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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༡༌༌༌༣༡ 

 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༣༢་་་༥༣ 

 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༥༤་་༌༥༦ 

༤ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཀ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། ༥༧་༌་༦༢ 
༥ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཁ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ༦༣་་༌༨༢ 
 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 

 
༨༣༌༌༌༨༩ 

༨ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ང ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༩༠༌༌༌༩༣ 
༩ ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དནོ། བརོད་པ་གསུམ་པ། གཏན་འབླེབས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༼ལས་བླེད་

འདླེམས་བས་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྱིག་གཞྱི།༽ 
༩༤༌༌༌༩༥ 

༡༠ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ལན་འདླེབས་
གསལ་བཤད། 

༩༦༌༌༌༡༡༨ 

༡༡ མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲ་ོགླེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་
འདླེབས་གསལ་བཤད། 

༡༡༩༌༌༌༡༡༨ 

 
༡༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲ་ོགླེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་
འདླེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༡༩༌༌༌༡༢༡ 

༡༣ གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༡༢༢༌༌༌༡༢༥ 
༡༤ དཔལ་འབོར་ལས་དནོ། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཀ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏངོ་

ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། 
༡༢༦༌༌༌༡༣༤ 

༡༥ དཔལ་འབོར་ལས་དོན། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཁ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༢༣ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། 

༡༣༥༌༌༌༡༤༥ 

༡༦ ལས་དནོ་འཕ་ོསངོ་དགསོ་རྱིགས། ༡༤༦༌༌༌༡༤༧ 
༡༧ ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ། ༡༤༨༌༌༌༡༤༨ 
༡༨ ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད། ༡༤༩༌༌༌༡༥༣ 
 



1 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་པ་
དང་། ཉྱིན་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་བསྡད་ཡོད། སྔ་དརོ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མདེ།  
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཐོག་ཆ་ཤཤས་ལེན་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སྱི་
འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་རྱིས་སྱི་མོས་བཏང་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ཚར་དུས། སྔནོ་རྱིས་སྐོར་ཞུ་བསྡད་ན་ཕན་
ཐགོས་མེད་པའྱི་བཟ་ོའད་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས་ལས་དནོ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་དནོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕགོས་གཅྱིག་
ནས་བལྟས་ན་ཆུང་ཆུང་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་ང་རང་གྱིས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་ཡོད། ན་སེང་ཕོགས་
བསདོ་ལ་ཕེབས་མནན་ཚོས་གཞྱིས་ཆགས་ར་ེརརེ། དཔརེ་ན། གསང་སདོ་དང་། འཛནི་ནང་ལ་སགོས་པའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་
གེང་ཡོང་དུས། ངས་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོར་
འགྱུར་བཅོས་གཏངོ་རྒྱུ་ཡོད་ན་དའེྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 དང་པ་ོདེ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ཀྱི་ལས་ཤག་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། དཔེར་ན། མཉམ་ལས་གོང་དེར་ལས་ཤག་ཅྱིག་
ཡོད་རེད་པཱ། ལས་ཤག་ནང་དུ་ཁྲུས་ནང་མེད་པ་དང་ཕྱི་ལ་ཡོད་པ། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བུད་མེད་ད་ེའད་བཞག་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཚོར་ཕར་ཚུར་འག་ོབསདོ་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཤཤེས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
རྱིགས་ལ་དགངོས་བཞེས་གནང་དགསོ་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ད་ེཐད་ཀར་འབེལ་བ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནག་
དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆོད་གན་མང་པ་ོཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལའང་བུད་མེད་བསྐ་ོགཞག་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་པའྱི་བང་དོར་དང་། ཐོབ་ཐང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་ལ་ཐོབ་གསེང་དང་། ནད་དགོངས་
བཅས་གུང་གསེང་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ཡང་ཆོད་གན་ལས་བེད་ཅྱིག དཔེར་ན། བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེགཞན་པ་ནང་བཞྱིན་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚོར་
དགངོས་བཞེས་གནང་དགསོ་འདུག  
 གསུམ་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། བཀའ་ཤག་སྔོན་མ་དང་འབེལ་བ་ཕེད་ཀ་
ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆ་ཚང་ཡོད་པའྱི་གནད་དནོ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་དང་འབལེ་ནས་དཔ་ེམཚནོ་
ཞྱིག་ཞུས་ནས། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུ་མ་སོང་བ་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། དཔེར་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་བོད་མྱི་ལས་
བདེ་གཟེངས་ཐོན་གཟངེས་རྟགས་ད་ེསྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ནད་རླབས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་ལས་ཀ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ལྡྱི་ལྱིར་ཛ་དག་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་གཉྱིས་རྱིང་གུང་གསེང་བཏང་བསྡད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་གཟེངས་
རྟགས་ད་ེརག་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་འོས་མྱི་ད་ེདག་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚུར་
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སྤྲད་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་འབེལ་ཡོད་དང་སྱི་འཐུས་ད་ེཚོར་གཏོང་ས་ཡོད་པ་རེད། ཤོད་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
སྐབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
རང་གཞན་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཚང་མས་
རྒྱབ་ལངོས་རད་གཅོད་བཏང་ན་ཧ་ག་ོཡྱི་རདེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ནརོ་འཁྲུལ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། འནོ་ཀང་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ཟེར་གྱི་མེད། ལས་བེད་གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་ཆུང་། ད་ེནང་
བཞྱིན་འཆར་འབུལ་བེད་མནན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་རདེ། ལས་དོན་བདེ་ཡོད་དམ་མེད་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཁེད་རང་ཚ་ོལྡྱི་
ལྱིར་ཕེབས་ནས་སྐབས་ད་ེདུས་ཛ་དག་ནང་ལ་ལས་ཀ་བེད་མནན་ད་ེཚོར་སྐད་ཆ་དྱིས་ན་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཤེས་ཀྱི་
རདེ། མ་འོངས་པར་རང་གཞན་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེལྟ་བུ་མ་སོང་བ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག ད་ེཚོར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་ལན་གནང་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཕ་གྱི་ནས་གཟྱིགས་རགོས་བསོ། མ་འོངས་པར་དགོངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། གནད་དནོ་དང་པ་ོད།ེ སྱིར་བཏང་ལས་བསྡམོས་སྐབས་སུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་ཞགོ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཕགོས་བསདོ་
ཕབེས་མནན་ཚང་མས་ས་གནས་ནག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་འདྱིར་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། 
དརེ་འཐུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།  
 ངས་གནས་སྟངས་ན་གསལ་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་རང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ། ར་དོན་
འཐབ་རོད་རང་ལ་བསམ་བ་ོགཏང་བ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་པའྱི་གཞྱི་འད་རེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་ལ་སེབས་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རྱིང་
ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཕོགས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔོན་
རྱིགས་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ད་ལྟ་ང་ཚོས་གསོ་ཚོགས་ལ་བཀའ་མོལ་
ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔང་རྟགས་མེད་ན། གང་ཟག་དེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་འགོ་བསྡད་ཡོད་དུས། ན་
གསལ་གཏྱིང་གསལ་གྱི་ཐོག་ནས་དཔང་རྟགས་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཛནི་སངོ་དང་ཆ་ཚང་གྱིས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་དཔང་
རྟགས་འདྱི་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་བོད་མྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀདོ་ཁབ་ཅྱིག་བཏང་
ཡོད་པ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ནས་ ༢༧ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་སྐུ་ཞབས་ཝང་དབྱི་ 
(Wang Yi) གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་བལ་ཡུལ་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེའད་མ་སེལ་རོགས་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། 
བལ་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་བོས། བོད་པ་ཚང་མ་ནང་ལ་སྡོད་རོགས་ཟེར་བའྱི་བཀོད་
ཁབ་འདྱི། བལ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་བོད་མྱི་ཚོར་བརྡ་ཐ་ོརེད། ང་རང་གྱིས་གང་ཡོད་པ་ད་ེདཔྱད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་བསྡད་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ན་སེང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
འབལེ་ལམ་གང་ཐུབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་དུས། ངས་འདྱི་ཚའོང་རྒྱབ་ལངོས་ལ་མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེམ་
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ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོབཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཁབ་ནོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཡོད་ན། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་བ་
ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རོད་དང་ར་དོན་ཞྱིག་གྱི་འཐབ་
རོད། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་སྱིང་སྟོབས་ལ་བལྟས་ན། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁབ་ནོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ནང་
ནག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ང་ོས་ོལྟ་བུ་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཟེར་ནས། བོད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་
བ་ེབག་པ་ཞྱིག་གྱིས་ལས་ཤོག་ཐོག་གསལ་བསགས་སལེ་བ་འདྱི་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རསེ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འཛནི་སོང་
གྱིས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་ཀང་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སེར་ལ་དཀའ་ངལ་དང་འབེལ་
བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཟེར་ནས་བོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ནག་གྱིས་གསལ་
བསགས་སེལ་རྒྱུའྱི་དུས་ཤར་ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་རྒྱ་གར་ནང་དུའང་ད་ེལྟར་བསེབ་མྱི་ཡོང་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔ་ེམཚོན་ཞུས་ན། ཉ་ེཆར་ལ་དྭགས་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་བྱུང་
ཡོད་པ་རདེ། བུད་མདེ་ཚགོས་པས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་སལེ་ཡདོ་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་བུད་མདེ་ཚགོས་པའྱི་སྣ་ེ
འཁྱིད་མནན་དང་། མཉམ་ཞུགས་གནང་མནན་ཆ་ཚང་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། འོན་
ཀང་ལ་དྭགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱི་ངོས་ནས་ལ་དྭགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཚོར་ཞྭ་མ་ོགཡོགས་ནས་བསྡད་པ་
ལྟར་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ལོ་ལ་དྭགས་ཀྱི་གསུམ་བཅུའྱི་
དུས་དན་འགོག་སྟངས་དང་། བལ་ཡུལ་ལ་རྒྱ་མྱིའྱི་དཔནོ་རྱིགས་སེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ཁབ་ནངོས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ལྷན་ནང་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་གྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་མ་སེལ་རོགས་ཞེས་གནང་སྟངས་དེར་བལྟས་ན། བ་ོ
ཕམ་གྱི་གཞྱི་དང་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ལ་འག་ོཡྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་ཤོག་འདྱི་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དརེ་ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། འདྱི་དགོས་པ་རང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལངས་
ཚར་བའྱི་སྐབས་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ཏུ་ཞལ་འདབེས་སོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་
ལྡན་བཀའ་ཤག་ཡྱིག་ཚང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ འནོད་གནས་ནང་གསལ་འདྱི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་
ཡོད་པས། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནད་ཏགོ་དབྱིབས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་ནག་ལ་ཞལ་
འདབེས་བསྡུས་ཤོག ཞལ་འདེབས་བསྡུས་རེས་དནོ་གཅོད་ཀྱིས་ཉར་ཤོག ད་ེནས་ཁྱིམས་མཐུན་ཐོག་ནས་ལནེ་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
འནོད་འདུག  ད་ལྟ་ལ་ོ ༡ ཟྱིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་གསལ་བསགས་གཏོང་སའྱི་ནང་ལ། ད་ལྟ་བར་
དུ་བསྒུགས་བསྡད་པ་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་ཆེད་དུ་གསལ་བསགས་འདྱི་ལྟར་བཏང་བ་ཡྱིན། ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་འདྱི་ཙམ་
རདེ་འདུག་ཟེར་ནས་ན་གསལ་པ་ོགང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ད་ེདང་ད་ེབརྒྱུད་ནས་དངུལ་འདྱི་ཙམ་གྱི་ཞལ་འདབེས་བྱུང་འདུག 
ཚུར་ལེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ལུགས་ཤྱིག་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། བོད་
རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནས་ཞལ་འདེབས་འདྱི་དང་འདྱི་བྱུང་། ས་གནས་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་འདྱི་ཙམ་
བྱུང་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་སེབས་མ་སོང་། དངུལ་དེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚང་མས་མཁནེ་དགོས་ཀྱི་འདུག གསལ་བསགས་སལེ་བའྱི་ང་ོབཤུས་འདྱི་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ནག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་དརེ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ར་ེ 
སྐུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད། ཐོག་མ་དེ། སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ ༣༦༥ ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་འག་ོཨང་། ༡༌༤ 
(ང་།) ཨང་ ༣ པ། ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ལས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་འདྱི་མེད་པ་བཟོས་ན་གང་འད་ཡོད་ན་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འདྱིའྱི་ཚབ་ལ་ "ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལག་
ཤེས་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི།" ཞེས་བཀོད་ན། སྱིར་བཏང་ལས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་འདྱི་སྡུག་པ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། འདས་པའྱི་ཉམས་མོང་ལ་གཞྱིགས་ན། ལས་མེད་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་གྱི་ཡདོ་གསུང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བར་ཆད་
ཡོང་རྒྱུ་དང་། འཚེར་སྣང་དབང་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་མ་བས་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག ན་གཞོན་ལ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལག་ཤེས་
སོང་བརྡར་ལ་ཆ་ེམཐངོ་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ས་ོནས། ག་ོསྐབས་ད་ེསུས་བཞསེ་ནའང་བཞེས་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། རྱིས་འགོ་ད་ེག་རང་གྱི་ ༦ པ་དེར་ "ལས་རྱིགས་སོང་བརྡར་སོབ་ཡོན་ལས་གཞྱི།" ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
དངསོ་གནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ཕན་རླབས་ཡོད་པ། ས་ོསོས་ཀང་གཞནོ་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལམ་སྟོན་བདེ་ཐུབ་ཡོད་དུས། 
གདེང་སོབས་ངང་ནས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགསར་པ་ཞེ་དག་ཅྱེིག་རེད་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། གལ་སྱིད་ང་ཚོས་དངུལ་མར་འབུལ་རྒྱུར་གུ་ཡངས་ཞྱིག་བཞག་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་ག་ཚོད་ཕུལ་བ་ཡྱིན་
ནའང་བཞེས་འདོད་ཡོད་པ་དེས་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་ཆ་རེན་དེར་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་བེད་སོད་བེད་ཆོག་པ་ཞུ། འོག་ནས་ (Access) བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་རནེ་གུ་ཡངས་ཤྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 གསུམ་པ་དེ། སྱིར་བཏང་དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གསུང་མནན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ལག་ཤེས་སོང་
བརྡར་ཟེར་དུས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཡོང་རྒྱུའྱི་མྱི་རབས་ནང་ལ་གང་ལྟར་གོ་རྟོགས་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་སེལ་
དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ཆ་ེམཐོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཀང་ལུས་
ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ས་ོནས་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོར་བ་འདྱི་འགྲུབ་དགོས་ན། དང་པ་ོང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་
ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོས་ཐ་སད་བེད་སོད་བེད་སྟངས་ནས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དཔེར་ན། 
ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ནང་དུ་སྐྲ་བཟ་ོབ་ (Hairdresser) སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་སྐྲ་བཞར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། (Barber) ཞུ་ཡྱི་
ཡོད་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གཟྱིགས་ཕོགས་དཔེ་དམའ་པ་ོཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ (Hairdresser) ཟེར་དུས་ནོ་
རང་གྱི་ལག་ཤེས་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སོར་བ་འགྲུབ་དགོས་ན། ལུས་
ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ས་ོནས་འགྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐུགས་
ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། ན་སང་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་
བསྡད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། སྔནོ་ལ་ད་ེཚ་ོཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དའེྱི་རསེ་སུ་ད་ལྟ་དྱི་བ་བཏང་བ་དེར་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེསྔནོ་དྱི་བ་གཅྱིག་འདྱི་ཕབེས་འདུག ན་གཞནོ་རགོས་སརོ་སེད་ཆུང་བུན་གཏོང་། སེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་གྱི་བུན་གཏོང་
ལས་གཞྱིའྱི་བུན་དངུལ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། རགས་བསྡུས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་
ཡོད།  
སལེ་ཀབོ་བད་ེསྱིད་སར་གས།ོ 
རྱིས་ལ་ོ ༡༩༩༧ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ བར་གྱི་དུས་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་ལ། མ་ོགངས་ ༧ དང་། ཕ་ོགངས་ ༡༨ 
འདུག བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༢༥། ཁོན་བསྡོམས་མ་དངུལ་སོར་ ༣,༢༣༨,༣༤༩། བུན་དངུལ་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དེ་མྱི་
གངས་ ༢༣ ནས་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་འབུལ་བཞྱིན་པ་གངས་ ༢ ལྷག་འདུག འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ལྟ་གང་ཡང་མྱི་
འདུག བུན་དངུལ་ད་དུང་ལག་ཐགོ་ཡོད་བཞྱིན་པ་སོར་ ༡༢༡,༡༥༨ རདེ་འདུག  
དྷ་རམ་ས་ལ། 
མ་ོགངས་ ༢ དང་ཕ་ོགངས་ ༤ བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༦། ཁོན་བསྡོམས་མ་དངུལ་སོར་ ༦༠༥,༠༠༠། བུན་དངུལ་
གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༤། གཙང་འབུལ་བ་བསྡད་དམ་འབུལ་བཞྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༢། དངུལ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེསོར་ 
༣༠༠,༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག  
ཀ་ོལྱི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༦ དང་ཕ་ོགངས་ ༡༩ བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༢༥ ལ་དངུལ་འབོར་བུ་ལོན་བཏང་བ་སོར་ ༢,༣༡༢,༢༣༨། 
མྱི་ཚང་གངས་ ༢༢ ནས་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་འདུག ད་ལྟ་འབུལ་བཞྱིན་པ་མྱི་ཚང་གངས་ ༣། འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཅན་མྱི་
འདུག ཚུར་དངུལ་ཡངོ་བསྡད་ད་ེསོར་ ༡༡༦,༨༧༨།  
མནོ་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༨ དང་ཕ་ོགངས་ ༡༣ བཅས་མྱི་གངས་ ༢༡ ལ་ཁོན་བསྡོམས་མ་དངུལ་སོར་ ༡,༨༥༧,༩༦༥ བུ་ལོན་བཏང་
གནང་འདུག བུན་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ་ད་ེམྱི་ཚང་གངས་ ༢༡། ཆ་ཚང་གྱིས་གཙང་ཕུལ་ཟྱིན་འདུག  
ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༥ དང་ཕ་ོགངས་ ༥ བཅས་མྱི་གངས་ ༡༠ ལ་ཁོན་བསྡོམས་མ་དངུལ་སོར་ ༡,༣༠༠,༠༠༠ གཡར་འདུག བུན་
དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༡ དང་། འཕྲོས་མྱི་གངས་ ༩ ནས་འབུལ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ཚུར་ཡོང་བསྡད་ད་ེ
སོར་ ༡,༠༩༠,༩༠༢ རདེ་འདུག  
སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ། 
མ་ོགངས་ ༡ དང་ཕོ་གངས་ ༢༡ བཅས་བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༢༢ ལ་བུན་གཏོང་བསྡོམས་སོར་ ༣,༠༤༦,༣༢༧། བུན་
དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་པ་མྱི་གངས་ ༡༦། ཚུར་ཡངོ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེམྱི་གངས་ ༦ རདེ་འདུག འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ 
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ཅན་མྱི་འདུག ཚུར་ཡངོ་བསྡད་སརོ་ ༤༧༤,༩༣༦ རདེ་འདུག 
མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༠ དང་ཕ་ོགངས་ ༡ ལ་སརོ་ ༩༩,༠༠༠ ཞྱིག་གཡར་འདུག དའེང་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་འདུག 
སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་། 
མྱི་གངས་ ༠ དང་ཕ་ོགངས་ ༧ ལ་བུན་གཏངོ་སོར་ ༧༩༠,༤༠༠ རདེ་འདུག ཆ་ཚང་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་འདུག 
སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ། 
ཕ་ོགངས་ ༡ ལ་སརོ་ ༡༠༠,༠༠༠ གཡར་འདུག འདྱི་ཚུར་སགོ་ཟྱིན་འདུག  
སན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༨ དང་ཕ་ོགངས་ ༡༣ བཅས་མྱི་གངས་ ༢༡ ལ་སོར་ ༢,༣༠༠,༠༠༠ གཡར་ནས། མྱི་གངས་ ༢༡ ཆ་ཚང་ནས་
ཚུར་སགོ་གནང་འདུག  
ཨ་ོརྱི་ས་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༥ དང་ཕ་ོགངས་ ༢༥ བཅས་ཁོན་བསྡོམས་མྱི་གངས་ ༣༠ ལ་བུན་གཏོང་སོར་ ༣,༦༠༣,༠༠༠ གཡར་གནང་
འདུག མྱི་གངས་ ༣༠ ཚང་མས་ཚུར་སགོ་གནང་འདུག 
ས་ས་སྤུ་རུ་ཝ་ལ། 
མ་ོགངས་ ༠ དང་ཕ་ོགངས་ ༢ ལ་བུན་གཏངོ་སོར་ ༡༥༦,༥༡༠ གཡར་ནས། གཉྱིས་ཀས་ཚུར་སོག་ཟྱིན་འདུག 
ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་།  
མ་ོགངས་ ༣ དང་ཕ་ོགངས་ ༨ བཅས་མྱི་གངས་ ༡༡ ལ་དངུལ་བུན་གཏོང་སོར་ ༡,༡༦༣,༧༥༡ རདེ་འདུག མྱི་གངས་ ༡༡ 
ཆ་ཚང་ནས་བུན་དངུལ་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་འདུག  
ལ་དྭགས་བསདོ་ནམས་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༧༣ དང་ཕ་ོགངས་ ༥༤ བཅས་བསྡམོས་མྱི་གངས་ ༡༢༧ ལ་སོར་ ༡༢,༩༠༠,༠༠༠ གཡར་གནང་འདུག དེའྱི་
ནང་ནས་ཚུར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་དེ་མྱི་གངས་ ༨༧ རེད་འདུག ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེམྱི་ཚང་ ༤༠། ཡང་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་
ཡོད་ཟེར་མནན་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ཚུར་ཡོང་བསྡད་དེར་སོར་ ༢,༣༢༤,༤༩༡ རདེ་འདུག  
སྡ་ེར་ལྡུན་བད་ེསྱིད་གྱིང་། 
མ་ོགངས་ ༠ དང་ཕ་ོགངས་ ༣ ལ་དངུལ་བུན་གཏོང་སོར་ ༣༠༠,༠༠༠ གཡར་འདུག སོར་ ༣༠༠,༠༠༠ ཆ་ཚང་ཚུར་སགོ་
གནང་འདུག 
ཀུམ་རའ།ོ 
མ་ོགངས་ ༤ དང་། ཕོ་གངས་ ༦ བཅས་མྱི་གངས་ ༡༠ ལ་སོར་ ༡,༣༠༠,༠༠༠ གཡར་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚོ་སོག་
བཞྱིན་པ་རེད་འདུག འདྱིའྱི་གངས་འབོར་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ནག་ཅྱིག་གྱིས་སོག་གནང་འདུག ཆ་ཤས་
ཤྱིག་སོག་ཡོད་ས་རེད། ཆ་ཚང་གཙང་འབུལ་ཟྱིན་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སོག་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག གང་ལྟར་སོར་ ༡,༣༠༠,༠༠༠ 
ནས་སརོ་ ༦༦༢,༩༩༩ ཚུར་ཡངོ་བསྡད་རདེ་འདུག  
མན་ཌྱི་ཁབ་ནངོས། 
མ་ོགངས་ ༡ ལ་སརོ་ ༡༠༠,༠༠༠ གཡར་གནང་འདུག འདྱི་ད་ལྟ་ཚུར་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞྱིན་པ་རདེ་འདུག གང་ལྟར་སོར་  
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༡༠༠,༠༠༠ ཚུར་ཡངོ་རྒྱུ་རེད་འདུག ན་སང་འདྱིར་དྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དབུས་སན་རྱིས་ནང་ནས་གཙང་ན་ེབྱུང་བ་འདྱི།  

རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༠༌༌༌༡༡ ༢༠༡༡༌༌༌༡༢ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ 
 
 
 
 
 
 
དབུས་སན་རྱིས་
ནང་ནས་གཙང་
ན་ེབྱུང་བ། 

༥༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ ༢༨༠,༦༧༦ ༤༠༠,༠༠༠ ༤༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ 
༦༧༠,༩༠༣ ༥༠༠,༠༠༠ ༡,༣༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ ༣༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ 
༣༩༨,༩༢༣ ༥༠༠,༠༠༠ ༤༠༠,༠༠༠ ༡,༥༠༠,༠༠༠ ༡,༤༠༠,༠༠༠ ༣༧༠,༦༡༣ 

 ༥༠༠,༠༠༠  ༣༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠ 
 ༥༠༠,༠༠༠  ༥༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠  ༤༥༠,༠༠༠ ༢༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠  ༡༥༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠  ༥༠༠,༠༠༠ ༢༦༡,༩༨༥  
 ༥༠༠,༠༠༠  ༥༠༠,༠༠༠ ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠   ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠   ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༠༠,༠༠༠   ༥༠༠,༠༠༠  
 ༥༢༢,༨༨༩   ༥༠༠,༠༠༠  
    ༤༠༠,༠༠༠  
    ༤༠༠,༠༠༠  
    ༥༠༠,༠༠༠  
    ༥༠༠,༠༠༠  
    ༥༠༠,༠༠༠  

བསྡམོས་སརོ། ༡,༥༦༩,༨༢༦ ༦,༥༢༢,༨༨༩ ༡,༩༨༠,༦༧༦ ༤,༨༠༠,༠༠༠ ༨,༨༦༡,༩༨༥ ༡,༨༧༠,༦༡༣ 
ཁནོ་བསྡམོས་སརོ། ༢༥,༦༠༥,༩༨༩   

 
དེའྱི་རེས་ལ་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོབརྡ་འདེད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ན། ཚོང་ལས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགང་
འད་ཆགས་ཡོད་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མཇུག་སོང་བདེ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ན་སང་དྱི་བ་གཅྱིག་ད་ཐོག་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་མནན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ན་སང་ལན་
དེར་ (Utah)  དང་ (Toronto) ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ཨ་རྱིར་ (Utah)  གཙོ་བོ་དང་། ས་གནས་གཞན་པ་ནས་ཕྲན་བུ་
འབུལ་མནན་ཏོག་ཙམ་བྱུང་འདུག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ནས་དཔྱ་དངུལ་ད་ཐོག་ (Online) ནས་འབུལ་མནན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མྱི་གངས་ ༢༩༣ འདུག དཔྱ་དངུལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་འདྱི་ཨ་སོར་ ༢༡,༩༧༠ དང་ (Cent) 

༤༢། འཛའ་སྒྱུར་ཧྱིན་སོར་ ༡,༦༡༩,༨༧༩ ཆགས་ཀྱི་འདུག ན་ེན་ཌ་ནས་ད་ཐགོ་འབུལ་མནན་གངས་ ༢༧ བྱུང་འདུག མྱི་
གངས་ ༢༧ གྱིས་དངུལ་ཡར་ཕུལ་བཞག་པ་ན་ེན་ཌའྱི་སོར་ ༡༧༩༠། འདྱི་ཨ་སོར་ནང་དུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡྱིན་ས་རདེ། ཨ་
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སོར་ ༡༧༩༦༌༦༠། འཛའ་སྒྱུར་ཧྱིན་སོར་ ༡༣༢,༤༦༢། ཁོན་མྱི་གངས་ ༣༢༠ ཡྱིས་ཕུལ་འདུག དཔྱ་དངུལ་ད་ཐགོ་ནས་
ཕུལ་པ་ཨ་སོར་ ༢༣,༧༦༧༌༢། འཛའ་སྒྱུར་ཧྱིན་སོར་ ༡,༧༥༢,༣༤༢ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ན་སང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལས་བེད་གཅྱིག་ཉ་ེཆར་ཕུད་པའྱི་སྐོར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། མ་གྱིའྱི་ལས་བེད་ད་ེཕ་
ཚབ་རདེ་འདུག དའེྱི་མྱིང་ལ་བ་ོབཟང་ནརོ་བུ་ཟརེ་གྱི་འདུག ན་ོརང་གྱིས་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་ནས་གཟུགས་པ་ོདཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་
སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་གྱི་ཨ་མ་ལ་ལོ་ ༢ རྱིང་ན་པར་བཏང་ནས། ཕྲུ་གུའྱི་ཆེད་དུ་གཅྱིག་གཅྱིག་ཉ་ོདགོས་ཡོད། གཉྱིས་གཉྱིས་ཉོ་
དགོས་ཡོད་ཟེར་ནས། གང་ལྟར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་སོར་ ༡༡,༠༠༠ བངས་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སོར་ ༡༤,༠༠༠ 
བངས་འདུག ནོ་རང་གྱིས་སོར་ ༤༠༠༠ དང་སོར་ ༥༠༠༠ དེ་འད་རྱིམ་པ་འགའ་ཤས་བངས་འདུག ཡར་སན་ཞུ་རྒྱག་
མནན་ཕྲུ་གུ་དའེྱི་ཨ་མ་རདེ་འདུག མཚན་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཆསོ་སྱིད་ཟརེ་གྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་དབང་པ་ོདཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེལྷ་མ་ོ
ཚ་ེརྱིང་རདེ་འདུག ནསོ་ལོག་ཟ་སོར་ ༢༥,༠༠༠ བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། དརེ་འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ཏ་ེན་ོརང་གྱིས་ལོག་ཟ་བས་པར་འཛནི་སོང་ནས་ན་ོརང་གནས་དབྱུང་བཏང་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་བཏང་བཞག་པའྱི་ནང་དུ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དནོ་ཚན་ལྔའྱི་སྐརོ་
གསུངས་སོང་། དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལན་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་
ཞསེ་གསུངས་པ་ལྟར། བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་འཇགོ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བལ་ཡུལ་གྱི་
གནས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། བལ་ཡུལ་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསུམ་
བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆནེ་སབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་བལ་ཡུལ་ནང་ཛ་དགས་པ་ོག་ཚདོ་
ཆགས་ཡོད་མེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ང་ོཤེས་པ་ཚོར་ན་པར་གཏོང་དགོས་པར་བཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་བོན་
ཆནེ་ཕ་གྱིར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་དརེ། བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་དམ་པ་ོཞ་ེདག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་བས་ནས་བོད་པ་ཕར་
ཚུར་འག་ོརྒྱུ་མེད་པ་དང་། འདྱི་འདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོརེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་
འག་ོའཛནི་སུ་ཡྱིན་མྱིན་ད་ལྟ་སན་སནོ་གནང་མ་སོང་། ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ལྟ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ང་ཚསོ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལའང་
བཀོད་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་མ་ཞུ་གོང་ནས་དབུས་ལ་སྐད་ཆ་
འདྱི་དགོས་པ། བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ནང་སྱིད་བརྒྱུད་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་
གྱིས་གང་འད་བེད་དགོས་ཡོད་མེད་ལམ་སྟོན་བེད་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་ད་ེའདའྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ས་གནས་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ས་
གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་
ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་མཁེན་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་མ་གཏགོས། བལ་ཡུལ་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ནབ་གཞན་དག་གྱི་གནས་སྟངས་མཚུངས་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་ཁད་པར་
ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་འདྱི་ཤེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ལ་ད་ེའད་བདེ་
ཡོང་དུས། རསེ་མ་རྒྱ་གར་ལའང་ད་ེའད་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ན་འདུག་ཟརེ་བ་དེ། རྒྱ་གར་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགྱུར་བ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ན་མ་གཏགོས། ད་ེའད་ཆགས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་གསལ་པ་ོཞུས་ན་
བསམས་སོང་། འདྱི་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རསེ་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་གདའ་གསུང་དུས། འཚབ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག 
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ཕ་གྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། མྱི་མང་གྱི་བད་ེའཇགས་བལྟ་རྒྱུ་དའེང་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་ལ་ལས་འགན་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའད་ལ་ (Police) གྱིས་བརྡུང་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སོན་ཆ་ཆེན་པ་ོབྱུང་ན། འདྱིའྱི་
འགན་ཡོད་དུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་དརེ་རསེ་མ་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐོར་ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕབེས་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་བག་ོགེང་སྐབས་སུའང་
གསུངས་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གཏོང་མྱི་དགོས་ཟེར་ནས། ཡྱི་ག་ེད་ེའད་བཏང་
ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་འད་པ།ོ དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་བེད་མ་དགསོ་ཞསེ་ཡྱི་ག་ེགཏོང་ཤེས་
རྒྱུའང་ཡོད་མ་རདེ་ལ། གཏོང་དགོས་པའང་ཡོད་མ་རེད། ས་གནས་བ་ེབག་པར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
བྱུང་ཡོད་ན། གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱི་ག་ེབཏང་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀའ་
ཤག་གྱིས་ཡྱི་ག་ེད་ེའད་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་བཏང་མདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་མ་ཞུ་ཞསེ་ཡྱི་ག་ེགང་
འད་གཏོང་ཤེས་རྒྱུ་རང་ཡོད་མ་རེད། གཏོང་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། ན་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་བགོ་གེང་སྐབས་
སུའང་འདྱི་གསུངས་འདུག འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ན་མ་གཏོགས། བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་ང་ཚ་ོཚང་མས་
གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ཡག་ག་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱིའྱི་སང་ཞེ་དག་ཅྱིག་གེང་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་
ཚདོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དང་། གནདོ་སོན་ག་ཚདོ་འག་ོཡྱི་ཡོད། འདྱི་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་དུས། བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། 
འདྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ས་ཁུལ་གཞན། ལ་དྭགས་གསུངས་སོང་། ལ་དྭགས་ལ་གཞུང་འབེལ་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མ་ོ
སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་མཛད་རྱིམ་དང་། ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་དྭགས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་ཚུར་གཏང་རྒྱུ་འདུག འདྱི་སྲུང་བརྱི་
ཞུས་འདུག་མ་གཏགོས། ཕ་གྱིའྱི་མངའ་སྡེར་ (Covid)  དམ་བསགས་རེན་པས་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་ད་ེཚ་ོསྲུང་
བརྱི་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོམ་བེད་ཐབས་མེད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཧྱི་མ་
ཅཱལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། གལ་སྱིད་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གཞུང་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་ལ་མྱི་མང་ད་ེཙམ་འདུ་འཛོམས་བེད་
ཆགོ་གྱི་མེད་པའྱི་བཀདོ་ཁབ་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་གནས་སྟངས་དརེ་དཔགས་པའྱི་འཚགོས་དགོས་བེད་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། ད་ེ
རྱིང་ནང་བཞྱིན་གཙུག་ལག་ནང་གྱི་མདུན་ལ་འཚགོས་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ། ལ་དྭགས་ལ་ (Union Territory) 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱིད་འཛིན་གྱི་ཐད་འཛིན་བས་པའྱི་མངའ་གཞུང་འདྱིའྱི་བཀོད་ཁབ་དང་དམ་བསགས་ཡོད་
ན། དརེ་བརྱི་སྲུང་བདེ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་བརྱི་སྲུང་བས་མ་སོང་། ན་ོཚརོ་ན་གཡར་སངོ་ཟརེ་ནས་ས་གནས་འག་ོ
འཛནི་གྱིས་ད་ེའད་བེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཡུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་
ཞུས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མྱིའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚད་ལས་བརྒལ་གབས་བས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གབས་བས་སོང་གསུངས་
སོང་མ་གཏོགས། ལ་དྭགས་ལ་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་ཞུ་པ་ད་ེའད་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། ཨ་ོས་ོཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ས་ཁུལ་ཆུང་བ་གཉྱིས་ལ་ས་ོསོའ་ིས་གནས་ལ་སྲུང་བརྱི་
བེད་མྱི་དགོས་པར། ས་ཁུལ་ཆ་ེབར་མཉམ་དུ་གོ་སྱིག་ཞུས་འདུག་མ་གཏོགས། ས་ཁུལ་ས་ོསོར་ནས་དང་དུ་མ་བངས་པ་
དང་། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་མ་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རེད་མྱི་འདུག ཡུ་རོབ་
དང་། ཨ་མྱི་རྱི་ཀར་བོད་པ་མང་ས་དང་། ཉྱི་འངོ་ད་ེའད་ལ་ཡྱིན་ན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ནས་བསྡད་འདུག་
མ་གཏོགས། ས་གནས་ཚང་མ་ནས་བྱུང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་མང་ཆ་ེབས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་འད་
པར་ད་ེཚ་ོཡར་བཏང་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་གཅྱིག་ད་ེཨུ་རུ་སུ་རེད། ཨུ་རུ་སུར་



10 

དམག་གྱི་གནད་དོན་རེན་པས་རྒྱལ་ནབ་ཁོན་ཡོངས་ལ་ད་ོཕོག་ཤཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ནག་པ་ོཞྱིག་གྱི་འོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱི་ཚོས་རང་དབང་སེར་ལངས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་ཚུར་མཉམ་རུབ་བས་
ནས། བོད་པ་དང་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་བས་ནས་འཛམོས་སའྱི་ག་ོསྐབས་འདྱི་མེད་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་ཉྱིན་མ་ོདེར་བོད་མྱི་ཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ་དེར་བོད་པ་དེ་ཚོ་ཚུར་
འཛོམས་ནས། སོན་ལམ་འདོན་རྒྱུ་དང་ད་ེའདའྱི་ལམ་ནས་སྲུང་བརྱི་ཞུས་འདུག བས་ཙང་རྒྱ་ཁབ་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀོད་ཁབ་བཏང་འདུག་ཅེས་གསུང་ཡོང་
དུས། ཡང་མྱི་མང་ནང་དུ་ག་ོབརྡ་ལགོ་པ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ན་འདྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ་འདུག འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རདེ་དམ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དྱིས་བཞག་པ་དརེ་ད་ོསྣང་མ་
སྤྲད་པར། དོན་མེད་གང་བྱུང་མང་བྱུང་ཞ་ེདག་གསུང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ན་སང་ངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་དང་འབེལ་ནས། 
མགོ་ནས་འཇུག་བར་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་བརྱི་སྲུང་བེད་དགོས་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་རེད་ཅེས་ཚིག་གཅྱིག་
ཀང་ཞུས་མེད། ངས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཅ་ེན། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ལྟད་མ་ོད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་
མཉམ་ཞུགས་མ་བེད་རོགས་ད་ེའདའྱི་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཡོད་རེད་ཟེར་ཡོད་མ་གཏོགས། གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་བརྱི་སྲུང་
བེད་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མེད། མ་ཡྱིན་པར་ཡྱིན་པ་ད་ེའད་ས་ོབཏགས་རང་རང་བེད་ཀྱི་འདུག དེའང་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆེ་མཐོང་སྤྲད་ཡོད་གདའ། ང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གེང་སོང་བས་མེད་པ་ད་ེཚ་ོབས་
སོང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་གསུང་རགོས། ལ་དྭགས་ལ་བརྱི་སྲུང་བས་མ་སངོ་ཟརེ་ནས་ལ་དྭགས་རང་ནས་གསར་འགདོ་གསལ་
བསགས་སལེ་བཞག་འདུག མཁནེ་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ལྟ་བརྱི་སྲུང་བས་ཡདོ་རདེ་ཟརེ་ནས་ཤཤོག་བུ་ཞྱིག་
བསྟན་སོང་། མཛད་རྱིམ་ད་ེསྔོན་མ་ནས་བཟོས་ཡོད་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་ངས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་ནས་བརྱི་སྲུང་བེད་དགསོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཡྱི་ག་ེབཏང་སོང་ཞསེ་ཚགི་གཅྱིག་ཀང་བཤད་མེད། ཉྱིན་གངས་ ༡༠ 
ནང་དུ་གཟྱིགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ནས་དྱི་བ་འདྱི་དུས་དྱི་བ་དེར་ཡག་པ་ོགསན་ནས། ས་ོསོས་ཡག་པ་ོ
ཉན་མ་ཐུབ་ན་གཤམ་འོག་ལས་བེད་མང་པ་ོརེད། ད་ེཚོར་ཟྱིན་བྱིས་ཕབ་བཅུག ད་ེའད་བས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་ཞུས་མདེ་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་སོང་ཟརེ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

  
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ོགང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་འཐུས་གཙང་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་སངོ་གྱིས་འདྱི་ག་ོབ་རདེ། ད་ལྟ་ཨ་མཆོག་ཐང་པ་ོཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་
ཡྱིན། འདྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རེད། གལ་སྱིད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
གསུངས་མེད་ན། ངས་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསུངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངོས་བཞསེ་གནང་དགོས་རདེ། འདྱི་གོས་ཚགོས་
ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡདོ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ས་འཇུག་དང་། བརྙན་དང་བཅས་པ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་
ཆགོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་ད་ེགསུངས་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རདེ། གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་ཀྱི་མེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ར་ེརེས་གསུང་དུས་ཐོག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་རྒྱག་
གྱི་ཡོད། ན་ཤས་བཀའ་མོལ་ལྷོད་ལྷདོ་གསུང་མནན་ཡོད་པ་རདེ། ན་ཤས་ཤྱིག་ཏོག་ཙམ་མགོགས་པ་ོགསུང་མནན་ཡོད་པ་
རདེ། མགོགས་པ་ོགསུང་དུས་རེས་ཟྱིན་དང་མ་ཟྱིན་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ཐ་ོནང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 "ན་གཞོན་ལས་མེད་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི།" ཟེར་བ་དེར་ "ན་གཞོན་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་
སོང་བརྡར་ལས་གཞྱི།" ཞསེ་འབྱི་དགསོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕབེས་ཀྱི་
འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ར་ེརེས་ཚིག་འདྱི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་འདུག་དང་། འདྱི་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཆ་
རནེ་འདྱི་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མང་པ་ོཞ་ེདག་གསུང་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེགཅྱིག་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། གཞུག་མ་
གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཡང་འགྱུར་བ་གཏངོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་
ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱིར་བཏང་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ (Unemployed Youth) 

གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་འདྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། གཞོན་སེས་སོབ་སངོ་ཐནོ་ཚར་བ་ཞྱིག་ལ་ལས་ཀ་མེད་པ་ཡྱིན་
ན། གཞོན་སེས་ལས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཚིག་དེས་ད་ོབདག་ལ་ཕོག་ཐུག་ད་ེའད་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ན། གཞོན་སེས་ལ་ལག་ཤེས་སངོ་བརྡར་བྱིས་ནས་ཕན་ཐགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཆ་རནེ་ད་ེཚ་ོགུ་ཡངས་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཆ་རནེ་བཟ་ོདུས་གུ་ཡངས་དང་མྱི་ཡངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཆ་རེན་བཟ་ོདུས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལག་
ཤེས་སོང་བརྡར་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། སྔནོ་མ་སངེ་ལོར་ལ་ (Neelamangala) ལག་ཤེས་ཀྱི་སོང་བརྡར་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། 
ད་ེསོ་བརྒྱབ་ཟྱིན་པ་རེད། ༢༠༢༠ ལོའ་ིརྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཤེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་ལག་ཤེས་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་
ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མན་ོདང་བསྟུན་ནས། གཞོན་སེས་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་བ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མང་
པ་ོཡོད་མནན་དང་། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ས་ེལ་ཁུའྱི་དུ་ཡོད་པ་དེས་འདེང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་ངས་ན་སང་ཞུས་
པ་ཡྱིན། ས་ེལ་ཁུའྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་གནས་ཚད་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབཟོས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་
འདུག་ཅེ་ན། ལག་ཤེས་འགའ་ཤས་ལ་མཐུན་རེན་ལ་དཔགས་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཚད་བཀག་
བཟསོ་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་སབོ་འཇུག་བདེ་འདདོ་ཡོད་ནའང་། བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ་འདུག ད་ེའདའྱི་ལག་ཤེས་
རྱིགས་ཀྱི་ཚན་པ་མང་ཙམ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། ཚན་པ་གཞན་པ་ད་ེའད་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞནོ་སེས་ལ་
སོང་བརྡར་གྱི་མཐུན་རནེ་སོར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེདག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་བས་པ་
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ཡྱིན་ན། ཡང་མཐུན་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་སར། རེས་མ་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་
མེད་པ་སོང་ཙང་། ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་ཏ་ེཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་ལངས་ནས་ཉྱིན་གངས་ ༣ རསེ་སུ། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་བཏང་ནས་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་ནག་ལ་རྒྱ་ནད་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་ཤོག བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་དནོ་གཅོད་ནག་ལ་ཉར་ཤོག་ཟརེ་བ་དེར་ལ་ོ
ཟྱིན་གབས་ཡོད་པ་རེད། ཞལ་འདེབས་ད་ེརག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། རག་ཡོད་ན། གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་
རདེ། དརེ་ལན་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དརེ་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ག་
ར་ེརེད་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་གྱི་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་ཞལ་འདེབས་འཇུག་རྒྱུར་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་སྱིད་བནོ་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ནད་རླབས་གཉྱིས་པ་ད་ེསེབ་པའྱི་སྐབས་དང་། ཛ་དགས་པའོ་ིགནས་སྟངས་
ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། བོད་པ་རང་གྱིས་ (PM CARES Fund) ལ་ད་ེཙམ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ན། བོད་པའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོལའང་རོགས་སརོ་བདེ་དགོས་རདེ་ཟརེ་ནས། ངས་ཚད་གཞྱི་དང་
ཨུ་ཚུགས་ཞ་ེདག་མ་བརྒྱབ་ན་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེསྔནོ་ཞལ་འདེབས་ཤཤྱིག་གནང་ཚར་ཙམ་རདེ། གང་ལྟར་ན་ཤས་ཀྱིས་ད་དུང་
ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་དང་། སུ་ལ་འབུལ་དགོས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ལམ་ཀ་མ་རྙེད་པ་ད་ེའདའང་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ཚང་མར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འབུལ་འདོད་ཡོད་ན་ཡོད་པ་རདེ། ཨུ་ཚུགས་སུ་ཞྱིག་ལའང་མ་བརྒྱབ་མ་གཏོགས། ད་ེསྔནོ་
དངུལ་བསྡུས་ཚར་ཙམ་རདེ་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དངུལ་བསྡུས་པ་རེད། ད་ལྟ་དྱི་བ་ཕབེས་པ་ད།ེ ད་བར་དངུལ་
ག་ཚོད་འབོར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགསལ་བསགས་བས་མ་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འདྱི་མཇུག་བསྱིལ་
ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་རྱིམ་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ནད་ཡམས་དེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་མེད་པ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་དང་། 
ནད་ཡམས་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལྟ་རྟགོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་མཚམས་ཞྱིག་ལ་
སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚམས་ཤྱིག་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་རྒྱས་པ་
ཞྱིག་བས་ནས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུ་དང་སུས་ག་ར་ེཕུལ་འདུག མྱི་ར་ེརེའྱི་མྱིང་འདོན་དགོས་བྱུང་ན། ཡང་ན་ཤས་ཀྱི་མྱིང་བཏོན་
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པ་དང་། ན་ཤས་ཀྱི་མྱིང་མ་བཏོན་པ་ལྷག་སྱིད་པ་རེད། ཤོག་བུའྱི་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་མར་བཏོན་ནས། ན་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་བ་ཆེན་རྣམ་པ་གཙོས་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱི་སེར་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་འདྱིའྱི་
སྐབས་སུ་བྱུང་བཞག་པ་དང་། ན་སང་མྱིང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ན་སང་ཡང་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོང་གྱི་འདུག ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ཨ་རྱི་ནས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་སན་ཞབས་ད་ེཚ་ོཚུར་ཕེབས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ན་ོཚ་ོདང་ན་ོཚ་ོའད་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་དུས། ཚང་མར་ཕག་འཁེར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། མཉམ་དུ་རྱིས་ཁ་
དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་འདོན་ཡོང་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་དངུལ་རྐང་གཅྱིག སྟབས་
ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཉུང་ཉུང་རདེ། ན་སང་མངནོ་དགའ་སོབ་གྲྭར་མྱི་ལ་འཇྱིགས་
སྣང་སྐུལ་ནས་དངུལ་སྤྲད་བཅུག་པ་རདེ་པཱ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏོགས། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཞ་ེདག་མེད་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་དངུལ་གཅྱིག་གྱིས་ཟ་འག་ོཡྱི་རེད་བསམས་པ་དང་། བརླག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཐུགས་གཡེང་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་གནང་དགོས་མ་རདེ།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ཡང་ལས་བསྡམོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་མ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་
པས་ལས་ཀ་བས་བཞག་པའྱི་ལས་བསྡོམས་ད་ེད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་ཡོང་གྱི་རདེ། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་བར་ག་ཚདོ་ཐནོ་ཡོད་
མེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྱི་རེད་མ་གཏོགས། གལ་སྱིད་ད་ེསྔོན་ནས་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་ཞེས་དྱི་བ་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ལྷན་ནང་གྱིས་གོས་ཚགོས་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཆགོ་ཅྱིག་ག་སྱིག་བེད་ཀྱི་རདེ། ད་ེརྱིང་ཉྱིན་མཐའ་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེཕག་ཚོད་ 
༡༡:༠༠ རེས་སུ་དུས་ཚོད་ཡོད་ན། གངས་ཀ་ད་ེའབུལ་ཆོག གངས་ཀ་འབུལ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གཙང་མ་བཟསོ་པ་ལ་དུས་ཚགིས་ཡོད་
རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ར་བའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༦༥ དང་འབེལ་ནས་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ད།ེ ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ལེན་མནན་སྱི་འཐུས་ཚོའྱི་ཐོ་བསྡུས་ཚར་བ་དེ་ག་རང་ལས། རེས་སུ་གོ་
སྐབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལས་ཉྱིན་
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གཉྱིས་ཙམ་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་སོང་ན། ཚང་མས་ལག་པ་བརངས་
ནས་གསོ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཏག་ཏག་འག་ོཐུབ་ས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཚོགས་གཙོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རགོས་གནང་། 
 

སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ན་གཞོན་གྱི་ལས་ཀ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་གང་ཡོད་པ་ད་ེགོང་ལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། བས་ཙང་ན་ོརང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ད་ེག་རང་འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ན་སྣནོ་ཞུ་རྒྱུར། སྐབས་ར་ེལས་གཞྱི་ད་ེའདར་འཚང་ག་རྒྱག་མནན་མང་པ་ོཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། གང་ཟག་
དརེ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་འདུན་པ་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཉམས་མོང་ཐགོ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཞནོ་སེས་ན་ཤས་ཀྱིས་དུས་ཚདོ་བསལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བདེ་བསྡད་པ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་མ་ཡྱིན་
པར། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་དྷ་རམ་ས་ལར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་འཛུལ་གྱི་འདུག་ན། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་ག་ར་ེསོང་གྱི་ཡོད་ནའང་། 
དརེ་ནང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག སྤུན་མཆེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ནང་མྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག 
བོད་ནས་སེབ་མནན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ནང་མྱི་མེད་པ་དང་། སྡདོ་ས་མེད་པ། ནང་པ་གཡར་ནས་སྡོད་མནན་ཞྱིག་ལ་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ན། ན་ོཚསོ་དངུལ་བཟ་ོདགསོ་པ་དང་། མྱི་ཚ་ེསལེ་དགོས་དུས་ལས་གཞྱི་དརེ་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་
ནས་འཛུལ་ཞུག་བདེ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡང་ན་ཤས་ཀྱིས་དུས་ཚོད་བསལ་རྒྱུ་ན་ོནར་དམྱིགས་ནས། ངས་འདྱི་བས་
ཚར་ཡྱིན། དུས་ཚོད་འཁོལ་སོང་། ད་ངས་གཞན་པ་ཞྱིག་བེད་དུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་མནན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་
ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་མནན་མང་ཆེ་བ་གཞོན་སེས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་སང་ལ་མཉམ་ཞུགས་དངོས་སུ་བེད་མནན་ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་གནས་སྡོད་བ་རྒྱུ་ལའང་ཁད་པར་ཏན་ཏན་
འག་ོཡྱི་རདེ།  
 ད་ེནས་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (B.A.) དང་ (M.A.) ཐོན་ཚར་ནས་ལས་ཀ་མ་རག་མནན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་
གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རེད། བོད་པར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། སོབ་སོང་ད་ེཙམ་བས་
ཚར་བའྱི་རསེ་སུ་ལས་ཀ་གཞན་པ་བ་རྒྱུར་གཏམ་འདདོ་ཞ་ེདག་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་སོབ་སངོ་ཡོད་པར་ལས་ཀ་མེད་ནས་
ལྷག་ཟརེ་བ་ད།ེ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Educated Jobless) ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདའྱི་གཏམ་འདདོ་
ཁོན་ནས་གནང་དགོས་མ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ནབ་ད་ེཚོར་སོབ་སོང་ཡོད་ནའང་། ལས་ཀ་
གཅྱིག་རང་ཐགོ་ལས་བསྡད་ན་ཉབོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས། ལ་ཀ་བརསེ་པ་ོརྒྱག་མནན་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁེད་
ཚསོ་ (B.A.) དང་ (M.A.) ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ལས་ཀ་རག་མྱི་འདུག་ན། ལས་ཀ་ག་དུས་བདེ་བེད་རདེ། ས་ོསོའ་ིངོས་
ནས་སམེས་ཤཤུགས་ཤྱིག་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 མཐའ་མ་དེ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ལགས་ལན་ཞྱིག་ལ་ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་
དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། ལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན། 
གསལ་བཤད་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བུ་དེས་སོར་ ༢༥,༠༠༠ ལོག་ཟ་རུལ་
སུངས་བས་འདུག་ཟེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་འདྱི། ངས་ཧ་གོ་བར་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་མྱི་འདུག ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟེར་
དུས་ཞེད་སྣང་ཚ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ནོར་འཁྲུལ་ག་ར་ེཤོར་འདུག་ཟེར་ན། (Bill) མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ཐུབ་མྱི་འདུག མཚམས་
རརེ་ང་ཚོས་གཞུང་གྱི་ཅ་དངོས་ད་ེའད་ཉོས་དུས། བེལ་བའྱི་ངང་ (Bill) བཟ་ོརྒྱུ་དན་པ་བརེད་ནས། (Bill) གཏོང་མ་ཐུབ་
ན་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Technically Speaking) འདྱིས་དངུལ་བཟས་པ་མཐངོ་གྱི་རདེ། མངནོ་དགའ་སབོ་
གྲྭར་འགན་འཁེར་མནན་ཚ་ོལའང་ནག་ཡོད་མ་རེད། འོན་ཀང་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་རེད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་། 
སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོསོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕ་ཚབ་ད་ེའདས་ཕ་མར་ཕྲུ་གུ་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་ལུགས་
སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དེ་
འདས་ཁྱིམ་ཚང་ཕ་མར་ས་ོསོའ་ིན་པར་ཨང་གངས་སྤྲད་ནས། ངའྱི་ཕྲུ་གུར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་ན། ང་ལ་
ན་པར་གཏངོ་རགོས། ངའྱི་ཕྲུ་གུར་ག་ར་ེདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ལས་ཀ་བདེ་མནན་དའེང་
ཕ་ཚབ་རདེ་འདུག རྱིས་པ་རེད་མྱི་འདུག འག་ོསྟངས་ཤེས་དང་མྱི་ཤེས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རདེ་པཱ། འདྱི་ཡྱིན་དུས་སྐོག་ཟ་
རུལ་སུངས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་རྱིས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་རགོས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བའྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སལེ་ཀོབ་ནང་དུ་བཙུགས་པའྱི་ས་ེ
ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ 
(Citrus plant) ཞུ་ཡྱི་རདེ། སྐྱུར་འབས་འདབེས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་བོད་པ་ཞྱིང་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བས་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ཀང་ (USAID)  

བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་འདུག དང་ཐོག་དེར་བསྔགས་བརོད་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོག་ར་ེབས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ལ་ོགཉྱིས་
གསུམ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའྱི་རསེ་སུ། ལ་ོསུམ་ཅུའམ་བཞྱི་བཅུ་བར་འབས་བུ་འཐནོ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཨ་ེཀར་ ༥༠༠༠ ཐོག་སྐྱུར་འབས་འདེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
མ་འོངས་པར་མ་ཁམོ་རའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཞུ་ཡྱི་འདུག འནོ་ཀང་ཁོམ་ར་གང་དང་གང་ཡྱིན་ན་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་མྱི་འདུག 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་སྔངས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། ལ་ོམང་དེར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་རེས་མ་འོངས་པར་
ཁོམ་ར་མེད་ནས་ཏག་ཏག་ཚུར་མ་རག་ན། ལ་ོམང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པར་གྲུབ་འབས་གང་འད་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྔངས་འཚབ་
ཡོད་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ན། འདྱི་
གཅྱིག་བཀའ་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་།  



