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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 

 
༡༌༌༌༡ 

༢ ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༢༌༌༌༤ 
༣ ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བས་ོགཞག ༥༌༌༌༥ 
༤ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ 

པ། 
༦༌༌༌༨ 

༥ གོང་གསལ་གཞུང་འབལེ་གྲོས་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་།  ༩༌༌༌༢༤ 
 
༦ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
མུ་མཐུད་གོང་གསལ་གཞུང་འབལེ་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགེང་།  

 
༢༥༌༌༌༤༥ 

 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ི
སནོ་རྱིས་འགདོ་འབུལ་གྱི་གསུང་བཤད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། 

 
༤༦༌༌༌༥༣ 

༨ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སྒྲནོ། ཡྱིག་ 
ཆ་ཨང་ ༥ པ། 

༥༤༌༌༌༦༩ 

༩ གཞུང་འབལེ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༧༠༌༌༌༧༠ 
 
༡༠ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
མུ་མཐུད་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་
བགྲ་ོགེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།  

 
༧༡་་་༡༠༠ 

 
༡༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
མུ་མཐུད་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་
བགྲ་ོགེང། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། 

 
༡༠༡་་་༡༡༥ 

༡༢ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སྒྲོན་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གེང་། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ 
པ་དང་། ༥ པ།  

༡༡༦་་་༡༢༡ 

 
༡༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
མུ་མཐུད་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སནོ་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སྒྲནོ་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་བགྲ་ོགེང་།   
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དང་། ༥ པ། 

 
༡༢༢་་་༡༤༧ 

 



1 

༄༅། །བདོ་རྒྱལ་ལ་ོ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་བདོ་ཟླ་ ༡ ཚསེ་ ༡༨ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ 
རསེ་གཟའ་ཟླ་བའྱི་སྔ་ད་ོཕག་ཚདོ་ ༩:༣༠ ཐགོ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ 

ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆནེ་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ། 
སྱི་ཞྱིའྱི་ཕན་བདའེྱི་འདདོ་རྒུ་འབྱུང་བའྱི་གཏེར། 
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕལེ་ནོར་བུའྱི་འདོ་སྣང་འབར། 
བསྟན་འགོར་ནརོ་འཛནི་རྒྱ་ཆརེ་སངོ་བའྱི་མགོན། 
འཕྱིན་ལས་ཀྱི་རལོ་མཚ་ོརྒྱས། 
ར་ོརའེྱི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕགོས་ཀུན་བྱམས་བརསེ་སངོ་། 
གནམ་བསྐསོ་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག 
ཕུན་ཚགོས་ས་ེབཞྱིའྱི་མངའ་ཐང་རྒྱས། 
བོད་ལོངས་ཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁནོ་ལ་བད་ེསྱིད་རགོས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ། 
ཆསོ་སྱིད་ཀྱི་དཔལ་ཡནོ་དར། 
ཐུབ་བསྟན་ཕགོས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ས་ེརྒུ་ཞྱི་བདའེྱི་དཔལ་ལ་སརོ། 
བོད་ལོངས་བསྟན་འགོའ་ིདག་ེམཚན་ཉྱི་འདོ་ཀྱིས། 
བཀྲ་ཤྱིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕ་ོབའྱི་གཟྱིས། 
ནག་ཕོགས་མུན་པའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཚགོས་གཙོའྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ཚགོས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། 

༄༅། །ལྷར་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙུག་རྒྱན་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆོག་ལ་ས་ོགསུམ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེརྱིང་སྐབས་བཅུ་བདུན་
པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་
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རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པས་དབུས་པའྱི་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐོག་མར་
ཚགོས་གཙསོ་མཛའ་ཞྱིང་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཚམས་འདྱི་བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་རསེ་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་སྔནོ་ལ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་ལས་རྱིམ་བསངས་ཚར་ཙམ་རདེ། 
ར་བའྱི་དའེྱི་ནང་ལ་བོད་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་བག་ོགེང་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གནས་བཞྱིན་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་
ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ཉམས་ཆག་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཀྲུང་ག་ོཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟརེ་ནས། ཆོས་ལུགས་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་ཉེན་ཁ་དང་ཛ་དག་ཚབས་ཆེན་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའྱི་ཐོག་ལའང་ལས་རྱིམ་རྱིམ་པས་ཕེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། གཙ་ོབོ་ང་ཚ་ོཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ནས་
དགུང་ལ་ོ ༡༦ ནས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ར་ེ
བའྱི་བླ་ོདང་མྱིག་འབུར་གཏད་ས་ཞྱིག་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེཁོང་ཉྱིད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་དང་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས། ང་ཚའོྱི་བཙན་བྱལོ་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཐགོ་མར་ཉྱིད་ནས་མང་གཙ་ོཅན་དུ་
བསྒྱུར་བ། ད་ེནས་ང་ཚོས་ཡོངས་གགས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་མང་གཙ་ོགསོལ་རས་གནང་བ་
རེད་ཟེར་ནས། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ནས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་དུས་དན་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ར་བའྱི་
མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐད་ཀའྱི་མང་གཙ་ོདང་། སྐུ་ཚབ་ཀྱི་མང་གཙོ། ད་ེའད་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། སྱིད་འཛནི་གྱི་ལམ་ལུགས། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་མྱི་འད་བ་རྒྱལ་སྱིའྱི་མང་
གཙོའྱི་འཕལེ་རྱིམ་ནང་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོསབས་བཅོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེ
ཚ་ོཚང་མ་ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་པ་ད་ེཕལ་ཆེར་གསལ་པ་ོརེད་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་མང་གཙ་ོདབུ་བརསེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་ོ ༦༠ ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ། ལུང་པ་འགའ་ཤས་
ཀྱི་མང་གཙ་ོགསར་པ་ང་ཚ་ོལས་གཞོན་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། གཙ་ོབ་ོམང་གཙོའྱི་ནང་ལ་ལ་ོབཅུ་ཕག་དྲུག་ཟེར་
དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒན་པ་ཆགས་བསད་ཡདོ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་མང་ཚགོས་ཀྱིས་འོས་བསྡུ་བྱས་པའྱི་འཐུས་མྱི་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། མང་གཙོའྱི་ལྟ་གྲུབ་སེམས་ལ་ངསེ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། 
མང་གཙོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོདང་། བསམ་ཚུལ་འདོན་ཕོགས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ད་དུང་སོབ་སོང་
བྱདེ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
ད་ེབཞྱིན་ང་ཚའོྱི་མང་གཙོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་གཞྱི་འཛིན་ས་ད་ེབཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོར་འགན་དབང་བསྐུར་བ་དེ། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དེ། གཙ་ོབོ་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་ཐབས། ད་ེནས་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་བད་ེཐབས། གནས་སྐབས་སུ་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ད་ེཚ་ོདཀའ་ངལ་ལས་
སབོ་ཐབས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཞུ་སྐུལ་དང་། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གེང་སོང་ཞུ་ཐུབ་དགོས་
པ། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་མཉམ་དང་། དང་བདེན། དཔལ་འབྱོར་ལ་ཁ་ེཕན་ཡོད་ནའང་སྱི་སོམས་ཡོང་
ཐུབ་པར། སྱིད་བྱུས་འཛནི་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ། གཙ་ོབ་ོང་ཚརོ་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བའྱི་འགན་དབང་
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ད་ེཚ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་དེ། འདྱིར་བཞུགས་མཁན་བཀུར་
འསོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགངོས་པར་འཆང་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
ད་ེནས་ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ཛ་དག་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞྱིག་འཁེར་
ཡོད། སྱིར་བཏང་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ནང་ལ་འཛམ་གྱིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་གོ་ལའྱི་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་ ༢༦ པ་ད་ེསྱི་ཁ་ོཊྱི་ལནཌ་གྱི་ས་གནས་གྱི་ལ་སྱི་གོའ་ིགོང་ཁེར་ལ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚོའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་མྱི་སྣ་དང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཕར་བཅར་ནས། བོད་ཀྱི་
ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ག་ོརྟོགས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོས་
ཆདོ་ད་ེབསྣམས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ནས་བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་
རྱིམ་པ་འཁེར་བསད་ཡོད་རེད། ཉྱིན་གཉྱིས་སྔོན་ལ་གོས་ཚོགས་གཉྱིས་པ་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་ག་ོབསྡུར་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་གོས་ཆོད་འཁེར་ཚར་ཙམ་ཡྱིན་དུས། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ལ་
གོས་ཆདོ་ཅྱིག་འཁེར་ན་ཟརེ་ནས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞྱིན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་བསྣམས་ཕབེས་པ་རདེ། དའེང་ང་ཚོའྱི་བཙན་
བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགན་དབང་བསྐུར་བའྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། ད་ེརྱིང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རདེ། ད་ེནས་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟོགས་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་
པ་དང་། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མང་ཚོགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་རདེ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབཟུང་ནས། ད་ེརྱིང་འདྱི་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཡྱིན། ད་ེགཅྱིག་སན་སངེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་
ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ར་ེརེའྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བག་ོགེང་དང་། གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་། ཁོང་རྣམ་པ་མྱི་འག་ོལྔས་ཉྱིན་གངས་བཅུ་ཕག་ལྷག་
ཙམ་ཞྱིག་ཞྱིབ་ཚགས་པའོ་ིཐོག་ནས་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷན་ཁང་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་དུ་དཔལ་འབྱརོ་འཆར་འབུལ་བྱས་
པ་དང་། རྒྱབ་གཉརེ་བྱས་པ་ད་ེཚརོ་ཞྱིབ་ཚགས་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེ
གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་བསར་བཅོས་རྱིགས་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ།  
ད་ེབཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གཅྱིག་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་
གནས་བབ་ཐགོ་ལ་སན་ཐ་ོཞྱིག་བསྣམ་ཕབེས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། དའེང་གསོ་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བཞེས་ཐུབ་པར་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེནས་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ེཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག མཚམས་ར་ེལས་རྱིམ་གསར་པ་ད་ེའད་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ད་ེའད་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། 
སྣོམ་ཕེབས་མཁན་འད་ཡོད་ན་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་
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ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་རེད། གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་རྱིགས་གཅྱིག་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོརྱིམ་པས་
ལས་རྱིམ་ནང་བཅུག་ཡོད་དུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁེན་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ལས་རྱིམ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་སྐབས་སུ། ར་བའྱི་ཁ་སང་ཚགོས་དུས་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོབྱུང་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ད་ལྟ་སྔནོ་རྱིས་གོས་ཚོགས་འདྱི་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་
ན། ལས་ཉྱིན་བཅུ་འད་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། 
འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག གང་ལྟར་ང་ཚོས་གཙ་ོབ་ོད་ེསྱི་སེམས་ད་ེསེམས་ལ་བཅངས་ནས་བསམ་ཚུལ་འདོན་ཐུབ་དགོས་པ། 
བག་ོགེང་ག་ོབསྡུར་ལ་ཆ་ཤས་བཞསེ་ཐུབ་དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པར་ཚརོ་བ་ཞྱིག་གྱི་དབང་དུ་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ལའང་འགལ་རེན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུའང་བརབ་གསྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་གསོ་ཚོགས་ར་བ་འདྱི་ནས་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་དགསོ་པ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཉ་ེཆར་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་ཚར་ཙམ་རེད། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་
བསམ་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་མེད། ར་ེབ་གང་འད་ཡོད་མེད་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གས་ཆ་ཚང་སེམས་ལ་
བཅངས་ནས་ལས་རྱིམ་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་རགོས་གནང་། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
མཐའ་དོན་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་སྐུ་ཚ་ེཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་། བོད་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་བ་དང་། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་འདྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་བའྱི་ཚང་མས་ཐུགས་སོན་དང་། 
འགན་འཁུར་བཞེས་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀྲ་ཤྱིས་བད་ེལེགས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་དང། ལས་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
༼བཀདོ་ཁབ།༽ 

༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
དགུ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་ནང་གསལ། ཚོགས་གཙ་ོདང་། ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་སུ་ཡང་ང་ོབཞུགས་མེད་པའྱི་སྐབས་
ཚོགས་འདུའྱི་གཙོ་སོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འོས་མྱི་སྱི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའྱི་མཚན་གཞུང་
ཚོགས་གཙོས་བཟོ་འགོད་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ 
༢༡ ནས་ ༣༡ བར་ཉྱིན་བཅུ་རྱིང་བསང་རྒྱུའྱི་སྐབས་སུ་ཚགོས་གཙའོྱི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འསོ་མྱིའྱི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ། 
༡༽ སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 
༢༽ སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
༣༽ སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡྱིན། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ལ། 
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བཀདོ་ཁབ། 
༄༅། །བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ 
བཅུ་དྲུག་པའྱི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་སྟོན་བྱེད་
མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་ར་ེཚོགས་གཙ་ོལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་
འཐུས་གསལ་བ་བཞྱིན། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
གསུམ་པ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༣༡ བར་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སྱི་
འཐུས་རྣམས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བ་ཡྱིན།  
༡༽ སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས།  
༢༽ སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆནེ་ལགས། 
༣༽ སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
༤༽ སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
༥༽ སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁལེ་བ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ལྔ་པ། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ 
༣ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱིའཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་
ལགས།  
 
སྱིའཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣ 
༄༅། །བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། 

སྔནོ་གངེ་། 
 བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ས་བབ་ཆསེ་མཐ་ོཤོས་སུ་ཆགས་ཡོད་པས་འཛམ་གྱིང་གྱི་ཡང་ར་ེདང་། 
ག་ོལའྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་ཞསེ་འབོད་བཞྱིན་ཡོད། བོད་སྱིད་པ་ཆགས་པ་ནས་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་དང་ནང་བཅུད་ཀྱི་
འགོ་བ་སེམས་ཅན་གཉྱིས་ཞྱི་མཐུན་མཉམ་གནས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་། སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འཕེལ་འགོས་དང་བསྟུན་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱལ་ཁྱིམས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་སུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་
པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ིགོམས་གཤྱིས་དང་ལམ་སལོ་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོཡོད་པས། དུས་རབས་དང་འཚམ་པའྱི་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆེས་སྔོན་ཐོན་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུའྱི་མདུན་གལ་དུ་སེབས་ཀྱི་ཡོད་
སྟབས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་མ་བྱས་སྔོན་ལ་ོང་ོསྟོང་ཕག་མང་པོའ་ིརྱིང་ལ་མཐ་ོསང་བོད་ཡུལ་ད་ེ
བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་སའྱི་ག་ོལའྱི་ཡང་རེར་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འབག་བཙོག་མེད་པའྱི་དག་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ལྟ་བུར་གནས་
ཡོད། 



6 

 འཛམ་གྱིང་ཡང་རེ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐ་ོཚད་མྱི་ཊར་ ༤༠༠༠ ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་
ཡོད་པས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆེས་མཐ་ོབའྱི་ས་བབ་རྒྱ་ཁོན་ཆེ་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཁོན་གྲུ་བཞྱི་མ་ཀྱི་ལ་ོམྱི་
ཊར་ ༡༠༥༠༠༠ ཐགོ་འཁགས་རམོ་གངས་ ༤༦༠༠༠ གྱིས་ཁངེས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་དྭངས་ཤྱིང་གཙང་བའྱི་ཆུའྱི་འབྱུང་
ཁུངས་ཆ་ེཤོས་དང༌། ལྷ་ོསྣེ་དང་བྱང་སྣ་ེགཉྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་འཁགས་མཛོད་ཆེ་ཤོས་གསུམ་པ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། 
དངེ་གྱི་ཆར་བོད་ལ་ག་ོལའྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་ཞེས་འབོད་བཞྱིན་ཡོད། བོད་མཐ་ོསང་གྱི་འཁགས་རམོ་ནས་རྒྱུགས་བཞྱིན་པའྱི་
ཆུ་བ་ོལྟ་བུར་མཚོན་ན། གང་ཆེན་ཁ་འབབ་དང། རྟ་མཆགོ་ཁ་འབབ། རྨ་བྱ་ཁ་འབབ། སེང་ེཁ་འབབ། འབྱི་ཆུ། རྨ་ཆུ། ར་ཆུ། 
རྒྱལ་མ་ོརྔུལ་ཆུ་སོགས་ཀྱི་ཆུ་མག་ོབོད་ནང་དུ་ཡོད་ལ། འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་ཡདོ་པའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་དང་། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བལ་ཡུལ། བྷང་ལ་ད་ེཤྱི། བྷར་མ། ཐའ་ེལེནཌ། ལའ་ོསྱི། ཀམ་བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝ་ེཏྱི་
ནམ་བཅས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩.༦༩ ལྷག་གྱི་འཚ་ོགནས་དང་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་ཆུ་
ཡྱི་དགསོ་མཁ་ོསྐངོ་མཁན་ནྱི་བོད་ནས་བཞུར་བའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོད་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་
རོགས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བོད་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་གཏོང་ཆེད་རྱིག་གནས་
གསར་བར་ེཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་རབ་དང་རྱིམ་པ་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་རབས་བདུན་ཅུ་པ་ནས་
བཟུང་བོད་ནང་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་དང་། གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ། གཙང་ཆུ་བཀག་སྱིལ་སགོས་ཁྱིམས་མེད་ལུགས་མདེ་
ངང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བ་མ་ཟད། ལམ་ཆེན་དང་། ལྕགས་ལམ། གནམ་ཐང་
གསར་སྐྲུན་སོགས་ལ་ཁག་དཀྲྱིས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་བའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་
ཡོད་པར་བརྟནེ། བོད་ནང་ནད་ཡམས་དང་མུ་ག།ེ ས་རུད། ཆུ་ལོག ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་སོགས་རང་བྱུང་གྱི་གནདོ་འཚའེྱི་གོད་
ཆག་སྔར་བྱུང་མོང་མེད་པ་ཡང་ཡང་ཐནོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བོད་མཐ་ོསང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་
ནས། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་ཆར་དུས་ལའང་ཤུགས་རེན་ཐེབས་ཏེ་ཆར་
ཞདོ་མང་ཉུང་ད་ོསམོ་མེད་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་གོད་ཆག་ཡང་ཡང་ཐནོ་བཞྱིན་ཡདོ། 
 ཉ་ེལམ་ག་ོལའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༦ དང་བསྟུན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གྱིས་བསྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་ནང་ ''ང་ཚོའྱི་མེས་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་སའྱི་ག་ོལ་འདྱི་ནྱི་ལོངས་སདོ་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ཞྱིག་ཏུ་
འདདོ་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་རདེ། ད་ེལས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ནྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱི་ང་ཚའོྱི་རང་ཁྱིམ་ཁ་ོན་ད་ེཡྱིན། འདྱི་ཉྱིད་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་
ནྱི་ང་ཚ་ོཁ་ོནའྱི་ཆདེ་དུ་མྱིན་པར་མྱི་རབས་རསེ་མ་རྣམས་དང་། ང་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ལོངས་སདོ་མཁན་གྱི་ས་ཡྱི་ག་ོལའྱི་སསེ་
ལྡན་རྱིགས་ཡོད་ད་ོཅོག་གྱི་ཆདེ་དུའང་རེད།'' ཅེས་དང་། "བོད་ཀྱི་ཁ་བའྱི་འཁགས་རམོ་མང་དག་ཅྱིག་བཞུ་བ་དང་། གཙང་
པརོ་ཆུ་མཛདོ་ཀྱི་རགས་བརྒྱབ་པ། ཆུ་ཁ་བསྒྱུར་བ། གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབགེ་སགོས་ས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་ཁརོ་
ཡུག་ལ་སྣང་ཆུང་བྱས་རེན་གྱིས་ས་ཕགོས་གང་སར་དའེྱི་ངན་འབས་འབྱུང་བ་གསལ་པརོ་མཚནོ་ཡདོ།" ཅེས་བཀའ་བསྩལ་
བ་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ནྱི་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་སྱིའྱི་འཚ་ོགནས་དང་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ། 
 རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལམ་ཆེན་དང་ལྕགས་ལམ། གནམ་ཐང་གསར་རྒྱག་སོགས་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་ཏེ་
དཔལ་འབྱརོ་གངོ་འཕལེ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་སྐརོ་གྱི་དྱིལ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆ་ེ
བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། དོན་དངོས་སུ་ད་ེལས་ལྡོག་སྟེ་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕོག་ཤུགས་ཆ་ེརུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་
དཔེར་ན། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་"བཙན་གནོན་འོག་ཏུ་ལོ་ང་ོབདུན་ཅུའྱི་
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རྱིང་དཀའ་སྡུག་མངས་པའྱི་བོད།" ཅེས་པའྱི་དཔེ་དེབ་ནང་། "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ལྷ་ོཁ་དང་། གཞྱིས་ཀ་རེ། ཉྱིང་ཁྱི་
བཅས་སུ་ལྕགས་ལམ་གསར་རྒྱག་བྱས་པ་དང་། ས་ཁུལ་ད་ེདག་ཏུ་གཏེར་ཁ་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པ་ོསྔགོ་འདོན་ལས་གཞྱི་འག་ོ
མུས་རེད། ལྷག་པར་མཐོང་སོན་རོང་དང་། མལ་ག་ོགུང་དཀར་རོང་གྱི་རྒྱ་མའྱི་ནང་དུ་གསེར་དང་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་
འདནོ་ལས་གཞྱི་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༧༠ དནོ་གངས་ནས་འག་ོབཙུགས་ཟྱིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ནརོ་བུ་ས་(ཀ་ོལྕགས་དང་
ལྕགས་རྱིགས་)དང་། བག་ཡེར་ཚྭ་ཁ་(ལྱི་ཐྱི་ཡམ་)གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་གྱི་ས་གནས་བར་གཞུང་ལམ་དང་མ་ེའཁརོ་ལྕགས་
ལམ་མཐུད་ཟྱིན་ནས་ད་ཆ་གཏེར་སྔོག་ལས་གཞྱི་སྔར་བས་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་འདུག"ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་བཞྱིན་རྒྱ་
གཞུང་ཁ་ོནར་མཁ་ོབའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་གྱིས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཅོམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་
བཏང་ནས་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། གཏརེ་རས་སྱིགས་ར་ོདང་
བཟ་ོགྲྭའྱི་རས་རྱིགས་གང་བྱུང་དུ་གཡུགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་དག་པོའ་ིདམག་གྱི་རྟེན་གཞྱི་བཙུགས་ནས་བོད་
མྱིར་དག་ཤུགས་ངོམ་ཕྱིར་ག་ོམཚོན་གཡུག་འཕེན་སོགས་ཀྱི་དམག་སོང་ཡང་ཡང་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་ཉ་ེལམ་ཧྱིན་བོད་ས་
མཚམས་སུ་ག་ོམཚནོ་གཡུག་འཕནེ་གྱི་དམག་སོང་བྱས་པ་ནས་ཁ་གསལ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟནེ་བོད་ཀྱི་ས་གཞྱི་ཆུ་རླུང་
དང་བཅས་པ་རས་ངན་གྱིས་འབག་བཙོག་ཆགས་ཏ་ེའཛམ་གྱིང་ཡང་རེའྱི་བོད་ཡུལ་ད་ེབཞྱིན་དུག་རས་ཀྱིས་སྦགས་པའྱི་ས་
གཞྱི་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡདོ་པར་སངོ་། བོད་ནས་བཞུར་བའྱི་གཙང་ཆུར་བརྟནེ་ནས་འཚ་ོསོད་བྱདེ་མཁན་གྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ས་
ཁུལ་གྱི་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་མང་པའོ་ིའཚ་ོགནས་དང་ཚ་ེསོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་གཞྱི་ཆེས་ཉནེ་ཚབས་ཅན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་
ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་འཛིན་པའྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་འབེལ་ཆགས་ཁྱིམ་མཚེས་
རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་ངསེ་པར་མཁནེ་ཆུབ་དགོས་རྒྱུ། 
 ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་སོར་ཐརེ་འབུམ་འགའ་ཆུ་སྱིགས་དང་གད་སྱིགས་གཙང་སེལ་སད་འག་ོགོན་བཏང་བའྱི་
དྱིལ་བསྒྲགས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྣ་ེའཁྱིད་པ་ཡྱིན་ཚུལ་གྱིས་འཛམ་གྱིང་མང་ཚགོས་མག་ོསྐོར་གཏོང་ཐབས་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡདོ་ཀང་། དནོ་དངོས་སུ་དངེ་སྐབས་བདོ་ནང་རྒྱ་རྱིགས་གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་སྐོར་བ་འབོར་ཆནེ་ཡངོ་སྟ་ེགད་
སྱིགས་གང་བྱུང་དུ་གཡུགས་ནས་གནས་སདོ་བདོ་མྱིའྱི་ས་ོཕྱུགས་སམེས་ཅན་ཤྱི་རྨས་དང་མྱིའྱི་ཚ་ེསགོ་ལ་ཡང་ཉནེ་ཁ་འཕད་
བཞྱིན་ཡོད་ལ། བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠% ཙམ་རྩྭ་ཐང་ཡྱིན་ཞྱིང་། ད་ེལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠% ས་མཐོའ་ིརྩྭ་ཐང་གྱིས་
ཁབ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ས་མཐོའ་ིརྩྭ་ཐང་ཐོག་འག་ོབ་མྱི་འཚ་ོགནས་བྱས་ཏེ་ལ་ོང༌ོསྟོང་ཕག་མང་པ་ོཕྱིན་ཡོད་པ་གནའ་རས་
དཔྱད་ཞྱིབ་པས་བརོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚན་རྱིག་པ་མང་པོས་རྩྭ་ཐང་སྟེང་སོ་ཕྱུགས་འཚ་ོསོང་བྱས་པ་དེས་རྩྭ་ཐང་འཕེལ་
འགྱིབ་ཚད་སོམ་པ་ོབཟ་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ས་ོཕྱུགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཐང་ཉམས་ཆག་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པར་བསད་ད་ེལ་ོང་ོསྟོང་ཕག་མང་པོར་གནས་བཅས་པའྱི་གཏན་སོད་འབོག་པ་རྣམས་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་འབོག་ཁུལ་
ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་སྟ་ེཡངས་ཤྱིང་རྒྱ་ཆ་ེབའྱི་འབགོ་པའྱི་ས་གཞྱིའྱི་བདག་དབང་བཙན་འཕགོ་དང་བོད་ཀྱི་སལོ་རྒྱུན་འབགོ་
པའྱི་འཚ་ོབ་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་མེད་དུ་བཏང་དང་གཏངོ་བཞྱིན་པ་ནྱི་གོང་གསལ་"བཙན་གནོན་འོག་ཏུ་ལ་ོང་ོབདུན་
ཅུའྱི་རྱིང་དཀའ་སྡུག་མངས་པའྱི་བོད།"ཅེས་པར་"ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ནས་ད་བར་བོད་མྱི་འབགོ་ཁྱིམ་གངས་ ༢༦༦༠༠༠ འབགོ་
ས་ནས་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟ་ེགཏན་འཇགས་གོང་ཚ་ོགངས་ ༩༦༤ ཡོད་སར་གནས་ས་ོབྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་"ཅེས་འཁོད་
ཡོད། ད་ེདག་ནྱི་ཚན་རྱིག་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ནརོ་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཡྱིན།  
 རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བདོ་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ར་བརླག་ཏུ་
གཏོང་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་པའྱི་ཁར་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཡང་གཏརོ་བཅོམ་ཚད་མེད་



