཟློས་གར་འགན་
འཛནི་གྱི་ལས་ཚབ་རདེ། དྲུང་ཆ་ེཡྱིན་པ་དང་ཟློས་གར་གྱི་འགན་འཛནི་ལས་ཚབ་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། གཅྱིག་ནྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་དུ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཡོད་ཤག་དང་ཡྱིད་ཆེས་བས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སད་ཆ་འདྱི་ད་ལྟ་མ་གཏོགས་གོ་ཡོད་མ་རེད། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ན། གནང་ནའང་
འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་ཁྱད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངསོ་གནས་བས་ན་ཐངེས་གཅྱིག་ཀློག་ཐུབ་པ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེབ་ལ་ཆེད་བརོད་འབྱི་རོགས་ཟེར་དུས། ནང་དོན་ད་ེསོན་ཚུད་གཏོང་རོགས་ཟེར་གྱི་ཡོད། ནང་དོན་ཏག་
ཏག་མ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། རེས་ལ་ཆེད་བརོད་འབྱི་དུས་སྱིད་སོང་གྱིས་དེར་མོས་མཐུན་བས་འདུག་ཟེར་བའྱི་སད་ཆ་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ངེས་པར་དུ་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་གྱི་ཡོད། བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་ཡྱིན་དུས་
ཡྱིད་ཆེས་བ་ོའགེལ་བས་ནས། དངོས་གནས་བས་ན་སོན་མ་དཀལ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ང་
ཚོས་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཆ་ཚང་གསུང་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁྱེར་བའྱི་
སབས་སུའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདྲ་གསུངས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་
ཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ཡོད་
པར་ཞྱིག་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་གནངོས། དགངོས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ།  
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་གསུངས་པ་ད།ེ གཏན་བརདོ་ཀྱི་ནང་དནོ་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་ས་
རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། རམོ་པ་པ་ོདང་འཁབ་སྟོན་པ། འགན་འཁུར་མཁན། ག་ོསྱིག་ཞུ་མཁན། 
ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་བ་ད་ེཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་དུ་འག་ོསོང་གྱི་ཆ་ཤས་
ཤྱིག་ཕུལ་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་གོན་དེ་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། གོ་སྱིག་ཞུ་
མཁན་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱིས་ཕག་རགོས་ཞུས་ནས། འག་ོསོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གཏངོ་རགོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བསྒྱུར་བ་
བཏང་ཡོད་ས་རེད་གསུངས་པ་དེ། ཏན་ཏན་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ང་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོར་ཡར་ཞུ་མཁན་མ་
བྱུང་བ་སོང་ཙང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་ཟེར་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིག་གཞུང་གྱི་
རྒྱབ་རྟེན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་པཱ། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེའདྲ་ལ་སྟོན་དུས། ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ག་རེ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་
འདུག རྒྱ་གར་ལ་སྟོན་དུས་ཏགོ་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ག་ར་ེབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག འཁབ་སྟོན་པ་རང་ལའང་རང་དབང་ག་ཚོད་ཡོད་
རདེ། རོམ་པ་པ་ོལའང་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་པཱ། ད་ེའདྲ་ཏན་ཏན་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེབསྒྱུར་བ་ད་ེའདྲ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ང་ཚ་ོལ་གནོད་འཚབ་མྱི་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའདྲ་འདུག་
གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་བཟང་ཕགོས་ནས་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡདོ་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། 
དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་སོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ "པཱ་ལགས།" ཞསེ་པའྱི་འཁབ་སྟོན་དེར་
གནས་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་སོང་མ་གཏོགས། རོམ་པ་པ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་ཤེས་མ་སོང་། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེའྱི་སོར་ལ་མང་བ་མཁྱེན་གྱི་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་མ་
གཏོགས་འག་ོས་མདེ་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དེར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། མྱི་
གཞན་པས་བལྟས་མྱི་ཐུབ་པ་བཟ་ོབའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རང་
བཞྱིན་གྱིས་འདནོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། རྱིས་འག་ོཨང་ ༣ པ། དམྱིགས་བསལ་མཆོད་འབུལ་
སོར་གསུང་རགོས་གནང་།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དམྱིགས་བསལ་མཆདོ་འབུལ་གྱི་
འགེལ་བཤད་དུ། ལས་འཆར་གྱི་མྱིང་ད་ེ "དམྱིགས་བསལ་མཆདོ་འབུལ།" རདེ། "ལས་འཆར་གྱི་ང་ོབ་ོདང་དམྱིགས་ཡུལ་
ནྱི། བོད་ནང་དུ་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་རང་དབང་གྱི་དོན་དུ་སྐུ་ལས་མེར་སེག་གནང་མཁན་གྱིས་གཙོས་ལུས་སོག་
ལོངས་སདོ་བོས་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམ་གྱི་ཆདེ་མཆདོ་འབུལ།" སབས་འདྱིའྱི་སོན་རྱིས་ལ། བོད་ཀྱི་དཔའ་
བོ་དཔའ་མོ་སྐུ་ལུས་མེར་སེག་གནང་མཁན་གྱིས་གཙོས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་བོས་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་
རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་བས་ོསོན་རེན་སེལ་རྱིམ་གོའ་ིམཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ག་ོསྱིག་ཞུ་སབས། མཆོད་
དདོ་དང་བསྙེན་བཀུར་གྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༣༦,༢༨༤,༢༥༠ སྱི་མོས་ཐོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་སོན་རྱིས་བསམོས་སྙན་སནོ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་བསོམས་སོར་ ༤༢,༩༣༩,༠༣༤ རེད་
འདུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་སརོ་གཅོག་གང་ཡང་མདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བསམ་འཆར་
འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བཟ་ོལྟ་ཞྱིག་འདོན་དགོས་ཐུག་སོང། ང་ཚོར་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ 
༩:༣༠ ནས་ཕྱི་དྲ་ོ ༧:༠༠ བར་དུ་བཀག་བཞག་འདུག གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། 
བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྟོས་ས་ལྟོས་འཇོག་གྱི་གནས་ཡོད་མྱི་སྣ་ཆགས་ཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ལའང་
དམྱིགས་བསལ་ཕག་ལས་མང་པ་ོཡོད་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་སྟངས་འཛིན་གྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་མྱི་རེར་སར་མ་ ༥ ཡྱིན་དུས། མཚམས་ར་ེས་ོསོས་བསམས་པ་ད་ེབཤད་མ་ཐུབ་པ་དང། གཉྱིས་ནས་གསལ་ཁ་མ་