16 

 འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ན་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱིས་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུས་སོང་། ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། མ་ེསོར་མ་ེཌྱི་ཀ་ེརྱི་ (Madikeri) ལ་རྒྱ་ལམ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལས་
གཞྱི་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་གཞུང་གྱི་ཡར་ལེན་རྒྱུ་རདེ་འདུག རྒྱ་ལམ་བཟ་ོསའྱི་
ལམ་དང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ས་གནས་མྱི་མང་ལ་སྔངས་འཚབ་ཅྱིག་འདུག གང་ལགས་ས་ེན། ན་ཤས་ཀྱི་
ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིང་པ་ན་ཤས་ལ་གང་ཡོད་པའྱི་ཨ་ེཀར་ ༥ ཆ་ཚང་འགོ་རྒྱུ་དང་། ན་
ཤས་ལ་ནང་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབལེ་བ་གནང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་ཡྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདྱི་ཛ་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། འག་ོབཙུགས་ཚར་ན། འདྱིའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། གུན་གསབ་རག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་སྔངས་སྐྲག་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་གལ་ཆ་ེབ་
ཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་འདྱི་ཐེངས་ ༡ པ་ོརེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ཁོན་ལ་བལྟས་ན་
ཐངེས་ ༡ པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བས་ནས་ས་ཆ་སྤྲད་པ་འདྱི་ཡར་ལེན་རྒྱུའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། ཕྱིས་སུ་ས་ཆ་གཞན་ལའང་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མེད་དུས། ད་ལྟ་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བཟོས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འངོས་པར་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ན་ཡོད་དུས། དེར་ཏགོ་ཙམ་ཤུགས་
ཤྱིག་རྒྱག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ན་སང་གོས་ཚགོས་ནང་ལ་ག་ོབ་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་
ལས་གཞྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ན་འཐརོ་ནང་ལ་ས་ནང་མེད་པ་ཚའོྱི་ཐ་ོགཞུང་ཡར་བཞེས་ཏ།ེ མ་འངོས་པར་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་
ཡོད་མེད་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་སད་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་
བཏང་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་དང་། 
གཟྱིགས་དགསོ་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ཉ་ེཆར་བལ་ཡུལ་སགོ་རར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕྱིན་རེས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ག་ོསྱིག་བམས་པ་གྱིང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཐགོ་མར་བལ་ཡུལ་གཞུང་གྱིས་ནང་པ་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོ
ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་མྱི་གངས་ ༤།༥ ནང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་
དང་། ནང་པ་ཡོད་པ་ད་ེཚོའང་ས་ཡོམ་རེན་པས་གནས་བབ་ཧ་ཅང་ཞན་པ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བས་ཙང་འདྱིར་
གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་པ་ད་ེདག་བསར་བཟ་ོཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ལགས་ལན་དུ་རྒྱ་གར་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་
ཁྱིམས་མཐུན་སོ་ནས་རོགས་དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་དཀའ་བ་མ་ཟད། ཆབ་སྱིད་དབང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བལ་
ཡུལ་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག་ཅེས་ཕེབས་འདུག སྱིར་བཏང་དངོས་ཡོད་
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གནས་སྟངས་རེད། ངས་ད་ེརྱིང་བརོད་གཞྱི་འདྱི་སོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་ཚོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ནང་དུའང་མུ་མཐུད་ནས་ལས་གཞྱི་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ག་ོ
སྱིག་དང་། སོག་རའྱི་ས་ཁུལ་ལ་གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་གནས་བབ་ནག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་སྟབས། ན་ོརང་ཚོར་མུ་
མཐུད་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕག་རོགས་གནང་དགསོ་པ་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་
ག་ོསྱིག་བད་ེདོན་ཚོགས་པ་བརྒྱུད་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་
གནང་དགོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚ་ོཡྱིན་
ནའང་རདེ། མྱི་མང་གྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱིའྱི་ཐད་ཡྱིན་གཅྱིག་དགངོས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་བལ་ཡུལ་ལ་དངུལ་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ནག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། མ་འངོས་པར་
འདྱི་ལས་ནག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་བཟང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
གཅྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཚམས་རརེ་ནང་པ་གསར་སྐྲུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་
དེ། ཡྱིན་ནའང་། འགའ་ཤཤས་གནས་བབ་ནག་པ་ོརེན་པས་ནང་པ་བསར་བཟོའ་ིཐོག་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ དང་འབེལ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་ཐནོ་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅ་ོལྔའྱི་དུས་སུ་ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་འགོ་ལ་འབེལ་མཐུད་པ་ཟརེ་ནས་ལས་བེད་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་འདུག ཧྱི་མཱ་ཅལ་གཞུང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཆེད་དུ་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱ་ནད་རེན་ཡྱིན་
སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་འདྱི་གནང་མནན་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་དརེ་ (Committee) ཞྱིག་བཙུགས་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་། ན་ོཚོས་དགངོས་པ་བཞསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅ་ོམཆགོ་བཀའ་འཁལོ་དང་སྦྲགས་ནས། ས་ཆ་
ད་ེ (Deliberate Encroachment) རེད་དམ། ཡང་ན། བཞུགས་སྡོད་མནན་ཚོ་  (Bonafide) རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བས་ཙང་འདྱི་ཐད་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་
ཅྱི་ཐུབ་ནོང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ཆ་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ཚསོ་ཆུ་དང་གོག་གྱི་མྱི་ཊར་གསར་པ་བཙུགས་
མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག གནས་ཚུལ་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལར་མྱི་མང་
ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནོང་རྣམ་པ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་འདྱིར་བཞུགས་མནན་གས་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ནངོ་ཚོས་ནང་པ་གསར་སྐྲུན་བདེ་རགོས་དང་། དརེ་མ་ར་འཛུགས་རོགས་། ནང་པ་བསར་བཟ་ོ
བདེ་རོགས་བཅས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཡོད་བཞྱིན་པ་ད་ེཚརོ་ཡྱིག་ཆའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ནངོ་ཚརོ་གོག་དང་ཆུའྱི་མྱི་ཊར་གསར་པ་བཙུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ངོས་ནས་གནད་དོན་འདྱི་ཐོག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་དང་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་སད་
དམྱིགས་བསལ་ལས་བདེ་ཅྱིག་བསྐོས་ཡོད་དམ། འདྱི་བཀའ་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་རདེ། ན་གཞོན་སོབ་སོང་ཐོན་པ། 
ལས་ཀ་མེད་པ། ཡང་སོབ་སོང་མ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ན་གཞོན་ཡྱིན་པ་དང་ལས་ཀ་མེད་པ། དེ་ཚོར་སོང་བརྡར་གྱི་གོ་
སྐབས་སྤྲོད་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་རེད་བསམས་ནས་ལེན་བསྡད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
འདྱིའྱི་རྟགས་ཆེ་ཤོས་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་སྤྲད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དོན་དངོས་སུ་ས་ོསོས་མྱི་ཚ་ེསེལ་བར་
བེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཚད་གཞྱི་དམའ་བ་ོའད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ན་སང་གོས་ཚགོས་
ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡར་བསྡུས་ཡོད། ཐོ་གཞུང་བསྡུས་བཞག་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་གངས་ 
༢༧༤ ཡོད་པ་རེད། ཐ་ོའདྱི་སེབས་པ་རེད། ཐ་ོསེབས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མྱི་ར་ེརའེྱི་བསམ་བ་ོག་ར་ེརདེ་འདུག ཀུན་སོང་ག་ར་ེརདེ་འདུག མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེརདེ་
འདུག ཆདོ་སེམས་ག་ར་ེརདེ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་བས་པར་ང་
ཚསོ་ལམ་སང་ལག་པ་འཆང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། བལ་ཡུལ་ནང་
དུའང་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཐད་ཀར་བེད་ཀྱི་ཡོད་
ནའང་རདེ། གཞན་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་སྱིད་སངོ་ས་གནས་ནག་
ཅྱིག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ད་ེདག་ལ་འགོ་བའྱི་ཞོར་ལ་ནོང་ཚོར་ཟུར་དུ་ཐུག་ནས་མྱི་ར་ེརེའྱི་བསམ་བ་ོ
གང་རེ་རེད་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནག་ཅྱིག་སྔོན་མ་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ནོང་ཚོར་ཟུར་དུ་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་མེད་པ་ད་ེདག་ལ་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་མར་བཏང་ནས། མྱི་ར་ེརེའྱི་བསམ་བ་ོགང་འད་རེད་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལའང་། ལག་ཤེས་སོབ་སངོ་སྤྲད་ཚར་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེག་རང་དང་། ས་ོསོའ་ི
སྡདོ་སའྱི་ས་གནས་རང་ལ་མར་ཡོང་ནས་འཚ་ོབ་བསལ་རྒྱུ། སྱི་ཚགོས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཟརེ་ན། བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་གྲུབ་འབས་
ཏགོ་ཙམ་འདནོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ནག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རདེ། དརེ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་འགན་འཁེར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ལ། མཐུན་
རནེ་གྱི་ན་ེཕན་ལེན་མནན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ལ་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན། གང་ལྟར་གང་ཟག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་དངུལ་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སོང་བརྡར་བས་པ། ཕྱིས་སུ་རང་
འཇགས་གནས་བསྡད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་གབས་བས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་གསུངས་སོང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་རདེ། བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་
ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡྱིན། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནས་སྟངས་འདྱི་མཐངོ་སོང་། སོབ་གྲྭར་ཕ་ཚབ་ཀྱིས་
དངུལ་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་
མཐུན་རནེ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སོབ་གྲྭ་རང་གྱིས་སོར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་མའྱི་ངསོ་ནས་དཔལ་འབརོ་གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོ
ཡོད་ནས་མཐུན་རེན་དེ་འད་སོར་གྱི་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་
སྐབས་སུ། འབེལ་ཡོད་ཕ་ཚབ་དེས་ཨ་མ་ལགས་དེར་ན་པར་བཏང་ནས། ཁེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུར་འདྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
ནས་དངུལ་བངས་པ། ནོ་རང་གྱི་ (Bank Account) ལའང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ཟླ་དུས་ཚེས་
གངས་ག་ཚདོ་ལ་དངུལ་ག་ཚདོ་བཅུག་འདུག ཐངེས་མ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་བཅུག་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོར་ཐངེས་འགའ་
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ཤས་ཤྱིག་བཅུག་འདུག ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་འདྱིར་ཡོད། སན་སེང་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། (Bank Account) ནང་དུ་ཕ་མ་དེས་
དངུལ་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་མེད། ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ག་དུས་བཏང་ཡོད་མེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལའང་ན་སང་སྐད་
ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚསོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་པ་ོབས་ནས་ཐག་གཅདོ་བས་ཡོད་པ་ཟརེ་དུས། རྟགོ་ཞྱིབ་ནན་པ་ོབས་ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྟོག་ཞྱིབ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་འདྱི་རེད། སྱིར་བཏང་གོས་
ཚགོས་ནང་དུ་འདྱི་འད་རེད། ས་ོསོས་ཐུགས་མཁེན་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། དེས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཡོང་དུས་འདྱི་རེད་དགོངས་
པ་ད་ེའད་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དོགས་པ་ཞྱིག་སངས་པར་སོང་ཙང་། ངས་ཡང་བསར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་པ་ད་ེདྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཡྱིན་ནའང་། འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཞྱི་ར་འཇགོ་དགོས་པ་ད་ེའབལེ་ཡོད་ད་ོབདག་གྱི་ (Bank Account)  དང་། 
ཕ་མ་གཉྱིས་དབར་ (Whatsapp) ནང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ས་ཕབ་བས་ཡོད་པ་རེད། ཕ་མ་དང་ཕ་ཚབ་དབར་ 
(Whatsapp) ནང་ལ་སྐད་ཆ་ག་ར་ེབཤད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའང་མར་ཕབ་འདུག དངུལ་ནང་བརྒྱུད་དངུལ་ག་ཚོད་སྤྲད་
ཡོད་པ་ད་ེཚོའང་མར་ཕབ་ཡོད་དུས། དཔང་རྟགས་ད་ེདག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་
གནང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སེལ་ཀབོ་སོལ་རྒྱུན་ས་ོནམ་གྱི་སོང་བརྡར་ཚན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་
སྐྱུར་འབས་སྐོར་སྐད་ཆ་དྱིས་སོང་། སྐྱུར་འབས་རྱིགས་མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་
ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ། (Citrus) ཟརེ་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་མ་གྱིར་ལས་གཞྱི་འག་ོབསྡད་པ་འདྱི་ (California Citrus) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། 
(California Citrus) འདྱི་ནང་སྱིད་ཀྱིས་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་བས་ནས་ (Coorg) ཁུལ་ལ། སེལ་ཀབོ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ 
(Kaveri River) རྒྱུག་ཆུའྱི་ཕར་ཕགོས་དརེ་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ (California Citrus) འདབེས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་། འདྱིའྱི་གནས་བབ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོན་སེད་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་
ནང་དུ་འདེབས་མནན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་པ་དང་། སྟོན་འབས་འདྱིའྱི་ཁོམ་ར་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས། མ་གྱིར་ལས་གཞྱི་འདྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ར་བའྱི་
ལས་གཞྱི་འདྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། ཨ་ེཀར་ ༥,༠༠༠ བཏབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཁོམ་ར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཨ་ེཀར་ ༥,༠༠༠ རྱིས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ང་ཚོས་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རང་ལ་ཨ་ེཀར་ ༡༠,༠༠༠ ཡས་མས་ཤཤྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཨ་ེཀར་ ༥,༠༠༠ ཆ་ཚང་སྐྱུར་འབས་བཏབ་བཞག་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། སྐྱུར་འབས་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་
ཤག་གྱི་བསམ་བ་ོག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པ་ལའང་ཕན་པ། སན་རྱིས་ནང་ལའང་ཕན་པ། ནད་པ་ལའང་ཕན་པ། འདྱི་
བས་པ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ལ་སན་ར་འདེབས་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་འདུག ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་རེད། 
སན་རྱིས་ནང་ལའང་ན་སང་མངགས་བཞག་ཡོད། སན་རྱིས་ནང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་སྔ་ོསན་འདེབས་ལས་བ་
རྒྱུའྱི་ཚན་པ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཡོད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚད་ལྡན་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔ་ོསན་
འདེབས་ལས་བ་རྒྱུ། ས་མཐ་ོསར་ག་ར་ེསེས་ཀྱི་རེད། འབྱིང་སར་ག་ར་ེསསེ་ཀྱི་རེད། ས་དོད་ཆ་ེབར་ག་ར་ེསསེ་ཀྱི་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་སན་རྱིས་ནང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚོའྱི་ར་སོས་འདེབས་སའྱི་ཞྱིང་ན་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ཞྱིང་ན་
ཨ་ེཀར་ ༡ ཙམ་བཏབ་ནས་གང་འད་འདུག ལ་ོལྟར་སན་རྱིས་ནང་ལའང་ཨམ་ར་ེམང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སན་རྒྱུ་མེད་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཨམ་རེ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སན་སྤྲད་རྒྱུ་མེད་ན་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་
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ཡྱིན་དུས་སན་ར་དེ་ང་རང་ཚོ་རང་གྱིས་མནོ་སྤྲོད་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་
ཚགོས་ཤྱིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ། ཞྱིང་པ་ལའང་ལ་ོལྟར་ཡོང་འབབ་ཡོད་པ་དང་། སན་རྱིས་ནང་ལའང་སན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དགསོ་པ་ད་ེ
དག་རག་ཐུབ་པ། ཚང་མ་རག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནག་ཅྱིག་རག་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེཚོའྱི་མཐུན་རེན་སོར་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སན་རྱིས་ནང་ནས་ཐོན་པའྱི་ཨམ་ར་ེད་ེཚ་ོལའང་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ། སན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡང་མ་འཕྲད་པ་བ་
རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད། སྐྱུར་འབས་འདྱི་ནང་སྱིད་ཀྱི་ས་ོནམ་འདེབས་ལས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ན་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེར་གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ན་ཆེན་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་འདུག གང་
རདེ་ཅ་ེན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ད་རསེ་ཕྱི་ཟླ་ ༥།༦ ནང་དུ་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ལ་ག་དུས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
བེད་དགོས་བསམ་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་དེར་ཨེ་ཀར་ ༥༠༠ རེད། ཨེ་ཀར་ ༥༠༠ དེའང་གཙོ་བོ་ལྷོ་ཕོགས་གཞྱིས་
ཆགས་ནག་ལྔའྱི་ནང་ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ེཀར་ ༥༠༠༠ སྐད་ཆ་མ་རདེ། ལྷ་ོཕོགས་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ལྔ་ཆ་ལའང་
ཨ་ེཀར་ ༥༠༠༠ ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ན་ཞྱིང་ན་ཆ་ཚང་འདེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདའྱི་
གནས་སྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ།  
 ཁོམ་རའྱི་གནས་སྟངས་ད།ེ ད་ལྟ་རྒྱ་གར་སོབ་སྟནོ་པ་ཞྱིག་གས་འདུག དརེ་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱི་ངསོ་ནས་འདདོ་
པ་ནངེས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ངམ་ཟརེ་ན། འདྱི་ཏགོ་ཙམ་ཞུ་ནག་པ་ོའདུག ངས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དང་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། ད་ལན་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པར་མར་ཕྱིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ཚད་གཞྱི་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། སྱིར་བཏང་འགོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྟོན་འབས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་སྟོན་འབས་
གསར་པ་ཞྱིག་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོཚདོ་ལྟ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཨ་ེཀར་ཕེད་ཀ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་ེཀར་ 
༡ ནང་ལ་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་བདེ་དགོས་རདེ། ཚོད་ལྟ་བས་ནས་འདྱིས་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐནོ་གྱི་འདུག་ན། ད་ེནས་ང་ཚསོ་རྒྱ་ཆ་ེ
རུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་མ་ར་ག་ཚདོ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ནའང་གདངེ་ཚདོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་
པཱ། ཚོད་ལྟ་གཅྱིག་རང་མ་བས་པར་དངུལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་དུས། རེས་མ་གཅྱིག་རང་མ་ཡོང་དུས། སྔོན་མ་གཅྱིག་གྱིས་
འགྱིག་ཡོད་མ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་རེད། ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་རེད། བཀའ་
ཤག་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དོན་དག་སང་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚསོ་མེའ་ོལ་ཇ་ཞྱིང་བཏབ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ཇ་ཞྱིང་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་
མྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ། གང་ལྟར་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་སང་ལ་ང་ཚསོ་ལྟ་སངོ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་
བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། དངོས་གནས་དང་གནས་ཞྱིང་པར་ཕན་
ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ། མ་ར་ཏོག་ཙམ་ཆུང་ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་པ་མང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལོར་བང་
ཞྱིག་བསྱིགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ག་ཚོད་བེད་དགོས་འདུག ཁོམ་རའྱི་
གནས་སྟངས་གང་འད་འདུག ཁོམ་ར་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། (California Citrus) ད་ལྟ་འཚོང་
བཞྱིན་པ་ད།ེ ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་སེབས་པ་ད་ེདག་ཁོམ་རའྱི་ནང་དུ་འཚོང་བཞྱིན་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཐོན་ཁུངས་མེད་དུས་
ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཡོང་བ་ད་ེརྱིན་གོང་ཆེན་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཁོམ་རའྱི་མ་གནས་ལ་རྱིས་བརྒྱབ་
ནས་མ་འོངས་པར་འདྱི་རག་གྱི་རེད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ལབ་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོཞེ་དག་རེད། ཁོམ་ར་བརེས་པ་ོཐེབས་ཀྱི་རེད། 
འདྱིའྱི་སང་ལ་སྔོན་མ་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ར་སསོ་ད་ེཚ་ོགཞན་པ་ལ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ནས་ལེན་བས་
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བཞག་པ་ད་ེམ་སྤྲད་རང་སྤྲད་རེད་མ་གཏོགས། ར་སོས་གཞན་པར་ག་ཚོད་འཚོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་
རདེ། ཅ་ལག་གཅྱིག་འདྱི་ས་ོསོར་མ་གཏོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ོསོས་འཚངོ་དུས་གོང་ཡག་པ་ོརག་གྱི་རེད། གལ་ཏ་ེགཞན་
དག་ཚང་མར་ཐོན་ཁུངས་སདེ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཨ་ཤོམ་དང་གཅྱིག་པ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རེད། སྔོན་མ་བོད་
པ་གཅྱིག་པུས་ཨ་ཤོམ་འདབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་ཤོམ་གྱི་གོང་ཡག་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཡས་གཡོན་དུ་ཡདོ་པའྱི་ཁྱིམ་
མཚེའྱི་ས་ཁུལ་གྱི་མྱི་མང་ད་ེཚོས་ཨ་ཤོམ་མང་པ་ོའདེབས་དུས། གོང་ཆག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཅ་ལག་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ནའང་། ཁོམ་ར་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ཚངོ་ཟརེ་དུས་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགསོ་མན་ོལ་དཔགས་པའྱི་
ཉ་ོམནན་དང་ཕར་མཐུན་རེན་ག་ཚོད་ཅྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་བལྟས་ནས་གོང་ད་ེགཏན་འབེབས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འག་ོབཙུགས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་ཏན་ཏན་ཞྱིག་
མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་གོང་རྒུད་ཆེན་པོ་ཟེར་ནའང་རེད། དངུལ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ན་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཡག་པ་ོབས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཞན་པ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེགཞུང་ལམ་གསར་པ་བསེབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་
ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མའྱི་སྐབས་ནས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་བོན་ཆེན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Nitin 

Gadkari, Transport Minister) མཆོག་ལའང་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་བས་པ་རེད་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྟངས་འད་པོར། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མ་བོགས་མ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་དུས། 
གཞུང་གྱི་ས་ཆ་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བོད་པའྱི་ས་ཆ་ནས་ལམ་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་གསབ་དགོས་ཀྱི་མེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཞྱིག་གཟྱིགས་ནས། ད་ལྟ་ལམ་ན་སྟོན་ཡོད་མ་རདེ་དེ། སྱིར་བཏང་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཐོག་ནས་ཡྱིན་གྱི་
རདེ། ལམ་ན་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ནས་མར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན་མ་ཌྱི་ཀ་ེརྱི་ (Madikeri) འག་ོསའྱི་ཟུར་ལམ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་བར་དུ་དོན་སྱིན་སོན་པ་ཞྱིག་དང། འདྱི་དང་
འདྱི་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས། 
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་གཏང་ས་ནྱི་མྱི་འདུག གནད་དོན་འདྱི་གཅྱིག་པུ་མྱིན། ད་ལྟ་ར་ཝང་ལ་ལའང་གནས་ཚུལ་ཡོད། ར་
ཝང་ལའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འོག་ནས་སྦུག་དོང་ཞྱིག་བྲུས་ནས་ལམ་ན་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཀང་ཡོད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ས་གཞྱི་ལྟ་མནན་ཚོས་བལྟས་ནས། གལ་ཏེ་ (Feet) ༣༥ 
འད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མར་བརྡྱིབ་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ན་ཡོད་རེད་ཟརེ་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ནང་པ་ད་ེཚ་ོའགོ་ལ་ཟགས་འག་ོ
བའྱི་ཉནེ་ན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚོའང་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་ཅུང་ཐང་ (Chungthang) གྱི་འཁྱིས་
ལ་པ་ཀོང་ (Pegong) ལ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ལ་ཆནེ་དང་ལ་ཆུང་ལ་འག་ོསའྱི་ལམ་ད་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཆ་ེརུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། པ་ཀོང་ནས་ལ་ཆེན་ཕོགས་ལ་འག་ོདུས་གཡོན་ངོས་སུ་བོད་པའྱི་མྱི་ཚང་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་ལམ་ན་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། པ་ཀོང་བོད་མྱི་འདུ་སྡདོ་ས་གནས་ཀྱི་སྱི་ནང་དེའང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་ནང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་
འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚསོ་ཞུ་གཏུག་ཞུ་དགསོ་ས་ལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཆ་
ཚང་མྱི་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་སྱི་ཀྱིམ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི་མངའ་དབང་ལ་རེད་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་འཛིན་སངོ་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འག་ོཡྱི་འདུག ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ཐོག་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སྟངས་དང་། མང་
པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་ཚོའྱི་འདདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ཞུ་དགོས་ས་ད་ེདག་ལ་ང་ཚསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



22 

 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནས་ཕེབས་མནན་དང་། བོད་པ་ན་འཐོར་གནས་པ་ནང་པ་མེད་མནན་ལ་
ནང་པ་གསར་སྐྲུན་བདེ་ཀྱི་ཟརེ་སོང་། འདྱི་ཡག་པ་ོརདེ། ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། ན་སང་ནས་
འགེལ་བཤད་ཞུས་ཟྱིན་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལའང་ཏོག་ཙམ་སྣནོ་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། ད་ལྟ་ནང་
པ་བཟ་ོབཅོས་བེད་དགོས་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ད་ེཚོར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ངས་ན་སང་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། བལ་ཡུལ་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་བད་ེཔ་ོཞ་ེདག་མྱི་འདུག གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། གཉྱིས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་
རྒྱུ་བད་ེཔ་ོམྱི་འདུག མྱི་གཏངོ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དགོས་མན་ོཐོག་ནས་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ནང་པ་མེད་མནན་དང་ནང་པ་ཡོད་པ་
ཞྱིག་ཉམས་གས་ོབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ནང་པ་མེད་མནན་དེར་སྔོན་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རེད། དངོས་
གནས་བས་ན་ལ་ོམང་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིན་པའྱི་རེས་སུ་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། རྐང་པའྱི་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་ལང་ཐུབ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོངས། ག་ཚོད་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གས་ོཐུབ་ཀྱི་རེད། ངའྱི་ནང་འད་པ་ོཞྱིག་ལ་
ཆ་བཞག་ན། ཕ་མ་གཉྱིས་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༩ ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ནས་ཞེ་དག་ཞུ་མ་མོང་། ཚང་མ་སོ་སོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་ཡར་སེབས་བཞག་པ་རེད། ང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞྱིག་རེད། མྱི་ཚང་གཞན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སོ་སོས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་མ་
གཏོགས། ལ་ོལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཕྱིན་པའྱི་རསེ་སུ་ད་དུང་གས་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། སྐད་ཆ་གཞན་པ་ཞྱིག་
ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་སྟེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ན་སྟབས་བད་ེས་མ་རེད། ཚིག་དེའང་ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེམ་གཏགོས་བོད་པར་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཞལ་ལག་ཀང་བཀག་དགསོ་པ། གསང་སོད་ཀང་རྒྱག་
དགོས་པ། གཞུག་མ་འཁྲུ་རོགས་ཟེར་བའྱི་ཉནེ་ནའང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཟབ་གཟབ་བས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་དགོས་
མན་ོཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་དངསོ་གནས་དང་གནས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་དགསོ་ཀྱི་རེད། ན་
སེང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚན་པ་ར་ེར་ེསེབ་དུས་ར་ེར་ེགསུང་ཡོང་དུས། ཚང་མ་བེད་དགོས་པ་རེད་པཱ། མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་
ཀང་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད།ེ ངས་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། 
འདྱི་གནད་འགག་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེནས་བལ་ཡུལ་ནང་དུ་གནས་སྟངས་མ་འད་བ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་དེའང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་
བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཕ་གྱིར་དངུལ་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལན་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུའང་
ད་ེག་རང་རདེ། ད་ལྟའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞྱིན་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་དུས་ལས་བདེ་གསུམ་ཕར་ཕྱིན་ནས། ང་
ཚསོ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡདོ་མདེ་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལན་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ་འནོད་པ་ད་ེག་རང་རདེ།  
 དྷ་རམ་ས་ལ་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དེའང་གསུངས་སོང་། ན་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ག་ཚོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། དྱི་བ་ཡང་བསར་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག མྱི་ཚང་ ༢༡༨ ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེའང་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་ཤྱིང་ནགས་
ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ནོར་ཡུག་ལས་ཁུངས་ (Green Tribunal) དང་
འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལམ་སང་ཐག་གཅོད་བེད་ཆགོ་ཆོག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་མ་རདེ། དཀའ་
ངལ་འདྱི་དང་བསྟུན་ནས་ན་ོརང་ཚ་ོལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་སོང་། ང་ཚོས་ག་ོབསྡུར་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ། འགོ་དང་འགོ་
བཞྱིན་པ་རེད། ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ར་ེརེའྱི་ཐ་ོབརྒྱབ་ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ (Chief Minister) ལ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ག་
སྱིག་བས་ནས་བཞག་ཡོད་ཅེས་ན་སང་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཛ་དགས་ཤོས་གཅྱིག་ད་ེཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ ད་ེ
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རེད། ཟློས་གར་ (TIPA) ལམ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོརེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་
བདེ་རྱིས་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ (Chief Minister) མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་བཅར་ནས་ཆ་ཚང་འབུལ་རྱིས་
ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། (Deliberate Encroachment)  དང་ (Bonafide) ཡྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེའང་ཆ་
ཤས་ཤྱིག་རེད། བོད་མྱིས་ཆེད་མངགས་ཤྱིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་སང་ལ་བསྡད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། ཁྱིམས་
མཐུན་བས་ནས་བསྡད་པ་རེད་དམ། ད་ེཚོའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུས་
ལོན་བས་ཡོད། ན་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་ས་ནང་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ལས་བེད་གཅྱིག་ཚུར་གནས་
སསོ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཡན་ཆད་ནས་ན་སང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།   

 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༠ ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་མཚན་ཐ་ོཡང་བསར་ལེན་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་
བཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ནང་སྱིད་ཀྱིས་སྡོད་
ནང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་གངས་ཐ་ོརུབ་ནས། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཕག་ལས་ཤྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྡདོ་ནང་མེད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། གནས་སྟངས་ཏགོ་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལྟ་ང་
ས་བགོས་འག་ོསའྱི་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་དང་། མ་ནཱ་ལྱི་ཕོགས་ལ་སྡོད་ནང་མེད་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་ཁྱིམ་
ཚང་བརྒྱ་བཅུ་ག་གངས་ཤྱིག་འདུག གནས་སྟངས་དེའང་ཏོག་ཙམ་ཛ་དགས་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག གཞྱི་རའྱི་མང་ཚོགས་ལ་
སྡདོ་ནང་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེགཅྱིག་རདེ་ད།ེ ངས་ད་ེལས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་། ན་ོཚསོ་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་
རྱིང་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པ་གས་ནས། རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེར་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་མར་འཐྱིམ་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ཙང་། དེའྱི་ནང་དུ་
འཚར་ལོངས་བྱུང་བའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་དང་ཡྱིན། མྱི་རྒན་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ཤཤོད་དུས་བོད་སྐད་ཐར་ཐར་བཤད་མ་
ཐུབ་པ། མདོར་ན། ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས། སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་ལ་འགན་འཁུར་མནན་ད་ེའད་ཐུག་ཏུ་སེབས་སོང་སྟེ། མྱི་
རྱིགས་གཞན་ལ་འཐྱིམ་འག་ོཡྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེབས་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ནས་དཀའ་སེལ་མཇུག་སངོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐབས་ལམ་འད་
པ་ོདརེ། ངས་ན་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་སུན་ཚ་ོམན་གསུམ་གྱི་གསར་འབརོ་དཀའ་ངལ་ཅན་ད་ེཚརོ་བྷུན་ཏར་ལ་དཀའ་
སེལ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྔོན་ལ་འབོར་ནས་ནང་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། 
ན་སང་ངས་ (Patlikuhl) སོབ་གྲྭའྱི་སྐོར་ཞུས་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་སོབ་གྲྭ་ཡྱིན་ཙང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་
རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏན་ཏན་རེད། དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕྲད་ཀྱི་རེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོགཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་
གྱི་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཤཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ལས་ཀ་ག་རེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་མ་གཏོགས། རང་
བཙན་ཡོད་མནན་གྱི་རྒྱལ་ནབ་ནང་བཞྱིན་ལས་ཀ་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། འོན་ཀང་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་
འཕྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དརེ་གདངོ་ལེན་བས་ནས་དཀའ་སེལ་གནང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
 ཤེས་རྱིག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་སྐབས་སུ་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭ་འདྱི་ཕར་ས་ོཐུབ་ན་གསུང་དུས། དང་ 
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པ་ོཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་དརེ་ལན་གནང་དུས། དཔ་ེསྟནོ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་ཆ་ེབ་ལས་བེད་ཀྱི་ཕྲུ་
གུ་རེད། དེ་ཚོ་ཕར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཐག་རྱིང་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ནོང་གྱིས་ཚིག་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་ནས་མདོག་
མདགོ་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སངོ་། སྐབས་ད་ེདུས་སྱི་འཐུས་ན་ཤས་ཀྱིས་ཚརོ་བ་བཏོན་སོང་། ད་ེངས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་
ནས། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་ན་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་ཚར་བའྱི་རསེ་སུ། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སངོ་
ཞ་ེན། གལ་སྱིད་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་རང་ས་ོཆོག་ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་
ལའང་ང་ལ་ཚོར་བ་ག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་དྱི་བ་ཡང་སེ་བཏང་ཡོང་དུས། གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་ན་ང་ཚོས་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་སོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་ 
(Patlikuhl) ལ་ཡོད་པ་ད་ེབོད་ཁྱིམ་གྱི་ནོངས་གཏགོས་ལ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ཙང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཆགོ་ཆགོ་ཅྱིག་
དང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས། 
 
སྱི་འཐུས་རྡ་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ནང་སྱིད་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ཤེས་རྱིག་ཐགོ་འག་ོབསྡད་ཡདོ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ ནང་སྱིད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྱི་བ་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕ་གྱི་ (Patlikuhl) ཡོད་པ་ད་ེསོབ་གྲྭ་རདེ། སོབ་
གྲྭ་ད་ེནང་སྱིད་ནོངས་གཏགོས་སུ་སྡོད་ནང་མེད་པའྱི་ནང་པར་འགྱུར་ཐུབ་ན་ཟེར་དུས། སོབ་གྲྭ་ཟརེ་བ་ཙམ་གྱིས་ཤཤེས་རྱིག་
ལ་འབེལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཐུགས་ནག་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདས་ལམ་སང་གོས་
ཚགོས་སང་ལ་གཡུགས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར། དཀའ་སེལ་གདངོ་ལེན་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག ང་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་འག་ོ
དུས་ཚོར་བ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། (Patlikuhl) སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ན་ཤས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་མྱི་རྒྱ་ཁོན་མང་པ་ོ
སྡོད་ས་ཤྱིག་རེད་དེ། ཕྲུ་གུ་ན་ཤས་ཤྱིག་ལས་མེད་པར་སྟོང་པ་ལྷག་ནས་ལོ་བཅུ་གངས་འག་ོཡྱི་འདུག དེའྱི་འཁྱིས་ལ་ (15 

Mile) མྱི་ཚང་བཅུ་གངས་ཤྱིག་འདུག དབར་ནར་ཆུ་ཆེན་པ་ོཡོང་དུས་བསྡད་མ་ཐུབ་པར། དཔལ་འབོར་ཏོག་ཙམ་ཡོད་
མནན་ད་ེཚོས་ནང་པ་གས་ནས་བསྡད་པ། དཔལ་འབརོ་མེད་མནན་ད་ེཚ་ོཤྱིང་ནགས་སྱིང་ལ་སྡོད་ཀྱི་འདུག གལ་སྱིད་ཆར་
པ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནང་པ་ཐབས་ས་ོདགས་ནས་དཀང་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་འདུག མྱི་ཚང་ན་ཤས་ཀྱི་ནང་དུ་འཛུལ་བ་
ཡྱིན། བས་ཙང་འཁྱིས་དེར་ནང་པ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ོམང་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་པ། ཕར་ཕོགས་དེར་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། གནས་སྟངས་ཆ་མ་སམོས་པ་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ངས་སོབ་གྲྭའྱི་འབལེ་ཡདོ་ན་ཤས་
ཤྱིག་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ས་གནས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ད་ེཚ་ོལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་སྔནོ་མ་བོད་ཁྱིམ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
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ནས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཡར་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོར་གདོང་ལེན་
བས་ནས། ནོང་རྣམ་པར་སྡོད་ས་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། མྱི་རྱིགས་བརླག་རྒྱུའྱི་ཉེན་ན་དེར་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་གཅྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་ད་ེཉམ་ཐག་སྐོར་ཡྱིན། ན་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་
ཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་དའེང་ཤར་ལྷ་ོནུབ་བང་གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་ཚགོས་ཆུང་ལོགས་ཀར་མ་ཡྱིན་པར། ཚགོས་
ཚུང་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོའདུག 
ད་ེམ་གཏོགས་ཤཤར་ལྷ་ོནུབ་བང་གྱི་གནས་སྟངས་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་ཙང་། ཚགོས་ཆུང་ས་ོསོའ་ིསན་ཐ་ོདེའང་མ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོང་
གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་མཇུག་སོང་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་
འདུག  
 ད་ེདང་འཕྲོས་ནས་ན་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ང་ལ་ལན་དུ། ད་ེའད་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཀའ་ངལ་འདུག ན་ཤས་སུད་ཚོང་བར་བུ་ལོན་གཡར་སྡོད་མནན་གྱི་ཉམ་ཐག་ད་ེའད་འདུག ཡང་
ཉམ་ཐག་ན་ཤས་ལ་དངུལ་འབུམ་མང་པ་ོདངུལ་ནང་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་པ་ད་ེའདའང་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཉམ་
ཐག་གཉྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། ཉམ་ཐག་འདྱི་གཉྱིས་ས་གནས་གང་ནས་རདེ། ཉམ་ཐག་གྱི་མྱིང་ད་ེ
དགོས་མྱི་འདུག ད་ལྟ་ན་ོཚ་ོགཉྱིས་ཉམ་ཐག་ནས་མར་བཏོན་ཚར་ཡོད་དམ་མེད། དེར་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་སྱིད་ཐགོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ནབ་ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚོར་འགོ་གོན་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤཤག་སྔོན་མ་ནས་
བཟུང་སྟ།ེ དའེྱི་འབལེ་ཡདོ་བཀའ་བནོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སེབས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ནབ་ཀྱིས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསངས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ ཞྱིག་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རདེ། སྔནོ་མ་དང་པ་ོདརེ་ལ་ོ ༥ ཙམ་ཡྱིན། བས་ཙང་ད་ེའདའྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོགནང་ཡྱིན་ཙང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ནབ་དང་། 
དེར་དཀའ་ལས་རྒྱག་མནན་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་སྦྲགས། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ན་སང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བར་མུ་མཐུད་ནས་རག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་
སོང་། འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། སོར་ས་ཡ་ ༨༠ དེའང་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༠ ལ་སར་རྒྱུའྱི་
ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རེད། དེར་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་མཇུག་སོང་གནང་ནས་རག་ཐུབ་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རགོས་གནང་། འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབངས་ཅན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབངས་ཅན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་ཐགོ་ལ་བསམ་འཆར་དང་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ོ
སོའ་ིསྡདོ་ས་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། གཡས་གཡོན་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་རེད། ཞྱིང་ནའྱི་ནང་དུ་ནང་མྱིག་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་སྐུན་ནས་
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སྡདོ་མནན་ཡང་དེང་སང་མང་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སེས་ཚོས་ཞྱིང་ན་འདབེས་ལས་དང་། ཆུ་འདནེ་བས་པ། ཞྱིང་
ན་འདེབས་ལས་བེད་མནན་གྱི་གཞོན་སེས་ད་ེཚོས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ནངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཞྱིང་ན་འདབེས་ལས་བས་ནས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རོགས་རམ་གནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་རྒྱུ་ད་ེཚོའང་སྔར་དགོང་ཆུ་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་དང་། ནརོ་ཡུག་དང་ས་ཆ་ཚང་མར་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་
མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིང་པ་ཚརོ་ཟབ་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་
ཞྱིང་པ་གསར་པ་དང་རྙྱིང་པ་ད་ེཚོར་དན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ། ཡང་བསར་ཆུ་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ཟབ་སོང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ཤྱིང་གཅདོ་དགེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོཉྱིན་གུང་གཅདོ་དགེ་གནང་རྒྱུ་དང་། སག་སག་གཏོང་དུས་སྐད་ཤུགས་ཆནེ་
པ་ོབས་ནས་གཏང་རྒྱུ་མེད་པ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་རྒས་འནོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། མྱི་ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། 
ཕྲུ་གུ་མ་འབར་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་གནདོ་སནོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ནོར་ཡུག་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གནོད་སོན་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་ཐུགས་ལ་འཇོག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནང་སྱིད་ཁབ་ནོངས་རེད། མཉམ་འབེལ་ནག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཚོང་ནང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ཟ་ནང་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་རདེ། ཚངོ་ནང་དང་། ཟ་ནང་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པར། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་གལ་ཆནེ་པ་རདེ་ཅེས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཟ་ནང་དང་ཚོང་ནང་གྱི་མྱིང་བང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་འབྱི་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། དཔརེ་ན། སྔནོ་མ་ལ་དྭགས་ལ་དུས་འནརོ་དབང་ཆནེ་སྐབས་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོམཐོང་སོང་། ཚོང་ནང་དང་ཚལ་གྱི་ཚོང་ནང་ད་ེཚ་ོལ་ (Abdul) ཇ་ནང་དང་། (Mohammad) ཚལ་ཚོང་ནང་
ཟརེ་བ་ད་ེའད་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བྱིས་འདུག དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཆེད་དུ་ད་ེཚའོྱི་ཕན་ཐོགས་ག་ར་ེཡོད་མེད་ཐད་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུ་
མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ཚོང་ནང་དང་། ཟ་ནང་ད་ེཚོའྱི་མྱིང་བང་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཡྱིག་ཐོག་འབྱི་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་། གང་ལྟར་ད་ེདག་ང་ཚསོ་ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་སོང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་
ལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཚོང་ནང་དང་། ཟ་ནང་སེར་གྱི་ངོས་ནས། གལ་སྱིད་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་
འཆམ་པ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་ན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འབྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། བོད་ཡྱིག་ཐགོ་བྱིས་
ཏ་ེཟུར་དུ་ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་ཞྱིག་དང་། ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ཚང་མས་བོད་
ཡྱིག་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛནི་ལ་ཐུགས་ཕན་ཞྱིག་གས་ོཡྱི་རདེ་བསམ་ཀྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐགོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ར་བའྱི་ནང་
སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་ལན་གནང་དུས། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ས་ོསོས་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ནས་ཞུ་
ཡོང་དུས་འཚེར་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་སྱི་འཐུས་སེར་ཞྱིག་གྱི་བད་ེསྡུག་དང་དཀའ་ངལ་ཐོག་གང་ཡང་
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ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚོས་མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་དང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིར་སྤུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ལས་
རྱིམ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངསེ་པར་དུ་སྤྲདོ་དགསོ་པ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐག་གཅོད་
གང་ཡང་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དགསོ་ནའང་འད་
འདུག གང་ལྟར་ད་ེཚ་ོགནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 འདྱི་ནས་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ན་སང་ང་དང་ཕག་རགོས་ངདེ་གཉྱིས་ས་གནས་ལ་སྐོར་བསོད་ཕྱིན་ཚར་ཙམ་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ར་བའྱི་ངེད་གཉྱིས་ཡྱིན་ན་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོབརྒྱད་ཀྱི་ཁབ་ནོངས་ལ་
ཕྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤཤོས་གཅྱིག་ད།ེ ཆུ་དང་གོག གང་ལྟར་འཚ་ོབ་ཙམ་གྱི་དཀའ་ངལ་མ་ཡྱིན་པར། ཤེས་
ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའཕྲད་བསྡད་པ་དེ་སྱིམ་སྱིའྱི་ཁབ་ནོངས་ད་ེཆགས་བསྡད་འདུག དེར་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ཤོས་ད་ེས་ནང་གྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ནང་གྱི་ཆུ་དང་ལམ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག ར་བའྱི་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མ་བས་པ་ཞྱིག་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་མནན་ཡང་ཕེབས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག དཀའ་ངལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་འབལེ་ཡོད་ཅྱིག་མར་ཕབེས་ནས། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་འདུག་བསམ་བསམ་ད་ེའདའང་མང་པ་ོའདུག བས་ཙང་དེར་བསར་དུ་གང་མགོགས་ཅྱི་མགོགས་ཚར་
གཅྱིག་ཕེབས་ནས། ཞྱིབ་འཇུག་ལམ་ནས་ས་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་གནང་རགོས། ས་ནང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དཀའ་
ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེས་ནང་ཆགས་བསྡད་འདུག ས་ཆ་འགའ་ཤས་ཡུལ་མྱིར་
ཤོར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའདའང་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་བར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་བཞེས་བསྡད་འདུག བོད་ནས་རེས་འབརོ་བ་ཚོར་ནང་པ་རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དགོངས་
པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་འདུག ལས་རྱིམ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཅྱི་ཡོང་གང་ཡོང་ཞྱིག་དང་། གང་མགོགས་མགོགས་ཤྱིག་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ནོང་རྣམ་པར་ཡྱིན་ན་ནང་པ་ཡདོ་མེད་ཟེར་རྒྱུ་ཕར་ཞགོ ད་ེམྱིན་གྱི་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ན་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེཙམ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྡདོ་བདེ་
སའྱི་ནང་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕྲད་བསྡད་པ་ཡོད་རེད། བས་ཙང་རྐུབ་འཛུགས་ས་འད་པ་ོགང་ཡང་མེད་དུས། 
ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་ཞྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དརེ་ཉམ་ཐག་དང་འབལེ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པསོ་གསུངས་ཚར་སོང་། སྔནོ་མ་ཉམ་ཐག་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་མྱིན་པ། སྔོན་མ་ཉམ་ཐག་མྱིན་པ་ད་ལྟ་ཉམ་ཐག་ཆགས་བསྡད་པ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་བསར་ཞྱིབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་
བའྱི་ས་ོསོས་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་རྱིགས་དངསོ་གནས་ཉམ་ཐག་རདེ་བསམ་
བསམ་ད་ེའདའང་ཉམ་ཐག་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལན་ཚུད་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། སྔོན་མ་གནས་
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སྟངས་འདྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དེར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་ནས། ཉམ་ཐག་ད་ེཚརོ་གཟྱིགས་སོང་
གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ             
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། ཤ 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤཤས་ཤྱིག་
དང་འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 དང་པ་ོདརེ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་དུ་ང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་ར་ེར་ེབསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ད་ེཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོཚབ་ཟརེ་
ནའང་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་དུས། གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་
བུ་ཡྱིན་ན། ལས་བདེ་ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིལྷན་ནང་གྱི་ལས་ཀ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ལྷན་ནང་གཞན་དང་དམྱིགས་
བསལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དྷ་རམ་ས་ལ་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ནང་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་འད་པ་ོབས་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ལ་ལས་དོན་མཇུག་
སོང་གནང་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟེར་བ་ད་ེགང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས། བོད་པའྱི་ཆསོ་དང་རྱིག་གཞུང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་རེད། གང་
ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཡནོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེལྟར་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དེར་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་དང་། ཀུན་སོང་ཤཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་དགོས་ད་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། སྐབས་རེར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ས་ོསོའ་ིཤེས་ཚད་དང་། ཉམས་མོང་
མ་འདང་བའྱི་རནེ་པས་མྱི་མང་གྱིས་བད་ེསྡུག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་དུས་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་བདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་རནེ་གྱིས་མྱི་མང་ཉམ་
ཆུང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ནག་ཏུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཟརེ་དུས། ས་ཞྱིང་གྱི་རྙགོ་ག་རདེ། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྙོག་ག་རེད། གང་ལྟར་རྙོག་ག་འད་མྱིན་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ཟརེ་དུས་ཏགོ་ཙམ་སྤུས་ཚད་ལྔན་པ་ཞྱིག་དང་། བྱུང་ན་རྒྱ་གར་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ཐགོ་ཏགོ་ཙམ་ཤཤེས་ཚད་ཡོད་
པ་ད་ེའད་བྱུང་ན་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་འགྲུབ་རྒྱུ་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ལ་ཕན་ས་རེད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ན་ཤས་ཀྱི་ས་ོགསུམ་སདོ་པ་ཡག་པ་ོམེད་པར་བརྟནེ་
མྱི་མང་གྱིས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་ལག་པ་བརངས་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འདྱི་
ལྟར་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་བསྐ་ོགཞག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་ཡོང་རྒྱུར་དམྱིགས་བསལ་ད་ོ
སྣང་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། སེལ་ཀོབ་དང་མོན་གྷོ་གཞྱིས་
ཆགས་གཉྱིས་ད་ེརྒྱ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ནར་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཆ་ེནག་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་དུས། དརེ་སྐུ་མགོན་སབེ་མནན་ཡྱིན་
ནའང་རདེ། རྒྱ་གར་སྐུ་མགནོ་དང་ཕྱི་ནས་མྱི་སེབ་མནན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་དུས་ཚོད་མང་པ་ོ



29 

ཞ་ེདག་ཅྱིག་སྣ་ེལེན་བ་རྒྱུར་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་རེན་པས་མྱི་མང་གྱིས་ལས་ཁུངས་ལ་
བད་ེསྡུག་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ནས། ད་ེརྱིང་ཕྱིན། སང་ཉྱིན་
ཕྱིན། གནངས་ཉྱིན་ཕྱིན། གང་ལྟར་ཐངེས་གསུམ་བཞྱི་བཅར་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག 
དེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཆེ་ནག་གཉྱིས་ལ་ཟུར་དུ་སྣེ་ཤན་པའྱི་རྐུབ་སྟེགས་ཤྱིག་གཏོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་འདའྱི་ཐོག་ནས་ས་
གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དནོ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མྱི་མང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་མྱི་ཡོང་ན་དན་གྱི་འདུག 
འདྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ར་བའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེནག་མང་ཆ་ེབའྱི་ནང་དུ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་རདེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཕར་
གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་སྡོད་མནན་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚ་ོརང་
ན་རང་གསོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ལས་དོན་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་
བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། འཕྲོད་བསྟེན་གཅྱིག་པུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ཤུགས་ཆ་ེབའྱི་ནང་དུ་སན་
ནང་གྱི་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་རེད། སན་ནང་ད་ེཚ་ོབརྒྱུད་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ཉམ་ཐག་ཚོར་སན་སྱིན་སྤྲད་རྒྱུ་
རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཡུལ་མྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚོར་སན་སྱིན་སྤྲད་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་དགནོ་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་ད་ེཚསོ་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐ་ོབ་ོ
གནང་བསྡད་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོར་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོས་ད་ེད་ེབཞྱིན་དགོན་སྡ་ེནག་ལ་འབེལ་ལམ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དང་། 
དམ་དནོ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་ཟུར་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ལ་གཞུང་ལམ་གསར་བཟ་ོ
རདེ། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་ནས་རོབ་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་
སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་ཛ་དག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༡༧༥ ཙམ་ཞྱིག་གཞུང་ལམ་ཆེད་དུ་ཟུར་བཅད་བས་
ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ཆའྱི་གུན་གསབ་དང་། ནང་པའྱི་གུན་གསབ། ཤྱིང་འབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་གུན་
གསབ། གང་ལྟར་གུས་གསབ་རག་རྒྱུར་ཞུ་གཏུག་བས་ནས་ལ་ོ ༢ ཧ་ལམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་
དུ་རག་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་དུས། གནས་ཚུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཐག་
གཅདོ་ཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཡདོ་པའྱི་མྱི་མང་མང་པསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སེམས་འཚབ་ཞ་ེདག་བདེ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཛ་དག་ཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་གནད་དནོ་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་སྐུལ་ལྕག་ཅྱིག་བདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ན་སང་ངས་ལས་བསྡོམས་སྐབས་སུ་རོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྔོན་མ་ནང་སྱིད་ཁབ་ནོངས་ལ་ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་དུས། ད་ཡོད་ས་
ནང་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་ཞྱིབ་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་བོད་པ་སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 



30 

དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་སྡོད་ནང་མེད་པ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་
དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་སྱི་ཚགོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་ཞྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལ་ོའགའ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་ནང་པ་དགོས་ཡདོ་ཟརེ་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་མནན་ཞ་ེདག་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མ་ནས་འག་ོཞྱིག་འཛུགས་ཡོང་དུས། གཅྱིག་ལ་རག་
ཚར་དུས་གཞན་པ་ཚང་མས་དེར་ཐོབ་ཐང་གྱི་ང་ོབ་ོའད་པ་ོབརྱིས་ནས། ན་ོཚརོ་རག་ན་ང་ཚ་ོལའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟརེ་ནས། 
གནས་སྟངས་འདྱི་རྱིགས་སྱི་ཚགོས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཆགས་རྒྱུ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོག་
ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ཁོན་ཡངོས་ལ་ཁབ་པ་ཞྱིག་དང་། སྱིད་བྱུས་ཤཤྱིག་དང་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་
པར་བཤད་རྒྱུ་གཏམ་རྒྱུ་ཞ་ེདག་ལྷག་གྱི་མ་རདེ། མྱི་མང་གྱི་དཀའ་ངལ་དའེང་སལེ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་
ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ།  
 སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ནང་སྱིད་ཀྱིས་མ་ཤེས་པ་མ་རེད། ཆ་ཚང་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད། སྔོན་མ་ན་
འཐརོ་ནང་དུ་ཐབོ་ཐང་མདེ་མནན་ནང་ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་དང་། ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་ལ་སུན་མཚ་ོམན་གསུམ། སང་ཏགོ་
ཁུལ་གྱི་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་། ཀྲུ་ཀྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བང་བསྱིག་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སུན་མཚ་ོམན་གསུམ་གྱིས་ཧྱི་མ་ཅཱལ་རང་གྱི་ནང་དུ་ས་ཆ་
དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བད་ེསྱིད་གྱིང་གཡས་གཡོན་ལ་ཡོད་མནན་ད་ེཚོས་བད་ེསྱིད་གྱིང་རང་
ལ་དགོས་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚརོ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ནང་དུ་ས་ཆ་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ག་
པར་འཚོལ་དུ་འག་ོདགོས་རེད། ཡང་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ཅྱིག་ལ་རག་གྱི་ཡོད་ན། བོད་མྱི་ཚ་ོན་འཐརོ་དགོས་རདེ་དམ། ད་ལྟ་ང་
ཚའོྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱི་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་སམ་འདུ་སྡོད་ས་གནས་ད་ེཚ་ོཚུར་རུག་རུག་བཟ་ོཐུབ་ན་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ེའད་
སོང་ཙང་གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ།  
 ད་ལྟ་པ་ཀུལ་ (Patlikuhl) སྐོར་གསུངས་སོང་། སྔནོ་གྱི་བག་ོགེང་སྐབས་སུ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེར་ས་ཆ་མང་པ་ོཞ་ེ
དག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་སྟེ། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའྱི་ས་ཆ་ད་ེབོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའྱི་
རདེ། འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ས་ཆ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡ་ེལ་བདག་བཞག་པའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་གཞན་
ལ་བཤུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འཚོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འདྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེས་ཐག་གཅད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེབ་ད།ེ ན་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་འདྱི་ག་རང་ནང་དུ་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། བྷུན་
ཊར་ (Bhuntar) སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་འདྱི་ཤེས་ཡནོ་སོབ་སངོ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡྱིན་ཟེར་ནས་རག་བཞག་
པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་སྤྲོད་ས་མ་ཡྱིན་པར་སྡོད་ནང་བཟ་ོཡོང་དུས། རེས་མ་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱིས་རྙོག་ག་
བཤད་ཀྱི་རེད། ང་ཚསོ་ལས་ཀ་ད་ེའད་རང་རང་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ན། ང་ཚསོ་ཐབས་ཤེས་བཙལ་ནས། དང་པ་ོས་
ཆ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་དེར་བསྒྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ནའང་། དེར་དུས་ཚོད་འགོར་སྱིད་པ་རེད། ལམ་
སང་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆའྱི་རྙོག་ག་ད་ེདག་ལོ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། 
ད་རསེ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིདཀའ་ངལ་གསུང་ཡོང་དུས། འདྱི་ཡང་ཛ་དག་རདེ་འདུག འདྱི་ཡང་ཛ་དག་རདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ལ་ོ
ང་ོ ༦༠ རྱིང་འག་ོབསྡད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སེབ་དུས་མ་གཏོགས་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སུན་མཚ་ོམན་སྐོར་གསུངས་པ་དེའང་གནད་འགག་
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རེད། ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་ནང་པ་གས་ནས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་སྡོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་
བཅུ་འག་ོདུས། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོབོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་བཏང་ཡོད་ན། 
བོད་སྐད་ཤེས་ཀྱི་རདེ། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭར་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འགགོ་རནེ་བཟ་ོདགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ནས་ཛ་དག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་བསམ་བའོ་ིནང་དུ་ཡོད། ན་ོཚོར་ལྟ་
རྟགོ་བ་རྒྱུ་དེའང་བང་དེའྱི་ནང་དུ་སྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་འདྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་རང་ལ་ས་ཆ་རག་གྱི་
རེད་དམ་མ་རེད། (Patlikuhl) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པར་བརྟེན་སོབ་གྲྭ་ད་ེཕར་ནས་སོས་
རདེ་མ་གཏགོས། དཀང་ངལ་མེད་ནས་སྔནོ་མ་པ་ཀུལ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡདོ་པ་ད་ེསསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རདེ། ས་ཆ་ད་ེཆུའྱི་འགམ་
དུ་ཡོད་དུས། དེར་ས་ཆ་འདུག་ཟེར་ནས་ནང་པ་བརྒྱབ་ན། མ་འོངས་པར་མ་ཆུ་ལོག་རྒྱག་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡང་ནང་པ་
གསར་སྐྲུན་བས་བཞག་པ་ཚང་མ་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ན་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ད།ེ ང་ཚསོ་སེམས་ལ་ཉར་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལག་བསྟར་
བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ། ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ག་ར་ེའདུག་བལྟས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། སྐབས་དུས་ས་ོ
སོར་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོསལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་
དང་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་མཆོག བཀའ་ལན་འཕྲསོ་ད་ེགསུང་
གནང་རགོས་གནངོས།  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གང་ལྟར་སབོ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་གཞྱིས་ཆགས་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོ
མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུས་ནས། ས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཆ་རེན་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་
དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པར་ཁད་པར་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དེར་དུས་ཚདོ་འགརོ་གཞྱི་ཏན་ཏན་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་དཔ་ེསྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ཤེས་རྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་
ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞེ་ན། གོས་ཚོགས་ལ་གཡུག་གྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གོས་
ཚགོས་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་གཡུགས་བཞག་པ་གང་ཡང་མྱིན། འཛནི་སོང་གྱི་ངོས་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ནག་
གཞྱིར་བཟུང་སྟེ། འཛིན་སོང་ལ་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་། འགན་དབང་སྤྲད་བཞག་པ་ད་ེརྱིགས་ལ་འཛིན་
སོང་གྱིས་ཐག་བཅད་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། འཛིན་སོང་གྱི་ཚན་པ་ནག་ཅྱིག འཛིན་སོང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། 
ཁབ་ནོངས་ནག་ཅྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ག་ོབསྡུར་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་པ་འབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རེད། ཕྱིར་བསྡུ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐག་གཅོད་མ་ཡོང་སྔོན་ལ་ང་ཚོས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་
བསྡུར་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་ཡྱི་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་དང་། གོས་
ཚགོས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱིའྱི་སང་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་སྟེ། བསྒྱུར་བ་འདྱི་ལྟར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། འཛནི་སོང་གྱི་འགེལ་བཤད་ད་ེཟུག་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་རགོས་གནངོས། 
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཐ་ེབྱུས་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་ལ་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་
ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚགོས་ལ་གཡུགས་བཞག་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། འཛནི་སོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ནས་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རེད། ལས་ཀ་བེད་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་
ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་དུས། བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་བད་ེབ། མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་མ་བད་ེབ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་གོས་
ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ལ་གཡུགས་བཞག་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ ན་སང་ངས་ད་ེག་རང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཟུང་
དྲུང་ ༣ མར་གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་རྱིག་གྱི་ཟུང་དྲུང་ད་ེསོབ་ཡོན་ཚན་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་དུས། བར་
སྐབས་སུ་སོབ་འཇུག་དང་འབེལ་ནས་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་རྱིང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་
ཆུང་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་ནས་ལས་བེད་གཞན་ཞྱིག་དང་། ནང་སྱིད་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གཉྱིས་ནས་ཟུང་དྲུང་རང་འཇགས་ཐོག་
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ནས། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མ་འངོས་པར་གོས་ཚོགས་ནང་
དུ་གསུངས་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། ན་སང་ཁེད་རང་གྱིས་མྱི་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་ཀང་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་འདུག ཐེངས་འདྱིར་མྱི་
གཅྱིག་འགྱུར་བ་ཐབེས་འདུག་ཅསེ་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སྱིད་པ་རདེ། འགྱུར་བ་ཐབེས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཐེབས་སོང་། ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་འགན་ཡོད་པའྱི་ལས་བེད་གཞན་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་བས་ཡོད། ས་གནས་གཞན་ལའང་འག་ོའཆར་རདེ་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་འབུམ་ ༨༠༠ ཟེར་བ་ད།ེ འདྱི་འདས་ལ་ོ ༥ རྱིང་རག་
ཚར་བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ལ་ོརརེ་སརོ་འབུམ་ ༨༠༠ རག་གྱི་ཡོད། ཐགོ་མའྱི་ལ་ོ ༥ རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་འདྱི་ནངོ་ཚསོ་
ལ་ོ ༥ རྱིང་ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་གྱི་མྱི་འདུག དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་ལ་ོར་ེརརེ། འག་ོསྟངས་དའེང་སྔ་
ལ་ོའག་ོསོང་ཕྱིན་བཞག་པ་ད་ེདག་གྱི་བྱུང་འཛནི་ཆ་ཚང་མར་བཏང་ནས་དངུལ་ཕྱིར་སགོ་བ་རྒྱུ། འདྱི་ལྟར་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། ད་ེསྔ་སོར་འབུམ་ ༨༠༠ ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༠༠ ཡར་སར་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སར་རྒྱུར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་ང་ཚསོ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་པའྱི་སྣ་ན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྣ་ན་མང་པ་ོཡོད་
དུས་ག་པར་ག་ཚོད་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡྱིན་བས་ན་མ་
གཏོགས། ར་བའྱི་གསུང་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་འདྱི་བ་ཕྱུགས་འ་ོམ་འཇྱིབ་མནན་དང་གཅྱིག་པ་རེད། ག་
ཚོད་འཇོ་ཐུབ་ཐུབ་འཇོ་དགོས་རེད་ཟེར་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚོ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། 
འཕར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་གཞན་པའང་ཞུ་རྒྱུ་ནག་ཅྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ལ་རག་བསྡད་པ་དསེ་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ནས་འག་ོསོང་གཏངོ་རྒྱུར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཐུགས་ཕན་
གསསོ་ཀྱི་འདུག མ་དངུལ་ཡང་ཏགོ་ཙམ་འཕར་བའྱི་གནས་སྟངས་དེའང་འདྱིའྱི་འགོ་ནས་བྱུང་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞྱིང་ནའྱི་ནང་དུ་ནང་པ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའད་བརྒྱབ་ནས། གཞོན་སེས་ཚོས་ཞྱིང་ན་
འདེབས་ལས་ཐོག་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་འདུག དེར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ེག་རང་རེད། ར་བའྱི་
མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་མང་ན་ཨ་ེཀར་ ༥ རདེ། མྱི་ར་ེརརེ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ེཀར་ ༡ རདེ། ད་ེལས་ལྷག་པ་ཡོད་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེ
མཉམ་རུབ་ཀྱི་འདེབས་ལས་བས་པ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ནག་ནག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོ་སོས་འདེབས་ལས་བེད་མནན་
དང་མ་བེད་མནན་གྱི་གནས་སྟངས་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་མཉམ་འབེལ་ཡོད་སའྱི་ས་
གནས་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བེད་དགསོ་བསམས་སོང་སྟེ། ན་ནྱིང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཞག་པའྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་འདུག དང་
པོ་དེར་བལྟས་ནས། དེ་ནས་མཉམ་འབེལ་སོ་སོའ་ིགཞྱིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ས་ཆ་ག་ཚོད་འདུག ས་ཆར་སོ་སོས་
འདེབས་ལས་བས་པ་ག་ཚོད་འདུག ཤྱིང་སྡོང་བཏབ་བཞག་པ་ག་ཚོད་འདུག སོ་སོས་འདེབས་ལས་མ་བས་པར་མྱིར་
བོགས་མ་བཏང་བཞག་པ་ག་ཚོད་འདུག ད་ེདག་ལ་མཉམ་འབེལ་གྱི་མཐུན་རེན་ཚང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདང་གྱི་
འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་མང་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ས་ོནམ་འདེབས་ལས་ཡོང་འབབ་ཆ་ེབ་བདེ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། ཆུའྱི་མཐུན་རེན་དེའང་འབོལ་འབོལ་ལྷུག་ལྷུག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་པཱ། འདྱི་བེད་ཡོང་དུས་ས་འོག་གྱི་ཆུ་
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འདནེ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ན། ས་འོག་གྱི་ཆུ་ཉམས་ཆག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉནེ་ན་དའེང་ཡདོ་པ་རདེ། གང་ལྟར་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཆུ་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་སྐོར་སོབ་གས་ོཡག་པ་ོརྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏངོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚན་རྱིག་གྱི་འག་ོསྟངས་ཞྱིག་རདེ། ཞྱིང་ཆུ་འདནེ་གཏོང་ད་ེསྔ་དགངོ་ལ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། ཆུ་ད་ེརྱི་ཤྱིང་རང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཉྱིན་དགུང་ཆུ་འདེན་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
ལམ་སང་ཆུ་རླངས་པར་གྱུར་ནས། ཆུ་ག་ཚདོ་གཏརོ་བ་ད་ེདག་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ཏག་ཏག་མདེ་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
གང་ལྟར་ཆུ་གང་ཡོད་པ་འདྱི། ན་སང་ཡང་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་གསང་སོད་ནང་ལའང་ཆུ་བཏང་ནས་བཞག་
འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ཆུ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཞྱིང་ཆུ་འདེན་གཏོང་ཡྱིན་ནའང་། ཆུ་གང་བེད་
སོད་བཏང་བ་དེར་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ན་སང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། སྐྱུར་འབས་ལ་ཆ་
བཞག་ན། ར་བའྱི་ཆ་ནས་སྐྱུར་འབས་ལ་ཆུ་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་མ་རདེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆར་ཆུ་དཀོན་པ་ོ
ཆགས་ནས་ཆུ་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་དངུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏང་ཚར་དུས། ཆུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཞྱིང་ན་ཨེ་ཀར་ ༡༠ རེར་ཆུ་གཅྱིག་འཐེན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་ཀེར་ ༢ བཏབ། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཨ་
ཀརེ་ ༣ བཏབ། ད་ེའད་ར་ེརེར་ཆུ་ར་ེར་ེའཐནེ་དགོས་ཡོད་དམ་མེད། ཞྱིང་ན་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ས་འདམ་འདསེ་རག་པ་ཡྱིན་ན། 
ཆུ་གཅྱིག་འཐེན་ནས་ཐུན་མོང་ལ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་ཕན་ཐགོས་ཆ་ེབ་མེད་འག་ོལབ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ ད་ཆ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་གནས་ལ་བལྟ་རུ་ཕྱིན་ན་མ་གཏགོས། ལམ་སྟནོ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག 
སོང་བརྡར་ནང་ནང་དུ་བལྟས་ནས་ར་སོས་འདབེས་ས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱིང་ས་ད་ེཚོའང་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་འདུག གང་འད་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ཞྱིབ་ཕྲ་བལྟས་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སག་སག་སྐད་ཆེན་པ་ོགཏང་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རེད། སྱིར་བཏང་མྱི་མང་གྱིས་སྐད་ཆ་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་སག་སག་
སྐད་ཆནེ་པ་ོགཏང་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་ནས་ཀོག་ཀོག་རདེ། ལ་ོཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ཀོག་ཀོག་བས་ནས། དསེ་མྱི་རྱིགས་གཞན་པས་
མ་དགའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག་པཱ། ང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་གཅྱིག་རེད་དེ། རྒྱ་གར་གོང་གསེབ་
ནང་དུ་སག་སག་རྱིག་པ་ོབཏང་ནས་སྐད་ཆནེ་པ་ོརྒྱག་དུས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱིས་མ་དགའ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་ག་ོབཀོན་སོབ་གས་ོརེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོས་ཀང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་ནས་ཟ་ནང་དང་ཚོང་ནང་དེ་ཚོའྱི་མྱིང་བང་བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་དགོས་འདུག་ཟེར་བ་དེར་གནད་འགག་འདུག 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ལ་འག་ོདུས་ཚོར་བ་མ་འད་པ་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག་པཱ། ཚངོ་ནང་
ད་ེཚོར་བོད་ཡྱིག་བད་ེསོད་གཏོང་དུས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་འདྱི་ལྟར་གནང་ཐུབ་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་རེད། ད་ེརྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ས་གནས་ལ་འག་ོདུས་ཚངོ་པ་ད་ེཚ་ོཟུར་དུ་ཐུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ཚོང་པ་ད་ེདག་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱུང་
བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སང་ལ་ན་སང་འབེལ་བ་བེད་མནན་ཡང་བྱུང་། བཀའ་ཟུར་སྐུ་
བགེས་པ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་བཞུགས་མནན་ཞྱིག་རེད། ནོང་ནམ་རྒྱུན་དུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པ་ོད་ེའད་རེད། 
བོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་བར་ལས་ཁུངས་ནང་ཕན་ཚུན་བདོ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་ཡྱིག་འབལེ་བ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་བདེ་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། སྱི་ཚགོས་ད་རྒྱ་དང་ (Twit) ད་ེའད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཡྱིག་ཤེས་མནན་ཚོས་རྒྱུན་སོད་བ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་བོད་ཡྱིག་བརྒྱུད་
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ཡྱིག་འབེལ་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུང་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་འདྱི་སེམས་ལ་ཉར་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འདྱིའྱི་བར་ལ་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ན་སང་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་སྐོར་སྱིད་སོང་
ལའང་ཞུས་འདུག ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེལའང་ཞུས་འདུག ས་ཾབ་ོཊ་ལའང་བཏང་འདུག་ཟེར་བ་ད།ེ ང་ཚསོ་འདྱིར་ཚགི་ཀང་བེད་
སོད་གཏོང་དགོས་པ་མང་པ་ོཆགས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལའང་ནག་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚ་ོལའང་བཀའ་
བནོ་གྱིས་སག་རྫུན་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དུས་སྟབས་མ་བད་ེཔ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོད་ེའཁྲུག་མེད་
འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མ་ོགཉྱིས་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་འདུག འདྱི་སྐོར་གསལ་བཤད་གཟབ་ཅྱིང་
རྒྱས་པ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཙང་མ་
ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་བསམས་བྱུང་། གལ་ཏ་ེང་ཚོས་མྱི་འཁྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་མྱི་དེར་ལྟ་དུས་བདེན་པ་ཡྱིན་པ། ཡང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་ལྟ་དུས། དེའང་བདེན་པ་ཆགས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གང་ཡྱིན་པ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ནན་པ་ོབས་ནས་གསུངས་སོང་། གནས་ཚུལ་
ད་ེབདེན་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ང་ཚོས་ཞུས་བསྡད་པ་ད་ེབདནེ་པ་ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་མ་ཡོང་བར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་
ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་འདྱིའྱི་རསེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་
ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིམ་ལར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིམ་ལ་ལའང་དཀའ་
ངལ་རདེ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་བསྡུ་སྡོད་ས་གནས་འད་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ཆ་
ནས་དཀའ་ངལ་རེད། ས་ཆ་གསར་པ་ཉ་ོདགོས་བྱུང་ན། སྱིམ་ལའྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ས་ཆའྱི་གོང་ག་
ཚདོ་ཡྱིན་མྱིན་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་
འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེཚོའང་གང་མགོགས་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་དང་གང་
མགོགས་ཤྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། ཞུ་
མནན་ཚང་མ་ལ་ོདང་པ་ོདརེ་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚརོ་འདྱི་དགོས་ཡདོ། ང་ཚརོ་འདྱི་བདེ་རགོས་ཟརེ་དུས། ཚང་མ་ལ་ོདང་ 
པའོ་ིནང་ལ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ན་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལོར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་དུ། དུས་ཚོད་དང་
བཅས་པ་སོ་སོའ་ིར་ེབ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྲུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོ ༣ 
གྱི་འཆར་གཞྱི་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་པ་དང་། ང་ཚོས་དངོས་སུ་མར་
བཅར་བ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཆ་ཚང་ཕོགས་བསྡོམས་བས་ནས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༣་་་༢༠༢༤། 
༢༠༢༤་་་་༢༠༢༥། ༢༠༢༥་་་༢༠༢༦ ད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་བང་གང་འད་སྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཛ་དག་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན། 
མང་པ་ོཞྱིག་ཛ་དག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེའང་དགོས་མན་ོདང་ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས། དཔལ་འབོར་མཐུན་རེན་བཅས་
ཚང་མར་བལྟས་ནས་བང་ཞྱིག་བསྱིག་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་པ་མྱིན་པ་ཆགས་འགོ་རྒྱུ། མྱིན་པ་ཡྱིན་པ་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་ད་ེ
འདའྱི་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་ཡོད་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
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མྱིང་མ་འབདོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ས་ཆ་གང་ནས་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། དྷ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་
ཉམ་ཐག་གྱི་འཚ་ོསྣོན་ལེན་བཞྱིན་པ། མྱིང་འབོད་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ཉམ་ཐག་གྱི་འཚོ་སྣོན་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
དངུལ་ནང་ནང་དུ་སོར་འབུམ་ ༢༠ ཡོད་བསྡད་པ་དང་། ཉམ་ཐག་གྱི་འཚ་ོསྣནོ་ལེན་བཞྱིན་པས་མྱི་གཞན་པར་ནང་ག་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རེད། ན་ཤས་ཤོར་བ་ད་ེ
འད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེནས་རག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་རག་འདུག་ཅེས་གསུང་མནན་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རག་མེད་པར་རག་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རག་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་
རག་འདུག་ཟརེ་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ནག་པ་ོརདེ། གལ་ཏ་ེད་ེའད་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
ཏ་ེཐག་གཅདོ་བ་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཡོད་ས་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྐོ་གཞག་བེད་སྟངས་སྐོར་
གསུངས་པ་རེད། གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་མཐུན་རེན་ཚང་མ་འདང་གྱི་ཡོད་ན། ལུང་པའྱི་སྐད་ཤེས་མནན་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤེས་མནན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཤེས་མནན་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ས་གནས་དའེྱི་དཔནོ་རྱིགས་ལ་འབལེ་བ་བདེ་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡང་ཤེས་མནན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚརོ་ཚང་
མ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་མང་པ་ོཞྱིག་ཆོད་གན་
གྱི་ཐོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཀྱི་འདུག ཆོད་གན་ཐོག་བསྐ་ོགཞག་མ་བེད་ཐབས་མེད་ཆགས་ནས་བྱུང་བ་རདེ་མ་གཏོགས། 
ལས་བདེ་ཡདོ་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་བསྐ་ོདགསོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ན་སང་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་སྐབས་སུའང་བཀའ་
མོལ་འདྱི་བྱུང་སོང་། ལས་བདེ་གཉྱིས་མ་གྱིར་བསྐ་ོབཞག་གནང་འདུག འདྱི་ཡང་བསར་བསྐ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཆདོ་གན་འདྱི་བཟ་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་དགསོ། ན་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ལ་ོ ༤ བར་དུ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༤ རསེ་ལ་ཡང་བསར་
བསྐ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡང་མེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གསར་པ་སེབས་ཚར་ཙམ་རེད། 
ལས་བེད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཏག་ཏག་མ་འདང་ནས། ཕར་ཚུར་གཏངོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག མ་འངོས་པར་ང་ཚོར་ག་
སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཏོག་ཙམ་རག་གྱི་ཡོད་རདེ། ལས་བེད་རང་གཏོང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ས་གནས་སུ་ལས་བེད་དམའ་རྱིམ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་རང་ལ་ལ་ོ ༧ ཉུང་མཐར་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད། ན་
སང་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཕྱིན་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ། ལས་བེད་
གནས་ས་ོགཏངོ་དགོས་པ་ག་ཚདོ་འདུག གཏོང་མྱི་དགསོ་པ་ག་ཚོད་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་བལྟས་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྐོར། དཔརེ་
ན། ལས་བདེ་གཅྱིག་གྱིས་ཕགོས་མཐའ་ནག་ལ་ལ་ོག་ཚདོ་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིར་ཡང་བསར་གཏན་འབེབས་
བདེ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས་ཚན་རྱིག་ཐགོ་ནས་རྱིས་སྐོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་པཱ། གཤམ་འོག་ལས་
བདེ་ད་ེཚ་ོགནས་རྱིམ་དམའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ས་གནས་ག་ཚོད་མང་བར་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཙམ་གྱིས་ཉམས་མོང་གསག་རྒྱུར་ཁད་པར་དང་། མ་འངོས་པར་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་འགན་འཁེར་དུས་རང་
ས་འཕེར་བའྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་གས་ོསོང་བ་རྒྱུ་དང་། 
མྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མར་འདོད་པ་ནེངས་པ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱིག་འག་ོབསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ནང་
ནས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ཚད་དང་ལྡན་པ་
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སྟོན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོའ་ིནུས་པ་འཕེལ་རྒྱུ་དང་། 
ནངོ་ཚོའྱི་འཇནོ་ཐང་ད་ེཚ་ོསེད་སྱིང་བ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེསྟནོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོའདམེས་བསྐ་ོལྷན་ནང་བརྒྱུད་ནས་
ཟབ་སངོ་སྤྲད་རྒྱུ་དང་། ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ། ཉམས་མོང་གསག་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་འག་ོཆ་ེནག་ལ་སྣ་ེཤན་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ཤྱིག་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དརེ་ང་ཚསོ་
ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་རདེ་ཅ་ེན། ལས་བདེ་ཀྱི་ས་མྱིག་སར་རྒྱུ་ལས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་ད།ེ མར་བསྡུ་དགསོ་བྱུང་
ན་ནག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ཡོད་པ་དེས་ནུས་པ་འདང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ནུས་པ་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ན་ལྟ་
ཆགོ་གྱི་རདེ། དཔརེ་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། ད་ལྟ་
སྡདོ་ནང་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་སུ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཚུར་བསྱིལ་ནས་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ལ་ལས་བེད་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སྱིད་པ་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་དགོན་སྡ་ེགྲྭ་ཚང་དབར་གྱི་འབེལ་བ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ད་ེཚ་ོདངོས་ཡོད་རེད། 
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་མཉམ་དུ་མཐུན་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོ
བསྡུར་བས་ཏེ་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་གྱི་སང་ལ་འགོ་
དགསོ་བདེ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སལེ་ཀབོ་ལ་གཞུང་ལམ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གུན་གསབ་དེ། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་ནང་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་དུ་ (Manish Tiwari) ལ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཏང་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུང་མནན་ད་ེ
ཡྱིན་ནའང་། སྔནོ་མ་ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་ (Nitin Gadkari) མཇལ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་
ད་ེདུས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་པ་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
འབད་བརོན་ཞྱིག་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། འབད་བརོན་བས་པ་ད་ེདག་ནས་གྲུབ་འབས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་
རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོརེད་འདུགཤའོན་ཀང་འབད་བརོན་ལྷོད་མེད་བེད་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ལ་རྱི་བཞྱིན་ཡོད་ལ། འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ་ཡྱི་ག་ེབཏང་བ་དང་། ད་ེསྔ་
འབེལ་བ་ཞུས་བཞག་པའྱི་ཡྱི་གེའྱི་ང་ོབཤུས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་འབུལ་ཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཡྱི་ག་ེགཏང་ས་ (Manish 