8 

བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེནྱི་གྱིང་ཆནེ་ཨ་ེཤ་ེཡ་དང་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་སྱི་ལ་གནདོ་པའྱི་བྱ་ངན་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་སོང་། རྒྱ་གཞུང་གྱི་བྱ་སོད་ད་ེདག་འཕལ་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེར་
མཐངོ་། 

གསོ་ཆདོ། 
༡ འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་གྱིང་ཆེན་ཨེ་ཤེ་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་སྱི་ཚོགས་དང་། དཔལ་འབྱོར། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་

སོགས་བརྟན་ལྷྱིང་ཡོང་ཐབས་སུ་བོད་མཐ་ོསང་གྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སར་གསོ་དང་བོད་མྱིའྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ི
གོམས་གཤྱིས་སུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱདེ་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་སོལ་བཟང་པ་ོཡོད་པར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕགོས་ནས་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱིས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པ་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་
སབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བར་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ཉསེ་འཛུགས་བྱདེ་མྱི་ཆགོ 

༢ བོད་ནང་རྱི་ཉྱིལ་དང་། གངས་རུད། ཆུ་ལོག ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་སོགས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་གོད་
ཆག་འབྱུང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་འགོག་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདོ་ནང་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་ལ་ཚདོ་འཛནི་དང་། 
ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏ་ེཤྱིང་སྣ་འདེབས་འཛུགས་ཀྱིས་ནགས་ཀླུང་བསར་གས་ོཐུབ་པ་བྱ་
དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་རང་སོན་འགེབས་སྲུང་ཁ་ོནའྱི་ཆེད་བོད་ནང་དུ་རང་བྱུང་གྱི་གནོད་འཚ་ེཇྱི་བྱུང་ཕྱི་
བསྒྲགས་ར་བ་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མེད་པ་ད་ེདག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོདགསོ། 

༣ རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་སོགས་མ་བྱས་གོང་ས་གནས་བོད་
མྱིའྱི་འཚོ་ཐབས་དང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་མྱིན་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་
གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བཟ་ོདགོས་པ་མ་ཟད། གཏེར་རས་དང་བཟ་ོ
གྲྭའྱི་སྱིགས་ར་ོགང་བྱུང་དུ་གཡུག་མྱི་ཆགོ་པའྱི་དམ་བསྒྲགས་བྱདེ་དགོས། 

༤ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྱིའྱི་གལ་འགངས་དང་ཁད་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་ཚ་དོད་དང་གནམ་གཤྱིས་
འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཤུགས་རེན་ཇྱི་ལྟར་བཟ་ོམྱིན་ཐད་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ས་ེཚན་ཁག་ནས་ཚན་རྱིག་
དང་མཐུན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སན་ཐ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་ཆནེ་སྐབས་འདནོ་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་
ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་རྒྱུ། 

༥ རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་རྣམ་པས་བོད་མཐ་ོསང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གལ་ཆེའྱི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་ཐོག་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་
བའྱི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གེང་སོང་དང་སྲུང་སོབ་དགོས་པའྱི་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་བྱ་
དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༣ ཚསེ་ ༢༡ 
ལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ 
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ཨང་ ༣ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག གོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་གསུམ་པའྱི་ཡྱིག་ཨང་ ༣ པ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བསམ་འཆར་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་ད་
ལྟའྱི་དུས་རབས་ ༢༡ པའྱི་ནང་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སའྱི་ག་ོལ་ཧྱིལ་པོའ་ིཁོན་ལ། ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་སོན་དང་འབལེ་བའྱི་གནས་
སྟངས་ཚབས་ཆནེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོརབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་དང་བྱུང་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སའྱི་ག་ོལ་
ཧྱིལ་པོའ་ིར་ེམོར་ཆགས་པའྱི་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ད།ེ ད་ལྟ་ཡན་ཆད་བོད་ཀྱི་མེས་པ་ོགོང་མ་ཚོས་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆསོ་དང་། 
རྱིག་གཞུང་། བསམ་བློ། གོམས་གཤྱིས་ཡོངས་རགོས་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ཆ་དརེ་གཅེས་སྤྲས་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོབྱས་པ། 
དེའང་དུས་ཚོད་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བློའ་ིག་ོརྟོགས་དང་། སོབ་གསོའ་ིརྒྱབ་ལོངས་མྱི་འད་བ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་
ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། སྔོན་མའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྱི་རྒྱ་ཀླུང་བསམས་ཟེར་བ་ལྟར། རྱིའྱི་རྱི་ཤྱིང་གཅོད་འབེག་མྱི་ཆོག་
པ་དང་། ཀླུང་གྱི་ཉ་ད་ེའད་བསད་མྱི་ཆོག་པ། རྱི་དྭགས་ད་ེཚ་ོབསད་མྱི་ཆོག་པ་ལ་སོགས་པ། ཆོས་ཕོགས་ནས་ཁྱིམས་དང་། 
རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནདོ་སནོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། སྐབས་དུས་ས་ོསོའ་ིརྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོམྱི་འད་བའྱི་ཐགོ་ནས་སབོ་གས་ོ
བྱས་ནས། བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ནས་གཏརོ་སོན་ཆུང་ཤོས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཡོད་པའྱི་རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ནང་
གྱི་དམག་གྱི་ལྟེ་གནས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་
གཏོར་སོན་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་
ཁོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་པ་ོའཕད་བསད་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་གསལ་པ་ོང་ོསྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ནྱི་དུས་དང་འཚམ་
པ། དུས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལྷ་ོཆུ་བྱང་འདེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥་་་༢༠༠༦ ནས་
འཆར་གཞྱི་བཏྱིངས་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་
རྒྱ་ནག་ནང་ལའང་གནོད་སོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་ཆུ་ད་ེབྱང་ཕགོས་ལ་འདནེ་པའྱི་སྐབས་
སུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གནོད་སོན་འཐེབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རེད། བྱས་ཙང་ཨ་ེ ཤ་ེ
ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོབྱས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་སང་ནས་གནད་དནོ་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་ོསྣང་
ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། རགས་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་ན་འདྱི་འད་ཞྱིག་རདེ། 
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 ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གཙང་པ་ོཁ་བསྒྱུར་དང་། གཙང་ཆུ་བཀག་བསྱིལ་གྱི་གནས་སྟངས་རེན་པས་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་
གཉྱིས་གསུམ་བཞྱི་བཅས་མང་པ་ོབྱུང་ཚར་བ་རེད། ལ་ོའགའ་ཤས་སྔོན་ལ་ཁམས་སེ་དགེའྱི་ས་ཆ་ལ་རྱི་ཉྱིལ་ནས་འབྱི་ཆུ་
འགག་སྟེ་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། འབྱི་ཆུའྱི་ཆུ་རྒྱུད་ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ལྟ་བུར་
མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ནན་ཅྱིང་ (Nainjing) གྱིས་གཙོས་པའྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་ལ། ད་ེདང་མཚནོ་པའྱི་ས་ཆ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་ལ་གནས་སྐབས་འཛུགས་སྐྲུན་རནེ་པས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་ཙམ་
མ་གཏོགས། ཕུགས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འདྱི་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡར་ལུང་གཙང་པ་ོརདེ། ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ཁ་འབབ་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོབཞྱི་ལ་སགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་
ནས་ང་ཚའོྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ནང་ལ་གནདོ་སནོ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆནེ་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་
པ་ོཞ་ེདག་རེད། ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ལ་རང་བྱུང་གྱི་གདོད་མའྱི་གངས་རྱི་རྱི་རྒྱུད་ད་ེ
ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་རེད། ད་ེལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་བཞུས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གོ་ལའྱི་ཚ་དོད་འཕར་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལའང་ ཤུགས་རེན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱི་བོད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་གནས་
སྟངས་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་། ཡང་སོས་སུ་ཨ་ེ ཤ་ེཡའྱི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕད་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེདང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་སལེ་རྒྱུ་གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ནང་ལ་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་རདེ། ངས་
ད་ེརྱིང་འབེལ་ཡོད་མྱི་གཅྱིག་སྐོར་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། ཡོངས་གགས་སུ་མྱིང་ལ་གཟྱིའྱི་རྒྱལ་པོའམ་
ཚོང་དཔོན་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་གྱི་སྤུན་མཆེད་དང་བཅས་པས་རྨ་འབྱི་ར་གསུམ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་
ཚགོས་པ་བཙུགས་ནས། དེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་སྤུན་མཆདེ་གསུམ་གྱིས་ཁེར་ནས་བོད་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ལས་འགུལ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསལེ་ཡོད་རེད་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་ལའང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་ད་ེའད་བྱུང་
ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་དུ་ཁོང་ལ་དནོ་རེན་གཞན་དག་ལ་ཁ་གཡར་
ནས་ལ་ོ ༡༥ བཙནོ་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁངོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོཆགས་
ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཁོང་གྱི་སྤུན་མཆེད་གཉྱིས་པོའང་ལོ་གསུམ་བཞྱི་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའྱི་གནས་
སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོདཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞྱིག་རེད། འདྱི་གཅྱིག་པུ་ལས་མེད་པ་མ་རེད་དེ། ཚོང་དཔོན་
ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་སྐོར་ག་ོརྟགོས་སེལ་བ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཐགོ་
དེར་སེལ་སད་ལས་འགུལ་ཡོད་པ། བོད་ནང་དུ་ཁབ་ཆ་ེབའྱི་དུས་དེབ་དཔེར་ན་ "སང་ཆར།" ད་ེཚོའྱི་གས་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞེ་
དག་མངགས་ཉ་ོབྱས་ཏེ། དུས་དབེ་ད་ེརྱིགས་ས་གནས་ཀྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་ལ་ད་ོསྣང་ཡོད་སའྱི་
ཁོར་ཡུག་ལ་ཁབ་ཆེན་པ་ོའགེམས་སེལ་བྱས་ནས་ལས་འགུལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོསེལ་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཁོང་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱུ་མཚན་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་
ཐགོ་མ་ལ་ོ ༡༥ བཙནོ་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཁོད་དུ་འདྱིའྱི་སྐརོ་ཁབ་བསྒྲགས་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། བོད་ནང་ལ་ཡདོ་པའྱི་རམོ་པ་པ་ོགགས་ཅན་འདོ་ཟེར་ལ་སོགས་པས་རམོ་བྱིས་
ནས་ར་བའྱི་ཁབ་སལེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་སྐབས་རེར་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་བླངས་མ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བའྱི་
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སྐབས་སུ་གཟྱིའྱི་རྒྱལ་པའོམ་ཚངོ་དཔནོ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་དང་། འཆར་གཞྱི། དམྱིགས་ཡུལ། ཁངོ་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང་བ་ད་ེགཞྱི་རའམ་དཔ་ེམཚོན་བཞག་ནས། ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་
འགུལ་སལེ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ངས་དང་པ་ོའདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དངངས་སྐྲག་དང་། ཞེད་སྣང་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འད་ཡྱིན་དུས་ལུང་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་སོ་སོའ་ིཁོར་ཡུག་ལ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཟེར་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ས་ོསོའ་ིའདདོ་བླ་ོཁེངས་པ་ཞྱིག་བཟོས་པ་དང་། གཏརོ་སོན་ཞ་ེདག་ཕྱིན་མེད་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ད་ེཚོས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་གཏོར་སོན་མ་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དེར་འདོད་པ་ཞེ་དག་མ་
ཁངེས་ནས། ཁོང་ཚོས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་བྱས་འདུག ང་ཚསོ་ཀང་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགསོ་རདེ་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ེ
ཚོར་ཉན་འཇོག་བྱས་དང་མ་བྱེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་
གྱིས་གཙོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགནས་སྐབས་ཁ་ཁ་རུག་རུག་ཕྱིན་པ་མ་གཏོགས། ཕུགས་ལ་མྱི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སོག་
ལྡན་གྱི་ས་ེའག་ོཡོངས་རགོས་གནས་དང་མྱི་གནས་ཀྱི་གནད་འགག་ཡོད་དུས། བོད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེགཞན་དང་མ་འད་བའྱི་ཁརོ་
ཡུག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། བོད་པའྱི་ངོས་ནས་མ་འོངས་པར་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་ད་ལྟ་ལས་ལྡབ་
མང་པ་ོམདུན་བསོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེར་འག་ོསོང་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ། ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་ལ། ད་ལྟ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
རེད། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེད། སྔོན་མའྱི་མྱི་ད་ེཚོ་བརྟན་པོ་ཞེ་དག་གནས་ཐུབ་མ་སོང་། གང་ལྟར་ཡོད་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཕན་ཐོགས་པ་ོདང་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ལ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལའང་འབེལ་
ཡོད་ལས་བྱེད་ད་ེཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སན་ཐ་ོཡག་པ་ོབཏོན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་
འདྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེཙམ་ཞྱིག་དང་། འདྱི་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་པ། འདྱི་ལས་གཏྱིང་ཟབ་པ་བྱེད་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་གནང་
རགོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ           
                                                                       
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་
སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགེང་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་དུ་ཆགས་བསད་དུས། བཙན་
བྱལོ་བོད་མྱི་མང་ཆ་ེཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གཞྱིས་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། ས་ོསོས་ད་ོསྣང་ག་ར་ེབྱུང་ཞུས་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཆུང་ས་མྱི་ཚང་ཉམ་ཆུང་དང་། ཆེ་ས་ཡར་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ག་པ་ལའང་སུ་འད་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། 
བསེབས་མ་ཐག་ཁ་ོརང་ཚོར་སལོ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་སྟངོ་མྱིན་ཙམ་ཆུ་ཕརོ་
པ་གང་སྤྲད་རྒྱུའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་གཟུགས་པོའ་ིགྲུབ་ཆ་ཐོག་
ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང། བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆུས་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྱིད་པའྱི་དཔལ་ཡོན་ལ་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ཐགོ་མ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆུའྱི་ཉ་ེའགམ་ལ་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབོད་ཚགི་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
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གཙ་ོམཆགོ (जल ही जीवन ह)ै ཟརེ་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་ནྱི་སགོ་ར་ཡྱིན། བྱས་ཙང་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཞྱི་རའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་ད་ེག་ཚོད་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་འདྱི་ནས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། བོད་ལ་ཆ་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་བདོ་ཀྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཆ་ེལོད་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དཔརེ་ན། ད་ལྟ་བཙན་བྱལོ་བདོ་གཞུང་གྱི་ལྟ་ེགནས་ད་རམ་
ས་ལར་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཆ་རྒྱ་ཁོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ (28 Square Kilometre) ཡས་
མས་ཆགས་ཀྱི་འདུག བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ད་རམ་ས་ལ་ལས་བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་དེ་ལྡབ་ལོག་ 
༩༦,༠༠༠ ཆ་ེབ་ཆགས་ཡོད་རདེ། གང་ལྟར་ས་ཁོན་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱལ་ཁབ་
འདྱི་མཚ་ོནས་ཡར་མཐ་ོཚད་ ༤༥༠༠ སང་ལ་ཆགས་བསད་པ། བོད་ནང་གྱི་འཁགས་རོམ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་
ལམ་ ༤༥,༠༠༠ ལྷག་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། འཁགས་རམོ་དསེ་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོ ༡༠ ལ་
མཐུད་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེད་ེབཞྱིན་ཨ་ེ ཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་ེཁག་བཅུ་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ད་ེ
བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོད་ེདག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་མཐུན་རནེ་སོར་ཐུབ་པ་ད་ེ
བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཇྱི་ཙམ་བོད་ཀྱི་ཆུ་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ེཙམ་གྱིས་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ནང་ལ་ཁ་ོཚོས་ཐེ་བྱུས་བྱ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ད་ེཁ་ོཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་བཏོན་པའྱི་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འཆར་འགོད་ཞུས་པའྱི་ལས་འཆར་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་
འབེལ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་གང་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད་རེད། འཆར་འགོད་ལས་འཆར་བཅུ་གཉྱིས་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་བཅུ་བཞྱི་པ། ལ་ོབཅ་ོལྔ་བསྟུད་མར་བོད་ཀྱི་ཆུའྱི་སང་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་འཁདོ་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ལ་ོ ༥ ཡྱི་འཆར་འགདོ་ལས་གཞྱི་ནང་དུ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོརྱིང་ཤོས་གཙང་པོའ་ི 
(Tsangpo) སང་ལ་ཆུ་རགས་འཛུགས་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་ ཤེས་ཚོད་བྱས་
ན་གཙང་པོའ་ིསང་ལ་ཧ་ལམ་ཆུ་རགས་ ༢༨ འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་འཁདོ་འདུག བོད་ནང་ལ་ར་ཆུ་ཆ་བཞག་པ་
ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆུ་རགས་ ༡༠ བཙུགས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ནས་རྒྱ་
ནག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཆུ་རགས་ ༨༧,༠༠༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་འཐབ་རོད་མང་པ་ོཞྱིག་
ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིའཐབ་རདོ་མདུན་བསདོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སལོ་ཞྱིག་དར་བསད་ཡོད་རེད། དཔརེ་ན། བོད་ཀྱི་འཐབ་
རདོ་དང། ཤར་ཏུར་ཀྱི་ཏན་འཐབ་རོད། ལྷ་ོསོག་པོའ་ིའཐབ་རདོ། ཧོང་ཀོང་། ཐའ་ེཝན། གང་ལྟར་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་
ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཇྱི་ལྟར་བྱདེ་དགསོ་འདུག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོད་ེདག་ཐད་ཀར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་དང་འབལེ་
བ་ཆགས་དུས་ཏན་ཏན་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔེར་ན། (Mekong 

River Commission) ར་ཆུ་རྒྱུགས་ཆུའྱི་མཐུན་ཚོགས། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་ཡོད་རེད། ལའ་ོསྱི་དང་། ཀམ་བྷ་ོ
ཌྱི་ཡ། ཐའ་ེལེནཌ་བཅས་ཡདོ་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འོངས་པར་བོད་གཞུང་གྱིས་སྐུལ་མ་དང་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་ཐགོ་
ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ། བོད་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ་། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་ཁག་གྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་
པ་་མཉམ་འབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གང་འད་བྱེད་དགོས་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་
སྱིངས་ཆ་གང་འད་སྐྲུན་དགསོ་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་ང་ཚོས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་སོ་ནས་དུས་ནམ་ཡང་རེད་ཐབས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ ཤེས་
དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་འཆད་དགོས་པར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག་ཅེ་ན། གནས་སྟངས་གང་



13 

འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་བཙན་འཛུལ་དབང་བསྒྱུར་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐད་ཀར་རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ། རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་བོད་མྱི་ལ་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་
ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་དང་། ཚོགས་པ་ཁག ད་ེབཞྱིན་ཁོར་
ཡུག་ཐགོ་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་མཁན། ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་ཚང་མར་ར་ེབསྐུལ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར། གོས་འཆར་གྱི་དོན་ཚན་དང་པོར་ "བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་
སེལ་བར་ཁྱིམས་འགལ་གྱིས་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་མྱི་ཆོག" ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་
ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་སྐོར་གསུངས་སོང་། ལ་ོ ༡༥ ཡྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་ཨ་ཉ་སེང་
སྒྲ་ལགས་ལ་ལ་ོ ༧ གྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཙམ་ཡྱིན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་སྱི་འཐུས་ ༡༢ ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྐར་མ་ ༡༠ ཡྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ནང་ལ་
བསྡུ་ཐུབ་པ་གནང་རགོས་གནངོས། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མེད་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་མདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ 
པའྱི་སྔོན་གེང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོས་ཆོད་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབལེ་བའྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛིན་ (Antonio Guterres) མཆོག་གྱིས་
མཛད་སོ་དབུ་འབྱེད་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ། དེ་རྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་རེད། གཞུང་
རདེ། མྱི་མང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་ད་ོསྣང་ཆ་ེཤོས་གནང་དགསོ་པ་ད་ེགནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་ (Climate Change) གྱི་གནད་
དོན་རེད་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་འགན་ཞྱིག་ཁེར་ནས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་
འོངས་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་རབས་རེས་མར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་སྤྲོད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུ་ལུང་པའམ་གཞུང་ཚང་
མའྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁེར་དགོས་འདུག་ཅེས་གཏམ་བཤད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ན་
ནྱིང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༦ པ་ད་ེ (Scotland) གྱི་རྒྱལ་ས་ (Glasgow) ལ་ཚོགས་པ་
རེད། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱལ་ཁབ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟེ། གང་ལྟར་ཁ་ོཚོའྱི་དབར་གནད་དོན་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་མཐུན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་སྐད་
ཆ་འཆད་ས་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ཚ་བརླབ་རྒྱས་པའྱི་གནད་དོན་ད་ེ
ཚ་ོམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་དང་། ཐན་པའྱི་ (Drought) གནས་སྟངས་ཇ་ེམང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ། ཆུ་ལོག་དག་པོའ་ིགནད་དོན་
མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ། ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའང་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་བཅས་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཐོང་བསད་
ཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་འགན་འཁེར་དགོས་འདུག་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་
ཐགོ་བག་ོགེང་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ཆནེ་པ་ོཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་
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དང་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་དུག་རླུང་མང་ཤོས་འདོན་མཁན་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ (Pollution) མང་ཤོས་འདོན་མཁན་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་། ར་ོསོལ་སྔགོ་འདོན་དང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ (Coal Mining) གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་དུག་རླུང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་གྱི་མྱི་འབོར་མང་དུ་འག་ོདུས་མ་ོཊའྱི་དུ་བ་མང་དུ་ཕྱིན་ཙང་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་
ཏན་ཏན་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཚང་མས་གསུང་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་
གེང་སོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་རག་གྱི་རེད་སམ། ང་ཚོའྱི་གོས་འཆར་ནང་དུའང་ཆ་ཚང་འཁོད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ངས་བསར་ཟློས་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
 བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ཇུས་གཅྱིག་ག་ར་ེབཟུང་ནས་བསད་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། [(Tuimu Huancao) 

Closing pastures to grow more grass] ཞེས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་འདུག འདྱི་ག་ར་ེརེད་འདུག་ཅ་ེན། བོད་ནང་ལ་
ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་འབགོ་ད་ེཚ་ོགནས་སོས་བྱས་ཏེ། གང་ལྟར་ས་ཆ་ད་ེཚོས་རླུང་སྡུག་པར་ཁ་གསབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟརེ་ནས་
སྱིད་ཇུས་འདྱི་བཟུང་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འདྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཙོག་སྒྲྱིབ་བམ་རླུང་སྡུག་ག་ད་ེབོད་པའྱི་འབགོ་ས་ནས་ཐནོ་གྱི་ཡོད་མ་
རདེ། འབགོ་པ་ཚོས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དུག་སེལ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། མ་ོཊ་བཏང་ནས་
དུ་བ་འདོན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། བོད་པའྱི་འབོག་པ་ཚོའྱི་འཚ་ོབ་སེལ་སྟངས་ད་ེཞྱིང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཞྱིང་འབོག་གནས་ས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་འདྱི་ཐད་ཀར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་གནད་དནོ་འདྱི་ཡང་མཉམ་དུ་འཆད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་
འདུག ཁོར་ཡུག་འདྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་མཉམ་དུ་འཁྱིད་དགོས་རེད་མ་གཏགོས། ཁརོ་ཡུག་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་
ལོགས་སུ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེང་སང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་དེ་འད་འཆད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
འདྱིའྱི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་གཏྱིང་
ནས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་འཐབ་རོད་གནང་མཁན་ཚོར་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འགྱིག་གྱི་རེད། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ང་ཚོས་ཡྱིན་
ནའང་བསམ་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཁེད་རང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ (Three T) བོད་དང་། ཐ་ེཝན། གནམ་བད་ེས་ོམ་ོ (Tiananmen 