བྱུང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཉྱིན་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་
བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་གཅྱིག་གསལ་པ་ོཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང། "ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་མངའ་
ས་ེནས་རོགས་སོར་འཚོལ་ཐབས།" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོབྱུང་བའྱི་སབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆསོ་ལུགས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་མྱི་དགསོ་ན་གཡུག་ཤོག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་སངོ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་ཡདོ་པ་ད་ེཆསོ་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བཙན་བོལ་བདོ་མྱིའྱི་
སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་ཆགས་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེར་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་
ཡོད། དང་པོ་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང། འོན་ཀང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པོ་ཡོད་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཀང་མང་ཤོས་དེ་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་གྱིས་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རོགས་སོར་འཚོལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་
ཡོད། དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དག་ེརན་རྣམས་ལ་ལེགས་གསོལ་གྱི་སོར་ ༣༠༠༠ ཞྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་བརྒྱུད་རྱིམ་གསུམ་ཡོད་རདེ། བརྒྱུད་རྱིམ་
དང་པ་ོདེ། ཁ་སང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། དགོན་ས་ེཚོས་སྙན་ཞུ་བཏང་ནས་སོར་ ༣༠༠༠ 
ལེན་མཁན་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་དརེ་མྱི་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ་ཅསེ་གསུངས་
སོང། རྱིགས་གཅྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་མ་བརྒྱབ་ནའང་ཕར་ཆེ་མཐོང་གྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། རྱིགས་
གཅྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལེགས་གསོལ་བསགས་བརོད་ཀྱི་སོར་ ༣༠༠༠ ཕུལ་ནའང་མ་ལེན་པའྱི་
རྱིགས་བཅས་རྱིགས་གསུམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་རདེ་ཟེར་དུས། 
མྱི་གངས་ ༤༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བསར་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་བསར་ཞྱིབ་བས་ནའང་འདྲ་འདུག མ་བས་
ནའང་འདྲ་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་རྱིགས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ཁོང་རྣམ་པས་འདྱིའྱི་
ཆདེ་དུ་སྙན་ཞུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་དགོས་ཀྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
བསམ་གཞྱིག་ཅྱིག་བེད་དགོས་རེད་སྙམ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་གོང་མས་ཀང་ལེགས་གསོལ་བསགས་
བརོད་ཀྱི་སོར་ ༣༠༠༠ སོད་ས་མ་རག་པ་ཞྱིག་དང། བརྒྱུད་རྱིམ་མ་སོང་བ། ཞྱིབ་འཇུག་མ་བས་པ་ཞྱིག་རེད་སམ་ཟེར་ན། 
ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། ཁངོ་རྣམ་པས་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་འཆམ་མཐུན་ཡོང་བ་
དང། དག་ེརན་རྣམ་པར་ཆ་ེམཐངོ་སད་རྒྱུ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕུལ་བ་མ་གཏོགས། བརྒྱུད་རྱིམ་གང་ཡང་མ་སོང་བར་ཕུལ་བཞག་
པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་ཀར་ན་ཊ་ཀ་ (Karnataka) མངའ་ཁོངས་ན་ཡོད་པའྱི་མཁན་པོ་དང་། སོབ་དཔོན། དགེ་
བཤསེ་རྣམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེང་ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་
༢༠ སོན་རྱིས་ནང་དུ་གསར་གཏོད་ཅྱིག་ལ་སོར་ (Crore) ༣ གཏན་འབེབས་ཤྱིག་བས་འདུག ད་ེནས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་
༢༡ ལོར་སོར་ (Crore) ༢ སད་འདུག སོར་ (Crore) ༢ ནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༥ ད་ེད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་སང་ལ་བཏང་བ་
རདེ། འོན་ཀང་ད་ལོར་ལས་གཞྱི་ད་ེམེད་པ་བཟོས་འདུག འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། ཀར་ན་ཊ་ཀ་མངའ་སེས་རོགས་རམ་ེེ་
བཅད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་པ་རེད། འདྱི་བསར་འཛུགས་བེད་དགོས་པ་དང། བསར་
འཛུགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་རྣམ་པར་ལོ་ ༣ མུ་མཐུད་སོབ་སྦྱོང་ཞྱིག་སོད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་
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འདུག ལོ་ ༡ གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
ཤུགས་ཤྱིག་སོན་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་ཀར་ན་ཀ་ཀ་མངའ་སེའྱི་རོགས་སརོ་ད།ེ དང་པ་ོསོར་ (Crore) ༣ 
རེད་འདུག ད་ེནས་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལ་སོར་ (Crore) ༢ ཆགས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་ད་ེའཛག་འགོ་ཡྱི་འདུག 
ད་ལརོ་ག་ཚདོ་བངས་ཡདོ་པ་རདེ། དའེང་མར་འཛག་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
གཉྱིས་པ་དེར། ངས་སོན་མའང་གོས་ཚོགས་ནང་ཞུས་མོང། འཛིན་སོང་གོང་མའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེརྱིགས་ཡག་པ་ོའདུག དེར་
བསམ་གཞྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་ལན་གནང་སོང། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་དང་ལས་ཡུན་རྱིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་མ་སོང། ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་
པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་དུས། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཡོད་པ་ད་ེ
རྱིགས་འཁབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག དེ་ཚ་ོབདག་སོང་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ང་
ཚསོ་ཟློས་གར་ཚོགས་པར་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཕ་ོགསར་མ་ོགསར་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོརྱིམ་
པས་ཐོན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་མཚམས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རུག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་ལྟ་ཟློས་གར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་སབས་སུ། དུས་ཚོད་དམ་འཛནི་བས་ནས་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
ཚད་ལྡན། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་བདག་འཛིན་བེད་དགོས་པ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་འདོད་པར། གྱིང་ག་ེསར་གྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གྱིང་ག་ེསར་གྱི་སྒྲུང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་
ཀྱི་རྱིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཆབ་སྱིད། དཔལ་འབོར། དམག་དོན། ད་ེབཞྱིན་ཆོས་དང་ཆབ་སྱིད། སོད་