Tiwari) ཟེར་བ་འདྱི་ (Congress Party) གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ད་ེམ་རེད། (Manish Tiwari) ཟེར་བ་འདྱི་རྒྱ་གར་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བཞག་པ་འདྱི། བོན་ཆེན་ལ་
ཡར་ཕུལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་བརྡ་ལན་ཞྱིག་ང་ཚོར་འབོར་སོང་། དེར་ནོང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་རྱིམ་པས་ང་ཚོར་
འབེལ་བ་ཞྱིག་ཞུ་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཕར་སྐུལ་ལྕག་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་ཞུ་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐག་གཅོད་དེའང་ཛ་དག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ལམ་ནའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའག་ོབཙུགས་ན་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཟྱིན་འག་ོཡྱི་རདེ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་
གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་སྱིད་སངོ་གྱིས་ད་ེག་རང་ཞུས་
ཡོད། ད་ཡདོ་ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་གཞྱི་རདེ་འདུག 
དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚོས་གོས་ཚོགས་རསེ་མར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རེད། ར་བའྱི་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་ཚགོས་པ་
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རེད་དེ། དུས་ཡུན་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁེར་ཡོང་རྒྱུའྱི་
འཆར་གཞྱི་ཡོད། སྐབས་ད་ེདུས་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དང་སྦྲགས་ནས་དགངོས་འཆར་འདནོ་གནང་བ་ད།ེ 
སྔོན་ལ་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ལ་ 
(Bank Account) དངུལ་ནང་གྱི་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་སྤྲད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཏོག་ཙམ་ལྡབ་སོར་ཕྱིན་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ན་ོརང་གྱིས་དངུལ་བངས་བཞག་པ་ད་ེསོར་ ༩,༠༠༠ རེད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོར་སོར་ 
༥,༠༠༠ བངས་ནས། ཁོན་བསྡོམས་སོར་ ༡༤,༠༠༠ རེད་འདུག སོར་ ༢༥,༠༠༠ རེད་མྱི་འདུག འདྱི་དགོངས་སེལ་དང་
སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་སེབས་ནས་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་ཀྱི་རེས་ལ་གསལ་བསགས་བཏང་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་
དངུལ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕྱི་ཟླ་ ༧ བར་དུ་ག་ཚོད་བྱུང་བཞག་པ་དེ་ (Tibet.net) ནང་བཏོན་ཡོད་ཅེས་
གསུང་གྱི་འདུག ད་བར་ག་ཚོད་རག་པ་ད་ེཞུས་ན། སུད་སྱི་དོན་གཅོད་ནས་ཧྱིན་སོར་ ༡,༡༠༢,༤༩༥ སེབས་འདུག ཨྱིན་
ལེན་ལོན་ཌོན་དོན་ནང་ནས་སོར་ ༢༣༧,༩༦༡ སེབས་འདུག སར་སྱིལ་དོན་ནང་ཁབ་ནོངས་ནས་སོར་ ༡,༥༩༦,༡༣༡ 
སེབས་འདུག ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དནོ་ནང་ནས་སོར་ ༡,༣༢༣,༩༩༢ སེབས་འདུག ཉྱི་འངོ་དནོ་གཅོད་ནས་སོར་ ༤༢༣,༡༣༥ 
སེབས་འདུག ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་། (SARD) ནས་ཐའ་ེཝན་དོན་གཅོད་ཁབ་ནོངས་ནས་སོར་ ༤༢༧,༨༠༧ སེབས་
འདུག ཨ་རྱི་དནོ་ནང་ནས་ཧྱིན་སོར ༡༤,༧༢༣ ཞྱིག་སེབས་འདུག ཁོན་བསྡམོས་སོར་ ༥,༡༢༦,༢༤༤ ཆགས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེདག་མར་བགོས་འགེམས་ཟྱིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཨ་རྱི་དོན་ནང་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༩ དང་། 
སོར་ ༡༦ ,༥༨༩ ཞྱིག་སེབས་འདུག  དེ་རྱིང་སོར་  ༡ ,༡༨༢ ,༢༡༡༌༧༧།  གང་ལྟར་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་སོར་ 
༣,༠༩༨,༨༠༠༌༧༧ རེད། འདྱི་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ནག་ཅྱིག་འཚ་ོབར་དཀའ་ངལ་ཡོད་མནན་ཚོར་རོགས་
བེད་དགོས་པ་དང་། ནག་ཅྱིག་ནབ་དང་སན་ད་ེཚོར་རོགས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ནག་ཅྱིག་ནང་སྱིད་ལ་ཐོངས་ཤྱིག་
ལབ། ནག་ཅྱིག་འཕྲདོ་བསྟེན་ལ་ཡར་ཐངོས་ཤྱིག་ཟརེ་ནས། ནང་སྱིད་ལ་འབརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རདེ།  
 ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡ་དོན་ནང་ནས་འདྱིའྱི་སྔོན་ལ་ (COVID) ཆདེ་དུ་འབོར་བཞག་པ་སོར་ ༧༦༩,༩༩༩། ཉྱི་འོང་དོན་
ནང་ནས་སོར་ ༦༧༩,༠༢༢ གཅྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབརོ་འདུག གོང་དུ་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དང་དེའྱི་སྔོན་ལ་
བཀའ་འདྱི་གནང་བའྱི་ལྷག་མ་ད་ེདག་སན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་
གནང་བ་ཡྱིན་ན། གནད་དནོ་གཞན་པའྱི་སང་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༧ ལྷག་བསྡད་འདུག ད་ེནས་འབལེ་ཡདོ་བཀའ་བནོ་གཉྱིས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་
དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་སྐར་མ་ ༥ རེའྱི་ནང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ཚགོས་ཐངེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འདྱི་ཚར་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་
ན་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་འགོར་ཡོང་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་
བཀའ་བནོ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ང་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་སྒུག་བསྡད་ཡོད། ཡྱིག་ཆ་ད་ེད་ལྟ་རག་མ་སོང་། རེས་ལ་སྐར་མ་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་གྱི་དུས་ཚོད་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་མེད་ད།ེ ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། ཏགོ་ཙམ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་དུས་ག་ོསྐབས་བངས་ན་བསམས་བྱུང་། འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་
བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཀང་གསལ་པ་ོབཟོས་སོང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། སྐད་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གནས་
སྟངས་གཅྱིག་རེད་དེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ གནང་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་
གྱིན་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་སམ། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡,༠༠༠ ཞུས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༠༠ གནང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གནང་ནས། ལ་ོརེར་སརོ་ས་ཡ་ ༨༠ གནང་བ་
རདེ། གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ད་ེནས་གསལ་པ་ོབྱུང་སོང་སམ།  
 ད་ལྟ་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། རོགས་དངུལ་འདྱི་ལོ་ ༥ རྱིང་ལ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ལ་ོལྔའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལ་རགོས་པ་རདེ། དའེྱི་སྐབས་སུ་ས་ོསོར་ཡྱིན་ནའང་བ་ོའཚབ་བྱུང་ལ། 
རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོས་མཐོང་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་དངུལ་ད་ེམར་བཅག་པ་རེད། བཅག་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ནང་སྱིད་བཀའ་
བོན་མཚན་འནོར་ལྷ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རེད། སྱིད་སོང་རེད། 
རྣམ་ཚ་ོཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་མར་སན་སོན་གནང་བ་ལྟར། གང་
ལྟར་བརྒྱུད་རྱིམ་འདྱི་མ་ཆད་པར་ལྷག་ཐུབ་པ་ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་འདོད་
བྱུང་། དརེ་མཇུག་སངོ་གང་འད་གནང་གྱི་ཡོད་མེད་ད།ེ གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ོསྣང་
བེད་མནན་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་། སོར་ས་ཡ་ ༨༠ མ་གཏོགས་ཟེར་མ་སོང་བ་ཟེར་ནས། ནོང་ཚོའྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡར་ཕྱིན་
ནའང་ཏག་ཏག་ཞྱིག་བསྡད་མ་སོང་། ན་སང་འདས་པའྱི་ལོ་ ༢༠ མ་དངུལ་གནས་བབ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་
བས་ན་ "ལ་ོརེར་" ཞེས་བྱི་རྒྱུ་རེད་དེ། རེས་སུ་འདྱི་བྱི་རྒྱུ་ལྷག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ "ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་སོར་ས་ཡ་ ༨༠ གནང་ནས་" ཞསེ་འནོད་ཡོད་དུས། ངས་དེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་པ་
ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༡༨ དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་
དུས་ཚོད་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གཅྱིག་ལྕོགས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ེརྱིང་ཉྱིན་མཐའ་མ་ཡྱིན་
དུས། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གནས་བབ་དང་། མཚ་ོཔདྨ། བད་ེསྱིད་གྱིང་ཁུལ་གྱི་གནས་བབ་དའེང་གཅྱིག་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད། གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་ (National Green Tribunal) གྱི་ཐོག་ནས་གཙང་
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མ་བཟོས་ཚར་བ་ཞྱིག་རེད། ནངོ་ཚོར་ས་ཆ་ད་ེནས་འབུད་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེགསལ་པ་ོགསལ་རང་ཆགས་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ (National Green Tribunal) གྱི་ཐོག་ནས་བོགས་གཡར་གཏོང་རྒྱུར། ས་མཚམས་ད་ེག་པར་ཡོད་
རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ག་ོསྐབས་འདྱི་བངས་བས་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཞ་ེན། འབེལ་ཡོད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱིས་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ནས་གསན་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་བསར་ཨ་ལོག་འད་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་གྱི་འཇྱིགས་
སྣང་སེས་བྱུང་། བོགས་མ་གཏོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་ས་མཚམས་ད་ེག་པར་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ཤྱིང་ནགས་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུའྱི་ཁྱིམས་འཆར་མ་བཟ་ོསྔནོ་ནས་གནས་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Forest Conservation Act) འདྱི་དབ་ེའབདེ་བ་རྒྱུའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་ལ་ོམང་སྔནོ་ནས་བཙུགས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་བཤད་སྡོད་མནན་དེ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
(COVID) རེན་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ས་གནས་གཞན་དག་ད་ེཚོས་ང་ཚོའྱི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་གང་ཡང་
བྱུང་མ་སོང་དགོངས་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བངས་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དུས་ཚདོ་ད་ེཙམ་
མེད་དུས་ཆ་ཤས་བངས་པར་དགངོས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ལ་གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། གཅྱིག་བས་ན་བསར་ཟླསོ་ཡང་ཟློས་འད་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོས་རེད། ང་
རང་གྱི་ངོས་ནས་གནད་འགག་འད་ཞྱིག་རྱིས་ནས་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་དང་སྦྲགས་གནས་ཚུལ་
ནག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ།  
 སྱིར་བཏང་ན་སང་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་་གསུངས་སངོ་། སོབ་དཔནོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གནས་ཁད་དུ་
འཕགས་པ་གནས་ཆནེ་མཚ་ོཔདྨ་དབུ་ར་ེརྱི་ཁོད་དའེང་དངསོ་གནས་དཀའ་ངལ་དཔ་ེཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
ས་ནང་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ ༢༠༡༤ སྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགྱིག་ཡོད་ས་རེད་དེ། ད་ལྟའང་དཀའ་
ངལ་ཡོད་ས་རདེ། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ད།ེ ནང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ཆུ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ས་མཚམས་ཐག་མ་ཆོད་པ། འདྱིའྱི་
ཐོག་ལ་ན་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་ལན་དཔ་ེཡག་པ་ོགནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཉ་ེལམ་ནོང་ཚོའྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེ
འད་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་བཅར་ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆསེ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ཐོག་ནས། 
ཕ་གྱི་ནས་ང་རང་ཚོས་བད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་བསམས་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ཕུལ་ཡོང་དུས། སང་ཉྱིན་རང་མར་ལན་
གནང་བ་དང་། ས་གནས་ལ་བཀོད་ཁབ་གནང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐུགས་ཁུར་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོགནང་འདུག དེས་ག་ར་ེ
རྟོགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། དངོས་གནས་ལས་ཀ་ད་ེཚ་ོཚགས་ཚུད་པོ་དང་། འུར་པོ། ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག་བསམ་པའྱི་
སེམས་ཚོར་དཔ་ེཆེན་པ་ོབྱུང་། ད་ེརྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་དྲུང་ཆེར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེདང་། དཔལ་
ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆ་ེལ་སོགས་པར་མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་དཔེ་
ཡག་པ་ོའདུག གནས་ས་དེར་མཆོད་པ་ཡང་དག་པ་དང་། ཉམ་ཆུང་བཞུགས་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་
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ཐོགས་ཆེན་པ་ོའདུག ནོང་ཚོར་རྒྱ་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དང་། ཆ་རྒྱུས་ཉམས་གསུམ་མེད་དུས། ད་ེརྱིང་ངས་གོ་
སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་ཡང་བསར་གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 གཉྱིས་པ་དེ། འཚམས་གཟྱིགས་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་མང་པ་ོཞུས་སོང་། ཧོན་སུར་གཞྱིས་
ཆགས་དང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཚོར་ལོ་ལྟར་གང་ཆེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཡོངས་གགས་ཆགས་
བསྡད་ཡདོ་རདེ། གང་པ་ོཆ་ེཟརེ་དུས་སེམས་ཅན་ནང་ནས་གཟྱི་བརྱིད་ཆ་ེབ་དང་། སྐད་གགས་ཆ་ེབ། ས་ཆ་ཡག་པ་ོཞྱིག་མེད་
ན་གནས་མྱི་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་རེད། ལྷ་ོཕོགས་ས་ཆ་ད་ེསྱིར་བཏང་དཔ་ེཡག་པ་ོརེད་འདུག གནའ་སྔ་མོར་མྱི་ཐོག་
རྒན་པས་གཞྱིས་ཆགས་གསར་རྒྱག་ཆེད་དུ་སབས་འཇུག་ཞུ་དུས་ནས། དབར་ནར་ཚ་བ་མེད་ས། དགུན་ནར་གངས་མྱི་
མཐངོ་ས། ད་ེའད་དགོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཞལ་བཞེས་གནང་བའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་རདེ། སྱིར་བཏང་གང་པ་ོཆ་ེདེ། ཤྱི་ནའང་
གསེར་སང་བརྒྱ། མ་ཤྱི་ནའང་གསེར་སང་བརྒྱ། ཡག་པ་ོཞྱིག་རེད་དེ། ཀ་ོལྱི་གྷལ་དང་ཧོན་སུར་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག ད་ེཚོར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་དང་ས་གནས་ཚོགས་པ་ནག་གྱིས་ན་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་རོགས་པ་ཧ་
ཅང་བས་སངོ་། ད་ལྟ་བར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་སོར་ ༡༣,༡༧༦,༥༢༢ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འག་ོསོང་ཐགོ་ནས་ལག་བསྟར་
གནང་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། འདུ་བེད་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། མ་འོངས་པར་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་རྒྱུ་དང་། 
ཉམས་གུད་ག་ོརྒྱུ་ཡོད་དུས། ཉེ་ཆར་ཧོན་སུར་ཨ་ོརྒྱན་གྱིང་དགོན་པའྱི་ད་ོར་ནང་དུ་གང་ཆེན་འཛུལ་ཡོད་པ་དང་། གཞྱིས་
ཆགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཞྱིང་ནར་འཛུལ་པ། ཆ་ེས་ནས་མྱིའྱི་སགོ་ལ་ཉནེ་ན་ཡོད་པ། ཆུང་ས་ནས་ཞྱིང་གཏོར་བ་དང་། ས་ོ
ར་གཏརོ་བ། ནང་པ་གཏོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ན་སང་གྱི་གང་ཆེན་ད་ེཡྱིན་ན་རྱིགས་ཡག་ག་ད་ེརདེ་འདུག 
གང་ཆེན་ན་ཤས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གགས་མ་འནེལ་བ་དེ་འདའང་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ེསྔ་གནང་སོང་ཞསེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མ་སོང་གདའ། ཛ་དགས་པ་ོཞ་ེ
དག་རདེ་ཟརེ་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ན་སང་གང་ཆནེ་ཡོང་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་འདུག དརེ་ཉམས་གས་ོཞྱིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་
ཀྱི་འདུག འདྱི་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དགོངས་པར་འཇགོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གསུམ་པ་དེ། ས་ནང་ཚོགས་ཆུང་ངམ་ས་ནང་སྱིག་འཛུགས་རེད། སྱིར་བཏང་ངས་ཕར་ལྟ་ཡོང་དུས་ཧ་ཅང་
ཚགས་ཆུད་པ་ོདང་ལྷུར་པོ། ལས་དོན་ད་ེཚོར་སྣེ་ལ་འནེལ་བ་ཞྱིག་གནང་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བྱུང་། གཞྱིས་ཆགས་
ནག་ཏུ་ས་ནང་སྟོང་པ་ལྷག་བསྡད་པ་དང་། ཡང་ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ས་ནང་མ་རག་པ་ད་ེའད་འདུག དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་
པ་ོཞྱིག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ནས་སེབ་མནན་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་
གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ལོགས་སུ་བསྡད་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་ཡོད་ས་མ་རེད། མ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ལ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་
སེབ་མནན་ནང་དུ་གསར་འབརོ་རྙྱིང་འབརོ་གྱི་སྐད་ཆ་མེད་པ། ནངོ་ཚའོྱི་དབར་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་ཆགས་རྒྱུ། མ་གྱི་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ས་ནང་སྟོང་པ་སྟོང་རང་མ་ལྷག་པར་ཕན་ཐོགས་འདུག ནོས་རྣམ་པས་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་
འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལའང་དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དང་ཟུར་གངས་ ༢༨༠ ཙམ་ཞྱིག་འདུག དང་ཟུར་ད་ེ
ཚོས་གཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་དང་གནས་ངེས་པ་རྙེད་སོང་བསམ་པ་ད་ེའད་བཤད་རྒྱུ་འདུག ན་ོརང་ཚོའྱི་མྱི་
ཚའེྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་བོད་བསྟན་སྱིད་དང་། མྱི་རྱིགས། ས་ོསོས་ཚ་ེསགོ་བོས་བཏང་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་བཤད་ཡོང་དུས། དངསོ་
གནས་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞྱིག་དང་། ངེས་པ་རྙེད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་སོང་། ནོང་ཚོས་མྱི་ལོ་ ༢༠ 
ལྷག་ཙམ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བཞག་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་། འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཁག་བསགས་སྣག་བསགས་བས་བཞག་པའྱི་སོར་
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འབུམ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་རང་ལ་འབབ་ཐུབ་པ་དང་། ས་གནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་བསྡད་པ། ལྷག་པར་དུ་ད་ེདག་གྱི་ནང་མྱིའམ་བུ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ད་ེག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་པ། དང་ཟུར་
ད་ེཚ་ོམེད་ན་གཞྱིས་ཆགས་སྟོང་པ་ཆགས་ས་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དེ་འད་སོང་ཙང་དང་ཟུར་ད་ེདག་ལ་
རགོས་པ་བ་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོམ་བརེད་པ་བ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་དྱིན་རསེ་སུ་དན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ན་སང་སྟབས་མ་
ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་དང་ཟུར་ད་ེཚརོ་ཏགོ་ཙམ་རགོས་རམ་མམ་ཟས་གསོ་གནས་མལ་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་རགོས་པ་བདེ་རགོས་
ཟེར་དུས། དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཟུར་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་མར་ལན་ཞྱིག་གནང་
སོང་། དསེ་ཧ་ཅང་བ་ོཕམ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག སྱིར་བཏང་གང་དག་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམནན་
པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ དུས་ཚོས་རགོས་གབས་འདུག༽ ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་དང་གནས་
ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་བཞྱིར་བཟུང་། ལགས་ས།ོ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་འགའ་
ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཞུ་འདདོ་པ་ད་ེསྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་ཁབ་ནངོས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དང་འབལེ་བ་ཡོད། ད་
ལྟ་དྱིས་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་འངོས་པར་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོར་ཏགོ་ཙམ་ཉམས་
མོང་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པར་གང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་དང་། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པའྱི་སང་
ལ། སྐར་མ་ ༥ ལས་མེད་དུས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། འོན་ཀང་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། བོད་
པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ནག་གྱི་ནང་ནས་དཀའ་ལས་ནག་ཤོས་དེ་
སྱིམ་ལ་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་རེད། ས་ཆ་དེའང་ཧ་ཅང་གུ་དོག་པོ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ོནས་གཞན་དང་མྱི་འད་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རདེ་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ནོ་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་ར་ེརེད་འདུག་ཅེ་ན། ས་ནང་སྱིག་གཞྱིས་མང་པོ་ཞྱིག་བཀག་
བཞག་འདུག ས་ནང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་དེ་
དབུས་ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་ཡོད་ནའང་། དབུས་ནང་སྱིད་ཀྱིས་འཛིན་སོང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བདེ་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་བབ་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་དུས། ས་ཆ་དེའྱི་སྲུང་སོབ་ཀྱི་སང་ལའང་འཐུས་
ཤོར་གྱི་རྣམ་པ་འདུག དཔེར་ན། མྱི་རྱིགས་གཞན་པར་ས་ཆ་ཤོར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག ངེད་གཉྱིས་
ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་ཞྱིག་བས་ཡོད། ས་ནང་སྱིག་གཞྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ནངོ་ཚརོ་འཕྲད་འདུག སྱིག་གཞྱི་ལམ་ནས་དཀའ་ངལ་
ཆ་ེཤོས་ད་ེགང་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེདབུས་ལ་གཏོང་ཡོང་ན། དེར་བསར་བཅོས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ལམ་
སྟོན་བས་པ་ཡྱིན། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ཆ་དེ་མྱིར་འཚོང་ཆོག་གྱི་མེད་པ། ནང་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་ལ་འཚོང་མྱི་ཆོག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ནངོ་ཚོས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ས་ཆ་ད་ེམྱི་རྱིགས་གཞན་པར་འཚངོ་མྱི་ཆོག་ནའང་། 
ས་ོསོའ་ིནང་ཁུལ་ལ་འཚོང་ཆོག་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཤཤྱིག་གནང་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག 
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དཔེར་ན། ཏོག་ཙམ་དཔལ་འབོར་ཡོད་མནན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིགས་ཀྱིས་ནང་པ་་གཞན་ལ་འཚོང་མྱི་ཆོག་
པར་བརྟེན། ས་ཆའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ན་ོརང་ཚ་ོབསྡད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་དུས། ནང་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་འདུག གཞན་པ་ད་ེཚོའང་ནང་པ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་པར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མོས་མཐུན་དགོས་ཡོད་དུས། དེར་
མོས་མཐུན་བདེ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག   
 ས་ཆ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ནོང་ཚོས་སྔོན་མ་ལྔ་ནང་ཟེར་གྱི་འདུག ལྔ་ནང་ཟེར་ན་མྱི་གངས་ ༥ ལ་ནང་གཅྱིག་སྤྲད་
བཞག་འདུག ན་སང་ད་ེརྱིང་མྱི་གངས་འཕལེ་ཡོང་དུས། དརེ་མནའ་མ་དང་མག་པ་བངས་ནས་ད་ཆ་མྱི་གངས་ ༢༥ ཆགས་
བསྡད་པ་ད་ེའད་འདུག ནང་པ་དརེ་ལྔ་ནང་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དགནོ་སྡ་ེནག་གྱི་གྲྭ་ཤག་འད་པ་ོཞྱིག་ལས་མྱི་
འདུག ད་ེཚ་ོདངོས་ཡོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཀུ་སྱིམ་ཊྱིར་ཆ་བཞག་ན། ནང་པ་ཐོག་བརགེས་ ༣ 
ཅན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། བརེགས་ ༣ གྱི་འོག་ནང་དེར་གསང་སོད་ཁྲུས་ནང་ ༢ མ་གཏོགས་མྱི་འདུག བརེགས་གོང་མའྱི་
གོང་མར་རྒན་རབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོའགོ་ལ་མ་གཏོགས་འག་ོས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དཀའ་ངལ་
ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག མ་འོངས་པར་བསར་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་སའྱི་ན་ཕགོས་ཤྱིག་ད་ེཚ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་མེད་དུས། ན་ོརང་ཚོར་སངས་རྒྱས་ཕོགས་གང་ཟརེ་ནས་སྡ་ེཚན་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོལའང་ལ་ོའགའ་ཤས་མཚམས་ལ་ས་འབབ་ཟེར་དགོས་ཡོད་ནའང་འད་འདུག ས་ཁལ་ཟརེ་དགོས་
ནའང་རདེ། ངས་མྱིང་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་འདགོས་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་སོར་འབུམ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་
ཞྱིག་གཞུང་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རང་བཙན་ཀེམ་ (Camp) ཞེས་གོང་སྡེ་ཞྱིག་འདུག ན་ོཚོའང་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་མེད་པའྱི་གནས་བབ་
ཐོག་ནས་ཉྱི་མ་འགའ་ཤས་རེས་སུ་ས་ཆ་གཞན་ལ་ས་ོདགོས་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་བཀོད་ཁབ་རེད་ཟེར་གྱི་
འདུག ཡྱིན་ནའང་། ག་པར་ས་ོདགོས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ས་ོདགོས་ཧ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་ན་ོཚོར་ས་ཆ་སྡུག་ཅག་
སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ན་འདུག ད་ེཚ་ོལའང་བསར་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ན་ོརང་ཚརོ་ལ་དྭགས་ཀེམ་ (Camp) ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཀེམ་ (Camp) ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
འདུག ཡུལ་མྱི་དང་འདེས་བསྡད་འདུག དེར་སྔོན་མ་སྱིད་ནང་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དེར་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་
ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གོང་རྱིམ་ལ་སན་ཞུ་འབུལ་དུས། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ད་ེང་ཚརོ་མདེ་དུས་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེརྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་སྱིད་ནང་ཆུང་ཆུང་ད་ེཡར་
བརྒྱབ་པར་སོར་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ན་ོཚའོྱི་སན་ཞུ་ནང་ལའང་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བསར་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་
ན་ཕགོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་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 ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚགི་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་
ལེན་གྱི་མྱིན། དགོས་འདྱི་ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།  
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 དང་པ་ོདེ། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་ནང་དུ་འབལེ་ཡོད་གཤམ་འགོ་
ལས་བདེ་ཅྱིག་གྱི་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་ཕགོས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་རྒྱུ་
འཕྲདོ་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། གང་ལྟར་ཚིག་མང་པ་ོམེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་གནང་སྟངས་
དརེ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གཤམ་འགོ་ལས་བེད་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་འཛམེ་ཟནོ་ཁོན་ནས་མེད་པར་ཐག་གཅོད་གནང་དགསོ་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ན་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལོར་ས་གནས་ཤྱིག་ལ་ས་གནས་འགོ་
འཛནི་གཏོང་དུས། ལས་བཅར་མ་ཞུས་ནས་མཐའ་མ་དརེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབུད་པའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག ད་ེཚ་ོདངསོ་
གནས་དང་གནས་འཛནི་སངོ་ནང་དུ་ལས་ཀ་བདེ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཐག་གཅོད་ད་ེལྟར་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེགནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ངས་དོགས་འདྱི་ཞུ་འདོད་པ་གཅྱིག་དེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་རང་གྱིས་སེམས་ལ་དན་
བསྡད་པ་ཞྱིག་ལ། ཕལ་ཆརེ་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔ་དྲུག་ཅྱིག་གྱི་སྔནོ་ལ་རདེ། སྔནོ་མ་བལ་ཡུལ་འཇ་ོལ་ནལེ་བཟ་ོགཞྱིས་ཀྱི་འགན་
འཛིན་དེས་བལ་ཡུལ་སོར་འབུམ་ ༨༠ ལྷག་ཅྱིག་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་དེའྱི་
མྱིང་ལ་འཆྱི་མེད་རྡ་ོར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་ས་ཡོད། སྱིར་བཏང་ན་ོརང་སྱི་རྒྱུ་སེར་བདག་བེད་མནན་རདེ་ཟརེ་ནས་གསལ་བསགས་
ཤྱིག་བས་སངོ་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་རསེ་སུ་དནོ་དག་འདྱིའྱི་སང་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བསགས་བས་
པ་གཅྱིག་པུའྱི་སང་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། རད་གཅོད་འད་ཞྱིག་བས་ནས་མྱི་ད་ེག་པར་ཡོད་པ་དང་། དངུལ་ད་ེ
ཚུར་རག་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་སང་ནས་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་རག་ཡོད་དམ་མེད། དགོས་འདྱི་དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན།  
 དོགས་འདྱི་གཉྱིས་པ་དེ། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་འབེལ་བ་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་ལོ་བརྒྱད་དམ་དགུ་ཡྱི་
སྔོན་ལ་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་མཉམ་འབེལ་ནས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ལག་ཏུ་ཤོར་བ་རེད། ཕལ་ཆེར་སོར་ 
(Crore) ༢ ལྷག་ཙམ་ཡོད་ས་ཡོད། གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ང་ལ་མེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་རདེ། ཡངོ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཁོན་ནས་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ། གང་འད་ཡྱིན་ན་ཞསེ་དགོས་འདྱི་ཡྱིན།  
 དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། དེ་རྱིང་ང་ཚོས་བྷུན་ཏར་སྐོར་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དང་པོ་ལས་དོན་འགོ་
འཛུགས་བས་པ་དང་། མཐའ་མར་མྱི་ཚང་མར་རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྲོད་ཚང་མ་གནང་བར་སེམས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་ཆ་ད་ེདང་འབལེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། ང་ལ་དགོས་པ་ཏགོ་ཙམ་ཡོད། གང་ལགས་ཤ་ེན། སྱིར་
བཏང་ང་རང་གྱི་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན། བྷུན་ཏར་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་མ་ང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་རྱིན་
ཆེན་མནའ་འག་ོལགས་ཡྱིན་པའྱི་སྐབས་དེར། བཀའ་ཤག་གསར་རྙྱིང་དབར་རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྲོད་བ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོ
མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ (Crore) ༥་༥ སྤྲད་ནས་ཉ་ོརྒྱུ་བས་ནས། རེས་ནས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་སེབས་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ཡས་མས་ལ་སོར་ 
(Crore) ༤་༥ སྤྲད་ནས་ས་ཆ་ད་ེཉསོ་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངས་དགོས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ང་ོ
མ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། བྷུན་ཊར་ས་ཆ་འདྱིའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་གེང་གཞྱི་དགོས་པ་དང་། དོགས་པ་ཟ་
དགོས་པ་དེ་འད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ས་ཆ་འདྱིར་དཀའ་ངལ་འདུག་གམ་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། 
དོགས་པ་གཞན་གང་ཡང་ཟེར་གྱི་མེད་གདའ། ས་ཆ་ད་ེང་ཚ་ོརང་ལ་བདག་པ་དང་། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཁོན་ནས་
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མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ས་ཆའྱི་སང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་པུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཚོག ནང་སྱིད་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྟོན་ཉེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེ
ཚརོ་བལྟས་ནས་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལནེ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ས་གནས་ལ་མཚནོ་ན། ན་ོརང་ཚའོྱི་གསར་གཏདོ་རང་
བཞྱིན་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག འདེབས་ལས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག འདེབས་ལས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་དེ་ཡྱིན་ན། 
(Tamil Nadu) ནང་ཡོད་པའྱི་ (Unico Expert Co) ཟེར་བའྱི་ཚོང་ལས་ནང་ཞྱིག་དང་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ 
(Vertiver) ཞསེ་སན་ར་ཞྱིག་རདེ་འདུག ད་ེའདའྱི་འདབེས་ལས་ཀྱི་ཚདོ་ལྟ་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་འདུག སྱིར་བཏང་ཚདོ་
ལྟ་དའེྱི་ཡོང་འབབ་ལ་རྱིམ་པ་ ༤ ལ་བགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ན་སངེ་ང་དང་ཕག་སྦྲེལ་ཕར་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ཡོང་འབབ་ད་ེ
བག་ོའགེམས་བ་རྒྱུའྱི་ཐེངས་ ༣ ད་ེཆགས་བསྡད་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱིས་ཀང་གསུང་གྱི་འདུག ད་
ལྟ་བར་དུ་བསྡོམས་པའྱི་སོར་འབུམ་ ༡༣༥ ཞྱིག་བག་ོའགེམས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག སྐབས་ད་ེདུས་ངེད་
གཉྱིས་ཕར་སེབ་དུས་ན་ོརང་ཚོའྱི་ཚོང་འབེལ་ནང་དེའྱི་ལས་མྱི་གངས་ ༡༠ དང་། སོ་ནམ་གྱི་ཆེད་ལས་ལམ་སྟོན་པ་ཞྱིག་
ཕེབས་འདུག ནོང་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ལྟར་ན། སན་ར་ད་ེབཏབ་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིང་ས་དེར་ཡོད་པའྱི་ར་ལྡུམ་ད་ེཚ་ོ
འགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྣོམ་འབུ་ད་ེཚ་ོའགོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ཞྱིང་ས་ལ་རླན་གཤར་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
རདེ་ཅེས་འགེལ་བཤད་གནང་གྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ནོང་གྱི་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོའྱི་ཞྱིང་ས་དརེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཚོར་བྱུང་། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་ན་ོརང་ཚོའྱི་གན་རྒྱ་ད་ེཡྱིན་ནའང་། སར་ཉོའ་ིཆོད་གན། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
(Buy Back Agreement) ཟེར་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་ར་འཇོག་མྱི་
དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ར་ད་ེའདབེས་ལས་བས་ནས། རསེ་སུ་སན་ར་ད་ེའགོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཚངོ་འབལེ་ནང་ད་ེ
ག་རང་གྱི་ལས་མྱི་ཡོང་ནས། ན་ོརང་ཚོས་བརྔས་ནས་རྱིན་འབབ་ད་ེཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་
དུས་སོ་ནམ་ཆེད་འགོད་པ་དེ་ལའང་ན་ཐུག་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཚོད་ལྟའྱི་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚོའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་གཞན་པའྱི་ནང་ལ་ཕྱིན་ཡདོ་རདེ་དམ་ཞསེ་སྐད་ཆ་འདྱི་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཀ་ོལྱི་གྷལ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་གསུང་གྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་སྟོན་ཉེས་གུན་སོབ་ཀྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་དང་། མྱི་མང་ནས་ཀང་མ་ར་ཆེན་པ་ོའཇོག་མྱི་དགོས་པ། 
སེམས་ཁལ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་འབབ་ད་ེའད་གསོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་སོ་
ནམ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ས་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་། འདྱི་
ངས་དན་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཚ་ོཔདྨའྱི་དབུ་རེ་
ཁོད་སྐརོ་གསུངས་སོང་། འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ན་སང་སན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 ཀ་ོལྱི་གྷལ་དང་ཧནོ་སུར་ལ་གང་ཆནེ་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་འབལེ་ནས་གསུངས་སོང་། གང་ཆནེ་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེཀ་ོ
ལྱི་གྷལ་དང་ཧོན་སུར་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སེལ་ཀོབ་ལའང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱིས་སུ་མན་སར་ལའང་གང་ཆེན་སེབ་ཀྱི་
འདུག་ཟརེ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་དང་པའོ་ིསྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལོའ་ིལ་ོའདྱི་གང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཚང་མར་གང་ཆནེ་ཞ་ེདག་སེབ་ཀྱི་འདུག དརེ་རྟགས་དང་རྟནེ་འབལེ་ག་ར་ེཡོད་ན་མེད་
ན། སྱིར་བཏང་སལེ་ཀབོ་ཆ་བཞག་ན། སལེ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ཆནེ་པ་ོརདེ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་ཞྱིང་ན་འོག་ད་ེག་རང་ནས་གང་ཆནེ་
འག་ོཡྱི་རདེ། གང་ཆནེ་གངས་ ༡༨ སོང་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ང་ཡང་ད་ེདུས་ས་གནས་ལ་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སལེ་ཀབོ་
ལའང་དཀའ་ངལ་རེད། ཧནོ་སུར་ལའང་དཀའ་ངལ་རེད། ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལའང་དཀའ་ངལ་རདེ། ད་ནས་མན་སར་ལ་དཀའ་ངལ་
གསར་པ་འག་ོའཛུགས་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོསོང་བཏང་བཞག་པ་ད་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ད་ེ
ག་རང་རདེ། ས་གནས་ར་ེརརེ་འག་ོསོང་བཏང་བཞག་པ་ད།ེ གང་ཆནེ་དགག་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ཞྱིང་པ་རང་ལ་སྤྲད་བཞག་ཡོད་ན་
ཕན་ཐོགས་ཆ་ེབ་བྱུང་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། གང་ཆེན་ཚ་ོདཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་རྱིག་པ་གྲུང་པ་ོའདུག་
ག ད་ལྟ་བར་དུ་ཐབས་ལམ་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནངོ་ཚསོ་ད་ེཚ་ོགཏརོ་ནས་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕགོས་
གཅྱིག་ནས་བཀག་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་ལམ་ན་གཞན་ཞྱིག་བཙལ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ཆནེ་གྱི་དན་པ་བརྟན་པ་ོཞ་ེདག་
ཡོད་དུས། སྔོན་མ་འགོ་ས་དེར་ཐེངས་གཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་ན། ལོ་ལྟར་ལམ་ན་དེ་ག་རང་ལ་བསེབ་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། 
མཚན་དཀྱིལ་ལའང་གང་ཆེན་སྲུང་དགོས་རྒྱུ། དཔེར་ན། ངང་ལག་བཟ་ོའད་པ་ོདང་། གང་ཆནེ་གྱིས་ཟ་རུང་བའྱི་སྟོན་འབས་
ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། དེར་ཉེན་ན་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་
ལའང་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། དེར་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་ནས། དོང་དྲུས་ནས་གགས་ནེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་
རདེ། གོག་གྱི་ཏར་སྐུད་བཏང་ནའང་གགས་ནེལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐབས་ཤེས་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཚར་བ་རེད། སྔོན་མ་ང་
ལྷོ་ཕོགས་སུ་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚགས་པར་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མྱི་དངོས་སུ་མེད་པར 
(Remote) གྱིས་ས་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། ཞྱིང་ནའྱི་མཐའ་རུ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་དེས་གང་ཆེན་སེབ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ཐབས་ཤེས་གསར་པ་ག་ར་ེའདུག་བརལ་ན་མ་གཏོགས། ས་དོང་འདྲུ་རྒྱུ་དང་། ལྕགས་རྱི་
སྐོར་རྒྱུ། གོག་གཏོང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་རདེ། འདྱིའྱི་སང་འག་ོསོང་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཧོན་སུར་གཅྱིག་པུར་འག་ོསོང་ཕནོ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ཀ་ོལྱི་
གྷལ་འག་ོསོང་ཏགོ་ཙམ་ཉུང་བ་ཕྱིན་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། སལེ་ཀབོ་ལ་འགོག་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ། ས་དངོ་དྲུས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། གང་
ལགས་ཤ་ེན། ཤྱིང་ནགས་ཀྱི་མཚམས་ད་ེཐག་རྱིང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་ཡོད་ན་འཚལོ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་ས་སྟོང་ནང་སྟོང་ཡོད་པ་དང་འབེལ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོའདུག བོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚོར་གོང་སྡ་ེནག་ནག་ཅྱིག་བཟསོ་ནས། ད་ལྟ་སེལ་ཀོབ་ལ་ད་ེག་རང་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། གོང་སྡ་ེནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ནང་པ་ད་ེཚ་ོསྤྲོད་
རོགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྤྲོད་རོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན་མཉམ་བསེས་བ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་པཱ། ནང་པ་སྟོང་པ་ཐོན་སོང་ན། 
ནང་པ་མེད་མནན་ཚོར་གོང་སྡེ་ནང་ལ་ནང་པ་སྤྲོད་ཆོག་གྱི་རེད། འོན་ཀང་ནང་པ་འབུལ་མནན་ཡོད་མ་རེད། ན་སང་ངས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། ད་ེརྱིང་ཡང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕྱིན་ཚར་བ་དང་། ས་ོསོས་ས་ཆ་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ། ད་དུང་སེམས་ཁལ་བས་
ནས་སྡདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཕྱི་རྒྱལ་ནག་ལ་བསྡད་ནས་ངའྱི་ས་ཆ་ད་ེགང་འད་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་ན་བསམ་པའྱི་སེམས་ཁལ་
ཡོད་ན། སེམས་ཁལ་དེའང་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། ས་ཆ་བེད་མེད་སྟོང་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་
ཐུབ་ན་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ང་ཚོས་སྡདོ་ནང་མེད་མནན་ད་ེཚརོ་སྡོད་ནང་སྤྲོད་རྒྱུར་ས་ཆ་མན་ོ
སྒྲུབ་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེའད་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། བཙན་བཀའ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་ལའང་གཏོང་ཤེས་ཀྱི་
མ་རེད། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུའང་ན་ཐུག་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ན་ཤས་ཀྱིས་གོ་བ་ནག་ནག་བངས་ནས། སྱིད་སོང་
གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕར་ཕྱིན་པ་ཚའོྱི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཡར་བསྡུའྱི་འདུག་དགོངས་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ལྟ་དྱི་བ་
གཙ་ོབོ་དེ། ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་དེར་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ཐུག་བསྡད་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡང་བསར་གསུངས་སོང་འདྱིའྱི་སྐརོ་ལ་གེང་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དང་ཟུར་སྐོར་གསུངས་སོང་། ན་སང་འདྱིར་དང་ཟུར་མ་ཞུ་རགོས་ཟརེ་
གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དམག་ཟུར་རང་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། དམག་ཟུར་བགསེ་ཕགོས་རག་སྡདོ་མནན་ལ་དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་
འཕྲད་དགོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བགེས་ཕོགས་མ་རག་མནན་དང་། སྔོན་མ་ནས་སེབ་སྡོད་མནན། ལ་ོཡར་
སེབས་བསྡད་པ་ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ལྟ་རྟོག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམག་ཟུར་དགོས་ངེས་ཅན་ལ་ང་ཚོས་ལྟ་རྟོག་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིམ་ལ་ས་གནས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེརེད། ས་ཆའྱི་བདག་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་རེད། 
ས་ཆ་ཡུལ་མྱིར་ཤོར་བ། རྙོག་ག་འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོར་ས་ཆ་གང་ཡོད་པ་དེ། དཔེར་ན། སྱིམ་ལ་
འད་པ་ོཡྱིན་ན། ས་ཆ་ཆནེ་པ་ོགང་ཡང་མ་རེད་པཱ། གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་ཞྱིང་ན་ད་ེའད་མེད་དུས། ས་ཆ་གང་ཡོད་པ་དརེ་ང་
རང་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ལ་ཤོར་ཚར་དུས་ཤཤོར་སོང་ཟེར་ཡོང་དུས། 
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཕར་ཕྱིན་ནས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་རྒྱུའང་ནག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དང་པ་ོས་ཆ་ཡོད་པ་དརེ་ས་ོསོས་བདག་
པ་ོཡག་པ་ོརྒྱོབ་དང་། དེའང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་
གཞྱིས་མྱི་ཚོའྱི་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཆ་མྱི་ལ་ཤོར་ཚར་དུས་ས་ཆ་ལྟ་རུ་འག་ོདུས། ཡང་ས་ཆ་མེད་ཟེར་བ་དང་། 
ས་ཆ་ཉུང་ཉུང་རདེ་འདུག་ཟེར་བའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འཕྲད་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ོ
སྣང་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚ་ོལའང་ང་ཚསོ་བཀོད་མངགས་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ས་ཆ་མྱིར་འཚོང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་ས་ནང་གྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལའང་ནང་བཤུག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་འཚངོ་ཆོག་གྱི་རེད་ཟེར་ནས་ཚགི་འདྱི་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན། ཁད་མཚར་པ་ོཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་དུས། སྔོན་མ་འགྱུར་བ་བཏང་བའྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ནང་བཤུག་བེད་ཀྱི་ཡང་ཡོད་པ་རེད། འདོད་ནའང་འད། མ་
འདོད་ནའང་འད། ང་སེལ་ཀོབ་ནས་རེད། སེལ་ཀོབ་ནང་དུ་གཞན་ལ་ས་ཆ་ག་ཚོད་བཙོང་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ང་ཚོས་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འནོ་ཀང་ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་བརྱི་སྲུང་བདེ་མནན་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་ང་ཚོས་
ས་ནང་སྱིག་གཞྱི་དེར་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་རེད། མ་འོངས་པར་ན་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་མྱི་ཤེས་
ཏ།ེ གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ད་ེཚོར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག ཕྱི་མྱི་ལ་བཙོང་བ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
འགྱིག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་མྱི་ལ་ནང་བཤུག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ནང་ལ་ནང་བཤུག་
བདེ་ཆགོ་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་ས་ནང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ས་ནང་སྱིག་གཞྱིར་བསར་
བཅོས་ཤྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་ནང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བགེས་
ཤག་གྱི་གནས་བབ་ལའང་ང་ཚསོ་ལྟ་དགསོ་འདུག བགསེ་ཤག་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཚའོང་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དངསོ་སུ་
ལག་ལེན་ག་ར་ེབསྟར་གྱི་འདུག སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེའདུག བགསེ་ཤག་ད་ེཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ན་མུ་
མཐུད་ནས་ལྟ་དགོས་པ། ད་ེལ་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དགོས་པ་དང་ཚོན་རྱི་གཏོང་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་
གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་སྡོད་ནང་སྤྲད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་ལ་མ་འོངས་པར་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་བཟུང་སྟེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་
ཚགོས་རསེ་མ་ལའང་སན་སེང་ཡོང་མདགོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ནང་མྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ད་ེདངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་རདེ། ད་དུང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོཏགོ་ཙམ་སྟབས་
བད་ེབ་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ནའང་། ནང་གྱི་འཁྱིས་ལ་ནང་པ་བརྒྱབ་ས་ཡོད་མ་རེད། མྱི་སྐལ་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ཆ་མ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཞྱིང་ནར་ནང་པ་མ་རྒྱག་ཐབས་མེད་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཞྱིང་ན་
ལ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ནང་མྱི་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་དུས། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞ་ེདག་ཡྱིན་དུས་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་གུ་དགོ་པོ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་བརེགས་ ༣ ཡོད་པའྱི་ནང་དུ་ 
རྒས་འནོགས་ད་ེཚ་ོཐགོ་གར་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད་པ། གསང་སདོ་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོར་འགྱུར་བ་
བཏང་བ་ནས། ཐོག་ནར་རྒས་འནོགས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོང་གྱི་ནང་མྱིག་གཅྱིག་གཏོར་ནས་གསང་སོད་བཟོས་ན་མ་
གཏོགས་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ལྟ་དགོས་འདུག ཕ་གྱིའྱི་སོམ་གཞྱི་གང་འད་རེད་འདུག་
ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 རང་བཙན་ཀེམ་ (Camp) ས་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ། གང་ལྟར་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་ན་
ཕོགས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཅས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ལ་དྭགས་ཀེམ་ (Camp) 
ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་གསུངས་སོང་། གང་ལྟར་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་འབད་བརནོ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེབེད་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ཚང་མ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་ན། བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོསོ་
སོའ་ིངོས་ནས་ག་ཚདོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། རོགས་པ་ཞྱིག་བདེ་རགོས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། དེར་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་
ང་ཚསོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་བདེ་རགོས་ཟརེ་ན་རན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ལྟ་ཟེར་
ཡོང་དུས། སྤྲོད་རྒྱུ་ཡོད་ན་ང་ཚོར་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སྤྲོད་རོགས་བོས། ས་ཆའང་སྤྲོད་རོགས་བོས། ནང་པ་བརྒྱབ་ནས་སྤྲོད་
རགོས་བོས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལའང་ལས་ཀ་བེད་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ལ་ོ ༢༠ ལས་ཀ་བས་ཚར་བའྱི་རསེ་
རྡགོ་རྡགོ་ཅྱིག་བངས་པ་ཡྱིན་ནའང་སོར་འབུམ་ ༡༤ ཡང་ན་ སོར་འབུམ་ ༡༥ ཞྱིག་མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོ
ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་རསེ་ལ་བགསེ་ཡོལ་གྱི་ཐབོ་ཐང་ཡང་ད་ེའད་ཞྱིག་མ་གཏོགས་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་
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སོང་ཙང་ང་ཚོས་མར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ལ་དཔགས་པའྱི་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་ནག་པ་ོབདེ་ཀྱི་རདེ། ང་ཚོར་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེརགས་ཙམ་ཞྱིག་གོས་ཚགོས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་སན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་མདེ་པ་སོང་ཙང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་
བ་རྒྱུ་ནག་པ་ོའདུག་ཟརེ་བ་དའེང་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་ང་ཚསོ་ལྟ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གནད་དོན་དེའྱི་སང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་བར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བལ་ཡུལ་འཇ་ོལ་ནེལ་ལ་སྔོན་མ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཤེས་སོང་ངམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། འདྱི་སྐོར་ངས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་རྒྱུ་བྱུང་
མ་སོང་། ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་མྱི་ད་ེབལ་ཡུལ་ནས་ཕྱི་ལ་བསོ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ག་ོམོང་། དེའྱི་རེས་ལ་
མྱི་ད་ེཚུར་སེབས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད། བུ་ལོན་ད་ེདག་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད་དམ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤེས་མ་སོང་། རེས་ལ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་ནས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཀ་ོལྱི་གྷལ་ལ་ལ་ོབརྒྱད་དགུའྱི་སྔནོ་ལ་རྒྱ་གར་ལག་པར་དངུལ་ཤོར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་
གསུངས་སོང་། དེར་ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་བལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ོསྣང་བེད་དུས་འདྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་
དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། མཉམ་འབལེ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་འག་ོསྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་
རདེ། ཚང་མ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོསེལ་རང་བས་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚརོ་ཡྱིག་ཆ་བརྟན་པ་ོད་ེའད་རག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གལ་ཏ་ེཨ་
ཤོམ་ཞྱིག་ (Erode) ལ་འཚངོ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། (Coimbatore) ལ་འཚངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། ཕ་གྱིར་ཉ་ོ
མནན་དང་མཉམ་འབེལ་དབར་ན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དེ། ཤོག་བུའྱི་སང་ལ་བྱིས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། རེས་མ་འདེད་
ཁུངས་འད་པ་ོམེད་པའྱི་འཚོང་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཕྱིན་བསྡད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་རེན་པས་ལོ་བརྒྱད་
དགུ་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་ལ་ཨ་ཤོམ་མང་པ་ོཞྱིག་བཙོང་ནས། རེས་སུ་ཁུངས་མ་འཁོལ་ནས་དངུལ་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་ག་ཚོད་རག་ཡོད་མེད་ཤཤེས་མ་སོང་། ཕལ་ཆེར་ལས་བསྡོམས་ནང་དུ་འནོད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། 
གཞན་པ་ཤེས་མ་སོང་། ཤོག་བུ་ད་ེརག་པ་ཡྱིན་ན་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 ད་ེནས་བྷུན་ཏར་སོབ་གྲྭའྱི་ས་ཆ་སྐོར་རེད། སྔོན་མ་སྐུ་ང་ོརྱིན་ཆེན་མནའ་འགོ་ལགས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་
པའྱི་སྐབས་སུ་སོར་ (Crore) ༥་༥ དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡་་་༢༠༠༢ ནས་སོར་ (Crore) ༤་༥ ལ་རག་ཡདོ་རདེ་གསུངས་པ་
ད།ེ མ་གནས་ག་ཚདོ་སྤྲད་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་ང་ོམ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེདག་ལ་ལྟ་
དུས་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་རང་གྱི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་སྡོད་ནང་བཟོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ས་ཆའྱི་བེད་སོད་གཏངོ་སྟངས་ལ་འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Land Utilization) དེར་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་
མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ། དངསོ་གནས་བས་ན་མ་ས་ོགོང་ནས་བདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་ས་ོསྔནོ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྟབས་
བད་ེབ་ཡོད་རདེ། མྱི་ཆ་ཚང་སོས་ནས་ནང་མྱི་ཆགས་ཚར་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཕ་གྱིའྱི་མྱི་མང་ད་ེཚ་ོལའང་ནག་
མྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གསར་པ་སེབས་ནས་སྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་གཏངོ་གྱི་རདེ་དགོངས་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གསར་
པ་སེབས་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་གསུམ་སེབས་ནས་ཞུས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་ཁེད་རང་ཚརོ་བེལ་བ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་ན། 
ང་ཚོས་ནང་པ་བག་ོབཤའ་རྒྱག་དགོས། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་། ཁེད་རང་ཚོའྱི་ས་གནས་མྱི་མང་། མ་ན་ལྱི་ཁུལ་ནས་
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ཐོབ་ཐང་ཡོད་མནན་བཅས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས། གང་ལྟར་ཕྱིས་སུ་རྒྱན་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་མ་སོང་དང་། དང་པ་ོ
བྱུང་མ་སོང་ཟརེ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མདེ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་གདའ། མྱི་མང་ནས་ཀང་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ནང་སྱིད་ནས་ཀང་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཟརེ་ནས་ནང་སྱིད་ཀྱི་ལས་བདེ་ཕར་བཏང་ནས། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་། མ་ན་ལྱི། བྷུན་ཏར་ལ་ཐབོ་ཐང་ཡོད་མནན་
ས་གནས་ནས་མྱི་ཆ་ཚང་འཛོམས་ནས་རྒྱན་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གེང་སོང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ནང་པ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་བཞག་པ་ད་ེཚད་ལྡན་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། སྐབས་ད་ེདུས་གོག་གྱི་ (Transformer) ད་ེ
བསར་ཡོད་པ་མ་རདེ། (Transformer) ད་ེབསར་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ། འདྱི་བསར་ཚར་སངོ་ན་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟེར་དུས། ན་ོཚོར་བེལ་བ་ཞེ་དག་ཅྱིག་འདུག དེ་ནས་བགོ་བཤའ་སྔོན་ལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚོས་ཁྲུས་ནང་དང་
གསང་སདོ་ད་ེཚ་ོསྔནོ་ལ་བཟ་ོཡྱིན་བསོ་ཤྱིག ད་ལྟའང་ཞེད་སྣང་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྙོག་ག་མ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་
ཞྱིག་བརྒྱབ་བསྡད་ཡོད། ཧབོ་ད་ེན་ལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་ནས་སྡདོ་ནང་བཟ་ོདུས། ང་ཚསོ་སམ་པ་ོ
དང་ཡག་པ་ོབས་ནས་བསྡད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཡས་གཡོན་གྱི་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚོས་སྔོན་མ་སོབ་གྲྭ་རེད། ད་ལྟ་སྡོད་ནང་
བཟསོ་འདུག དརེ་བཀའ་འཁོལ་ཡདོ་མདེ་སྐོར་མངའ་སྡ་ེགཞུང་ལ་ཞུས་ན། ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའྱི་སྱི་ཁབ་བོན་ཆེན་
མཇལ་བའྱི་སྐབས་ལའང་ས་ཆ་དེའྱི་གནས་སྟངས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་རེད། དཀའ་ངལ་གང་འད་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ནག་ནག་རདེ་མ་གཏགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྟོན་ཉེས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་།  ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་སན་ར་ 
(Vetiver) ཟརེ་བ་ད་ེའདེབས་ལས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ར་སསོ་ཉ་ོརྒྱུ་དང་ད་ེདག་ཚང་མ་ (Tamil Nadu) ཡྱི་ཚངོ་
ཤག་ཅྱིག་དང་འབེལ་བ་བས་ནས། ཚོང་འདྱིའྱི་ལམ་ལུགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། སན་ར་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞྱིང་པར་མར་
བཏབ་བཅུག ཐོན་ཁུངས་གང་ཡོད་པ་ད་ེཉ་ོམནན་དེས་ཉ་ོའགོ་རྒྱུ། འདྱི་སན་རའྱི་སང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། མེ་ཏོག་གྱི་སང་
ལའང་ཡོད་པ་རེད། སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། ར་སོས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ནོང་རང་ཚོས་སྤྲོད་ཡོང་གྱི་རེད། རྱིན་གོང་དེའང་
གཏན་འབེབས་བདེ་འག་ོཡྱི་རེད། རསེ་མ་སྟནོ་ཐོག་རྔ་བའྱི་སྐབས་སུའང་ན་ོརང་ཚ་ོཡོང་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་སལོ་འདྱིག་
སྱིར་བཏང་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ནང་སྱིད་ཀྱི་ས་ོནམ་ཚན་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ན་སང་བསམ་འཆར་ཞྱིག་ག་ར་ེའདོན་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། སྟོན་འབས་མྱི་འད་བ་ར་ེརརེ་ཞྱིང་པའྱི་མཐུན་ཚགོས་འད་པ་ོཞྱིག 
སྟོན་ཐོག་དེ་ག་རང་འདེབས་ལས་བེད་མནན་གྱི་མཐུན་ཚོགས་འད་པོ་ཞྱིག རྒྱ་གར་གྱི་ཁྱིམས་ནང་ལ་ (Farmer 