Square) ཆེའྱི་མང་གཙོའྱི་ལས་འགུལ་ཐོག་སྐད་ཆ་མ་ཤོད། གལ་ཏེ་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མ་གེང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་
བསམ་ཤེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། སྐད་ཆ་ད་ེའད་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ངེས་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ད་ོ
སྣང་བྱས་ནས། ཁོར་ཡུག་དང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་མྱི་འདུག འདྱི་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འཁྱིད་དགོས་འདུག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Narrative) ཞུའྱི་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག   
 མདོར་ན་བོད་འདྱི་མཐ་ོསང་ (Roof of the World) ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁང་པ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་ན་འདྱིའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ལུང་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁོར་ཡུག་གམ་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། འདྱི་ཚན་
རྱིག་པས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ངསེ་པར་དུ་ད་ོསྣང་བྱས་ནས་གསུང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ
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རེད་འདུག མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་གནད་དོན་དེ་
གཉྱིས་མཉམ་དུ་འཁྱིད་དགོས་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་གནནོ་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོ
ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 མཐའ་མ་དེར། ཁོར་ཡུག་ཐོག་སན་ཐ་ོའདོན་གནང་མཁན་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙ་ོའཕེལ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་ (TCHRD) གྱིས་སན་ཐ་ོད་ེདག་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞ་ེདག་
བཏོན་གནང་གྱི་འདུག ད་ེཚརོ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ང་ཚོས་འདྱིར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། སྐབས་ར་ེ (Resources) འདང་དང་མ་འདང་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཐོག་ཁ་སང་ཨ་རྱི་རྒྱལ་ས་ནྱིའུ་ཡོག་ལ་རང་བཙན་འཐབ་རོད་པའྱི་མཁས་དབང་འཇམ་
དབྱངས་ནརོ་བུ་མཆགོ་གྱིས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ (High Asia) ཞསེ་པ་བཙུགས་འདུག ང་ཚའོྱི་ལངས་ཕོགས་ག་ར་ེཡྱིན་མྱིན་
ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེར་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འདྱི་འཐབ་རོད་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ཁ་ོརང་ལའང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ  
                                                                                 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་བསྣམས་
ཕེབས་པ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དོན་དང་གོས་ཆོད་ད་ེཚོར་ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་། 
 བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་། སྔོན་གེང་ནང་དུའང་
གསལ་བསད་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ཧ་ལམ་རྒྱ་ཆ་ ༥༠ འཚ་ོགནས་དང་བད་ེའཇགས་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་
པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཐུགས་
སྣང་ཡོང་གྱི་རདེ། ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོའ་ིཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་དནོ་གཉྱིས་དབར་དབྱ་ེབ་བཅད་
མཚམས་ཤྱིག་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་གོམ་པ་རྒྱབ་ཕོགས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་འདྱི། ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ག་དུས་
ཡྱིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་ཡོང་དུས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མང་གཙ་ོདང་། རང་དབང་། དང་བདནེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེཚའོྱི་སེམས་ཚོར་དང་དུ་
བླངས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའྱི་ཚབ་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
འབད་བརོན་བྱས་ནས། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱ་གར་མཚོན་ན། དངསོ་གནས་དང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་ཞ་ེདག་ཅྱིག་རདེ། 
ད་ེསྔ་དང་མ་འད་བ་ལམ་ཁ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ལྕགས་ལམ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་སེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ (Tunnel) ད་ེའད་མང་པ་ོའབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ད་ོཕོག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་



16 

ཟརེ་ན། ད་ོཕགོ་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། གང་ཡོད་པ་ང་ོམ་དེར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་འག་ོདུས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ོ
ཕོག་འག་ོརྒྱུ་རེད། ང་ཚོའྱི་ལུས་ཁམས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གཤག་བཅོས་ཤྱིག་བྱས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སོན་ཞྱིག་ཤོར་
ཚར་བ་རདེ། འདྱི་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་གདམ་ཀ་ད་ེའད་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ལྷག་པར་དུ་བོད་འདྱི་སའྱི་ག་ོལའྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་ཡྱིན་པ་ད་ེཡོངས་ཁབ་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཟྱིན་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་
ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་འགའ་ཤས་ནང་དུའང་ཐེངས་འགའ་ཤས་བཀའ་མོལ་བྱུང་། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དརེ་གཞོགས་འདགེས་བྱེད་མཁན་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་
ཁརོ་ཡུག་བག་ོགེང་ངམ་སྱིངས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་དངསོ་གནས་དང་གནས་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོང་ོསྤྲདོ་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སོང་སམ། དརེ་སྔནོ་མ་བསྔགས་བརོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱས་སོང་། ང་ད་ེདན་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། 
ད་ེཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚོས་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་
བྱས་ནས་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ནང་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་འཇམ་པའོ་ིནུས་པ་ད་ེ
བེད་སད་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་མཚོན་པའྱི་བོད་པའྱི་གནད་དོན་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གོམ་འགོས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པ་
གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེམ་གཏོགས་ང་ཚོར་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ལའང་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག བདནེ་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གཞན་དག་དཀནོ་པ་ོ
ཞ་ེདག་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་འཇམ་པོའ་ིནུས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་ཞུས་མྱི་དགོས་པ་བགྱིས། མང་ཆེ་བས་མཁེན་གསལ་
རདེ།   
 སྔོན་གེང་ནང་དུ་ "བོད་མྱིའྱི་རང་གཤྱིས་སུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པའྱི་ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ི
གོམས་གཤྱིས་དང་ལམ་སོལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པས།" ཞེས་གསུངས་འདུག ཏན་ཏན་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁད་ཆོས་མང་པ་ོཡོད་རེད། ཁད་ཆོས་འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཡྱིན་གྱི་རེད་དེ། འོན་ཀང་སྐབས་སུ་
བབ་པར་བོད་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་མཁས་པ་མང་པསོ་གངས་ཀ་ (Data) བསྡུ་རུབ་ཅྱིག་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་་པ་རེད། གཏམ་བཤད་ ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའྱི་
བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་དེར་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོམེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཐ་ན་ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་ནའང་
འད་འདུག ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་འད་འདུག དའེྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ལ་ོབཅུ་ཕག་མང་པའོ་ིརྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་
ནས་ ཤྱིང་སངོ་གས་ོསངོ་བྱས་པ་ད་ེཚ་ོགཅོད་གཏུབ་བྱ་རྒྱུར་ཐ་ེཚམོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེང་ཚསོ་ཐུབ་པའྱི་ལས་
ཀ་ཞྱིག་རེད། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གནས་ཚུལ་འད་ཞྱིག་བྱུང་ནས་ངའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་གཏུབས་ན་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ། ཁེད་རང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་ནང་བྱསོ་ ཤོག་ཟརེ་དགོས་བྱུང་སོང་། འདྱི་དཔ་ེམཚོན་ཙམ་
ཞྱིག་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་བདེན་མཐའ་གསལ་ནས་ང་ཚ་ོབོད་ལ་ལོག་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྲུང་སོབ་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
ལ་ཕག་རྟགས་ཤྱིག་འཇགོ་ཆགོ་གྱི་རདེ། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚང་མ་གཅདོ་གཏུབ་བྱདེ་དགོས་མྱི་འདུག་ག འདྱི་ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འབེལ་ཡོད་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འག་ོའཛནི་
གྱིས་གཙསོ་པའྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པར་ས་ོསོས་
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ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་འདུག དེར་གཟྱིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་དནོ་ཚན་ལྔ་པརོ་ཚད་མཐ་ོབོའ་ི
ས་ོནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སང་ལ་ང་ཚོས་བགོ་གེང་བྱེད་དགོས་པ་དེ། སྐབས་སུ་བབ་
པའྱི་གཏམ་དང་། དུས་སུ་བབ་པའྱི་ཆར་གསུངས་བ་ནང་བཞྱིན་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འདྱི་ནས་
མྱི་ཆོག་ཟེར་ནའང་། ད་ེམྱི་ཆོག་པ་ཡྱིན་ནམ་མྱིན་ངས་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་འདྱི་ན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁེར་ནས་
གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་བག་ོགེང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ལ་ཤུགས་རེན་ཞྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐེབས་ཀྱི་རདེ་
བསམས་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཟརེ་དུས་ཧ་ལས་པ་རྒྱ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
རདེ། ཕག་རགོས་ཤྱིག་གྱིས་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་ཁནོ་ཀྲྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ནང་དུ་ཚད་བརྒྱབ་ནས། དའེྱི་ལྡབ་ལོག་དགུ་སྟངོ་ལྷག་ཡོད་
རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཚོ་ཁ་ཚོན་གཅོད་ཁག་པོ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སང་ནས་བསམ་བློ་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་རེད། བཙན་པོ་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་དམག་
དཔུང་གྱིས།། སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟུང་ཞེས་གགས།། ཞེས་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཙམ་མ་བཞག་
ནས་དངསོ་གནས་ང་རང་ཚོས་སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ལ་གང་འད་དབང་སྒྱུར་བྱས་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་བོད་ཀྱི་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས། ང་ཚའོྱི་ལ་ོརྒྱུས་སྟེང་ལ་འདྱི་འད་འདུག སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་ལ་གང་
འད་དབང་བསྒྱུར་འདུག སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཟེར་བ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རེད་
དམ། ཡང་ན། ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་སུམ་གཉྱིས་ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་རདེ། གང་ལྟར་ས་མཚམས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་ག་ོདགོས་པའྱི་
ཐགོ་བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། མཁས་དབང་དག་ེའདུན་ཆོས་འཕལེ་གྱིས་རྒྱ་གར་
གྱི་ཆུ་བོ་གང་གའྱི་ (Ganges) འགམ་ལ་བོད་ཀྱིས་ར་ོརྱིང་བཙུགས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོགསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་བབ་ད་བར་ང་ཚའོྱི་སན་ཐ་ོསོགས་པའྱི་ནང་ལ་འདནོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། བསར་ཞྱིབ་བྱདེ་ཡདོ་
པ་རདེ་དམ་མ་རེད། བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཡོད་པ་ད་ེདག་མྱི་རབས་རསེ་མ་དག་གྱི་ཆདེ་དུ་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས། བོད་པ་ཚོར་ལ་ོ
རྒྱུས་འདྱི་འད་ཞྱིག་འདུག་ཟེར་ནས། ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོསྣང་མེད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ད་ེཚའོྱི་སང་ལའང་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ་ས་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་འདྱི་རང་བྱུང་གྱིས་མ་སོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ ཤྱིག་ཡྱིན་པ་རེད། དཔེར་ན། ན་ནྱིང་ནད་ཡམས་ས་ོའགོག་
སྐབས་སུ། ལྡྱི་ལྱི་ལའང་གནམ་སྔནོ་པ་ོདང་སྤྲྱིན་དཀར་པ་ོམཐངོ་བའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཚང་མ་ཧང་སང་སང་འད་ཆགས་རདེ། 
ང་ཚའོྱི་ཕ་ཡུལ་བོད་ལོངས་ད་ེཉྱིན་རྟག་པར་ནམ་མཁའ་སྔནོ་པོ་དང་། སྤྲྱིན་དཀར་པོ། མཁའ་རླུང་གཙང་མ། གཙང་ཆུ་དྭངས་
མ། ཁ་ཐུག་འཐུང་ཆོག་པ། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་ཉྱི་མ་རེ་ར་ེབཞྱིན་དུ་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་དུས་རབས་གསར་པའྱི་ཐོན་
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རས་གསར་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཤུགས་རནེ་ལ་བརྟེན་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཧ་ལས་པའྱི་སྦགས་བཙོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་དེར་ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་ན། ཐབས་ལམ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་དཀའ་
ལས་ཁག་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེསྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ག་པར་ཡོད་རེད་དང་གང་འད་འཚོལ་དགོས་རེད་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གནའ་སྔ་མ་ོསོལ་རྒྱུན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་ནས། ང་རང་ཚོའྱི་ཡབ་དང་མེས་པ་ོདག་
གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སལོ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་ད་ེབདག་པ་ོཡག་པ་ོརྒྱག་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཧ་ལས་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། 
དཔེར་ན། ང་ཚ་ོཆུང་དུས་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ཚོས་ག་ར་ེཟེར་གྱི་རེད་ཅ་ེན། མཚ་ོཞྱིག་ཡོད་ན་ད་ེགྱིང་ག་ེསར་རྒྱལ་པོའ་ིབླ་མཚ་ོ
རདེ་ཟེར་བ་འད་པ་ོདང་། ཤྱིང་ཞྱིག་ཡོད་ན་འདྱི་འབྲུག་མོའ་ིབླ་ ཤྱིང་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ། ར་ོགལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ནའང་ད་ེཨ་
ཁུ་ཁ་ོཐུང་གྱི་བླ་ར་ོརདེ་ཟརེ་བ་འད་པོ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ར་ཆ་ེམྱི་སྣའམ་སེམས་ནང་ཟབ་པ་ོཡོད་པའྱི་མྱི་སྣ་ད་ེདག་
དང་སར་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དཔེར་ན། ཤྱིང་བཅད་ན། གཉན་དང་
འགལ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་བ་འད་པ་ོདང་། ཆུ་དཀྲུག་ན་ཀླུ་དང་འགལ་འག་ོཡྱི་རདེ་ཟེར་བ་འད་པོ། ད་ེརྱིགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མང་
པ་ོཞྱིག་བེད་སདོ་བཏང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེམཐའ་མའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་འདུག དཔེར་ན། སྔོན་མ་ཨ་
རྱི་ཡྱིན་པ་ཡོད། འཛམ་བུ་གྱིང་གཏོར་བཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གོག་བརན་ཞྱིག་བཟོ་དུས། མཐའ་མ་དེར་ཚང་མ་ག་པར་ས་ོ
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ས་ཆར་ས་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་ད་ེཚ་ོདངོས་གནས་ཚུལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་
མའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ད་ེབོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལའང་ག་ོབར་སྤྲད་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག 
དཔེ་ཆ་བཞག་ན། རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སན་རོམ་རང་མོས་མཧ་བྷ་རཏ་ (महाभारत) ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། 
ཁོང་ཚོས་སུམ་རེན་ལྷའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ད་ེག་པར་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད་རེད། བོད་ལ་ངོས་འཛིན་གྱི་འདུག་ག ལྷ་ཚངས་པ་དང་། 
བརྒྱ་བྱྱིན། ལྷ་ཆནེ་པོའ་ིབཞུགས་ས་ད་ེབོད་ལ་ངོས་འཛནི་བྱདེ་ཀྱི་འདུག་ག ང་རང་ཚསོ་དངེ་སང་ལྷ་ཡུལ་ཞསེ་མང་པ་ོའཆད་
ཀྱི་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་སོལ་རྒྱུན་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ་ལྷ་ཡུལ་ད་ེབོད་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདང་ད་ེལ་སོགས་པར་ང་རང་
ཚསོ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། དཔྱད་ཞྱིབ། བརན་ཐུང་བཟསོ་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མང་ཚགོས་ལའང་ང་ོསྤྲདོ་བྱདེ་དགོས་པ་ཧ་ལས་གལ་
ཆ་ེབ་འདུག རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་རྱིགས་བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོབ་ཞྱིག་ཧྱིན་དྷུའྱི་ཆོས་བྱེད་མཁན་ཡྱིན་དུས། ཧྱིན་དྷུ་ཚོས་བོད་འདྱི་ལྷའྱི་ཞྱིང་
ཁམས་སམ་ཁ་ོཚོའྱི་སྟོན་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས། དེར་འབྱརོ་བ་ཙམ་གྱིས་ཐགོ་གོལ་དང་། རང་གོལ། མཐོང་གོལ་ཟེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། ད་ེའད་བའྱི་བསམ་བླ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས་ང་རང་ཚོས་བརན་ཐུང་འད་མྱི་འད་བཟོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ང་ོསྤྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེལའང་ཡར་རྒྱས་གངོ་འཕལེ་གྱི་ནུས་པ་དའེང་ཡངོ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ལ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མེད་པ། རང་བྱུང་གྱི་སན་སྣའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་གྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ལྷག་པར་དུ་མཐ་ོསང་ལ་གནས་པའྱི་གཡག་ལ་སོགས་པའྱི་
སེམས་ཅན་རྱིགས་མྱི་འད་བ་གངས་ཀ་ག་ཚ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོལའང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
སང་ལ་སལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ལ་སོགས་པ། རྱི་སེས་སགོ་ཆགས་སྲུང་སབོ་ཚོགས་
པ་ལ་སགོས་པར་ང་ོསྤྲོད་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་བོད་ལའང་དམྱིགས་བསལ་ཆ་ེམཐངོ་ཞྱིག་དང་། བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁརོ་
ཡུག་ལའང་དམྱིགས་བསལ་མཐོང་ཞྱིག་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོར་ཏོག་ཙམ་རྒྱབ་སོར་ཟེར་དགོས་ནའང་འད་འདུག ང་
ཚོས་བཤད་པ་ད་ེལའང་ནུས་པ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཐོན་སྱིད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་གཙ་ོབ་ོབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
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ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སུ་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་སང་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ནུས་ཤུགས་ཤྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞྱིས་
བཞུགས་ཚང་མའྱི་བསམ་པའྱི་དནོ་དང་ར་ེབའྱི་དནོ་ད་ེའགྲུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སྒྲལོ་མ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་སྒྲལོ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་རྒྱབ་སརོ་གཙང་མ་ཞུས་པ་
དང་ཆབས་ཅྱིག སྱིར་བཏང་ངའྱི་འཆད་འདོད་ཡོད་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང་། 
དུས་ཚོད་མང་པ་ོམ་ལནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ (Practical) རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངའྱི་བསམ་པར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་དུས་འགངས་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱི་རྱིགས་འདྱི་ར་བརླག་ཏུ་འག་ོ
རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སྐར་མ་རེར་ང་ཚ་ོམྱི་ར་ེང་ོར་ེནས་བོད་དོན་ཐོག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་སང་
ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ཞོགས་པ་ལངས་པ་དང་གདངོ་པ་མ་ཁྲུ་བའྱི་སྔནོ་ལ། ད་ེརྱིང་ངས་བོད་དནོ་ཐགོ་ག་ར་ེ
བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ཁོར་ཡུག་སང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག སྱིར་བཏང་བོད་ལ་ཁ་ཐུག་སོད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། སོ་སོའ་ིགནས་ས་དེར་ཡྱིན་ནའང་། མེ་ཏོག་ཡྱིན་དང་ ཤྱིང་སོང་། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཁོར་ཡུག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ནང་ཞྱིག་ལྟ་བུ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་
ནས་མཆེད་པའྱི་ནད་ཡམས་ཡྱིན་ནའང་། ལུང་པ་མྱི་འད་ཞྱིག་ལ་སོད་དགོས་ན་ (VISA) ཞུ་དགོས་རེད། ཚང་མ་བྱ་རྒྱུ་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ནད་ཡམས་འདྱི་ཉྱི་མ་དང་ (Second) འགའ་ཤས་ནང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ཁབ་པ་རེད། སྱིར་
བཏང་རྒྱ་མྱི་ང་ཚའོྱི་དག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་བོད་ད་ེང་ཚའོྱི་ལུང་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་སེབ་ཀྱི་འདུག ཚརོ་བ་
རྣ་ོཔ་ོཞྱིག་འདུག ངས་བསམས་ན་སྱི་འཐུས་ ༤༥ དང་། བཀའ་བློན་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་བཅས་ཚང་མ་
ཡོད་རདེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ ༤༥ ཡྱིས་རྒྱ་
གར་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་ངས་གང་འད་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་འདུག  
སུའྱི་མཉམ་དུ་མཇལ་ཁ་ཞུ་དགོས་རེད། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འདྱིང་དགསོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ས་གནས་ས་ོསོའ་ིདཔནོ་རྱིགས་
ཁག་རེད། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚ་ོཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན། 
ཡུལ་མྱི་ཚོར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ཡུལ་མྱི་ཚོར་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གསལ་བཀྲོལ་
བྱདེ་དགོས་པ། དཔེར་ན། བོད་གཞུང་ནས་མྱི་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་དེའྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་མ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ས་གནས་རང་གྱི་སྱི་འཐུས་དང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚསོ་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚ་ོང་ོཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་འཆམ་པ་ོབྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག བོད་དོན་དང་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ག་ར་ེཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འཆད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔརེ་ན། བྱང་ཤར་ཁུལ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཡོད་
རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚ་ོསང་ཉྱིན་གྱི་དཔོན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པ་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་
སོབ་གྲྭ་ཆནེ་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་རདེ། ཡུལ་མྱིའྱི་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་འཆམ་པ་ོབྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེནས་བདོ་དནོ་
ཐོག་བཤད་རྒྱུའང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ད་ེཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་
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ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (One act play) བརྒྱུད་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ཁོར་ཡུག་སང་ལམ་སང་ཤེས་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་
ལྟད་མ་ོའད་བཟོས་ཐུབ་ན། ངས་ཕན་རླབས་ཆནེ་པ་ོཡོད་རདེ་སམ། དབེ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དངེ་སང་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཞགོས་
པ་ཕག་ཚོད་ ༩ པ་ནས་ ༤ བར་དུ་དེབ་རང་རང་ལྟ་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (One act play) ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལའང་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་བོད་མྱི་ར་ེར་ེནས་བོད་དོན་
དང་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མང་ཆ་ེབས་དུས་ཚོད་མེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་གནང་གྱི་རདེ། བཀའ་བླནོ་
རྣམ་པ་ཚོས་གནང་གྱི་རེད། བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་ཁོང་ཚོས་སེལ་གྱི་རེད་ཟེར་ནས། ད་ེའདའྱི་འདུ་ཤེས་ཤྱིག་འདུག ད་ེརྱིང་ང་
ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་ (Live) འག་ོབསད་ཡོད་དུས། སྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་ངས་མྱི་མང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུར། འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་
ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། དུས་ཚདོ་གཏོང་དགོས་
མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ན། དགུན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་མང་པ་ོཡོད་རེད། དགུན་ཚོང་རྒྱག་མཁན་
ལུང་པ་འད་མྱིན་ལ་ཡོད་དུས། ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཐུག་གྱི་རེད། ཁོང་ཚོར་གོས་ལོག་ཅྱིག་བཙོང་བ་ཡྱིན་
ནའང་། དེ་རྒྱ་གར་ནས་ཐོན་པ་ (Product Made in India) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འོ་དེ་འདའང་ཞུ་ཆོག་གྱི་
རེད། ང་ཚོས་ (Made in China) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མེད། ག་ར་ེབྱས་ནས་ཟེར་ན། (Made in China) རྒྱ་ནག་གྱིས་
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཆུ་དང་ (Chemical) བེད་སོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་ཀང་དུས་ཚོད་གཏོང་དགོས་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚ་ོམར་ཐོན་དགོས་མ་རེད། མ་འོངས་
པར་ཡུལ་མྱི་ད་ེཚ་ོབོད་ལ་སདོ་དགསོ་ཆགས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ (मानसरोवर) དང་ (कैलाश पववत) ལ་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆོག་གྱི་རེད། ལམ་ཁར་ས་མཚམས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེལྟ་
བུའྱི་བར་ལན་ཞྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ (Practical) རང་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་
འབེལ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་རྒྱབ་སོར་དང་འབལེ་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་ལྟ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་འདྱིར་ "བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག" ཅེས་ཚིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག ང་ཚོའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་བཤད་སོལ་ལྟར་ན། ཕྱི་
སྣདོ་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་དང་། ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཟེར་ནས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ན་བོད་ད།ེ ད་ཡོད་རྒྱ་ནག་
གྱིས་དབང་བསྒྱུར་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྱིང་ཆེན་ལྔ་ལ་ཁབ་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོད་གནས་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེདག་ལ་ངས་བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་རབས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱབ་ཤྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
བོད་དང་སྔོན་མའྱི་བོད། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་ཚོའྱི་བག་ོགེང་གྱི་གཞྱི་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ས་དེ། 
གངས་རྱི་ར་བས་བསྐོར་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་འདྱིར། ཞེས་ནམ་རྒྱུན་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ལགས་ཀོག་བྱེད་བསད་པའྱི་ས་ཆ་ད་ེ
ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ལོར་བོད་ད་ེརྒྱ་མྱིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། བོད་མྱི་མེས་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྱིག་
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གཞུང་དང་། རྱིན་ཐང་། ཡུལ་སོལ་གམོས་གཤྱིས་ཐགོ་ནས་ཁརོ་ཡུག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་སྟངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོཁེར་གས་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་བདེན་པ་རེད། རྱི་མང་ཆེ་བར་གནས་རྱི་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད། མཚ་ོམང་ཆ་ེབ་བླ་མཚ་ོརེད། སྒྲོལ་མ་མཚ་ོདང་ལྷ་མོའ་ིབླ་མཚ་ོཟརེ་བ་ལ་སོགས་པ། མཚ་ོསྔོན་པ་ོལ་ཡྱིན་
ན་ར་ེབཙུན་སྒྲོལ་མའྱི་མཚ་ོཡྱིན་པ། བོད་ནང་དུ་མཚ་ོཡོད་ནའང་རདེ། རྱི་ཡོད་ནའང་། གངས་ཏྱི་སེའམ་གངས་རྱིན་པ་ོཆ་ེནས་
བཟུང་སྟ།ེ ཁམས་ཕགོས་ལ་ཁ་བ་དཀར་པ་ོསོགས་རྒྱལ་རངོ་ལ་ཡདོ་རདེ། རྱི་ཆ་ེཚད་ལ་མྱིང་ར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། གནས་རྱི་
ར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེང་ཚོའྱི་སལོ་རྒྱུན་གྱི་བསམ་བླ་ོཁེར་ས་ོད་ེརདེ། ཁརོ་ཡུག་ད་ེཇྱི་ཙམ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། ཁརོ་ཡུག་
ལ་སོད་མཁན་གྱི་འག་ོབ་གསོན་པོ། སྨྲ་ཤེས་དོན་གོ་བའྱི་འགོ་བ་མྱི། རམ་ཟན་བོད་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་བརྱི་ས་དང་གུས་
ཞབས་བྱདེ་ས་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏགོས། འདོད་རྔམས་དང་ལོངས་སོད་བྱདེ་ས། བཟའ་རྒྱུ་དང་སྐོག་
རྒྱུ། སྔོག་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེཡོད་མ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོབརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་ནས་བཟ་ོལས་འདྱི་དར་
ནས་ཁོར་ཡུག་ད་ེལོངས་སོད་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཤྱིང་ཡྱིན་ནའང་གཅོད་འབེག་བྱ་རྒྱུ། ས་འོག་གྱི་གཏེར་ཁ་ཡྱིན་ནའང་སྔོག་རྒྱུ། 
འདདོ་རྔམས་ཅན་གྱི་མ་རའྱི་བདག་པ་ོད་ེཚསོ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ནས། ཁོར་ཡུག་ད་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཁང་ཚབ་ཤྱིང་གྱི་གཏེར་
ནོར་འད་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག་ག ད་ེནས་ཡར་རྒྱས་དེར་ཁ་གྱུར་ནས་རྒྱ་མྱིས་དེང་སང་ནུབ་
ཕགོས་པ་དང་སྔནོ་མ་ (Africa) ད་ེདག་ལ་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཁརོ་ཡུག་ལ་ལྟ་སྟངས་དའེང་ཤྱིང་ཡྱིན་ན་གཅད་རྒྱུ་དང་། གཏེར་
ཁ་ཡྱིན་ན་བསྔོག་རྒྱུ། འག་ོབ་མྱིའྱི་འདོད་རྔམས་ད་ེཁངེས་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་དངོས་རས་འད་མྱི་འད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག (Chemical) རེད། དེར་བརྟེན་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕགོ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཡར་རྒྱས་ (Develop Concept) འདུ་ཤེས་འདྱིའྱི་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོཡོང་
དང་ཡོང་བཞྱིན་པ་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་དབང་བསྒྱུར་བྱས་ནས་བོད་ད་ེདམག་སར་གྱུར་བ་ད་ེབོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་རེད། རྒྱ་གར་
རདེ། ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ་རེད། ཚང་མའྱི་སྲུང་སོབ་དང་བད་ེའཇགས་ལ་བླ་ོའཚབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ལྷག་པར་
དུ་བོད་ནང་ལ་བད་ེསྲུང་ག་ོམཚོན་འཇོག་སའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཡོད་པ་དང་། རྡུལ་ཕན་གོ་མཚོན་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེའྱི་
ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་གཙང་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་སྦགས་བཙགོ་ཕྱིན་པ། འབགོ་པ་ཕྱུག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག ར་ལུག་དང་གཡག་ལ་
སོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདས་གོངས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། ཞྱིང་པར་སྟོན་ཐོག་ཏག་ཏག་མ་ཡོང་བ་ལ་སོགས་པ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་འདྱི་ (Militarization) ཆགས་རྒྱུའྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་ཐབས་བྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ས་ཆ་
ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཏེ། ཤར་ཨ་ེཤེ་ཡ་དབང་བསྒྱུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བོད་བཟུང་བ་ཡྱིན་ན་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
རདེ། སྔནོ་མའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་དརེ་རྟནེ་ནས་ང་ཚོའྱི་གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཙ་ོབོ་བྱས་ནས་ལྷོ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་བོད་དེ། 
༸སབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ཨ་རྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་ད་ེརྒྱ་དཀར་ནག་
བར་ལ་དམག་ས་མེད་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ལྟྱི་གནས་ (Buffer zone) རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ནའང་རེད། རང་སོང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
རདེ། ད་ེའདའྱི་ཆབ་སྱིད་གནས་བབ་ཡོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་གངེ་བཞྱིན་པའྱི་ཛ་དག་རདེ་ཟེར་བ་ད།ེ ཛ་དག་མེད་པ་
ཆགས་རྒྱུའྱི་ (Sustainable) རྒྱུན་རྱིང་པོ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ (Ecological) ཁོར་ཡུག་འཚམ་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུ་དང་གནས་བབ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ། མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་གེང་སྟངས་དེ། 
དམག་ས་གྱུར་བ་དརེ་ང་ཚསོ་གནནོ་ ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
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ད་ེནས་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་འདོད་རྔམ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ཚོང་ལས་དང་། དབང་
བསྒྱུར་གྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོརྒྱ་མྱིའྱི་དབང་བསྒྱུར་འོག་ལ་ཡོད་དུས་
གཏེར་ཁ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སྔོག་འདོན་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་མ་ཐུབ་ནའང་། ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕོག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ 
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་སན་ཐ་ོབཏོན་པ་དེ་དག་དུས་ཐོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིསྱིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་བྱེད་མཁན་གྱི་གོས་ཚོགས་དང་། གཞུང་དེ་དག་ལ་གཏང་རྒྱུ་དེ། འདས་པའྱི་ལོ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པའྱི་ངསོ་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་དེར་རསེ་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྟངས་དེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཡང་
ར་ེརེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྟངས་ད་ེའཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་ཆའྱི་གནས་བབས་ཆ་ནས་ང་ཚོར་ཐོབ་ཐང་
རག་བཞག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མ་རདེ། རང་བྱུང་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་ཆགས་སྟངས་སང་ནས་བོད་འདྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་ཡང་ར་ེརདེ་
ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚོས་བོད་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་རདེ་ཟེར་བ་
དེའང་ང་ཚོས་བཟོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༧༠ ནང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གྱི་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ལུགས་ཡྱིན་སྟངས། བྱང་གྱི་སྣ་ེམ་ོདང་ 
(Antarctica) གཉྱིས་པ། གསུམ་པ་ད་ེགོང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། འཁགས་རོམ་དང་གཙང་པོའ་ིའབྱུང་གནས་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ལུགས་ཡྱིན་སྟངས། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཡས་མས་ནང་ཧྤ་རན་སྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ 
(Francois Mitterrand) གྱི་ལྷ་ལྕམ་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཐེབས་ར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