སྟངས་ལ་སོགས་པ། ཆོས་ཀྱི་སང་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། མར་ཉན་ཐོས་རོགས་པ་ཆེན་པ་ོནས། ཡར་རོགས་
པ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཕག་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག དབུ་མ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག འདྱིའྱི་བར་གྱི་
གང་ཟག་ཅྱིག་ཚ་ེའདྱི་ལའང་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་གདམས་ངག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་གོང་མའྱི་གོང་མ། ཡབ་དང་མེས་པོའ་ིརྱིགས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་
དགག་འཕྲང་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བྱུང་བ། དཔེར་ན། གནའ་བོའ་ིགཏམ་དཔ་ེལ་སོགས་པ་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
རེད། ད་ེརྱིགས་ལའང་བོད་ཀྱི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་འཁབ་སྟོན་གྱི་ལམ་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཏོག་ཙམ་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་སད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོའདུག་བསམ་གྱི་འདུག གྱིང་ག་ེསར་གྱི་སྒྲུང་ཟེར་བ་འདྱི། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་དང། ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་སང་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
ཡོད་དུས། ང་ཚོས་སྣང་མེད་བས་ནས་ལྷག་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མྱི་འདུག གྱིང་གེ་སར་སྒྲུང་གྱི་ཁྱབ་ཚད་དེའང་། 
དཔེར་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་སྟེང་ན་ལོ་རྒྱུས་སྙན་རོམ་རྱིང་མོ་ >>महाभारत<< རེད། གྱིང་གེ་སར་གྱི་སྒྲུང་ད་ེལས་
ཀང་ལྡབ་ལྔ་ལས་རྱིང་བ་འདུག་ཟརེ་བ་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གནའ་བོའ་ིཀྱི་རྱི་སྱིའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྙན་རམོ་རྱིང་
མ་ོལས་ལྡབ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་འདུག་ཟེར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གཞུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་སབས་སུ། དེ་འདྲ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་ཞྱིག་འཁུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་རྒྱུན་འཛིན་
ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག ལོ་རྒྱུས་ལ་བདག་སོང་ཟེར་དགོས་ནའང་འདྲ་འདུག ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོང་ས་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
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གསུམ་པ་ད།ེ དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་ནང་དུ་སོག་པ་ོདང། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སོག་པའོ་ིསོབ་ཕྲུག་
ལའང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོབ་ཡོན་ཞྱིག་སད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པར་
སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། སོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོར་ཡུག་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚརོ་མཐངོ་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ང་རང་ཚརོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཟརེ་ནའང་འདྲ་འདུག 
ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབལེ་བ་ཆགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ལ་
སད་པ་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མ་སད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོང་པར་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཀྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་འབེད་ཡོད་མ་རེད། རྱིགས་མཐོ་དམན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སང་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་ས་ེཁག་ན་
ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ནས་ཡྱིན་པ་ཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་དང། བལ་ཡུལ། ལ་
དྭགས་སོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་པའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོན་ས་ེཁག་ནང་དུ་སེད་སྱིང་བས་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ལ་དྭགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དེའང་ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་སེ་ཁག་ནས་སོབ་སྦྱོང་བས་
ནས། གྲྭ་ཟུར་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ག ད་ེབཞྱིན་འབྲུག་དང་བཅས་པ་ལའང་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། མ་
འངོས་པར་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་སངོ་ཙང་མྱི་རྱིགས་དབ་ེདབདེ་ཟེར་ནའང་འདྲ་འདུག གང་ལྟར་ཁ་ཤས་ལ་སད་པ་དང་། 
ཁ་ཤས་ལ་མ་སད་ན་ཧ་ཅང་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོའདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན༌༌༌ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་འདྱིས་ག་ཚདོ་བཤད་བཤད་རདེ་དམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་བསོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཟུར་ཆས་བས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞསེ་ནས་ག་ཚོད་ཉུང་ཉུང་དང། ག་ཚོད་ཁ་གསལ་གསལ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དུས་ཚོད་ལ་ཟུར་ཆས་བས་ཡོད་པ་མ་རདེ།  
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགསུང་རོགས་གནང། ༼སྱི་འཐུས་འཇམ་དཔལ་བསྟན་
འཛནི་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་བཤད་ཚར་ཡྱིན།༽ སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པའོ་ིནང་དུ། "དབང་ལུང་མན་ངག" 
ཟརེ་བར་ད་ལའོ་ིསནོ་རྱིས་ནང་དུ་དངུལ་འབརོ་ལྡབ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕར་བསད་འདུག ད་ལ་ོཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབང་
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ལུང་མན་ངག་ག་ར་ེགནང་རྱིས་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེཞུ་རྱིས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་སོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་གཏན་འབེབས་བས་པ་འདྱི། དབང་ལུང་མན་ངག་ག་རེའྱི་
ཐགོ་ཏུ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། དྲྱི་བ་འདྱི་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་གོང་དུ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་ཡྱིན་ཏེ། 
དེར་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་རང་ཚོའྱི་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་
མཐར་སནོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ེཚརོ་ཕག་འཁྱེར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་
ད་ེའདྲ་འདུག་དང་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་གནང་སོལ་ཡོད་ན། དེར་ཆ་རེན་ག་ར་ེཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། དགེ་