Producer Organization) ཟེར་བ་ད་ེརེད། དེ་འད་འཛུགས་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའད་ཞྱིག་མ་
འཛུགས་སྔོན་ལ། དང་པ་ོས་གནས་སོ་སོར་མཉམ་འབེལ་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་ད་ེདག་གྱིས་ལས་ཀ་འདྱི་བེད་ཐུབ་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིང་པ་ཚའོྱི་ཐནོ་སེད་ད་ེཚ་ོཁོམ་ར་ལ་སེལ་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སན་ར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ལ་ོ ༡ ལ་ཐོན་ཁུངས་ག་ཚོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེར་མཉམ་འབེལ་གྱིས་འགན་བངས་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་གྱིས་
ཞྱིང་པ་ག་ཚོད་ལ་འདེབས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དེར་ཚད་ཅྱིག་བཀག མཉམ་འབེལ་གྱིས་ཡར་བསྡུས། ད་ེནས་ནོང་
ཚོར་ཕར་ཚོང་རྒྱུ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མཉམ་འབེལ་གྱི་ནུས་པ་དེའང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ། གལ་ཏ་ེཚོགས་པ་གཞན་པ་
ཞྱིག་འཛུགས་ཡོང་ཡོང་བ་ཡྱི་ན། འདྱི་འད་པ་ོམང་པ་ོཆགས་ན། ང་ཚོར་འདྱིའྱི་དགོས་མན་ོཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེཚོའང་
བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག གལ་སྱིད་ཞྱིང་པའྱི་མཐུན་ཚོགས་ཤྱིག་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དང་པ་ོམོན་
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གྷ་ོལ་འཛུགས་རོགས་ལབ་པ་ཡྱིན། ག་ར་ེབས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། མོན་གྷ་ོལ་ཨ་ེཀར་ ༡,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་ཨཱམ་
བཏབ་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཨ་ེཀར་ ༡,༠༠༠ གྱི་ཨཱམ་ཐནོ་སེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཨ་ེཀར་ ༡,༠༠༠ འདབེས་སའྱི་ཞྱིང་པ་
ད་ེཚའོྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་བཟསོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ཨཱམ་འཚངོ་ས་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མར་མཐུན་རེན་ག་ར་ེབས་ནས་སརོ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད། བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་དང་པ་ོདེར་བོས་ཤྱིག གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚོས་སྟོན་འབས་གཅྱིག་ཕོན་ཆེན་པ་ོསྟོན་གྱི་འདུག འདྱི་
ཟེར་ཡོང་དུས། ཡང་ཨཱམ་འདྱི་ཡྱིན་རྒྱུ་ (Alphonso) རེད། (Alphonso) ཟེར་བ་འདྱི་ཤྱིང་ཏོག་གྱི་རྒྱལ་པ་ོཡྱིན་ཟེར་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཕ་གྱིར་བཏབ་བཞག་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། (Alphonso) རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། (Ratnagiri) ཡྱི་ 
(Alphonso) རདེ། ཁོམ་ར་ལ་ཞ་ེདག་འགྱིམ་གྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྔནོ་མ་འདབེས་མནན་དསེ་ (Ratnagiri 

Alphonso) ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡྱིན་ཟརེ་ཡོད་ཀྱི་རདེ་པཱ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཨ་ེཀར་ ༡,༠༠༠ བཏབ་ཡོད་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད།ེ 
གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟར་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་དགསོ་པ་དེ། 
རྒྱུ་མཚན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ (Vetiver) འད་པ་ོཡྱིན་ནའང་། (FPO) བཙུགས་དང་མ་འཛུགས་
ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཞྱིང་པར་ན་ེསང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་རང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ངས་གོང་དུ་
ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ོནམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེབ་ད་ེསན་ར་འདབེས་ལས་སང་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་
བ་ད།ེ (Vetiver) ད་ེགཅྱིག་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚསོ་བོད་སན་ཤཤོད་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཆ་ེབས་གནམ་གཤྱིས་
བསྱིལ་ས་ལ་མ་གཏོགས་ས་ེཡྱི་མེད་པའྱི་སྣང་བ་ཞྱིག་ཤཤར་བསྡད་ཀྱི་འདུག ན་ཚ་ལ་དབ་ེབ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ན། ཚ་གང་གཉྱིས་
ལ་དབ་ེབ་འབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཚ་གང་གཉྱིས་ཀྱི་སན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚ་བ་ཡོད་ན་
འཇོམས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་བ་ཡོད་ན་དོད་ཡར་འཕར་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ 
(Siddha) དང་ (Unani) ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ལྷ་ོཕོགས་ཀྱི་སན་རདེ། (Unani) ད་ེན་ཆེས་གཞྱི་ར་བཞག་པའྱི་སན་རེད། ལག་
ལེན་བསྟར་ས་ཡོད་ན་མེད་ན་ (Kerela) ནང་ལ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་སན་ར་ཚང་མ་གནམ་གཤྱིས་དདོ་སར་འདབེས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གནམ་གཤྱིས་གང་ས་ནས་ཉ་ོདགོས་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། གནམ་གཤྱིས་དོད་སར་བཏབ་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་གྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལའང་གནམ་གཤྱིས་དོད་སར་སེ་
རྒྱུའྱི་སན་ར་ད་ེཚ་ོགནམ་གཤྱིས་དོད་སར་བཏབ། གནམ་གཤྱིས་བསྱིལ་སར་ཡོད་པའྱི་སན་ར་ད་ེཚོ་གནམ་གཤྱིས་བསྱིལ་
སར་བཏབ་ནས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སང་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ནུས་པ་འཐནོ་ཐུབ་ཀྱི་
མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགོས་རེད་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ར་ེབ་བཟང་ས་ནས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ག་སྱིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ནས་ལས་ཀ་འདྱི་འག་ོཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་
བདུན་བརྒྱད་དགུ་བཅུའྱི་ནང་ལ་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པ་ོའག་ོཐུབ་ན་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ལྟ་འདྱིར་ཨང་ཀྱི་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ཡོང་འབབ་བག་ོའགེམས་ཐེངས་ ༣ བས་ཡོད་པ་དང་། སོར་
འབུམ་ ༡་༣༥ བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡདོ། འདྱི་ཨ་ེཀར་ག་ཚདོ་ལ་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡདོ་པ་རདེ། ཞྱིང་པ་ར་ེརརེ་རདེ་དམ། ད་ེ
ཚ་ོཚང་མར་ལྟ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་མ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་འབུམ་ ༡་༣༥ དརེ་ཞ་ེདག་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་
རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཨ་ེཀར་ག་ཚདོ་བཏབ་འདུག ཞྱིང་པ་ར་ེརརེ་སོར་འབུམ་ ༡་༣༥ བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་ཡོད་རེད་དམ། 
ཁོན་ཡོངས་ནས་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཞུས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ེམེད་
པ་ཡྱིན་ན། ཡང་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་དེ། ན་སང་རང་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་པ་ཡྱིན། 
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ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བསྟན་འཛནི་སང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་ཡོད། འདྱི་འག་ོ
བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན། ཀུ་ཤུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ལོའ་ིརྱིང་ལ་ཨ་ེཀར་ ༡༠ ཡྱི་བོགས་མ་
ཞྱིག་བཏང་། དེར་དངུལ་འབོར་དང་ཆ་ཚང་གཏན་འནལེ་བ་བས། ཞྱིང་པ་ལ་ཡོང་འབབ་ཡོད་ཡོད་པ་རདེ། སོན་ད་ེདག་ཚངོ་
ལས་བདེ་མནན་གྱི་ (Company) དསེ་སྤྲད་རྒྱུ་བས་ནས། གས་ོསོང་དང་འདབེས་ལས་ད་ེང་ཚསོ་བས། ཉ་ོརྒྱུ་དའེང་ནངོ་་
ཚསོ་ཏག་ཏག་ཉོས་ནས། འདྱི་ལམ་ལྷོངས་ཏགོ་ཙམ་བྱུང་ན། ང་ཚོས་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞྱིང་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལམ་ལྷོངས་ཡག་
པ་ོབྱུང་ན། བསྟན་འཛནི་སང་དུ་ས་ོནམ་འདབེས་ལས་བདེ་ལདོ་པའྱི་ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༣༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་
ས་ཆ་ཨ་ེཀར་ ༡,༠༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལ་ོཡག་པ་ོབྱུང་ན། ལ་ོརསེ་མ་ཨ་ེཀར་ ༣༠ རདེ། དའེྱི་རསེ་
ལ་ཨ་ེཀར་ ༣༠། འདྱི་རེས་ལ་ཨ་ེཀར་ ༣༠ བས་ནས་ལ་ོ ༤ ཙམ་ནང་ལ་ཨ་ེཀར་ ༡༠༠ ལ་ཀུ་ཤུ་འདེབས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་
རྒྱག་གྱི་ཡོད། ཀུ་ཤུ་འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་འཛིན་སང་གྱི་ཞྱིང་པ་ད་ེཚོས། དངོས་གནས་བས་
ན་ས་གནས་དརེ་ (Kiwi) སྟོན་ཐོག་ཡག་པ་ོསེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ན་ོརང་ཚོའྱི་ (Kiwi) ད་ེབཟས་
མོང་། (Kiwi) གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞྱིམ་པ་དང་ཡག་ག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གས་ོསོང་བེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོབོད་པ་ཚོས་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཤཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག (Kiwi) འདྱི་ས་ེཡོང་དུས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ས་ེཡོང་གྱི་རདེ། རྒུན་འབྲུམ་ནང་བཞྱིན་མ་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་སེ་ཡོང་གྱི་རེད། སེ་ཡོང་དུས་འབས་བུ་ཆེ་བ་ད་ེའཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཡས་
གཡོན་དུ་ཡོད་པའྱི་འབས་བུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེཚ་ོའགོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ད་ེཆེན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོ
ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པས་ག་ཚོད་སསེ་ནའང་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ཆུང་ཆུང་མ་གཏོགས་
ས་ེཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེང་སང་ཁོམ་ར་ལ་ (Kiwi) རྐང་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༣༠།༤༠ ད་ེའད་ལེན་གྱི་འདུག་ག ད་ེཡྱིན་
དུས་སྔོན་མ་བཏབ་བཞག་པ་ད་ེཚོའང་འཕྲ་ོབརླག་མ་གཏོང་རགོས་གྱིས། ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་པ་ོགཏོང་
རགོས་གྱིས། ད་ལོར་ (Arunachal) འག་ོམ་ཐུབ་པ་རདེ་མ་གཏགོས། སྐབས་ད་ེདུས་ (Kiwi) གྱི་ལས་འཆར་གསར་པ་
ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་། (Vetiver) དང་འད་བའྱི་གནས་སྟངས་གཞན་
པ་ད་ེའདའང་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་ཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་བཏང་ས་ོ
ནམ་སང་ལ་ཤོད་དགོས་བྱུང་ན་མང་པ་ོཞ་ེདག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ་རདེ། གང་ལྟར་སའྱི་སང་ལ་ཉྱི་མ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཉུང་བ་འཕོག་གྱི་
ཡོད་ནའང་། ད་ེཙམ་གྱིས་བཞའ་ཚན་གཟུང་རྒྱུ་དང་། སའྱི་འོག་གྱི་ར་རམ་པ་ཟེར་བ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། (Vetiver) ད་ེསན་
རའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་དུས་ར་རམ་པ་དང་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་སེས་བཅུག་གྱི་མེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ་པཱ། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ས་བཅུད་ད་ེ
སན་ར་རང་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཞྱིང་ས་ལའང་ཕན་གྱི་ཡོད་ས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེ
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་ལམ་སལོ་ཡདོ་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ེནས་ཚོང་ལས་ནང་ནས་ཐད་ཀར་ཉ་ོའགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྟོན་ཉེས་ཡོང་ས་མ་རེད་ཅེས་
གསུངས་པ་དེ་རེད། སྟོན་ཉེས་ཟེར་བ་དེ། སན་ར་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནའང་དེར་སྟོན་ཉེས་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། སན་ར་རང་
ལའང་གནོད་སེལ་མནན་གྱི་འབུ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནད་འབུ་འད་མྱིན་ཡོང་རྒྱུ། ཡང་སན་ར་བཏབ་པ་ཡྱིན་ན་
རསེ་མ་སྟོན་ཉེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་ནས་ལེན་དེའང་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། གང་རདེ་ཅ་ེན། སན་ར་ས་ོས་ོ
ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཕལ་ཆེར་ནང་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ག་ོནོར་
ཐེབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་
གསུངས་སོང་། སོ་སོས་ཡྱིན་ནའང་དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད། བོད་མྱི་ས་བརྟན་སྱིད་བྱུས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ 
(Tibetan Rehabilitation Policy) ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཡོད་དུས། ས་ོསོས་ད་ོསྣང་བས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་
གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གེང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཚོར་སོང་། དང་པ་ོདེ། སྱིར་བཏང་གཞྱིས་ཆགས་ནག་གནས་རྒྱུའྱི་
དུས་ཡུན་དརེ་ནས་ལནེ་ཡདོ་ད།ེ དུས་ནམ་ཞྱིག་དགསོ་པ་བྱུང་ཚ་ེརྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཡར་བཞེས་རྒྱུའྱི་བདག་དབང་ཡདོ་པ་
གཅྱིག་དང་། གཉྱིས་པ་དེ། གཞྱིས་ཆགས་ནག་གྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཆོག་དང་མ་ཆོག་སྐོར་འནོད་འདུག 
བས་ཙང་མ་འོངས་པར་སྱིད་བྱུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། བསར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། 
གནད་དནོ་འདྱི་གཉྱིས་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་པ།  
 ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ད་ེའདའྱི་བསར་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ཟྱིན་བྱིས་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱིམས་དོན་མནས་པ་
ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་བཞེས་རྒྱུ་དང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་གྱི་དུས་དེབ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ (JNU) 

སོབ་ཟུར་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་རོམ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ (Tibet Justice Center) གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པའྱི་དེབ་ཅྱིག་བཏོན་
གནང་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སང་ཤེས་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་རང་བཞྱིན་འདྱི་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པའོ་ིདགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ས་ོསོའ་ིངོས་
ནས་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་གྱིས་ཞུ་བད་ེཔ་ོམེད་ན། མ་གསུངས་ནའང་འགྱིག་གྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་མ་ ༢ ཙམ་ལྷག་འདུག དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དརེ་བསམ་བ་ོགཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་
དང་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ལ་ཕབེས་བསྡད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་ལགས། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་
བནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསེ་རྱིག་བཀའ་བནོ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སལོ་མ་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ ན་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་
ལྟར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། སཾ་བ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་ལ་
སན་ཞུ་ད་ེཕུལ་འདུག སན་ཞུའྱི་ནང་ག་ར་ེབྱིས་འདུག་ཅ་ེན། ང་ཚོས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཆོད་གན་བས་པ་ཡྱིན། རྒྱུགས་སྤྲོད་
གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བདེ་གཏན་འཇགས་འཇགོ་དགསོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག སན་ཞུ་དརེ་མཚན་རྟགས་
སནོ་མནན་མྱི་གངས་ ༩ བྱུང་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་ཚབ་ཀྱི་མཚན་ལ་ཚ་ེརྱིང་ཆསོ་སནོ་འནོད་འདུག ན་སང་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཐོག་མར་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཚ་ེརྱིང་དཔལ་མོ། བུ་མ་ོཡྱིན་ནམ་དཔལ་མ་ོཡྱིན་ན་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། 
དའེྱི་རསེ་སུ་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས་ས་ཾབ་ོཊས་ཚ་ེརྱིང་འཕགས་མ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་ངས་ན་སང་རྒྱས་
ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཞུས་ཡོད་པས་བསར་དུ་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། འདྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཆགོ་གྱི་མེད་པ་ཞྱིག་རདེ།  
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༡ ལ་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛནི་བསྟན་འཛནི་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་སོབ་སྱི་ལྔ་
ལ་ཕག་བྱིས་བཏང་ནས་འགེངས་ཤོག་འདྱི་བསྐུར་འདུག ཆོད་གན་གནང་མནན་ཚང་མས་འགེངས་ཤོག་འདྱི་འཐུས་ཚང་
བཀང་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་གཏོང་དུ་ཕེབས་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མང་ཆ་ེབས་འགེངས་ཤོག་ལ་
མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་ཕེབས་འདུག ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མང་ཆ་ེབར་རག་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚ་ེརྱིང་ཆསོ་སོན་
ལགས་ཕེབས་མྱི་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་མ་ོའནདོ་འདུག ཡང་བསར་ཚུལ་ཁྱིམས་དཔལ་མ་ོལགས་ཀྱིས་ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༨ ཉྱིན་སན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག སན་ཞུའྱི་ནང་དུ་ན་ོརང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་དང་། ལས་བདེ་
དུ་བསྐ་ོགཞག་བེད་དགོས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཡྱིག་རྒྱུགས་མ་གཏངོ་བར་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་སྐོར་འགེལ་
བཤད་ཆ་ཚང་བསོན་གྲུབ་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་བསྐ་ོགཞག་བེད་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིག་
རྒྱུགས་གཏོང་དུ་ཕེབས་རོགས་གནང་རག་སྱིད་པ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་འདུག ན་ོརང་ལ་བུ་ཕྲུག་གཉྱིས་ཡོད་པ་
ལས་གསུམ་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ད་ེགཉྱིས་ཐགོ་མར་མ་སུ་རྱི་གཏན་སོབ་ (CST) ལ་འདུག དའེྱི་རེས་སུ་ན་ོམོས་ར་ེའདུན་ཞུས་
པ་ལྟར་སོབ་སྱི་ཐགེ་མཆགོ་ཚ་ེརྱིང་གྱིས་རོགས་པ་གནང་ནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་ལ་སོབ་འཇུག་གནང་འདུག རོགས་པ་
བདེ་མནན་ད་ེསོབ་སྱི་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་ཞྱིག་ཀང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་རསེ་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ངས་
ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མདརོ་བསྡུས་ན། མ་ོརང་ལ་ག་ོསྐབས་ད་ེཕུལ་འདུག མོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ནང་སན་ཞུ་ད་ེ
ས་ཾབ་ོཊར་ཕུལ་འདུག་མ་གཏོགས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་མྱི་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཡྱི་ཞུ་སན་ད་ེ
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་དང་། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འགན་འཛིན་བཅས་ལ་ཕུལ་འདུག དེའྱི་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་
ཚང་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ས་ཾབ་ོཊར་འགན་བཞསེ་སྟངས་དེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་
བདེ་ས་ོཐ་དག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་བྱུས་གང་ཡང་གནང་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་ཞུས་
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ན། ངས་ཐོག་མར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁེར་བའྱི་སྐབས་སུ་སེམས་པའྱི་ནང་དུ་དངངས་སྐྲག་ཏོག་ཙམ་སེས་
བྱུང་། ཤེས་རྱིག་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཡྱིན་ནའང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་འག་ོཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེནས་
ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་དང་། ལས་བེད། སྣ་ེལེན་མ་བཅས་ཆ་ཚང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་མནན་དང་། ཁུར་ཉམས་ལེན་
གནང་མནན་གྱི་གཞོན་སེས་ཡྱིན་པ། སོབ་སོང་ཡོད་པ། སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེས་ནས། 
ཤེས་ཡནོ་ལྷན་ཆགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་སྐབས་སུ། ཤེས་ལྷན་ཚགོས་གཙ་ོདག་ེབཤསེ་ལྷག་རྡརོ་ལགས་དང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ངའྱི་སེམས་ལྷདོ་ཤྱིག་ཤྱིག་ཕྱིན་སོང་། གང་ལགས་ཞུས་ན། ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆ་ེནས་
སྣ་ེལེན་མའྱི་བར་གྱི་ལས་བདེ་ཚ་ོཧ་ལས་པའྱི་སེམས་འཁུར་ཆནེ་པ་ོའདུག མཚམས་རརེ་ནརོ་འཁྲུལ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
ཤོར་གྱི་རེད། ཚང་མ་སངས་རྒྱས་ནྱི་མ་རེད། མྱི་རེད། སུས་ཡྱིན་ནའང་ནོར་འཁྲུལ་ཏོག་ཙམ་ཤཤོར་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
ཁོན་ཡོངས་ནས་ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཚ་ོབསྔགས་བརོད་ཞུ་འསོ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ན་སང་ཤེས་རྱིག་འགན་འཁེར་མནན་དེས་ལས་བེད་ལ་ལྟ་སྟངས་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་བེད་སྟངས། སྐུལ་སྟངས་
འདྱི་འད་རདེ་ཅསེ་ལམ་སྟནོ་ཞ་ེདག་གནང་སོང་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ངས་འཛནི་སོང་བདེ་སྟངས་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏ་ེངས་ལས་འགན་ད་ེའཁེར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པའྱི་ཐ་ེཚོམ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ངས་
ཐགོ་མ་ཉྱིད་ནས་ནས་ལེན་བེད་ཀྱི་མ་རེད། ངས་ལས་འགན་འཁེར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་ནས་ནས་ལེན་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ཕག་རགོས་བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཀང་ད་ེའད་དགངོས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སབོས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འགན་འདྱི་བཞེས་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག ན་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ང་ལ་བཀའ་སོབ་འདྱི་གནང་སངོ་། དཔ་ེ
ཡག་སར་བལྟ། མར་མ་བལྟ་གསུངས་པ་རདེ། ངའྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་ག་ོབུར་དུ་ཕ་མ་དྱིན་ཅན་གྱིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བ་
ཆུ་འཐུང་མྱིག་ཡར་བལྟ།། བོང་བུ་ཆུ་འཐུང་མྱིག་མར་བལྟ།། ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེཁ་ལྷམ་མེར་ཤཤར་སོང། ད་ེདན་གས་ོབཏང་
བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་མའྱི་བཀའ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏ།ེ སོབ་སྱི་དང་། དག་ེརྒན། སོབ་
ཕྲུག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱིག་ཡར་ལྟ་དགོས་རེད། མར་མ་བལྟ་ཟེར་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་སོབ་ཕབེས་པ་ད་ེདང་། 
ཕ་མས་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ད་ེཚ་ོདན་གས་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ནུས་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་དེ། བུད་མེད་ལ་ནུས་པ་ཞྱིག་ ༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་
ནས། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ནག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རགོས་གནངོས།༽ ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ངས་
སྡོད་དགོས། ༼ཚོགས་གཙོ་མནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ཚར་སོང་ངམ།༽ ཚར་བ་བེད་དགོས། 
༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལན་འདེབས་བ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་
གནང་།༽ འགྱིག་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  

 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་ཞེ་དག་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་དརེ་ལན་ཞྱིག་ལྷག་བསྡད་འདུག རསེ་ཀྱི་དྱི་བ་གཉྱིས་དརེ་ལན་བསྡུས་ནས་འབུལ་ཆགོ་པ་ཞུ། ང་ཚསོ་ ༢༠༡༤ 
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སྱིད་བྱུས་ (Tibetan Rehabilitation Policy 2014) དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བསར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་
སྡདོ་ཀྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དརེ་ནས་ལནེ་བས་པ་ཡྱིན་ན། བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་འཇ་ོལ་ནེལ་དང་། ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་གནད་དོན་སྐོར་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་
རདེ། འཇ་ོལ་ནལེ་འདྱི་ཁོན་བསྡམོས་སོར་འབུམ་ ༨༨ ཀྱི་གནད་དནོ་རདེ་འདུག སོར་འབུམ་ ༨༨ ནས་སརོ་འབུམ་ ༦༢ ལྷག་
ཙམ་ཞྱིག་བཟ་ོགྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་རྱིས་བསུབས་བཏང་འདུག སོར་འབུམ་ ༨༨ 
ནས་སོར་འབུམ་ ༦༢ འཐེན་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོས་ད་ེསོར་འབུམ་ ༡༦ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཕྲོས་སོར་འབུམ་ ༡༦ ཡོང་
བསྡད་དེར་ད་ོབདག་གྱི་ས་ཆ་ཚུར་བངས་ནས། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ཡྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་མཇུག་སྣོན་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཀ་ོལྱི་གྷལ་གྱི་མཉམ་འབེལ་སྐོར་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕ་གྱིའྱི་རྒྱ་གར་དེར་ན་ལུད་ཤཤོར་བ་རེད། ན་ལུད་
ཤོར་ནས་རྒྱ་གར་བ་ཨ་ཤོམ་ཉ་ོམནན་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ། (Liquidate) བས་རེད་ཟེར་
དུས་ (Bankruptcy) གང་ལྟར་གོང་གུན་འོག་ནས་ཚོང་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། མཉམ་འབེལ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོར་དངུལ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་རྱིས་བསུབས་བཏང་ཟྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་བག་ོགེང་དང་། ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ནང་གསེས་ཀ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་འནན་སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༥ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅།ཤ།བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་།ཤལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
༡༢༠ དང༌ཤ༡༢༡ཤདགོངས་དནོ་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཤ༡༠ཤཔས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༦་་༌༡༧ཤགཙསོ་རྱིས་སན་ནག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་གྲུབ་
དནོ་སན་ཐ་ོསྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ཐོག་ཕུལ་བ་སན་སནོ་དང་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ཤ༢༠༢༡།༡༦།༡༠།༥༦ཤའནདོ་པ་སྣོལ་འཇགོ་གནང་བའྱི་འབྲུ་དནོ་ལྟར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སན་ཐོའ་ིནང་གསལ་
མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་པ་ནག་ལ་ཕག་བསྟར་ཇྱི་གནང་དང་།ཤལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་ཀྱི་སན་ཐོ་ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༩ཤཔའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་གནང་ཡོད་པ་ད་ེབཞྱིན་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་
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ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚསེ་ཤ༢༣ཤཉྱིན་འནདོ་ཡྱིག་ཆུང་གནང་འབརོ་ནང་གསལ།ཤཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
འགོ་ལས་བེད་རྣམས་ཉྱིན་ལྟར་ལས་བཅར་མ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་དག་རེན་པས།ཤད་བར་སན་ཐ་ོཆ་ཚང་བསྡུ་
རུབ་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་སན་ཐ་ོའབུལ་རྒྱུ་དུས་འགངས་སོང་བར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚུད་
འབུལ་ཆགོ་པ་ཞེས་པ་ལྟར་ཕུལ་འབརོ་བྱུང་མཚམས་ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་འབལེ་མཇུག་སངོ་གནང་ཕགོས་དང་།ཤབོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧༌་༌༡༨ཤལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་
ཆདེ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ཤ༡༡ཤཔ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་འབལེ་བའྱི་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇགོ་དགོས་
སུ་མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
༡ མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཤ༡༠ཤཔས་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༦༌༌་༡༧ཤགཙོས་རྱིས་སན་ནག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
ཞུས་པའྱི་གྲུབ་དནོ་སན་ཐ་ོབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ཤ༡༠ཤཔའྱི་ཐོག་
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ཤ༤༦ཤཔ་སན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་རྱིས་གཙང་དགོས་རྱིགས་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་མཇུག་སངོ་ཕག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་།ཤལན་འདབེས་གསལ་བཤད་བཅས་འནདོ་པའྱི་སན་ཐ་ོཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༩ཤ
པའྱི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་གནང་ཡོད་པ་འབུལ་འགངས་བྱུང་བ་ཟླ་བཞྱིའྱི་ནང་ཚུད་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་མཚམས་ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཆེད་དང༌།ཤགཙ་ོབ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧༌་་༡༨ཤལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཆེད་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ཤ
༡༡ཤཔ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ། 
༢ གོང་གསལ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ཤ༡༠ཤཔས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༦༌་་༡༧ཤ
གཙོས་རྱིས་སན་ནག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཇུག་སོང་ལག་བསྟར་ཇྱི་ཞུས་དང་འབེལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་མཐའ་
མའྱི་གྲུབ་དོན་དང་།ཤད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོཤ༢༠༡༧༌་་༡༨ཤལ་ོཡྱིས་གཙསོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐརོ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་བཅས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་ཤ༥ཤཔར་འབུལ་དགོས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མསོ་གསོ་ཆདོ་དུ།         བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན།  
 འདྱི་འཆར་ཅན་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མནན་ཡོད་ན་སྱི་འཐུས་ན་ 
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ཤས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། དུས་
ཚོད་འགོར་བ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དགོངས་པ་མ་ཚོམ་རོགས། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་
ཤྱིག་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འནོར་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་
སད་མེད་པ་ཆགས་པ་ད་ེགནད་འགག་འདྱི་ཚོར་ཐུག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེསྔའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ད་
ལྟའྱི་བདེ་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
 མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་རེད། ད་ེཚའོྱི་ལས་དནོ་ལ་ང་ཚོས་མཇུག་སངོ་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་དུ་གནང་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ནན་པ་ོགནང་ནས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཐག་
ཆོད་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་ཞུ་ངས་དགོས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་དེ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་
དགུ་པ་དང་བཅུ་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ། སངེ་ལོར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་
ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསོབ་བཙུགས་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཆགས་ཕྱིན་ཚར་ཡོད་པ་རེད། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འབེལ་
བའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཚུང་འཛུགས་དགོས་འདུག་ཅེས་གྲུབ་ཐནོ་སན་ཐ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་བཏོན་ཡོད་
པ་རེད། སན་ཐ་ོདང་པ་ོད་ེབཏནོ་ནས་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོགཅྱིག་གྱི་གོང་ལ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་
ཚགོས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེསེབས་པ་རདེ། དེའྱི་རེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཚང་མས་
གསལ་པ་ོཤེས་པ་ད་ེརེད། ད་ེབཞྱིན་སན་ཐ་ོའདྱི་མཇུག་སངོ་གནང་ཆདེ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ པའྱི་
ཟླ་མཇུག་ལ་འབུལ་དགོས་པ་དའེང་ཟླ་བ་བཞྱི་རྱིང་འབུལ་ཐུབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ། ཉ་ེཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ 
ཉྱིན་འནོད་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཡྱི་གེའྱི་ནང་ལ་གསལ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གནད་འགག་གཙ་ོབ་ོ
དེ། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་བསྐོས་ནས་འདྱིས་ལས་དོན་བས་པ་དེར་གནད་འགག་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་ངེས་པར་དུ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་ལ། དེ་བཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་འདོག་འག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་
ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེསྔོན་བྱུང་འདུག དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་མྱི་ཤེས་ཏེ། སྡ་ེཚན་གཅྱིག་
གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། འདྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཆེས་མཐ་ོབའྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་གྱིས་
སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་ཁོད་ཚོས་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུག འདྱི་ག་ར་ེ
རེད་ཟེར་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མནན་དེར་གང་ཡང་མ་
གསུངས་བར། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་ཚོགས་གཏམ་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་འདྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ན་མ་ཐུག་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། རྱིས་ཁ་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པའང་ཡོང་སྱིད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་གཙང་མ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་པཱ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གེང་དགོས་མ་རེད། མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སྐབས་དགུ་པའྱི་སན་ཐའོ་ིནང་ལའང་ཐནོ་པ་རདེ། བཅུ་པའྱི་སན་ཐ་ོནང་ལའང་ཐནོ་པ་རདེ། ད་དུང་ཡང་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་
སན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཐོན་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། འདྱི་མ་ཐོན་ན་ཡག་ག་ཡོད་རེད་པཱ། ང་རང་ཚོས་ནོར་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གཅེས་སོང་ནང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། མཁེན་གསལ་རེད། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
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མཆགོ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་མཁེན་གྱི་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་ཀང་ང་ཚརོ་འགགོ་རནེ་མང་
པ་ོའཕྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པར་བརྟནེ་ནས་ད་ལྟ་སྔོན་མའྱི་གེང་སོང་ད་ེཚ་ོམེད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེརྱིང་མ་ཞུས་ན་ཞུ་ས་མྱི་འདུག 
 གཅྱིག་དེ། སྱིར་བཏང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་ངས་ན་སང་གེང་སོང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། མདང་
དགོང་འདྱི་ནས་དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟའང་ལན་ད་ེའབོར་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན། སན་རྱིས་ནང་ཡྱིན་ན། མང་
ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་འནོད་པའྱི་གཙང་ནེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ད་ེད་ལྟ་ཕུལ་ཚར་ཡོད་པ་རེད་
དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེར་ད་ལྟའང་ལན་འབོར་ཡོད་མ་རེད། ལས་རྱིམ་མཇུག་སྱིལ་བ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེ
ཚའོྱི་རྱིགས་སུ་འགྱུར་བ་ལའང་ཚོགས་པ་ས་ོསོར་རེད། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་སྡ་ེཚན་ད་ེཚོའྱི་འགན་
འཛནི་ལྷན་ཚགོས་སམ་ལམ་སྟོན་པ་འད་མྱིན་ནང་ལ་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེའྱི་འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ལའང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ད་ེདག་ལ་ག་ོབ་མ་ནརོ་བའྱི་ཐགོ་
ནས། ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་གནད་དོན་ད་ེཚ་ོཐོན་ཡོང་དུས་དེ་ཚོ་ལ་ཁུངས་སེལ་ར་སྤྲོད་བེད་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་
འདུག་ག ཁུངས་སེལ་ར་སྤྲོད་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ནས་ལམ་ན་ད་ེགཙང་མ་གཙང་རང་བཟ་ོབཞག་པ་ཡྱིན་ན་མ་
འོངས་པར་ག་ཚོད་རྒྱུག་རྒྱུག་རེད། འདྱིའྱི་གནད་དོན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ན་སང་ལམ་ཙམ་ཞུས་པ་ལྟར། སྔོན་མ་གཙང་ནེའྱི་
བརྒྱ་ཆ་མ་རེད། སྔོན་མ་ཚོགས་པ་སོ་སོའ།ི དཔེར་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་རང་གྱི་རོགས་
དངུལ་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་རེར་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་ཅྱིག་གྱི་ལམ་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༣་དང་ ༢༠༡༤ ཙམ་ལ་ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ཐགོ་ནར་འཚོགས་དུས། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱི་བཟ་ོབཅོས་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་
ན་ཐུག་ལ་ང་ཚསོ་མྱི་དགོས་པ་བས་པ་རེད། ད་ེནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་མྱིང་ད་ེ
ཕ་གྱིར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཉུང་ཉུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེནས་ཞུ་མནན་མྱི་
འདུག་དང་གསུང་མནན་མྱི་འདུག་རང་རང་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག སྔོན་མ་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛོད་
ནང་ལ་ཆག་ཡང་བས་ཡྱིན་པཱ། ངས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་གཉྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན། ང་ཚརོ་དངུལ་གང་
སེབས་པ་དེ་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་གྱི་བཀའ་འཁོལ་འོག་ནས་གང་ནའང་འནོད་ཆོག་གྱི་མེད་གདའ། ང་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་སྱིད་འཛིན་གྱི་ཡྱི་ག་ེད་ེའཁེར་ཤོག་ཟརེ་བ་ཡྱིན། ད་ེའཁེར་ཡོང་དུས་དནོ་དག་
ལ་ཡ་གྱི་ནས་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ག་པར་ཡོད་ནའང་དམྱིགས་ཡུལ་དེར་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་
བཞག་པའྱི་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོདང་ཐད་ཀར་ད་ེའད་གང་ཡང་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ད་ེ
ཚརོ་བརྟེན་ནས་དཔ་ེམཛདོ་ནང་གྱི་འབུལ་བབ་དེར་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་བེད་དགོས་སར་ནས་ཆག་ཡང་བས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ན་ོརང་ཚོས་འབུལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཆ་ཚང་འབུལ་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་རེད། འབུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེར་ཚང་
མས་དགོངས་བཞསེ་གནང་དགོས་རེད། མ་འོངས་པར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཀང་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་ད་ོནན་པ་ོ
གནང་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ལ་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡང་
འདོན་རྱིས་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ལོ་ད་ེཡར་ཞྱིག་སར་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། འདྱི་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡྱིན། གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་གནང་ན་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་དུས། སྔོན་མ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་པ་རེད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ བར་ཐག་ལ་ོགཅྱིག་ལ་རྒྱ་ནད་གཙ་ོབེད་པའྱི་ན་ཁུལ་ལ་འགོག་རེན་འཕྲད་ནས་ལྷག་པ་
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རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོག་པར་སེབས་ཡོད་རདེ་ཟརེ་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩། ༢༠༡༩༌༌༌༢༠། ༢༠༢༠༌༌༌༢༡། ༢༠༢༡༌༌༌༢༢ ཚར་བ་
རེད། ད་ེརྱིང་རོགས་པ་རེད། འདྱི་བར་དུ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་བས་ན། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་
བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའནོར་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་གྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་
བས་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་ད་ེད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་
འབོར་གནས་སྟངས་ཀྱིས་ཚར་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ མེད་པ་དང་། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ 
ཡང་མེད་པ་བས་ནས། དོན་དག་གོང་དུ་སྔོན་གེང་ནང་ལ་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཆདེ་" ཟརེ་བ་དརེ་ "རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩" དང་། ད་ེནང་
བཞྱིན་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ་ "གཙོ་བོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༧༌༌༌༡༨" ཟེར་བ་དེར་ "རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌ ༌༡༩" དེ་བཞྱིན་དོན་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ "དེ་བཞྱིན་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༡༧༌༌༌༡༨" ཟརེ་བ་དརེ་ "རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩" བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐ་ོདེར་ལ་ོསྔནོ་མར་མཇུག་གནོན་མ་
བྱུང་ན། ལ་ོགཞུག་མར་ཡོང་བཞྱིན་པ་རདེ། ང་རང་ཚརོ་ག་ཚདོ་ཐག་ཉ་ེབ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ེཙམ་གྱིས་གཙང་མ་བདེ་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་རྱིས་ཞྱིབ་བས་དང་མ་བདེ་གནས་སྟངས་བལྟས་ན། འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་ད་དུང་རྱིས་ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་བསྡད་
ཡོད་པ་རདེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ དང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ལྷག་བསྡད་དུས་ཚར་ཡོད་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་
དུ་ དཔེར་ན། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནག་དང་། རང་སོང་སྡ་ེཚན་ནག་འགའ་ཤས་ལ་ལ་ོགཉྱིས་རའེྱི་མཚམས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོགཉྱིས་ར་ེགསུམ་རེར་མཉམ་དུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། "ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལ་ོཡྱིས་གཙསོ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའྱི་" བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་མར་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཐ་ོགཞུང་འདྱི་བངས་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་པ་
ག་ཚོད་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་ཚར་བ་ག་ཚདོ་རེད་འདུག གཅྱིག་ལྟ་ཡོང་དུས་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོར་
རྱིས་ཞྱིབ་བེད་མ་ཚར་བ་ཞྱིག་ཡོད་ན། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་པཱ། དེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ལོ་
གཅྱིག་ཡར་བསྣན་ན། ང་ཚ་ོག་ཚོད་ཉག་ཉ་ེརུ་འག་ོཡྱི་རེད་ལ། སྔོན་མའྱི་རྱིས་རྙོག་ད་ེཚ་ོཚུར་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་སངོ་ཙང་ལས་ཀའང་སྟབས་བད་ེབ་ཡདོ་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ད་ེཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ས་ོསོས་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་ཏགོ་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེདག་གྱིས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གཞྱི་རའྱི་སྔོན་མའྱི་སན་ཐ་ོརྱིམ་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་
འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྷན་ནང་ནག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོནག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚོའྱི་རྱིས་
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ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་བསྔགས་བརོད་ཐོབ་བསྡད་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
རྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་འཕྲད་བསྡད་ས་ད་ེབོད་ཁྱིམ་ནག་དང་མཉམ་འབེལ་ནག་རེད། དེ་རྱིང་ངས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུར། 
རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ནང་གྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་དང་། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེས་སྡ་ེཚན་
ད་ེདང་དེའྱི་རྱིས་ཡག་པོའམ་གཙང་མ་ཤྱིག་ཆགས་རྒྱུ་ན་ོན་རདེ་མ་གཏོགས། སྡ་ེཚན་ད་ེདང་དེར་སོན་འཛུགས་དང་ནག་པ་ོ
བཟ་ོརྒྱུའྱི་དོན་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེསོང་ཙང་སྡ་ེཚན་ད་ེདག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དོགས་འདྱི་ཕུལ་བཞག་པ་ད་ེ
དག་ལ་ད་ོསྣང་ཡག་པ་ོགནང་ནས། དརེ་གསལ་བཤད་ག་ཚདོ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དརེ་དཔང་རྟགས་དགསོ་པའྱི་
ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚོར་དཔག་རྟགས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབས་ནས་སྤྲད་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་གཙང་མ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལས་ལྡོག་སྟ་ེསྐབས་རརེ་དྱི་བ་གཏོང་དུས། དྱི་
བ་ལན་མཁེགས་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གཙ་ོའདོན་འད་ཞྱིག་བས་ནས། དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་དཔང་རྟགས་ཁེར་མ་ཡོང་ནས། ང་ཚ་ོ
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན། གཙང་མ་གཙང་རང་ཡྱིན། ད་ེའད་ཟརེ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། གཙང་མ་
གཙང་རང་ཟེར་བ་ཙམ་གྱིས་དྱི་བ་དེར་ལན་ཐེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་སོང་ཙང་དྱི་བ་དེར་ཕར་ཕོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་དྱི་བ་གཏང་བ་དེས་ན་ོཚོར་ཕན་པའྱི་ཆེད་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་མ་བས་པར། གནོད་པའྱི་
ཆདེ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་འད་སེབ་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་གོང་དུ་ཞུས་བཞག་པའྱི་
སྡ་ེནག་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་རསེ་སུ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ནང་དང་། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚགོས་ཆུང་ནས་དྱི་བ་འདྱི་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེ
དག་ལ་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས། སྐབས་རེར་ད་ོསྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དཔང་རྟགས་གཅྱིག་གྱིས་ལོ་མང་པོའ་ིརྱིས་
གཙང་མ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ོསྣང་ཁོན་ནས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིས་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་ང་ཚོར་སྤྲདོ་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། དོན་དག་མེད་སར་རྱིས་རྙོག་མང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་འག་ོཡྱི་འདུག དེའང་ན་ཐུག་གཙང་མ་བཟ་ོམ་ཐུབ་པར་ལ་ོམང་པ་ོ
ལྷག་ཚར་དུས། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཆ་ཚང་བར་ེཔ་ོབརྒྱབ་འག་ོདུས་ཕྱིས་སུ་ཉམས་མོང་མེད་པའྱི་ལས་བདེ་གཅྱིག་གྱིས་
ལན་རྒྱག་དགསོ་དུས། མག་ོམ་འཚསོ་པར་རང་གཞྱིན་གྱིས་སོན་གནད་མང་པ་ོལྷག་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག 
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྱིས་ལ་ོཡར་སོར་དགོས་ཀྱི་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། འདྱི་
མ་སར་ན་སོན་ག་ར་ེའདུག་ཟེར་ན། ད་ེརྱིང་འད་པ་ོཡྱིན་ན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་གོས་
ཚགོས་ཀྱིས་སྐུ་དབང་གནང་བཞག་པ་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་ཟྱིན་པ་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ དང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༡ ད་ེའད་ཡང་འག་ོསྱིད་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་
སོང་ཙང་ང་ཚསོ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཕ་གྱིར་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ནང་གྱིས་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༡༨༌༌༌༡༩ དང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠ རྱིས་ཞྱིབ་ཟྱིན་ཚར་དུས། འདྱི་ནས་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁ་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་པ་འདྱི་ཏོག་ཙམ་རེས་ལུས་ཐེབས་བསྡད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལ་ོད་ེན་ོརང་ཚོའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཚར་བའྱི་ནང་དུ་གཙང་མ་ཆགས་བསྡད་པ་དང་། སོན་གནད་
གསར་པ་ཐོན་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོཡོང་དུས། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྱིས་ལ་ོགཉྱིས་ཡོང་བ་ད་ེཕྱི་མ་དབང་དུ་བཏང་ནས་
བས་ཡོད་ཟེར་ནས་སན་ཐའོ་ིནང་ལ་བཀོད་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྱིས་ལ་ོརསེ་ཟྱིན་པ་འག་ོརྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཡན་ཆད་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁལོ་ཐོག་ནས་
རྱིས་ལ་ོད་ེཡར་བངས་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ག་ཚདོ་ཉ་ེབ་འག་ོཐུབ་ན་ད་ེཙམ་ཡག་པ་ོཡོད་
པ་རེད། སོན་གནད་ག་ཚོད་ལྷག་ནའང་རེས་ལ་ཡོང་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། རྱིས་ལོའ་ིཐོག་ནས་ཁད་པར་ཡོད་མ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྔོན་གེང་གྱི་འགོ་ནས་ཡྱིག་ཕྲངེ་གསུམ་པར། "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་
པའྱི་རྱིས་ལ་ོཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐརོ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཆདེ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁ་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༡ 
པ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའྱི་གོས་ཆོད་འཇགོ་དགོས་སུ་མཐོང་།" དེར་རྱིས་ལ་ོད་ེསནོ་གནང་རོགས་གནངོས། 
 ད་ེནས་གོས་ཆོད་དང་པོའ་ིམཇུག་ནས་ཡྱིག་ཕྲེང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ། "རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལོའ་ིརྱིས་ཞྱིབ་སན་
ཐོར་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་ཆདེ་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁའྱི་ཚགོས་ཆུང་སྐབས་ ༡༡ པ་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ།" འགོད་རྒྱུ།  
 གོས་ཆདོ་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲངེ་གསུམ་པར། "ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལ་ོཡྱིས་གཙསོ་" ཞསེ་རྱིས་ལ་ོ
ད་ེབཅོས་གནང་རགོས་གནོངས། གོས་ཆོད་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། 
འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ན་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་
འདནོ་མནན་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་།ཤ༢༦ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

༄༅།ཤ།བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ནོངས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ནྱི་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་བཟང་དུ་བཏང་ནས་གཞན་རྟནེ་གྱི་བསམ་བ་ོདོར་ཏ་ེརང་ན་རང་གས་ོཐུབ་
སད་དངུལ་ནང་ལྟ་བུའྱི་ན་ེཡོད་དཔལ་འབོར་སྡ་ེཚན་ནམ་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞེས་
ཐོག་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༥ཤལོར་ཆེད་འཛུགས་གནང་བ་དང་།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༧ ཟླ་ཤ༡༡ཤཚེས་ཤ༢༨ཤཉྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་ཞསེ་ན་ེཡོད་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོར་དབེ་སལེ་བས་ཤྱིང་།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༨ཤཕྱི་ཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༡༣ཤཉྱིན་རྒྱ་གར་
དབུས་དངུལ་ནང་ཆེན་མ་ོནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་དངུལ་ནང་ལྟ་བུའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་གཞྱི་
དངོས་སུ་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་བྱུང་ཡོད།ཤསྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༢ཤཔ་དང་།ཤ
ཚོགས་དུས་༣ཤཔ་སྔོན་རྱིས་གོས་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་སྐབས་བག་ོགེང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བྱུང་བ་གཞྱི་རར་བཟུང་
པའྱི་ཐོག་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ན་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྟོག་ཞྱིབ་སད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུར་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགསོ་པ་གལ་ཆརེ་མཐངོ་། 
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གསོ་ཆདོ། 
༡ སྔོན་གེང་ནང་གསལ་ལྟར་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་ཚོགས་མྱི་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བསྐོ་འཛུགས་
གནང་རྒྱུ་དང་།ཤཚོགས་ཚུང་དསེ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ད་ེཉྱིད་ན་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྟོག་
ཞྱིབ་ད་ོནན་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 
༢ ཚགོས་ཆུང་ནས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་དང་།ཤམ་འཛུགས་བ་ཕོགས།ཤགངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་གནས་བབ།ཤམ་འངོས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོང་ཐུབ་མྱིན་གྱི་སན་ཐ་ོན་གསལ་ཞྱིག་འདོན་
ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ། གྲུབ་དོན་སན་ཐ་ོད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚགོས་ཚགོས་
དུས་ཤ༤ཤཔའྱི་གོང་སྱི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགསོ་རྒྱུ། 
༣ ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོགཞྱིར་བཟུང་གསོ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅདོ་ན་གསལ་ཞྱིག་མ་བྱུང་བར་གངས་ལངོས་དཔལ་
འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་ལས་དོན་རྣམས་ད་མུས་བཞྱིན་མུ་མཐུད་གནང་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་སམ་མང་མོས་གོས་
ཆདོ་དུ།ཤབདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་རྔ་བ་གངས་རྱི་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ན་ཤས་ཤྱིག་
གྱིས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་བགོ་གེང་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚ་ོགས་ཡང་བསང་ལྡབ་
སརོ་བེད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་མྱི་འདུག ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོདང་། ཚགོས་ཆུང་
གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསར་པ་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་སམ། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ། ར་བའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༢ ནས་འགོ་
བཙུགས་པ་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༥ རརེ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན།༽ ད་བར་ལ་ོ ༣ ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། འགོ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༣ ནང་ལ་དེར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིས་རྟགས་མཚན་ག་རདེ་སྟནོ་གྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཆར་གཞྱི་ད་ེདང་པ་ོནས་ཚད་ལྡན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་བསམ་
གྱི་འདུག ག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་ཆདེ་དུ་སྱི་ཚགོས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་དངུལ་འབརོ་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། དངུལ་ད་ེགངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་ལ་ག་ར་ེབས་
ནས་བཏང་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཐོག་ནས་དངུལ་ད་ེགཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་སྐོར་
གོས་ཚོགས་ལ་ག་ར་ེབས་ནས་གསུངས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་མ་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་མཚན་
ཐགོ་ལ་སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་བརོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ལ་
སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་ (Alok Prasad) གྱི་མཚན་ཐགོ་ལ་སོར་ ༢༠,༠༠༠ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ཁོན་
བསྡོམས་སོར་ ༡༢༠,༠༠༠ མ་ར་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ན་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་བཞག་
ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཐའ་ེཝན་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དང་། ཨྱིན་ལེན་བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ (Japan 

Tibet House) གསུམ་གྱིས་ཁོན་བསྡམོས་སོར་འབུམ་ ༢༥༠ བཞག་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ཐད་ན་སང་བག་ོགེང་མང་པ་ོབས་ཚར་བ་རེད། 
ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་འག་ོསྟངས་དང་། ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ན་ོནའྱི་ཐགོ་བག་ོགེང་མ་གཏོགས། 
བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་གནང་ན་ང་ཚོས་ཀང་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡྱིན། ན་སང་བག་ོགེང་མང་པ་ོབས་ཚར་བ་རེད། ད་ེརྱིང་ཡང་
བསར་བག་ོགེང་གནང་དགོས་པ་མྱི་འདུག དརེ་ཚགོས་གཙསོ་ངསེ་པར་དུ་སྟངས་འཛནི་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དང་མྱི་འཛུགས་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་
རདེ། ཕོགས་ཡོངས་ནས་གེང་སོང་བས་བསྡད་ན། འདྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞ་ེདག་འག་ོ
རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་བེད་ཕོགས་ལ་ཡང་བསར་གེང་སོང་མ་བེད་པར། གནད་དོན་རང་གྱི་ཐོག་ལ་གསུང་
རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། འཕྲོས་ད་ེགསུང་རགོས་གནང།  
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ལ་སྐར་མ་ ༥ གནང་བ་རེད། 
འདྱི་ངའྱི་ཐོབ་ཐང་རེད། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཚང་མས་གསུང་ཆོག་གྱི་རེད། ཚང་མས་གསུང་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་
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རདེ། གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གསུང་རགོས་གནང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། དོན་དག་
ཐོག་ལ་གསུང་རོགས་གནང་།༽ ངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་དོན་གཅོད་གསུམ་གྱི་ཁོན་བསྡོམས་སོར་འབུམ་ ༢༥༠ 
ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་དངུལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལས་ལྷག་པ་མྱི་མང་གྱིས་སོར་འབུམ་ 
༥༠༠ མྱིན་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་དག་ང་ཚོས་ཕྱིར་སོག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་གཞུང་ལ་མཐོང་ཚུལ་
གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རདེ། ད་རསེ་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་ཚུང་འདྱི་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། 
དརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ རྒྱབ་སརོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༦ ལྷག་བསྡད་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཆོད་དང་པ་ོདེར། "ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་ཚོགས་མྱི་ ༥ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་བསྐ་ོའཛུགས་གནང་རྒྱུ།" ཞེས་འནོད་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོརྒྱུ་རེད་དམ། 
ཡང་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕྱི་ནས་ཁད་ལས་པ་ད་ེའད་བསྐ་ོརྒྱུ་རདེ་དམ། ཡང་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བསྐ་ོ
རྒྱུ་རདེ་དམ། དགོས་འདྱི་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 གོང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཕབེས་པར་སོང་ཙང་། ངས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གནས་ཚུལ་གཞན་
ཞྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ད་རེས་ཚགོས་ཆུང་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པ་ད་ེའཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པར་བརྟེན་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛུགས་རོགས་གསུངས་པ་ལྟར་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་འདྱི་རྱིགས་བཙུགས་ན་འདྱིས་བརྡ་ལན་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་རདེ། འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འདྱི་ངསེ་པར་དུ་མཁནེ་དགོས་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཉནེ་ན་དང་། སནོ་གནད་དག་ཡོད་ཙང་ཕག་
ལས་ད་ེམུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་འདོད་མེད་པའྱི་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་གནང་གྲུབ་པའྱི་རེས་ལ་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་
རགོས་ཟརེ་ན། འདྱིས་ག་ར་ེསྟོན་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དརེ་འདདོ་པ་མ་ཚམིས་པ་དང་། 
ཡྱིད་ཆསེ་མདེ་པར་སངོ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་མཚནོ་རྟགས་འག་ོཡྱི་རདེ་གདའ། ད་རསེ་གནང་རགོས་གསུང་དུས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་བརྡ་ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོམ་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་
ཚསོ་ཕོགས་མང་པརོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགསོ་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་འདུག  
 རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ངས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞ་ེན། སྔནོ་མ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་ཕེབས་དུས། དེའྱི་གོང་གྱི་
བཀའ་བོན་ཁྱི་པས་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་། ལས་འཆར་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་མནན་
དསེ་ཕག་ལས་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ལག་ལེན་བསྟར་ནའང་རདེ་མ་བསྟར་ནའང་རེད། ད་ེཚོར་བཀའ་འདྱི་མ་
གནང་རགོས་གནངོས། དོགས་པ་མ་གནང་རགོས་གནངོས། ག་ར་ེགནང་ནའང་གནང་རོགས་གནོངས། བཀའ་ཤག་གསར་
པས་རྣམ་དཔྱོད་ག་ར་ེབསྟན་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་སྟོན་རོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརེས་འདྱིར་
བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། སོ་སོས་ཐུབ་པ་ག་ར་ེའདུག ག་ར་ེཡོང་ས་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། སྱིར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
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ལས་འཆར་མང་པ་ོསེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་སྔོན་མའྱི་ལས་འཆར་དེར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རེས་མས་
མཇུག་སོང་མ་ཐུབ་ནས་དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཇུག་སྣོན་མ་བས་རེན་
པས་འཕྲ་ོབརླག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཚང་མས་
དགངོས་པ་གཟབ་བཞསེ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག ངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་
འཇགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་མྱི་འག་ོབསྐ་ོགཞག་བེད་ཕོགས་ཐད་ན་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་དགོངས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
བྱུང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་དང་བཅས་པར་ཐུགས་རྒྱུས་ཡོད་པའྱི་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་
སེབ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅསེ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མནན་བྱུང་། ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་སེམས་ལ་ད་ེབཅངས་བསྡད་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚགོས་ཆུང་དངསོ་སུ་འཛུགས་ཡོང་དུས་མྱི་འག་ོགང་འད་བསྐ་ོགཞག་བདེ་དགོས་མེད་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་བས་
ནས་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ཆ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་མྱི་འགོའ་ིམྱིང་འདོན་རྒྱུ་ད་ེའད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ཐོག་ལ་ལྟ་ཚུལ་ག་ར་ེཡོད་པ་དེ། ན་སང་ལས་
བསྡོམས་དང་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ས་ོསོས་གང་ཤེས་པ་ད་ེཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེརྱིང་བསར་
ཟློས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། གཙ་ོབ་ོགོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར། སྱིར་ཚོགས་
ཆུང་འདྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ཞྱིག་བཙུགས་ནས། འདྱིའྱི་ཚོགས་མྱིར་སྐད་ཡྱིག་དང་། དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མནན་
གྱི་སྱི་འཐུས་ར་ེཟུང་ཞྱིག་བཞག་སྟེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོདེར་ཆདེ་ལས་ཀྱི་མནས་པ་ད་ེའད་ག་འཛུགས་བ་
རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་སྐབས་དེར། ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་
ནང་གྱི་བག་ོགེང་དརེ་ན་ོཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་ཚུལ་དུ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་འདྱི་རྱིགས་ས་ོབརྒྱབ་དང་མ་རྒྱག་
གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། དངུལ་འད་པོ་ཡྱིན་ནའང་། མྱི་མང་པོར་དངུལ་གཡར་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་
ཚའོང་ད་ལྟ་འཁེར་ཤོག་ཟེར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་རེད། དུས་ཚོད་རྱིང་པ་ོའགོར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུར། ཨ་རྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཆེད་དུ་སྤྲད་པའྱི་སོར་བ་ེབ་ ༢༥ རེད། ད་ལྟ་སོར་བ་ེབ་ ༣༠ ཆགས་
བསྡད་པ་དེ། གལ་སྱིད་དངུལ་འབོར་ད་ེག་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་བེད་སོད་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཡང་དངུལ་ད་ེཕར་སོག་དགསོ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རོགས་ཚགོས་ད་ེཚརོ་ད་ེའདའྱི་ཆ་རནེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
ད་ེའདའྱི་ཉེན་ན་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཕགོས་ཡོངས་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་བདེ་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་ངས་འདྱི་ལ་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ངའྱི་ངསོ་ནས་ན་སང་ཞུས་ཚར་
བ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགོངས་དག རྟ་ལ་དཔ་ེབཞག་ནས་ཆུ་འཐུང་དང་མ་འཐུང་ཞྱིག་བཤད་པ་རདེ། ང་
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འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ་དགག་བ་གང་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད། སྱིར་བཏང་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
གསལ་བཤད་སྔ་རེས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞེ་དག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་འགན་འཁེར་མནན་དང་། དེའྱི་གཤམ་འོག་ལས་བེད་ཚོར་ལྟ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོ
འད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཉན་ནས་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག 
མཐའ་མ་དརེ་ད་ེརྱིང་ངས་འདྱིར་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཆ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཆ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་ན་ེཉེན་གྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་གོས་ཆདོ་དེར་དགག་
པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དརེ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ངས་ན་སང་གཏམ་དཔ་ེབསརོ་
བ་ད་ེརདེ། གཡག་ལ་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན། གཉའ་ནས་བསྣན་ན་ཐབས་སྡུག་རེད་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ་གྱིས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོབར་འདདོ་པ་མེད་པ་གསལ་པ་ོགསལ་
རང་རེད། གང་ནས་བལྟས་ནའང་གཡང་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྱི་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ན་སང་གསུངས་ཚར་བ་རེད། ད་ེམ་
ཟད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ནངོ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་སང་ལ་སང་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔལ་འབརོ་
རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ནེ་ཡོད་ཀྱི་སྡེ་ནག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མ་ར་བདག་པ་ོད་ེཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་
དང་། མ་ར་འཛུགས་མནན་གྱི་གནད་འགག་འད་པ་ོད་ེཚ་ོར་ཆེན་པ་ོརྱིས་རྒྱུའྱི་ལུགས་སལོ་ད་ེདཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་གཅྱིག་
ལུགས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་སང་ལ་མ་ར་འཛུགས་མནན་མྱི་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེདག་
ལ། ད་ལྟ་ཁེད་རང་ཚོས་མ་ར་ད་ེཚ་ོམར་འཐནེ་ན་འཐེན་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་མ་རག་ན་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་གདའ་ཞེས་
བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ན་ེཡོད་ཀྱི་ཚངོ་རྒྱག་མནན་ཞྱིག་གྱིས་མ་འཛུགས་བེད་མནན་ཚརོ་ཁེད་རང་ཚོས་མ་ར་མར་
འཐེན་ཟེར་ན། ད་ེའད་གསུང་མནན་གྱི་འགན་འཛནི་ད་ེཕལ་ཆེར་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགལ་ཟླ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེའད་ཡན་ཆད་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་འགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས། འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་རདེ་
ལ། ཧ་ཅང་གྱི་ར་ཆེན་པ་ོརདེ། རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གལ་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱིའྱི་སང་
ལ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་ཚང་བའྱི་རེས་སུའང་མ་ར་འཛུགས་
མནན་གྱིས་ད་དུང་མ་ར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མར་མ་འཐེན་ནས་བསྡད་པའྱི་མ་ར་བདག་པ་ོད་ེཚོར་ངས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ནོང་རྣམ་པས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། འདྱིའྱི་མ་ོཊ་འད་ཞྱིག་མ་སོང་ན། མ་ོཊ་གཏོང་མནན་ད་ེདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་རདེ། ན་ོརང་ལ་འག་ོརྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་
ན། ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དང་མ་འཛུགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུར་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
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ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། གངས་
ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་སམ་མ་དགོས་དེ་རེད། དེའྱི་སང་ལ་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་སམ་མ་དགོས་པའྱི་སང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་
གསར་རྙྱིང་བར་ཧེ་བག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མས་དེས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ། མང་ཚགོས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད། ད་ེལའང་འག་ོགོན་
མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གསར་པའྱི་ངོས་ནས་འདྱི་དགོས་པ་མེད་པ་དང་། ཉེན་ན་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་གསུང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་བསམ་བོར་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་འགོ་
དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་ད་ེཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོནག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོར་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
དམག་དཔོན་ཉོབ་ཉོབ།། དམག་མྱི་ཉོབ་ཉོབ།། ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེལས་ང་ལ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞྱིག་ཡོད། ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞུས་ན། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཟེར་
མནན་ད་ེབཀའ་ཤག་སྔནོ་མ་རེད། དཔརེ་ན། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚགོས་ཆུང་མྱི་དགསོ་པར། དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་མུ་
མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་ན། ཡག་པ་ོབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་སྱིད་སོང་ཟུར་པ་བ་ོབཟང་སེང་ག་ེསོབ་སྟོན་པར་བཞག གལ་སྱིད་མ་བྱུང་
ན། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཟུར་པ་ཀརྨ་ཡ་ེཤེས་སབོ་སྟནོ་པ་བཞག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གསར་
རྙྱིང་བར་གྱི་འབལེ་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། སྔནོ་མ་དསེ་ན་ེཕན་ཡདོ་རདེ། རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་རདེ། གནས་ལུགས་ཡོད་རདེ་ཅེས་
ཞ་ེདག་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ། དསེ་སོབ་སྟནོ་བས་ནས་ཕྱིན་ན་ཏག་ཏག་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་ངས་འདྱིར་དགག་
པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་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 གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། ར་བའྱི་འདས་པར་གེང་སོང་
བྱུང་བའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དེར་ད་ལྟའྱི་དཔལ་
འབོར་གནས་བབ་རེད། འག་ོསོང་དང་། ཡོང་བབ། ལྷག་མ་བཅས་ས་བཅད་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བགོས་ནས་གསལ་བཤད་ཟབ་
ཅྱིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་། ངའྱི་བལྟ་ཚུལ་ལ་ལས་གཞྱི་གསར་པ་དང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དང་པ་ོནས་ལམ་
སང་ཐག་ཆོད་པོའ་ིངང་ནས། མ་འོངས་མངོན་ཤེས་མེད་ཙང་ཞུ་ནག་པ་ོཆགས་བསྡད་འདུག ལམ་སང་ས་ོརྒྱག་དགོས་རེད་
ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་དང་པོ་ཞུ་དགོས་རེད་པཱ། ར་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སརོ་ཡདོ།  
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 ད་ེནས་གོས་ཆདོ་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དནོ་ཚན་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ཚགོས་མྱིའྱི་མྱི་འག་ོཆ་ནས་ཞུས་པ་
ད།ེ གོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གོས་ཚགོས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲལེ་སྱི་
འཐུས་ན་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་གནང་སོང་། ཚོགས་མྱི་མང་ཆ་ེབ་ད་ེཆེད་ལས་པ་དགོས་པ། དངུལ་ནང་དང་། གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ནབ་ཀྱི་ཁལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔལ་འབོར་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་དངུལ་ད་ེགངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ལ་གཏོང་
ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྙོག་ག་མང་པ་ོའདུག་པཱ། ད་ེའད་སོང་ཙང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ཁྱིམས་ཁྱིམས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་གཆོག (Fiscal) ཁལ་གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་ཡག་པོ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མནན། དེའང་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Federation Union) རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་དང་དབུས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལ་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེར་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོདང་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཕྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ཁྱིམས་ཤེས་ཀྱི་རེད་ཟེར་དུས། 
ཨྱིན་ཇྱི་ཁ་ག་ེཁ་ོག་ེཤེས་པ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བགང་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། དནོ་ཚན་ར་ེརའེྱི་མཇུག་
འབས་རྟགོས་ཐུབ་མནན། མ་འོངས་པར་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱིམས་
མཐུན་མནས་པ། དངསོ་གནས་དང་གནས་སྡ་ེཚན་དེར་གཟེངས་སུ་ཐནོ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་འག་ོསོང་ལ་མ་འཛམེ་པར་ལེན་དགསོ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 འདྱི་ཚོང་རང་རེད། ད་ེརྱིང་མ་ར་འདྱི་ཙམ་བཅུགས་ན་སང་ཉྱིན་ད་ེཙམ་རག་གྱི་རེད། མ་ར་ཁོམ་རར་ཡར་ཕར་གྱི་
རདེ་ལ་མར་ཡང་འཛག་གྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁད་ལས་པས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེནས་དངུལ་ནང་ལ་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་དེར། དངུལ་ནང་གྱི་མཚན་ཉྱིད་དང་གནས་བབ་
ཡོད་པ། ཁྱིམས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡདོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་ན། ཉམས་མོང་གྱི་ཐགོ་ནས་ན་ེགོང་ག་ར་ེཡོད་མདེ་གསུང་ཐུབ་མནན་
ཞྱིག་དགོས་རེད། ད་ེམྱིན་དངུལ་ནང་གྱི་ང་ོབོ་དང་གནས་བབ་མྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་
དནོ་སང་ལ་རྒྱུས་མངའ་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ཐོག་ལ་ཆདེ་ལས་བ་ད་ེའད་གདན་འདནེ་ཞུས་ཏ་ེཚགོས་ཆུང་འདྱི་ཚགས་
ཚུད་པ་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཚགོས་ཆུང་དརེ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཐུབ་ས་རདེ།  
 གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ཨང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་དུ་ "གྲུབ་དོན་སན་ཐོ་དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་གོང་" ཞེས་བྱིས་གནང་འདུག ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་དུས་ཚོད་འདྱི་ཐུང་
དགས་འདུག་བསམས་བྱུང་། འདྱིར་ཚ་གྱི་ཚ་ིགྱི་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། ཚོགས་དུས་་ལྔ་པ་བར་དུ་བཞག་ནས། དུས་
ཚདོ་རྱིང་ཙམ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་དརེ་གཏྱིང་ཟབ་ཙམ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག  
 ངས་དན་པ་ད་ེདག་རདེ་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དུས་མནས་དབང་དང་། དཔལ་འབོར་རྱིག་པར་རྒྱུས་མངའ་
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ཡོད་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཞྱིག་དགོས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། 
ཚོགས་ཆུང་དེའྱི་མྱི་ད་ེདག་གྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་གསར་འཛུགས་ཆེད་དུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། 
གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་ལས་བེད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་གོང་མས་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་འགན་ཡོད་
པའྱི་མྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དརེ་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའདུག ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡོད་
པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཡང་མཐངོ་བ་ད་ེཚ་ོག་ར་ེརེད་འདུག འབལེ་ཡོད་སྡ་ེཚན་གྱི་ལས་བདེ་དང་། སྔོན་མ་དག་ེམཚན་
ག་པར་གཟྱིགས་འདུག དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ནང་ཞབས་ཞུ་ནང་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་ཚོས་མ་ར་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནམ། ག་ཚོད་ཅྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན། ག་ཚོད་ཅྱིག་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
གདངེ་ཚདོ་ཡདོ། ད་ེཚ་ོལྟ་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། མནས་པ་ད་ེའད་དགསོ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གཅྱིག་འདྱི་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་སྔོན་ལ་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སན་ཐ་ོའབུལ་དགོས་ཡོད་ཟེར་འདུག འདྱི་གོས་ཚགོས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པར་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པ་ཟེར་དུས་ཟླ་བ་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུར་འགོར་འག་ོརྒྱུ་རདེ། ད་ེནས་ཟླ་བ་བཞྱི་ལས་མེད་པ། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པར་བཞག་ན་ཡག་པ་ོའདུག 
 སྱིར་བཏང་ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ན་སེང་ང་ཚསོ་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མང་
པ་ོབས་པ་རདེ། དརེ་རྒྱབ་སརོ་བས་བསྡད་པ་ད།ེ བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཙུགས་པ་རདེ་བསམས་ནས། དརེ་ཞནེ་ནགོ་བས་
པ་ཞྱིག་མྱིན། དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་མྱིན། འདྱིས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོསྟངས་ལ་བལྟས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Non Profit) ན་ེབཟང་མེད་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེ
ཚ་ོག་ཚོད་བར་དུ་གནས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དངུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་བར་དུ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད། མ་འོངས་པར་
དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ག་པར་འགོ་ཡྱི་རེད། ནེ་ཡོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམས་ནས། ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་བེད་སྡོད་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ཞེན་ནོག་གྱིས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་རེད་
ཟེར་བར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ན་སེང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཚར་བ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ཆ་ཤས་
གང་ཡང་བངས་མེད། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་དུས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། འདྱི་བཀའ་
ཤག་སྐབས་གོང་མ་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤཤྱིག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་
ག་རསེ་ཕན་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གངས་ལངོས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་དངུལ་ནང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་དུ་དངུལ་ནང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་དངུལ་ནང་མང་པ་ོཡོད་རདེ། དངུལ་ནང་ནང་ལ་
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དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་དེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་ནང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། བུན་ལོན་སྡུག་ཅག་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ། བུན་ལནོ་མར་བཏང་ནས་དངུལ་ཡར་མ་སྤྲད་ན་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རདེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱིར་ངས་ཨྱིན་
སྐད་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞུ། (RBI) ཡྱི་ཁྱིམས་ལ་ག་ར་ེབཀོད་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་མྱི་དངུལ་སྤྲད་མ་
ཐུབ་པའམ་ (Bankrupt) ཆགས་མནན་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་གང་འད་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་དངུལ་ནང་དེ་ཚོས་
དངུལ་ཚུར་གང་འད་ལེན་གྱི་འདུག ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་
ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དངུལ་མར་གཡར་བཞག་པ་ད་ེཚུར་གང་འད་རག་གྱི་རེད། ན་སེང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དངུལ་ནང་ཨ་མའྱི་ནང་དུ་དངུལ་ཞྱིག་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་ས་ཡ་ ༢༠༠ ཡྱིན་ན་གཅྱིག་
བཞག་ཡོད་གསུངས་པ་དེ། དེར་ང་ཚོར་ཕེད་ཆག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕེད་
ཆག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཕེད་ཆག་རག་གྱི་ཡོད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་ད་ེ
འདའྱི་བུན་ལོན་གསབ་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ (RBI) ཡྱིས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ནང་དེར་མཐུན་འགྱུར་གནང་གྱི་རེད་དམ་མ་
རེད། འདྱི་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་མ་རག་པ་དང་། བུན་ལོན་གཏང་ས་ད་ེནས་ཀང་
དངུལ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དརེ་གཟབ་གཟབ་བདེ་དགོས་རདེ། རྒྱ་གར་དངུལ་ནང་ད་ེཚསོ་བུན་ལོན་མ་
སོག་མནན་ད་ེཚ་ོནས་ཐབས་ཤེས་གང་འད་བཙལ་ནས་དངུལ་ལནེ་གྱི་འདུག དརེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ས་པ་ོར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་རདེ། རྒྱ་གར་གྱི་དངུལ་ནང་ད་ེཚ་ོལའང་དཀའ་ངལ་འདྱི་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚསོ་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། ང་ཚོའྱི་དངུལ་ནང་གྱིས་མར་བུན་ལོན་གཏོང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡར་ལེན་རྒྱུ་མྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། གང་
ལྟར་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་ལ་ (Deposit) མེད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚརོ་མ་
ར་གང་ནས་རག་གྱི་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ནས་མ་ར་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རགོས་དངུལ་ད་ེང་ཚའོྱི་དངུལ་ནང་
ནང་དུ་འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་ན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་འཇོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ལྷག་འཇོག་ཆགོ་གྱི་ཡོད་རདེ་ངས་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག དངུལ་ནང་ནང་ལ་ཚོང་ལས་ཐགོ་ནས་མ་ར་འཇགོ་རྒྱུའྱི་
སྡ་ེཚན་གསུམ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་མདོག་མདོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ངའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི། མ་
འོངས་པར་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོརེད། 
དམྱིགས་བསལ་འདྱི་རྱིགས་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། སྔོན་མ་འགོ་བཙུགས་
འདུག ད་ལྟ་མཐར་སེལ་དགོས་ཡོད་ཟེར་ན། དངུལ་མང་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤཤོར་བ་ཉནེ་ན་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་ (Tax) ཁལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གཅྱིག་པུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ 
[The International Monetary Fund (MF)] ཟེར་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ནབ་ ༡༩༠ མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཚོང་
ལས་ཐགོ་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཀང་འགུལ་སདོ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཚརོ་
དམྱིགས་བསལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ན་སེང་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ན་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོལས་ས་པ་ོར་བ་
ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་དབང་ཆ་ཡོད་མ་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དཔལ་
འབརོ་བོན་ཆནེ་ན་ོརང་ལ་ཁྱིམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་བདེ་གབས་བདེ་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
པ་རདེ། ཁྱིམས་དམ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་གཏོང་གྱི་རེད་བསམས་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་དམྱིགས་
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བསལ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་དང་ཐབོ་ཐང་ཡདོ་མ་རདེ། འདྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ང་ཚསོ་
དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ང་ཚོའྱི་འདྱི་ན་ེཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་རདེ་པཱ། ན་ེཡོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་དངུལ་རག་རྒྱུ་དེར་
གཟབ་གཟབ་ཡག་པ་ོམ་བས་ན། རོགས་དངུལ་དེས་ནེ་མེད་ཚོགས་པར་ཉེན་ན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་གདའ། དེར་གཟབ་
གཟབ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བེད་དགོས་རེད། ང་ཚོས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་སོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རདེ། གང་ལྟར་གཅྱིག་བས་པ་ལ། དབེ་སལེ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རགོས་དངུལ་གཏངོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
དརེ་གཟབ་གཟབ་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། ཕར་ཕགོས་དེབ་སལེ་ཚོགས་པ་ད་ེལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སྱིད་པ་
རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚརོ་གཟབ་གཟབ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བདེ་དགོས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 སྱིར་བཏང་རོགས་དངུལ་གཏངོ་མནན་ཡྱིན་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ང་ཚོའྱི་དངུལ་ནང་ནང་དུ་དངུལ་གཏོང་མནན་ཡྱིན་
ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༡ ལོར་ཨ་རྱིར་འཇྱིགས་སྐུལ་རྱིང་ལུགས་པས་འབར་མདལེ་འཕངས་ནས་ (World Trade Center) 