(France Liberte) དེས་སན་ཐ་ོཞྱིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ལ་ོརབས་བརྒྱད་ཅུའྱི་མཇུག་ད་ེབར་རེད། དེས་ག་ར་ེགསུངས་
ཡོད་རེད་ཟརེ་ན། མ་འངོས་ལུང་སྟནོ་ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་རེད། མ་འངོས་པར་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། 
ཆུའྱི་སང་ནས་ལང་གྱི་རདེ། འཐུང་ཆུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ལང་གྱི་རདེ། དེང་སང་རྒྱལ་སྱི་རདེ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་
ཀྱིས་ག་ོསྒྲྱིག་འོག་ལ་འཛམ་གྱིང་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་ཚོགས་པ་རེད། མང་ཆ་ེབས་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེ
ཟརེ་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། མ་འོངས་པར་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཚ་དདོ་རྒྱས་ནས་ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འཁགས་རོམ་ད་ེཚ་ོདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མགོགས་པ་ོབཞུར་གྱི་འདུག དེས་རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ད་ེཡར་རྒྱས་ནས་
མཚ་ོགྱིང་ན་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་མཚོའྱི་འོག་ལ་འཐྱིམ་པའྱི་ཉནེ་ཁར་སེབ་ཀྱི་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་ན་མ་འངོས་
པར་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱིས་སབས་བཅོལ་གྱི་མྱི་འབོར་ས་ཡ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་རདེ། གཞྱི་རྒྱ་
ཆ་ེས་ནས་བཀའ་མོལ་འདྱི་གསུང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་གནང་
སོང་། འདྱིར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩ གསུངས་འདུག ད་ེཚ་ོངས་མྱི་ཤེས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་ (1/4 of 

World Population) བོད་ནས་ཡོང་བའྱི་གཙང་པོ་དེ་ཚོར་ཐད་ཀར་འཆྱི་གསོན་གྱི་འཐུང་ཆུ་ཞྱིག་ལ། སྱི་ཚོགས་དང་
དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་ས་ད་ེཆུའྱི་འགམ་ལ་ཆགས་རེད་ཟེར་བ་ད་ེཡོངས་གགས་རེད། ད་ེའད་སོང་
ཙང་བོད་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྟངས་འདྱི་རྒྱ་གར་རེད། རྒྱ་ནག་རེད། ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་ཉྱི་མ་ོཡར་
ལངས་ནས་བཟུང་སྟེ། དགོང་མ་ོམར་མ་ཉལ་བར་དུ་འཐུང་རྒྱུའྱི་ཆུ་ད་ེབོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེའད་སོང་
ཙང། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། (French) ནང་ལ་ཡྱིན་ན་ (Mekong 

Convention) ཟེར་གྱི་རེད། ར་ཆུའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཡོད་
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རེད། འདྱིར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་དུས་ཐོག་སོན་ཐ་ོརབ་དང་རྱིམ་པ་ཕར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད།  
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རྒྱ་མྱིས་ལས་ཀ་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། གོས་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྔོན་མ་
བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ངས་དན་གསོའ་ིཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་མྱི་འབོར་ད་ེཞྱིང་འབོག་གཉྱིས་ལས་འདསེ་པའྱི་
མྱི་འབོར་ཞྱིག་རེད། ཚོང་པའྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ཡོད་རེད་དེ། དམའ་པ་ོརེད། དེང་སང་རྒྱ་མྱིས་འབོག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གོང་ས་ེ
ཅན་ལ་གྱུར་ནས་སྱི་ཚོགས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་གོང་གསེབ་གསར་པ་ད་ེའདར་བཏང་ནས། འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་དང་། དཔལ་
འབྱོར་མདུན་ལམ་ཟེར་བ་མ་གཏོགས། མྱི་གང་ཚང་རྒྱ་ནག་གྱི་སོབ་གས་ོལ་མ་ལྟོས་ན་འཚ་ོམྱི་ཐུབ་པ། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་གཏོར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། འདྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་མེས་པ་ོཚོའྱི་ལ་ོསྟོང་ཕག་མང་པོའ་ིཆོས་ལུགས་
ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཏོར་རྒྱར་དམྱིགས་ནས། འབོག་པ་ད་ེཚོར་གཞྱིས་གོང་དུ་སོ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། དངོས་གནས་དང་
གནས་ང་ཚོས་བླ་ོའཚབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོའྱི་མྱི་རྱིགས་སེབ་གསོད་དང་། མྱི་རྱིགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་རདེ། འདྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཏན་ཏན་འབལེ་བ་ཡོད་རདེ། ཡང་བོད་ལ་ཞྱིང་ཁ་མང་པ་ོ
ཞེ་དག་ཡོད་རེད། ཞྱིང་པའྱི་མྱི་འབོར་ཚོར་འཚ་ོབའྱི་རང་མགོ་མྱི་ཐོན་པ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚེར་མ་ལྡེབ་ལས་ཀྱི་རྒྱ་མྱིའྱི་སྱིད་
ཇུས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གང་རདེ་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་ོསོར་བོད་ཟརེ་བའྱི་ལུང་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ། 
མག་ོབཀག་བཀག་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་རམ་པ་ཟ་མཁན་ཡྱིན། བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་འཚ་ོབ་རང་སོང་ཡོད་པའྱི་
རྟགས་གསལ་བྱས་ནས། སྔོན་མ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་ཆེན་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་རང་ཁ་གས་ོརྒྱུའྱི་དཔལ་འབྱོར་
ཞྱིག་ང་ཚོར་ཡོད་རདེ། རྒྱ་མྱིས་ག་ལེར་ད་ེདག་ར་གཏོར་བཏང་ནས་ཞྱིང་ཁ་གང་ཚང་ལ་ཤྱིང་སངོ་འདབེས་ལས་དང་ཚེར་མ་
འདབེས་ལས། རྒྱ་མྱིའྱི་སོབ་གས་ོལ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་ནས་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱེད་པའྱི་འབྲུ་རྱིགས་ལ་
བརྟེན་ནས་འཚ་ོབ་རལོ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ངན་པ་བཏྱིང་པ་ད།ེ བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་རང་བྱུང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་
རྟེན་ལ་ད་ོལོག་བྱ་རྒྱུ་རེད་ལ། ནང་བཅུད། ད་ེན་གནས་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ལའང་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ། ད་ེ
རྱིང་བགོ་གེང་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་དན་གསོ་གཏང་རྒྱུ་དང་། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ནས་ཡྱིན་
ནའང་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་རདེ། མ་འོངས་པར་ (Focus) རྱིག་པ་འགྱིམ་ས་ཆགས་ཀྱི་རདེ་སམ།  
 གཞན་དག་ག་ར་ེཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། བོད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གཞྱི་ར་འཛིན་ས་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེརདེ། ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ས་ཡ་ ༢༌༥ དང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ས་ཡ་ ༢༌༨ ཟརེ་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབུམ་ལྔ་
དྲུག ཁ་ཤས་ཀྱིས་འབུམ་ ༨ ཟེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ས་ཆ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་མེས་པ་ོརྣམས་ཀྱིས་བཟུང་བ་དེ། ད་ལྟ་ཡོད་པའྱི་ས་
ཆ་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ནུབ་ཕོགས་ལ་བོད་དོན་དང་བོད་ང་ོསྤྲོད་བྱེད་དུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བོད་ཟེར་ན། 
ཤར་ཕོགས་ན་ཡོད་པའྱི་རྱི་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ན་ཡདོ་པའྱི་གོང་གསབེ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་ད་ེའདུག ངས་ཧྤ་རན་སྱིའྱི་
ད་ཡདོ་ཀྱི་ས་ཁ་ལ་མཚནོ་ན། ད་ེའད་ལྔ་ཡོད་རདེ་ཟེར་དུས། གཞྱི་ནས་ཁ་ོཚསོ་བདོ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་
སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཤར་ཨ་ེཤ་ེཡ་ནང་དུ་གཙང་པ་ོམང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆུ་བ་ོ
གལ་ཆ་ེ ཤོས་དང་རྱིང་ཤོས་བཅུ་ལྷག་བོད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་གལ་ཆེན་པ་རེད། ད་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེའད་སོང་ཙང་། 
༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༡ ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། (Stake holders) དེ་རྒྱ་གར་ཆགས་བསད་ཡོད་
རདེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྱིགས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་
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གྱི་གནད་དོན་ད་ེཁོར་ཡུག་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གོ་བར་ཞྱིག་འཕོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་ལས་བརྒལ་
བའྱི་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། བཟ་ོལས་གཉེར་བར་བརྟེན་ནས་རས་སོར་འད་མྱི་འད་བེད་སདོ་བཏང་ནས། གཙང་པ་ོསྦག་
བཙོག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་། བལ་ཡུལ། བྷང་ལ་ད་ེཤྱི། བྷར་མ་ (Myanmar) ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤ་ེ
ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་མ་འོངས་པར་འཐུང་ཆུའྱི་བད་ེའཇགས་ལ་ཡྱིན་ནའང་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ག་ོབར་ཞྱིག་
འཕོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་རག་རྒྱུ། ད་ོསྣང་གསར་པ་ཡོང་རྒྱུར་ངས་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་
ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་དེ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་
འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཐགོ་བག་ོགེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་
གཞུང་འབལེ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་། འདྱི་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་ངས་ཏགོ་
ཙམ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་འདྱི་བོད་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༨ 
ཆ་ཚང་ལ་ཐད་ཀར་གྱི་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད།ེ འཛམ་གྱིང་སའྱི་ག་ོལ་འདྱི་ནང་
གཅྱིག་ནང་བཞྱིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཕག་ལས་ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་
དེས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ད་ོཕོག་དང་། ཁད་པར་འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དམྱིགས་བསལ་
རླུང་དང་། ཆུ་ད་ེཚ་ོམྱི་ཚང་མས་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འདྱི་ཁ་ོཚོའྱི་དཀའ་ངལ་རེད་ཟེར་ནས་ཕར་
བཞག་པ་དང་། འདྱི་ང་ཚོར་འབེལ་བ་མེད་ཟེར་བའྱི་མཐའ་མཚམས་འད་པོ་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་
དམྱིགས་བསལ་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་ཐགོ་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་
ནང་ར་ོསོལ་སྔགོ་འདནོ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་པུས་ར་ོ
སོལ་མང་བ་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Coal Mining 