བཤེས་མ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཁན་པ་ོདང་མཁན་མ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ཕར་ཕྱིན་རབ་འབམས་པ་དང་དབུ་མ་རབ་འབམས་ལ་
སོགས་པ་བསབ་པ་ག་ར་ེམཐར་སོན་གྱི་ཡདོ་ནའང་། ད་ེཚརོ་ཕག་འཁྱེར་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་སལོ་ཡདོ་རདེ་དམ་ཡོད་མ་
རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་དྲྱི་བ་ཕུལ་བ་དང་འབེལ་ནས་བཙན་བོལ་ནང་དུ་སེས་པའྱི་བོད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་ཀྱི་གངས་ད་ེཧ་ག་ོམ་སོང་ཞསེ་གསུངས་སོང། འདྱི་གསལ་ཁ་ཡོད་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག སོབ་ཡོན་གྱི་དངུལ་འབོར་
གཏན་འབེབས་བཟ་ོཡོང་དུས། གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་ཁ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཉྱིས་ལན་ཡདོ་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ཞྱིག་དང་འབེལ་ནས། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སེ་གང་ནས་སོབ་
ཡོན་རག་གྱི་ཡོད་ན། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ཚོས་དགོས་ཀྱི་
མེད་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་མྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་སྙམ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བཞེས་རོགས་གནང་། བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
མཚནོ་པའྱི་ང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཞྱིག་བསབ་པ་སབོ་གཉརེ་མཉམ་དུ་བས་པ་
དང་། སྱིད་སྡུག་མཉམ་དུ་འཁྱེར་ནས། བཟའ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ག་ར་ེཡོད་ནའང་མཉམ་ཟ་མཉམ་འཐུང་བས་ནས་བསད་ཡདོ་དུས། 
དབུས་དང་མངའ་སེས་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེགནང་ཐབས་།ཤྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་གནང། ད་ལྟ་གནང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གནང་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། མྱི་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོལ་བལྟས་ནས་འདྱི་བ་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་ནས། འདྱི་འདྲའྱི་དགངོས་པ་མ་བཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 འདྱི་དང་འབེལ་ནས་སབས་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་རྱིས་མེད་དགོན་སེ་
ཁག་གྱི་ཞལ་ལག་དོད་ཅྱིག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་རག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དང་། གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེ
འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། རྱིས་ལོ་སོན་མའྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་གསལ་
འདུག ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་མེད་ཀྱི་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚོར་ཨྱིན་ཇྱི་སོབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཏཱ་ལའྱི་བ་
མའྱི་མཐ་ོསོབ་ནང་དུ་སད་བཏང་བ་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ཞྱིག་གསལ་གྱི་འདུག སབས་ད་ེདུས་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ལྔའྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སུ་ཡོད་
པའྱི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེདུས་དགོན་པ་གྲྭ་
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ཚང་ཆ་ཚང་ནས་སད་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དྲྱི་བ་འདྱི་ཡྱིན། གང་རེད་ཅ་ེན། ཁ་སང་ལས་བསོམས་ནང་དུ། སེལ་
ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཡྱིན་ན། འབྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པའྱི་མྱིང་ཐ་ོབཏང་མ་སོང་ཟེར་བའྱི་ལན་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་
ཙང་དགོན་པ་ཆ་ཚང་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དགོན་པ་འགའ་ཤས་
ལ་འབལེ་བ་བས་པ་དང་། འགའ་ཤས་ལ་འབལེ་བ་མ་བས་པ་ད་ེའདྲ་བྱུང་ཡདོ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་
ཅྱིག་དང།  
 མ་འོངས་པར་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཀར་ན་ཀ་ཀ་ (Karnataka) མངའ་ས་ེགཞུང་གྱིས་རགོས་སརོ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོད་ེའདྲ་གནང་
རྒྱུའྱི་མཐུན་རནེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་གཞན་པ་ལ་སད་མ་བཏང་ནས་དགནོ་ས་ེགྲྭ་ཚང་ས་ོསོའ་ིནང་དུ་ཨྱིན་ཇྱི་དག་ེརན་
དང་མཐུན་རེན་ད་ེཚ་ོཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོཆགས་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། མར་ཕེབས་དགོས་ན། དགོན་
སེ་གྲྭ་ཚང་ནང་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་སོང་མཐུན་རེན་འདྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་ན། དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་
རང་ལ་མཐུན་རནེ་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་དང་། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་བསེབ་རྒྱུ་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སབས་སུ་གསུང་རགོས་གནང།༽ མ་རདེ། འདྱི་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་
པ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆེ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡདོ་ན། འདྱིར་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་དགོས་མྱི་འདུག ཐད་ཀར་གསུང་རོགས་གནང།༽ ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་ས་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ཕར་ཚུར་
འབེལ་བ་མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད་པཱ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་ད་ེ
གསུང་རོགས་གནང།༽ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མཚོ་པདྨ་དབུ་རེ་རྱི་ཁོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ཆོས་རྱིག་
བཀའ་བོན་ལ་ཐད་ཀར་ར་ེའདུན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། རྱི་ཁོད་འདྱི་ར་བའྱི་ཆ་ནས་གནས་ར་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ང་ཚོ་ཚང་མར་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད། མཚོ་པདྨ་རྱི་ཁོད་ལ་
བཞུགས་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆོས་རང་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས། འདདོ་ཆུང་ཆོག་
ཤེས་ཞེ་དྲག་བས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོགནས་སོར་ལ་ཕེབས་དུས་གཟྱིགས་ན་མཁྱེན་གྱི་རེད། ཁོང་རྣམ་
པའྱི་བཞུགས་སའྱི་གནས་བབ་དེར་ཧ་ལས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ལགས་ཤོག་ཁང་པ་ཡྱིན་པ། དེར་བཟོ་
བཅོས་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ། ཆུ་མེད་པ། གོང་དུ་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཚང་མ་གཅྱིག་ལོགས་ཡྱིན་དུས། ད་ེརྱིང་བརྒྱ་གོ་གཅྱིག་ཆོད་བས་ནས་ད་
རེས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕག་རོགས་
གནང་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་རེས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུའང་འདུག སུད་ཚོང་བར་