གཏོར་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་དངུལ་ཡར་མར་གཏོང་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དམ་བསགས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལགས་ཤ་ེན། ཕལ་ཆརེ་
ན་སང་ཞུས་སོང་བསམས་བྱུང་། (Anti Money Laundering) དངུལ་མང་པོ་ཞྱིག་རྒྱལ་ནབ་ནང་ཁུལ་གཏོང་རེས་
བས་ནས། གཞུང་ན་ོརང་བར་ེཔ་ོབསོགས་པ་དང་། ནག་ཚངོ་མང་པ་ོབརྒྱབ་པའྱི་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐར་མ་ ༥ རགོས་གབས་འདུག སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྟངས་འཛིན་གནང་རོགས་གནོངས། ད་ེརྱིང་རང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རེད་དམ། འདྱི་འདའྱི་
བག་ོགེང་མང་པ་ོདགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ན་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོགསུངས་ཚར་སོང་། 
ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འདྱི་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཐོག་ལ་ཐག་བཅད་ན་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་འདའྱི་ཞྱིབ་ཚགས་
པ་ོགསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན། ཚགོས་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་
ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱི་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་མནན་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས། སྐར་
མ་ ༡ ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། ངས་སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ལ་མཇུག་བསྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངའྱི་
དནོ་དག་མདོག་མདགོ་ག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
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ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེན་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོའ་ིནང་དུ་ཉམས་མོང་ཡོད་
མནན་ད་ེའད་ཏགོ་ཙམ་ཡོད་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་བསྡོམས་དེར་ང་ཚོར་རང་ན་རང་གསོ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བས་པ་ལ་ཐབས་ལམ་
གཞན་མང་པ་ོཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འདྱིར་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་
དགོས་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ངས་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་
ཉནེ་ན་ཚ་པ་ོརེད། ད་ེསྔ་ང་ཚོས་ཧ་ག་ོཡོད་པ་མ་རེད། མང་པ་ོཞྱིག་མར་བཤད་ཡོད་པ་མ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཉེན་ན་ཚ་པ་ོ
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེསྔ་ནས་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ད་ནང་ཞགོས་པ་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་མཐོང་བ་
རདེ། ད་ལྟ་ཚགོས་མྱི་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྔནོ་གེང་ནང་དུ་ "གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་རྟགོ་ཞྱིབ་
སད་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག" ཅེས་འནོད་འདུག དེར་བེད་ས་མྱི་འདུག འབལེ་ས་རདེ་འདུག 
འབལེ་ས་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་རང་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁད་ལས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཚིག་བཀདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་རང་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མ་
མཁེན་པ་ད་ེཚསོ་མཁེན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཕྱི་མྱི་རང་རང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་སན་ཐ་ོགང་
འད་ཞྱིག་སེབ་གབས་ཡོད། ཡང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གོས་བསྡུར་གང་འད་བེད་ཀྱི་རེད། ཐག་གཅོད་གང་འད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་
རེད། དེའང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོརེད་འདུག སྱི་ཚོགས་ལྷན་ཚོགས་རང་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་མཁེན་གྱི་མེད་
ནའང་། ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་འག་ོསྟངས་ག་ཚོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་ནང་ནས་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་འག་ོསྟངས་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་དངུལ་ནང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤེས་མནན་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་
ཁྱིམས་ཤེས་མནན་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། མ་ཤེས་མནན་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱུད་རྱིམ་ད་ེནས་
མཁནེ་འག་ོཡྱི་རདེ། དརེ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རདེ་བསམས་བྱུང་།  
 བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་རང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། མནས་
པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ད་ེའད་ལ་སབོ་སྟནོ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། མནས་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ལ་ཟུར་དུ་སོབ་སྟནོ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་
དུ་འཛིན་སོང་བསྡད་རྒྱུ་ནག་པོ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་བེད་དེ་ཚ་ོརད་ཞྱིབ་བེད་ས་ཆགས་ཀྱི་རེད་པཱ། 
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོསྐད་ཆ་དྱི་ས་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་འཇོག་རོགས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
རང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། ད་ེལ་མནས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞན་པ་སུ་ལའང་གོ་བསྡུར་ཞུ་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། སོབ་སྟནོ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། འདྱི་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་ད་ེཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལས་དོན་བེད་པའྱི་སྐབས་
སུ་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ།  
 འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ད་ལྟ་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་མདརོ་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་
ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ད་ནང་ཞོགས་པར་མ་གཏོགས་མཐོང་མེད་དུས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་
འཁེར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་བྱུང་མ་སངོ་། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་བག་ོགེང་ལ་ལན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིར་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་འཁེར་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། འཛནི་སོང་
གྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཚུང་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་
པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལམ་སྟནོ་ཕབེས་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་རེད་སམ། གཙ་ོབ་ོཡྱིག་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཕབེས་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཞན་པའྱི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག "ཁྱིམས་ལུགས་དང་།" གསུངས་པ་ད་ེཡྱིན་ན་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་ལུགས་ཀྱི་འགེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་དགོས་པ་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་
ད།ེ སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་ལ་ད་ལྟ་སརོ་དུང་ཕྱུར་ ༢༥ དང་། སདེ་ན་ཡོད་པ་ད།ེ མ་འོངས་པར་དངུལ་ནང་ད་ེག་རང་
ལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ེལའང་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་
ཁྱིམས་མཐུན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དེའང་གལ་གནད་ནང་ནས་གལ་གནད་
ཆནེ་པ་ོརདེ། གང་རེད་ཟེར་ན། དངུལ་ནང་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་མནན་ནག་ཅྱིག་གྱིས་དེར་སོར་དུང་
ཕྱུར་ ༢༥ དང་། སེད་ན་ཡོད་པ་འདྱི་དངུལ་ནང་ལ་ཕར་འཇུག་དགོས་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་
མཐུན་གྱི་གནས་བབ་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དརེ་ང་ཚ་ོལ་སམེས་འཚབ་ཅྱིག་ཡོད།  
 ད་ེནས་སྔོན་མ་བཞག་པའྱི་གན་ཡྱིག་ད་ེའད་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོཁྱིམས་མཐུན་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། 
ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གན་ཡྱིག་གང་ཡང་བཞག་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔལ་འབོར་བཀའ་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ལྟའྱི་འཆར་
འགོད་འགན་འཛནི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་གར་བ་བཅུག་པ་དེས་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་གན་ཡྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། མ་
ར་བཙུགས་པ་ད་ེགཞུང་གྱི་མ་ར་རདེ་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཤཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་མ་འངོས་པར་ཚོང་འདྱི་མུ་མཐུད་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་གཅྱིག་
པུ་འཇོག་དགོས་རེད་དམ། རྒྱ་གར་གྱིས་མ་ར་འཛུགས་འཇུག་དགོས་རེད་དམ། ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། སོར་ ༡༠ བས་པའྱི་མ་ཤེར་ ༢༠༠༠ མ་
གཏོགས་ཡོད་མ་རདེ། གལ་སྱིད་རྣམ་པ་ཚསོ་ར་ེབ་སནོ་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་པར་ཚངོ་ལས་འདྱི་ན་ེབཟང་ཞ་ེདག་བཟ་ོཐུབ་
པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སོར་ ༢༠,༠༠༠ དེ་རེས་མ་གོང་ཆེན་པོ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད། བརྡྱིབས་པ་ཡྱིན་ན་
བརྡྱིབས་པ་རདེ། རྒྱ་གར་དའེྱི་སོར་ ༢༠,༠༠༠ མ་གཏོགས་རྡྱིབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཚ་ོག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ཚངོ་ལས་ཤྱིག་རདེ། 
སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་དང་དེ་འདའྱི་ཆེད་དུ་ནེ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་དེ་འད་མ་རེད། འདྱི་གཉྱིས་དབེ་བ་འབེད་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། སྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་དང་། (Society) འགོ་ནས་དབེ་སལེ་བས་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་ནག་ནག་རདེ། ད་
ལྟ་འདྱི་ཚོང་ལས་ཤྱིག་རེད། ཚོང་ལས་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དངུལ་ནང་ཆེན་མོའ་ི (Reserve Bank of India) 
ཁྱིམས་སྱིག་གང་དང་གང་བརྱི་སྲུང་བེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག དེའང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སམ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
ཁྱིམས་གང་དང་གང་བརྱི་སྲུང་བེད་དགོས་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་གང་དང་གང་བརྱི་སྲུང་བེད་དགོས་
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འདུག བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་ནས་བཅས་པ། ལས་བེད་ཡར་འཇུག་སྟངས་དང་། ལས་བེད་ལ་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་སྟངས་ནས་བརྱི་
སྲུང་གང་དང་གང་བདེ་དགོས་འདུག ད་ལྟ་ལོགས་སུ་བཟསོ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་པ་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རདེ། སྔནོ་མ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚོང་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། ཚངོ་གྱི་སྡ་ེ
ཚན་ཆ་ཚང་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཡན་ལག་ཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་ལ་ཁུ་བསྡུས་བདེ་ཡོང་དུས་ལས་བེད་ད་ེཚ་ོ
གཞུང་ཞབས་ནང་ལ་འཇུག་དགོས་དང་མྱི་དགསོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཆགས་ནས། ད་ལྟ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ནང་
དུ་ཟུར་འཇགོ་གྱི་ལས་བདེ་མུ་མཐུད་ལྷག་བསྡད་པ་ད།ེ སྔནོ་མ་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཁུ་བསྡུས་བདེ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལས་
བདེ་ཀྱི་གནས་བབ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ལས་བདེ་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེཚའོང་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག ད་ལྟ་
ཡར་བཅུག་པ་དེར་སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟོས་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་བང་དོར་སྱིག་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པར། 
སྱིག་གཞྱི་ཟུར་དུ་བཟོས་ནས་ཡར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ནང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་ད་ེཚོའང་ཟུར་དུ་སྤྲད་རྒྱུའྱི་བང་
ཞྱིག་བསྱིགས་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོན་ནང་གསུམ་གྱི་དངུལ་ད་ེརེད། དོན་ནང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབོར་མྱི་འད་བ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་པ་
ཡྱིན། དནོ་ནང་ས་ོསོས་ང་ོབ་ོགང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཅུག་པ་རདེ། བཀའ་གང་འད་བཏང་ཡདོ་མདེ་ཐད་སྐད་ཆ་དྱིས་མདེ། 
ཁེད་རང་ཚོར་སྐབས་ད་ེདུས་སུས་བཅུག་ཟརེ་སོང་། ད་ེཚ་ོསྐད་ཆ་དྱིས་མདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་དངུལ་བཅུག་པ་ད་ེང་ོབ་ོགང་འད་
ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བཅུག་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འཛུགས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བླུགས་ཡོད་རེད་ཟེར་གྱི་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་ན་དོན་གཅོད་གསུམ་པའོང་མ་ཤེར་གྱི་བདག་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་མཁེན་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་དུས་མཁེན་གྱི་རདེ།  
 གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ (USAID) གྱིས་དཔལ་འབརོ་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་བཞག་པའྱི་
དངུལ་དེ། གལ་སྱིད་དངུལ་ནང་ནང་ལ་ཕར་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན། རེས་ལ་དངུལ་ནང་དརེ་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ང་ོབ་ོརང་གྱི་ཐོག་ནས་
སེད་ན་དེའང་བརྒྱ་ཆ་ ༦ གྱི་འོག་ནས་སྤྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེར་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་རདེ། གལ་སྱིད་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༢༥ དང་། སདེ་ན་ཡོད་པ་ད་ེཕར་
གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་ནང་ལ་ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་
མ་སེད་ཆུང་བུན་གཡར་ཟེར་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་རོགས་རམ་ལ་དངུལ་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ། སུད་ཚོང་བ་ལ་གཡར་
དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ། ལམ་འཁྱིས་ལ་ཚོང་རྒྱག་མནན་ལ་གཡར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ། དེ་ཚོའྱི་གས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་གདའ། ད་ལྟ་གཡར་བཞྱིན་པ་དེ་མ་ར་འདྱི་ནས་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལའང་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ད་བར་རད་གཅོད་བེད་དུས། དངུལ་ད་ེཕར་སོག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག དངུལ་ད་ེང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སོད་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
ངས་ན་སང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་མུ་མཐུད་ནས་མ་
གནས་པ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ ད་ེནས་མུ་མཐུད་ནས་གཡར་སྡོད་ཀྱི་
རདེ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ འདྱི་ཕར་དངུལ་ནང་ནང་ལ་འཇུག་དགསོ་ཀྱི་རདེ་ཟེར་ན། དང་པ་ོ
ཁྱིམས་མཐུན་ནས་ཕར་འཇུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་འཚལོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁྱིམས་མཐུན་ནས་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་དངུལ་ག་ར་ེགཡར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་
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ནང་ནས་གཡར་ན་མ་གཏོགས། བོད་མའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་དངུལ་གཡར་རྒྱུའྱི་མ་ར་ད་ེཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་ནང་སྱིད་ནས་
གཡར་བསྡད་པ་ད་ེགཡར་མུས་རདེ། ས་ོནམ་པར་གཡར་རྒྱུའྱི་མ་ར་ད་ེཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཚའོང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཤམ་འགོ་ལས་བེད་ལ་བསམ་ཚུལ་ནག་ནག་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། 
གཤམ་འོག་ལས་བེད་ལ་བསམ་ཚུལ་ནག་ནག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། གསུང་མནན་ཡང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཤམ་འོག་
ལས་བདེ་ཅྱིག་གྱིས་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་འདྱི་བའྱི་གསེར་གྱི་ས་ོང་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་རད་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་གསུང་མནན་ད་ེག་རང་ལ་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས་སྐད་ཆ་མང་
པ་ོདྱིས་མེད། སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་ན་མང་པ་ོདྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཞྱིབ་ཕྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུའང་
མྱིན། འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཀྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་མེད། ངས་རྐང་བཙུགས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། རེས་མ་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ལ་སྐད་ཆ་དྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་རདེ། 
འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་རྟ་ལ་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོས་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ལ་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རགོས་ཅེས་ཕར་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགལེ་བཤད་ག་ཚདོ་བརྒྱབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་འགེལ་བཤད་ཟུག་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབས་པ་ཡྱིན། བཀའ་
ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ད་ེཟུག་གྱི་མེད་པ། ཡང་ས་ོབརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་
འགན་འཁེར་དགོས་པ། སོ་མ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་འགན་འཁེར་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་གནས་སྟངས་ནག་ནག་རེད། ག་ར་ེམ་འགྱིག་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་
འགྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ད་ལྟའྱི་
འག་ོསྟངས་འདྱི་མང་གཙོའྱི་ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་བསམས་ནས། ང་ཚ་ོའགན་མཉམ་
འཁུར་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དསེ་ཐུགས་བ་ོནངེས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ན། ཡྱིད་ཆསེ་རྙདེ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་
ན། གོས་ཚོགས་རང་གྱིས་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ཆསེ་རྙདེ་པ་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམས་ནས་ཞུས་པ་
རདེ་མ་གཏགོས། རྟ་ལ་ཆུ་འཐུང་འདདོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདྱི། རྟ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་གཡག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེ
ཟེར་གྱི་ཡོད་ནའང་། ཆུ་འདྱི་འཐུང་ལོད་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད། འཐུང་ལོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་འཐུང་གྱི་རེད། ད་ེམ་གཏོགས་
བཀའ་ཤག་སྐབས་སྔོན་མས་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོམེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོསྤུ་ཙམ་མེད། སྔོན་མ་འཆར་གཞྱི་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་གསོ་ཚོགས་ཚགོས་ནང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟ་འག་ོམ་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་དུས། མཐོང་གྱིན་མཐོང་གྱིན་ངས་འདྱི་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་གང་འད་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ངས་ང་རང་
ལའང་སག་རྫུན་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་པཱ། འདྱི་ངས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་རེད། འདྱི་རེད་མ་གཏོགས། རྟ་ལ་ཆུ་
འཐུང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། གང་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཡང་མ་གཏོགས་མཐངོ་གྱི་
མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད།ེ གང་ལྟར་གནས་སྟངས་འདྱི་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡང་ན། འདྱི་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་དང་། ཁེད་
རང་གྱིས་ལབ་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་དངོས་ཡོད་རེད་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་
རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ། འདྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕར་གཡུག་དགསོ་ཀྱི་
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ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་འདུག འགན་བཀའ་ཤག་ལ་གཡུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐག་བཅད་པ་ད་ེབཞག་པ་
ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག  
 མ་ར་འཛུགས་མནན་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཁེད་རང་ཚོས་འཐནེ་ན་འཐེན་མ་གཏགོས། མ་རག་ན་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ཟེར་
བ་ད་ེརེད། ངས་འཐེན་ན་འཐེན་ཞུས་མེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་འདྱི་ལ་གལ་སྱིད་ང་ཚོས་མཚམས་འད་པ་ོཞྱིག་འཇོག་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་ན། ཚང་མར་ཕར་སོག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་འདུག མ་འངོས་པར་ལ་ོགཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་རསེ་ལ་སགོ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ངས་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་གསལ་པ་ོཞུས་ཡོད་གདའ། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། གནས་
སྟངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་བཞག་ཡོད་ཟེར་བ་ཡྱིན། ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། དོན་དག་འད་པ་ོའདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། ངས་ཞུས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་དཔ་ེཡག་
པ་ོཡོད་ས་རེད། ད་ལྟ་ལངས་ནས་བཤད་སྡདོ་མནན་འདྱི་དཔལ་འབརོ་སངས་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་མནས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་
མེད། ངས་ན་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་སངས་པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་
ཏགོ་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།  
 དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། མ་ར་འཛུགས་མནན་ད་ེཚོར་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་བརྱི་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མ་ར་འཛུགས་མནན་ད་ེཚོར་འདྱི་ལྟར་གསུང་ཡོང་དུས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པ་དང་འགལ་ཟླ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་སང་ལ་མནས་པ་ཡོད་ན། ད་ེག་
རང་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་སྱིད་སོང་ལ་འདོད་པ་མེད་ན་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། འདྱི་
བཙུགས་ནས་མདུན་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ངས་གསར་པ་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདདོ་པ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རེད། གནས་སྟངས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེར་གཞྱི་བཞག་ནས་
འག་ོརྒྱུ་རེད། བས་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཞུས་བཞག་པ་ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན། རྣམ་པ་ཚོས་གནང་རོགས་
གནོངས། དརེ་འདོད་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རདེ། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁད་པར་ཡོད་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་རདེ། ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ལས་ཀ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕག་ལས་ལ་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས། ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་སྡོད་མནན་སྱིད་སོང་གྱིས་དཔལ་
འབརོ་བཀའ་བོན་གྱི་འགན་དའེང་ཁརེ་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ། ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལའང་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚང་མར་སྐད་ཆ་བཤད་
དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚ་ོལའང་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཕྱི་མྱི་ལའང་
སྐད་ཆ་འདྱི་དགོས་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་ཚགོས་ཆུང་འདྱིའྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་བར་
མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་ད་ེཚོགས་ཆུང་ལ་སན་སེང་ཞུ་ཡྱི་རེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད། 
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གཞན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་འཛིན་
སངོ་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་དནོ་འགྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ།  
 སྱིད་སོང་ཟུར་པ་དང་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཟུར་པ་གཉྱིས་སོབ་སྟོན་པ་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན། གལ་སྱིད་མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་རསེ་སུ་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སམོ་གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་ལས་ཀ་བས་
ན་ནག་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ས་རདེ། ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་དངུལ་ནང་ཆནེ་མོའ་ིཁྱིམས་ད་ེཚའོང་རྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་
བང་དརོ་སྱིག་གཞྱིའང་རྱི་དགསོ་ཀྱི་འདུག ཐབོ་ཐང་དང་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རྱིས་ཡངོ་དུས། འདྱིའྱི་དབར་འགལ་ཟླ་རང་གྱིས་
ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རདེ་འདུག གོང་དུ་ངས་དའེང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རགོས་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དརེ་ཐུག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྡེ་ཚན་ད་ེརང་ར་འཕེར་བའྱི་སེར་གྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་
ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། ད་ལྟ་ལས་བེད་ནང་དུ་བསམ་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡོད་ས་རེད་གསུངས་པ་ད་ེདག་ལས་བེད་འཁྱུར་རན་
གབས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་འགན་འཁེར་མནན་གས་སུ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། ལས་བེད་དེས་འདྱིར་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ན་ོརང་ལ་འགན་ཁེར་བཅུག ག་ཆ་སྤྲད། དེའྱི་འགོ་ལ་ (MBA) ཐོན་པ་དང་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་རདེ་ཅེས་ན་ོ
རང་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ (MBA) ག་ཚོད་ཐོན་ཡོད་ནའང་། ག་ཚོད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་། 
ག་ཚོད་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ནའང་སྤྲད་རྒྱུ་རེད། གང་རདེ་ཅ་ེན། ཚངོ་འདྱི་འད་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་ཚགས་ཚུད་པ་ོབདེ་
དགོས་པར། རྒྱ་གར་གྱི་ (CEO) ཞྱིག་ག་དགོས་བྱུང་ནའང་། ཟླ་བ་རེར་སོར་འབུམ་ ༢ ནས་སོར་འབུམ་ ༤ བར་ག་ཆ་
སྤྲདོ་དགོས་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་པ་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་དམྱིགས་ས་ཡོད་རེད། དམྱིགས་ས་མེད་པ་ད་ེའད་
གང་ཡང་མ་རདེ། འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བས་ཙང་སོམ་གཞྱི་འདྱི། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་ཕར་ཚུར་འདེས་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་
པར། གསལ་པ་ོབས་ནས་གཙང་མ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་འགན་ག་ཚོད་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་ག་ཚདོ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རེད། ག་ནས་འཇུག་དགོས་ཀྱི་རདེ། གོས་ཚོགས་ནས་ག་ཚོད་བཀའ་གནང་
བ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འཇུག་རྒྱུ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་མ་འཇུག་ཟེར་ན་འཇུག་གྱི་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་སྡོད་ཀྱི་
རདེ། ཚོང་ལས་ལ་ཚངོ་ལས་ཀྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་འག་ོབཅུག་པ་ཡྱིན་ན། ན་ེབཟང་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་དེས་སྟོན་ཡོང་གྱི་
རདེ། སྱིད་སོང་གྱིས་འདདོ་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའང་ཡོད་མ་རེད། སྡྱིངས་ཆ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕུལ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
དམྱིགས་ཡུལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་དང་། གསེར་གྱི་ས་ོང་རེད་གསུང་མནན་ད་ེཚོས་ཡྱིན་ནའང་། གསེར་གྱི་ས་ོང་ད་ེམ་འོངས་
པར་བཟ་ོཆོག་གྱི་རདེ། འདྱི་སྟབས་བད་ེཔ་ོཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་སམོ་གཞྱི་ད་ེག་རང་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
རེས་མ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ནག་པ་ོརེད་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་དང་། ལས་ཀ་བེད་སྟངས། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན་ནའང་ཚགོས་ཆུང་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སེར་གྱི་ང་ོ
བོའ་ིཐོག་ནས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་སོང་ཟུར་པ་དང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཟུར་པ། ཟུར་པ་སུ་འད་ཞྱིག་འདྱི་དང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེཚ་ོསོབ་སྟོན་པའྱི་ནང་དུ་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག འགན་འཁེར་མནན་ནང་ལ་
འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག སུ་འད་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་སྤུ་ཙམ་ཞྱིག་མེད། འདྱི་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་སྟོན་པ་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ལས་བེད་རང་གྱི་ང་ོབོའ་ི
ཐོག་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྡེ་ཚན་འདྱི་རང་དབང་ཅན་ཞྱིག་དང་། སེར་གྱིས་བཙུགས་ཡོད་དུས། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མ་ར་ག་ཚོད་འཇུག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་བཅད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་
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ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སོམ་གཞྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འག་ོདགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ནག་པ་ོཞ་ེདག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེརྱིང་ཡར་ལང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོའད་པ་ོའདྱི་ཡྱིན།  
 དུས་ཚོད་ཐུང་དགས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་འཛུགས་གནང་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་འགོ་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༦ ནང་ལ་མ་ཚར་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་ ༩ ནང་དུ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་
ཚར་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ ༦ ནང་ལ་མ་ཚར་བ་དང་། སན་ཐ་ོའཁེར་མ་
ཐུབ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ད་ེངས་ཞུ་བསྡད་པ་ད་ེརེད། དངུལ་ནང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག 
དངུལ་ནང་རང་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ནང་སྱིད་ནས་ཡྱིན་ནའང་
འད་འདུག གང་ལྟར་དངུལ་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་ཟེར་དུས། ཚུར་མ་སོག་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། དངུལ་
ནང་ཆེན་པ་ོད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། དངུལ་མ་སོག་མནན་ད་ེཚོར་ཆག་ཡང་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་ལྟར་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། 
(Bad Debt) བུ་ལོན་སྡུག་ག་ཟེར་ནའང་རེད། ང་ཚོས་བུན་ནག་གྱི་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བུན་ནག་ལ་
གྱུར་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡོང་སྱིད་པ་རདེ། བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་འག་ོབཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་ན་ཤས་ཀྱིས་སདོ་པ་སོག་གྱི་མ་རདེ། 
ན་ཤས་འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། ན་ཤས་གནས་སོས་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དངུལ་སོག་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོར་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོལའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ།  
 ད་ལྟ་ངས་ཚོས་བུ་ལོན་གཡར་བའྱི་སྐབས་སུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Secured Loan) དང་། 
(Unsecured Loan) གཉྱིས་ཡདོ་པ་རདེ། (Secured Loan) ཟེར་དུས་དངུལ་མར་གཡར་དུས་གཏའ་མ་འཇགོ་དགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (Unsecured Loan) ལ་དངུལ་གཡར་དུས་གཏའ་མ་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཏའ་མ་བཞག་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རེས་མ་བུ་ལོན་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གཏའ་མ་དེར་འཛིན་ས་འད་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱིས་གཏའ་མ་འཇགོ་མ་ཐུབ་པ་ལ་གཡར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་སདེ་ན་མཐ་ོབ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གས་ཀྱིས་མ་འངོས་པར་བུ་ལོན་སྤྲོད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོབུན་ནག་ཆགས་འག་ོརྒྱུ་རེད། ད་ེཚ་ོགོང་
གུད་ནང་དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཆ་ད་ེཚ་ོལའང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 ད་ལྟ་དངུལ་གཡར་བ་ད་ེཚ་ོཕདེ་ཆག་ཟརེ་ནའང་། ཕདེ་ཆག་གང་ཡང་མ་རདེ་ད།ེ དངུལ་ནང་གྱིས་སེད་ན་བང་རྒྱུ་
དང་། ང་ཚསོ་དངུལ་ནང་ནང་དུ་བཅལོ་བཞག་པར་སེད་ན་རག་རྒྱུའྱི་བར་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་
ང་ཚསོ་བུ་ལོན་གཡར་མནན་མྱི་མང་ཚའོྱི་ཚབ་བས་ནས་སྤྲད་བསྡད་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རདེ།  
 ད་ེསྔ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་སྡེ་ནས་དངུལ་ནང་ལ་རོགས་དངུལ་འཇོག་ཆོག་དང་མྱི་ཆོག་ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། དངུལ་འབོར་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག གནད་དོན་འདྱི་རྱིགས་ལ་དགངོས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མ་བཞེས་
པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ལངས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ནངོ་རྣམ་པས་དགོངས་པ་བཞསེ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་ང་ཚོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བཞག་པ་རེད། གོས་ཆོད་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དང་ཞུ། ཡྱིན་ནའང་
ཚིག་དེ། གལ་སྱིད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནང་ལ་མྱི་
གཞན་པའང་ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དརེ་བདེ་ས་ཞྱིག་བཀདོ་པ་ཡྱིན་ན་ག་ོབད་ེབ་དང་ཡག་ག་བསྡད་ས་རདེ། ད་ལྟ་འབལེ་ས་འནདོ་
ཡོད་དུས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་རང་གྱི་ཚགོས་ཆུང་ལ་ག་ོཡྱི་འདུག་མ་གཏགོས། གཞན་པ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་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 དངུལ་གྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་འབརོ་རྱིག་
པའང་ཤེས་ཀྱི་མེད། གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གངས་ཀ་ག་ོབསྡད་པ་དེར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ ཞེས་དཔེ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། དེབ་འདྱིའྱི་ཤཤོག་གངས་ ༢༤༤ དཔལ་འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་ར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཇ་པ་དེ། "གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་དང་། འཚོ་རྟེན་རོགས་སོར་ལས་གཞྱི།" 
ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན་ན། སོར་ ༢༧༠,༢༢༠,༤༨༥ རེད་འདུག དེར་སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་
འབོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ཕོགས་བསྡོམས་དེར་དུང་ཕྱུར་གསུམ་ལྷག་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ ཞསེ་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ཕྱི་ནས་ཉན་མནན་ད་ེཚ་ོདངེ་སང་གངས་ཀ་ལ་ཞ་ེདག་དགའ་ཡྱི་འདུག་
ག འདྱིར་སོར་བ་ེབ་ ༢༧ རེད་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་སེད་ན་ད་ེཡར་བསྡོམས་ན་སོར་བ་ེབ་ ༣༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་པཱ། 
སོར་དུང་ཕྱུར་ ༣༠ ཡོད་ཟརེ་ན་རསེ་སུ་གཞན་པ་ད་ེཚ་ོག་པར་ཡདོ་རདེ་ཟརེ་ན་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་རྒྱུ་འདུག་གམ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དུང་ཕྱུར་ཟེར་བ་ཆ་ཚང་བ་ེབ་ (Crore) ཟེར་བ་དེ་རེད། རྒྱ་
གར་གྱིས་སོར་ (Crore) ༡༠ ཡང་ན་ས་ཡ་ ༡༠ ཟེར་བ་དེ་རེད། སོར་བ་ེབ་ ༢༧། གང་ལྟར་ཚུར་སེབས་པ་ད་ེསོར་བ་ེབ་ 
༢༥ རེད། སོར་བ་ེབ་ ༢༥ སང་ལ་སེད་ཀ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོབསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་བ་ེབ་ཉྱི་ཤུ་ར་བདུན། ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད། 
ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་ད་ེརདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། གོས་ཆོད་ནང་དུ་ "བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་" ཟེར་དུས། དེར་འབེལ་ས་དང་བེད་སའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཅྱིག་
གསུངས་སངོ་། འདྱི་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། བོད་མྱི་མང་སྱིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་ 
ཚགོས་ཆུང་གྱི་ནང་ལ་མྱི་གཞན་དག་ཡངོ་མ་ཆགོ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་ཁདོ་མནས་དབང་ཡྱིན་ས་རདེ་འད་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སངོ་། ང་དཔལ་འབརོ་
རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མནས་དབང་ཕར་ཞོག ཁོན་ནས་སོང་མ་མོང་། འདྱི་ཡྱིན་ཞུས་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་དཔལ་འབོར་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སངས་མོང་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ནག་ནས་དཔལ་
འབོར་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཤེས་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དངུལ་ད་ེདཔལ་
འབརོ་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་ནང་ཚུར་འཇུག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དརེ་ང་དངསོ་གནས་གད་མ་ོཤོར་གྱི་འདུག བས་ཙང་འདྱི་
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་གྲུབ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་མ་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོའ་ིསང་
ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུང་བསྡད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དྱི་བར་ལན་གསལ་པ་ོམ་བྱུང་ན་མ་གཏོགས། གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་
དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ག་ོསྐབས་རང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའདྱི་མར་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང།ཤ 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་ར་ེཆེ། བས་ཙང་ང་ལ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ལ་འདདོ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཞསེ་ལབ་པ་ཡྱིན། འདདོ་པ་མེད་པ་ད་ེན་སང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་གསུངས་སངོ་། ངས་ན་ནས་
འདདོ་པ་མེད་པ་ཟརེ་དུས་ཡང་དམྱིགས་བསལ་མྱི་འད་བ་ཆགས་འག་ོཡྱི་མེད་ན་མ་གཏོགས། ནངོ་གྱིས་འདདོ་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་པ་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་དེར་ཁོས་འདོད་པ་མེད་པ་གསུང་གྱི་འདུག་སྟེ། ནོང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པའྱི་
བཟ་ོའད་ཞྱིག ངས་ན་ནས་ལབ་པ་དསེ་ནངོ་ལ་མ་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡདོ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཚརོ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཤ་ེན། འདྱིར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ 
རང་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ངས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། རྒྱུམཚན་ག་ར་ེརདེ་
ཅ་ེན། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་ན་ཕགོས་དང་། རྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། 
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རྒྱུ་མཚན་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད། གནས་ལུགས་ག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེལས་མ་བཙུགས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དངོས་གནས་ཆེད་ལས་མནས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
དའེྱི་ནང་ལ་བཅུག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མནན་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་ཡོད་པའྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་ཚགོས་
ཆུང་བཙུགས་ན་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ཕན་ཐོགས་སྐར་
མ་ ༥ ཡོད་མ་རདེ། ར་བ་ཉྱིད་ནས་འཛུགས་དགོས་མ་རདེ། དེར་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོཚགོས་གཙསོ་འདྱི་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་ང་ཚསོ་ལག་པ་རངོ་དུས་ཁད་པར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ཞུ་དགསོ་དན་སོང་། དང་པ་ོདརེ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རསེ་འབལེ་ཀྱི་ "སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་" 
ཟེར་བ་དེར་བེད་ས་དང་འབེལ་ས་ད་ེཚོར་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ནས་ཀྱི་རམ་པ་དང་། 
ནས་ཀྱིས་རམ་པ་ཟེར་བ་ད་ེཚོར་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་དུས། འདྱིར་ "ཀྱི་" རང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་
མྱིན་གཅྱིག་གོས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དགོས་རྒྱུའྱི་ངེས་པ་མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་
ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སན་ཐ་ོདེའང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་སེབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་རསེ་འབལེ་གྱི་
ཐག་གཅོད་ད་ེགོས་ཚོགས་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ཐོག་མར་ཀུན་སོང་
ད་ེགོང་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་འབྱུང་དུས། སྱི་འཐུས་ཡོད་པ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆེད་ལས་པ། ཁྱིམས་
སྱིག་དང་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབརོ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མནས་པ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཚ་ོསེབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ག་ོབསྡུར་བྱུང་སོང་། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ོབསྡུར་དང་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མྱི་འག་ོད་ེའད་ཞྱིག་སབེ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་པ་ོབཟ་ོའདདོ་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 གཉྱིས་པ་དེ། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པར་སན་ཐོ་འབོར་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཐུང་
དགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་ན་སམ། ཟླ་བ་ ༦ ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ངས་དརེ་དུས་ཚོད་
ཞ་ེདག་གཏོང་དགོས་པ་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་ཞབས་ཞུ་ནང་གྱི་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་བ་
ཞྱིག་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་རང་ནས་རྟོགས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འབལེ་ཡོད་ད་ེཚོའང་གངས་
སྱིད་རང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་གནས་ཡུལ་གྱི་ཁྱིམས་དང་ད་ེཚོར་དུས་ཚདོ་ཏགོ་ཙམ་གཏོང་དགོས་
པ་ཆགས་སྱིད་པ་རེད་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་ཞེ་དག་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། 
དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དང་པ་ོདགག་བ་གནང་མནན་ད་ེཚོས་ཕག་རངོ་རགོས་གནང། དགག་བ་གནང་མནན་གངས་ 
༡ བྱུང་སོང་། ཚོགས་ཚུང་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང། དགག་བ་གནང་མནན་
གངས་ ༡ བྱུང་སོང་། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་
མནན་གངས་ ༣༣ བྱུང་སོང་། ཚད་མཐ་ོཔསོ་མང་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབབེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།   
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད། ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་
གསེས་ག་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མནན་སྱི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚ་ོ
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༧ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 
༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༣ཤཔ་རྱིས་ལོ་ཤ༢༠༢༢ཤ་་་ཤ
༢༠༢༣ཤལོའ་ིསྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ཤ"ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་
ནངོས་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་གྱི་འག་ོགོན་དང་གྲུབ་འབས་ག་ོམ་མཚུངས་པས་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་རྱིང་མྱིན་ས་ོབརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལས་ཁུངས་ནག་གྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་གོན་ལ་སར་ཆ་ཇྱི་འོས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།" 
ཅེས་འནོད་པའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་དང་འབེལ་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་ད་ེབཞྱིན་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་དཔེ་དེབ་དང་།ཤདུས་དེབ།ཤགསར་ཤོགཤའཛིན་ཤོག་ནག་པར་སྐྲུན་བ་སའྱི་པར་ནང་
གཅྱིག་པ་ོད་ེཡྱིན་པའྱི་གལ་གནད་ལ་བརྟེན་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་པ་དང་།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཉྱིད་ཕོགས་གང་
ཐད་ནས་རང་ས་འཕེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པས་གཞུང་འབེལ་གྱི་དཔ་ེདེབ་དང་།ཤགསར་ཤོགཤ
འཛིན་ཤོགཤཡྱིག་ཆའྱི་རྱིགས་པར་སྐྲུན་དགོས་པ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་པར་ནང་གཞན་ནས་པར་འདབེས་བ་
དགསོ་པ་ཆགས་ན་ད་ལྟ་ལས་ཀང་འག་ོསོང་ཆ་ེབ་དང་།ཤདུས་འགོར་སོགས་སྟབས་བད་ེམེད་པ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ངསེ་ལ་སོང་།ཤ
ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་ནས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པརོ་གྱུར་
ཡོད།ཤ 
 བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སུ་གགས་པའྱི་པར་ནང་སྔ་ཤོས་ནྱི་སྣར་ཐང་ཡྱིན།ཤད་ེནྱི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་དྲུག་པའྱི་ཞལ་བཀོད་
བཞྱིན་སྡ་ེསྱིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བཀའ་བསྟན་གྱི་པར་གཞྱི་གསར་བཞངེས་ཀྱི་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ་དང་།ཤརསེ་སུ་མྱི་
དབང་ཕ་ོལྷ་བ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ཤ༡༧༣༠ཤལོར་ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་གནང་སྟེ་བཀའ་བསྟན་ཆ་ཚང་གྱི་
པར་ཤྱིང་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་པར་ཤྱིང་ད་ེདག་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལ་ཕུལ་བ་དཔལ་སྣར་ཐང་
གྱི་གཙུག་ལག་ནང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བས་སྣར་ཐང་པར་ནང་ཞེས་ཡོངས་སུ་གགས།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༥༩ཤལོར་རྒྱ་གཞུང་
གྱིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བས་རེས་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས་པར་ནང་འདྱི་ཉྱིད་ར་གཏོར་
བཏང་སྟ་ེམྱིང་གྱི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཅྱིང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡང་བསར་གས་ོཐུབ་མདེ།  
 གོང་གསལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་གྱི་མྱིང་གནས་རེས་འབེལ་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་ནྱི།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༦༨ཤལོར་བོད་
མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་བ་གོང་མཐརོ་དམྱིགས་ཏ་ེཆདེ་བཙུགས་བས་པའྱི་ཟླ་རའེྱི་ཤེས་བ་གསར་ནང་ད་ེབཞྱིན་ཤ༡༩༧༡ཤལརོ་བདོ་
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མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཤེས་བ་དགོས་མནོར་གཟྱིགས་ཏ་ེབོད་གཞུང་དྱིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནོངས་སུ་ཟླ་བསྱིལ་བཏང་།ཤ
༡༩༨༤ཤལོར་རྒྱ་བསདེ་ཀྱིས་སྣུམ་པར་ནས་བོད་ཡྱིག་གྱི་ལྕགས་འབྲུ་ཅན་དུ་ཡར་རྒྱས་དང་།ཤརྒྱ་གར་འབེལ་ལས་ལ་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས་ཏ་ེཔར་འདེབས་འཕྲུལ་འནོར་དང་།ཤལྕགས་འབྲུ།ཤའཛིན་ཆས།ཤལས་བེད་གངས་ཤ༡༠ཤཡྱི་གསོལ་ཕོགས་བཅས་
ཕྱི་ལ་ོཤ༡༩༨༧ཤཟླ་ཤ༡༢ཤནས་དནོ་སྱིན་སོན་པ་བྱུང་།ཤབོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་སུ་གགས་པའྱི་སྣར་ཐང་པར་ནང་གྱི་མཚན་གནས་རེས་
འབེལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་ཞེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཁྱིམས་མཐུན་དེབ་སེལ་དང་འབེལ་ཤ༡༩༨༩།༥།༡༥ཤཉྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔར་ནང་དབུ་འབེད་དང་རབ་གནས་བྱིན་རླབས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཐོབ་བྱུང་།ཤཕྱི་ལོ་ཤ
༡༩༩༢ཤལོར་རྡོར་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ནང་ཡང་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ནང་དུ་ཟླ་བསྱིལ་གྱིས་གཞུང་འབེལ་གྱི་
བདུན་རེའྱི་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་གསར་ཤོག་པར་སྐྲུན་བགྱིས་པ་ཤ༡༩༩༣།༩།༢ཤམང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་ཉྱིན་ནས་འདོན་འགོ་
བཙུགས།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༡༩༩༨ཤ་་་ཤ༡༩༩༩ ལོ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེད་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་རྱིགས་གསར་ཉ་ོསོགས་གནང་ནས་ཕྱི་ལོ་ཤ
༢༠༠༠ཤལོར་འཕྲུལ་པར་དང་།ཤརྒྱབ་ཤ་བཟ་ོཆེད།ཤསྐམ་གོག་བཅས་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་ཟྱིན། ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༠༤ཤལ་ོནས།ཤབོད་
ཡྱིགཤཨྱིན་ཡྱིགཤརྒྱ་ཡྱིག་སགོས་གཞུང་འབལེ་གྱི་གསར་ཤོག་དང་།ཤདཔ་ེདབེ།ཤའཛནི་ཤོག་ནག་ཀང་པར་སྐྲུན་བདེ་མུས་ཐགོ་
ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༦ཤལོར་ཚོན་ཁ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་པར་འདེབས་འཕྲུལ་འནོར་དང་།ཤགོག་ནུས་གཏུབ་འནརོ།ཤརྒྱབ་ཤ་གཡོག་བེད་ཀྱི་
འཕྲུལ་འནརོ་བཅས་སྤུས་གཟྱིགས་གནང་ནས་ལས་དནོ་ནག་སྒྲུབ་མུས་ཡྱིན།ཤའདས་པའྱི་ལ་ོཤས་རྱིང་བྱུང་སོང་ན་མ་འདུམ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་ནའང་།ཤམ་འོངས་སྣར་ཐང་པར་ནང་གྱི་ལས་དནོ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་ནས་རྒྱུན་
གནས་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེལ་ོརྒྱུས་དང་།ཤལས་དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོས་མན་ོགལ་ཆེར་གྱུར་ཡོད་པས་ད་ེལུགས་གོས་
ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགསོ་པ་གལ་ཆརེ་གྱུར་ཡདོ། 
 

གསོ་ཆདོ། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ནོངས་སྣར་ཐང་པར་ནང་ད་ེཉྱིད་ས་ོརྒྱག་མྱི་དགོས་པར།ཤཔར་སྐྲུན་ལས་
རྱིགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསངོ་དང་།ཤཕགོས་ཡངོས་ནས་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་དགོས་པའྱི་སྱི་
མོས་སམ་མང་མསོ་གསོ་ཆོད་དུ།ཤབདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤཚེས་ཤ༣༡ཤཉྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆང་ཨང་ ༢༧ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཞེ་དག་ཅྱིག་
ཕེབས་དགོས་མྱི་འདུག་སམ། གོས་ཚོགས་སྔ་རེས་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡོད་དུས། 
འཛནི་སོང་གྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཚགོས་འཐུས་མྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་གཟྱིགས་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་མོས་
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མཐུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་གྱི་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་
ཟེར་ནས་ན་གསལ་པ་ོགསུངས་སོང་བསམ་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མནན་ཡོད་ན་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། འཛིན་སོང་གྱིས་གོས་
ཚགོས་ནས་ཐག་གཅོད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུས་ནས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཕེབས་པ་རེད། གཞན་པ་
སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྟེ། ར་བའྱི་ལས་ཀ་འདྱི་འཛནི་སངོ་གྱི་ལས་འགན་ནང་ལ་འནེལ་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་དེར་ཐུགས་བ་ོནངེས་ཀྱི་མེད་
དུས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་ཡར་ཕེབས་པ་རེད། གཏོང་དང་མ་གཏོང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
རདེ།  
 ད་ལྟ་ངས་ཞུ་འདོད་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བས་ཚར་བ་རདེ། གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་འདྱི་
བཞག་པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་དའེང་གོས་ཚོགས་ནས་གནང་རགོས་གནངོས། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམས་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ "ཆདེ་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསངོ་" ཟརེ་བ་ད།ེ འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལ་ོརྒྱུས་
ཆ་ཚང་བཀོད་འདུག ལ་ོམང་པ་ོའདྱི་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་ལ་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་བཟ་ོ
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའང་རྒྱ་གར་བ་ཞྱིག་ག་དགསོ་ཐུག་ཡོད་རདེ་ཅེས་ངས་ན་སང་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ལ་
དུས་ཡུན་རོགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ད་ེརྱིང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ན་ོརང་
ལ་ལས་ཀ་མུ་མཐུད་ནས་མ་སྤྲད་ན། བོད་མྱི་གངས་ ༨ ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆདེ་ལས་གས་ོསངོ་བ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ས་ཞྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོམང་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ཉམས་མོང་ཡོད་རེད། ས་ོསོའ་ིལས་ཀ་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དཔར་ནང་ཞྱིག་གྱི་འགན་ཡོངས་རགོས་འཁེར་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་མྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོདེ། གལ་སྱིད་འདྱི་ཕྱིན་པའྱི་
དབང་དུ་བཏང་ན་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དེའང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་བག་ོགེང་ཆ་ཤས་བཞེས་མནན་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟའྱི་གོས་ཆདོ་འདྱི་རྒྱུན་ལས་ནས་ཡར་བསྣམས་ཕབེས་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གང་ཟག་
སེར་གྱི་ངསོ་ནས་ན་སང་འབལེ་ཡདོ་སྡ་ེཚན་དང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཡྱིན་ནའང་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་། 
ད་ེབདེ་དུས་འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་པར་མསོ་མཐུན་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆདོ་དརེ་རྒྱབ་སརོ་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབརོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་སྐབས་སུ་ལ་ོརྒྱུས་དངས་ནས་དྱི་བ་
འདྱི་དགོས་པ་ཆ་ཚང་དྱིས་པ་ཡྱིན། དེར་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་སོང་། དེའྱི་རེས་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཨུ་ཚུགས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་རྒྱག་མ་མོང་། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུ་ཤོད་མནན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་སྟེ། སྔོན་རྱིས་ད་ེབཏང་སོང་། འདྱི་
ཡོང་གྱི་རེད་དན་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་སེབས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཏག་ཏག་འད་ཞྱིག་མཚུངས་མ་སོང་དན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་
སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་ཁྱིད་ཤོག་ཟརེ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་
འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་ཡྱིན་དུས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱབ་སོར་བེད་རོགས་བོས། མོས་མཐུན་བེད་རོགས་བོས། ཡྱིད་
ཆསེ་བདེ་རགོས་བསོ་ཟརེ་དུས། ངས་ད་ེརྱིང་ཡྱིད་ཆདེ་བས་ནས་གོས་ཆདོ་འདྱིར་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་དང་དགག་པ་གཉྱིས་ཀ་རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་རྒྱུ་མཚན་
ཞྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོསྟངས་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྱི་ལས་གཞྱི་
གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་དཔར་ནང་རང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མྱིང་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་མཐོང་གྱི་འདུག 
ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཏང་ནས་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་དམ་མེད། བསམ་བ་ོའདྱི་ཞྱིག་འནརོ་སོང་། གང་
ལགས་ཤཤ་ེན། སྣར་ཐང་དཔར་ནང་གྱི་མྱིང་ཉར་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་དགག་པ་དང་རྒྱབ་སརོ་གཉྱིས་ཀ་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་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 ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། ན་སང་ནས་ཞུ་དགོས་པ་ཡོངས་
རོགས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་ཕགོས་ག་པར་ཐུགས་འདདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མེད། ཐག་གཅོད་ག་འད་ཞྱིག་གནང་ནའང་། དེར་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འོན་ཀང་ང་རང་གྱི་ལྟ་
ཚུལ་སང་ནས་ན་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་ལན་རག་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལན་དགོས་པའྱི་དོན་དུ་མྱིན་ཏེ། 
ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་བརེགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་དེའང་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་སྱིན་བདག་
བས་ནས་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་གདའ། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་རེད། གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ངས་དང་པ་ོབཤད་ན། འདྱིའྱི་རྒྱབ་མདུན་ཚང་མ་ངས་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་
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གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འདྱིར་གོང་གུན་མེད་པ་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། འདྱིས་གོང་གུན་ཆེན་པ་ོའག་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ད་ེཚ་ོཚོང་བསྒྱུར་བདེ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཧ་ཅང་གོང་ན་ེཔ་ོཞྱིག་ལ་མ་གཏོགས་འག་ོཡྱི་མ་རདེ། བས་
ཙང་དརེ་རྱིས་ཤྱིག་རྒྱབོས་དང་། གོང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མ་གཏགོས་ན་ེཕན་ཞྱིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབ་
ནྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བྱིས་བཞག་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལོར་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལ་སྣང་ཐང་དཔར་ནང་
འཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངུལ་འབོར་གྱི་སང་ནས་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། དེར་པར་སྐྲུན་གྱི་རྱིགས་ཡོད་པ་
རདེ། ལས་བདེ་ཀྱི་གནས་བབ་ནྱི་ང་ཚསོ་འདྱིར་ཞུ་དགསོ་མ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་རདེ།  
 ཆེད་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ན་སང་འགེལ་བཤད་སོན་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་པའྱི་ནང་དུ་འདྱི་ཐད་ཆེད་ལས་པ་མྱི་
རྐང་གཅྱིག་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་ལ་ཡདོ་པ་ད་ེལྡྱི་ལྱིའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རདེ། དང་པ་ོབཤད་ན། ཡོད་མདེ་
ཀྱི་གནས་སྟངས་ནག་ནག་ཅྱིག་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་ངའྱི་ངསོ་ནས་འདྱིར་རྒྱབ་སོར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྱིན་ནའང་རདེ། མ་
ཕྱིན་ནའང་རདེ། གང་བཤད་པ་ད་ེལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་བསམས་མ་སོང་། ན་སང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་
མང་པ་ོཕྱིན་ཚར་དུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛནི་བས་ནས་སྱི་མོས་མང་མོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད་
བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་ཡྱིན། དརེ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རྱིས་འག་ོབཏང་ཚར་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་
གྱིས་རྱིས་འག་ོད་ེསྤྲདོ་དགོས་རདེ་མདགོ་མདགོ་བཤད་ཀྱི་འདུག ན་སང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་བལེ་བ་བས་ནས་དང་པ་ོ
རྱིས་འགོ་མགོགས་མགོགས་པ་ོཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡྱིན། རེས་སུ་བག་ོགེང་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཕྱིན་སོང་། རྱིས་འགོར་ལས་
གཞྱིའམ་འཆར་གཞྱི་ཆ་ཚང་ག་སྱིག་བས་བཞག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་སྡེབ་གཅྱིག་ལ་རྱིས་འག་ོཆ་
ཚང་ཐག་བཅད་ནས། གཞྱི་ནས་བག་ོགེང་ལ་འག་ོརུ་བཅུག་སོང་། དསེ་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་བག་ོགེང་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག འག་ོདང་མྱི་འག་ོབལྟ་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་རྱིས་འག་ོདགོས་དང་མྱི་དགོས་བལྟ་རྒྱུ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཡར་འཕུར་འཕུར། མར་འཕུར་འཕུར། བརྡ་སུ་གང་ལའང་སྤྲོད་དགོས་མ་རདེ། རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ད་ེའད་དགོས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།                                        
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༢ ལྷག་ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་ངས་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་སྐོར་ཞ་ེདག་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་ནས་
གོས་ཚགོས་ར་བའྱི་སང་ལ་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་ཡོང་དུས། ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ཡག་པ་ོཉན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ག་ར་ེམཐངོ་སོང་ཞུས་ན། སྱིར་བཏང་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་
འདུག  
 ད་ེནས་བྱུང་དང་སོང་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ་འདུག གལ་སྱིད་བྱུང་དང་སོང་ཏག་ཏག་བསྡད་
ཀྱི་མེད་ན། ངས་བསམ་པར་གསར་ཤོག་དང་། དཔ་ེདབེ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་པར་སྐྲུན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག གལ་སྱིད་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་སོ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་ཀ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱིའྱི་དཔར་ནང་ལ་སྤྲོད་དགོས་ཆགས་ཀྱི་
རེད། འདྱིའྱི་སོང་ད་ེམ་འོངས་པར་འག་ོསོང་ལ་ཐེབས་ཀྱི་མ་རེད་དམ། དེའང་རྱིས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་རེད་སམ། སོང་གཅྱིག་པུ་
མ་རེད། ང་ཚོས་དེབ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་པར་སྐྲུན་བེད་དགོས་དུས་ནང་གྱི་གསང་བ་དེའང་ཕྱི་ལ་ཤོར་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ངས་ད་ེཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱིར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་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 གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་དུ་པར་སྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་གསོ་
སོང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་རྒྱུས་རྱིམ་པ་མར་འགོད་ཡོང་དུས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་
གས་ོསངོ་མ་གནང་བ་ཁནོ་ནས་རདེ་མྱི་འདུག ངས་ཧ་ག་ོབར་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་གསར་པ་ད་ེདང་པ་ོབརྒྱབ་ཚར་ཙམ་ལ་མྱི་
གངས་ ༢ (BA Printing Technology) སང་ལ་ཐོན་ནས། སྣར་ཐང་དཔར་ནང་ལ་ལས་ཀ་བས་ནས་ཟླ་བ་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་མ་གཏོགས་བསྡད་མ་སོང་། ད་ལྟ་མྱི་ད་ེགཉྱིས་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རེད། ཐོན་པ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་མ་སོང་། འདྱིའྱི་ཆེད་དུས་བཏང་བ་རེད་ད་ེབྱུང་མ་སོང་། མྱི་སྣ་གས་ོསོང་མ་བས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག 
གས་ོསོང་བས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བདག་པ་ོརྒྱག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་། ད་ལྟ་ལོ་
རྒྱུས་རྒྱས་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་སོང་ཙང་། ཆེད་ལས་མྱི་སྣ་གས་ོསོང་མ་བས་པ་ད་ེའད་རེད་མྱི་འདུག་ཅེས་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་
འནདོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 སྱིར་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་འཛནི་སངོ་ལ་བཞག་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་ཅེས་ངས་ད་གྱིན་
ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ང་རང་གྱི་ལངས་ཕོགས་དང་བསམ་བ་ོའཁེར་ཕགོས་ཤྱིག་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བག་ོགེང་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་སྐོར་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་གནད་འགག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕྱི་དྱིལ་
ཁབ་ནོངས་སུ་ལྟ་ཡོང་དུས་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་གྱི་རྱིས་འག་ོར་ནས་གསལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། 
སྔནོ་གྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཟུར་འཛར་ནང་དུ་དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་ཞུས་འདུག་ཟརེ་
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ན། སོར་ ༢,༢༦༧,༢༢༠ ཞུས་འདུག ད་ེག་རང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལ་སོར་ ༡,༥༡༠,༨༠༠ ཞུས་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་བར་ཁད་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ལས་བེད་ ༨ ལ་གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་ཆ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོ
གང་ཡང་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག མདང་དགོང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། ང་ཚསོ་འགེལ་བཤད་འདྱི་
འད་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སར་ཆ་འཁེར་རྒྱུ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གལ་སྱིད་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོས་ངེས་གཟྱིགས་ན་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནོངས། དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་ན་དགག་
པ་གནང་རོགས་གནོངས། དེར་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད། ད་ེག་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བས་པ་དང་། འཛིན་སོང་
གྱིས་ད་ེའད་ཞྱིག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་གནང་བ་རེད། ང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅདོ་ཅྱིག་ཡོང་ན་བསམས་པ་རདེ། གཙང་མ་ཆགས་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་འཁུར་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོས་ཆོད་འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དགག་བ་གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་
རགོས་གནང་། དགག་བ་གནང་མནན་མྱི་གངས་ ༡༢ བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། མྱི་
གངས་ ༡༦ གྱིས་རྒྱབ་སརོ་གནང་སོང་། འདྱི་མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
                                                 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་ཕྱིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་སྔོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐག་
གཅདོ་ཅྱིག་གནང་སོང་། མ་འོངས་པར་རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཐའོ་ིནང་དུ་མ་འནདོ་པའྱི་ཆདེ་དུ་དརེ་ནན་པ་ོབས་ནས་ངསོ་འཛིན་བདེ་
དགོས་པ། ཡང་རེས་སུ་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཡང་སེ་འནོད་བསྡད་ཀྱི་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་མ་འནོད་པའྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོས་ཐག་གཅོད་ད་ེག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱིས་རྙོག་ག་མེད་པ་ཞྱིག་དགོངས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
                                                                                              