Infrastructure)  ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལས་ལྡབ་གསུམ་ར་ོསོལ་སྔགོ་འདནོ་མང་བ་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། ར་ོ
སོལ་སྔོག་འདནོ་རནེ་པས་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་སནོ་ཚབས་ཆནེ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག (Fossil Fuel) ཞུ་ཡྱི་རེད། ད་ེཚ་ོདང་ར་ོསོལ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ར་ོསོལ་སྔོག་འདོན་དེས་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྡབ་ལོག་
གནོད་སོན་ཆ་ེབ་ཡོད་རདེ། ར་ོསོལ་འདནོ་སྟངས་ནས་མཐའ་མར་བེད་སོད་གཏངོ་དུས་ཀྱི་བར་དུ། ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོན་
ཧ་ཅང་ཚབས་ཆནེ་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་བེད་སོད་མང་ཤོས་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གྱིས་སོ་སོའ་ིཁོར་ཡུག་དང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུའང་། ང་ཚོས་
དུས་རྒྱུན་དུ་ "རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག" འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
པར་མཐུན་རེན་སོར་གྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། དོན་དམ་པར་ (Fossil Fuel) ཚུར་བསྡུ་ཐབས་དང་། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་ (Natural Liquid Gas) ཆུའྱི་རས་ཀྱིས་མ་ེབེད་སོད་གཏང་རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འདྱི་རྱིགས་ཆ་
ཚང་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་ག་ར་ེབྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགོས་པའྱི་གཞུང་གྱིས་མྱི་མང་ལ་མག་ོསྐོར་གཏང་
རྒྱུ། རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཟརེ་བ་མ་གཏགོས། ཁརོ་ཡུག་ཐད་གང་ཡང་འཆད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་ཡར་
རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་བགངས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆ་ཚང་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔརེ་ན། (Indonesia) འད་
པ་ོཆ་བཞག་ན། ལུང་པ་ད་ེམག་ོམཇུག་མེད་པ་ཞྱིག་བཟསོ་བཞག་ཡོད་རདེ། རྒྱ་མྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཐགོ་ནས་ད་ེའད་
རང་རང་བྱས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ (Serbia) དང་། (Yemen) ལུང་པ་ད་ེཚོར་ (Yamla Area) སྣུམ་
ཐོག་འགོ་སོང་ཞེ་དག་མང་པ་ོབཏང་ནས། རྒྱུད་གཅྱིག་ལམ་གཅྱིག་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྣུམ་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཆ་
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ཚང་རྒྱ་ནག་ལ་ཚུར་འཐེན་གཞག་རྒྱུ། ད་ེའད་རང་རང་གྱི་སྱིད་ཇུས་བཏང་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་
འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་བོད་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། རྒྱ་མྱིས་རས་ཆ་རྱིགས་བེད་སོད་རྒྱ་ཆེ་ཤོས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་
སརོ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཚང་མར་འདྱིས་གནདོ་གཅྱིག་མཚུངས་སལེ་གྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚ་ོ
ཚང་མའྱི་ལྟ་སྟངས་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་འདྱི་གནས་མཐའ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
(Third Pole) ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནང་གྱི་གངས་རྱི་དང་། འཁགས་རོམ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ངས་སྣོན་པ་
ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཏན་འཇགས་འཁགས་རམོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (Permafrost)  གངས་རྱིའྱི་འོག་ལ་
གངས་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་འགོ་ལ་ས་ཡདོ་རདེ། སའྱི་འགོ་ལ་ད་དུང་འཁགས་པ་ཆནེ་པ་ོད་ེའད་ལྷག་བསད་ཡདོ་རདེ། བོད་ཀྱི་ས་
ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡྱིན་དུས། ས་ནག་པ་ོཡོད་རེད། ཉྱི་མའྱི་དོད་ཀྱིས་གངས་དང་ས་འོག་གྱི་གངས་ད་ེཚ་ོམར་བཞུ་དུས། ས་
ནག་པོའ་ིནང་ལ་ (Carbon Dioxide) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ནག་རས་ཀྱི་རླུང་མང་པ་ོཞེ་དག་ཉྱི་མ་དང་ཐད་
ཀར་ཁེལ་ནས་གནམ་ལ་འགོ་དུས། འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་ཚ་དོད་ཆ་ེརུ་བཏང་ནས་ཧ་ཅང་གནོད་སོན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ས་བདོ་ལ་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐགོ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁོར་ཡུག་གནོད་སོན་མྱི་ཡོང་སད་ར་ོསོལ་རྱིགས་བེད་སོད་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནོན་ཤུགས་ཡོད་པ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་རྒྱ་མྱི་གཞུང་གྱིས་ཆུར་ཆུ་རགས་མང་པ་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིཆུ་
རགས་སོགས་ཆུ་བེད་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང། ཆུའྱི་འགོ་སྟངས་སྒྲྱིག་གཞྱི་ཚང་མར་ཡ་མེད་བཏང་ནས་ཆུ་རགས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
བརྒྱབ་པ་དང་། ད་ེནས་ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོར་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་པ། རྒྱ་གར་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བྱེད་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ང་ཚོས་ད་ོསྣང་བྱས་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་མཁས་དབང་དང་། ཞྱིབ་
འཇུག་ཚགོས་པ་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་སན་ཐ་ོལ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་ཚོས་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་བོད་དོན་
ཐགོ་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་གྱི་ཡོད་དུས། ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་
ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སརོ་རག་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༦ ཡོད། ད་དུང་ ༡༩ ལྷག་བསད་ཡོད། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་
རྒྱུ་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་སབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འདྱིར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་བསྣམས་ཕབེས་པའྱི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆདོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ། འདྱི་འད་ཞྱིག་
བསྣམས་ཕབེས་པར་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་ད་ེཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤྱིག་དང་། ང་ཚོས་བྱས་ན་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་རེད། ཁོར་ཡུག་ཟེར་དུས་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་གནད་དོན་མ་ཡྱིན་པར། སོག་ལྡན་སེ་འགོ་
ཡོངས་ཀྱི་འཚ་ོགནས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཧ་ལས་པའྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོདང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག 
ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་འཆད་དུས་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་སལེ་མ་མོང་བ་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་ག་ོ
རྟགོས་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་གས་སུ་བོད་
གངས་ཅན་ལོངས་འདྱི་སྔ་ཤོས་གས་ཡྱིན་གྱི་རེད་མ་གཏོགས། རེས་ཤོས་གས་ ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཆསོ་བརྒྱུད་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་མཁས་གྲུབ་གཉྱིས་ལྡན་གྱི་སསེ་ཆནེ་
མང་པོས་ཁོར་ཡུག་དོན་དག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་། ལགས་རོམ་གནང་སྟངས། ལམ་སྟོན་བྱེད་སྟངས་སོགས་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་རྒྱལ་སྱིས་བཤད་པ་
ནང་བཞྱིན་ཤྱིང་གཅོད་རུང་གྱི་མ་རེད། ཆུ་གཅོད་རུང་གྱི་མ་རེད། གཅྱིག་གཅྱིག་ཆོག་གྱི་མ་རེད། གཉྱིས་གཉྱིས་ཆོག་གྱི་མ་
རེད་ཟེར་བསད་པ་མ་ཡྱིན་པར། སོབ་གསོ་རྒྱག་སྟངས་དེའང་མཚོ་དང་མཚེའུ། ས་རོ། རྱི་བག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྱི་ཤྱིང་
ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་སྲུང་སོབ་བྱདེ་དགོས་པ། ད་ེལྟར་སྲུང་སོབ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ལྷ་ཀླུ་གནས་
གསུམ་ལ་སོགས་པར་ཕོག་ཐུག་ཤོར་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཚོར་ཕོག་ཐུག་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་བྱེད་སོ་རྣམ་
གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སོབ་གསོ་བརྒྱབ་ནས། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཡར་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ ཤྱིག་རེད། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་ཐོག་སོབ་གས་ོདང་སོབ་སོང་གང་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕ་མེས་
ཡང་མེས་ནས་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་འབྱར་ནས། སལོ་རྒྱུན་གྱི་གོམས་གཤྱིས་འབྱར་ནས་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་
པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁེད་རང་ཚ་ོརྱིའྱི་སང་ལ་འག་ོདུས་མ་ེཏོག་གང་བྱུང་མང་བྱུང་དགོག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། ཤྱིང་གཅག་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རདེ། ཆུ་བསྔགོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལམ་སྟནོ་བྱས་ནས་དང་ཕ་མེས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་འདྱིར་ཁོར་ཡུག་གྱི་གོ་རྟོགས་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་སོབ་གསོ་མེད་པ་
ཞྱིག་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དནོ་དག་གཅྱིག་ད་ེཡྱིན།  
དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐགོ་
ནས་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེའྱི་ནང་དུ་མཐོང་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཆུ་ཡྱིན་ན་གཙང་པ་ོད་ེའད་བཏུང་མ་ཐུབ་པ་དང་། ནགས་ཚལ་ཁརོ་ཡུག་ལ་སོགས་པར་ད་ོཕགོ་ཞ་ེདག་ཕྱིན་ནས། སོག་ལྡན་
གྱི་ས་ེའག་ོཕར་བཞག་ནས། འག་ོབ་མྱིའྱི་འཚ་ོགནས་བྱ་རྒྱུ་ལའང་དཀའ་ངལ་ཆནེ་པ་ོའཕད་ཡངོ་རྒྱུའྱི་དུས་སྐབས་ད་ེའད་ཞྱིག་
སེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་རེར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ལམ་ཁ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། 
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁ་གཡར་ནས། རྱི་བསྔོག་རྒྱུ་དང་། བག་གཏོར་རྒྱུ། ཆུ་དཀྲུག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
སེལ་ནས། ཡུལ་དངོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་སེམས་པ་མ་བཟོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། ད་ེའད་ཧ་ལས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ས་ོཔ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་གཞོན་
སསེ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལ་གཙང་པ་ོདང་མཚ་ོགཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ། ད་ེག་ནང་
བཞྱིན་ཁརོ་ཡུག་གཙང་ས་བྱ་རྒྱུ་སད་གད་སྱིགས་བསྡུ་རུབ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡདོ་རདེ། 
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བྱས་ཙང་ད་ེཚརོ་སེམས་གཏྱིང་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་པ་དང་། སེམས་གཏྱིང་ནས་གུས་བཀུར་ཞུ་དགསོ་པ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་རྱིང་ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ནས་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཆུ་དང་
འཁགས་རོམ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཡྱིན་པ། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཆུ་དང་འཁགས་རོམ་ལ་བརྟནེ་ནས་འག་ོབ་མྱི་མང་
པ་ོཞྱིག་འཚ་ོགནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་འཚ་ོགནས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚོའྱི་གོ་སྐབས་
བཟུང་ནས་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་ད་ེརྒྱ་སེད་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེའཛནི་སོང་གྱི་
ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་སེད་གནང་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆནེ་མཐངོ་གྱི་
འདུག ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཤེས་མཁན་མ་རདེ་ད།ེ རླུང་འཕྱིན་དང་ལས་རྱིམ་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་ལ་ཉན་དུས། ཁརོ་
ཡུག་ཐོག་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ལས་མྱི་འདུག རླུང་འཕྱིན་ཡྱིན་ནའང་གཙོ་སོང་བྱེད་
མཁན་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་རདེ་འདུག འཆད་མཁན་ཡང་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་རདེ་འདུག ཕལ་ཆརེ་མེད་བསད་པའྱི་བཟ་ོའད་
ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ། སྱིངས་ཆ་དང་། ཨེ་ཤ་ེཡ་ཁུལ་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་
སལེ་མཁན་ཚོགས་ས་ེཁག་ནང་དུ་མང་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚའོྱི་ཁརོ་ཡུག་ཐོག་ག་ོ
རྟགོས་ཡོང་རྒྱུར། མྱི་སེད་སྱིང་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། གཞོན་སེས་
གང་མང་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་སོབ་སོང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ། སོབ་སོང་བྱ་རྒྱུ་ལས་ས་པ་ོཡོད་མ་རེད། ད་ེཚོར་མཐུན་རེན་སོར་དགོས་
རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རནེ་སར་ནས། གང་ལྟར་གང་མང་མང་གས་ོསོང་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག 
ད་ེའདའྱི་གས་ོསངོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཟེར་དུས། ས་ར།ོ རྱི་བག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། དཔེར་ན། དམོ་ཁ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡདོ་
རེད། བོད་ནང་ལ་མ་གཏོགས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་
འདུག བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉྱིན་ར་ེནས་ཉྱིན་རེར་གཏོར་བཤྱིག་ག་ར་ེའག་ོཡྱི་འདུག འདྱི་འད་ལ་སོགས་པའྱི་གནད་དོན་
མང་པོའ་ིཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཕལ་ཆརེ་
ཡོད་བསམས་བྱུང་། འདྱི་ངེས་པར་དུ་རྒྱ་སེད་བྱས་ནས། ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ག་ོརྟོགས་ཡོད་མཁན་གྱི་མྱི་སྣ་མང་ཙམ་གས་ོསོང་
བྱདེ་དགོས་འདུག ད་ེརྱིང་ང་ཚསོ་གོས་ཆདོ་འདྱི་འཇགོ་པའྱི་དགོས་དོན་གཙ་ོབ་ོདེ། ང་ཚསོ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་
གནད་དོན་ད་ེའདྱི་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་སྐོར་བ་བརྒྱབ་ནས་མང་པ་ོབཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། བཤད་རྒྱུ་མང་པ་ོ
ཡོད་རདེ་ད།ེ ང་ཚསོ་དནོ་དག་ཅྱིག་ལ་བབས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་མ་གཏོགས་འབབ་ས་མྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ནས། ཁོར་ཡུག་གྱི་མྱི་སྣ་མང་ཙམ་གསོ་སོང་བྱེད་ཐུབ་པར་
ཤུགས་རྒྱག་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་ 
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གོས་འཆར་ད་ེལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་དོན་གོས་ཆོད་ཁག་ ༥ འདུག ཁག་ལྔ་པོར་རྒྱབ་སོར་
ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཤོག་ལྷ་ེདང་པོའ་ིནང་དུ་ "འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩༌༦༩" བཀདོ་པ་ད་ེཏོག་ཙམ་
མཐ་ོདགས་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའྱི་
ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡྱིག་ཆ་བཀྲམ་རྒྱུས་མཚོན་པའྱི་ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་
གྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ རེད་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྐབས་རེར་ (1.6 Billion) དང་། 
སྐབས་རེར་ (1.9 Billion) གསུང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཚད་གཞྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བརྒྱ་ཆ་འདྱི་ཏོག་
ཙམ་མཐ་ོདགས་མེད་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་འདུག ཡྱིག་ཆ་འདྱི་ང་རང་ཚོ་གཅྱིག་པུས་ཉར་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རེད། མ་འོངས་
པར་འབེལ་ཡོད་ཚ་ོདང་། གང་སར་ཞུ་གཏུག་གྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཏགོ་ཙམ་མཐ་ོདགས་མེད་ན་བསམས་པ་ཞྱིག་
འདུག འདྱི་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན།  
ད་ེནང་བཞྱིན་གོང་དུ་གཞན་དག་ཚོས་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་སོང་། དའེྱི་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་
པ་སོང་ཙང་། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་ལ་དམ་འཛནི་བྱས་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན་པ་བྱས་པ་ཡྱིན།  
ས་ོསོའ་ིངོས་ནས་ག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཚ་དོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ 
ཡོངས་གགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚན་རྱིག་གྱི་མཁས་དབང་བརྒྱ་ཕག་མང་པོའ་ིདཔྱད་རམོ་ད་ེའད་མཇལ་མོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ནང་ལ་
བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་འག་ོསྟངས་འདྱི་ལ་དམ་འཛནི་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་སྲུང་སབོ་ཡག་པ་ོབྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་ཚ་དདོ་ད་ེ (Centigrade) ༡༌༥ བར་དུ་འག་ོཡྱི་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཐགོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ (Degree) 

༢ འག་ོཡྱི་རདེ་ཅེས་འཁདོ་འདུག བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཛ་དགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སྟངས་འདྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཚ་དདོ་
ལས་བོད་པའྱི་མཐ་ོསང་གྱི་ཚ་དོད་ད་ེཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་མང་པོས་གསུང་གྱི་འདུག ད་ེགསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱདེ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཐནོ་གྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་ད་ེཛ་དག་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་ཆགས་
བསད་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེང་རང་ཚོས་ལབ་མྱི་དགོས་པར། ཕྱི་མྱིས་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱས་པའྱི་ནང་ལའང་ད་ེའད་ཐནོ་གྱི་འདུག 
ད་ེནང་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལོར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚགོས་ཆནེ་གྱི་སྒྲུབ་ཐ་ོསན་ཐའོ་ིནང་ལའང་ད་ལྟའྱི་ཚ་དོད་ཀྱི་
འག་ོསྟངས་ད་ེལ་སྲུང་སབོ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དང་། བཀག་འགོག་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དུས་རབས་འདྱིའྱི་མཇུག་
ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁགས་རོམ་ཡོངས་རོགས་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད་འདུག ཚང་མ་བཞུ་འགོ་ཡྱི་རེད། དེའྱི་
སྐབས་སུ་ལྡོག་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སྟངས་དེ། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད། འག་ོབ་མྱི་
འཚ་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚའོང་སན་ཐ་ོནང་ལ་འགོད་ཡངོ་གྱི་འདུག  
བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ད་ེག་ར་ེཆགས་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་འདོད་རྔམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆ་
ནས། དཔལ་འབྱོར་གྱི་འདོད་རྔམ་ཤུགས་ཆེ་དགས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱིའྱི་རྱི་སེས་སོག་
ཆགས་ལ་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ། རྱི་རླུང་ར་ཚིག་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ས་ོས་ོརང་གྱི་འདདོ་པ་ལྟར་གྲུབ་ཐུབ་དགསོ་ཀྱི་
ཡོད་པ་ཞྱིག ད་ེའདའྱི་འདོད་རྔམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་བཤུ་གཞོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་
ཙང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་
རེད། ག་ཚོད་བར་དུ་སྔོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ག་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་ཚད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ཚད་འཛནི་ནམ་ཡང་མ་བྱས་ནས། ཁརོ་ཡུག་ལ་བརབ་གསྱིག་ཆ་ཚང་བཏང་བ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་ལ་ཚད་འཛནི་
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གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིའདོད་དོན་འགྲུབ་རྒྱུ། འདོད་རྔམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་ད་ེལ་ོར་ེནས་ལ་ོརེར་ཛ་དགས་པ་ོདང་། བོད་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
འདྱི། རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱིས་གཙོས་པའྱི་བོད་ཀྱི་གཙང་པ་ོཆ་ེཁག་བཅུ་ད་ེལ་ཆུ་རགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚོགས། 
ཆ་ེཆུང་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བརྒྱབ་པར་བརྟེན་ནས། ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པ། ས་རུད་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་ལ་ོལྟར་སྟོན་ཉེས་ཤོར་གྱི་ཡོད་རེད། སྟོན་ཉེས་ཤོར་བ་ད་ེཐུག་ས་ག་པར་
ཐུག་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་གྱི་བྱེད་ངན་ད་ེལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རེད། ས་ཆ་འགའ་ཤས་ལ་ས་རུད་ཡོང་བ་དེ། ཁ་ོཚོས་ཆུ་
མཛོད་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཟོས་པར་བརྟེན། སྐབས་ཤྱིག་ལ་ཆུ་མཛོད་ད་ེདག་འབ་སུ་མ་འདུས་པར་ཡར་སང་ལ་ལུད་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་གོད་ནས་གཤམ་འོག་གྱི་གོང་ཁེར་དང་། ས་ཁག་མང་པའོ་ིནང་ལ་འདྱིའྱི་གནདོ་སནོ་ཐབེས་བསད་
པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་ཛ་དགས་པ་ོཡོད་པ་དེར་བོད་མྱི་ཚསོ་གཞས་ཀྱི་ལམ་ནས་
ཁོར་ཡུག་ཉམ་ཆག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། རོམ་ཐོག་ནས་སེལ་བ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནང་
དུས། གོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། ད་ེཚོ་ཚང་མར་མྱིང་འདོགས་འད་མྱིན་བཏགས་ནས་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ། བཙོན་
འཇུག་བྱས་པ་མ་ཟད་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང། མཐའ་མར་བཙོན་ཁང་ག་པར་ཡོད་མེད་ཧ་མ་ག་ོཔའྱི་གནས་སྟངས་
བཟོས་བསད་པ་ད་ེདག སོ་སོའ་ིལུང་པ་འདྱི། ཕ་ཡུལ་གསེར་གྱི་གཞོངས་པ་འདྱི་ལ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་
སལེ་བ་དེར། མྱི་དཀར་པརོ་ཞྭ་ནག་པ་ོགཡོགས་ནས། མཐའ་མ་དརེ་གར་སོང་ཆ་མེད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། 
ང་ཚའོྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ད་ེདག་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཆནེ་པ་ོམོང་སྟངས་ད་ེཚ་ོབྱུང་བསད་ཡདོ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ད་
ལྟ་ང་ཚོས་འདྱིར་གོས་ཆོད་འཇོག་གྱི་ཡོད་རེད། རླབས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། གོས་ཆདོ་འདྱི་གོས་ཆོད་རང་ལ་མ་ལྷག་པ་བྱས་
ནས། ང་ཚོས་རྱིམ་བཞྱིན་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིག་ཆ་
འདྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སང་ལ་བསྒྱུར་ནས། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་གྱི་སྐད་ཡྱིག་སང་ལ་བསྒྱུར་ནས། འདྱི་ང་ཚོས་ཁེར་ནས་ཕྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ལམ་ཁ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གསལ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོར་ཡུག་གྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་
ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ལ་རོད་ལེན་བྱེད་མཁན། སྲུང་སོབ་བྱེད་མཁན་ལས་
འགུལ་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགོས་པ་ཚང་མར་ང་ཚའོྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་གཏུག་གང་
འད་ཞུ་དགོས་འདུག སེར་ས་ོསོས་ག་ར་ེབྱེད་དགསོ་འདུག གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ཚང་མར་ད་ེརྱིང་གོས་ཆོད་བཏོན་པ་འདྱི། འདྱི་འད་ཞྱིག་ང་ཚསོ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་ཕན་
ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་གོས་ཆདོ་གཅྱིག་པུར་ལྷག་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོས་ཚོར་བ་བཏོན་
པ་ཙམ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། འདྱིས་གྲུབ་འབས་ག་ར་ེཐོན་ཡོང་དང་མྱི་ཡོང་སང་ལ་ཏན་ཏན་རང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ནང་རྒྱ་མྱིའྱི་མཉམ་དུ་ཚངོ་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་རདེ། ཆུའྱི་ཐོག་ལ་ཚགོས་འདུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཆོད་གན་
འཇགོ་གྱི་ཡོད་རདེ། གན་ཡྱིག་ད་ེའད་འཇགོ་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ད་ེདང་། བོད་ཀྱི་ཆུ་འདྱི་འཛམ་བུ་
གྱིང་ནང་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསོལ་འདེབས་ཞུ་དགོས་རེད་བསམ་
གྱི་འདུག གང་སར་བསབས་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དརེ་སབོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ང་ཚསོ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་ད་ོསྣང་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་
རདེ། མ་འོངས་པར་རྒྱ་མྱི་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་
ལ་ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་རང་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཏན་ཏན་ཆགས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
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ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གོས་ཆདོ་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོབསྣམས་ཕབེས་
པར། ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས། 
  
སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲནོ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཕབེས་པ་དརེ་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱི་དང་ཆབས་ཅྱིག་ལྡབ་སོར་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པར་རྒྱབ་སོར་རྣམ་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།  
དང་པ་ོདེ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་དབར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པ་དངསོ་འབལེ་རདེ། དརེ་ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁོར་ཡུག་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དབར་འབལེ་བ་ཐད་ཀར་ཡོད་པ་དང་ད་ེགཉྱིས་བལ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རདེ།  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་འདྱི་དམག་སར་འགྱུར་བ་དེས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོན་ག་ཚོད་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་རདེ། ད་ེལའང་ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལས་འགུལ་སལེ་དགསོ་པ་དང་། ད་ལྟ་སེལ་བཞྱིན་པ་ད་ེལས་
ལྷག་ཅྱིག་སལེ་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདྱིའྱི་ཐོག་འཕར་མ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སྡུག་ཤོས་གཅྱིག་དེ། རྒྱ་མྱིས་གཏེར་ཁ་
སྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་གོམ་པ་སོས་རྒྱུ་གནད་འགག་མཐོང་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་ཧ་གོ་བར་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་མཁན་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་མང་པ་ོཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་
བཟ་ོགྲྭ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ད་ེཚ།ོ དཔརེ་ན། ཁ་ེན་ཌ་ལ་ཡོད་པའྱི་ (Continental Mining) ད་ེ
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཉོས་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ལ་གསེར་དང་ཟངས་ཀྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་
མཁན་གྱི་ (Company) ཆེ་ཤོས་ (China Gold) ད་ེཁེ་ན་ཌར་གནས་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་མྱིའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བཟོ་གྲྭའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ 
(Huatai Long) དང་། (Jinzhu, BYD) ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་མྱིའྱི་ (Company) རང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོའད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་རེད་དེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ེཚོས་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་མ་བྱེད་རང་བྱེད་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། (BYD) ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ལོན་ཌོན་ནང་ལ་ (Bus) ད་ེཚ་ོད་ེནས་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་ (Siemens, Thyssenkrupp, Kamenz, Metso) ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་  (Company) རེད། ད་ེཚ་ོ
ཟུང་སེལ་བྱས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཁ་ོཚོར་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་ོཚོས་བོད་ནང་དུ་
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གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགན་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེརྒྱ་ནག་གྱིས་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིའྱི་
བཟ་ོགྲྭ་ད་ེཚ་ོལའང་འགན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་སནོ་གང་འད་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕ་གྱིར་གནས་སོད་བྱེད་མཁན་བོད་མྱི་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རེད། མྱི་
འབོར་གནས་ས་ོབྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁོང་ཚོས་བྱ་སོད་དེས་
འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་ག་ཚོད་གནདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐགོ་ཁངོ་ཚསོ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་རདེ་ཟརེ་ནས་
གོས་ཆདོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འགོད་དགསོ་འདུག་སམ། 
ད་ེནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། [Environment Impact Assessment (EIA)] བཟ་ོགྲྭ་
ད་ེཚསོ་ལས་ཀ་འག་ོམ་འཛུགས་གོང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ད་ེའད་ཞྱིག་བྱདེ་དགོས་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་ (Apple) བཟ་ོགྲྭ། (Volvo) མ་ོཊ་བཟ་ོམཁན་གྱི་བཟ་ོགྲྭ། ད་ེཚོས་ཅ་ལག་ད་ེབཟ་ོའགོ་
བཙུགས་ནས་བཟོས་མ་ཚར་གྱི་བར་དུ་རྒྱུ་ཆ་ད་ེཚ་ོག་པར་ནས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སེབ་ས་ད་ེཚོས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ག་
བ་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཧ་ག་ོབའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཚད་འཛིན་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་
དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་སེམས་འཚབ་ཡོད་དུས། 
ང་ཚོར་སྱིངས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་། མང་གཙ་ོའཕལེ་རྒྱལ་སྟྱི་གནས་ཁང་། བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་གནང་ཚར་བ་ལས་གནང་རྒྱུ་བསད་པ་མང་པ་ོཡོད་དུས། ཚང་མར་འདྱིའྱི་སང་ལ་ཤུགས་སོན་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབལེ་ནས་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། ར་བའྱི་མང་ཆ་ེཞྱིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་། བསམ་ཚུལ། འབོད་བསྐུལ་གཅྱིག་
གྱུར་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་གྱི་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་གསབ་བྱ་རྒྱུའྱི་གནད་དནོ་གསུམ་ཞྱིག་ཡྱིན།  
གནད་དནོ་དང་པ་ོདེ། ར་བའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་བོད་ནང་ལ་རྒན་གཞོན་བར་གསུམ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་རབ་
དང་རྱིམ་པ་སྤྲད་པ་དང་། བཙནོ་ལ་ཡདོ་པ། ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཚསོ་མྱིང་སྨྲསོ་པ་དེར་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཟེར་ནས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག་ནང་ལ་ཁོར་
ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་དུས། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ས་གནས་གང་འད་
ཞྱིག་ལ་བཀག་ཉར་བྱདེ་ཡདོ་མདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



33 

སྱིར་བཏང་བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ད་ེབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ལས་བྱེད་རྣམ་
པས་གནང་གྱི་འདུག གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་རྒྱུན་ལས་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་བལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ལ། སྐབས་རརེ་ཟླ་བའྱི་སན་ཐ་ོའད་པ་ོཡང་བལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་། ཁོང་རྣམ་པ་
ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ས་ོསོའ་ིནུས་པ་ལྕོགས་ཚད་ཀྱི་ས་ོནས། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཚ་ོལ་ོཆུང་བ་རང་པ་
རདེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ནུས་པ་ལ་དཔགས་པའྱི་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འངོས་པར་ད་ེ
ལས་ལྷག་ཅྱིག ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་དུས། དཔྱད་གཞྱི་བྱེད་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་ནུས་པ་མ་
འདངས་བ་འད་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོད་ཀྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་སྐོར་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རགོས་གནང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ར་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེདང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་འགྱུར་ལྡོག་གཉྱིས་པ་ོདེ། སྱིར་བཏང་
བོད་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ཁབ་ཁོངས་སུ་བསྡུས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་
ཁོར་ཡུག་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁོར་ཡུག་ལ་གཞྱི་ར་ཐུག་སའམ་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་མཁན་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཡྱིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་རང་དབང་མ་སྤྲད་པའྱི་ཐོག་ནས། གནས་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་སྤུངས་དགོས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། སྱི་ཡོངས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཚ་དདོ་རྒྱས་སྟངས་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་
བཟ་ོགྲྭ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནད་སོན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཟོས་པ་མ་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་
སྱི་མཚུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རདེ། ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སབས་བཅལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། འཐབ་རདོ་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ཁོར་ཡུག་ཐོག་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཉེས་འགན་ཆ་ཚང་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ལ་བཞག་
ནས། བོད་ནང་ལ་རང་དབང་མེད་པ་དང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་མེད་པ། ཆསོ་དད་དང་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་འགོག་པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་
བརྟནེ་ནས་ང་ཚའོྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་སྟངས་ད་ེགཞྱི་རར་འཇགོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ར་
དོན་འཐབ་རོད་དང་། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱི་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་བསམས་པ་ཞྱིག་ངས་དན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ཆབ་སྱིད་ཐགོ་ནས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཅོམ་གཏོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ། གཙ་ོབ་ོགནད་དནོ་གསུམ་འད་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་
ནས། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཏེར་ཁ་སྔོག་གྱི་ཡོད་རེད། གཙང་ཆུ་ཚང་མ་འགོག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། 
བོད་ནང་དུ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་སོན་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ལ་བྱེད་ཉེན་ཐོག་འདས་པའྱི་བཙན་འབྱོལ་ནང་དུ་
བཏོན་པའྱི་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། དེར་ཁ་གསབ་འད་པ་ོག་ར་ེམཐོང་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། བཙན་བྱོལ་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་
བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བོད་དུ་ ཤྱིང་ནགས་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་
བསད་པ་མ་གཏགོས། དའེྱི་འབྱུང་ར་དེར་འཁྱིད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༥༩ སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བོད་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་ལ་ཤྱིང་ནགས་ད་ེཚ་ོབཅད་མྱི་ཆོག་
པ། རྱི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་ནས་བཞག་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་སེབས་ནས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གཏོར་
འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ སྔོན་ལ་མྱི་རབས་ག་ཚོད་ཀྱིས་ང་ཚོར་སྲུང་སོབ་བྱས་འདུག ཕ་མེས་ཡང་མེས་ཀྱིས་ད་ེ
དག་བདག་པ་ོགང་འད་བརྒྱབ་འདུག ད་ེཚ་ོལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ལ་མར་ཁྱིད་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ལ་ཏན་ཏན་འག་ོཡྱི་རེད་
དན་གྱི་འདུག   