དམྱིགས་བསལ་ལས་བེད་ད་ེའདྲ་བས་ོགཞག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར། ས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་
དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དང། རྱི་ཁོད་དུ་བཞུགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། དམྱིགས་
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བསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་བས་ོགཞག་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཆདེ་ལས་པའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་བས་ོཐུབ་
པ་ཡྱིན་ན། ཛ་དྲག་གྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་ཛ་དྲག་ཐགོ་ནས་སེལ་ཐུབ་པར་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོདེ། བཀའ་ཤག་སབས་སོན་མའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་
ཤྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སབས་སུའང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་ལ་འབོར་ནས། ཆོས་དད་རང་མོས་ཐོག་ནས་ནང་ཆོས་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་
རག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ཆསོ་ཟེར་དུས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་ངསོ་འཛིན་ཞ་ེདྲག་མ་ཐུབ་པའྱི་ཟ་ོའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་
ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཞབས་རྱིམ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང། རྒྱུན་ལྡན་གྱི་ཕག་ལས་
ད་ེལས་རླབས་ཆ་ེབ། ལྟ་གྲུབ་ང་ོསདོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐགོ་ལ་།ཤུགས་སནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ༸རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་
ཕྱྭ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་ལ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཞབས་རྱིམ་ལ་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་གཏངོ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་ངོས་ནས་ཞབས་རྱིམ་ང་ོམ་འདྱི་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་གསུང་ལ་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུ་
དང། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག ང་
ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་སནོ་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་དབར་ཐགོ་རེས་མ་ནས་
སངས་ཀྱི་བཀའ། གནས་བརྟན་ད་ེདག་གྱིས་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པ་ནང་བཞྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱི་གསུང་འདྱི་ཚ་ོསྱིག་འཛུགས་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་བསྡུ་བའྱི་ལས་གཞྱི་རླབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཛད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོང་ོ ༣༠༠།༤༠༠ རེས་སུ་བོད་
མྱི་རྱིགས་ལ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་ལེགས་སེས་རླབས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེ
ཡྱིན་ཙང། སོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་བསྡུ་བ་ནང་བཞྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱི་གསུང་རེད། ད་ལྟ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱིས་བསྡུ་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རླབས་ཆེའྱི་ལས་གཞྱི་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་ཐུགས་བསེད་དམ་
བཅའ་གཉྱིས་པ་དེ་རེད། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྱིལ་གྱི་སོར་ལ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་
མཚམས་ལས་འདས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི། འདྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་རླབས་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་སྟབས། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  
 ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་དུས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཟེར་དུས་ཆསོ་ད་ེཆོས་རེད། 
རྱིག་ཟེར་བ་དེ་རྱིག་གཞུང་རེད་པཱ། ཨྱིན་སད་དུ། (Department of Religion and Culture) བྱིས་ཡོད་རེད་པཱ། འདྱི་
ཡྱིན་དུས་ཆོས་རྱིག་ཟེར་དུས་ཆོས་གཅྱིག་པུར་གོ་བསད་པ་དང། ཆོས་དེའང་ནང་ཆོས་གཅྱིག་པུར་ག་ོབསད་པའྱི་དགོངས་
གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོཏོག་ཙམ་ཁྱབ་ཆུང་དྲགས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སོན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ལས་བསམོས་སྙན་སནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ག་ར་ེཞུས་པ་རདེ་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སེར་མ་ོབས་
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ཆོས་བཤད་བས་པ་རང་རང་མྱིན་པར། མྱི་སས་ཀང་ཆོས་བཤད་ཐུབ་དགོས་རེད་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་དྲངས་གནང་ནས། མྱི་སས་ཆོས་བཤད་ན་བསྟན་པ་ཉམས་པའྱི་ས་ལྟས་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ "གྲྭ་པ་སོད་སར་མྱི་ས་འཛུལ་" དང་ "ཁྱིའྱི་སྟེང་ནས་ཆོས་བཤད་" ཟེར་བ། ད་ེའདྲའྱི་ག་ོབ་བངས་ནས། ངས་ཆོས་
བཤད་ཟརེ་བ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ག་ོབ་ལེན་གྱི་ཡོད་ཅ་ེན། དེང་དུས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་ས་ེཚན་ནམ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་
ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་སོབ་སྦྱོང་བས་ཏེ། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལྟེ་གནས་ད་ེདག་གྱི་ནང་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ལ་སོབ་སྦྱོང་བས་ནས། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས། ལྷག་པར་དུ་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སོམ་དང་། ལྟ་གྲུབ། ད་ེཚ་ོབཤད་དགསོ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོབཤད་པར་ཡྱིན་གཅྱིག་
སེར་མ་ོབ་ཞྱིག་གྱི་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག འདྱི་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མྱི་མང་ལ་གསུང་ཆསོ་ང་ོསདོ་
ཟེར་ནའང་རེད། ནང་ཆོས་ང་ོསོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ངས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་རའྱི་བསྟན་པ་ཉམས་
པའྱི་ས་ལྟས་ད་ེཚ་ོགང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་། མད་ོམང་འདས་རེད། ད་ེནང་བཞྱིནབཞྱིན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བའྱི་མད་ོརེད། 
ད་ེབཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ནང་དུ་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞུས་མོང་
ཡོད།  
ད་ེདང་འཕྲསོ་ནས་ང་གང་ནས་སོབ་སྦྱངོ་བདེ་སའྱི་བསྟྱི་གནས་དརེ་ཁ་རྡུང་བཏང་གནང་བ་རདེ། གཞྱི་རའྱི་ང་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་
ལ་ག་ར་ེགསུངས་བ་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ང་ལ་ཤེས་ཡོན་རག་སའྱི་བསྟྱི་གནས་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཐོག་མར་འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ་དམྱིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞེ་