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྱིས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག གོས་ཆོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་
ཞྱིབ་ལས་ནང་གྱིས་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་མཁནེ་ཐུབ་པའྱི་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ང་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང། གོས་འཆར་
འདནོ་མནན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་འཆར་འདྱིར་འགལེ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཚགི་འདྱིའྱི་ནང་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་
བཞག་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐག་གཅོད་གཞྱིར་བཞག་སྟ་ེའདྱི་
ཁེར་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༨ 
༄༅།ཤ།གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

 
སྔནོ་གངེ་། 

བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་ལས་ཁུར་དམ་བཅའ་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༡ཤཟླ་ཤ༥ཤཚསེ་ཤ༢༧ཤཉྱིན་འབུལ་བཞསེ་བྱུང་
བ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ཤ༡༠ཤཚེས་ཤ༡༡ཤབར་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་བྱུང་བའྱི་དུས་ཡུན་ནང་།ཤབཀའཤག་གྱིས་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་།ཤལ་ོའནརོ་སྔནོ་རྱིས།ཤ
དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ཤ༧ཤནང་གསེས་ཤ༥ཤཔའྱི་ཆ་རེན་འགོ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་པའྱི་སྐརོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོས་ཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༡༡ཤཟླ་ཤ༡༢ཤཚེས་ཤ༢༧ཤཉྱིན་ཟུར་མཇལ་གསུང་གེང་གནང་བ་
བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགོས་སུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ཏེ།ཤཕྱི་ལ་ོཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༡ཤཚསེ་ཤ༢༠ཤཉྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙའོྱི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་
ནང་གནས་ཤྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་།ཤགནས་ཚུལ་དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་།ཤཁྱིམས་སྱིག་གྱི་གོ་དོན་ལེན་ཕོགས་ལམ་
རོབ་དང་བཅས། ''བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འབབ་དངུལ་ཡོད་ད་ོཅོག་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་དུ་ཚུད་དགོས་པ་དང༌།ཤ
དའེྱི་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་དངུལ་འབབ་རྣམས་གཞུང་དངུལ་དུ་མྱི་བརྱི་ཞྱིང་།ཤགཞུང་གོན་དུ་གཏངོ་མྱི་ཆོག་ལ།ཤཕགོས་བསྡམོས་
མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འག་ོགོན་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་ལ་ོརེའྱི་གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་
གམ།ཤཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ལ་འསོ་ཤཤོག་བསྡུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འཁལོ་ཞུ་དགསོ་པ་སྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དནོ་ཡྱིན་པ་
དང༌།ཤགསོ་ཚོགས་སུ་འགན་ཁུར་དང༌།ཤལན་འདབེས།ཤརྱིས་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་སྟབས།ཤགོས་ཚོགས་
ཀྱི་སེབས་ཉེའྱི་སྔོན་རྱིས་ཚགོས་དུས་སུ་ཟླ་བ་ཤ༤ཤརྱིང་གྱི་སྔནོ་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཤ༧ཤ(༥)ཤཔའྱི་ཆ་རནེ་འོག་ཞུས་ཟྱིན་
པའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་སན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་"ཞེས་ཕུལ་ཡོད་པར།ཤཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༢༢ཤཟླ་ཤ༣ཤ
ཚསེ་ཤ༡༦ཤཉྱིན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་གྱི་ཐག་གཅདོ་ཚིག་ཐ་ོབཏང་འབརོ་དུ།ཤབཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་བསྣམ་ཕབེས་
ན་ལེགས་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ཀང་ད་ེལུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བྱུང་སྟབས།ཤསྱིག་
གཞྱིའྱི་ཆ་རནེ་དང་།ཤལམ་སོལ་ཡདོ་མདེ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱུར།  
 

གསོ་ཆདོ། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་དེའྱི་རྒྱུན་ལས་ཚུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གནས་
སྟངས་བྱུང་བའྱི་དུས་ཡུན་ནང་།ཤབཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།ཤལ་ོའནོར་སྔོན་
རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཤ༧ཤནང་གསེས་ཤ༥ཤཔའྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་བརྒྱུད་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་ཧྱིན་སོར་ཤ༢༧༠ ,༣༥༦,༦༨༣ཤདང༌།ཤསོང་ཧྱིན་སོར་ཤ
༢༠༣,༩༥༥,༢༢༩ གོས་ཚོགས་སུ་སན་གསན་བྱུང་བ་ལྟར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པར་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུའྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་
དུ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ  
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དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པར་སོང་ཙང་། ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། ཡང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལའང་བག་ོགེང་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བདེ་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གཏན་འབེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཚིག་འགའ་ཤས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚིག་འགའ་ཤས་ལ་
འགྱུར་བཏང་ན། འདྱིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེ་མྱིན་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་བཟོ་བཅོས་གོས་
འཆར་འཁེར་བར་དུས་ཚོད་ནྱི་མྱི་འདུག གོང་དུ་བཅར་འདྱི་འགའ་ཤས་ལ་བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་བཟ་ོབཅསོ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་
ཡྱིན། ད་ེམྱིན་ངསོ་ལནེ་བདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྔོན་གེང་གྱི་འོག་ནས་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "སྔོན་རྱིས་ཚོགས་དུས་སུ་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་།" ཞེས་འནོད་འདུག 
ད་ེནས་ "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་" བར་གྱི་ཚིག་ད་ེདག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག "ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་གྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་
ཚན་ ༧ (༥) པའྱི་ཆ་རེན་འགོ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི།" ཟརེ་བའྱི་ཚགི་ད་ེདགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་སྐད་ཆ་ལྟར་ (Cut)  

 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ནང་ལ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། གང་འད་
གསུངས་ཡྱིན། འགོ་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།༽ སྔོན་གེང་གྱི་འོག་ནས་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "ཟླ་བ་ ༤ 
རྱིང་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག་ག "ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་" བར་དུ་བཞག་ནས། "གྱི་" ནས་བཟུང་སྟ་ེ "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་"བར་
དུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། ཡྱིག་ཕྲངེ་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "ཟླ་བ་ 
༤ རྱིང་" ཞེས་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག༽ "ཟླ་བ་ ༤ ཡྱི་རྱིང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་" ཟརེ་བ་མ་གཏོགས། བར་གྱི་ཚིག་ད་ེ
ཚ་ོདགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག ༼ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྔནོ་གེང་ནས་མར་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་
ཕྲངེ་ ༥ པ་ད་ེརདེ་དམ།༽ སྔནོ་གེང་གྱི་འགོ་ནས་ཡར་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲངེ་ ༥ པ་ད་ེརདེ། ད་ེདགསོ་ཀྱི་མྱི་འདུག  
 གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་འཐོལ་བ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚང་མ་ཀློག་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཡྱིག་
ཕྲེང་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ "བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འནོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་
འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ཆ་རེན་འོག་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་" ཟེར་བའྱི་
མཚམས་ནས་ཚིག་ག་ར་ེསྣནོ་དགོས་འདུག་ཅེས་ན། "བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སམ། རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ལ་" 
ཟརེ་བ་ད་ེངསེ་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལའང་འདུག ད་ེནས་ "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་" འདྱིའྱི་བར་
ལ་ "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀང་། སྐབས་དེར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་མེད་པའྱི་ཛ་
དག་གྱིས་འག་ོགོན་གཏངོ་དགསོ་བྱུང་བས་ཧྱིན་སོར་" ཞསེ་ཟརེ་ན། དརེ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཐུབ་པ་འདུག ད་ེམྱིན་ད་ེག་རང་ 
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བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།ཤཚིག་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ངེས་ཀྱི་མྱི་འདུག༽ ངས་ལྷོད་ལྷོད་
བས་ནས་ཞུ་དགོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཆོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༢ པའྱི་ནང་ལ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམནན་པོ་
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།ཤསྔོན་གེང་གྱི་འོག་ནས་ཡར་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༥ པའྱི་ནང་དུ། "གོས་ཚོགས་ཀྱི་
སེབས་ཉེའྱི་སྔོན་རྱིས་ཚོགས་དུས་སུ་ཟླ་བ་ ༤" ཟེར་བ་ད་ེརེད་དམ།༽ འོག་ནས་རྱིས་པའྱི་ཡྱིག་ཕྲེང་ ༥ པའྱི་འགོ་དེར་ 
"ཚགོས་དུས་སུ་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་གྱི་སྔོན་རྱིས་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༧ ༼༥༽ པའྱི་ཆ་རེན་འོག་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་" ཟེར་བ་དེའྱི་
"གྱི་" ནས་ "ཟྱིན་པའྱི་" བར་གྱི་ཚིག་ཆ་ཚང་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག "ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་" ཞེས་མཐུད་
ན། དའེྱི་བར་གྱི་དུམ་བུ་ཆུང་ཆུང་ད་ེདགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག དནོ་ཚན་ད་ེབར་ལ་འདནེ་དགོས་པ་མྱི་འདུག་སམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོ
མནན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།ཤའདྱི་ངེས་ཀྱི་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོང་གྱི་ཚིག་ད་ེམར་
མཐུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་གདའ། གཏུབས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། "གོས་ཚོགས་ཀྱི་སེབས་ཉེའྱི་
སྔནོ་རྱིས་" ད་ེག་པར་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།༽ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་འདྱི་ཡར་འབུལ་དགསོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཡར་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གོས་ཆོད་དེར་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན། ངས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའནོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་
སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པ་ལྟར་ཞུས་ཡོད་ཟེར་བ་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་བདནེ་པ་མ་རེད། དོན་ཚན་བདུན་
པའྱི་ནང་གསསེ་ ༥ པ་ཞུས་པར། ཡང་ན་སྱི་འཐུས་གསོ་ཚགོས་ལ་ཞུ་དགོས་རདེ། ཡང་མེད་ན། སྱི་འཐུས་གསོ་ཚགོས་ཀྱི་
རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་དགོས་རེད། ད་ལྟའྱི་ཟླ་བ་ ༤ རྱིང་ལ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་འཁྱུར་ཚར་བ་རེད། སྐབས་བཅུ་
བདུན་པའྱི་སྱི་འཐུས་སེབས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་བར་ལ་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཡོད་མ་རེད་ལ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེ། 
ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་དགག་པ་བརྒྱབ་ནའང་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་
གཞྱིར་མྱིག་བཙུམས་མ་ཐུབ་པ་སོང་ཙང་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ན་ 
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བསམས་བྱུང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚགོས་གཙསོ་ག་ོསྐབས་གནང་བ་སོང་ཙང་། གང་ལྟར་ངས་འདྱི་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་
ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། ད་དུང་ཁྱིམས་མཐུན་ཡྱིན་ཤག་བས་འདུག "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཟྱིན་པའྱི་བྱུང་ཧྱིན་
སོར་" ཞསེ་བྱིས་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་དགག་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱི་ནས་བག་ོགེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་ཚིག་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་
མྱི་འདུག དེ་ག་རང་མར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགག་པ་གནང་མནན་གྱིས་དགག་པ་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚིག་ད་ེཚ་ོབཅོས་ཐུབ་ན་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའྱི་དབང་
གྱིས་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཚགི་ཆ་ཚང་ཁ་ལྷམ་མེར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙའོྱི་མདུན་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡོད། ད་ལྟ་ཤེས་མ་སོང་
ཟརེ་ན་གང་འད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམེད་ན་ངས་འདྱིར་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚིག་ད་ེཚ་ོལེན་རྒྱུར་ནག་པ་ོའདུག ལེན་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དངོས་གནས་བས་ན་ཚིག་ད་ེསྔོན་ནས་གནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་རདེ། སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ ༤༥ ཡོད་པ་རེད། མྱི་རེའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་
འདོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཇུག་དགོས་ན་ཚར་ས་མ་རེད། ཚོགས་གཙོའྱི་ངོས་ནས་མོས་མཐུན་ཡོད་མེད་ཐོག་ནས་གཏན་
འབེབས་གནང་བཞག་ན་བསམ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་ལ་མར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་གནང་
མནན་ཚསོ་ཕག་རོང་རགོས་གནང། དགག་བ་གནང་མནན་གངས་ ༨ བྱུང་སོང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་
རགོས་གནང་། རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་གངས་ ༢༣ བྱུང་སོང་། འདྱི་མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༣ པ། ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་གསུམ་པ། གཏན་འབེབས། ལས་བེད་འདེམས་
བསྐ་ོལྷན་ནང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་།  
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ཡྱིག་ཆ་ཨང་།  ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༢༩ 
༄༅། །གཞུང་འབལེ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྱིམས་འཆར། 

 

ལས་བདེ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ནང་གྱི་སྱིག་གཞྱི། 
དནོ་ཚན། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
བཅུ་དྲུག་
པ། 
 

ལས་བདེ་གནས་སར་དང་།ཤབཀདོ་སྱིགཤའཕ་ོ
ལནེ།  
 ༨ཤཤམདེ། 
 

རང་འཇགས། 
༨ཤཤས་མྱིག་བསྐང་རྒྱུར་དུས་ཡུན་འགརོ་གཞྱི་ཡདོ་པ་
དང་།ཤགནས་རྱིམ་གངོ་མའྱི་ལས་འགན་ལནེ་ཐུབ་པའྱི་
འསོ་འཕརེ་ཅན་གྱི་ལས་བདེ་ཡདོ་ཚ།ེཤསྡ་ེཚན་གཉྱིས་
ཀའྱི་གནས་རྱིམ་གངོ་མའྱི་ས་མྱིག་གང་རུང་དུ་གནས་
རྱིམ་གཅྱིག་ལས་དམའ་བའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་མང་
མཐའ་ལ་ོབཞྱི་ལས་མ་བརྒལ་བར་ལས་ཚབ་ཏུ་བསྐ་ོ
གཞག་བེད་ཆོག་ཅྱིང་།ཤལས་ཚབ་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་རྱིང་
གནས་རྱིམ་གངོ་མའྱི་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་ཇྱི་ཡོད་ཞུ་
སྤྲདོ་བདེ་ཆགོ 

 
གསར་འཇུག 
སྱི་མསོ་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

བཅུ་
དགུ་པ། 

དམྱིགས་བསལ་བསྐོ་གཞག 
༣  འགན་འཛིན ་སྡེ་ཚན ་གྱི་ ལས་བེད་
ཟུང་དྲུང་མན་དང༌། ལས་བའྱི་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་
ཀའྱི་གནས་རྱིམ་གང་འོས་ཐོག་སྐད་ཡྱིག་
ཚད་འཕེར་ཅན་གྱི་དགོས་ངེས་ལས་བེད་
བསྐ་ོགཞག་མྱི་བེད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྐབས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕརེ་རྒྱུ་མཚན་དང་
སྦྲགས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ཇྱི་དགོས་ལས་
བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་
གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་
ནང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དགོས་གལ་
གཟྱིགས་ཚ་ེའདེམས་བསྐ་ོཆགོ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་
རྱིགས ་སྐབས ་བབས ་མནོ ་གནད ་ལ ་
གཞྱིགས་ཏ་ེམང་མཐར་ལ་ོརེར་ལས་བེད་སྱི་
ཡོངས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་མ་མང་
བ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་རེན་དང༌། ལོ་ཚད། བསྐོ་
ལམ་བཅས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་

རང་འཇགས། 
༣ཤའགན་འཛིན་སྡ་ེཚན་གྱི་ལས་བེད་ཟུང་དྲུང་མན་
དང༌། ལས་བའྱི་སྡ་ེཚན་གཉྱིས་ཀའྱི་གནས་རྱིམ་གང་
འོས་ཐོག་བོད་དབྱིན་ཕུད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་ཚད་འཕེར་
ཅན་གྱི་དགོས་ངེས་ལས་བེད་བསྐོ་གཞག་མྱི་བེད་
ཐབས་མེད་བྱུང་སྐབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཁུངས་འཕེར་
རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྲགས་ལས་བེད་ས་མྱིག་ཇྱི་དགོས་
ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ནང་ལ་འཆར་འབུལ་
གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ནང་
ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཚེ་
འདམེས་བསྐ་ོཆགོ་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་རྱིགས་སྐབས་བབས་
མནོ་གནད་ལ་གཞྱིགས་ཏེ་མང་མཐར་ལོ་རེར་ལས་
བེད་སྱི་ཡོངས་ས་མྱིག་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་ལས་མ་མང་
བ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་རནེ་དང༌། ལ་ོཚད། བསྐ་ོལམ་བཅས་
ལས་བེད་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ནང་གྱི་འདེམས་རྒྱུགས་
སྱིག་གཞྱི་ར་བཟུང་བ་རྒྱུའང༌། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་
ངསེ་པར་མྱི་དགསོ། 

 
བསར་བཅསོ་
སྱི་མསོ་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 
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ནང་གྱི་འདེམས་རྒྱུགས་སྱིག་གཞྱི་ར་བཟུང་
བ་རྒྱུའང༌། ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ངེས་པར་
མྱི་དགསོ། 

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

༤  སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནག་ཏུ་རྒྱ་རྱིགས་འབེལ་
མཐུད་པ་དང་།ཤལྟ་གྲུབ་དག་ེརྒན་གྱི་ས་མྱིག་ཏུ་ལས་
བེད་བསྐ་ོའཇོག་དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། ཟུང་དྲུང་མན་
གྱི་གནས་རྱིམ་དུ་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བནོ་ལས་ཁུངས་
ས་ོསོའ་ིའཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་
བརྒྱུད་ལས་བདེ་འདམེས་ལྷན་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཏ་ེམང་མཐར་ལས་ཡུན་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་
བསྐོ་གཞག་ཆོག་རྒྱུ། ལས་བེད་འདྱི་རྱིགས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་རེའྱི་ཡུན་ཚད་ནང་ས་མྱིག་ར་འབོར་གྱི་
བརྒྱ་ཆ་ ༡་༥ ལས་བརྒལ་བ་བསྐ་ོགཞག་མྱི་ཆགོ 

བསར་བཅསོ་ 
ང་ོཡདོ་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 

 ༥   མེད། ༥ ལས་ཁུངས་གང་ཞྱིག་ཏུ་ཁད་ལས་ཀྱི་ལས་རྱིགས་
གཏན་འཇགས་སུ་དགོས་མནོ་ཡོད་པའྱི་ལས་དོན་
ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་སད་ཁད་ལས་པ་བསྐ་ོའཇགོ་དགསོ་
གལ་བྱུང་ཚ།ེ ལས་ཁུངས་ས་ོསསོ་ལས་དནོ་གྱི་ང་ོབ་ོ
དང་དགོས་མནོ་ཇྱི་ཆགས། ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་
མོང་གྱི་ཆ་རེན་ཇྱི་དགོས་འཆར་འབུལ་བྱུང་བསྟུན། 
བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བས་
ཚ།ེ ལས་བེད་འདེམས་ལྷན་ནས་ལས་བེད་འདེམས་
སྒྲུག་གྱི་རྒྱུགས་ལེན་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་བསྐོ་
གཞག་བ་རྒྱུ། ཁད་ལས་པ་འདྱི་རྱིགས་བཟླགོ་མདེ་ཀྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡདོ་ན་མ་གཏགོས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འབལེ་
མེད་ལས་དོན་གཞན་ཐོག་གནས་སོས་སམ། འཛིན་
སོང་གྱི་འགན་དབང་བསྐུར་མ་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་
བདེ་དགསོ། 

གསར་འཇུག 
ང་ོཡདོ་གསུམ་
ཆ་གཉྱིས་ཡན་
གྱིས་གཏན་ལ་

ཕབ། 
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འདྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་
ལན་འདབེས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་
ནས་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ད་ེདག་ལ་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ།  
 དེར་ལན་མ་ཞུ་གོང་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་པ་ལྟར་ན། ན་སང་ས་ེརྒུ་མད་ོལ་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་
མེར་བསེགས་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་། མྱི་སུ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིང་ག་ར་ེཡྱིན། ནང་གྱི་རྒྱབ་
ལངོས། རྒྱུ་མཚན་ག་རེའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ། འབོད་ས་ག་ར་ེབས་ཡོད་པ་ད་ེཚའོྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟ་ཧ་ག་ོཡྱི་
མྱི་འདུག འདྱི་ན་སང་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུས་ནས། ང་ཚོའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་དུ་གནས་
ཚུལ་ད་ེའད་ཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག་ཟེར་ནས་འདོན་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེམ་གཏོགས་ཁུངས་བདེན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་རག་
ན། སྐབས་དེ་དུས་ཐག་བཅད་ནས་སན་སེང་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བོ་ཕམ་དང་བཅས་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་།  
 ལས་བསྡམོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མནན་ནང་ནས། ས་ོསོའ་ིདགངོས་པ་བཞསེ་ཕོགས་མྱི་
འད་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ནག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་རདེ་མྱི་འདུག ལས་བསྡོམས་རེད་འདུག་
ཅེས་གསུང་མནན་ཡང་བྱུང་སོང་། ལས་བསྡོམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ན་ཤས་ཀྱིས་འདྱི་གསལ་
བཤད་ལྟ་བུ་མཐོང་མ་སོང་ཡང་གསུངས་སོང་། ཡང་ན་ཤས་ཀྱིས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྲྱིན་ནང་བཞྱིན་དཔའ་
ཞུམ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེའད་གསུང་མནན་བྱུང་སོང་། ད་ེདག་ས་ོསོའ་ིསྱི་ཡོང་གྱི་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། 
དེར་ངས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ས་ོསོར་གཟྱིགས་ཚུལ་ཡོད་ཆོག་གྱི་རེད། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་བཀའ་ཤཤག་སྐབས་
བཅུ་དྲུག་པ་གསར་པ་སེབས་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་། འཛནི་སངོ་གྱི་ལས་དནོ་
བདེ་ཕོགས། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚགོས་
ལ་སན་སེང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་རེད་བསམས་ནས། ང་ཚོའྱི་དབར་ན་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་བསམ་བོ་ག་རེ་གཏོང་གྱི་འདུག ལས་ཀ་ག་རེ་བེད་རྱིས་རེད་འདུག དེ་ཚོ་མཁེན་གྱི་རེད་
བསམས་ནས་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ན་ཤས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཡོད་ས་མ་རེད། ཐུགས་ཕན་གསོས་མེད་ན། 
དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ད་ེདག་ལ་གསོས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་མནན་ད་ེའདའང་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ད་ེགོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་
ཡོད། གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ནས་རསེ་ལ་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་རྒྱུ་རདེ། ད་ེདུས་འདྱི་དང་འདྱི་བཀའ་
ཤག་གྱིས་བེད་ཆོག་གྱི་མེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། ད་ེདག་གསུངས་ན་ཡག་པ་ོའདུག མ་འངོས་པར་ད་ེརྱིགས་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རེད་པཱ། གཞན་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་བ་ོངེས་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་ཀ་བདེ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཚོར་བ་རྣ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་མང་གཙ་ོདུས་ཆེན་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་
འབེལ་ནས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་གྱི་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་སྟེ། མང་གཙོ་དུས་ཆེན་གྱི་
གཏམ་བཤད་ད་ེམང་གཙ་ོདུས་ཆནེ་ལ་བཤད་ཟྱིན་པ་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཕྲ་འག་ོརྒྱུར་དགའ་པ་ོམེད། ཡྱིན་
ནའང་། མ་འངོས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚོའྱི་བར་ག་ོབསྡུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་ཆགོ་གྱི་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཏམ་བཤད་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཁུངས་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་རྙེད་
པར་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བཏོན་པའྱི་
མང་གཙོའྱི་འབྱུང་བ་བརོད་པའྱི་དེབ་ཕྲེང་དང་པ་ོདེའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༦༩ དང་། ༤༡༤། ༤༢༦། ༤༢༧ བཅས་ཀྱི་ནང་ལ་
གང་འནོད་པ་གཞྱིར་བཞག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མང་གཙོའྱི་
འབྱུང་བ་བརོད་པའྱི་དེབ་ད་ེཕོགས་སྱིག་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱི་གཞག་ས་གཙ་ོབོ་དེ། གཞུང་འབེལ་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རང་ལ་
གཞྱི་བཞག་ནས་བྱིས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་ཡོད་པ་དེ། གཞུང་འབལེ་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་
ལ་མེད་པ་སོང་ཙང་། མང་གཙོའྱི་འབྱུང་བ་བརོད་པ་ནང་ལ་འནོད་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་གང་བྱིས་པ་ད་ེམང་
གཙོའྱི་འབྱུང་བ་བརོད་པར་གཞྱི་བཞག་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་མང་གཙོའྱི་དུས་ཆེན་གྱི་གཏམ་བཤད་ད་ེབེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོང་ཚོས་རྐང་བཙུགས་ནས་བེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་བཞག་པ་མ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་
གྱི་འོག་ནས་འགེལ་བཤད་འདྱི་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ངས་འགེལ་བཤད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གསུངས་པ་ད་ེརེད། ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་པ་སོང་
ཙང་། ང་ཚོས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གང་བཤད་པ་དེའྱི་གཞྱི་བཅོལ་ས་འདྱི་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོགཏངོ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བོད་དནོ་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སྐརོ་ད་ེརདེ། འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་། ད་
ལྟ་གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཚགོས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལའང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་ཞུས་ཡོད། ད་ེརྱིང་ཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་ལུགས་འག་ོསྟངས་ཕོགས་གཉྱིས་ལ་དགོས་ཀྱི་རེད་དམ། ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དབང་ཆ་མཉམ་
འདུས་བེད་ཀྱི་རེད་དམ་ཟེར་བ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ (Bipolar and Multipolar) གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད། ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོབསྡད་པ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
གོས་ཚོགས་ཚར་བ་དང་དགོང་མ་ོམར་ཕྱིན་ནས། ཉྱིན་ལྟར་གནད་དོན་ད་ེཚོར་རྟོག་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་
དང་ཨུ་རུ་སུ་དབར་འབེལ་བ་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེས་བོད་པར་ཤུགས་རེན་ག་ར་ེཆགས་ས་རེད། རྒྱ་ནག་དང་ནུབ་
ཕགོས་དབར་འབེལ་བ་གང་འད་ཆགས་ས་རེད། དསེ་ང་ཚོར་ཤུགས་རེན་གང་འད་ཐེབས་ས་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་གནས་
ཚུལ་ལ་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་བལྟས་དང་ལྟ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་
ཚུལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་རྟོགས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རྟོགས་
ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་བས་ནས། གང་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དུ། ཕག་ཚོད་ ༢༤ ཟརེ་ན་ཧམ་པ་ཆ་ེདགས་ཀྱི་རདེ། ཉལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་རྨྱི་ལམ་ནང་ལ་བཏང་ན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་འནོར་གྱི་མ་རེད་པཱ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཉྱིད་སད་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ལས་ཀ་བདེ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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 བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་འནོད་པའྱི་ཚིག་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ར་ཆེན་པོ་
བརྱིས་ནས་ཁརེ་ཡངོ་བ་རདེ། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤཤྱིག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་ལ་ཤར་བསོད་བ་རྒྱུ་དང་། གོ་སྐབས་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ནའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་མཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་གོས་མོལ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརནོ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག 
ལག་ལེན་ལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འནལེ་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། འདྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་སརེ་གྱི་དགངོས་པ་རདེ། 
ངས་ར་ེརེར་ལན་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་གསུང་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དང་དགོངས་པ་ཚང་མར་ཞ་ེདག་རྱིས་གནང་མནན་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་དབུ་མའྱི་ལམ་དེའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་དང་། དགོངས་པ་
དའེང་བོད་ཆོལ་ན་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་ཚང་མ་ནས་བཞེས་ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བསྟན་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་
ལྟ་འདྱིར་ཡར་ལངས་མནན་གྱི་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཀང་འདྱིར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ། བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་བདོ་ནང་ལ་ཡ་ང་བ་དང་། འཇྱིགས་པ། སགོ་ལ་ཉནེ་ན་ཡན་ཆད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་
འགོ་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོསྲུང་སབོ་བ་རྒྱུ་ད་ེལས་གལ་འགངས་ཆ་ེབ་མདེ་པར་ངསོ་
འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགོ་དརེ་ "དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དམྱིགས་ས་" ཟརེ་བ་ད་ེབཀདོ་པ་རདེ།  
 དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སོང་བརྡར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག སོང་བརྡར་དེའང་མཐ་ོས་ནས་མར་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སངོ་། མཐ་ོས་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་མ་མཁནེ་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན་སོང་བརྡར་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མྱི་མང་
གྱི་འདདོ་པ་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ན་སངེ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་སྐབས་ལའང་གསུངས་སངོ་། ད་ེདུས་ཀང་
ལན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དསེ་འཐུས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེ་ག་རང་གྱིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུའྱི་ 
གདངེ་ཚདོ་ག་ཚོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་སུ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རདེ། གདངེ་ཚདོ་ཡོད་དམ་ཟརེ་ན། གདངེ་
ཚོད་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་ཡོང་གྱི་རེད། གང་འད་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ལ་མངོན་ཤེས་ནྱི་མེད། མངོན་ཤེས་
ཡོད་ནའང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་བ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག དེར་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་ང་ཚོས་གོམ་པ་གང་འད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་བས་ནས་འག་ོརྒྱུ་རདེ། འོས་བསྡུ་སྐབས་
སུ་ཡྱིན་ནའང་ངས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། ༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ོཆ་ེརྒྱ་ནག་ལ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་གནད་དནོ་གསལ་བར་ལྡ་ེམྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་དང་། ཡང་ན། 
མ་འོངས་པར་ལམ་ན་ཞྱིག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནང་དུ་ (Road map) ལམ་ནའྱི་ས་ཁ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
ཐནོ་ཡོང་གྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་ཡོད། ས་ཁ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་རྨང་གཞྱི་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་ཞུས་
ཡོད། ད་ེམ་གཏགོས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེབོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ངས་སྐབས་ད་ེདུས་ཞུས་མེད་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་འབོད་ས་འདྱི་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་དང་བདེ་རྒྱུ་ཟརེ་བ་དརེ་བཀའ་ཁྱི་ཟུར་པ་ཞྱིག་གྱི་འགེལ་བཤད་
སོན་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། བ་རྒྱུ་དང་བེད་རྒྱུར་གོ་དོན་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་
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མནས་པའྱི་བག་ོགེང་མྱིན་པར་སོང་ཙང་། བ་རྒྱུ་དང་བདེ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཀ་མ་འངོས་པར་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་
བལྟས་ནས་ག་ོབ་བངས་པ་ཡྱིན། དེར་བ་རྒྱུ་དང་བེད་རྒྱུ་གང་འད་སར་བ་ཡྱིན་ནའང་བརོད་བད་ེདབང་གྱིས་བརྒྱབ་པ་ཞྱིག་
མ་གཏོགས། དནོ་དག་སང་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ན་སང་ངས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྱིད་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་སོ། མཁེགས་བཟུང་
བདེ་སྟངས། སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས། ལྷག་པར་དུ་ཧོང་ཀོང་ནང་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་གན་ཡྱིག་བཞག་པའྱི་
ནང་དོན་ད་ེཚོའང་རྱིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བ་དང་། ཡུ་གུར་མྱི་རྱིགས་ལ་ཛ་དགས་པོས། གང་ལྟར་གཞུང་རང་གྱི་བཀོད་
བྱུས་འོག་ནས་མྱི་བརྒྱ་ཕྲག་སྟངོ་ཕྲག་མང་པ་ོལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སོབ་གས་ོསྤྲད་རྒྱུ་དང་། བཙོན་འཇུག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་བས་
བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་བོད་པར་ར་ེབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆར་བོད་
ནང་གྱི་གནས་སྟངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཡུ་གུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ནས། ཡུ་གུར་ལ་གདུག་རྩུབ་ཞ་ེདག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། འདྱི་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའཛམ་བུ་
གྱིང་ལ་ཕྱིར་བསགས་བེད་ཐུབ་པར་བརྟེན། མྱི་ད་ེཚོའང་དངོས་སུ་དཔང་པོའ་ིང་ོབོར་ཐོན་ཐུབ་པ་དང་། གསར་འགོད་པ་ད་ེ
ཚོའང་ཕ་གྱིར་ཕྱིན་ནས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མན་ོསྒྲུབ་བས་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་སྟོན་ཐུབ་པའྱི་
དབང་གྱིས་ཡུ་གུར་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཆགས་པ། ན་སྔོན་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
སྐབས་སུའང་གསུང་མནན་བྱུང་སོང་། དེང་སང་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞ་ེདག་འདོན་མནན་ཡོད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཕལ་ཆེར་
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པས་མ་འཇོན་པའྱི་ཟ་ོའད་ཞྱིག་གསུང་མནན་ཡང་ཡོད་རེད། དེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད་མ་གཏོགས། འཐབ་རོད་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། འཐབ་རོད་ད་ེསྐབས་
རེར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད། སྐབས་རེར་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡྱི་རེད། ན་སང་གོས་ཚོགས་ལའང་སན་སེང་ཞུས་ཡོད་
བསམས་བྱུང་། བསར་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགུ་བཅུ་ག་ོགངས་ནང་ལ་ད་ལྟ་འདྱིར་ལངས་པའྱི་སྱིད་སོང་འདྱི་སྱི་འཐུས་བེད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདུས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགོད་པར་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ད་ེནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༠ ལོར་ནས་ལྡྱི་
ལྱིར་ལས་ཀ་བས་ནས་བསྡད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གསར་འགོད་པ་ད་ེའདས་ཀང་ཟརེ་མོང་། བོད་པའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཕལ་
ཆརེ་ཡལ་ཚར་མ་རདེ་དམ། རགོས་ཚར་མ་རདེ་དམ། ད་ེའད་ཤཤོད་མནན་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་རསེ་ལ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ 
ཡྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོང་དུས། བོད་ནང་ལ་ས་བྱི་ཞྱི་རྒལོ་ཆནེ་མོས་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་ལ། གང་ལྟར་ཞྱིང་པ་དང་། འབགོ་
པ། ཚོང་པ། ལས་བེད། གྲྭ་བཙུན། སོབ་མ་བཅས་ཚང་མ་ཡར་ལངས་ཡོང་དུས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེརོགས་མེད་པ་རྒྱ་
གར་རང་གྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་ནས། སྐབས་ད་ེདུས་ད་ོབདག་ལྡྱི་ལྱིར་ལས་ཀ་བས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་སྔནོ་
ལ་མྱི་ལ་འབེལ་བ་བེད་དུ་འག་ོདུས། ཐུག་རྒྱུར་ནག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོས་ཀང་ཚུར་འབེལ་བ་བས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཀང་བྱུང་བ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དེ། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དང་། ད་ལྟའྱི་སོམ་
གཞྱིའྱི་འགོ་ནས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། ར་ེབ་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བསྡད་པས་ཕན་གྱི་མེད་པ་
སོང་ཙང་། ར་ེབ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག བས་ཙང་ང་ཚསོ་འབད་བརོན་
ད་ེམུ་མཐུད་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་དག་གྲུབ་དང་མ་གྲུབ་ཟེར་བ་དེ། དུས་དང་གནས་སྐབས། གནས་སྟངས་བཅས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་རག་ལས་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏགོས། ར་ེབ་མ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཁེད་རང་ལ་ར་ེབ་མེད་ན་ལས་
ཀ་གང་འད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་དྱི་བ་སེབ་ཡོང་གྱི་རེད། ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ར་ེབ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
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ཚསོ་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་རདེ། མ་འངོས་པར་ཡྱིན་ནའང་རེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་
ནག་གྱིས་ཡ་ལན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བེད་ས་རེད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ནག་པ་ོརེད་འདུག འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་ཡྱིན་
བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དབུ་མའྱི་གྲུབ་འབས་གང་དང་གང་ཐོན་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན། དབེ་བྱིས་བཞག་པ་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་བདེ་ཀྱི་རདེ། ངས་ར་ེར་ེཞུ་མྱི་དགསོ་པ་
ཞུ། བཀའ་འདྱི་གནང་མནན་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དའེྱི་སྐབས་ཀྱི་
ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚ་ོའབུལ་ཆོག གང་ལྟར་ཆུང་ས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོའདྱི་
བཞེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
བོད་པ་ད་ེཚོའང་བོད་ནང་ལ་ཕར་འག་ོཐུབ་པ་དེའང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་རེད། གཞན་པ་མང་པ་ོཞུ་མྱི་
དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་རྱིགས་ཀྱི་མནས་པ་མང་པོའ་ིནང་དུའང་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུའང་། དབུ་མ་ཤཤོད་དུས་བོད་དནོ་ལ་ལག་པ་འཆང་ས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསྡད་ཡདོ་རདེ། སྱིང་བསྡུས་ཞྱིག་ཞུས་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ།  
 ད་ེནས་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་རདེ་དམ་ཞསེ་གསུངས་པ་རདེ། སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་
ཚགི་གཅྱིག་ཀང་ཞུས་མེད། ཐབས་བྱུས་ལ། ཐབས་དང་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ (Ways and Means) ད་ེཚའོྱི་གས་ལ་འགྱུར་བ་གང་འད་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བོ་གང་ཡང་མེད། དེར་གོས་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མ་གནང་བར། ཡང་མྱིན་ན། མང་མོས་འོས་བསྡུ་བས་ནས་མྱི་མང་གྱིས་ཐག་གཅོད་མ་
གནང་བར་དུ། སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་བྱུས་ལ་
འགྱུར་བ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད་ད།ེ ཐབས་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཡོད། ག་ར་ེཡག་ས་རདེ། ད་
ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་རེད། གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་འགོས་ལ་དཔགས་པའྱི་ལམ་ན་གང་འད་ཞྱིག་
འཚལོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚརོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཕན་ཡོན་དང་། ལ་ོརྒྱུས་བཅས་པ་
བྱིས་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམས་བྱུང་། དབུ་མ་ད་ེབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་མ་
མང་པ་ོཞ་ེདག་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། དེར་ཤཤོག་བུ་འགའ་ཤས་ཤཤྱིག་འག་ོཡྱི་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཤོག་ལྷ་ེ ༡༤ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་
རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་དུང་ཤཤོག་ལྷ་ེམང་བ་འག་ོཡྱི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལའང་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱས་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་དང་དེབ་གང་ཚང་ཆགས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ན་ཡོད་དུས། དབུ་མ་འདྱི་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན་དུས། འདྱི་དབུ་མ་འཚོས་པ་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། 
འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ད་ེཙམ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་འབྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་མཐོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་མ་འབྱི་པ་རེད་མ་
གཏོགས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་སྱིང་བསྡུས་མ་གཏོགས་བྱིས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། བཀའ་ཤག་
གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ད་ོསྣང་མེད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་མཇུག་སངོ་བདེ་ཀྱི་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེ
འད་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྱི་གནང་བ་དེའང་ད་ེག་རང་རེད། འགྱུར་བ་གཏོང་རྱིས་ཡོད་དམ་
མེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐབས་དུས་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་དང་འགྱུར་འགསོ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་འགྱུར་བཅོས་གཏངོ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོས་མེད་རདེ་ཟརེ་བ་དེ། ཐབས་བྱུས་འདྱི་དང་འདྱིར་འགྱུར་བ་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གོས་ཚགོས་ལ་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ག་ར་ེབེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་བས་ནས། གོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེ
དག་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་སྔ་འཕྲསོ་རྱིང་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེདག་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནང་ལ་ད་ེསྔ་བྱུང་མ་མོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ "བོས་གཏངོ་དེ། ད་ེསྔ་བྱུང་མ་མོང་བ་" ཞེས་གསུངས་སངོ་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
འདྱིར་བོས་གཏོང་གྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡོད་མ་རེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནས་མར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་
ཡོང་དུས། ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཡོན་དང་། ནང་ཆོས་གཉྱིས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་
གང་འད་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་མེད་ཐགོ་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་ཆ་ཚང་ར་ེརརེ། ཁྱིམས་དང་གནས་སྟངས་
ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོས་གཏོང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་རདེ་ཅ་ེན། ད་ལྟ་ཉག་ཕྲ་བ་ོཆགས་པ་ད།ེ ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པ་ོ
ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལ་ོབཅུ་ཕྲག་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་བདོ་ནང་དུ་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་རྒྱ་ཡྱིག་རང་པ་བསབས་ནས། གང་ལྟར་
བོད་པའྱི་སྐད་ཡྱིག་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། བོད་མྱི་ཚང་མ་རྒྱ་ལ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་དེ་རེད། ད་ེསྔ་ཡྱིན་ན་གནས་སྟངས་ལ་
འགྱུར་བ་འག་ོཡྱིན་འག་ོཡྱིན་བས་ཡོད་པ་རདེ། ཤེས་ཡོན་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང། མའ་ོཙ་ེཏུང་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེབཟུང་
འདུག ཏྱིང་ཞ་ོཕྱིང་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེབཟུང་འདུག ཅང་ཙ་ེམྱིན་སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེབཟུང་འདུག ཧུ་ཅྱིན་ཐའ་ོ
སྐབས་སུ་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེབཟུང་འདུག ད་ལྟ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་སེབས་ནས་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཕྱིན་སོང་། ནོས་ལོ་ ༡༠ ནང་ལ་
འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོག་ཚདོ་བཏང་སོང་། ག་ཚདོ་དམ་དུ་ཕྱིན་སོང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་སོང་ཙང་། བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་དངོས་གནས་ར་བརླག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ན་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་མ་གཏོགས། བོས་བཏང་ད་ེསྔ་
བྱུང་མ་མོང་བའྱི་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མེད། བསོ་བཏང་གནང་མནན་དཔ་ེམང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རདེ། གང་ལྟར་བོད་ལ་
རྒྱ་ནག་གྱིས་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ གང་ལྟར་མྱི་ར་ེརེའྱི་སོག་ཕྱིན་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་བོས་བཏང་རེད། སྐབས་
ད་ེདུས་དམག་ལ་འཐབ་ནས་ཤཤྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་མྱིའྱི་གདུག་རྩུབ་འགོ་ནས་ཤཤྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག 
རྒྱ་མྱིས་ཐད་ཀར་འཛནི་སོང་བས་པ་མ་ཡྱིན་པར། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གདོ་ནགོ་ལྟགོས་ནས་ཤྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་
བསོ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བསོ་བཏང་གནང་མནན་ཚང་
མར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ "ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་" ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་མྱིའྱི་ཚིག་མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་བཀུར་འོས་ན་ཤས་ཤཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ "རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་" 
ཟེར་བ་ད་ེཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་འགོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། "རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་" འགོད་ཆོག ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་རང་ནས་བཏོན་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚོར་གཞྱི་འཇོག་དུས། ག་ོབརྡ་ད་ེབོད་ནང་དུ་ཡོད་མནན་ཚོས་འཕྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚ་ོབཀོད་པའྱི་
སྐད་ཆ་ཞྱིག་རེད། དེར་དམྱིགས་བསལ་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའད་གང་ཡང་མེད། འདྱི་གསུངས་པར་ངོས་ལེན་ཞུ་
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བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ "ཀྲུང་ག་ོཅན་" ཟེར་བ་དང་། "ཀྲུང་ཧྭ་" ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་
བསམ་ཞྱིབ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ག་ོབ་ལནེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་པ་ད་ེག་རང་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འག་ོནས་མཇུག་བར་དུ་བལྟས་པ་ཡྱིན། ཡང་སྱིད་སྐོར་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཡང་སྱིད་སྐོར་ལ་མྱི་འདུག འདྱི་གནད་འགག་ག་
པར་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་མྱིན། "བ་སྤྲུལ་གྱི་ཡང་སྱིད་ལ་ཕོགས་
ཡོངས་ནས་སྟངས་འཛིན་" ཟེར་བའྱི་ནང་ལ་ཚུད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། ཡང་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་པ་དང་། དའེྱི་རསེ་སུ་ཆསོ་
ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོརྒྱུན་འཁོངས་བ་རྒྱུ་མ་
གཏོགས། དརེ་འགྱུར་བ་ཐབེས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཡང་སྱིད་སྐརོ་མང་པ་ོབྱིས་མདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་ད་ེངས་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན།  
 འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱ་གཉནེ་སྡབེ་ལ་སྐུལ་སོང་" ཞསེ་བྱིས་འདུག རྒྱ་མྱིས་ད་ེའད་བདེ་ཀྱི་འདུག བོད་རྒྱ་
གཉེན་སྡེབ་ཟེར་བ་ད་ེཆང་ས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། བོད་པ་རྒྱ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བཅུག་པ་དེ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ། བོད་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ང་ཚོས་ཕར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བོལ་ནང་དུ་དརེ་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བཙན་
བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོལའང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ས་
གནས་ལ་བཅར་བའྱི་སྐབས་ལའང་ང་ཚསོ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་མྱི་མང་ལ་གཉནེ་སྱིག་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བོད་པ་རང་གྱི་ནང་ལ་བེད་དགོས་པ། མ་འོངས་པར་འདྱིས་ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་སྲུང་སོབ་ལ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་དང་མྱིའྱི་འབེལ་བ་ཟེར་བ་དང་། མྱིའྱི་མྱི་ཚེ་རོགས་པ་ཟེར་བ། དགའ་
རོགས་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགཞུང་གྱིས་སྟངས་འཛིན་བེད་འོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། མྱི་སོ་སོའ་ིསེམས་ཀྱིས་སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་
རེད། དརེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། ཁྱིམས་ཐགོ་ནས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ང་ཚོས་བོད་ཕྱི་ལ་སྲུང་སོབ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དམྱིགས་བསལ་ར་ེའདུན་འདྱི་འདོན་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་དེར་
རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་ "སྱིད་བྱུས།" དང་ "སྱིད་ཇུས།" ཟེར་བ་དེ། བྱུས་དང་ཇུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
འགོ་ནས། ཐ་སད་ད་ེརྒྱ་ལ་བསྒྱུར་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱི་རྒྱ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་
རེད། ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བྱུས་དང་ཇུས་གཉྱིས་ཀ་གདམ་ག་རེད་མ་གཏོགས། འདྱི་བྱིས་ན་འགྱིག་པ་
དང་། འདྱི་བྱིས་ན་མ་འགྱིག་པ་རེད་ཅེས་སུ་ཞྱིག་གྱིས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། དེར་ཐུགས་དོགས་གནང་དགོས་མ་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དག་ཆའྱི་སང་ལ་སྱིད་བྱུས་གང་ཡང་མེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བའྱི་ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་ཕོགས་ཐད་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་པ་རེད། འདྱི་གཅྱིག་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོས་འཐབ་རོད་ཀྱི་ང་ོབོ་ད་ེཚོར་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་མྱི་ལ་
གང་འད་ཞྱིག་རྱིས་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། འདྱི་ (People) ཟེར་བ་ད་ེརེད། མྱི་རྱིགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོ
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ཡོད་རདེ་གསུང་མནན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཞསེ་ལུང་འདནེ་བདེ་ཡོང་དུས། ལུང་འདནེ་ཟེར་ནའང་
རདེ། གསལ་པ་ོབས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། "བོད་རྱིགས་ཐ་ེབའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ནངོས་ཀྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་" ཞེས་ཟེར་
དུས། ཚིག་འདྱི་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གྱིས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་ཏུ་ (Nationality) ཚིག་ད་ེ
བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེང་སང་ (Ethnic) ཞསེ་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། (Ethnic) དང་ (Ethnicity) 
ཟརེ་བའྱི་ཚིག་ད་ེམང་ཆ་ེཞྱིག་གངས་ཉུང་ལ་ག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་རེད། (Nationality) ཟརེ་དུས་མྱི་རྱིགས་ལ་ག་ོདགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ "མྱི་རྱིགས་" ཟེར་བ་དེ་བེད་སོད་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་འཐབ་རདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བའྱི་ཚགི་ད་ེབེད་
སདོ་གཏངོ་རྒྱུར་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཏན་ཏན་སེམས་ལ་ཉར་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་འག་ོཁྱིད་ད་ེའད་ལུང་འདནེ་བས་འདུག་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་རྒྱ་ནག་
གྱི་སྱིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཅང་ཅ་ེཧྲྱིའྱི་ཤཤོད་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ང་ཚོར་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རག་གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་མའ་ོཙ་ེཏུང་དང་ཅང་ཅ་ེཧྲྱི་གཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཁེར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀློག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁེད་
རང་ཚོའྱི་མྱིས་བཤད་བཞག་པ་རེད་གདའ་ཟེར་ནས་བསྟན་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཆ་རེད། ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་
གཅྱིག་པུའྱི་ཆེད་དུ་མ་ཡྱིན་པར། རྒྱ་ནག་གྱི་ལག་པ་ལའང་རག་རྒྱུ་བས་ནས། ད་ལྟ་བལྟས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་འདྱིར་
སྐད་ཆ་ཤོད་ཀྱིན་ཤཤོད་ཀྱིན་པེ་ཅྱིང་ནས་བལྟས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ནོ་རང་ཚོ་ལའང་གོ་བརྡ་ཞྱིག་འཕྲོད་ན་
བསམས་ནས་བཀོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོས་སྔོན་མ་ད་ེའད་བས་ཡོད་རེད་གདའ། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་བྱུས་
འདྱི་ལྟར་འཛནི་པའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོཁྱིད་ཀྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཡོད་རདེ་གདའ། དེང་སང་དགག་པ་རྒྱག་མནན་ཡོད་མ་རདེ། 
ད་ེལས་ལྷག་པ་བདོ་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེརྒྱ་རྱིགས་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་བསྱིགས་བསྡད་ཡདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 འདྱི་ནས་མར་དནོ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གསུང་མནན་བྱུང་མྱི་འདུག  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ ཀ་༩། དེར་བཟློག་ཐབས་གང་འད་བ་རྒྱུ་རེད། བཟློག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མྱི་
འད་བ་ག་ར་ེཡོད་པ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསར་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚསོ་རྱིག་པ་ག་ར་ེའགྱིམ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ད་ེབགྱིམས་ནས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀོད་བཞག་ཡོད། ལས་ཀ་བདེ་ཀྱིན་བདེ་ཀྱིན་བསམ་བ་ོགསར་པ་ད་ེའད་རྙདེ་པ་ཡྱིན་
ན། མ་འོངས་པར་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཞུ་ཆགོ འདྱིའྱི་ནང་ལ་ ཀ་༩། ནས་བཟློག་ཐབས་གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
བཀདོ་བཞག་ཡོད། ར་ེར་ེཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་གྱིས་དབང་ཆ་ཆ་བགསོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་དང་། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་མ་འཛནི་པར་གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་སོང་། ངས་བ་ེབག་
གྱིས་ས་མཚམས་འཛིན་གྱི་འདུག་དང་། འདྱིས་འཛིན་གྱི་མྱི་འདུག་བཤད་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོས་འདྱིར་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོའྱི་ནང་ལ་ས་མཚམས་འཛིན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་ཞསེ་དབ་ེབ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་ཕསེ་པ་རདེ། ཀ་བ་གསུམ་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དྱི་བ་དང་པོ་འདྱི་རེད། ཀ་བ་སོ་སོར་ལས་དོན་གྱི་འགན་དབང་དེ་དག་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་དུ་གསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་
བཀོད་ཡོད་པ་རེད། སུའྱི་འགན་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེགསལ་ཞྱིང་གསལ་བ་བཀདོ་ཡོད་དུས། སྱིག་འཛུགས་ས་ོས་ོནས། བོད་མྱི་
མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོདེ་ཁྱིམས་བཟ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ཁྱེིམས་བཟོའ་ིསང་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་ནས། གང་ལྟར་མྱི་མང་དང་གཞུང་དབར་ཟམ་པ་བ་རྒྱུ། 