34 

 གཉྱིས་པ་དེར། བོད་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་གྱི་འདུག གསེར་དང་ཟངས། ལྕགས་ལ་སོགས་པ་སྔོག་གྱི་འདུག་ཟེར་བའྱི་
དེབ་ག་རྒྱས་པ་ོའདུག ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་ས་དེར་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱེད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། ལྷ་ཀླུ་གཞྱི་བདག་
གནས་ས་རདེ་ཟེར་བ་དང་། ང་ཚའོྱི་གནས་རྱི་ཡྱིན་ཟེར་ས། ཁ་ོཚོས་བོད་ནང་དུ་བག་ཅྱིག་གཏརོ་ནའང་། བག་འདུག་ཟརེ་ནས་
གཏོར་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། གཏེར་ཁ་སྔགོ་ས་དའེང་ང་རང་ཚོའྱི་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་བཀག་བཞག་པ། ར་ཆནེ་པ་ོརྱིས་ས་འམ་
ཆསོ་ལུགས་ཀྱི་བག་ཆགས་དེའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་བརྱིས་བསད་སའྱི་རྱི་ད་ེཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། གནས་དརེ་དཔགས་
པའྱི་གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། ལྕགས་ཐོན་གྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔྱད་གཞྱི་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
སེར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཏོར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག གསེར་དང་། དངུལ། ཟངས། ལྕགས་ཟེར་བསད་པ་མ་གཏོགས། 
བོད་མད་ོདབུས་ཁམས་གསུམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་སར། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ སྔནོ་ལ་ང་ཚསོ་ར་ཆནེ་པ་ོབརྱི་ས་
དང་། གནས་རྱི་བརྱི་ས། ཡུལ་ལྷ་གཞྱི་བདག་གནས་ས། མྱི་རབས་ནས་མྱི་རབས་སེམས་ཀྱིས་བརྱི་བཀུར་བྱེད་སའྱི་ས་ཆ་
ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག ད་ེཚ་ོད་ལྟ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་རེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ད་ེཚ་ོསྔོན་གེང་ལ་སར་ནས་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གཙང་ཆུ་དགོག་རྒྱུ་ད་ེརེད། གཙང་ཆུ་བཀག་པ་དེ་ད་ནང་ཞོགས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་གངས་
ཅན་ལོངས་ལ་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོབཅུ་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱུག་ས་དེ། ད་ལྟ་ང་ཚོར་རང་དབང་མེད་པ་དང་ལག་པ་འཆང་མ་ཐུབ་པ་དེ། རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོད་ེལོངས་
སུ་སདོ་མཁན་ད།ེ རྒྱ་གར་དང་། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བལ་ཡུལ། བྷང་ལ་ད་ེཤྱི། བྷར་མ། ཐའ་ེལེནཌ། ལའ་ོསྱི། ཀམ་བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝ་ེཏྱི་
ནམ་བཅས་རེད། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པ་ོབེད་སོད་གཏོང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ད་ེཚོར་ཁོར་ཡུག་དང་ར་དོན་
འཐབ་རདོ་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསལེ་གྱི་ཡྱིན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚརོ་ང་ཚསོ་འགེལ་བརོད་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་
ཡྱིན། ང་ཚོས་དའེྱི་ཐོག་འཆར་གཞྱི་འདྱིང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་ནང་ཁུལ་ལ་
བགོ་གེང་བྱས་ནས་གོས་ཆོད་བཞག ད་ེནས་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕར་གཅྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་
ཟེར། གཅྱིག་གྱིས་ཚུར་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོའྱི་དབར་སྟོང་ཆ་ལྷག་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་མོང་ཚོར་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་སྔོན་མ་རེད། ཉ་ེཆར་རེད། རྒྱ་གར་
ནང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་བསྐུལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་ཁག་དང་། ལྡྱི་ལྱིར་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ལ་
བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ། འོ། དེར་སྟངོ་ཆ་ཞྱིག་འདུག ཡར་འགེང་དགསོ་ས་རེད་བསམས་པ་
འད་པ་ོཞྱིག་བྱུང་། དཔེར་ན། ར་བའྱི་ང་ཚོས་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། རྒྱ་གར་བྱང་
ཤར་ཕགོས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གྱི་འཐུས་མྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་བོད་ཀྱི་གཙང་ཆུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། གཙང་ཆུ་ད་ེརྒྱ་
གར་གྱི་མངའ་ས་ེད་ེཙམ་གྱི་བེད་སདོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་གཏེར་ཁ་བརྔོགས་པ་དང་། ཤྱིང་ནགས་
གཅོད་འབེག་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་བོད་ལ་སྱིད་པའྱི་གངས་རྒན་ད་ེཚ་ོརྱིམ་
པ་བཞྱིན་དུ་བཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མངའ་སེ་ད་ེདང་དེར་གཙང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་ནུས་པ་ག་ར་ེགདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་དང་པ་ོབོད་ཀྱི་ར་དོན་འཐབ་རོད་དང་
ཆབ་སྱིད་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེར་ལག་པ་འཆང་ནས་འཁྱིད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གལ་སྱིད་ལས་འགུལ་
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སལེ་བ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མངའ་ས་ེ ༣༠ ཡས་མས་ཡོད་རེད་དེ། ང་ཚོའྱི་གཙང་ཆུ་དང་འབེལ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
ས་གཅྱིག་ད།ེ ག་ོསྐབས་དང་པ་ོད་ེརྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་མངའ་ས་ེ ༦ ལ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་བཅར་
གྱི་ཡོད་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་བེད་སོད་
གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པ། ད་ེའད་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆུ་རགས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། ང་ཚསོ་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༠ ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་
མ་གཏགོས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བྱ་སོད་དརེ་བལྟས་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཡུལ་ལུང་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོང་གྱི་
ཡོད་རདེ། ང་ཚའོྱི་འཚ་ོརྟེན་གཅྱིག་ད་ེའབགོ་པ་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་རེད། ཁག་ཅྱིག་ཞྱིང་ས་ལ་བརྟནེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཞྱིང་ས་ལ་ཆུ་
ད་ེཡྱིན་ནའང་། སོ་སོས་དངོས་སུ་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔེར་ན། འབྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཀག་ནས་
གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ེབྱེད་དུས་བོད་ནང་ཁུལ་ལ་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོད་ེཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་འགྱུར་
འགོ་དུས། ད་ེནས་མར་མཐུད་ནས་བོད་པའྱི་ཞྱིང་པ་ད་ེཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་
རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་དཔྱད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་དགོས་འདུག  
མཐའ་མ་དེར་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅ་ེན། ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱུན་ལས་ལ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུའང་
བྱདེ་སདོ་ཀྱི་ཡོད། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚའོྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་དང་། རྒྱལ་
སྱིའྱི་གཅྱིག་རེད་ཟརེ་ནས། ད་ེཚོས་དེབ་བཏོན་པ་དང་ད་རྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། ངས་བསམ་པར་ད་ལྟ་ང་ཚོར་ག་ོསྐབས་
ཡག་ཤོས་དེ། གདན་ས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སྦག་ས་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་རྒན་རྣམ་པ་ཚ་ོབཞུགས་ཡོད་རེད། གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། རྒས་འཁགོས་ཁག་ཅྱིག་བཞུགས་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོབཞུགས་པའྱི་སྐབས་ལ་བོད་ཡུལ་
ལུང་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ཕ་མེས་ཡང་མེས་ནས་རྱི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་བཞག་པའྱི་ཤྱིང་ནགས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འདུག གནས་རྱི་རྱིས་
ས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདྱི་ས་ཡག་ཤོས་ཁངོ་རྣམ་པ་རདེ་དན་གྱི་འདུག གལ་ཏ་ེད་ེལྟར་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་བཅོ་ལྔ་ཉྱི་ཤུའྱི་མཇུག་ལ་བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ། ལོ་ན་གཞོན་པར་སེབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་དུས་ཆ་ཚང་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཁག་པ་ོརདེ། བཙན་བྱལོ་ནང་ལ་མྱི་རབས་རྒན་པ་ད་ེརགོས། མྱི་རབས་གཞནོ་པ་
ཚོས་ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་མ་མཁེན་པ་བྱས་ནས། ང་ཚོར་སྟོང་ཆ་ལྷག་ས་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་
ཚོའྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་ད་ེགཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་དགོན་ས་ེཁག་ལ། མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚ་ོཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལུང་པ་སོ་
སོའ་ིནང་ལ་རྱི་རྒྱ་ཀླུང་རྒྱ་བསམས་སའྱི་ཤྱིང་ནགས་ག་ཚདོ་འདུག གནས་རྱི་བརྱིས་ས་ལ་སོགས་པའྱི་དབེ་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་མྱི་རབས་གཞནོ་པ་ནས་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་ཚོས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ནུས་ཤུགས་འདནོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་འཐུས་ ༤༥ ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཛནི་སོང་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མས་ཁརོ་ཡུག་གཞྱི་འཇགོ་ས། དཔྱད་
གཞྱི་བྱདེ་སའྱི་དེབ་གཅྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ས་རེད་བསམས་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་བ་དེ། ཁོར་ཡུག་ཐོག་འཛིན་སངོ་གྱི་
ལས་བྱེད་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རེད། མར་ཕྱིན་ནས་འཆད་པའྱི་སྐབས་ལ་རྱིང་ཙམ་
ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་དང་། མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་ཡོང་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོཚང་
མས་སྒྲོམ་གཞྱི་འབབ་ས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགེལ་བཤད་ཡོད་པ། དང་པ་ོབཤད་ན། ང་ཚ་ོཚང་མ་ཆ་ཚང་ག་ོམཁན་མ་རདེ། 
གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་ག་ོམཁན་མ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ངས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོར་ཟབ་སོང་
སྤྲདོ་མཁན་དང་ག་ོརྟགོས་སལེ་མཁན་དགསོ་ཀྱི་འདུག དཔརེ་ན། ཁ་སང་ (Czech) གྱི་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཞནོ་སབེ་
པའྱི་སྐབས་སུ། ཁའོ་ིསོབ་སྟནོ་རདེ་ཟེར་ནས་མདུན་ལ་ཁྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག་ག རྒྱལ་ཁབ་ཡདོ་མཁན་ད་ེཚསོ་སོབ་སྟོན་པ་
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ཁྱིད་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོལའང་དགོས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོར་དཔྱད་གཞྱི་བྱདེ་ས་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེཚ་ོ
གལ་ཆ་ེདནོ་ཆ་ེབརྱིས་ནས། དེབ་ཡྱིན་ནའང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དང་ཁུངས་གཏུགས་ས་ཡདོ་པ། ད་ེནས་སྱི་འཐུས་ ༤༥ པ་ནས་
སུས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ནའང་འབབ་ས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ། ཕ་གྱིའྱི་བླརོ་གཅྱིག་གྱུར་གྱིས་ནུས་པ་སྤྲོད་ཐུབ་པ་དགསོ་
རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་དབྱངས་ཅན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཆདོ་ད་ེདག་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག བསྔགས་བརདོ་
དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ར་བའྱི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། 
གལ་པ་ོཆ་ེལ་ནན་ཏན་ཟེར་བའྱི་དཔ་ེལྟར། ངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནད་དནོ་སྣང་མེད་དུ་འཇགོ་ཐབས་ཤྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལ་
སོགས་པ། ད་ལྟ་ཡ་གྱིའྱི་ས་ཁ་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གྱི་རདེ། ས་ཁའྱི་ནང་ལ་ར་ཆུ་དང་། རྨ་
ཆུ། འབྱི་ཆུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁྱིམ་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱུག་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་མང་གྱི་ཚ་ེསགོ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་
བ་ཆགས་ཡོད་དུས། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བལྟས་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༧ 
ལོར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ར་བ་ཞྱིག་བསྐྲུན་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་གསལ་དོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཟད་ཐུགས་བསེད་
དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་ནང་ལའང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ད་ེགནད་དོན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། སྱི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་དགོངས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོང་ལ་ང་རང་ཚོས་སབས་སུ་མཆྱི་
བ་དང་། ཡྱིད་ཆསེ་དང་དད་པ་ཡོད་རདེ། ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐུབ་པ་དང་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། 
བསར་དུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
བོད་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མཐ་ོསང་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཉམས་ཉེས་དང་། གཏརེ་ཁ་སྔོག་འདནོ། བོད་ཀྱི་
ཚ་དོད་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། 
གནད་དནོ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང་དུས་ལ་བབ་འདུག་སམ། ར་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་མང་
པ་ོཞྱིག་གོས་ཆོད་ནང་ལ་གསལ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག བོད་ཀྱི་འབོག་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། 
འབོག་པ་འབོག་ས་ནས་གནས་སོ་བྱེད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེན་པས་བོད་མྱི་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རོད་བྱུང་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་རདེ། འབགོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། འཚ་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་པའྱི་ཆདེ་དུ་ཕྱུ་པ་གོན་ནས་དཔར་
བཏབ་ནས་ཨ་སོར་ ༡ ལ་སོགས་པ་བླང་རྒྱུ། གང་ལྟར་འཚ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཚང་མས་
མཁནེ་གསལ་རདེ།  
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ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་འོག་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་
ཆགོ་པ་གྱིས། (Infrastructure Development) ཡྱིན་ནའང་། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དའེང་ང་ཚོས་མཁེན་དགོས་
པ་ཞྱིག་ལ། འཛུགས་སྐྲུན་དེ་སུའྱི་ཆེད་དུ་རེད། (Development for whom?) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ས་
གནས་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཚསོ་མྱི་མང་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་དང་མྱི་མང་གྱི་དགསོ་མཁ་ོལ་འཚམ་པ་ཞྱིག་རདེ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག 
བོད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདང་མཐུན་པ་དང་འཚམས་པ་ཞྱིག་
རེད་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་གཟྱིགས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་
ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁ་ོདང་དམྱིགས་བསལ་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། 
དརེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་ཞུ་དགོས་པ། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྐད་བུག་ད་ེ
གནོན་དགོས་ཀྱི་འདུག༽ བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གཏེར་
ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེསེལ་བའྱི་རེན་གྱིས་བོད་མྱི་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཁ་ེཕན་གང་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་མེད་པ་མ་ཟད། 
དསེ་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་ཚ་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་གྱི་ལས་གཞྱིས་རེན་པས་བོད་ཀྱི་
གཙང་ཆུ་མང་པ་ོཞྱིག་བག་བཙོག་ལ་འགྱུར་བཞྱིན་པ། རླུང་ཁམས་དུག་རླངས་ཀྱིས་དཀྲྱིགས་ནས་ག་ོལ་ཚ་དོད་ཆ་ེརུ་གཏོང་
གྱི་ཡོད་པ། གཏན་འཇགས་འཁགས་རོམ་མྱུར་དུ་བཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཚ་ེཚབས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ད་དུང་
སལེ་རྒྱུ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་མུ་མཐུད་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
བོད་ནང་ས་རུད་དང་འཁགས་རམོ་བཞུས་པར་བརྟནེ་ནས་ཆུ་ལགོ་རདེ། སྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་ན་ (Tsunami) རདེ། རྒྱ་ནག་
གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ངའྱི་ར་ེབ་ལ་ཕྱི་དྱིལ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བ་རེད། གཞུང་དང་། གཞུང་ཁོངས་མ་ཡྱིན་པ། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ནས་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ཁག་མང་པ་ོལ་བཅར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ད་ེལྟར་
བཅར་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་གོང་ན་འཇོག་པའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་པ་དང་། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་གསར་ཁང་ནང་དུ་རོམ་སྒྲྱིག་འགེམས་སེལ་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚ་ོཚང་མ་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འགེམས་སལེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས། འདྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོས་གསུངས་སོང་། (Mekong River Commission) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁྱིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆུ་བོ་ཁག་རྒྱུག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། [Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC)] དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་དང་ (Ministry of Environment) རདེ། ད་ེནས་ཨ་རྱིས་ང་
ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གནང་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ཨ་རྱི་
གཞུང་ལ་ཡྱིན་ན་ [United States Environmental Program (UNEP)] ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ (Ministry of Environment) ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་འབེལ་བ་གནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སྟངས་རདེ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་། ཡར་ཀླུང་གཙང་པརོ་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཡར་ཀླུང་གཙང་
པ་ོལ་ཆ་བཞག་ན། ལ་ོམང་ནས་རྱི་ད་ེཚ་ོའབར་རས་ཀྱིས་གཏོར་ནས། རྱིར་ཨྱི་ཁུང་ཕུག་པ་དང་། གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་
ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལྷ་ོཆུ་བྱང་འདེན་ཟེར་ནས་ (South North Water Diversion Project) ད་ེདང་ནུབ་རྒྱུད་
ཐནོ་འབྱེད་ཆེན་པོ། ནུབ་རྒྱུད་ཟརེ་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་ (Western Development Program) ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་འབྱེད་ཆེན་
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པ།ོ རྒྱ་ནག་གྱི་ནུབ་ཟརེ་དུས་བོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་གཏེར་ཁ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ (Resources) མང་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོར་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Eco Friendly) མྱིན་པ་ཞྱིག་དང་། ས་གནས་ཀྱི་མྱི་མང་ལ་ཕན་
ཐོགས་མེད་པ་མ་ཟད་ (National Security) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ལའང་གནད་
འགག་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོརེད། གང་ལགས་ཞུས་ན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིཆུ་བ་ོད་ེབོད་
ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ས་ེཨ་རུ་ན་ཅཱལ་དང་། མཐའ་མར་བྷང་ལ་དེཤྱི་ལ་བརྒྱུད་ (Bay of Bengal) ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་དུས། ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་རེད། ད་ེནས་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Geostrategic Advantages) མཐའ་
མཚམས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་ཁ་ེཕན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དགངོས་པ་ཡག་པ་ོབཞེས་
པ་ཡྱིན་ན། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཁནེ་གསལ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཐའ་མཚམས་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ད་ེཏན་ཏན་ཆགས་བསད་
ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེདང་མཉམ་དུ་ (Indo Tibet Border) ཧྱིན་བོད་མཐའ་མཚམས་ལ་དོ་ཕོག་ཅྱིག་ཀང་ཏན་
ཏན་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མས་འཛམ་གྱིང་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཆུ་ད་ེགལ་གནད་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ག་ོརྟོགས་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་
ལྷག་པར་དུ་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་པར་ད་ེཤྱི་དང་། ཨ་སམ། བྷང་ལ་ད་ེཤྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མར་གནད་འགག་ཡྱིན་པའྱི་ག་ོ
རྟགོས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆ་ེརུ་སེལ་དགོས་འདུག་སམ། ངས་རེས་སུ་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཁོར་
ཡུག་ཐགོ་ག་ར་ེགནང་ཐུབ་པ་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 
མཐའ་དོན་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་ལ་ (Permafrost) རེད། རྣམ་པ་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གསལ་རེད། (Golmud 