དྲག་ཅྱིག་གྱིས་བཙུགས་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥༠ ནང་དུ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་གསུང་ཞབས་ཞུ་མཁན་མྱི་
གཅྱིག་རང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ད་ེའདྲའང་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཉམས་ཞྱིབ་མ་གནང་བའྱི་བཀའ་མོལ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་འཛུགས་པའྱི་སབས་སུ། ཐོག་མའྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ། གནའ་བོའ་ིརྱིག་
གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་དང་དར་སལེ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  
 
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་ོམཆགོ ཆོས་རྱིག་གྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་འག་ོབའྱི་སབས་སུ། འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁྱེད་རང་གྱིས་ཁོང་ལ་ལན་དེ་དང་དེ་རྒྱག་དགོས་རེད་གདའ་ཟེར་ནས། སོབ་གྲྭ་འདྱིའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སོབ་
ཟུར་དང་ས་ེཚན་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁངོ་ལ་ལན་བསལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་རྟགོས་སོང། བས་ཙང་ད་ེརྱིང་ཆསོ་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ཐགོ་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ས་ེཚན་བ་ེབག་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་བག་ོགེང་བས་
ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རགོས་གནང། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕར་ཚུར་ལན་ 
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རྒྱག་རསེ་བས་མས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚདོ་འཕྲ་ོབརླག་རདེ་འདུག རསེ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞསེ་དུས་ཡང་ལན་
བརྒྱབ། ང་ཚོའྱི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་སྱིད་པ་རེད་འདུག སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགང་བསྡུ་
བསྡུ་གསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་འདྱིར་གོམས་ཤྱིང་འདྲྱིས་
པ་ཆགས་བསད་འདུག སྱི་འཐུས་རན་པ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ གསུང་གྱིན་གསུང་གྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་
འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། དནོ་དག་རང་གྱི་
ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང།༽ ངས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལན་རྒྱག་ཟརེ་བ་ད།ེ གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་དེ། སྱི་འཐུས་སེར་ལའང་ངས་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་
འདྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་སྱིངས་ཆ་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང། ད་ལྟའྱི་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཡདོ་པ། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ན་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་བརོད་གཞྱི་དེའང་ "ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་" ཟེར་བ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་སྟངས་འདྱི་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་བཀའ་མལོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག 
དཔེར་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་ལ་མཚནོ་ན། ཨྱིན་ཇྱི་དང་གསུང་སྒྱུར་གྱི་སོབ་སྦྱོང་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཝཱ་ར་ཎ་
སྱི་ནང་དུ་ཨྱིན་སད་ནང་དུ་གསུང་སྒྱུར་ཞུ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དཔེར་ན། རྡ་ོའབུམ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཁན་པ་ོམྱིག་དམར། 
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས། འདྱི་ནས་མར་མཚན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་ལས་ཐོག་པ་དང་། ལས་ཟུར། སོབ་སྱི་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ཞྱིང་གཤེགས་དམ་པ་སོབ་དཔོན་བ་ོབཟང་ནོར་བུ་ཤཱསྱི་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་
མཆོག་ནས། ལས་དོན་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ཚང་མ་སོར་དགོས་མྱི་འདུག༽ དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བས་ཙང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞ་ེན། གཅྱིག་རང་བྱུང་ཡདོ་མ་རདེ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཏག་
ཏག་བསད་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་འདྱི་ཤེས་ཡནོ་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག༌༌༌ 
 
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ངས་ཆོས་རྱིག་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྡ་ོའབུམ་
སྤྲུལ་སྐུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁངོ་ལས་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་རདེ། འབས་སྤུངས་བ་ོགསལ་གྱིང་གྱི་བ་མ་ཞྱིག་རེད། ཝཱ་
ར་ཎ་སྱི་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་མྱིང་གནས་འཁུར་བ་ཙམ་རདེ་མ་གཏོགས། ཝཱ་ར་ཎ་སྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་མ་
རདེ། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་གོང་དུ་མྱིང་སོས་བས་པ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་སྱི་འཐུས་ལས་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེབ་དང་འབེལ་བ་ཆ་ེབ་ཡོད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁ་གསལ་པོར་ཞུ་དགོས་པར། སོབ་ཟུར་ཚོགས་པའྱི་སད་འཕྲྱིན་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ "ཁྱེད་རང་
གྱིས་ཁ་ོལ་ལན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ། བཤད་དགོས་ཀྱི་རེད་གདའ།" ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ངས་རྟོགས་སོང། 
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འོན་ཀང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚོས་གཅྱིག་བཤད་དགོས་
རེད་གདའ། གཅྱིག་བེད་དགོས་རེད་གདའ། ཟེར་བའྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོན་ན་རན་པ་ོམྱི་འདུག ང་ལ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་
མྱིན། སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མཉན་ན་སོབ་གས་ོཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རང་བ་ོལོག་ཏུ་མ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། སུ་གཅྱིག་
གྱིས་ང་ལ་གོས་ཚོགས་སུ་ཤོད་ཤོག་གསུངས་མ་སོང་གདའ། "གསུངས་རེད་" ཅེས་གསུང་ཡོང་དུས་ཁྱད་མཚར་འདུག 
ལར་ནས་འབྲུག་པ་ཀུན་ལགེས་ཀྱིས་༌༌ 
 
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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་སྟངས་འཛནི་བདེ་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་ད་ེག་རང་ལ་ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེ
བས་ནས། ད་ེག་རང་ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འདྱི་འདྲའྱི་སེར་གྱི་དགག་