104 

མྱི་མང་གྱི་བད་ེསྡུག་བལྟ་རྒྱུ། མྱི་མང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོརྟགོས་སེལ་རྒྱུ། མང་གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་བརྒྱུད་ནས་ཞབས་འདགེས་
ཞུ་རྒྱུ། མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོདེ། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ནང་དུའང་། གོས་
ཚོགས་ལ་ (Legislative Body) ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་དུས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་འདྱི་ཁྱིམས་བཟ་ོམནན་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཁྱིམས་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོད་ེབོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཀྱི་ག་ོབ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་པར་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱུང་གྱི་མེད་ན། དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་དབང་ཚད་དེའང་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་
ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་བསར་བཅོས་བེད་དགོས་པ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་གནང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་
ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསྐུར་བའྱི་ལག་འགན་ད་ེཁྱིམས་བཟ་ོཡྱིན་དུས། 
ཁྱིམས་བཟ་ོགནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་དེ། ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་
འགེལ་བཤད་རྒྱག་མནན་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། ལས་འགན་འདྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་ཕར་བཞག་ན། 
ད་ེནས་འཛནི་སོང་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས། འཛནི་སོང་གྱིས་ས་མཚམས་དའེང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འཛནི་དགསོ་པ། 
གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་ད་ེགོས་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་སྟེ། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་ས་མཚམས་དེའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཟུང་ནས། 
བར་ལམ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཡར་སེབས་ནས། སྔནོ་མ་ནས་ད་ེའད་མེད་པ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཆུང་ཚགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་ོབ་ོད་ེསྟོན་ཐུབ་བསམས་ནས། ག་ོབ་ཞྱིག་ལནེ་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ང་ཚསོ་ད་ེའད་བས་ཡདོ། མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གྱིས་ཐམེས་སང་བཀའ་རྒྱའྱི་གསལ་བསགས་སེབས་དུས། ང་ཚའོྱི་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་གསལ་བསགས་ད་ེ
ཚརོ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གསལ་བསགས་གང་འད་གཏོང་གྱི་འདུག མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབ་ེབ་ད་ེགང་འད་འབདེ་ཀྱི་
འདུག སྔོན་མ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་བཀོད་ཁབ་གཏོང་སྟངས་གང་འད་
འདུག གསལ་བསགས་ད་ེཚ་ོགང་འད་གཏོང་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སེབས་ནས། དཔེར་ན། ཆུང་ཚགས་
འད་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་ཟརེ་ན། ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་ས་ོརྒྱ་བདམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གཞན་ལམ་སྟནོ་གང་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་སོང་ལ་ཁབ་པ་དེ་འཛིན་སོང་ལ་གཏོང་དགོས་པ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གོས་ཚོགས་དང་། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛནི། རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡ་ེཚན་ད་ེཚ་ོས་ོསོས་ཐག་བཅད་ནས་གནང་གྱི་རདེ་ཅེས་གསལ་པ་ོབྱིས་ཡོད། གང་
རེད་ཅ་ེན། འཛིན་སོང་གྱི་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་བདེ་དང་། གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་བདེ་ལ་ཁབ་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་བདེ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་འགན་དབང་ད་ེདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་གཞོན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་དབུས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོང་བསྡད་པ་རེད། 
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ཡྱིན་ན། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཁེར་མནན་ཚོའྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་འོག་ནས་ས་ོསོའ་ིལས་
བེད་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་བཀོད་ཁབ་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུའང་། འདྱི་འཛིན་
སོང་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་པ་དང་། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོནོང་རྣམ་པས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསྦྲེལ་པ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་འདྱི་འཛནི་སོང་ནང་བཞྱིན་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་བཀའ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེག་
རང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་བཀའ་གཏོང་རྒྱུའྱི་
གནས་བབ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡན་ཆད་ནས་ང་ཚོས་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་འཛིན་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ། ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ནང་ལ་དམ་བཅའ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དམ་བཅའ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་
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སུ་ཟུང་དྲུང་ཡན་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་གྱིས་ལྷན་ནང་ལ་ཡྱི་ག་ེཐད་ཀར་གཏངོ་གྱི་འདུག འདྱི་གཏངོ་ཆགོ་
གྱི་མ་རེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་གྱིས་འབེལ་བ་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ཁྱིམས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲུང་ལ་
གསུང་དགསོ་ཀྱི་རདེ། བཀའ་དྲུང་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མར་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། འཛནི་སངོ་གྱིས་
འཛིན་སོང་ལ་བཀོད་པ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཏག་ཏག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་དོན་
གཅདོ་ལས་ཁུངས་ནག་ལ་ཡྱི་ག་ེན་ཐུག་བཏང་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཉམ་དུ་
བཀའ་མོལ་ཞུས་ནས་རྱིམ་པས་ལེགས་བཅོས་བས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ཡྱིན་ནའང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་ལ་འབལེ་བ་འཇགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ཟླ་དུས་ཚསེ་གངས་ད་ེཏག་ཏག་དན་གྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆརེ་ལ་དྭགས་ལ་མ་འག་ོ
སྔོན་ལ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་ལ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས། དྲུང་ཆེའྱི་ནང་ལ་
སྱེིད་སོང་སེན་པ་ཚ་ེརྱིང་སུས་ང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་མ་ཡྱིན་པར། མ་འོངས་པར་འབེལ་བ་འཇོག་སྟངས་དེ། 
ལམ་ལུགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོའྱི་དྲུང་ཆེ་སུར་ང་ཚོས་འབེལ་གང་འད་བེད་དགོས་རེད། 
གནད་དནོ་ག་རའེྱི་སང་ལ་འབལེ་བ་བདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཚ་ོགཙང་མ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག གསལ་པ་ོབཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་ཞུས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ནས་ཀང་ལས་དོན་མངགས་དགོས་པ་དང་། བཀོད་
མངགས་གནང་དགོས་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནས་མར་བཀའ་དྲུང་ལ་གསུངས་ནས། བཀའ་དྲུང་གྱིས་འབེལ་
ཡོད་ལྷན་ནང་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། དེར་བཀོད་མངགས་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཕགོས་བསྡུས་བས་ཏ་ེཡར་
སན་སེང་ཞུ་དགོས་པ། ད་ེལྟར་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་གྱི་དྲུང་ཆསེ་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱིད་སངོ་
གྱིས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་སོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་ཧ་མ་གོ་བའྱི་རེན་
པས་དཀའ་ངལ་ཁབ་པ། སྔནོ་ལ་ཧ་ག་ོཡོད་ན་བཟླགོ་ཐབས་ཡོད་ནའང་ང་ཚསོ་བཟླགོ་ཐབས་སྟནོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་བེད་
དགསོ་པ། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཆ་ེམཐངོ་འབུལ་དགསོ་པ། ས་ོསོའ་ིས་མཚམས་ད་ེཏག་ཏག་འཛནི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
རདོ་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་མྱི་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་འཛནི་སོང་གྱི་ངསོ་ནས་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བདེ་
པའྱི་སྐབས་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་། ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཟྱིན་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ན་སང་ཞུས་པ་
དེ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་ཟྱིན་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ལངས་
ཕགོས་མ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འཛནི་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ད་ེལྟར་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། གོང་དུ་སན་
སེང་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་མཚམས་ཏག་ཏག་སུས་ཟྱིན་དང་མ་ཟྱིན་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་འདྱིས་ཟྱིན་གྱི་འདུག་དང་། 
འདྱིས་ཟྱིན་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་སནོ་བརོད་བ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་གང་ཡང་མྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ང་ཚའོྱི་བསམ་བ་ོའཁེར་སྟངས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་རེད། འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ལས་ཀ་ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིས་མཚམས་ནང་ལ་ཏག་ཏག་བསྡད་རྒྱུར་
འབད་བརོན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེསྔའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་
དང་ལངས་ཕོགས་འཛནི་སྟངས་ད་ེཚ་ོགཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ད་ེག་རང་འག་ོབཞྱིན་ཡོད། མ་འོངས་པར་འདྱི་
ལྟར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ ཀ་༡༡། དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཞྱིས་བཞུགས་བོད་
རྱིགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ལྟ་བུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚརོ་ཉནེ་ན་ཡོད་རདེ་ཅེས་གསུངས་
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སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་གཟབ་གཟབ་ཞ་ེདག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་རདེ། ལས་དནོ་གང་འད་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་
ནང་དུ་མྱི་བ་ེབག་པ་གཅྱིག ཡང་ན། ནང་མྱི་གཅྱིག ཡང་ན། གོང་སྡ་ེགཅྱིག ད་ེའདར་གནདོ་གཞྱི་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཞྱིག་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེང་ཚོས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱི་སོག་ཡྱིན་
ནའང་ཉནེ་ན་ལྱིད་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དརེ་གང་ཟག་བ་ེབག་པ་ལ་རྒྱ་མྱིས་ཟྱིན་
ནས་གནདོ་སལེ་བ་འད་པ་ོགང་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུ་ཆགོ་གྱི་མེད་
ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གཏམ་བཤད་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུའང་། ཨོ། བོད་ནང་ལ་ད་ེའད་ཞྱིག་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
བོད་ནང་ལ་སོག་གྱི་ཉནེ་ན་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོས་ཅྱི་ཡང་འབྱི་མ་ཕདོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡང་ཆགས་མ་སྱིད་པ་རདེ་མྱི་
འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པར་གང་ཟག་བ་ེབག་པར་སོན་འག་ོརྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཁོན་
ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་བཟུང་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཕར་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ ཀ་༡༣། དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ཞྱི་ཅྱིང་ཕྱིན་གྱིས་སྱིད་བྱུས་འཛནི་བཞྱིན་
པ་ད།ེ བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བོད་ནང་ལ་ཡོད་
པ་ད་ེཚོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ད་ེལམ་ལྷོངས་འག་ོརུ་མྱི་བཅུག་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་
ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལམ་ལྷངོས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབ་ོར་བརླག་ཏུ་འག་ོཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེར། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྱི་གནང་
བ་རེད། གང་ལགས་ཤ་ེན། བཙན་བོལ་ནང་ལའང་བོད་པ་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། བོད་འདྱི་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་མ་
ར་འཛིན་སའྱི་ས་ཆ་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནད་འགག་ཆ་ེབ་ད་ེཕ་གྱིར་རྱི་བཞྱིན་པ་རེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་
ལ་སེབས་ཡོད་རེད་དེ། བོད་ནང་ལ་རྱིག་གཞུང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ང་ོབོ། སྐད་
ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་མནན་ད་ེཚོ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའང་
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། འབྱུང་
འགྱུར་གྱི་ལ་ོབཅུ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབ་འདྱི་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ན་སང་
ངས་ད་ེའད་ཡན་ཆད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ལ་ོསུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་རྱིང་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་
བོད་སྐད་མ་ཤེས་པ་ད་ེའད་སེབས་ནས། སྐད་སྒྱུར་འཇོག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་
གས་ལ་ང་ཚསོ་དགོས་ཟནོ་ཞ་ེདག་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་
བ་ཉྱིད་ནས་མ་བརླག་པར་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཀང་རྒྱའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེལམ་ལྷངོས་ལ་མྱི་འག་ོབར་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རདེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེནས་ ཀ་༡༤། དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡུཀ་རན་སྐོར་ལ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
གསར་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། "བཙན་འཛུལ་" ཟེར་བའྱི་ཚགི་ད་ེཡར་བཅུག་པ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་ན། ཉྱི་མ་རྟག་
པར་གནས་ཚུལ་དེར་བལྟས་ནས་བསྡད་ཡོད། ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག རྒྱལ་ནབ་སུས་བྱུས་གཏོགས་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་འདུག 
སུས་སུའྱི་ཕོགས་བེད་ཀྱི་འདུག དངུལ་གང་འད་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ཨུ་རུ་སུར་རོགས་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཐབས་
ཤེས་བདེ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དཔྱད་རམོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་ཚུལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཉན་རྒྱུ། བལྟ་རྒྱུ། ཀླགོ་རྒྱུ། ག་
ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདུས་བསམ་བ་ོག་ཚོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོནོང་ཚོའྱི་ས་ཆར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་
ཚསོ་ར་ེབ་གང་འད་རྒྱག་གྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིས་ཆར་སྡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
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ཤྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཐོག་ལ་མྱི་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རུ་འགོ་དུས། རང་
དབང་ལ་དགའ་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། གཞན་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
དུས། དའེང་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཉའ་གནོན་བཤུ་གཞོག་གྱི་འགོ་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་བདེ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེར་ང་ཚོས་ལངས་ཕོགས་ཤྱིག་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་བསམས་ནས། ན་སང་ 
(Olympic) སྐོར་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་རདེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་བསགས་གཏམ་མ་སལེ་བ་དརེ་བ་ོཕམ་དང་བསམ་ཚུལ་
ཡོད། མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱིད་སོང་གྱིས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ལན་གང་ཡང་བརྒྱབ་མེད། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། དོན་ཚན་མཐའ་མ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དོན་ཚན་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་
གྱིས་བསགས་གཏམ་སལེ་དགསོ་རདེ་ཅེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་
བསགས་གཏམ་སེལ་དགོས་རེད་ཅེས་གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཟེར་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འདྱིར་ལས་འགུལ་སེལ་
དགོས་རེད་ཅེས་འནོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཞྱིར་བཟུང་སྟ་ེང་ཚོས་ལམ་སྟོན་བས་ནས་དོན་གཅོད་ཚང་མས་ཕག་ལས་གནང་
བཞག་པ་ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ་མ་གཏགོས། བཀའ་ཤག་ཟརེ་ན་ནག་ནག་ཞྱིག་དང་། དནོ་གཅོག་ད་ེཚ་ོནག་ནག་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། འདྱི་
འཛནི་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་རདེ། ལས་ཀ་ག་ར་ེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་འཛནི་སོང་གྱི་ཆ་ཤས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་མ་གཏགོས། 
གང་ཟག་བ་ེབག་པས་ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་མ་སྒྲུབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་བཤད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སོང་གསུངས་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་འདྱི་ནས་
དངུལ་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ཆ་དངུལ་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
མཐངོ་གྱི་མེད། གལ་སྱིད་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འཛནི་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས། ད་ལྟ་
ཨུ་རུ་སུའྱི་སྱིད་འཛིན་ (Putin) མགོ་སོས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་རྣམ་འགྱུར་སྟནོ་དགོས་པ་དེ། དཔརེ་ན། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཡུཀ་རན་གྱི་གཞུང་ཚབ་ལ་
ཕར་ཕྱིན་ནས། སྐུ་ང་ོདོན་གཅོད་དང་ལས་བེད། དག་ེའདུན་པ་ན་ཤས་ཤཤྱིག་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་མཆོད་འབུལ་བས་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེའད་བེད་དུས་ན་ོརང་ཚ་ོལའང་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་དང་། གཞུང་ཚབ་ན་ོརང་མར་ཕྱི་ལ་ཐོན་
ནས་ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་མཇལ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཡུཀ་རན་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྟབོས་ཤུགས་དང་ད་ེཚའོྱི་གནས་ཚད་ནག་ནག་རདེ་ད།ེ ལམ་ན་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་མཛའ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ནབ་ལ་ད་ེའད་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། མཛའ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ནབ་ཟེར་བ་དེའང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཤྱིག་རེད། སྱིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ཤྱིག་རེད། 
མཛའ་མཐུན་གྱི་རྒྱལ་ནབ་སུ་དང་སུ་རེད། སུ་དང་སུ་མ་རདེ། ད་ེཚརོ་ང་ཚོས་དབ་ེབ་ཕསེ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་རྒྱལ་ནབ་སྟོབས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱིས་སྟབོས་ཆུང་བ་ཞྱིག་ལ་བཙན་
འཛུལ་དང་། གཉའ་གནནོ། བཤུ་གཞགོ་འདྱི་ལྟར་གཏངོ་ཡོང་དུས་ང་ཚསོ་ལྟད་མ་ོབལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ང་
ཚོས་ཞུ་རུ་འག་ོདུས་མྱི་ཚོས་ང་ཚོར་ལྟད་མ་ོབལྟས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཡང་ལབ་རྒྱུ་མེད་པ། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་པ་
གཅྱིག་རང་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་ག་པར་ཡྱིན་
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ནའང་། འདྱི་ནང་བཞྱིན་གཉའ་གནོན་དང་། བཤུ་གཞོག་གཏོང་མནན་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་གཅྱིག་པ་
འཛནི་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མ་རདེ།  
 ཡང་ཨུ་རུ་སུར་ང་ཚའོྱི་དོན་གཅོད་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྱིགས་ན་ཤས་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་
རདེ་དམ་ཟརེ་ན། བསམ་བ་ོམ་བཏང་བ་མྱིན། མ་འོངས་པར་དནོ་གཅོད་ཀྱི་གནས་བབ་ད་ེཚ་ོགང་འད་ཆགས་ས་རདེ། ད་ེཚའོྱི་
སྐོར་ལའང་། ད་ལྟ་ཨུ་རུ་སུའྱི་དོན་གཅོད་འདྱིར་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བོན་དང་ལྷན་རྒྱས་ལ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་རྱིམ་པས་གོ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཞན་པར་བྱུས་གཏགོས་བས་པ་དསེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། འདྱི་བྱུས་གཏོགས་བས་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་སེམས་ཀྱི་ཚོར་བ་ད་ེསྟོན་མ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་བསྟན་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གཅྱིག་གྱིས་འགྱིག་ཤག་གསུངས་སོང་། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ ཀ་༡༨། ནང་དུ་ "སོབ་སྟོན་པ་གསུམ་དང་། དྲུང་ཆ་ེབཞྱི་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཏན་
འཇགས་ཐབས་ཇུས་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་" ཟེར་བ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། སྔོན་མའྱི་ཞྱི་མོལ་དེར་མཇུག་སོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཕབེས་སོང་། ཞྱི་མོལ་
གྱི་གནས་བབ་དེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ 
ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེརེད། ན་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་བསམས་བྱུང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེང་ཚོས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འབེལ་བ་གསར་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། 
གསར་པ་ཞྱིག་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་མྱིན་འགོ། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེལའང་བསམ་བ་ོཡག་པ་ོ
ཞྱིག་བཏང་ན་མ་གཏོགས། ལམ་སང་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཆོག་ཆོག་ཅྱིག་དང་། ལམ་སང་ཡར་ཞུ་ཆོག་ཆོག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་མ་རདེ། དེར་འགུལ་སདོ་ཐབེས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག་ན། སྐབས་ད་ེདུས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག་བལྟས་ན་
མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནས་མར་ཕྱིར་འཐེན་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་མཇུག་སོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་གཞྱི་གཞག་ས་ཞྱིག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་སྔནོ་མ་ད་ེབཞག་ཡོད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་རདེ།  
 ད་ེནས་ལས་གཞྱི་གསར་པ་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་ན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བེད་སྟངས་དེ། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་རང་འཇགས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཐབས་བྱུས་དེ་མྱི་ ༡༧ ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚོགས་
ཆུང་འདྱི་མྱི་དགོས་པར། དརེ་མྱི་ར་ེརེར་ནུས་པ་གང་ཡོད་པ་ད་ེསྟོན་རྒྱུ་རེད། སྐབས་སྔོན་མའྱི་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལས་དོན་
ཚགོས་ཆུང་ནང་ལ། སྱིར་བཏང་སྐབས་ས་ོསོར་འགན་བཞེས་མནན་ཚསོ་ས་ོསོའ་ིཡོན་ཏན་དང་། ཁད་ཆསོ། ཉམས་མོང་ལ་
གཞྱི་བཞག་ནས་ལས་དོན་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རེད་པཱ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་བ་
ད།ེ དྲུང་ཆ་ེབཞྱི་ད་ེདྷ་རམ་ས་ལར་ལས་བདེ་ཡྱིན་པར་བརྟནེ། ག་དུས་འཚགོས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་མདེ། ད་ལྟ་འགོ་དརེ་བྱིས་ཡདོ། 
གཟའ་ཟླ་བར་འཚགོས་རྒྱུ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་དྲུང་ཆ་ེབཞྱི་པའོང་གང་ཟག་སེར་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པར། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྲུང་ཆ་ེདའེྱི་རྒྱབ་ལ་སྤུངས་ནས། 
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱིས་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ནང་ལ་ཡར་སྤུངས། དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ད་ེཚོའྱི་ལས་དོན་བདེ་ཕོགས་སྤུངས་ནས། གང་ལྟར་སྱིག་འཛུགས་
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ཀྱི་འགོ་སྟངས་འད་པ་ོཆ་ཚང་ཡར་སྤུངས་ནས། ཚང་མའྱི་ནུས་པ་ད་ེཡར་སྤུངས་ནས། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་བ་དང་། 
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ཐོག་ལ་སུས་ནུས་པ་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བསྟན་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ལམ་བཙལ་
ཡོད། ན་སང་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་འཛིན་སོང་ལམ་ལུགས་ཤྱིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Information Management System) དེ་འད་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གནས་ཚུལ་མནོ་སྒྲུབ་བེད་
སྟངས་དང་། དཔྱད་པ་བེད་སྟངས། ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ་དགོས་མན་ོཐུང་ཐུང་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ཕྱི་རྒྱལ་
དནོ་གཅོད་ནག་ད་ེཚོས་གང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། དང་བངས་ཞུ་གཏུག་ད་ེཚ་ོགང་འད་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། 
བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པ་དང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚོགས་པ། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་
བཅས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་གང་འད་ཡོང་ཐུབ་ས་རདེ། དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་བཅངས་ནས་བང་བསྱིགས་
བཞག་པ་ཡྱིན། ཡང་མ་འོངས་པར་མྱི་བཞྱི་པ་ོརང་འཇགས་གནས་ཀྱི་རེད་དམ། སོབ་སྟོན་པ་གསུམ་པ་ོད་ེག་རང་གནས་ཀྱི་
རེད་དམ་ཟེར་ན། འདྱི་ཞུས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ལས་དོན་གལ་ཆ་ེཆུང་དང་། ལས་དོན་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཆུང། ལས་
དནོ་འཕར་མ་ཡོང་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔོན་འགོའ་ིག་སྱིག་བེད་ཡོད་ཟརེ་བ་དེ། སྔོན་
འགོའ་ིག་སྱིག་ག་ར་ེབེད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ར་ེར་ེབས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ང་ཚསོ་ག་སྱིག་བདེ་དགོས་པ་ད་ེབས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྔནོ་འགོའ་ིག་སྱིག་ག་ར་ེབས་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 འདྱི་མེད་ན་ཐབས་ལམ་གཞན་ག་ར་ེཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ག་ར་ེཡོད་པ་དེའང་ད་ལྟ་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། གནས་ཚུལ་
འཚོལ་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། གང་རེད་ཟེར་ན། 
བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ང་ོམ་ག་རེ་ཡྱིན་པ་དེར་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ན་ནས་
བཤད་བསྡད་པ་དེ། ང་ཚ་ོབོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་དང་། མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་ལ་བཤད་དུ་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གནས་ཚུལ་ཕར་བཤད་དུ་འག་ོདུས། བོད་ནང་གྱི་དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་ནང་གྱི་
གནད་དོན་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད་ན། ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་ཟེར་བར་སོན་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ན་
སང་ངས་ནོར་ཡུག་སང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིད་སོང་གྱིས་འདྱི་ཟེར་སོང་ཞེས་
གསུངས་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་རང་མ་རེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མ་ནག་པོ་ནག་རང་ཞྱིག་ལྟ་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་མ་རེད། གོས་ཚོགས་ཕྱི་ལའང་མ་རདེ། རྒྱ་ནག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་མ་རེད། གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ཕྲན་བུ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ད་ེའག་ོཡྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ངོས་
ལེན་བས་པར་ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། མ་འགྱིག་པ་ད་ེདག་ཐེར་འདོན་བེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་
རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུར་མངགས་ཀྱི་ཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་སམོ་གཞྱི་འདྱི་གསར་
པ་བཟོས་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། མྱིའྱི་ནུས་པས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་
འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག གསལ་པ་ོཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མྱིའྱི་ནུས་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་འཛུགས་
སམ་ཚན་པ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཟབ་སངོ་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སོབ་སངོ་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོ 
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ཚང་མ་བང་བསྱིགས་ནས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ཀ་༡༩། དང་འབེལ་ནས་བོད་དོན་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་གསུངས་
སོང་། འདྱི་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཀ་རདེ་ཟརེ་དུས། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་འབད་བརནོ་བེད་དགོས་པ་
ཞྱིག་མ་རེད། ལས་གཞྱི་དེར་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
གཞོན་སེས་ནང་ནས་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་
དུས་ཚོད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོའཐརོ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་ཆདེ་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསལ་པ་ོབས་ནས་བཀོད་ཡོད། 
སོ་སོའ་ིལྟ་བ་དང་ལངས་ཕོགས་མ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པོ་ཞུ་གཏུག་བེད་མནན་ནང་ལ་ཡོད་ན། དེར་ང་ཚོས་ཞུ་
གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚརོ་ང་ཚསོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཞུ་གཏུག་
གྱི་ལས་འགུལ་པ་འདྱི་མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དང་པ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་སྐོར་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རེད། དེར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ད་ེདང་ད་ེ
རེད། མ་འོངས་པར་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེའད་རེད། ཡང་སོ་ས་ོསེར་གྱི་ངོས་ནས། ང་རང་ཆ་བཞན་ན། ང་སྱིག་འཛུགས་ད་ེའད་
ཞྱིག་གྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ང་རང་སེར་གྱི་ཆ་ནས་ལངས་ཕོགས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་
མནན་ཡྱིན་ཟེར་ན། དརེ་ངས་འགལ་ཟླ་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རང་བཙན་དང་དབུ་མ་གཉྱིས་ཕར་ཚུར་
བཤད་བཤད་ཉྱིད་ཀྱིས་དུམ་བུ་འད་པ་ོཆགས་འག་ོབའྱི་ཉནེ་ན་ཞྱིག་ཀང་འདུགཤད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་འགལ་ཟླ་མྱི་དགོས་པར། 
ཨ་ལས་ད་ལྟའྱི་རྱིང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མར་འབལེ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་རདེ་མ་གཏོགས། རང་
བཙན་དབུ་མའྱི་དབ་ེབ་འབདེ་ས་མེད་པ། མཐའ་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེཏོག་ཙམ་ནག་ནག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏགོས། 
དང་པ་ོདེའྱི་མཚམས་ལ་སེབ་དགོས་རེད་པཱ། འདྱིའྱི་མཚམས་ལ་མ་སེབ་སྔོན་ནས་ང་རང་ཚོས་ནང་ཁུལ་རོད་པ་རང་རང་
བརྒྱབ་བསྡད་པས་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཀོད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན། བས་ཙང་དང་བངས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་བོད་པ་ཡདོ་ཚད་ཆ་ཚང་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཞུ་ཐུབ་
པ་མྱི་འདུག བོད་པ་ཡོད་ཚད་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱིས་བེད་སོད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ལུང་པ་ར་ེརེའྱི་ནང་ནས་བོད་མྱི་གངས་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅུ་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་གྱིས་དང་བངས་དོན་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་
གཅྱིག་ནང་དུ་བདུན་ཕྲག་ ༡ རྱིང་དུས་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བདུན་ཕྲག་ ༢ གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། 
བདུན་ཕྲག་ ༣ གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། བདུན་ཕྲག་ ༤ གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེའདའྱི་དུས་ཚོད་གཏོང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་འདྱི་དངོས་གནས་དང་གནས་རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་
བཙན་བོལ་གྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདངོ་ལེན་བདེ་དགོས་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གནས་དང་མྱི་གནས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་དེར་དམ་འཛནི་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་
ན་བསམས་ནས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་པ་སྱིད་སྡུག་གཞན་ལ་གནོད་གཞྱི་དང་ད་ེའདའྱི་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མ་རདེ། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སུས་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་བྱིས་བཞག་པ་ཚང་མར་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ན་
ཞྱིག་བཟོས་བཞག་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། འགགོ་རྒྱུའྱི་ལམ་ན་བཟསོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ་དང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོབས་མོང་མནན་ད་ེཚསོ་སོབ་སྟནོ་
ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་དའེང་ང་ཚསོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ན་སང་ད་ེདང་འབེལ་ནས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོདང་
གཞུང་ཞབས་པ་ཡྱིན་ན། གཞུང་འབེལ་ཕོགས་བསོད་དུ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ག་ར་ེ
ཡྱིན་པ་ད་ེགསུངས་ནས་ཕབེས་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་གཏགོས། ས་ོས་ོསེར་གྱི་དགངོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞནོ་གྱི་
སྟངས་འཛིན་འོག་ནས་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་གསུངས་པ་ད་ེགང་རེད་ཅེ་ན། ཞུ་གཏུག་པ་ཞྱིག་
གྱིས་དབུ་མ་བཤད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ། དབུ་མ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ལ་བད་ེསྱིད་ནམ་ཡང་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་
རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། བོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུང་མདོག་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་
ནས་གུ་བཤངས་བེད་དུས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མཁེགས་
འཛིན་བས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀར་བསམ་བ་ོབཏང་ན། མ་ེའནོར་འག་ོབ་
ནང་བཞྱིན་ལྕགས་ལམ་གཉྱིས་ཀྱི་སང་ལ་འནརོ་ལ་ོགཉྱིས་བསར་ནས་མཉམ་དུ་ཕྱིན་ན་བསེབ་ས་ཞྱིག་ལ་སེབ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ད་ེདག་གྱིས་དང་པ་ོདབུ་མ་བཤད་རེས་ལངས་ཕོགས་
གཞན་པ་ཞྱིག་བཤད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་གསུངས་སོང་། ངས་སྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བོན་ཚོར་ཞུ་ཡྱི་
མེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་དེ་རེད། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ནང་ཁུལ་ལ་འགལ་ཟླ་མེད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་
བསམས་ནས་འདྱི་ཞུས་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་སེར་གྱི་ལངས་ཕོགས་གཉྱིས་བཟུང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་
བཀའ་འདྱི་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེཚོར་བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་ཚུར་རུབ་རུབ་གང་འད་བཟ་ོ
དགསོ་ཀྱི་འདུག དརེ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་སྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟུང་ཡོད་པ་རདེ། ད་ག་ས་ེཀྱིས་བྱིས་བཞག་པ་ཞྱིག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱིན། བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་རེད། སྱི་ཚགོས་འདྱི་རུབ་རུབ་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོར་བརྟེན་
ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན། སྱིད་བྱུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འཛནི་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕར་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོདང་། ཐུང་ཐུང་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Short and Clear Message) ཟེར་བ་དེ་རེད། ར་བའྱི་འདྱི་ཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཞུ་གཏུག་པ་ཚོར་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཕུལ་ནས། ཞུ་གཏུག་པ་སོ་
སོས་མྱི་སྣ་མཐ་ོབ་ཚོར་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་སུ། ན་ཤས་ལ་སྐར་མ་ ༡༠ མ་གཏོགས་རག་གྱི་མ་རེད། ན་ཤས་ལ་སྐར་མ་ 
༡༥ རག་གྱི་རེད། མང་ན་ཕག་ཚོད་ཕེད་ཀ་རེད། ངོ་ཤེས་པ་ཡག་པོ་ཆགས་ན་ཕག་ཚོད་ ༡ ཙམ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་མེད་དུས། དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕར་ཡང་ཞུ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚུར་ཡང་ཉན་ཐུབ་པ་དགསོ་ཀྱི་རདེ་མ་
གཏོགས། ས་ོསོས་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་པུའྱི་འདདོ་པ་ནངེས་ནས་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱིས་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་ཀར་
ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཕར་ཞུ་དགསོ་པ་དའེང་ཞུ་ཐུབ་པ། ནངོ་ཚོས་ཚུར་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག གསུང་བབ་དརེ་བརྟནེ་
ནས་ང་ཚསོ་ཕར་ཞུ་དགསོ་པ་ག་ར་ེའདུག ད་ེཚའོང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། བརྡ་སྤྲོད་རྒྱུ་ད།ེ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚགི་ལ། 
(Messaging) དེ་ (Mixed messaging) འཁྲུག་ནས་མ་འགོ་བ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
གསུང་མནན་དེའྱི་དནོ་དག་གང་རེད་ཅ་ེན། དཔེར་ན། ཞུ་གཏུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་དང་པ་ོདབུ་མའྱི་སྐརོ་ལ་བཤད་པ་དང་། དའེྱི་
རསེ་ལ་རང་བཙན་སྐོར་བཤད་ན། ག་ོབརྡ་ལོག་པ་ཞྱིག་དང་། ག་ོབརྡ་འཁྲུག་འག་ོཡྱི་མ་རེད་དམ། དགོངས་པ་འདྱི་མྱིན་འག་ོ
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བསམ་གྱི་འདུག གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞུ་གཏུག་པ་ས་ོསོའ་ིའགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ལའང་ཁད་པར་ཞ་ེདག་འག་ོ
ཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚོས་ག་ོབསྐནོ་སོབ་གས་ོཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ས་ོ
སོར་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད། རང་དབང་དང་བསམ་བ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དའེང་ང་ཚསོ་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་
འདུག་བསམས་ནས། ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ་ས་ོས་ོསེར་གྱི་ལངས་ཕགོས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འགལ་ཟླ་མཐོང་གྱི་མེད་ཞུས་པ་
རདེ།  
 ད་ེནས་ ཀ་༢༠། དེར་ང་ཚསོ་རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛནི་གྱི་མཚན་ཐགོ་ཏུ་བདོ་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གྱི་དན་
ཐ་ོཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞུས་པ་རེད། དན་ཐ་ོཟེར་བ་དེ། རྒྱ་ནག་ལ་དན་གས་ོསོང་རྒྱུ་རེད། ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དོན་ག་ར་ེ
རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ལོར་གོས་ཚོགས་ལ་མ་སྟནོ་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟརེ་བ་ད་ེའད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
ད་ལྟ་དན་ཐ་ོའབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ བོད་རྒྱ་འབལེ་མལོ་གྱི་སྐད་ཆ་མ་རདེ། བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་དང་། བོད་རྒྱ་གོས་མལོ་གྱི་
སྐད་ཆ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་ལས་ཀ་ཞྱིག་རེད། ཕར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ག་ོབརྡ་སྤྲད་ནས། ཁེད་རང་ཚོས་བོད་
ནང་ལ་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་འཛིན་གྱི་འདུག ན་ོརང་ཚོས་མ་ཤེས་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཁེད་རང་
ཚོས་སྱིད་བྱུས་ད་ེའད་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་འདུག འགྱུར་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལྟར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟེན་ནས་བོད་པ་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོས་གནད་དོན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་རདེ། བྱུང་ན་མཚམས་འཇོག་རགོས། མ་བྱུང་ན་འགྱུར་བ་གཏོང་རགོས་གྱིས། ང་ཚསོ་དན་ཐ་ོཞུ་
རྒྱུའྱི་ནང་དོན་གཙ་ོབ་ོའདྱི་རདེ། ནང་དནོ་ར་ེརེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགསོ་ན། གནད་དནོ་ར་ེརའེྱི་སང་ལ་བསེབ་ཡོང་གྱི་རདེ། 
བོད་རྒྱ་འབལེ་མོལ་བ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་ཡོད་པ་དང་། བོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྙགོ་ད་ེཞྱི་བའྱི་ཐགོ་ནས་སེལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚསོ་
འབུར་དུ་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལངས་ཕོགས་བཟུང་བསྡད་པ་འདྱི་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ནང་དནོ་འདྱི་བོད་
ནང་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེདག་འཐརེ་འདནོ་བ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏགོས་གཞན་པ་གང་ཡང་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེའདྱི་ལྟ་
བུའྱི་ཡྱི་གེ་ར་ེརེའྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུ་བསྡད་དགོས་བྱུང་ན། འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའང་ནག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་རདེ། མ་འངོས་པར་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་ཞྱི་མོལ་ལམ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་ར་ེབ་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། འབབ་ས་ཞྱིག་ལ་
སེབ་ཀྱི་འདུག་བསམས་ན། སྐབས་ད་ེདུས་སྱིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འག་ོཡྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ནང་དནོ་ལ་
འགྱུར་བ་འག་ོདགོས་པ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ན། སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། གོས་ཚགོས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། གོ་བསྡུར་ཞུ་སྟངས་ད་ེགང་འད་ཞུ་དགོས་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ན་གང་འད་ཞུ་ཡྱི་རེད། སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་འད་ཞུ་ཡྱི་རདེ། གསང་བའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་འཚགོས་ཀྱི་རདེ་དམ་
མ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེགསང་བ་ལྷག་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་ན་ཤས་ཀྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལའང་གསུངས་སོང་། བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་ཡོད་
རེད། ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་ལ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་ཡོད་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་གསུངས་ནའང་ཆོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་བཟོ་འད་ཞྱིག་
གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚསོ་གསང་བའྱི་དམ་བཅའ་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག གང་རདེ་
ཟརེ་ན། ང་ཚསོ་གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ལ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། སང་ཉྱིན་ད་ེག་རང་ལ་ཕ་གྱིར་སབེས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ག་ོ
བསྡུར་བས་པ་དསེ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་འབེལ་མོལ་དང་། 
གོས་མོལ། ཞྱི་མོལ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐག་གཅོད་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོཁྱིད་མནན་
ཚསོ་མ་གཏོགས། ཕྱིར་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། འདྱི་ཡོངས་གགས་བས་པར་བརྟེན་ནས་ཞྱི་མོལ་
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དང་གོས་མལོ་ལ་རང་གཞྱིན་གྱིས་འགོག་རནེ་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
འདྱི་སྟོན་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་འདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་
ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་གོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ཚང་མས་དེའང་མཉམ་དུ་འགན་དེའང་འཁེར་དགོས་རེད་མ་
གཏོགས། དེའྱི་རེན་པས་མ་འོངས་པར་བར་ཆད་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འགན་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཡོད་རེད་གདའ། འདྱི་
གསལ་པ་ོཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེདང་ཁད་པར་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་
སོང་། ད་ལྟ་ངས་ལན་ནང་དུ་ནང་དནོ་ཞུས་པར་སངོ་ཙང་། ཕལ་ཆརེ་ལན་དསེ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་པའྱི་ར་ེབ་ཡདོ།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འབལེ་བ་གང་ཙམ་བྱུང་ནས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་
རདེ། གང་འད་རདེ་ཅསེ་བཀའ་ཕབེས་སོང་། འདྱི་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག་སྟ།ེ སྱིར་བཏང་འབལེ་བ་བདེ་མནན་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་། གཞུང་འབེལ་གྱི་མ་རེད། གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་ཟེར་མནན་ན་ཤས་དང་འབེལ་བ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་
བརྟན་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད། མྱི་ར་ེརེས་གཅྱིག་ལབ་ཡོང་དུས་ནོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་དང་། ན་ོལ་ནུས་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་
མེད། ད་ེདག་ཚང་མར་བལྟས་ནས་ལག་བ་བཅངས་ན་མ་གཏོགས། འབེལ་བ་བདེ་མནན་ཚང་མར་ལམ་སང་ཡ་ལན་ད་ེའད་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཀྱི་མེད། བརྟན་པ་ོབེད་ཀྱི་ཡོད། ༸སྐུ་འདུན་ལ་སན་སེང་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུའང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེས་
འགྱིག་ཤག ཁེད་རང་གྱིས་བརྟན་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བརྟན་པོ་བེད་
དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ལ་མ་སྟོན་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ལྟ་དེ་གོ་བསྡུར་གནང་གྱི་རེད་དམ། འདྱི་ངས་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་འདུག ནང་དོན་གཙ་ོབོ་སང་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས་ང་ཚོས་
འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དེའྱི་སྔོན་ལ་འབེལ་བ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་འཐུས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་བ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། བརྱི་བཀུར་མ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་ཞེས་ད་ལྟ་ནས་ཞུས་བཞག་ན་
བསམས་བྱུང་།  
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དན་ཐོའ་ིནང་ལ་གདན་ཞུའྱི་སྐོར་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་
ཡྱིག་ཆ་ད་ེསྤྲོད་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་འགྱུར་བ་ག་ར་ེབཏང་བཏང་རེད། གདན་ཞུའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གང་ཡང་
བྱིས་མེད། གང་ལགས་ཤཤེ་ན། ད་ལྟ་རྱིམ་པ་དང་པོ་རེད། ཡྱི་གེ་ཞྱིག་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པ་དང་པོ་རེད། ད་ལྟ་གནས་
སྟངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་དང་། ང་ཚོའྱི་ལངས་ཕོགས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ཡྱི་ག་ེགཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་ཚང་
ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབྱིས་ན། སྱིར་བཏང་བོད་རྒྱ་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་མ་རེད། དེར་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་
ལྟ་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་རདེ་དང་མ་རདེ། ད་ེརྱིང་ང་ཚསོ་ཡྱིག་ཐགོ་ནས་
གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་རདེ། མ་འངོས་པར་ད་ེཚའོྱི་ནང་དོན་ག་ཚོད་ཤཤོད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག གོས་ཚགོས་ནང་ལ་
ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ག་ོབསྡུར་བེད་དགསོ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དཔྱད་པ་བདེ་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་སྟོན་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཡོད་ཚད་ཚང་མ་གོས་
ཚགོས་ལ་སྟནོ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ན། འཛིན་སོང་དང་གསོ་ཚགོས་གཉྱིས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་པཱ། 
ད་ེཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། འཛནི་སོང་གྱིས་འཛིན་སོང་གྱི་ལས་ཀ་བས་ནས་ས་མཚམས་བཟུང་ནས་ཕྱིན། གོས་ཚོགས་ལ་ 
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ག་ོབསྡུར་བདེ་དགོས་ངསེ་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ག་ོབསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ནང་དནོ་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཡར་བཞེངས་ནས་ག་ར་ེགསུངས་
པ་ཡྱིན་ནའང་དོགས་པ་རང་རང་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོགས་པ་མེད་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དོགས་པ་རང་རང་ཞྱིག་རེད་
འདུག བཀའ་ཤག་འདྱི་ཡར་ར་ེར་ེལང་དུས་དགོས་པ་རདེ་འདུག་མ་གཏགོས། དགོས་པ་ད་ེགང་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
ཧ་མྱི་ག།ོ ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བདེ་དགསོ་པ་ད་ེབས་ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན།  
 གསང་བའྱི་ཐོག་ནས་སྤྲད་ན་འགྱིག་གྱི་རདེ་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། གང་འད་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད། སུར་
སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེཚ་ོའཛནི་སོང་གྱིས་ལྟ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འནོད་པ་དེ་སེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་
ཚུལ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་པ་ད་ེབཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་འགན་ཁེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱའྱི་
དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱུར་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཐད་ཀར་འགན་འཁེར་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་གཏན་འཇགས་ཐབས་བྱུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་
ཆུང་འདྱིའྱི་འག་ོའདོམས་ད་ེསྱིད་སོང་གྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་འགན་དེའང་སྱིད་སོང་གྱིས་
ཁེར་ནས། འབེལ་ཡོད་ལ་བཟ་ོརུ་འཇུག་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོབཟ་ོཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕར་སྤྲོད་རྒྱུ་རེད། ན་སང་གནས་
སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་ད་ེཡུཀ་རན་གྱི་གནས་ཚུལ་རདེ། གཞན་པ་ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་
གྱིང་གྱིས་ད་ོསྣང་ཆ་ཚང་ཡུཀ་རན་ལ་བེད་དུས། ང་ཚོས་སྤྲད་པ་ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེར་ད་ོསྣང་བསེབ་ས་མ་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་གཅྱིག་ད་ེཡུཀ་རན་གནས་ཚུལ་རེན་པས་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིག་ཆ་ད་ེགཏན་འབེབས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་
ཤག་ལ་འཁེར་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ལ་ཁེར་ན་མ་གཏོགས་སྱིད་སངོ་གཅྱིག་པུས་གཏན་འབབེས་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་
མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ཆ་ེཕྲ་ཆུང་གསུམ་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་། བཀའ་ཤག་ལ་གནད་དནོ་རེ་ར་ེག་ོབསྡུར་བས་
ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྔནོ་ལ་གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རདེ། བཀའ་བོན་
རྣམ་པ་ཚོས་དམ་བཅའ་མ་འབུལ་བར་དུ་གནས་ཚུལ་ནག་ནག་རདེ། ན་ཤས་ཀྱིས་སྐབས་ད་ེདུས་ཁྱིམས་འགལ་བས་ནས་
བསྡད་རེད་གསུང་མནན་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོར་ངས་ལན་བརྒྱབ་མེད། བཅའ་ཁྱིམས་ལ་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༡༩ དང་། ད་ེནས་མར་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་དང་། ཚིག་ར་ེརེར་གོ་བ་ལེན་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་རྒྱུས་ལོན་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཡང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་དེར་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་ངསོ་ལེན་མ་བས་པ་རེད་དམ། ག་དུས་འབུལ་
འཆར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་དོན་འདྱིར་བཤད་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཞུ་
མྱིན། ཡང་འདྱི་བཤད་རྒྱུ་མྱིན་ཟརེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་གནས་ཚུལ་འདྱི་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ནས་ལེན་གྱི་མྱིན། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱིར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་སངོ་དང་། ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་བས་
སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཡག་པ་ོགཟྱིགས་ཡོད་ས་རདེ། ང་ཚའོྱི་ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོཡར་མར་ག་པར་རྒྱུག་གྱི་འདུག ག་
ར་ེགནང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་པ་ཡྱིན། ལས་བདེ་མཉམ་དུ་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་པ་ཡྱིན། ཡར་
སྐད་བཏང་བ་ཡྱིན། མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཆགས་སོང་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་
ལྟ་ང་ཚསོ་འབུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་བརྟནེ་འཇམ་ཐྱིང་ཐྱིང་ཆགས་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དན་ཐ་ོའབུལ་རྒྱུ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ར་ེབ་གང་ཡད་མདེ་ཅསེ་གསུངས་སོང་།  
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འདྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་རེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ར་ེབ་མ་རྒྱག་ཐབས་མེད་རེད། ར་ེབ་བརྒྱབ་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དོན་དག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགྲུབ་ཀྱི་རེད་བསམས་པ་དེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན་
སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གནས་དང་། དུས། ལས་དབང་། རྒྱ་མྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དབང་། བོད་མྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ལས་
དབང་། ད་ེའདའྱི་དུས་ཚདོ་སྱིན་པ་ཞྱིག་ཤར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ལྟ་
མནན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། རེན་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདས་དོན་ཆེན་པ་ོགྲུབ་མ་སྱིད་པ་མ་རེད། འདྱི་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ནག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་
རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་འགུལ་སོད་གཅྱིག་ཀང་མ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཡར་འག་ོདགོས་ཀྱི་རདེ་ཟརེ་ན་ཡོང་
རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་ཚསོ་གམོ་པ་རྒྱག་གྱིན་རྒྱག་གྱིན་བསོ་དང་། སེབ་སར་སེབ་ཀྱིན་སབེ་ཀྱིན། གང་འད་འདུག་ལྟ་ཡྱིན་ལྟ་
ཡྱིན། བ་བ་ལམ་འགོ་འད་པ་ོབྱུང་བ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་དབང་འད་པ་ོའདྱི། རྣམ་པ་ཚོས་སྱི་འཐུས་གནང་བའྱི་སྐབས་
དང་། ང་ཚ་ོབཀའ་ཤག་ལ་སེབ་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་སལེ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་བྱུང་མ་སྱིད་པ་མ་རདེ། སུ་
གཅྱིག་གྱིས་ལབ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བར་ངས་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ན་ཕོགས་ག་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་དང་མཐུན་པ་འགོ་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དའེང་གཅྱིག་རདེ། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤེས་མནན་ད་ེཚའོྱི་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་
མང་པ་ོབྱུང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་དརེ་ལྟ་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་ཕར་རྒྱ་ནག་ལ་ཞྱི་མོལ་བདེ་ཀྱི་
ཡྱིན། ཞྱི་མོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན། གང་ལྟར་དནོ་དག་རྡགོ་རྡོག་འདྱི་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ན་ཕགོས་གཅྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ང་ཚ་ོན་ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་
བད་ེར་ད་ེབོད་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་སལེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། མཐའ་མའྱི་བསྡམོས་དརེ། གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཞྱིག་
ཕྱིན་ནས། རྒྱ་ནག་དུམ་བུ་ཕྱིན་པ་དང་། ན་གེས་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ནས་བོད་པར་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མུ་མཐུད་སྱིད་དབང་བཟུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་
བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པར་འགོ་ས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་ཤཤོད་དགོས་དུས། རྒྱ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ནག་ནག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕ་གྱི་ལའང་འབེལ་བ་འཇོག་
དགོས་པ་ད་ེབཞག་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུའང་བེད་དགོས་པ་དེ་བས་ནས། ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རལ་སྤྲུགས་བས་ནས་
འག་ོདགསོ་རདེ་མ་གཏོགས། འདྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་བདེ་ཆོག་གྱི་མ་རདེ་ཟེར་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ཡང་རསེ་སུ་ཁེད་རང་
ཚསོ་འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་བདེ་མེད། ག་ོསྐབས་ད་ེག་ར་ེབས་ནས་དམ་འཛནི་བས་མེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་མ་སྱིད་པ་
མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ན་ཕགོས་ག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ད་ེལའང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབས་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་
གྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་སྟངས་དང་། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབ་འགེལ་བཤད་རྒྱོབ་ཟེར་ན། ཕག་ཚོད་ ༥།༦ འགེལ་བཤད་
རྒྱག་ཐུབ་ས་རེད། ཨང་ཀྱི་དང་བཅས་པ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུས་ལོན་བས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ "བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གཉྱིས་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་བཟུང་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་གནས་
ཏ་ེ" ཟརེ་བ་ད་ེགཞྱི་ར་ག་ར་ེལ་བཞག་པ་རདེ་དམ། འདྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཤེས་བར་བརྱིས་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ནྱི་སྔནོ་མ་ནས་ད་ེག་
རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོས་ཡ་ ༨ གོང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཆེན་འདྱི་དང་། ཨེ་ཤྱི་ཡ་གྱིང་ཆེན་གཉྱིས་ཚུར་རུག་
རུག་བས་ནས་ཡར་འབུར་དུ་འཐནོ་པ་ཞྱིག་རདེ་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་རྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ་
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མེད་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། གང་ལྟར་བོད་མཐ་ོསང་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེབོད་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་
རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཆའང་ད་ེག་རང་ལ་གནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་མྱིན་ན། 
ག་ར་ེཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། གཞན་པ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གཞྱི་ར་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་བཞག་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དོན་ཚན་ ཀ་༢༣། ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་དང་མྱི་མང་དབ་ེབ་འབེད་རྒྱུ་ད་ེགལ་
ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སངོ་། འདྱི་ཏན་ཏན་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ང་ཚསོ་ན་གཏད་གཅགོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
མ་གཏོགས། མྱི་མང་ལ་ན་གཏད་གཅོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། གཞུང་ཟེར་དུས་གཞུང་ནང་ལ་འགན་འཁརེ་མནན་མྱི་སྣ། འདྱིའྱི་
ནང་ནས་ཀང་ཡག་ག་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། བོད་པར་ཤ་ཚ་བདེ་མནན་ད་ེའདའང་ཡོད་སྱིད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་གནས་
ཚུལ་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། འནོ་ཀང་ད་ལྟའྱི་སྱིད་འཛནི་གྱིས་གནང་བསྡད་པ་དསེ་བོད་པ་ལའང་ཕན་ཐགོས་
མེད་པ། བདོ་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུ་གུར་དང་། སོག་པོ། ཧངོ་ཀོང་། ཐའ་ེཝན་ལའང་རྱིག་རྱིག་སྐུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གྱིས་ཞྱི་བད་ེལྷྱིང་འཇགས་མེད་པ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཟ་ོབསྡད་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ན་༥། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་གྱི་བརོད་གཞྱི་སང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་མ་སོང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། ལྷན་ནང་ནག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་གསུངས་
བསྒྲུབས་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ནས་མར་ཞུ་མྱི་དགོས་ཞུ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ན་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་ ན་༥༌༢། "ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡" ཅེས་འནདོ་འདུག འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ནརོ་བ་མྱིན་ནམ་ཞསེ་གསུངས་སངོ་། ད་ེག་རང་རདེ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ད་ེནརོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ བཟསོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 སྱི་ཚོགས་བད་ེདོན་སྐོར་ལ་མང་པ་ོགསུང་མནན་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སོབ་ཡནོ་འབུལ་ས་ཡདོ་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ད་ེའད་གསར་འཛུགས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། སང་ཏོག་ཁུལ་ལྟ་བུར་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་ར་ེརེར་སོར་འབུམ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་གྱི་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། མྱི་ཚང་གཅྱིག་གྱིས་སོར་འབུམ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་པས་ཕན་
གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏ་ེསོར་འབུམ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ཚང་ ༤༠༠།༥༠༠ ཞྱིག་ཡོད་ན། ང་
ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དེར་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་མ་
གཏོགས། མྱི་ ༥ ཙམ་ལ་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོས་ད་ེའད་བེད་ཐུབ་མནན་ག་
ཚོད་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཐུབ་ན། དེ་ལའང་ལྟ་ཚོད་ཅྱིག་བལྟས་ནའང་ཁད་པར་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་པས་
དམྱིགས་བསལ་སབོ་གྲྭ་ཞྱིག་བཙུགས་ནས། དརེ་ལ་ོརརེ་སབོ་ཡནོ་སོར་འབུམ་གཉྱིས་གསུམ་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་མནན་ག་
ཚོད་ཡོད་ཟེར་ནས། དེ་འད་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཞྱིག་མེད་ན་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་རེད། སྱིར་
བཏང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེག་རང་རདེ། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རདེ། 
བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གསུང་གྱི་རེད། གལ་ཏ་ེདངོས་སུ་
བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གལ་ཏེ་སེམས་བརྟན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་ན། 
དཔེར་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོགངས་ཐ་ོཞྱིག་བངས་ན་ཡག་ས་རེད་མ་
གཏོགས། རེས་སུ་སྱིག་འཛུགས་བཙུགས་ནས་བེད་སོད་མེད་ན་ཆོ་ཡོད་མ་རེད། དཔེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་
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འཛུགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནའང་། བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནང་ལ་བྱིས་མེད། 
གང་རེད་ཅ་ེན། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་གོམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་རེད། སྱིད་སོང་ཆགས་ནས་ཨ་རྱིར་སེབས་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་བང་ཞྱིག་སྱིག་དགོས་བསམས་ནས། བྱུང་ན་བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་སའྱི་ས་ཁུལ། ཨ་རྱིར་ཆ་བཞག་ན། ནྱིའུ་ཡོག་
དང་། མྱི་ནྱི་སོ་ཊ། (Bay Area) རེད། ན་ེཎ་ཌར་ཆ་བཞག་ན། ཊ་ོརོན་ཊ་ོགཙ་ོབོ་རེད། (Calgary) དང་། (Vancouver 

BC) ལ་བོད་པ་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ཡུ་རོབ་ལའང་ཡོད་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་ནས་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་ཕྱི་ལ་ང་ཚོར་ཨེ་
ཀར་ ༣༠༠།༤༠༠ རག་པ་ཡྱིན་ན། དེར་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་འད་པ་ོཞྱིག་བཙུགས་ནས། རྒན་པ་ཚ་ོདང་གཞོན་པ་ཚ་ོཕ་
གྱིར་བསྡད་ནས། དགནོ་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ། བོད་ཡྱིག་དང་རྒན་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་བཅས་ཆ་ཚང་སོང་ས་ཡདོ་
པ། ཕ་མ་ད་ེཚ་ོནྱིའུ་ཡོག་ཏུ་ལས་ཀ་བེད་དུ་ཕྱིན། གཟའ་མཇུག་ལ་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་བསྡད་རྒྱུ་ཡོད་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་
བཟ་ོཐུབ་ན་བསམས་ནས་ར་ེབ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་དེའང་ར་ེབ་ད་ག་ས་ེམྱིན། བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ར་ེབ་
ཡྱིན། སྔནོ་མ་ནས་ཐབས་ཤེས་མ་བས་པ་ད་ེའད་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༦ ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་པ་རདེ། སྐུ་ང་ོ
བ་ོབཟང་སན་གགས་ལགས་དང་། སྐུ་ང་ོབཀ་ཤྱིས་དབང་འདུས་ལགས་ནས་དོན་གཅོད་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
འཆར་གཞྱི་བསྱིགས་པ་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་ཕྱི་ལ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མ་རེད། ནྱིའུ་ཡོག་ནང་ལ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཉོས་ནས་ 
(Apartment) མང་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དངོས་སུ་བོད་པ་ག་ཚོད་ཙམ་
ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། མཉམ་ཞུགས་བེད་མནན་མ་རག་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ནག་ཡོད་
ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤཤ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥༌༌༌༢༠༠༦ ཟེར་དུས། ཨ་རྱིར་མྱི་གངས་ ༡,༠༠༠ ཕྱིན་ནས་ལ་ོ
མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགོ་ནས་ས་ོསོས་ནང་པ་བུ་ལོན་སྤྲདོ་དགོས་པ་དང་། མ་ོཊ་བུ་
ལོན་སྤྲོད་དགོས་པ། ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་གཏོང་དགོས་པ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་
གནས་བབ་འད་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པ་ད་ེཚ་ོལ་ོསུམ་ཅུ་མྱིན་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྔནོ་མ་འདྱི་ནས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་ཕྱིན་བཞག་པ་ཚང་མ་སོབ་སོང་ཐོན་ནས། དེང་སང་ཨམ་ར་ེདང་ད་ེའད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཞོན་པ་ན་
ཤས་ཤྱིག་ཐུག་སོང་། ན་ཤས་ཀྱིས་ཟརེ་གྱི་འདུག ཕ་མས་ང་ཚརོ་བཀའ་དྱིན་འདྱི་ཙམ་བསངས་ཡོད་པ་རདེ། ཕ་མའྱི་དོན་དུ་
ཁེད་རང་ཚརོ་ས་ཆ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་རག་གྱི་ཡོད་ན། གོང་ཁེར་ནང་ལ་ནང་པ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་གོང་གསེབ་ནང་ལ་འག་ོ
ཡྱི་མ་རདེ་པཱ། ད་ེའདའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་ན། ཕ་མའྱི་ཆདེ་དུ་ང་ཚསོ་ཨ་སརོ་འབུམ་གཉྱིས་སམ་གསུམ་གྱི་ནང་པ་རྒྱག་མ་ཐུབ་
པ་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཟེར་མནན་ཡང་འདུག བས་ཙང་སེམས་ཤུགས་སརོ་མནན་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་ད་ེཚའོྱི་
སང་ལ་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་བསམས་བསྡད་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་བསམ་བ་ོརྒྱ་ཆ་ེབ་ད།ེ ད་ལྟ་ཡོད་བསྡད་པ་ད་ེདག་
ཚགས་ཚུད་པ་ོགང་འད་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད། ན་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་ནག་ཡོད་
མ་རདེ། ས་གནས་ལ་ཕབེས་དུས་ཡར་ཞུ་ཡོང་དུས། ད་ེག་རང་རདེ་འདུག་དགངོས་སྱིད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཤྱིང་ནགས་
དཀྱིལ་ལ་མར་ཕྱིན་ནས་ཤྱིང་སྡོང་གཅྱིག་ལ་བལྟས་བསྡད་པ་མ་ཡྱིན་པར། ཤྱིང་སྡོང་གཅྱིག་ད་ེལའང་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཤྱིང་ནགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལའང་གཟྱིགས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ འདྱིའྱི་རསེ་ལ་ད་དུང་ཏགོ་ཙམ་ལྷག་བསྡད་ཡདོ། ག་ོསྐབས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༥:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༥ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེཤབཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བག་ོགེང་ཟྱིན་པར་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད།ཤདཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག འཕྲོས་ད་ེགསུང་
རགོས་གནང་།ཤ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོཤམུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།ཤགོང་དུ་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ནང་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ེདག་
ཡྱིན།ཤབག་ོགེང་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་།ཤད་ེདག་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་དནོ་གཅོད་ལས་བེད་བསྐ་ོགཞག་བདེ་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ་དམ་མ་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྱི་ཕེབས་སོང་། ཕལ་ཆེར་ངས་ག་ོནརོ་ཐབེས་ཡོད་ས་རེད།ཤངས་ཟུང་དྲུང་གཉྱིས་སྐོར་གསུང་
གྱི་འདུག་བསམས་བྱུང་།ཤཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིར་བཟུང་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་དནོ་གཅོད་ལས་བདེ་གཏངོ་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན།ཤདརེ་ཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་མདེ་པ་བཟསོ་རདེ་ཅསེ་ན་སང་ཞུས་ཡོད།ཤགང་རེད་ཅ་ེ
ན།ཤཡྱིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་འདྱིས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤད་ེསྔའྱི་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་རེད།ཤད་ལྟ་
གང་འད་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད་ཅ་ེན།ཤའདྱི་ང་ཚོས་ཆ་རེན་ནང་དུའང་བཟོས་ཡོད། ཟུང་དྲུང་མན་ཡྱིན་ན།ཤབཀའ་ཤག་ལ་འོས་མྱི་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཚགོས་ཆུང་ལ་ཞུས་ནས།ཤདརེ་ཚོགས་ཆུང་ནས་དགོངས་བཞསེ་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤགལ་སྱིད་
འསོ་མྱི་ད་ེའད་མེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཟུང་དྲུང་མན་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤདྲུང་ཆ་ེརྣམ་པས་གནས་རྱིམ་དརེ་འོས་པའྱི་མྱི་གངས་ཤ
༣ཤཞྱིག་ཡར་བདམས་ནས།ཤད་ེནས་གཅྱིག་བདམ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་བཟསོ་ནས།ཤགང་ལྟ་རྙགོ་གངེ་མེད་པར་འག་ོབཞྱིན་པ་
ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགལ་ཏ་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ག་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན།ཤདགོངས་
སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདནོ་དག་འདྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐད་གོས་ཚོག་ནང་ལ་
མངནོ་གསལ་དདོ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད། གང་ལགས་ཤཤ་ེན། ཕ་གྱིར་ཚང་མས་ཉན་བསྡད་ཡོད་དུས། ང་ཚསོ་
འདྱི་ནས་སུ་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། སུ་འག་ོཡྱི་མ་རེད། སུས་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སུས་ཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་
སྐད་ཆ་ད་ེཚ་ོཕ་གྱིར་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཆ་ོཡོད་མ་རདེ། འནོ་ཀང་གསུངས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་སམེས་ལ་ཉར་བསྡད་ཡདོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
  ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་འབེལ་ལམ་འཇོག་རྒྱུའྱི་
བསམ་བ་ོཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ཕན་ཚུན་འབེལ་བ་བ་
རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག གནས་སྟངས་ཏགོ་ཙམ་བཟང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་དམ་ཟབ་གཏོང་རྒྱུར་གང་
འད་བདེ་དགོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་འདྱི་དནོ་དག་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་གང་འད་ཡྱིན་ཞ་ེན། 
བོད་པའྱི་ནང་ཁུལ་ལ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ས་ོསོའ་ིའདདོ་པ་རདེ། ལྟ་བ་ལངས་ཕགོས་མ་
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མཐུན་པ་ཡྱིན་ནའང་མཉམ་དུ་གང་འད་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ཀྱི་བསམ་བ་ོད།ེ ང་ཚསོ་ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀདོ་བཞག་
ཡོད་པ་རེད། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མནན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ད་ེག་རང་ལ་རྒྱབ་སརོ་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་གསུང་མནན་ཡོད་པ་རདེ། ན་ཤས་ཀྱིས་བོད་པར་རང་བཙན་
ཐབོ་དགོས་འདུག་གསུང་མནན་ཡང་ཡོད་པ་རདེ། ང་སྔནོ་མ་སྱི་འཐུས་ཚགོས་གཙ་ོཡྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨྱི་ཊ་ལྱིར་ (Italy) 

འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ནང་ནས་བོད་ལ་རང་བཙན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚགོས་པས་དབུ་མ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ནངོ་ཚསོ་ལས་འགུལ་མཉམ་
དུ་སེལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདུས་ཨྱི་ཊ་ལྱི་ (Italy) བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པ་ཚང་མ་རུག་རུག་བེད་རོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནོང་ཚོར་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚ་ོརང་བཙན་ཡོད་
མནན་གྱི་མྱི་རེད། ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་ (Italy) མྱི་སེར་རེད། ཨྱི་ཊ་ལྱི་ (Italy) རང་བཙན་རྒྱལ་ནབ་ཅྱིག་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོརང་
བཙན་ཡོད་མནན་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་བོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམག་ོའཚོས་ནས་བོད་པར་རང་བཙན་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་
བའྱི་བསམ་བ་ོརང་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། བསྔགས་བརོད་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་གནད་
དནོ་འདྱི་བདོ་པ་རང་གྱིས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་རདེ། ཁེད་རང་ཚོས་ནང་ཁུལ་རདོ་པ་རྒྱག་དགོས་མ་རདེ། ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོམཉམ་
དུ་སལེ་རོགས་ཞསེ་ཞུས་ཡདོ། དའེྱི་རསེ་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ག་ོམ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་ནང་
དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལངས་ཕོགས་གང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ན་ོརང་ཚོས་བོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་པར་རང་བཙན་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བསམ་བ་ོཡོད་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་རེད། དབུ་མར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ནུས་པ་
སྟོན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རྱིས་དུས། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་
ཚོགས་པའྱི་དབར་བསམ་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་མེད་པ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏོང་གྱི་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ད་ེག་རང་དང་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མནན་དེ་ཚ་ོའཐེར་འདོན་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། འཐེར་འདོན་བ་རྒྱུའྱི་སང་ལ་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཐག་གཅདོ་མདེ། གང་འད་བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡང་ན་ཤས་
འཐེར་འདནོ་བེད་ཡོང་དུས་ད་ེལའང་ང་ོཤེས་པ་རྒྱབ་ར་ཡོད་མནན་ད་ེའད་ཡོད་ན། གོས་ཚགོས་ནང་དུའང་ལངས་མ་སྱིད་པ་
མ་རདེ། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ངས་ཞུས་པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་ནོར་འཁྲུལ་ཕྱིན་འདུག དེར་དགོངས་སེལ་
དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་རདེ་མྱི་འདུག དྲུང་ཆསེ་སྣ་ེཁྱིད་ནས་ཕེབས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་འདྱི་གཅྱིག་སན་སེང་ཞུ་དགསོ་བསམས་བྱུང་། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྐོར་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་བ་རྒྱུ་
ད་ེཏག་ཏག་ཁོན་ནས་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་ཚར་དུས་འཛིན་སོང་གྱིས་འགན་མ་ཁེར་ནའང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་སྐརོ་ལ་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གེང་མྱི་དགོས་པ་དང་། བད་ེ
སྲུང་ཡྱིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་སྐུའྱི་སྲུང་བའྱི་འགན་ག་ར་ེཡོད་པ་དེར་དྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་གནས་ཚུལ་
ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མཁེན་འདོད་ཡོད་ན། དེར་ཐབས་ལམ་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱི་གསོལ་འདེབས་
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ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འདྱི་ག་ར་ེབས་ནས་རེད་ཟེར་ན། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་འབེལ་བ་འཇོག་རྒྱུའྱི་འགན་དེ། འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུར་ཡྱིན་ཞསེ་གང་དུའང་འནདོ་ཡདོ་པ་མ་རདེ། བས་ཙང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་དགའ་ལྡན་
ཕ་ོབང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པ་དང་། ཡར་སན་སེང་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་དང་། འག་ོལུགས་
འག་ོསྟངས་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ད་ེཚ་ོངས་གོང་དུ་སན་སེང་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཚོགས་
ནས་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཟསོ་ཡོད། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ནང་ལའང་ལས་བེད་འཕ་ོལེན་སྐབས་སུ་རྱིས་སྤྲདོ་
རྱིས་ལེན་ཚད་ལྡན་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
བ་རྒྱུ་རདེ། གལ་ཏ་ེབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོདང་ཚགོས་གཞོན་
གྱིས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་འབལེ་བ་བཞག་ནས། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གྱི་གནས་ཚུལ་
མཁནེ་དགོས་པ་ཡདོ་ན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ་ཚསོ་ཐད་ཀར་ཡར་འབལེ་བ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། སྐུ་དབང་ནྱི་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ། 
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འཛནི་སོང་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། མང་གཙའོྱི་ཀ་
བ་གསུམ་སུ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབལེ་བ་ཡོད་ནའང་རདེ། ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་ལ་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མཁནེ་འདདོ་ཡདོ་ན། ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་བརྒྱུད་ནས་
སན་སེང་ཞུས། རྣམ་པ་ཚོར་མར་གསུངས་བཞག་ན། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་སྐོར་གེང་དགོས་པའྱི་
གནད་དནོ་ཆགས་ཀྱི་མ་རདེ། གལ་སྱིད་མ་འངོས་པར་དྱི་བ་དྱིས་ནའང་། ད་ེརྱིང་གྱི་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་
ལན་གང་ཡང་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གནད་དོན་གཅྱིག་དེ། ཐགོ་མའྱི་འཆར་གཞྱི་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་མྱི་
འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་འདོན་རྒྱུ་མྱིན། འདོན་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ཁྱིམས་
དང་སྱིག་གཞྱིར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ལ་ཐད་ཀར་ཟེར་མནན་མ་བྱུང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་བོན་
བསྐོས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དམ་བཅའ་འབུལ་སའྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་གོ་བྱུང་། གནས་
སྟངས་དེར་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ དརེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་ནྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
བཞེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དགོངས་པ་བཞསེ་ཀྱི་མེད་དུས་འཛིན་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཨུ་ཚུགས་
ཞུ་རྒྱུ་མེད་དུས། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་འོས་མྱི་བཏོན་ནས། དམ་བཅའ་འབུལ་སའྱི་སྐོར་གེང་སོང་འད་ཆགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
གོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་དབར་རོད་པ་ཤོར་རྒྱུ་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ད་རེས་བཀའ་བོན་གྱི་འོས་མྱི་འཁེར་མྱི་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
གནས་སྟངས་མཁནེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་མ་གནང་དུས། ད་དུང་ཕར་ཚུར་བསམ་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ས་རདེ། བསམ་ཚུལ་མྱི་
ཡོང་བའྱི་གཅྱིག་པུའྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གཞན་པ་བསམ་བ་ོགང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་བསྡམོས་བརྒྱབ་རྒྱུར། གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལབཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་འགན་ཆེན་པོ་བཞེས་སོང་། ཚང་མས་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་སོང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དྱི་བ་མང་པ་ོདྱིས་སོང་། ངའྱི་དེབ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་སོང་སྟེ། 
ཡྱིན་ནའང་། དྱི་བ་གཏོང་སྟངས་དང་། ཐ་སད་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས། རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས། གསོལ་ཅོག་སང་ལ་གཞུ་
སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཡོད། མ་འོངས་པར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་
ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། གང་རེད་ཅེ་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འདྱི་ཐད་གཏོང་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་



121 

གཟྱིགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་རྙེད་པ་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་རང་ཚོའྱི་བེད་
སྟངས་དང་ལས་སྟངས་སང་ལ་ཏོག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དྱི་བ་ལ་ཡག་
ཉསེ་ཀྱི་དབ་ེབ་ཡདོ་མ་རདེ། དྱི་བ་གང་འད་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དརེ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་འགན་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་ལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་པ་རེད། 
གསུངས་པ་ད་ེདག་ལ་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་ཕལ་ཆེར་དྱི་བ་ ༡ ཀང་མ་ཆད་པར་ལན་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོད་བས་ཡོད། 
དྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤཤྱིག་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ན་མྱི་ཤེས་མ་གཏོགས། དྱི་བ་ག་ཚོད་དྱིས་པ་ཚང་མར་ལན་འབུལ་རྒྱུའྱི་འབད་
བརནོ་བས་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པའོ་ིཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ལྟར། 
གོས་ཚོགས་ལ་གུས་བཀུར་དང་བརྱི་མཐོང་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྱིས་རྒྱག་
དགོས་རྒྱུ། ལན་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྱིད་སོང་
འདྱིར་ལངས་སྡདོ་མནན་དང་། བཀའ་བནོ་རྣམ་པ་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་དགསོ་པ་ད་ེཞུས་ཡོད། དྱི་བ་ད་ེཚ་ོདྱིས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཐུགས་དགོས་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བའྱི་ར་ེབ་
དང་། གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ནང་ལའང་སྐད་ཆ་འད་མྱིན་གོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མང་
ཚོགས་ནང་ལའང་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གསལ་པ་ོཆགས་པའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་གཉྱིས་ལའང་སྐུ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཐུགས་མཁེན་པ་དང་། ཐུགས་མ་མཁེན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རེད། སྐུ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་
ནའང་། བཟོད་བསན་གནང་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་བ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་དྱིས་བཞག་པ་དང་། 
དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཚང་མར་ང་ཚོས་ནས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་བེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། བེད་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་དུས་དཔལ་འབོར་
གནས་བབ་ཐགོ་ནས་མ་གཏོགས། གཞན་པ་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དྱི་བ་བཏང་གནང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ལ་འཁུར་ཆནེ་པ་ོབཞེས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ། ད་ེཚ་ོཚང་མར་སྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་པའྱི་ར་དོན་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་གྲུབ་ནས་སོ་སོའ་ིཕག་ལས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་རེད། ང་ཚ་ོཡྱིན་
ནའང་ལས་ཀ་བས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་རེད། ཟླ་བ་ ༦ གྱི་རེས་སུ་ང་ཚོ་ཡང་བསར་མཇལ་གྱི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་འདྱིའྱི་བར་ལ་
གནས་ཚུལ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད། ལེགས་པའྱི་ཆ་དང་། སནོ་ནརོ་འཁྲུལ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་
ཡོད་ནའང་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ཚསོ་ནརོ་འཁྲུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། མྱི་རེད། ནརོ་འཁྲུལ་ཡོང་གྱི་
རེད། ནོར་འཁྲུལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུའྱི་བ་ོནོག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེཞུས་ནས། 
མ་འོངས་པར་ནོར་འཁྲུལ་བསར་ལྡབ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལམ་ན་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཕྱིན་ནས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་། 
མྱི་མང་ལ་མྱིག་དཔེ་ལྟ་འོས་པ་དང་། མྱི་མང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་གནས་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཟརེ་བ་དརེ་ཡྱིད་ཆསེ་འོས་པ་དང་། བ་ོའནལེ་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ང་ཚརོ་སྣང་དག་མྱི་འདུག་ཟརེ་ཐུབ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སང་ལ་འགྱུར་ཐུབ་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཏན་ཏན་འདྱི་འདའྱི་ཐུགས་ར་ེགནང་གྱི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ཏགོ་ཙམ་ཚགི་རྩུབ་པ་ོདང་། 
སྐད་མཐ་ོདམན་ད་ེའད་བཤད་རེས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོངས་ཚུལ་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀའམ་
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སོད་པ་མྱི་འད་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ནའང་བོད་སྱི་པའྱི་ར་དོན་ལ་ཐུག་དུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་
བས་ནས། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བེད་དགོས་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད། འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་རང་རང་སང་ལ་
བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོར་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྙོག་ག་ཟེར་དུས་རྙོག་ག་རེད། ད་ེལས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་
དཀའ་ངལ་གང་འད་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག མདུན་བསདོ་གང་འད་བདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་སང་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོམང་
ཙམ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོའ་ིརདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཨང་ ༣༠ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། གོས་འཆར་
འདནོ་མནན་སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༠ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ། 
༄༅། །ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༣ པའྱི་ཐགོ་བཀའ་
ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་གནང་བར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བག་ོགེང་ཞྱིབ་ལྷུག་གནང་ཐོག་སར་ཡང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་གསལ་བཤད་འགལེ་བརདོ་གནང་བར་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་སུ་མཐངོ། 
 