Lhasa Railway Line) འཐེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། (Golmud) ནས་ལྷ་ས་བར་དུ་མ་ེའཁོར་ལྕགས་ལམ་འཐེན་
སྐབས་ (Permafrost) འཁགས་རོམ་ད་ེའད་བཞུ་ཆེད་འག་ོསོང་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བཏང་ནས། འཁགས་རོམ་སང་
ལ་ལྕགས་ལམ་འཐེན་དུས་འགོ་སོང་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེར་མ་ཟད་སྟོང་ལ་ཉ་ེབའྱི་སེམས་ཅན་ཚ་ོརེད། མ་ེའཁོར་
ལྕགས་ལམ་དེས་ཁོར་ཡུག་དང་སེམས་ཅན་ཚང་མར་གནོད་སོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འཕགོ་བཞྱིན་ཡོད་དུས། འག་ོསོང་དེས་ཚང་
མར་ད་ོཕོག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེདངོས་གསལ་དདོ་པ་ོརེད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། 
བདོ་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞྱིན་ཡོད་རདེ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་
གནོངས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརེད། ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་དགོས་པ་དེ། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། 
ད་ེཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་མུ་
མཐུད་ནས་ཤུགས་སནོ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣ པའྱི་ནང་གསལ་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པ་དང་སགས། ཕག་སེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
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བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ཆ་ཚང་ལ་
རྒྱབ་སརོ་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། སྱིར་བཏང་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ཁབ་བསྒྲགས་ཞུས་
ནའང་རེད། སྱིར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པ། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་སྲུང་སོབ་ཐོག་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་
འགུལ་བ་ཞུས་ནའང་རདེ། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དང་ཤོས་འདནོ་མཁན་གས་ ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་ལ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ཐུགས་
སྣང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་ཆ་ེརྱིས་སའྱི་གང་ཟག་ཅྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ང་ཚསོ་མཁེན་དགསོ་པ་ཞྱིག་
ལ། བོད་མྱི་མྱི་ར་ེང་ོརརེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐུར་བཞག་པའྱི་འསོ་འགན་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་
པ་གྱིས།  
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོར་ཡུག་གྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཞུས་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ཐུགས་
སྣང་ཞེ་དག་ཅྱིག་དང་གལ་ཆེ་ཞེ་དག་རྱིས་པའྱི་དུས་ཚོད་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་
ཆདེ་དུ་དཔལ་འབྱརོ་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན། དུས་ཚོད་གཏངོ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས་འག་ོཁྱིད་ཚང་མ་མར་འདནོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག ཁརོ་ཡུག་
དང་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡགོ་སྐོར་ཡྱིད་ཆསེ་མདེ་གསུང་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་དགོས་པའྱི་ངང་བལྟ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེའདའྱི་དུས་ཚོད་
གནད་འགག་ཅྱིག་དང་། ཚན་རྱིག་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ལོངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། བོད་འདྱི་གནད་འགག་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
ཆགས་ཡོད་པའྱི་དུས་སྐབས་འདྱི་ལའང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་ལའང་ཕལ་ཆརེ་ "བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་།" ཞེས་མྱིང་
མ་འབོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པ་ོའདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པར་ངས་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་
ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་ེ
ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་ཨ་ེཡོད་ན་སམ།  
བོད་ནང་དུ་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲོག་ཙེའྱི་
སྟེང་ལ་གང་འད་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་གལ་ཆེན་པོ་
དང་། གནད་ཡདོ་མྱི་སྣ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ། ཁངོ་ཚསོ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ "བོད།" ཅེས་ཁ་ནས་
འབོད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཕགོ་ཐུག་གཏང་རྒྱུའྱི་ཞདེ་སྣང་ཡོད་པ་དང་། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ང་ོབོར་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ཞདེ་སྣང་ཡོད་
པའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་འདའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར། འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ཁོར་
ཡུག་འདྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ད་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གང་འད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ས་ོསོའ་ི
ངོས་ནས་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ལ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་མེད་ན་བསམ་པའྱི་
བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་།  
སྱིར་བཏང་ཆ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཅོམ་བྱས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་རད་གཅོད་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
རེད། ང་ཚོས་ད་ེག་རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ནས་ལྟ་
སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཁོར་ཡུག་གྱི་སྲུང་སོབ་བྱེད་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག (Green Energy) ཐོག་དཔལ་འབྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་འཛུགས་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆེ་ག་པར་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱི་སྱིད་འཛིན་གོང་
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མས་ (COP 26) ཡྱིན་ནའང་རེད། (COP 25) ལ་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ་ནས་ཕྱིར་འཐེན་ནང་བ་ནས་
བཟུང་སྟེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་གོམ་པ་མདུན་སོད་བྱས་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་
ཞྱིག་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་བབ་དེར། ང་ཚོར་གཏོར་བཅོམ་དང་། དབང་
ཡོད། གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ད་ེརདེ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཁབ་བསྒྲགས་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག 
ངས་འདྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་བཀའ་ཤག་དང་། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཞུགས་པའྱི་ང་ཚ་ོཚང་
མ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་སེ་ཁག མྱི་མང་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོར་དན་གསོའ་ིཚུལ་དུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ནས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བཙན་འཛུལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་བཟུང་ཚར་
བའྱི་རེས་སུ་དེར་གཏརོ་བཅོམ་དང་། གཏརོ་བཤྱིག ལུང་པ་དེར་ཡོད་པའྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་པ། མཐུན་རེན་ཡོད་པ་
ད་ེདག་འཕགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཀྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱ་སདོ་ལ་ཉེས་
པ་ཞྱིག་རྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་ད་ེགང་འད་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་ོརང་ཚསོ་
གཏོར་བཅོམ་ད་ེཙམ་བྱས་པར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ནས་མྱི་མང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁབ་
བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དེར་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་གང་འད་བྱདེ་ཐུབ་པ་འདུག འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེ
ཚ་ོཡག་པ་ོརེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབ་དང་དེར་བཞུག་མཁན་ཚོའྱི་དགོངས་འཆར་ལ་བསམ་ཞྱིབ་མེད་
པའྱི་ཐགོ་ནས་འཆར་གཞྱི་མེད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཡངོ་དུས། གནོད་འཚ་ེཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་པ། 
བྱས་ཙང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་སམ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་སྱིད་བྱུས་དེར་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་མྱིན་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་ཆ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་གྱི་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ར་ེཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་
ནས་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་འབྱོར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་བསད་པའྱི་དུས་ཤྱིག་རདེ། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་མྱི་
སྣ་བོད་ནང་དུ་གཏངོ་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཁརོ་
ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ (Researcher) མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ཟག་གལ་ཆེན་པོ་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ཁོང་ཚོར་
བོད་ནང་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེཁངོ་རྣམ་
པ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ཟརེ་མྱི་དགསོ་མ་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་ས་ཡྱི་ག་ོལའྱི་ནང་བོད་མཐ་ོསང་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་
འདུག་ཅེས་ཁངོ་ཚའོྱི་ཞལ་ནས་ཐནོ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་རདེ་སམ།  
ད་ེནས་ང་ཚའོྱི་ངོས་ནས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུར། ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། མདུན་ལ་དོན་མཁན་ཚང་
མ་གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད་ལ། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་གནང་མཁན་གང་ཟག་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རྱི་ཡྱི་
ཡོད་རེད། ཁོང་ཚརོ་སན་སེང་ཞུས་ནས་བོད་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚརོ་སྐུ་ངལ་ཞ་ེདག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་། ལ་ོམང་བཙོན་འཇུག་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ། ཁོང་ཚ་ོམ་ཟད་ཁངོ་རྣམ་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་། ཁོང་ཚ་ོདང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་
ཚང་མར་སྐུ་ངལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ། འདྱིའྱི་སང་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་
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བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚོགས་ལ་གཏོང་མཁན་ཚ་ོལའང་། ལ་ོམང་པ་ོབཙནོ་འཇུག་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡོད་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་
ལའང་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
གནས་ཚུལ་ད་ེདག་ཞུ་བའྱི་ཞོར་ལ། སྔ་ལོའ་ི དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (COP26) ནང་ལ་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ས་ེཁག ད་ེབཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ལྔ་ཕ་གྱིར་ཕེབས་ནས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་
བོད་མཐ་ོསང་ཞེས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། མྱིང་ད་ེའབོད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སྐུ་ལས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གནང་འདུག གང་ལྟར་
གྲུབ་འབས་ག་ཚདོ་ཐནོ་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར། ཁངོ་རྣམ་པའྱི་བླ་ོསྟོབས་དང་སྐུ་ལས་ད་ེཙམ་བསོན་པར་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེག་བཞྱིན་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་འབད་བརནོ་བྱ་རྒྱུར། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་
པར། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་གྱིན་བརན་དཔར་བཟ་ོརྒྱུ་ཐོག་བཀའ་མོལ་
བྱུང་བ་རེད། སྐབས་ར་ེགཏམ་བཤད་བྱེད་བསད་པ་ལས་བརན་ཐུང་བཟསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཡང་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་ཇྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་པ་གྱིས། (Cartoon/Animation) བཟོས་ནས་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོརྟགོས་སལེ་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་གྱིས་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་ལ། ངས་སྱིངས་ཆ་
འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སན་སེང་ཞུ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ན། ཆབ་སྱིད་མྱི་སྣ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། བླ་ཆེན་ཁག་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོད་
རེད། ཁོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཆབ་སྱིད་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཐུགས་འཚེར་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཁོར་ཡུག་
གནས་བབ་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརནོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ་ེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་པདྨ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་སྱི་ཡོངས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། དེར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་
བཏང་གོས་ཆདོ་ཀྱི་དནོ་ཚན་ ༡ པའོ་ིནང་ལ། "བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སལེ་བར་ཁྱིམས་
འགལ་གྱི་ཉེས་འཛུགས་བྱདེ་མྱི་ཆོག" ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་གེང་ནང་དུ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་དང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཉེས་མྱིང་འད་
མྱི་འད་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བཅུག་བཞག་པ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཉེས་རྡུང་དང་བཀག་ཉར་ལ་སོགས་
པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོམངས་ཡོད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཚུད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། ཉ་ེབའྱི་ཆར་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སན་ཐ་ོཁག་གྱི་ནང་ལའང་ཐོན་ཡོད་པ་དེ། ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལགས་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་བོད་ཀྱི་ཉེ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཁབ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་
དང་། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཆར་ཁབ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་དང་གནད་དནོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་སྔོན་གེང་ནང་དུ་
ཁངོ་གྱི་གནད་དནོ་ད་ེདཔ་ེམཚོན་ལྟ་བུ་ལུང་འདནེ་བྱེད་དགསོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་ལྟར། བོད་རྱིགས་ཚོང་དཔོན་དང་། ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་
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ལགས་ལྟ་བུར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོངེས་པར་དུ་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཚུད་དགོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་
འདུག  
ད་ེདང་འབལེ་ནས་ང་རང་གྱི་ར་ེསྐུལ་འད་པ་ོཞྱིག་ག་ར་ེཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་ལ་བདོ་
ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་སང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་གནག་པོའ་ིསྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ལག་བསྟར་བྱེད་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། 
ད་ེདང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ར་ེསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་དང་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ད་ེའད་བསྣམ་ཕབེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ལ། ད་ེའད་
ཞྱིག་བསྣམ་ཕབེས་ཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་དང་འབལེ་ནས་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་རྒྱ་ནག་དམར་
ཤོག་ཚགོས་པའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཚགོས་ཆནེ་ཐེངས་ ༡༩ པའྱི་སང་ལ་ལང་བསྒྱུར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཟེར་ནས། སྱིར་བཏང་ཁོར་
ཡུག་དང་ད་ེཚོར་ཧང་སང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན། སྲུང་སོབ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གོས་
ཆདོ་བཞག་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ཡོངས་ལ་དྱིལ་བསྒྲགས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱས་ནས། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ལའང་ཚིག་བརོད་
ད་ེཚ་ོསེབས་བསད་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ས་གནས་རང་ལ་ཐུག་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་
འཛིན་བྱེད་སྟངས་འད་པ་ོདེ། ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་གསལ་བསད་པའྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པ་ོབརྒྱད་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་བོད་ཀྱི་
གཙང་པ་ོདང་། རྒྱུག་ཆུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་སོག་ར་ཡྱིན། ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་མྱི་རྣམས་འཚ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་སོག་གྱི་ར་བ་ད་ེབོད་ཀྱི་ཆུ་
བ་ོབརྒྱད་གཙ་ོབོར་གྱུར་བའྱི་རྒྱུག་ཆུ་ད་ེདག་ཡྱིན་པ། བོད་འབྱུང་ཁུངས་ཆགས་པའྱི་ཆུ་དང་གཙང་པ་ོད་ེཚ་ོཡྱིན་ཟེར་ནས་
འཆད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཙང་པ་ོདང་རྒྱུག་ཆུ་ད་ེཚའོྱི་སང་ལ་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པ་དང་། ད་ེ
ག་ནང་བཞྱིན་ཁ་འགྱུར་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་བར་བརྟེན་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེ
ཚརོ་ཉྱིན་ར་ེརེའྱི་འཚ་ོབར་ད་ོཕོག་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་རདེ། ད་ེངས་བསར་ཟླསོ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  
བོད་ནང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། དཔེར་ན། རྩྭ་ཐང་བྱ་ེའགྱུར་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་
ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབེ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་རདེ། རམོ་དང་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལའང་ཐནོ་ཡངོ་གྱི་འདུག བོད་ནང་གྱི་དཀའ་
ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དེ། རྩྭ་ཐང་བྱ་ེའགྱུར་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དོན་ཡོང་གྱི་འདུག་ལ། 
ད་ེནང་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ནང་ལ་ས་རུད་བྱུང་བ་དང་། ཆུ་ལགོ་བརྒྱབ་པ། བོད་ནང་ལ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞྱིག་རྱིམ་པས་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་ལ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་མཐོང་དང་མཐངོ་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་དང་འབལེ་ནས། དཔརེ་ན། བོད་ནང་གྱི་ཆུ་དང་རྩྭ་ཐང་། ཤྱིང་ནགས་དང་ད་ེཚ་ོཡག་གས་ཆ་ཚང་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ "རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱི་གྱིང་།" ཞེས་པའྱི་མྱིང་གྱི་ཐོག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་འད་མྱི་འད་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་
ད་ེ ཤོད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེདང་འབེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པ་ོད་ེའདས་ཐ་ན་བོད་མཐ་ོསང་གྱི་མཁའ་དབུགས་
ཡྱིན་ནའང་བཙོང་རྒྱུའྱི་ཚོང་ཞྱིག་འག་ོབསད་འདུག ཡར་མཐ་ོསར་ཕྱིན་ནས་འགྱིག་ཤོག་ཁུག་མ་ཆུང་ཆུང་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་
བོད་མཐ་ོསང་གྱི་མཁའ་དབུགས་ད་ེནས་ཐུམ་བརྒྱབ། དེའྱི་ཁ་ཕར་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མར་སོང་ནས་ཁུག་མ་ཆུང་
ཆུང་ད་ེའད་རེར་རྒྱ་སོར་ ༡༠།༡༥ བྱས་ནས་འཚོང་གྱི་ཡོད་པ། ཉེ་བའྱི་ལོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཚོང་པ་ད་ེ
ཚསོ་ད་ེའདའྱི་ཚངོ་ཡང་རྒྱག་གྱི་འདུག ད་ེདཔ་ེམཚནོ་ཙམ་ཞྱིག་རདེ།  
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སྱིར་བཏང་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོབརྒྱད་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་དང་དསེ་ཤུགས་རནེ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཐབེས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད་ེ
ཤོད་མྱི་དགོས་པ་དང་། བསར་ཟློས་བྱེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོདང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གསེར་དངུལ་ཟངས་
ལྕགས། ད་ེབཞྱིན་གངོ་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ར་ོསོལ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་བའྱི་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ད།ེ ད་
ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གངས་ ཤྱིག་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུའྱི་ལག་ཆ་ཞྱིག་ལ་བདེ་སོད་
གཏོང་བཞྱིན་པ་རདེ་ལ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནང་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེརྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚགོས་
པས་གཅྱིག་སྡུད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆ་ད་ེལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་ཐབས་བྱུས་ད་ེལམ་ལྷངོས་ཡངོ་བའྱི་ལག་ཆ་དང་མ་
སོང་ན། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་བེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པ་རེད། དཔེར་ན། ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། དཔེ་མཚོན་གསལ་
ཤོས་ཤྱིག་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འདས་པའྱི་ལ་ོའགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་ལྕགས་
ལམ་བརྒྱབ་རྒྱུ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཆུ་རགས་བརྒྱབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྱིད་ཇུས་ད་ེའད། འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མྱིང་ཐགོ་ཡོད་པའྱི་
སྱིད་ཇུས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་རྦད་ད་ེརུག་དང་རུག་བྱས་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ང་ོརྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའྱི་རྱིམ་པ་དེ། མཚམས་མ་
ཆད་པར་བྱུང་བསད་པ་ཞྱིག་རདེ།  
ད་ེདང་འབེལ་ནས་ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་འབོག་སེ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ནས་ཡོང་བའྱི་འབོག་པའྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡྱིན། 
ཆུང་དུས་ནས་ང་རྩྭ་ཐང་དང་རྱིའྱི་སང་ལ་ལུག་དང་རྟ་འཚོས་ནས་འག་ོམཁན་ད་ེའད་ཞྱིག་ཡྱིན། ས་ོས་ོཆུང་དུས་ནས་བོད་ཀྱི་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའྱི་རྩྭ་ཐང་དང་རྟ་ནོར་ལུག་གསུམ་དང་ཁ་བལ་མེད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་རྟ་ནོར་ལུག་
གསུམ་མང་པ་ོ ཤྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ལ་ད་ོཕོག་ཆེན་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེའཆད་ཡོང་དུས། སོ་
སོར་སེམས་ཐག་ཉེ་པ་ོཞྱིག་དང་། ཆུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཐ་ན་རྱིའྱི་སང་། རྱི་ག་ཚོད་ཀྱི་མཐོ་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སང་ལ་
ཕྱུགས་འཚ་ོབར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ལུང་ཆུང་ར་ེརེའྱི་ནང་ཧ་ལམ་ཆུ་མྱིག་ར་ེར་ེམེད་ས་ཧ་ལམ་མེད་པ་རེད། ད་ལྟ་བསམ་བླ་ོ
ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་གཞ་ེནྱིང་འབོག་པའྱི་རྒས་པ་ོད་ེའད་ཞྱིག་གྱིས་སྔོན་མ་ཁ་ོརང་ལ་ོཆུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་གྱི་
ཕ་ཡུལ་དེར་ལུང་ཆུང་ར་ེརེའྱི་ནང་ལ་ཆུ་མྱིག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད། དེ་འདའྱི་སྐོར་ལ་བཅར་འདྱི་ཞྱིག་སྤྲད་འདུག ང་ཆུང་བའྱི་
སྐབས་ལ་ཕར་ཕགོས་ཀྱི་ལུང་ཆུང་ནང་ལ་ཆུ་མྱིག་ཉུང་མཐར་གསུམ་བཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཟེར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཤུལ་
ཙམ་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཙམ་གྱི་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ད་ོཕོག་
དང་། འགྱུར་ལྡོག་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་ད་ེང་ཚོས་ཧ་ག་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་ལ། འགྱུར་ལྡགོ་དང་དཀའ་ངལ་དརེ་
བོད་ནང་ནས་བླ་མ་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་དཔོན་རྱིགས་ད་ེའད། དངོས་གནས་བོད་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་
མཁན། ལ་རྒྱ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ས་གནས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ། གལ་སྱིད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་
སྱི་གྱིང་དང་ག་ར་ེབཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁརོ་ཡུག་དེར་ད་ོཕོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏངོ་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཁྱིམས་དང་
སྒྲྱིག་གཞྱི་ད་ེའད་བཟ་ོདགོས་པའྱི་ར་ེསྐུལ་དང་ད་ེའད་ཕུལ་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོར་ཡུག་གཙང་ས་དང་སྲུང་སོབ་སང་ལ་ལས་
འགུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་དང་སེལ་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོའད་པ་ོཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ར་ེབ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོས་དཔེ་
མཚནོ་དུ་ལྟ་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག   
 འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་པ་རེད་ལ། རྒྱལ་
སྱིའྱི་སང་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་
གྱི་སང་ནས་ཡོང་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་ད་ེའདའང་ཡོད་རེད་བ། ད་ེཚ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ལྟ་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་
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དངོས་གནས་མ་འོངས་པར་འཛམ་གྱིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་རྒྱུ་དང་རེན་བཟོ་
མཁན་གཏ་ེབ་ོགཅྱིག་ད་ེརྒྱ་ནག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་རྒྱུ་དང་རེན་སྐྲུན་སའྱི་ས་ཆ་དའེང་བོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེ
ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པ་ོཡྱིན་དུས། ན་ནྱིང་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་
བུད་མེད་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཚོགས་ཆེན། 
རྒྱལ་ཁབ་ ༡༩༠ ལྷག་མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའྱི་སྱིངས་ཆ་ཆནེ་པའོ་ིསང་ལ་སོང་ནས། ཟ་དང་ཟུར་དུ་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་བོད་
ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེག་ཚོད་ཛ་དགས་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ར་སྤྲོད་དང་གེང་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱེད་ཐུབ་སོང་། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གེང་སའྱི་ག་ོསྐབས་དང་
བརྒྱུད་ལམ་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོདམ་འཛིན་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་ན་ནྱིང་
གྱི་ཚོགས་ཆེན་དེར་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིབརྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་བྷང་ལ་ད་ེཤྱི་
ལ་སོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ཅྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་གཙང་པ་ོད་ེག་ཚོད་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་མེད་ཐོག་གེང་སོང་བྱེད་
ཐུབ་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དབེ་གཉྱིས་བཏནོ་སོང་། དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་
ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འཕད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞྱིག་ཞུས་སོང་། ངས་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་མ་
དགསོ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢ པ། "རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ལ་ཚོད་འཛིན་" ཞེས་
འཁདོ་འདུག ཚདོ་འཛནི་གྱི་ཚགི་ད་ེམཐངོ་དུས་གཏརེ་ཁ་ཏགོ་ཙམ་སྔགོ་འདནོ་བྱས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་རེད། བོད་ནང་གྱི་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་ལ་ཆུ་མཛོད་གོག་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་
དགོས་སོགས་ག་ར་ེཟེར་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་སྣང་མེད་གཞག་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འབྱི་ཡོང་དུས། ང་ཚའོྱི་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པ་ོད།ེ བོད་ནང་གྱི་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་
འབགེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། ཆུ་མཛདོ་དང་ཆུ་རགས་ད་ེཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོན་ཚབས་ཆེན་པ་ོཐེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་ངེས་
པར་དུ་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པའོ་ིསང་ནས་ "མཚམས་འཇགོ་དགོས།" ཟརེ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་ལ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་དསེ་གནོད་སནོ་ཚབས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཐེབས་
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ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ "གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་ལ་ཚོད་འཛནི་" མ་ཡྱིན་པར་ "གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་ལ་འཕལ་དུ་
མཚམས་འཇགོ་དགོས།" ཞསེ་འབྱི་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༡ ལྷག་བསད་ཡདོ། འཕསོ་སང་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་འཁུར་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་
དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་དྲུག་པ། དཔལ་འབྱོར་ལས་དོན་ཆགས་བསད་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་འགདོ་འབུལ་གྱི་གསུང་བཤད། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་འགེམ་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༤ 
༄༅།། བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད། 

རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ 
༄༅། །ཆསེ་བཀུར་འསོ་དཔལ་ལྡན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང་པ་ོསྟ།ེ བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོ
འཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ ༨ ༼༡༽ དགངོས་དནོ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
༡༽ སྔནོ་གངེ་། 
 སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་བྱྱིན་རླབས་དང་། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་བློས་

བཏང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོ་དང་། བཀའ་ཤག་རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་གནང་བ་
བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙ་ོབ་ོགཉྱིས་ཏེ། བོད་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དང་། བཙན་བྱོལ་བདོ་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་བད་ེདནོ་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་བོད་མྱིར་ཤ་ཚ་དང་། 
རགོས་སརོ་གནང་མཁན་གཞུང་སེར་ཅྱི་རྱིགས་ཀྱིས་ད་བར་གཞུང་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་དངུལ་དངསོ་འདང་ངསེ་ཙམ་དུ་
མ་ཟད། གོང་འཕལེ་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་ལ་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཀྱིས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་། 

 ཡྱིན་ནའང་འདས་ལོ་ ༢༠ རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྱི་སོམས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༡༩ གཞན་ལ་བརྟེན་
དགོས་པ་དང་། བོད་མྱི་རང་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་དང་འབུལ་འབབ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ ཙམ་ལས་ལོན་གྱི་
མེད། ད་ེཕྱིར་མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་དགོས་ན། འག་ོགོན་ཆ་ཚང་བ་བོད་མྱི་རང་གྱིས་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་
དཀའ་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཕོགས་སུ་འག་ོདགོས་པ་ནྱི་འདོར་
དུ་མདེ་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། 

 
༢༽ སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་བསྩལ་ཕགོས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་སྱིང་བསྡུས། 
 སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཙན་བྱལོ་དུ་འབྱརོ་མ་ཐག་མ་སུ་རྱིར་བཙན་བྱལོ་བདོ་ 
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 གཞུང་འཛུགས་གནང་མཛད་པ་དང་འབེལ་ ༡༩༦༠ ལོར་ར་སར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་
འཛུགས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་སྐབས་གཉྱིས་ལས་དོན་རྒྱུས་ལོན་ཆེད་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་འཛནི་སངོ་དང་ལྷན་དུ་ཕག་ལས་
གནང་། 

 ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༧༥ བར་ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་ཤག་རང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་འདུག་ཅྱིང་། 
༡༩༧༣ བར་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་རང་ནས་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་ཐགོ བཀའ་ཤག་དང་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་འདུག་པ་ད་ེལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱིས་རྱིས་ཞྱིབ་བྱེད་པ་ོཟུར་འཛུགས་གནང་འདུག །ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལོ་རེའྱི་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
སྟངས་འཛིན་དང་། བཀའ་འཁོལ་ཐག་གཅོད་ཆ་ཚང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གནང་རྒྱུ་གཏན་
འབེབས་གནང་འདུག 

 ༡༩༩༢ ལོར་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་། ལས་ཁུངས་ས་ོསོས་ལ་ོམང་རྱིང་གསོག་འཇོག་བྱས་པའྱི་
མ་དངུལ་ནས་གཏོང་དགོས་འག་ོགོན་ཁག་གོས་ཚོགས་ཀྱི་མཁེན་རྟོགས་ཙམ་དང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉྱིས་
ནས་བཟུང་གཞུང་མཛོད་ནས་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། ལྷན་ཁང་ས་ོསོའ་ི
ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ཁོན་ཡོངས་ལ་སྱི་ལྷན་ནས་བཀའ་འཁོལ་སྟངས་འཛནི་གནང་བཞྱིན་ཡོད་པས། སྱི་
ཡོངས་ནས་བཤད་ན་ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་། སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཕགོས་གང་
ཙམ་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཡོད། 

 སྔནོ་རྱིས་ཞེས་པ་ནྱི་འཆར་ལོའ་ིའབབ་གོན་གྱི་ཚདོ་རྱིས་ཡྱིན། ཇྱི་ཙམ་གྱིས་དངསོ་ཡདོ་འབབ་གནོ་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོ
ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེགལ་གནད་ཡྱིན། ད་ེལྟ་ནའང་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་ཕལ་མ་ོཆ་ེགཞན་བརྟེན་ལ་སངོ་
འཆར་ལོའ་ིའབབ་གོན་ཆ་ཚང་ཚོད་དཔག་བྱེད་དཀའ་སྟབས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་སོལ་གཏོད་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་སྔོན་རྱིས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པ་དང་། དངོས་ཡོད་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོརྒྱུ་འཛིན་སོང་གྱི་འགན་
ཡྱིན་པར་སོང་། རསེ་ལ་ོནས་ལགེས་བཅསོ་བྱ་འསོ་བྱདེ་འཆར་ཡདོ། 

 
 

༣༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལའོ་ིདངསོ་བྱུང་དངསོ་སངོ་གནས་སྟངས། 

 

རྱིས་འག ོ བཀའ་འཁོལ་
བྱུང་སོར་ས་ཡ། 

དངསོ་བྱུང་
སོར་ས་ཡ། 

བཀའ་འཁོལ་
སོང་སོར་ས་ཡ། 

དངསོ་སངོ་
སོར་ས་ཡ། 

དངསོ་བྱུང་དང་
དངསོ་སངོ་གྱི་བར་
ཁད་སོར་ས་ཡ། 

རྒྱུན་གནོ། 
༡༠༥༧༌༧༨ ༩༦༩༌༥༠ 

༤༠༧༌༤༠ ༣༠༣༌༧༢  

དམྱིགས་བསལ། ༦༥༠༌༣༨ ༣༢༡༌༩༥ ༣༤༣༌༨༣ 

བསམོས། ༡༠༥༧༌༧༨ ༩༦༩༌༥༠ ༡༠༥༧༌༧༨ ༦༢༥༌༦༧ ༣༤༣༌༨༣ 

ཟུར་བཀལོ་རྒྱུན་གོན། ༤༨༦༌༦༡ ༤༣༠༌༧༣ ༣༦༤༌༧༩ ༣༢༧༌༣༤ ༡༠༣༌༣༩ 
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 རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བསར་བཅོས་གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ནང་གསལ་
བཞྱིན་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༥༧་༧༨ བྱུང་སོང་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད་པ་ནས། དངོས་བྱུང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༩༦༩་
༥༠ ནས་དངོས་སོང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༦༢༥་༦༧ འཐེན་འཕོས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༤༣་༨༣ ཡོད་པ་ད་ེཙམ་གྱིས་
སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་ཆ་ཕྱིན་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་སྔོན་རྱིས་ཡོང་འབབ་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༢༤༠༥་༨ གནང་ཡོད་པ་ནས་དངསོ་བྱུང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༥༩་༡ ཡྱིན་པ་དང་། འག་ོགོན་བཀའ་འཁོལ་ཧྱིན་སོར་
ས་ཡ་ ༢༤༣༤་༣༣ ནས་དངོས་སོང་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༡༦༤་༦༣ ཕྱིན་འདུག དངོས་བྱུང་ལས་དངོས་སོང་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ (-༥་༥༣) མང་བ་འག་ོགོན་བཏང་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཟུར་བཀལོ་ནས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡདོ། 

 
 

༤༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་བྱུང་སངོ་གྱི་གནས་སྟངས། 

རྱིས་འག ོ ཐགོ་མ་དང་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁལོ་བསམོས། ལྷག་འཆར། 
བྱུང་འཆར་ས་ཡ། སངོ་འཆར་ས་ཡ། སརོ་ས་ཡ། 

རྒྱུན་གནོ། 
༡༡༧༣༌༥༨ 

༤༢༡་༥༡ 
༢༣༩་༣༠ དམྱིགས་བསལ། ༥༡༢༌༧༧ 

ཟུར་བཀལོ། ༢༥༣༥་༦༡ ༢༢༤༡་༢༦ ༢༩༤་༣༥ 
བསམོས། ༣༧༠༩༌༡༩ ༣༡༧༥༌༥༤ ༥༣༣་༦༥ 

 
 ད་ལྟ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ལྟར་བྱུང་འཆར་ནས་སོང་འཆར་འཐེན་འཕོས་

སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ལྷག་འཆར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༩་༣༠ དང་ཟུར་བཀལོ་ནས་ལྷག་འཆར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་
༣༥ བྱདེ་ཀྱི་འདུག ཟུར་བཀལོ་ལྷག་འཆར་ཁངོས་ནས་ལས་གཞྱི་མང་ཆ་ེབ་འཆར་ལོའ་ིནང་ལག་བསྟར་བྱདེ་དགོས་
པ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་བསད་ང་ོམ་ཇྱི་ཡྱིན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༣་་་༢༤ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་གསལ་པོ་
ཆགས་རྒྱུ།  

 
༥༽ བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས། 
 ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ཁངོས་སུ་ཚུད་པའྱི་འདས་ལ་ོལྔའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་རའེུ་མྱིག 