ཕགོས་དང་སྒྲུབ་ཕོགས་འག་ོམ་དགོས་ན་དྲན་གྱི་ཡོད། གང་ཟག་འདྱིས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ། དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་
ཡོད། ད་ེརྱིང་ཁ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་ཆགོ ཝར་ཎ་སོབ་ཟུར་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ག་ོརྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། ངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེ
ཞུས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསད་སྒྱུར་བེད་ཐུབ་མཁན་མྱི་འདུག་ཞུས་ཡོད། འདྱི་ཚད་ལྡན་
ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཡོད། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསལ་པ་ོབྱུང་སོང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག ལས་དོན་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ད་གོ་
སབས་མཐའ་མ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་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 ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕར་ཚུར་གསུང་རསེ་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་འདྱིས་ 
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ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་མཐ་ོསོབ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་མཁྱེན་གྱི་
འདུག འདྱི་ཡྱིན་ན། ཝཱ་ར་ཎ་སྱི་མཐ་ོསོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་ད་ེཚོར་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་རྒྱག་
དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས། སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལན་རྒྱག་དགོས་མ་རདེ། འདྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐུགས་ལ་
མངའ་ཡདོ་རྒྱུ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་གྱིན་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་རོགས་གནང། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེདྲྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་འགན་ཁུར་གྱིས་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་རེད། འདྱི་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས། འཕྲསོ་ད་ེགསུང་རགོས་གནང། དུས་ཚོད་འཕྲ་ོབརླག་བཏང་ཡོད་པ་རདེ།  
 
སྱི་འཐུས་རྱིག་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ། གཞྱི་རའྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པའྱི་དནོ་ཚན་ལྟརལས་
དནོ་གནང་ཕགོས་ཡོང་བ་ཞུ།  
 ལར་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་དུ་མ་འཁོད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་
གནས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་མཇུག་དེར་རང་སོང་གྱི་ས་ེཚན་ཟེར་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། 
རང་སངོ་གྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ད་ེཚའོྱི་ལ་ོརརེ་འག་ོསོང་ཁྱོན་བསམོས་གང་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་
མང་པ་ོཞ་ེདྲག་ཅྱིག་འཁདོ་འདུག ས་ེཚན་ས་ོསོས་ལ་ོའཁརོ་གྱི་སྙན་ཐ་ོཡར་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་མ་འོངས་པར་ད་ེ
ཚ་ོཡྱིན་ནའང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་བསྣམ་ཕབེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཆསོ་རྱིག་གྱི་རྱིགས་གཞུང་ས་ེ
ཚན་ད་ེདག་གྱིས་ལས་དོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གང་འདྲ་ཚུད་ཀྱི་
འདུག འདྱི་ཚ་ོགསལ་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 མདོར་ན། ད་ལྟ་སུས་ལན་རྒྱག་དང་མྱི་རྒྱག་ཟེར་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག 
འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས་ཀྱིས་སནོ་མ་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། སག་ལང་ཤོར་བ་ཟརེ་ན་ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེ
ན། >>བ་བ་ངན་པར་གོམས་པ་ནྱི་སག་ལང་ཤོར་བའོ།<< ཟེར་བ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལྟར་ཆགས་པའྱི་ཟ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱི་རའྱི་མྱི་ས་ཚོས་ཆོས་ཀྱི་སད་ཆ་བཤད་དུས་གང་ལྟར་སྣང་
བར་ཕྱིན་ཡདོ་མ་རདེ་པཱ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲ་རང་གནང་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱི་འདྲ་
མ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རགོས་གནང།  
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་ས་
ཚསོ་ཆསོ་བཤད་ན་གྲྭ་པ་ཚསོ་སྣང་བར་མྱི་འག་ོབའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་མ་རདེ། མྱི་ཉ་མ་ཉ་ོམ་ེའདྱི་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་དཀྲུག་གྱི་རདེ་
གདའ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགོས་གཙསོ་འབདོ་བསྐུལ་མང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ར་ེགསུང་ཡོང་། དགངོས་ཚུལ་ག་ར་ེའདནོ་ཡོང་ཚགོས་གཙསོ་ཧ་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སོ་སོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ཕལ་ཆེར་གསུངས་ཚར་བ་འདྲ་
འདུག སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཐོག་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལས་དོན་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་།ཤྱིག ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་ཞབས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དངུལ་འབོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གནང་འདུག འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག ༸སྐུ་ཕྱྭ་ཞབས་རྱིམ་དང་༸སྐུ་
ཕྱྭ་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་། ཡོད་ཚད་མེད་ཚད། ཚད་མཐ་ོཤོས་དེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་
འགོ་སོང་ག་ཚོད་འག་ོནའང། མཐའ་ན་འག་ོསོང་གྱིས་མ་འདང་ནའང་བསྡུ་རུབ་བེད་དགོས་ནའང། གང་ལྟར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ག་ཚོད་ཅྱིག་གཏོང་དགོས་ནའང་བཏང་ནས། ད་ལྟའང་འཆར་འབུལ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་བས་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག འདྱི་དཔ་ེཡག་པ་ོརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆའེྱི་༸སྐུའྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སབོ་
དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགསུངས་འདུག འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཟརེ་ནས་རྒྱབ་སོར་
བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་ནང་ནས་འབེལ་བ་ཆེ་ཤོས་ད་ེབོད་ཀྱི་གྲྭ་བཙུན་སགས་གསུམ་དང་། བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་ཁག་ད་ེཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཞབས་རྱིམ་སྒྲུབས་ཤོག་ཟརེ་ནས་བསྐུལ་
པ་དང། བ་ཆེན་ཁག་ལའང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཚོགས་འདུ་ཕེབས་ཤོག་ཟེར་ནས་མངགས་བསད་པ་མ་གཏོགས། བ་ཆེན་དེ་
ཚོར་མཚན་སད་དང་། སྐུར་འདེབས། ས་ོསྐུར་ད་ེའདྲ་བེད་དུས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཁ་གག་མ་སོང། 