གསོ་ཆདོ། 
བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་དནོ་གནད་རྣམས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བ་ོངསེ་བྱུང་བའྱི་གོས་ཆདོ་དུ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་བ་ོངེས་མ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་
ཀྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། ཡར་ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་པ་རེད་དམ། སྱི་འཐུས་
མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་མནན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བ་ོངེས་མ་བྱུང་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཆགས་མ་
སོང་། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་མང་གཙ་ོའབྱུང་བའྱི་བརོད་པ་དབེ་ཕྲངེ་ ༢ ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་མང་གཙ་ོ
འཕེལ་རྱིམ་ལ་འགོག་རནེ་སྣ་ཚོགས་ཤཤྱིག་བས་སོང་ཞེས་ཚིག་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཐེངས་མང་པ་ོབཀླགས་པ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་ད་ལྟ་ཤོག་གངས་གཅྱིག་ལ་ལྟོས། གཉྱིས་ལ་ལྟོས་ཟརེ་སོང་། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རདེ། ངས་
ན་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ ༨ པའྱི་དངོས་གཞྱི་སྐབས་ལ་སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མའྱི་གྲུབ་ཆ་མ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་
སོང་། གྲུབ་ཆ་མ་ཚང་བའྱི་གནད་དནོ་ཚང་མ་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ལ་ན་སང་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཞུས་ཡྱིན་
སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སྔོན་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
མཉམ་འབལེ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚ་ོལ་ནོར་བ་ཡོད་རདེ། འཁྲུལ་བ་ཡོད་རེད། ཡོད་པ་དརེ་ས་ོསོས་ཡ་ོབསང་བས་
ནས། ང་ོཚ་དགོས་མ་རདེ། ན་ཉསེ་དགོས་མ་རདེ། དརེ་དགོངས་དག་ཞུ་དགསོ་རདེ་ཅེས་གསུངས་སངོ་། ད་ེརྱིང་བཀའ་ཤག་
གྱི་གསལ་བཤད་རསེ་སུའང་ད་ེག་རང་གསུངས་སོང་། ནརོ་བ་ཡོང་གྱི་རེད། འཁྲུལ་བ་ཡོང་གྱི་རདེ། དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་
རེད། ངས་ནོར་བ་དང་འཁྲུལ་བར་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་རེད་ཟེར་གྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་མ་འོངས་པའྱི་ལས་ཀ་མང་པོ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་དུས། དེ་རྱིང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་དངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་རེད་
བསམས་བྱུང་། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ངོས་ལེན་བས་ན། ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་སྐུ་མདུན་ལ་བཅར་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེརྱིང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ནས་ལེན་མ་བདེ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་ལ་གོས་བསྡུར་གྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཀང་ལྷག་མ་སངོ་། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་ད།ེ ན་སང་ངས་ཞུས་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གྱིས་མང་གཙ་ོདུས་ཆེན་ཐངེས་ ༦༠ པའྱི་ཐགོ་ལ་འཁོག་བཤད་
བས་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། དའེྱི་འགོ་ལ་ག་ར་ེཟརེ་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟེར་ཡོད་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་
ད་ེདུས་ཛ་དག་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་ལ་རདེ། དངསོ་གནས་བས་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་སྱི་ཚགོས་ལ་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་ན། 
ད་ེའད་བ་ཞྱིག་ཟེར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་བ་ཡོད་པ་མ་
རདེ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆསེ་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་ཡང་བཙན་འཛུལ་བས་ཡོད་པ་རདེ། བོད་
མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ས་ོབརྒྱབ་ཡོད་པ་རེད། ཛ་དག་ཧ་ཅང་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་སུ་རྙགོ་མ་དོགས་སོང་གྱི་གཏམ་བཤད་
བཤད་པ་དེ། དེབ་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་རེད། དེབ་ད་ེའོག་ལ་འཚོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། སོར་ 
༢༥༠ མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཆ་མ་ཚང་བ་ཟེར་བ་ད་ེལའང་བཅའ་
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ཁྱིམས་ནང་ལའང་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་པ། སྱིད་སོང་དང་། བཀའ་ཤག "སྱིད་སོང་གྱི་འགོ་འཁྱིད་འོག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་དང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་བེད་པ་ོབཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་དགོས་པ་
ཡྱིན། བཀའ་ཤག་ཏུ་སྱིད་སོང་གཅྱིག་དང་། བཀའ་བོན་བདུན་ལས་མ་མང་བ་དགོས།" ཞེས་འནོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་
སྐབས་ད་ེདུས་བཀའ་ཤག་ཟེར་བ་དེའང་ཁྱིམས་འགལ་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་ལ་གུས་ཞབས་ཡོད། ༼ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།ཤམདོར་བསྡུས་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་།༽ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་རྐུབ་བཀག་ལ་དངོས་གནས་གུས་ཞབས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱི་ཕག་ལས་ད་ེཡག་པ་ོཡོང་ན་བསམས་ནས། ངས་ན་སང་དང་པ་ོནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཚིག་ལྷག་མདའ་མདུང་མེད་
ནའང་། མྱི་སེམས་མཐའ་བར་སོག་གྱི་རེད། སྔ་འགྱུར་རྙྱིང་མ་ཟརེ་བ་ད།ེ གྲྭ་བཙུན་སྔགས་གསུམ་དང་། དེའྱི་མངའ་ནངོས་སུ་
ཡོད་པ། དེར་དད་པ་ཡོད་པ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིགས་ཀྱི་སེམས་ལ་མདའ་མཚོན་བླུགས་ན། མ་འོངས་པར་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་སང་ལ། ངས་འདྱིར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད་དང་། ང་ོརྒོལ་བེད་ཀྱི་རེད། ཟས་བཅད་ང་ོརྒོལ་བེད་ཀྱི་
རེད་ཅེས་ན་སང་ཡང་ཞུས་མེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལའང་ཡོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་སེམས་མཐའ་བར་སོག་
དུས། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སང་ལ་བསམ་གཞྱིག་བས་ནས། ད་ལྟ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ཡོད་དམ་མེད། ན་སང་གྱི་གནད་དོན་ད་ེཆུང་ཆུང་མ་རེད་གདའ། ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ལན་
དའེང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་མྱི་གཅྱིག་དབང་འཛནི་གྱི་ས་ོནས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚགོས་ལ་
ལན་འདྱི་འད་རྒྱོབ་ཟེར་ནས། ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམྱིན་སྱིད་འཛིན་ (Putin) གྱི་ལམ་
ལུགས་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏག་ཏག་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད། དངོས་གནས་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙོ་མནན་པ་ོབསོད་ནམས་
བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། མདརོ་བསྡུས་རགོས་གནང།༽ ད་ེརྱིང་ངས་ང་ོརྒལོ་མྱིན། གང་ཡང་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། དང་པ་ོས་ོ
སོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན་བསམས་ནས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་གྱི་ཕག་ལས་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ན་བསམས་ནས། བསམ་བ་ོད་ེཡྱིན་ཏེ། དེར་ང་ལ་བ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་། བ་ོངེས་
བྱུང་མ་སོང་། ན་སང་ཡང་སྱིད་སངོ་གྱིས་ཚརོ་སྣང་ཆནེ་པའྱི་ངང་གསུངས་སངོ་ཟརེ་སངོ་། ད་ེརྱིང་ཡང་ཚརོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆནེ་
པ་ོཡོད། དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་ཁྱིད་པ། སྣ་ེཁྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བ་ོ
གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་བཞག་པ་ད་ེག་རང་ཚུར་འཁུར་ཡོང་ནས་སེབས་ན་ཏག་ཏག་མ་རེད། 
འབྱི་མནན་ཚོས་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་མ་བལྟས་ནས། ད་ེའད་བས་ན་སྱིད་སོང་ཡང་གཡང་སར་གཡུག་གྱི་རེད་
གདའ། ངས་སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་ལ་ཤཤ་ཚའྱི་ཡོད། སྱིང་རེའྱི་ཡོད། སྱིང་ར་ེཟེར་ནའང་། ཚིག་ད་ེགང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། དངོས་གནས་གུས་བཀུར་ཡོད། ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་
བསམ་གཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག རྣམ་ཚོའྱི་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་པཱ། ང་གཅྱིག་ལ་
ཁད་པར་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་མནན་ཡོད་དམ། ཡར་ཚུད་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ ཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
གསལ་བཤད་གནང་བའྱི་ཐོག་ལ་བ་ོངེས་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཐོག་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོར་བ་ོ
ངེས་བྱུང་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ལ་ཉན་དུས། ང་ཚོས་དོགས་པ་
དང་གསལ་པ་ོམ་ཆགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དྱི་བ་དྱིས་པར་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་ག་རེ་བེད་སོད་བཏང་སོང་ཞེ་ན། 
"ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བེད་ཀྱི་མྱིན་གདའ།" ཞེས་གསུངས་སོང་། ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚིག་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་
དགསོ་པ་མཐངོ་མ་སངོ་། ད་ེཡྱིན་དུས་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དན་ཐ་ོཡྱིག་ཆ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྣམ་
པས་བསམ་ཚུལ་གསུངས་སངོ་། ལན་དརེ་ཉན་སྡོད་དུས། དང་པ་ོའདྱི་ཡྱིན་གྱི་རདེ་དན་སོང་སྟ།ེ ཡང་འོག་དརེ་འགེལ་བཤད་
ལྡོག་ཕོགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་སོང་། འགེལ་བཤད་སྔ་ཕྱི་ལྡོག་ཕོགས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བ་ོངེས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཉྱིས་པ་འདྱི་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བོན་བསྐ་ོརྒྱུ་མྱིན་པའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། བཀའ་བོན་འོས་མྱི་
བསྣམས་དང་མ་སྣམོ། ང་ཚོས་དརེ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ལྟར་སྱིད་སངོ་གྱི་སྐུ་དབང་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དརེ་ཆསེ་མཐའོ་ི
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་དང་འབེལ་ནས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེབདེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འགེལ་བ་ལོག་པ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཙང་། 
འདྱི་སྱི་མོས་གཏངོ་རྒྱུར་འདདོ་པ་མེད་ནས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། དགག་བ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དགག་བ་གནང་
མནན་ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། དགག་བ་གནང་མནན་གངས་ ༢ བྱུང་སོང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སརོ་
གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་གངས་ ༢༡། འདྱི་མང་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། དཔལ་འབོར་ལས་དོན། གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ནང་གསེས་ ཀ རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༡༌༌༢༢ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སོན་གནང་
མནན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
ཚགོས་གཞནོ་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༡ 
༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་། ལ་ོའནརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་

བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལའོ་ི 
བསར་བཅསོ་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག  
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དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ་། 
༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་རྱིས་ལ་ོ 
༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡངོ་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 
ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། ༡,༡༧༣,༥༨༤,༦༢༦ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡངོ་འཆར། ༢,༥༣༥,༦༡༡,༠༥༧ 
 བསྡམོས། ༣,༧༠༩,༡༩༥,༦༨༣ 

 
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ནག 

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མདེ་པའྱི་

ས་གནས་ནག་ལྔའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། 
 

༦༠,༧༡༧,༥༢༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁབ་ནངོས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང་། 

སན་ནང་ནག་ ༣ བཅས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། 
 

༢༨,༥༦༢,༧༡༥ 
 བསྡམོས། ༨༩,༢༨༠,༢༣༧ 

 
དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། འག་ོསངོ་། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིལས་ཁུངས་ནག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཐོག་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསྩལ་བསྣན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཀྱི་འག་ོགོན་སྔནོ་རྱིས། 

ཨང་། འག་ོའཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་

བསལ་འག་ོའཆར། 
༩༣༤,༢༧༦,༢༣༩ 

༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་ནངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༢,༢༤༡,༢༦༥,༡༡༩ 
 བསྡམོས། ༣,༡༧༥,༥༤༡,༣༥༨ 

 
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ནག 

ཨང་། འག་ོའཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མདེ་པའྱི་

ས་གནས་ནག་ལྔའྱི་སྔནོ་རྱིས་འག་ོའཆར། 
 

༥༡,༡༩༡,༡༡༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁབ་ནངོས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང་། 

སན་ནང་ནག་ ༣ བཅས་ནས་སྔནོ་རྱིས་འག་ོའཆར། 
 

༢༥,༧༢༩,༨༧༤ 
 བསྡམོས། ༧༦,༩༢༠,༩༨༦ 
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    ¸Þ¼-º²¼ü 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ôô- 2021--2022 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-

z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å- Û̂-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü 

ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-

ºFô¾ü 

z¼-zL¾-z;º-ºFô¾ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-Mãm-

Iôm-hP-h¤ÛGÅ-zÅ¾-ºIô-ºV¼ü 

   

772,597,182     161,679,057    934,276,239  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-¸Þ¼-z;ô¾-¯ÛÅ-DôPÅ-mÅ-ºIô-

ºV¼ü 

  

1,925,534,316    315,730,803   2,241,265,119  

  zÇkô¤Åü  2,698,131,498   477,409,860   3,175,541,358  

     

xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü 

ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-

ºFô¾ü z¼-zL¾-z;º-ºFô¾ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-

Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm-

¯ÛÅ-ºIô-ºV¼ü    34,370,284    16,820,828      51,191,112  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-

hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 4 

zTÅ-mÅ-ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-ºV¼ü   19,352,079     6,377,795     25,729,874  

  zÇkô¤Åü   53,722,363    23,198,623     76,920,986  
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{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ôô- 2021--2022 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-z;º-

ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å- Û̂-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

  

¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü 

¾Å-ºV¼ü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü        

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-

¾Å-ºV¼ü               

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,686,812 0 0 2,686,812 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 896,233 0 0 896,233 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü GŸm-GZÛÅü 1,790,579 0 0 1,790,579 

D 

FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü FÛ¤Å-¾ÞGÅ-

hzP-º²Ûmü 

39,346,044 4,822,531 19,898,273 64,066,848 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 29,463,611 2,939,387 13,790,473 46,193,471 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 4,502,901 1,256,050 6,107,800 11,866,751 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,185,709 38,103 0 1,223,812 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 838,699 293,381 0 1,132,080 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 896,779 0 0 896,779 

6 Ç+ô¼-Bôh-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 471,988 0 0 471,988 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,986,357 295,610 0 2,281,967 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 372,270,732 44,601,908 264,719,492 681,592,132 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 48,279,468 2,539,573 74,337,492 125,156,533 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 0 0 0 0 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 18,082,919 372,290 0 18,455,209 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 36,573,236 7,953,212 71,237,442 115,763,890 

4 zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 9,707,287 3,223,800 13,030,017 25,961,104 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 13,468,311 17,270,117 130,000 30,868,428 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DÞPÅü 3,140,272 3,725,335 0 6,865,607 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 25,480,719 1,642,704 0 27,123,423 



129 

8 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-

¯ü  

6,149,082 0 4,517,806 10,666,888 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 29,903,084 1,386,620 13,066,479 44,356,183 

10 ÍÛm-¾m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 9,964,433 0 2,953,479 12,917,912 

11 ÍÛm-¾m-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 2,319,042 0 23,621,422 25,940,464 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 11,948,582 988,232 2,042,060 14,978,874 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-

GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DPü 

599,998 0 861,174 1,461,172 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 8,561,809 0 0 8,561,809 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 59,588,552 0 8,449,671 68,038,223 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 6,577,722 545,517 32,028,475 39,151,714 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 5,394,141 273,360 9,600 5,677,101 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 39,148,672 2,822,766 667,360 42,638,798 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-fïzÅ-¯-ü 2,334,926 0 4,171,000 6,505,926 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 2,777,936 131,400 0 2,909,336 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 22,395,284 0 13,255,515 35,650,799 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 4,573,948 632,622 340,500 5,547,070 

23 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-

VßP.ü 

5,301,309 1,094,360 0 6,395,669 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 162,794,244 112,155,896 364,906,340 639,856,480 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 1,052,446 6,656,258 0 7,708,704 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 3,777,599 2,286,306 0 6,063,905 

3 uÛ-Ez- Û̄Å-ŸÛz-¾Å-DP.ü 9,995,438 166,000 0 10,161,438 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 3,818,348 22,000 0 3,840,348 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 1,890,292 37,020 0 1,927,312 

6 zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 4,348,317 37,510 0 4,385,827 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 58,737,390 58,821,174 0 117,558,564 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 9,808,773 0 769,787 10,578,560 
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9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 3,457,161 0 2,344,000 5,801,161 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 16,903,125 0 63,419,269 80,322,394 

11 

hq¾-¾Å-GPÅ-¿YôPÅ-hq¾-º‚ô¼-ŸzÅ-ŸÝ-

DP.ü 

47,301,173 0 300,000,000 347,301,173 

12 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,704,182 44,129,628 -1,626,716 44,207,094 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 285,795,124 351,190,410 1,150,353,553 1,787,339,087 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 23,860,503 29,768,410 36,671,901 90,300,814 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 82,104,203 90,483,310 199,090,892 371,678,405 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 5,580,016 5,706,004 2,892,500 14,178,520 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 24,263,648 70,010,000 234,357,307 328,630,955 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 23,879,435 0 292,306,046 316,185,481 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 126,107,319 155,222,686 385,034,907 666,364,912 

V GôP-GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 862,892,956 512,770,745 1,799,877,657 3,175,541,358 

  

2]  ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

   

51,191,112  

3] 

ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 3 HÛÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-

zÇkô¤Å-ÇKô¼ü     25,729,874  
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{}ü ü¯ÛÅ-¾ô- 2021..2022 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-

qºÛÛ-hGôÅ-hPÞ¾-GbôP-DÞPÅ-ºV¼-ºzÞ¾ü 

  

¾Å-DÞPÅü 

  xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü             

 Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü     

 ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  

 Mãm-Iômü  

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,686,812 0 2,686,812 0 2,686,812 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 896,233 0 896,233 0 896,233 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü GŸm-GZÛÅü 1,790,579 0 1,790,579 0 1,790,579 

D 

FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-

º²Ûmü 

64,066,848 19,898,273 39,346,044 4,822,531 44,168,575 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 46,193,471 13,790,473 29,463,611 2,939,387 32,402,998 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 11,866,751 6,107,800 4,502,901 1,256,050 5,758,951 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,223,812 0 1,185,709 38,103 1,223,812 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,132,080 0 838,699 293,381 1,132,080 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 896,779 0 896,779 0 896,779 

6 Ç+ô¼-Bôh-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 471,988 0 471,988 0 471,988 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 2,281,967 0 1,986,357 295,610 2,281,967 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 681,592,132 363,733,835 273,256,389 44,601,908 317,858,297 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 125,156,533 74,337,492 48,279,468 2,539,573 50,819,041 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 0 0 0 0 0 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 18,455,209 0 18,082,919 372,290 18,455,209 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 115,763,890 71,967,842 35,842,836 7,953,212 43,796,048 

4 zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-ü 25,961,104 15,546,479 7,190,825 3,223,800 10,414,625 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 30,868,428 130,000 13,468,311 17,270,117 30,738,428 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DÞPÅü 6,865,607 0 3,140,272 3,725,335 6,865,607 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 27,123,423 58,984 25,421,735 1,642,704 27,064,439 
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8 

Í-¼Û-hôm-GTôh-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

hGï-¯ü  

10,666,888 10,666,888 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 44,356,182 19,105,520 23,864,042 1,386,620 25,250,662 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 12,917,913 5,673,546 7,244,367 0 7,244,367 

11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 25,940,464 25,940,464 0 0 0 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 14,978,875 3,327,317 10,663,326 988,232 11,651,558 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-

GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-ü 

1,461,172 1,461,172 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 8,561,809 542,064 8,019,745 0 8,019,745 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 68,038,223 68,038,223 0 0 0 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 39,151,713 33,230,282 5,375,914 545,517 5,921,431 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 5,677,101 790,560 4,613,181 273,360 4,886,541 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 42,638,798 667,360 39,148,672 2,822,766 41,971,438 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-fïzÅ-¯-ü 6,505,926 6,505,926 0 0 0 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 2,909,336 216,900 2,561,036 131,400 2,692,436 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 35,650,799 25,041,960 10,608,839 0 10,608,839 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 5,547,070 484,856 4,429,592 632,622 5,062,214 

23 zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 6,395,669 0 5,301,309 1,094,360 6,395,669 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 639,856,480 444,080,754 83,619,830 112,155,896 195,775,726 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 7,708,704 0 1,052,446 6,656,258 7,708,704 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 6,063,905 0 3,777,599 2,286,306 6,063,905 

3 uÛ-Ez- Û̄Å-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,161,438 0 9,995,438 166,000 10,161,438 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 3,840,348 0 3,818,348 22,000 3,840,348 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 1,927,312 0 1,890,292 37,020 1,927,312 

6 zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 4,385,827 0 4,348,317 37,510 4,385,827 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 117,558,564 0 58,737,390 58,821,174 117,558,564 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 10,578,560 10,578,560 0 0 0 
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9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 5,801,161 5,801,161 0 0 0 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 80,322,394 80,322,394 0 0 0 

11 

hq¾-¾Å-GPÅ-¿YôPÅ-hq¾-º‚ô¼-ŸzÅ-ŸÝ-

DP.ü 

347,301,173 347,301,173 0 0 0 

12 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 44,207,094 77,466 0 44,129,628 44,129,628 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG     22,596,419 351,190,410 373,786,829 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 90,300,814 60,532,404 0 29,768,410 29,768,410 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 371,678,405 281,195,095 0 90,483,310 90,483,310 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 14,178,520 7,257,119 1,215,397 5,706,004 6,921,401 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 328,630,955 258,620,955 0 70,010,000 70,010,000 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 316,185,481 316,185,481 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 666,364,912 489,761,204 21,381,022 155,222,686 176,603,708 

V GôP-GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 3,175,541,358 2,241,265,119 421,505,494 512,770,745 934,276,239 

ཤ       

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། 
དཔལ་འབརོ་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 

༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་
 བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
 གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་ད་ེགཏོང་
 ལེན་འགན་འཛནི་དུ་འཛནི་སོང་བཀདོ་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། 
 
༢༽ དགོས་ངེས་དང་། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང་། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
 ནག་བསར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་
 བས་ཏ་ེལས་ཁུངས་དང་། སྡ་ེཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འནོད་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཤོག་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས། 
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སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ 
པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་
དགག་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དགག་བ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པའྱི་ནང་དུ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཟླ་བ་ ༤ ཡྱི་རྱིང་གཏོང་ཡོང་གྱི་དངུལ་ཆ་ཚང་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་མར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་
ཡོད་དུས་དགག་པ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ནག་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བ་གནང་མནན་
ཚསོ་ཕག་རངོ་རགོས་གནང། དགག་བ་གནང་མནན་ ༧ བྱུང་སོང་། འདྱི་གཏན་འབེབས་བས་པར་རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་
ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་ ༢༢ བྱུང་སོང་། འདྱི་མང་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་
ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༦ པའྱི་ནང་གསེས་ན་པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣༢ པར་གཟྱིགས་རགོས་གནང་། སན་སནོ་གནང་མནན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ  
 
ཚགོས་གཞནོ་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༢ 

༄༅། །བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་། ལ་ོའནརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་
བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ ལའོ་ིགཏངོ་

ལནེ་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག 
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དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ། 
༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་རྱིས་ལ་ོ 

༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ རྱིང་གཤམ་གསལ་འབབ་ཡོང་རྣམས་བསྡུ་ལེན་བ་རྒྱུའྱི་འགན་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་བསྐུར་བ་ཡྱིན། 
ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༨༥༡,༦༡༢,༣༣༤ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་ནས་ཡངོ་འཆར། ༡,༧༧༨,༢༩༧,༨༥༤ 
 བསྡམོས། ༢,༦༢༩,༩༡༠,༡༨༨ 

 
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ནག 

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་

མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ནག་ལྔའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡོང་
འཆར། 

༣༨,༢༥༢,༩༤༡ 

༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁབ་ནངོས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང་། 
སན་ནང་ནག་ ༣ བཅས་ནས་སྔནོ་རྱིས་ཡངོ་འཆར། 

༡༢,༥༦༥,༩༡༢ 

 བསྡམོས། ༥༠,༨༡༨,༨༥༣ 
 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། འག་ོསངོ་། 

༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ ལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགསོ་ 
དངུལ་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཤམ་གསལ། 

ཨང་། འག་ོའཆར། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་

བསལ་འག་ོའཆར། 
 

༨༤༨,༩༥༠,༨༡༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་ནངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༡,༦༩༣,༢༦༤,༩༣༧ 
 བསྡམོས། ༢,༥༤༢,༢༡༥,༧༤༩ 

 
ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ནག 

ཨང་། འག་ོའཆར། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་

མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་མདེ་པའྱི་ས་གནས་ནག་ལྔའྱི་སྔནོ་རྱིས་འག་ོ
འཆར། 

 
༣༦,༤༤༣,༡༩༣ 
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༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟནེ་ཁབ་ནངོས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང་། 
སན་ནང་ནག་ ༣ བཅས་ནས་སྔནོ་རྱིས་འག་ོའཆར། 

༡༠,༣༢༠,༩༥༢ 

 བསྡམོས། ༤༦,༧༦༤,༡༤༥ 
 

{}üü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ôô- 2022--2023 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

  ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü    

¾Å-ºV¼ü 

  xôGÅ-zÇkô¤Å-   

ºIô-Iômü        

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü          

h¤ÛGÅ-z;¼-

¾Å-ºV¼ü               

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,493,026 0 0 2,493,026 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 1,042,110 0 0 1,042,110 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü GŸm-GZÛÅü 1,450,916 0 0 1,450,916 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-º²Ûmü 45,572,554 10,107,855 17,722,463 73,402,872 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 33,241,464 9,125,700 9,035,935 51,403,099 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 5,575,275 448,418 8,686,528 14,710,221 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,210,745 0 0 1,210,745 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,476,580 16,400 0 1,492,980 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 1,410,000 0 0 1,410,000 

6 Ç+ô¼-Bôh-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 492,775 0 0 492,775 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 2,165,715 517,337 0 2,683,052 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 339,868,251 35,649,538 149,775,962 525,293,751 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 52,271,168 668,674 77,495,508 130,435,350 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 0 0 0 0 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 20,936,893 1,183,617 0 22,120,510 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 42,271,954 15,907,014 3,830,000 62,008,968 

4 zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-ü 8,648,612 2,421,327 11,605,617 22,675,556 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 14,541,510 4,456,413 0 18,997,923 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DÞPÅü 4,333,309 5,833,777 0 10,167,086 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 28,198,062 407,856 773,850 29,379,768 
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8 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-hGï-¯ü  6,917,482 0 7,390,268 14,307,750 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 25,465,191 817,393 8,909,584 35,192,168 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 10,815,324 0 2,107,785 12,923,109 

11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 1,483,068 0 6,588,987 8,072,055 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 9,409,428 581,280 1,738,304 11,729,012 

13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-

GmÅ-DPü 

603,424 0 945,549 1,548,973 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 8,082,827 0 0 8,082,827 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 7,970,052 0 6,370,000 14,340,052 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 5,924,423 0 2,536,750 8,461,173 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 6,702,818   10,000 6,712,818 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 45,739,928 1,235,531 496,196 47,471,655 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-fïzÅ-¯-ü 2,401,200 0 4,312,500 6,713,700 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 2,987,369 484,995 34,858 3,507,222 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 24,319,058 0 14,348,154 38,667,212 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 4,430,984 395,400 282,052 5,108,436 

23 zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 5,414,167 1,256,261 0 6,670,428 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 154,192,884 16,187,475 41,834,485 212,214,844 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 1,101,570 4,473,170 0 5,574,740 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 4,459,872 8,520,590 0 12,980,462 

3 uÛ-Ez- Û̄Å-ŸÛz-¾Å-DP.ü 13,111,580 2,923,626 0 16,035,206 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 3,709,730 118,289 0 3,828,019 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 1,929,623 0 0 1,929,623 

6 zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-DP.ü 5,619,731 151,800 0 5,771,531 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 61,338,830 0 0 61,338,830 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 10,214,139 0 2,450,000 12,664,139 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 3,482,788 0 1,744,000 5,226,788 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 33,070,775 0 38,740,485 71,811,260 
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11 hq¾-¾Å-GPÅ-¿YôPÅ-hq¾-º‚ô¼-ŸzÅ-ŸÝ-DP.ü 15,038,960 0 0 15,038,960 

12 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,115,286 0 -1,100,000 15,286 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 286,483,758 330,868,096 1,111,459,402 1,728,811,257 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 15,209,164 36,284,250 27,729,870 79,223,284 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 87,656,298 70,140,490 114,381,419 272,178,207 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 6,126,598 4,502,300 1,129,500 11,758,398 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 25,632,220 87,177,000 185,882,481 298,691,701 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 20,382,901 0 539,994,853 560,377,754 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 131,476,577 132,764,056 242,341,279 506,581,912 

V GôP-GÅ¾ü (;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 828,610,473 392,812,964 1,320,792,312 2,542,215,749 

2]  ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm- Û̄Å-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

    

36,443,193  

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 3 »Û-ÇSôm- Û̄Å-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 

    

10,320,952  

 
{}üü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ô- 2022..2023 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-Iôm-HÛ-hGôÅ-hPÞ¾-

GbôP-DÞPÅü 

  
¾Å-DÞPÅü 

 xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü             

 ¸Þ¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü     

 ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü  

 Mãm-Iômü  h¤ÛGÅ-zÅ¾ü zÇkô¤Åü       

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,493,026 0 2,493,026 0 2,493,026 

1 

uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

1,042,110 0 1,042,110 0 1,042,110 

2 

VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,450,916 0 1,450,916 0 1,450,916 

D 

FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-hP.ü 

FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hzP-º²Ûmü 

73,402,872 17,722,463 45,572,554 10,107,855 55,680,409 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 51,403,099 9,035,935 33,241,464 9,125,700 42,367,164 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 14,710,221 8,686,528 5,575,275 448,418 6,023,693 
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3 

‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,210,745 0 1,210,745 0 1,210,745 

4 

¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,492,980 0 1,476,580 16,400 1,492,980 

5 

¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

1,410,000 0 1,410,000 0 1,410,000 

6 Ç+ô¼-Bôh-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 492,775 0 492,775 0 492,775 

7 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 2,683,052 0 2,165,715 517,337 2,683,052 

G 

Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

525,293,751 197,607,362 292,036,851 35,649,538   

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 130,435,350 77,495,508 52,271,168 668,674 52,939,842 

2 ºV¼-ºGôh-¾Å-DP.ü 0 0 0 0 0 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 22,120,510 0 20,936,893 1,183,617 22,120,510 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 62,008,968 7,061,080 39,040,874 15,907,014 54,947,888 

4 zôh-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 22,675,556 11,605,617 8,648,612 2,421,327 11,069,939 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 18,997,923 0 14,541,510 4,456,413 18,997,923 

6 

ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DÞPÅü 

10,167,086 0 4,333,309 5,833,777 10,167,086 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-DÞPÅü 29,379,768 832,810 28,139,102 407,856 28,546,958 

8 

Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

14,307,750 14,307,750 0 0 0 

9 

ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

35,192,168 14,461,382 19,913,393 817,393 20,730,786 

10 

ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

12,923,109 5,066,201 7,856,908 0 7,856,908 

11 

ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

8,072,055 8,072,055 0 0 0 

12 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

11,729,012 3,205,344 7,942,388 581,280 8,523,668 
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13 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-ü 

1,548,973 1,548,973 0 0 0 

14 

ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

8,082,827 527,995 7,554,832 0 7,554,832 

15 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-DP-

fïzÅ-¯ü 

14,340,052 14,340,052 0 0 0 

16 

z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

8,461,173 3,339,638 5,121,535 0 5,121,535 

17 

¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

6,712,818 493,500 6,219,318   6,219,318 

18 

Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

47,471,655 504,821 45,731,303 1,235,531 46,966,834 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-fïzÅ-¯-ü 6,713,700 6,713,700 0 0 0 

20 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

¾Å-DÞPÅü 

3,507,222 272,494 2,749,733 484,995 3,234,728 

21 

fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-¾Å-

DÞPÅü 

38,667,212 27,461,892 11,205,320 0 11,205,320 

22 

¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

¾Å-DÞPÅü 

5,108,436 296,550 4,416,486 395,400 4,811,886 

23 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

6,670,428 0 5,414,167 1,256,261 6,670,428 

P 

º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

212,214,844 104,756,433 91,270,936 16,187,475 107,458,411 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 5,574,740 0 1,101,570 4,473,170 5,574,740 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 12,980,462 0 4,459,872 8,520,590 12,980,462 

3 uÛ-Ez- Û̄Å-ŸÛz-¾Å-DP.ü 16,035,206 0 13,111,580 2,923,626 16,035,206 

4 

¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,828,019 0 3,709,730 118,289 3,828,019 

5 

z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

1,929,623 0 1,929,623 0 1,929,623 
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6 

zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

5,771,531 0 5,619,731 151,800 5,771,531 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 61,338,830 0 61,338,830 0 61,338,830 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 12,664,139 12,664,139 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 5,226,788 5,226,788 0 0 0 

10 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

71,811,260 71,811,260 0 0 0 

11 

hq¾-¾Å-GPÅ-¿YôPÅ-hq¾-

º‚ô¼-ŸzÅ-ŸÝ-DP.ü 

15,038,960 15,038,960 0 0 0 

12 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 15,286 15,286 0 0 0 

T 

uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-

DG 

1,728,811,257 1,373,178,679 24,764,481 330,868,096   

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 79,223,284 42,939,034 0 36,284,250 36,284,250 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 272,178,207 202,037,717 0 70,140,490 70,140,490 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 11,758,398 5,702,727 1,553,371 4,502,300 6,055,671 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 298,691,701 211,514,701 0 87,177,000 87,177,000 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 560,377,754 560,377,754 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 506,581,912 350,606,746 23,211,110 132,764,056 155,975,166 

V 

GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+T) 

zÇkô¤Åü 

2,542,215,749 1,693,264,937 456,137,848 392,812,964 848,950,812 
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དནོ་ཚན་གསུམ་པ། 
དཔལ་འབརོ་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 

༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་
 བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
 གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་ད་ེགཏོང་
 ལེན་འགན་འཛནི་དུ་འཛནི་སོང་བཀདོ་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། 
༢༽ དགོས་ངེས་དང་། ཐུབ་ངེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང་། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
 ནག་བསར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་
 བས་ཏ་ེལས་ཁུངས་དང་། སྡ་ེཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འནོད་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཤོག་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 

 
དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས། 
རྱིས་ལ་ོརསེ་མའྱི་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབབེས་མ་གནང་གོང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་གྱི་བྱུང་སོང་བསྣན་ཏ་ེ
བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་མང་མསོ་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་བ་འཐུས་བཅས།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མནན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རེ་
ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལོའ་ིགཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སོང་ཙང་། འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱི་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་
བས་པར་དགག་བ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་
གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་ལས་འགན་རེད་ལ། བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། གནད་དོན་འདྱི་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། མ་ཐུབ་པ་དེ། ན་སང་གོང་དུ་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
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མང་མསོ་བས་ཡོད་པ་ད་ེཚའོང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་
ནས་ངེས་ཅན་འགོ་གོན། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་མནན་གཉྱིས་དང་འབེལ་བ་དེར། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འོས་བསྡུ་བེད་ས་
མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་དུས། 
དརེ་མང་མོས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་བདེ་ཆོག་པའྱི་ལམ་ན་ད་ེཡོད་པ་རེད། འདྱི་རྒྱུགས་པ་ལེབ་རྡུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། ཆགས་པའྱི་གཞྱི་ར་ད་ེག་ར་ེཡྱིན་པ་དེར་ད་ོབདག་ས་ོསོས་ངོས་འཛིན་དགོས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་
དགག་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆ་ཤས་མ་ལེན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེཚ་ོསྟོན་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་དེ། མ་བསྟན་པ་དེ། སྔོན་
རྱིས་གཞན་པ་ད་ེཚརོ་གུས་ཞབས་མཚནོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བསྡད་ནས་དགག་བ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
འདྱིར་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་དགག་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་། དགག་བ་བེད་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་
གནང། དགག་བ་བེད་མནན་ ༡༣ དང་། གཏན་འབེབས་ཞུས་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མནན་ཚོས་ཕག་རོང་རགོས་གནང། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མནན་ ༢༡ བྱུང་སོང་། འདྱི་མང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བདུན་པ། ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་དགོས་རྱིགས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུང་རགོས་གནང།  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ ད་ལྟ་འཛིན་སངོ་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་དེ་གོས་ཚོགས་
ཀྱི་གསལོ་ཅགོ་སྟངེ་འབུལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེསྔནོ་ཕུལ་བཞག་ཡོད།  
 
བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛནི་སངོ་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་གསལ་སྱིག་འཛུགས་ནག་དང་། 
ཁབ་ནངོས་སྡ་ེཚན་ནག་གྱི་ཟུར་འཛར། 
 

ཟུར་འཛར། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ། བསར་བཅསོ་ཚགི་བརདོ། ཟུར་བརདོ། 
༣། ༣་༡  ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་གྱི་ཁབ་ནོངས་གཤམ་

འོག་ལས་ཁུངས་ནག་གྱི་མཚན་ཐོ། 
 
༣་༡་༡ ལྷོ་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་། 
༣་༡་༣ཤར་ཕོགས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་།  

༣་༡   ཆེས ་མཐོའ ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ ་ནང་གྱི་
ཁབ་ནོངས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་འོག་
མ་ནག་གྱི་མཚན་ཐོ། 

༣༌༡༌༡ སྐརོ་སདོ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ནང་། 
༣༌༡༌༣ ལྷ་ོཕགོས་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ནང་། 
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 ༣་༦ ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ནོངས་གཤམ་འོག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་ཐོ། 
༣་༦་༢ སྣར་ཐང་དཔར་ནང་། 
༣༌༦༌༣ཤབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ནང་།  

༣་༦ རང་འཇགས། 
                                                     
ཕྱིར་བསྡུ། 
༣༌༦ ༌༢  བོད ་ཀྱི་སྱིད ་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ ་
ནང་། 

 

༨། sag   ༨༌༣། ནང་སྱིད་ཁབ་ནངོས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཁབ་འགོ་ཏུ་
ཡདོ་པའྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

       ༨༌༣༌༡ སངེ་ལོར་ལྷ་ོསྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢ མོན་གྷ་ོའདདོ་རྒུ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༣ སལེ་ཀབོ་ལུགས་ཟུང་བསམ་གྲུབ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ 
                ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༤ བསདོ་ནམས་གྱིང་ལ་སྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༥ ཀ་ོལྱི་གྷལ་དནོ་ལྡན་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༦ སལེ་ཀབོ་བད་ེསྱིད་སར་གས་ོསྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༧ ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༨ ཨ་ོཊྱི་ཤ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༩ མེའ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༡༠ བསྟན་འཛནི་སང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༡༡ མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༡༢ སན་ད་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༡༣ ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༡༤ ཤྱི་ལོང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༡༥ འབྲུག་སྡདོ་བདོ་མྱི་ན་འཐརོ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༡༦ སྱིར་ནང་ཆནེ་ཅནོ་ཏ་ར་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༡༧ སྱིར་བདོ་ཚགོས་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
      ༨་༣་༡༨ སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་

ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༡༩ ཌལ་ཧརོ་ཕུན་ཚགོས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢༠ སྤུར་ཝ་ལ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  

༨་༣་༢༡ སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢༢ ས་ཊནོ་ནམས་ཀཿཐགོ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
       ༨་༣་༢༣ ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

   ཆ་ཚང་ཕྱིར་བསྡུ།                            
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       ༨་༣་༢༤ དྷ་རམ་ས་ལ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢༥ ཀུ་ལུ་དཔལ་རབ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 

       ༨་༣་༢༦ མན་ཌྱི་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།༼སོན་ཊ་ོབཀྱིས་གྱིང་། 
སུན་མཚ་ོམན་ གསུམ།༽ 

       ༨་༣་༢༧ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢༨ བསུ་ན་མདའ་བཀྱིས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༢༩ སྡ་ེར་ལྡུན་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། ༼ཁབ་ནོངས་ས་

ནག་དགུ༽ 
      ༨་༣་༣༠ ཧར་པ་སྤུར་འདོད་རྒུ་གཡུལ་རྒྱལ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་

ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༣༡ ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  
      ༨་༣་༣༢ བལ་ཡུལ་འཇ་ོནལེ་བསམ་གྲུབ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་

ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༣༣ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་དང་འཕགས་ཤྱིང་སྱི་བརྒྱ་  

ཡྱིག་ཚང་།  
      ༨་༣་༣༤ བལ་ཡུལ་མཆདོ་འཇརོ་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་།  

       ༨་༣་༣༥ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་བཀྱིས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་
ཚང་། 

      ༨་༣་༣༦ བལ་ཡུལ་རྡོར་ས་ཊན་ནརོ་འཛནི་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་
ཡྱིག་ཚང་།  

       ༨་༣་༣༧ བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བད་ེལེགས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་
ཡྱིག་ཚང་།  

      ༨་༣་༣༨ བལ་ཡུལ་ཝ་ལུང་བསམ་འཕལེ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་
ཡྱིག་ཚང་།  

      ༨་༣་༣༩ བལ་ཡུལ་ར་སུ་ཝ་དག་ེརྒྱས་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་
ཚང་། 

       ༨་༣་༤༠ བལ་ཡུལ་སགོ་ར་ག་ོསྱིག་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
༼བམས་པ་  གྱིང་དང་། དཔལ་འབརོ་གྱིང་། བཀྱིས་
སང་།༽ 

       ༨་༣་༤༡ བལ་ཡུལ་ག་ོཚ་ེརགོས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིང་སྱི་བརྒྱ་
ཡྱིག་ཚང་།  

       ༨་༣་༤༢ སྱིར་བཀ་ཤྱིས་ལངོས་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་། 
       ༨་༣་༤༣ ཀྲུ་ཀྱིང་སྱི་བརྒྱ་ཡྱིག་ཚང་བཅས།  
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སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཤ༦ཤཔའྱི་ནང་གསེས་ཤ༤ཤཔ་དགོངས་
དོན ་སྱིག ་གཞྱི་དོན ་ཚན ་ ཤ༦ཤནང ་གསེས ་ ཤ༡ ཤནས་ ཤ༣ཤ
བར ་མ ་ཚུད ་པའྱི་ བོད ་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས ་ཀྱི་ནེ་ ཕན ་དང ་
འབེལ ་བའྱི་ རང ་སོང ་སྡ ེ་ ཚན ་ནག ་གྱི་ མཚན ་ ཐོ་ ས ྱིག ་
གཞྱིའྱི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པ་ནང་གསལ་གོང་གསལ་ནང་
སྱིད་ཁབ་ནོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན ་ཁབ་འོག་ཏུ་ཡོད ་
པའྱི་སྱི་མྱི་/བརྒྱ་དཔོན་གྱི་ཡྱིག་ཚང་ཡོད་པ་དང་།ཤརང་
བདག་མ་དངུལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།  

 
གོང་དུ་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བརྒྱུད་སྣར་ཐང་དཔར་ནང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་
འགོ་དརེ། "༣་༦་༢། སྣར་ཐང་དཔར་ནང་། ཕྱིར་བསྡུ།" ཟརེ་བ་ད་ེམར་འགོག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གཞན་པ་ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་དགོས་རྱིགས་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་
ཕྱིན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུས། མདང་དགངོ་ནས་ངས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
དྱི་བ་ཞྱིག་དྱིས་བཞག་ཡོད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སཾ་བ་ོཊར་སོར་ས་ཡ་ ༧༥ 
སྤྲད་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེསྔནོ་རྱིས་དབེ་འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་དང་། གནས་སྟངས་ག་པར་ཡོད་རེད། གཅྱིག་དྱིས་ཡོད། དེར་ལན་ཡོད་
ན་ཡདོ་དང་། མེད་ན་མེད་ཅསེ་གསལ་པ་ོགནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བནོ་རྒྱ་རྱི་སལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་འདྱི་མ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནས་བ་ོབད་ེཔ་ོབས་ནས་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་དང་ཏགོ་ཙམ་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། གནད་དནོ་
ཞྱིག་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་མནན་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོཕམ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རེད། འདྱི་འདའྱི་བཟ་ོའད་
ཞྱིག་བཀའ་གནང་སངོ་། དགངོས་འགལ་མེད་པ་གྱིས། ངས་སྱིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་
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སྱིད་སངོ་ངམ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ཕེབས་པ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་ཆསོ་བརྒྱུད་ཅྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་
བས་ནས། འདྱིས་མང་གཙོར་འགོག་རེན་བྱུང་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་ད་ེདང་། ད་རསེ་སྱིད་སོང་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་
ད་ེབཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ་ཟརེ་བའྱི་ཐད་ལ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ང་
ཚ་ོཚང་མར་འགན་ཡདོ་པ་རདེ། ཁུངས་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་སེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཚང་མ་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཆ་ནས་འགན་འཁེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རང་ས་ོས་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འགན་འཁེར་གྱི་
ཡོད་ལ། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་པ་རང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་
ནས་སྤུངས་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། 
བཀའ་མོལ་འདྱི་གང་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། གསུང་སྟངས་ཀྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་རེད་མ་གཏགོས། སན་སེང་ཞུ་དགསོ་རྱིགས་ཡོད་
ན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་རེས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་
མ་གནང་གོང་ང་ཚ་ོལའང་བཀའ་བསྡུར་གནང་སངོ་། བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སྐུ་ངསོ་འདྱིར་ལན་འདྱི་འད་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོགསུམ་ཀས་དེར་མོས་མཐུན་བས་པ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་གྱིས་
ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འགེལ་བརོད་ད་ེ
འད་ཞྱིག་བས་ན་གསུང་དུས། ང་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ལགས་སོ། ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་འབྱུང་ཐུབ་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དན་བྱུང་། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དྱི་བ་ཞྱིག་འབོར་བ་རེད། ད་ལོར་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ས་ཾབ་ོཊ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༧༥་༩༥ ཕུལ་བ་དེ། གལ་ཏ་ེཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཤོག་གངས་ ༣༡༨ ཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཨང་ ༣ པར་ 
"སོབ་གྲྭ་ནག་ལ་རྒྱུན་གོན་རོགས་སོར།" ལ་དངུལ་འབོར་ད་ེག་རང་བྱིས་ཡདོ་རདེ་ལ། ད་ེབཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་
རྱིས་ཀྱི་ཤོག་བུ་མཐའ་མ་དེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། "ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་འཐེན།" ཞེས་པར་དངུལ་འབོར་ད་ེག་
རང་བཀདོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ར་བའྱི་ལས་དནོ་འཕྲ་ོསངོ་ཟརེ་དུས་ལས་དནོ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ེཚ་ོབསང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏགོས། གསར་པ་འག་ོའཛུགས་གནང་
རྒྱུ་མ་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེའད་མ་ཡོང་བ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ནག་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་དྲུང་བསདོ་ནམས་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་བདུན་
ཕྲག་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ཡྱིག་ཐགོ་དགོངས་ཤོག་འབརོ་བ་སན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་མཆོག ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་སེར་གྱི་ལས་དོན་ཆདེ་ཉྱིན་ ༡ རྱིང་དགོངས་ཤོག་གནང་སོང་བ། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དགུ་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། 
 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་མཇུག་བསྡམོས་གསུང་བཤད།  
༄༅། །ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཉྱིན་མཐའ་མ་དང་། 
མཇུག་བསྡོམས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གཏམ་བཤད་ལ་སྐད་ཆ་རྱིང་པ་ོཞུ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་མེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མདརོ་བསྡུ་བས་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པ་ོའདྱི་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང།  
སྔནོ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། ན་སང་ཕྱི་ཚསེ་ ༣༠ རེས་གཟའ་ལྷག་པར་བོད་ནམས་ས་ེརྒུ་མད་ོལ་དམག་སར་ཞྱིག་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་ཉ་ེ
འགམ་ལ་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དངསོ་བདནེ་བྱུང་འདུག ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་ཚོགས་དུས་གཉྱིས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ལ་གཞས་པ་ཚ་ེདབང་ནོར་བུས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའྱི་གནད་དོན་བྱུང་བ་
དང། ནོང་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ང་ཚོས་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། ད་
ལྟ་ས་ེརྒུ་མད་ོརུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མནན་ནོང་གྱི་མཚན་དང་། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོགང་ཡང་རག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང། ནངོ་རྣམ་པས་བོད་བསྟན་སྱིད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་བསོ་བཏང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ནངོ་རྣམ་
གྱིས་བོས་བཏང་ད་ེདག་དནོ་དང་ལྡན་པར་ཡངོ་བར་ཤོག་ཟེར་བ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བོད་བསྟན་སྱིད་
ཀྱི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་འཇུག་པ་ཆེར་སེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཆོད་སེམས་དང་། དམ་བཅའ་
འད་པ་ོཞྱིག་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཡྱིན་ནའང་འད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཡྱིན་ནའང་
འད། དནོ་དང་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེདང་པ་ོསན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཐོག་མར་ད་ེབོད་ནང་གྱི་ནོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཐགོ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། ང་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ལ་སེབས་ནས་ནརོ་ཡུག་
ཐགོ་ལ་ཆེད་དུ་དམྱིགས་ནས་གོས་ཆདོ་ཁུར་བ་ད་ེཕལ་ཆེར་ཐོག་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ན་སང་གོས་
ཚགོས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེཁུར་བསྡད་ཡདོ་
རདེ། ཉྱིན་འགའ་ཤས་ཀྱི་མཚམས་རེད། དའེྱི་རསེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེབཞག་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། 
ནརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཁུར་ཐུབ་ན་བསམས་ནས། ཚགོས་གཙ་ོསྦྲེལ་པོར་ག་ོབསྡུར་བས། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བས་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་སྱི་མོས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་སངོ་། ད་ེལ་དམྱིགས་བསལ་དགའ་ཚརོ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཞན་ཆ་ཞྱིག་
དང་། ཐུགས་སྣང་ཡོང་སའྱི་གནས་སྟངས་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ནོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གོས་
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ཆདོ་ཅྱིག་འཁུར་ཡོང་དུས། ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གསར་པ་དང་། བ་ོསདེ་གསར་པ་ད་ེ
འད་བྱུང་བ་གསལ་པོ་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཞན་ཆ་ད་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ནོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་
ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་ལྡན་མེད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ནོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་ཕོགས་ད་ེཚོ། ལུང་འདེན་ད་ེ
ཚ་ོཁུངས་ག་པར་ཡྱིན་མྱིན། ཁུངས་ད་ེལའང་ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ག་ཚདོ་ཙམ་བས་ཡོད་མདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
གྱི་གནས་སྟངས་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ད་ེའད་སེབས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ནོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁུངས་འདེན་ཐུབ་པ་དང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརནོ་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་དང་། ཁབ་
ནངོས་ལས་ཁུངས་ནག་གྱི་ལ་ོང་ོཡྱིན་ན་ལ་ོ ༢༡ དང་། ལ་ོརང་ཡྱིན་ན་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ ཡྱི་མ་དངུལ་གྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་ཁུར་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེགང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་
སོང་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡང་གལ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་སོང་གཏོང་ཆོག་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ལས་
འཆར་སྱིག་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད། རགོས་དངུལ་ཐབས་འཚལོ་བདེ་ཕགོས་ཡྱིན་ནའང་འད། གཞྱི་ར་དརེ་བཟུང་ནས་དཔལ་
འབོར་གྱི་ལས་དོན། ལས་འཆར་སྱིག་སྟངས། ད་ེཚ་ོགས་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། 
ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་བ་ོསེད་རག་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཆ་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་
སྣང་གནང་མནན་ཡདོ་ན། ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་སངོ་བསམ་གྱི་ཡོད།  
 དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ད་ེརེད། གཙ་ོབ་ོགཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དོན་
འད་པ་ོཡྱིན་ན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སྐོར་དང་། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བད་ེདནོ་སྐོར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་
གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ། རྒྱལ་སྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་
གནས་སྟངས། བོད་པའྱི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་ག་ར་ེཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ས་
བརྟན་གནས་པ་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་མ་
སོང་ན་གསལ་པ་ོབྱུང་བ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མང་
ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ང་ཚའོྱི་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན་སྐོར་ལ་རདེ། ར་བའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་བཟའོ་ིལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ནང་གྱི་སྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ནག་གཅྱིག་ལ་བསར་བཅོས་ཁུར་
ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དོན་ཚན་ ༡༦ དང་དོན་ཚན་ ༡༩ ཡྱི་ནང་གསེས་ནག་ཅྱིག་ཐོན་ཐུབ་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
བསར་བཅོས་དོན་ཚན་ར་ེགསུམ་པའྱི་ནང་གསེས་ག་པའྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཐནོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་
རདེ།  
 ད་ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་དེ་
ལའང་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བར་སྐབས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་
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ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ནང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། འདས་པ་འདས་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་བཟང་ཕོགས་ལ་ང་ཚ་ོའགྱུར་བ་འགོ་ཐུབ་པ་ཚང་མས་འབད་བརོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ན་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱིམས་
སྱིག་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འཁུར་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཐགོ་མར་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་
ཀྱིས་ག་ོབསྡུར་བས་ནས། ང་ཚསོ་གོས་ཆདོ་རགས་ཟྱིན་ཞྱིག་བཟསོ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གོས་ཆོད་རགས་ཟྱིན་ད་ེརྒྱུན་ལས་ནང་དུ་
ཁུར། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚསོ་བཞུགས་མོལ་ཚགོས་འདུའྱི་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅདོ་ག་ར་ེབྱུང་བ་ལ་
གཟྱིགས་ནས། ད་ེབཏང་ན་ཞེས་འདྱི་ག་ོབསྡུར་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་གནས་སྐབས་ངང་འཐེན་བས་ཡོད། མ་
འངོས་པར་ང་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་བཟང་ཕགོས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་རེད། རྒྱུན་ལས་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་དནོ་དང་དུས་ཚོད། འག་ོགོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡངོ་
ཐུབ་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམ་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁྱིམས་འཆར་ག་ར་ེཁུར་བ་ཡྱིན་ནའང་། གཏན་
འབེབས་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚདོ་དཔག་ཞུ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མ་
འངོས་པར་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འག་ོབའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི། ཏགོ་ཙམ་ལྷྱིང་འཇགས་སོང་ན་ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ནག་ཅྱིག་ཁུར་ཡོད་རེད། གཅྱིག་ད་ེམང་ཚོགས་རྱིས་
ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་བཅུ་གཅྱིག་པ་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་རེད། དེ་བཞྱིན་གངས་ལོངས་དཔལ་འབོར་
ཞབས་ཞུ་ནང་མུ་མཐུད་ནས་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་ཡོང་ཐུབ་མྱིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་
གཏན་ནེལ་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་སྣར་ཐང་པར་ནང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་
འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སྐོར་ལ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་
ཚོས་གོས་ཆོད་འཇོག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཟོ་བཅོས་གོས་འཆར་དེ་འད་
གསུངས་སོང་། དེར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེལེན་ཐུབ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཁྱིམས་སྱིག་ཅྱིག་ལ་
འབལེ་བ་བཏགས་ནས་གནང་བསྡད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བྱུང་བ་ལ་ངསོ་འཛིན་གྱི་
ཐགོ་ནས། ད་ེའདའྱི་གོས་ཆདོ་ད་ེམང་མསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཡང་འགྱིག་སངོ་བསམ་གྱི་ཡོད། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་མང་བ་དེ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་ཡོད་རེད། གཙ་ོབ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་
གཏམ་བཤད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སན་ཐ།ོ ད་ེཚ་ོལ་གཞྱི་
བཅོལ་ནས་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིལས་
དོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། དེ་འདའྱི་ཐོག་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དབུས་དང་ཁབ་ནོངས་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ གྱི་རྒྱུན་གོན་དང་། དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀལོ་བཅས་ལ་ཧྱིན་སོར་བསྡམོས་ས་ཡ་ ༢༥༣༥༌༡༤ ལྷག་
ཙམ། ད་ེལ་སར་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། ད་ེབསྡོམས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་
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ཐུབ་ཡོད། གཙ་ོབོ་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་འཆར་ད་ེདག་འགན་འཁུར་གནང་མནན་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གཤམ་འོག་དབུས་དང། ས་གནས་ཀྱི་ལས་བེད་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ད་ེདག་དོན་
དང་ལྡན་པ། ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་འགན་འཁུར་ལྷག་བསམ་ཆ་ེབཞེས་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེགཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ཐགོ་མར་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྱིད་སངོ་གྱི་ཐགོ་
ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། བཀའ་བནོ་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཆ་ཤས་
བཞེས་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད། དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ། བསམ་ཚུལ་སྤུངས་རྒྱུ། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་
གསུམ་ནས་ཐུགས་ཕན་གས་ོབའྱི་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་དང་། 
བཀའ་བོན་རྣམ་པ། བཀུར་འསོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ཞན་ཆ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ར་
བའྱི་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་རདེ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། ས་ོགསུམ་གྱི་སོད་ལམ་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོ
ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཚོ་ཡོང་བའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གཏམ་དཔེ་འདེན་ཡོང་དུས། 
གཏམ་དཔ་ེསྣ་ཚགོས་པ་རདེ། གཏམ་དཔ་ེཡག་པ་ོད་ེཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་འདེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེཡོང་གྱི་
མ་རེད། གཏམ་དཔེ་འདེན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་བསྡད་པ་དེ་འདའང་ཡོང་གྱི་འདུག  ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་གཏམ་བཤད་ཞུ་ཡོང་དུས་དྱི་བ་ལ་ལན་ཡོང་དང་མ་ཡོང། ལན་གྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་རྩུབ་པ་ོབེད་སོད་གཏོང་ཡོང་དུས། 
ཡང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ད་ེའད་ཡོང་སྡདོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཚང་མས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་
ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཏགོ་ཙམ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གོས་
ཚགོས་འདྱི་ནས་བོད་སྱི་པའྱི་བད་ེདནོ་གེང་རྒྱུའྱི་སྡྱིངས་ཆ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེབོད་སྱི་པ་རང་གྱི་ཆེད་དུ་
དནོ་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐུབ་པ་ལ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད།ེ ང་རང་ཚའོྱི་ལས་འགན་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆགས་
བསྡད་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་ེམཐོང་ཡང་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་བསྟན་སྱིད་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན་ནའང་
སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་གོམས་གཤྱིས་ཚང་མ་འདྱི་ནས་མར་མ་ེལོང་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་དུས། ད་ེཚ་ོནས་ང་ཚོས་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ལས་ཉྱིན་བཅ་ོལྔའྱི་རྱིང་
གོས་ཚགོས་ཚགོས་ཡོད་པ་རེད། ཆསོ་ཕོགས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེབ་རླབས་པ་ོཞྱིག་བསགས་ཡོད་པ་རདེ། ཆབ་སྱིད་
ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་བསོན་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོ
ཚང་མ་དནོ་དང་ལྡན་པ་ཡངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་རདེ། མ་འོངས་པར་ད་ེའདའྱི་འགན་འཁུར་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་བའྱི་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ལས་རྱིམ་བསྱིགས་པ་ནང་བཞྱིན་བས་ན་དབར་ན་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ། 
དགུན་ན་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའྱི་ནང་ཕབེས་རྒྱུ། ལ་ོརརེ་ཐངེས་གཅྱིག་ཕབེས་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བསྱིགས་ཡོད་རདེ། 
དའེྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ། ང་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་
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གྱི་གནས་སྟངས་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་རདེ། ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ང་ོསྤྲདོ་ཞུ་རྒྱུ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ག་ོརྟོགས་སལེ་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག འཕྲདོ་བསྟནེ་
གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉམ་ཐག་གྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོའདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་ནས་ཡར་སན་ཐ་ོཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཕར་འཛིན་སོང་ལ་ཞབས་སྐུལ་ཞུས་ནས། ད་ེཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པར་འཛིན་སོང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མྱི་མང་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཕོགས་ལ་ཧ་ལས་པའྱི་
གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཚགས་ཚུད་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་འཆམ་
མཐུན་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་མྱི་མང་གྱིའྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པའྱི་
འགན་འཁུར་ཞུ་ཕོགས་རེད། ད་ེཚ་ོགས་གནད་འགག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོསེར་གྱི་ཚརོ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར། བོད་སྱི་པ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསྡད་འདུག 
ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དེ་རྱིང་འདྱི་གསར་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དེའྱི་སྔོན་དུ་འཚམས་གཟྱིགས་
ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་འད་པ་ོདང་། ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེམྱི་འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་
ནངོ་རྣམ་པས་ད་ེདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཡང་ས་ེཞུ་སྡདོ་ཀྱི་འདུག སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལའང་ག་ོབསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། ང་
ཚའོྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། དཔལ་འབརོ་གྱི་འག་ོགོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ཡྱིན། གོ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ནས་ལ་ོལྔའྱི་ནང་དུ་ས་གནས་ཚང་མར་ཐེངས་རེར་སྐོར་བསོད་གནང་ཐུབ་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ད་ེནང་བཞྱིན་ཉེ་
ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཡྱིན། ནོང་རྣམ་པ་ལ་ད་ེའདའྱི་
ལས་འཆར་བཟོས་ནས་གཏོང་ཤོག་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེའྱི་རསེ་འབལེ་གྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་ཞུས་ནས་གཏན་འབེབས་
ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་རེད། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ནག་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་དང་། མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་ག་ར་ེསྤུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མནན། སྔོན་རྱིས་སྐོར་གཙ་ོབ་ོད་ེ
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་དོན་དེ་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོདང་། ཚོགས་མྱི་ལྔས་ཉྱིན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ་ིཐོག་ནས་ལས་དོན་ད་ེསོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་ཚགོས་གཙ་ོགཙསོ་པའྱི་ཚགོས་མྱི་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། ཕྱི་དྱིལ་ས་བརྙན་སྡ་ེཚན། འཕྲདོ་བསྟེན་ལས་ཁུངས། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་
ནད་ཡམས་སྔནོ་འགོག་བ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐད་གཏངོ་གནང་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་
ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཟོ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་
གནང་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང། ལྷག་པར་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་
ནས། མདང་དགངོ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་ཕག་ཚོད་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་ད་ེའད་ལྷག་བསྡད་རེད། ལས་རྱིམ་ཆ་
ཚང་དཔར་བརྒྱབ་ནས་བཀམ། ད་ེའད་གནང་ཡངོ་དུས་སྐུ་ལས་ཞ་ེདག་སནོ་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚགོས་དྲུང་དང་། དྲུང་
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འཕར་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གོས་ཚོགས་འདྱི་གོལ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རེས་ལ་བསར་དུ་འཛམོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རདེ། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་བཀག་གསར་པ་མངགས་ཡོད། ཞབས་བཀག་མགོགས་པ་ོསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ད་ེཏོག་ཙམ་མྱི་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཟླ་བ་ ༦ རེས་ལ་ཡང་བསར་ང་ཚ་ོཚང་མ་སྐུ་
གཟུགས་བད་ེཐང་གྱི་ཐགོ་ནས་མཉམ་འཛམོས་ཡོང་རྒྱུར་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་
བཞེད་ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀ་ཤྱིས་བདེ་ལེགས། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
 

ཚགོས་གཙ་ོམནན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཅུ་པ། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་
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