བ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོཞེ་དྲག་ཡོད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་ཚོར་བཀའ་བཀོན་ག་ཚོད་བཏང་
ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་ཧ་ག་ོཡོད་ཀྱི་རེད། ཧ་མ་ག་ོམཁན་ཧ་ལམ་ཡོད་རྒྱུ་མ་རདེ། ང་ཚོས་ཁ་
ནས་བཤད་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་སེམས་པའྱི་ནང་དུ་བསམ་མ་ཕོད་པའྱི་སྐུར་འདེབས་ད་ེའདྲ་བ་ཆེན་རྣམ་པར་བས་ཡོད་པ་
རེད། "བ་ཆེན་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་བས་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ག་རེ་གནང་ཡོད། ཁྱེད་ཚོས་བ་བང་བཟོས་པ་ཙམ་མ་
གཏགོས་ག་ར་ེབས་བཞག་ཡོད། ངས་མཚན་བཙུགས་ནས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་གདའ།" ཟེར་ནས། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་ནང་དུ་
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འདྱི་འདྲའྱི་སྐུར་འདེབས་བེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བད་ེསྲུང་གྱིས་ཁ་གག་མ་སོང་ལ། ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཀང་ཁ་གག་མ་སོང། སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་གག་མ་སོང། ཟེར་མཁན་དེ་ཚོའང་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་
རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ད་ེའདྲ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་སྐུར་འདེབས་ཆེན་པ་ོབས་སོང། ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཅྱིག་
ཟརེ་གྱི་རདེ་བསམས་བྱུང། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་རེད། ད་ེབས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཅྱིག་ཟེར་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། བཀའ་ཤག་སབས་
བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སེབས་པ་དང་། ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རསེ་སུ་བོད་ཀྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་། བ་ཆེན་ཁག་ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་
རདེ། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་དགོས་པ་དང་། ཆསོ་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སབོ་བདེ་དགོས་པ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་དུ་བདེ་ཀྱི་
ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། འནོ་ཀང་བ་ཆནེ་ད་ེཚརོ་སྐུར་འདབེས་དང་མཚན་སད་བདེ་དུས། ལབ་མཁན་དང་ལྟ་མཁན་
སུ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག གལ་ཏ་ེལབ་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ན་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་དུ་བསེབས་ནས་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས། ཛ་དྲག་དུས་ཚོད་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བ་ཆནེ་
དེ་ཚོ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ལ་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་དང་། ལྷག་
བསམ་ལྷོད་མེད་ཐོག་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་ད་ེཚ་ོམ་གཏོགས་སུ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་དཔེ་མཚོན་སུ་བསྟན་རྒྱུ་
ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་ ༢༠༡༩ བར་དུ་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༤ ནང་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་
ཚོར་བཀའ་སོབ་ག་ར་ེགནང་འདུག བོད་ཀྱི་བ་ཆེན་ཚོས་བཀའ་གོང་མ་ག་ར་ེབསྒྲུབས་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
བཀའ་སོབ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསྱིགས་ཀྱིས་དེབ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ག་ར་ེགསུངས་འདུག ང་ཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆརེ་རྱིས་མཁན་ཡྱིན་དང་། གསུང་འབུམ་ཕགོས་བསྱིགས་བདེ་དགོས་རདེ། གསུང་བསྡུ་དགོས་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག་ག ད་ེཚ་ོ
ཆ་ཚང་བཀླགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། "ཁྱེད་རང་ཚ་ོཧ་ལས་པ་ཡྱིན། བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སོང། ལྷག་
བསམ་བས་སོང། ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་སོང་། ཁྱེད་ཚོ་ནང་བཞྱིན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པོ་མེད་གདའ། ཧ་ལས་པ་ཡྱིན།" 
ཞསེ་༸སབས་མགནོ་རྱིན་པ་ོཆསེ་བསྟདོ་པ་དང་བསགས་བརོད་ག་ཚདོ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་བ་ཆནེ་ད་ེཚསོ་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཚང་མ་བསར་གསོ་བས་ཏེ། མྱི་སྟོང་ཕྲག་མང་པ་ོགསོ་སོང་བས་ནས་བསད་ཡོད་རེད་
པཱ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་དགོན་པ་ལ་ས་ོལ་ོརེད་ཐང་དགོས་འདུག་དང་། ཁང་པ་རྒྱག་ས་དགོས་འདུག དཀར་རྱི་གཏོང་
རྒྱུར་འཁྱེར་ཤོག་ཟེར་ནས་སུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་བསུན་པ་ོབཟ་ོརུང་གྱི་མ་
རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཡག་ནའང་རེད། སྡུག་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་རེད། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེས་
དབུ་ཁྱིད་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་པ་རེད། འདྱིར་ང་ཚོས་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་བས་ནས་ཡར་
ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོས་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མར་ཞུས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགགྱི་གྱི་མ་རེད་ཟེར་
ནས། བ་ཆེན་སོ་སོས་ཐུགས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྱིས་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་བསྟྱི་གནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་
བསར་བཟ་ོབས་ཡོད་པ། འགོ་གྱི་ཤེས་ལྡན་གྱི་མྱི་སྣ་གས་ོསངོ་བདེ་དགོས་ནའང་། ཁངོ་རྣམ་པས་གས་ོསངོ་བས་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་
ཐག་ཉེ་སར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སབས་སུ་ཡུལ་མྱི་རྣམས་ལའང་རོགས་སོར་ཆ་ཚང་བོད་ཀྱི་
དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་གྱིས་བས་སོང་བ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཛ་དྲག་གྱི་དུས་སུ་སོན་ཁབ་ཀྱི་སྦྱྱིན་བདག་ཆ་ཚང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་
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124 

གག་མ་སོང་། འདྱི་འདྲ་མ་རེད། འདྱི་འདྲ་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་འདྲ་བས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་གདའ་ཟེར་
མཁན་སུ་གཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དྲང་པ་ོབཤད་ན་ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོརེད། བ་ཆེན་དེ་ཚོའྱི་རེས་ལ་དད་འབངས་ཁྱི་
ཕྲག་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚའོྱི་སེམས་ལ་ཕགོ་ཐུག་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད། བོད་གཞུང་ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བསམ་
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