ཟུ ར ་ བ ཀོ ལ ་ ལ ས ་
འཆར། 

༡༩༡༩༌༡༩ ༧༢༨༌༣༧ ༢༠༦༩༌༥༤ ༨༣༧༌༢༩ -༡༠༨༌༩༢ 

བསམོས། ༢༤༠༥༌༨༠ ༡༡༥༩༌༡༠ ༢༤༣༤༌༣༣ ༡༡༦༤༌༦༣ -༥༌༥༣ 

ཁོན་བསམོས། ༣༤༦༣༌༥༨ ༢༡༢༨༌༠༢ ༣༤༩༢༌༡༡ ༡༧༩༠༌༣༠ ༣༣༧༌༧༢ 
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རྱིས་ལ།ོ སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

ཟུར་བཀལོ་སྱིར་
བཏང་མ་དངུལ། 

(སོར་ས་ཡ།) 

བསམོས། 

(སོར་ས་ཡ།) 

༢༠༡༦༌༌༌༌༡༧ ༨༧༡༌༡༠ ༢༦༩༌༢༠ ༨༠༠༌༧༡ ༡༩༤༡༌༠༡ 
༢༠༡༧༌༌༌༡༨ ༡༠༡༦༌༧༤ ༢༧༨༌༣༥ ༩༠༥༌༨༨ ༢༢༠༠༌༩༧ 
༢༠༡༨༌༌༌༌༡༩ ༡༣༢༤༌༨༤ ༢༨༤༌༦༡ ༡༠༣༥༌༧༦ ༢༦༤༥༌༢༡ 
༢༠༡༩༌༌༌༢༠ ༡༥༢༢༌༡༤ ༢༩༤༌༩༨ ༡༡༨༡༌༡༡ ༢༩༩༨༌༢༣ 
༢༠༢༠༌༌༌༌༢༡ ༡༨༦༥༌༩༧ ༣༠༡༌༩༨ ༡༣༧༥༌༩༤ ༣༥༤༣༌༨༩ 

  

 གོང་འཁོད་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་མ་དངུལ་གནས་
བབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༥༤༣༌༨༩ བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དའེྱི་སྟེང་ནང་སྱིད་ཁབ་ཁངོས་དང་འཕདོ་བསྟེན་ཁབ་ཁངོས་
ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༥༦༌༢༨ བསྣན་ཏེ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁོན་ཡོངས་མ་དངུལ་
གནས་བབ་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༧༠༠༌༡༧ བྱདེ་ཀྱི་འདུག 

 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་གྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་གོས་ཚོགས་སུ་སན་ཐ་ོའབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། 
འདྱིར་འགེལ་བཤད་ད་ེཙམ་རྒྱག་མྱི་དགོས་ནའང་། སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་བྱས་པའྱི་
རགོས་དངུལ་དང་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་ོརང་བཀག་གྱི་རོགས་དངུལ་དང་ཡོང་འབབ་བཅས་ནས་དེབ་སེལ་བྱས་པའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལྟར་ལ་ོད་ེགའྱི་ནང་བརྒྱ་ཆ་ ༨༥ བེད་སོད་བཏང་ཟྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ེ
མྱིན་དངུལ་བཀར་བཅུག་གྱིས་ལ་ོལྔའྱི་ནང་འག་ོགོན་བཏང་ཟྱིན་པ་དགོས་པས། ཡུལ་ཁྱིམས་ལྟར་དབེ་སལེ་བྱས་པའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་སོ་སོའ་ིརྱིས་ཁར་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུའྱི་ཁལ་མ་ཕོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆ་ེབ་ལྟར་
ལག་བསྟར་བྱ་འཆར་ཡདོ། 

 གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་ད་ེབོད་མྱིར་ཤ་ཚ་ཅན་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱིས་ལག་དེབ་སྔོན་པོའ་ིངེས་མེད་
ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་ཁག་དང་བོད་རྱིགས་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་དང་གཞན་ཙག་ཙིག་ལས་མེད་སྟབས། དོན་
གཅདོ་ཚགོས་འདུར་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དནོ་ལྟར། གང་མྱུར་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་གཏངོ་འཆར་ཡདོ། 

 ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིནང་བཀར་བཅུག་དང་དངུལ་བེད་སོད་གཏོང་
བསད་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོབཞྱིའྱི་ནང་དེབ་སལེ་ཚོགས་པའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དོན་ཚགོས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་
ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ནང་ཟླ་བསྒྲྱིལ་བྱེད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དབུས་དང་ས་གནས་ལས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ཀང་སོ་སོའ་ིདཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་སྱི་ཡོངས་ནས་གང་ཐུབ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་
བཀདོ་མངགས་ཞུ་འཆར་ཡྱིན། 

 
༦༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ། 
༦་༡། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་གྱི་ཕགོས་བསམོས་གནས་སྟངས།  
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 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིཕོགས་བསོམས་མ་

དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་བྱུང་འཆར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༢༩་༩༡ དང་སོང་འཆར་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༣༥༌༡༤ འཆར་
འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

 དགོས་དངུལ་འདྱི་དག་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཐོག་མའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ 
༢༦༩༨་༡༣ ལས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༩༩ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༦་༠༤ ཉུང་བ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག 

 ཉུང་བ་ཆགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་། ནང་སྱིད་བཅས་ཀྱི་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ དངུལ་འབབ་རྣམས་འག་ོགོན་མྱིན་
པས་འདྱི་ལོའ་ིཕོགས་བསོམས་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནས་འཐེན་ཡོད། དངུལ་འབབ་ད་ེདག་འདྱི་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་
འཆར་འབུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢༌༩༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག་པར་བརྟནེ། དནོ་དུ་འདས་ལའོ་ིཐགོ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༌༡༣ ཙམ་འཕར་ཡདོ། 

 ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ ༥ དང་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོགོན་དགོས་
དངུལ་བསོམས་ས་ཡ་ ༣༦་༤༤ དང་། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་
ཁང་ཁག་གསུམ་གྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༣༢ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་གོང་
གསལ་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགོན་འཆར་འབུལ་ཁངོས་ཚུད་མེད། 

 
༦་༢། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིསྔོན་རྱིས་བརྒྱ་ཆ་གཟྱིགས་བདའེྱི་ཆེད་

རྱིས་བསྐོར་ཞུས་ཡདོ། 

ཨང་། མྱིང་། བྱུང་འཆར། 

སརོ་ས་ཡ། 

སངོ་འཆར། 

སརོ་ས་ཡ། 

ལྷག་འཆར། སརོ་ས་ཡ། 

༡ རྒྱུན་གོན། 
༨༥༡་༦༡ 

༤༥༥༌༠༧ 
༩་༧༣ 

༢ དམྱིགས་བསལ། ༣༨༦༌༨༡ 

 བསམོས། ༨༥༡༌༦༡ ༨༤༡༌༨༨ ༩༌༧༣ 

༣ ཟུར་བཀལོ་རྒྱུན་གོན། 
༡༧༧༨་༣༠ 

༣༧༢༌༤༧ 
༨༥་༠༤ 

༤ ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར། ༡༣༢༠༌༧༩ 

 བསམོས། ༡༧༧༨༌༣༠ ༡༦༩༣༌༢༦ ༨༥༌༠༤ 

 ཁནོ་བསམོས། ༢༦༢༩་༩༡ ༢༥༣༥༌༡༤ ༩༤་༧༧ 
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༦་༣། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་། ངསེ་ཅན་གྱི་འག་ོགོན་དང་། ཁྱིམས་བཟོ། ཁྱིམས་
ལུགས་དབང་འཛིན། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ། འཛིན་སོང་། སྱི་ཚོགས་བཅས་སོ་སོའ་ིའགོ་གོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་
བསྐརོ་ཞུས་ཡདོ། ༼ཞྱིབ་ཕ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ཉ༽ 

 
༧༽ སྔནོ་རྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུ་ཕགོས། 
༧་༡། རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོར་ལས་ཁུངས་མང་ཆ་ེབས་འདས་ལ་ོགཉྱིས་ནང་འག་ོགོན་ད་ེཙམ་ཕྱིན་མེད་པས་འཆར་ལོའ་ིནང་

རང་འཇགས་ཁེར་འདུག་པ་དང་། ད་ེམྱིན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་སར་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རྱིགས་ལ་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དག་མདེ་ན་གཅགོ་བྱ་ཞུས་ཡོད། 

༢.༡༤ ༠.༨༢ ༥.༡༤
༡.༣༤

༡༤.༢༠
༠.༢༢

༠.༥༡
༡.༠༩༦.༨༡

༣.༡༢༡༠.༧༤
༣༣.༨༩

༡༩.༩༨

ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚགོས། ༢༌༡༤% ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི། ༠༌༨༢% བཀའ་དྲུང་། ༥༌༡༤% བད་ེསྲུང་། ༡༌༣༤%
ཕྱི་དྱིལ། ༡༤༌༢༠% འསོ་བསྡུ། ༠༌༢༢% ལས་བྱདེ་འདམེས་ལྷན། ༠༌༥༡% རྱིས་ཞྱིབ། ༡༌༠༩%
དཔལ་འབྱརོ། ༦༌༨༡% ཆསོ་རྱིག ༣༌༡༢% འཕདོ་བསྟནེ། ༡༠༌༧༤% ཤསེ་རྱིག ༣༣༌༨༩%
ནང་སྱིད། ༡༩༌༩༨%

༠.༡༠ ༢.༠༩ ༠.༧༦

༢༠.༤༨

༨.༣༧
༦༨.༢༠

ངསེ་ཅན། ༠༌༡༠% ཁྱིམས་བཟ།ོ ༢༌༠༩% ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི། ༠༌༧༦%

ཆབ་སྱིད། ༢༠༌༤༨% འཛནི་སངོ་། ༨༌༣༧% སྱི་ཚགོས། ༦༨༌༢༠%
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༧་༢། དནོ་ཁང་ཁག་གྱི་སྣ་ེལེན་ནང་དབེ་ཉསོ་ཏ་ེཕག་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
༧༌༣། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་འག་ོགོན་དང་གྲུབ་འབས་ག་ོམ་མཚུངས་པས་ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་

དཔར་ཁང་རྱིང་མྱིན་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དུ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་གོན་ལ་
སར་ཆ་ཇྱི་འསོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༤། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ པའྱི་དུས་ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཚགས་ཡོངས་རོགས་བདག་གཉེར་
ཆདེ། བཀའ་ཤག་ངེས་མེད་ལ་ོརྒྱུས་ཚན་པ་ཆེད་འཛུགས་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་ ༡༩༥༩ ནས་ ༢༠༠༢ བར་གྱི་
ཡྱིག་ཆ་ཁག་བསྡུ་རུབ་ཀྱིས་གལ་གནད་དབྱ་ེགསེས་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཀང་། ཡྱིག་ཆ་རྣམས་པར་ལེན་གྱིས་དུས་
དང་མཚུངས་པ་གངས་ཚགི་ང་ོབོར་ཉར་འཇགོ་དགསོ་པ་དང་། མ་འོངས་པར་འཚལོ་ཞྱིབ་བད་ེཆདེ། འབྱུང་འགྱུར་ལ་ོ
གསུམ་ནས་ལྔའྱི་ནང་ཕགོས་སྒྲྱིག་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཉར་ཚགས་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༥། འདས་པའྱི་ལ་ོང་ོབཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་རྱིང་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚརོ་ས་ཆ་དང་སོད་ཁང་གྱི་ཐོབ་ཐང་གང་ཡང་མདེ་
པ་ཁང་གའྱི་ཐགོ་གནས་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་བོད་མྱི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༩༥༢ ཡྱི་མྱི་འབོར་གངས་ ༥༡༡༧ 
ལྷག་ལ་ཞྱིང་ས་སྤྲོད་མ་ཐུབ་ནའང་སོད་ཁང་མེད་ཐབས་མེད་པ་ཡྱིན་པས། བཀའ་ཤག་གྱིས་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་
ནས་བདོ་མྱི་ད་ེདག་གྱི་སོད་ཁང་སད་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ས་ོསོའ་ིནང་ས་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་ཆདེ་སམོ་དངུལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་
རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༦། བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་དནོ་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱབ་སརོ་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡངོ་ཆདེ། དནོ་གཅོད་རྣམས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་
ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕན་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཁོངས་ནས་ད་བར་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་དུས་ཚོད་མང་དག་ཅྱིག་བོད་མྱི་དང་
བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་ལ་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དུས་ཆནེ་དང་དུས་དན་ཆ་ེཁག་ལ་བཅར་རྒྱུ་མ་གཏགོས་
དུས་ཚོད་མང་ཆ་ེབ་ས་ོསོའ་ིགནས་ཡུལ་དང་ཁབ་ཁོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས། བླ་ོའདོན་ལྟ་ེགནས་
ཁང་། བརྒྱུད་ལམ་སོགས་ལ་བོད་དནོ་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱབ་སརོ་སྔར་ལྷག་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཆེད། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བྱང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རབོ་ཁུལ་དུ་ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ར་ེབསྐ་ོརྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༧། བོད་པ་སུད་ཚོང་བ་མྱི་ཚང་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢༥༠ ལྷག་གྱི་ནང་ཚོང་གཉེར་བྱེད་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ལ་ོབསྟར་ཆགས་སུ་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ལ་རོགས་སརོ་ཆདེ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་དང་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་དགོས་སྟབས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་
ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱདེ་གཉྱིས་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༨། ད་ེསྔ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་འཁེར་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་རྱིས་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་དོན་དངོས་ཐོག་ཐེབས་རའྱི་
ཁངོས་སུ་ཡོད་སྟབས་ཐབེས་རའྱི་སྔནོ་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡདོ། 

༧་༩། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག༌དང་། 
ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ནང་འཆར་འབུལ་ཞུ་སོལ་ལྟར་ཡུལ་སོར་སོ་སོའ་ིཛ་ཐང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠།༡༢ 
ནས་ ༢༠༢༡།༡༡།༠༤ བར་གྱི་ཆ་སམོས་ཛ་འབབ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༡༡།༠༤ ཉྱིན་གྱི་ཛ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གང་ཉུང་
བ་དརེ་རྱིས་སྐོར་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ནང་ཛ་བསྒྱུར་ཞུས་ཡོད།  
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༧༌༡༠། དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཁངོས་ནས་འག་ོགོན་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ལ་སམོ་དངུལ་འཁརེ་མྱི་དགསོ་
པ་གཙ་ོའདནོ་ཞུས་ཡོད། 

༧༌༡༡། ལས་བྱེད་བྱྱིངས་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་ཞུས་ཟྱིན་པས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་
ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀང་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འཆར་ལོའ་ིནང་ག་ཕོགས་སར་ཆའྱི་སོམ་དངུལ་
ཞྱིག་སྔནོ་རྱིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ། 

 
 

༨༽ མ་འངོས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡངོ་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག 
༨་༡། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོགོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ བོད་མྱི་རང་གྱིས་དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་། འབུལ་འབབ་

གཞན་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་གོན་ལ་ཕན་པ་ཕུལ་དང་འབུལ་མུས་ཡྱིན་པ་དང་། འཕོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡་༡༩ ཕྱིའྱི་རོགས་
དངུལ་ལ་བརྟནེ་དགོས་ཡདོ་པ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ཡྱིན་པས། མ་འོངས་འག་ོགོན་ཡངོས་རགོས་གཞན་བརྟནེ་མྱི་
དགོས་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དཀའ་བས་མུ་མཐུད་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་རང་ཁ་
རང་གས་ོབྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པར་བརྱི་བཞྱིན་ཡདོ། 

༨་༢། གཞྱིས་ཟུར་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་ལ་རགོས་ཕན། 
 ད་ེསྔ་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྤུན་སྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་བཏོན་ཡོད་ནའང་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་སྐབས་ར་ེབ་

བྱས་པ་ལྟར་བྱུང་མེད་པས། སྱིད་བྱུས་ད་ེལ་འགྱུར་བཅོས་ཕན་བུ་བཏང་སྟ་ེགཞྱིས་མྱི་ཟུར་པ་ཚསོ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ོ
སོའ་ིལས་གཞྱིར་རགོས་ཕན་གང་འཚམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བཞྱིན་ཡདོ་པ་ད་ེདག་ཚགས་ཚུད་བཟ་ོཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

༨་༣། དངེ་གྱི་ཆར་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སའྱི་ནང་ཆསོ་ཚོགས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཁངོས་ནས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་དཔལ་འབྱརོ་
གནས་སྟངས་གང་ལེགས་ཡོད་པར་སོང་། རྱིམ་བཞྱིན་འབེལ་མཐུད་ཀྱིས་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ནས་སོ་སོའ་ིགནས་
སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སདོ་སར་ཁག་གྱི་རྒས་གས་ོཁང་ལྟ་བུ་ལ་རགོས་ཕན་གནང་ཐུབ་ན། རང་ཁ་རང་གས་ོ
ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཡོང་ངསེ་ཡྱིན་པས་ད་ེདནོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ། 

༨་༤། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་འཚ་ོབར་གནོད་སོན་རྱིགས་འབྱུང་སྐབས་དང་། བོད་མྱི་འཁོས་ཞན་དང་ནད་མནར་ལ་
རགོས་སརོ་ཆདེ་བདོ་མྱི་ནང་ཕན་ཚུན་རགོས་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་གནང་མུས་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

༨་༥། བོད་མྱི་འབྱོར་ལྡན་རྱིགས་ནས་འཁོས་ཞན་ར་ེཕུད་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ལ་རོགས་རམ། ཡང་ན་དངུལ་བུན་
གཏོང་བ། ཡང་ན་མང་ཚགོས་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སལེ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ། 

༨་༦། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་དགནོ་ས་ེཁག་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁག་གྱི་སོབ་ཡནོ་འག་ོགོན་མངའ་གཞུང་ས་ོས་ོ
ནས་རགོས་མགོན་ཡངོ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན། 

 
 

༩༽ མཐའ་བསམོས། 
༩༌༡། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འག་ོགོན་རྣམས་རང་རེའྱི་བཙན་བྱོལ་བའྱི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའྱི་བསྱི་

ཚགས་བྱ་རྒྱུའང་འཕལ་ཕུགས་གཉྱིས་ཕགོས་ནས་གལ་གནད་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡོད་པས། ད་ེདོན་ཚང་མས་དགོངས་
བཞེས་ཡངོ་བའྱི་ཞབས་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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༩༌༢། མཐའ་དོན། བོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་མགོན་སབས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚ་ེ༸ཞབས་
པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགངོས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང་། བོད་ནང་
དུ་བཙན་གནནོ་དང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཞྱི་སྟེ། བོད་དནོ་ཞྱི་འགྱིག་མྱུར་དུ་ཡོང་བའྱི་སོན་འདུན་དང་བཅས་རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་གཏམ་བཤད་དུ།  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ལ་ཕུལ།། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༧ པ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོསན་སྒྲོན། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པར་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། སན་སྒྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོ
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར་ེལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥ 
 

༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༠༢༣ ལའོ་ིབདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས་ལ་ 

བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་ 

འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ།ོ 
གཅྱིག ཚགོས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་མྱི་བསྐ་ོབཞག་སྐརོ། 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༨ འཁདོ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིབཀདོ་ཁབ་ནང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིབོད་མྱིའྱི་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྱིས་ཐོག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་མྱི་འགོར། སྱི་
འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་དང། སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མོ། སྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོརེ། སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་
པ་ར་ོརེ། སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན་བཅས་དམྱིགས་འཛུགས་བསྐ་ོབཞག་གནང་བ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚེས་ 
༡༧ ནས་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་པ་
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཡདོ། 

གཉྱིས།  ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ལས་དནོ་ཇྱི་བྱས་སྐརོ། 

༡༽ ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིབཀདོ་ཁབ་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༡༧ སྔ་ད་ོཆུ་ཚདོ་བཅུ་པའྱི་ཐགོ་
 དྲུང་ཚབ་མཆོག་གྱི་མདུན་ནས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་སྔོན་རྱིས་ཡྱིག་སྣོད་ཆ་ཚང་རྱིས་ལེན་
 དང་། ད་ེརེས་ཚོགས་མྱི་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་དངོས་གྲུབ་ར་ོར་ེདང། ཚོགས་
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 དྲུང་དུ་སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ་ོས་ོསོར་སྱི་མོས་བྱུང་རེས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པརོ་ལམ་སྟོན་ཁག་ཞུས་པ་
 དང་། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་བའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཁ་ཤོག་གནང་སོན་བྱུང་།  

༢༽  སྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ནས་བཟུང་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ བར་ལས་ཉྱིན་གངས་  ༡༢  རྱིང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལས་
 ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
 ཕོགས་བསོམས་འག་ོགོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁ་ཤོག་དང་། རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་ས་ོསོའ་ིསྔོན་རྱིས་
 ཁ་ཤོག་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་སྣོད་གངས་ ༢༨ དང་། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་འཐུས་མྱི་མེད་པའྱི་ས་
 གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ དང་། སྦེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་
 ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་འབེལ་ཡོད་དབུས་ལས་ཁུངས་ནས་
 འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་སྣདོ་གངས་ ༣ བཅས་ཁནོ་ཡྱིག་སྣདོ་གངས་ ༣༡ དང་། 
 རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ཆ་ཚང་དང་། བར་བརྒལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ར་ེར་ེབཞྱིན་བལྟ་
 ཞྱིབ་ཞུས། 

༣༽  ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཉྱིན་ ༡༢  རྱིང་ལས་དོན་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོད་དཔལ་འབྱོར་སྔོན་རྱིས་སེ་
 ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་གཞོན་དང་།  ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆ་ེ ༣ ། དྲུང་ཚབ་ ༢ ། དྲུང་འཕར་ ༤ ། སམ་
 བྷ་ོཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ཁབ་འགན་འཛནི། གཞན་ཡང་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་པ་དང་ལས་འཆར་
 འགན་འཛིན་སོགས་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་གངས་ ༣༦ བཅས་ཁོན་བསོམས་ལས་བྱེད་ང་ོལས་གངས་ ༤༧ 
 ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ནང་ཡྱིག་ནོར་དང་དག་ནོར་བཟོ་
 བཅོས་བགྱིས་པ་གངས་ ༤༧ དང། སྔོན་རྱིས་ཡྱིག་ཆ་བརེ་བསྒྱུར་བྱས་པ་གངས་ ༦༥ ། དོགས་འདྱི་གངས་ 
 ༡༡༣ བཅས་ལ་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་བཅུག་སྟེ། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ི
 ལམ་སྟོན་དང་། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ཁག་ནང་གསལ་བའྱི་སྔོན་རྱིས་འག་ོསྟངས་དང་མཐུན་མྱིན་སོགས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ོ
 ནན་ཞུས་ཡོད། 

 

གསུམ།     ཚགོས་གཙ་ོསལེ་པའོ་ིལམ་སྟནོ་སྐརོ། 

ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན་ལྟར་དཔལ་འབྱོར་སྔོན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་དྱི་བ་ཞུས་ཏེ་ལན་འདེབས་ཕུལ་
འབྱོར་བྱུང་བ་ལྟར་དང་། གཞན་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་སྔོན་མའྱི་སན་ཐ་ོསོགས་ལ་བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པ་བཅས་ཀྱི་གྲུབ་དོན་
གཤམ་གསལ། 

༡༽  བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང། 
 དམྱིགས་ བསལ། ཟུར་བཀོལ། དམྱིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་གྱི་དགོས་
 དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༥༣༥་༡༤ འཆར་འབུལ་གནང་བ་ད་ེརྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཐོག་མའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་
 འཁོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༨་༡༣ ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༩༩ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༦་༠༤ ཉུང་བ་བྱས་
 འདུག་པ་ལྟར་ཉུང་དུ་ཆགས་རནེ་ཇྱི་ཡྱིན་བརད་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ། 



56 

 རྱིས་ལོ་འདྱིར་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༩༩ ཉུང་དུ་ཆགས་དོན་ཐད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་དོན་
ཚན་ ༼ ཅ ༽ ལྟར་དཔལ་འབྱོར་སྔོན་རྱིས་སེ་ཚན་ལའང་འདྱི་བརད་སྐབས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གང་
མཚམས་འཕར་ཆ་ཡོད་ནའང་གཤམ་གསལ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁག་ནྱི་བང་མཛོད་ནས་དངོས་སུ་གཞུང་
གོན་གང་ཡང་མྱིན་པར་བརྟེན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་༢༣ ལོའ་ིཁོན་བསོམས་གཏོང་ཡོང་ནས་གཅོག་འཐེན་གྱིས་
ལས་ཁུངས་ནང་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལནེ་ཁངོས་སུ་བཞག་ཡོད་སྐརོ་གསལ་བཤད་གནང་བ་གཤམ་གསལ། 
༡། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཅས་ཀྱི་
 ཁངོས་སྐརོ་རྒྱག་མ་དངུལ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ཆདེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༠ དང་། 
༢། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་སུ་ན་གཞོན་རོགས་སོར་གྱི་སདེ་ཆུང་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༤་༥ 
 དང། ས་ོནམ་བུན་གཏངོ་ལས་གཞྱི་ཆེད་སོར་ས་ཡ་ ༡༩ ། ད་ེབཞྱིན་མཉམ་འབེལ་ཁག་ལ་སྐོར་རྒྱག་མ་
 དངུལ་ཆེད་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིར་སོར་ས་ཡ་ ༥ བཅས་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨་༥ ཕོགས་
 བསམོས་སྔནོ་རྱིས་ནས་གཅགོ་འཐནེ་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་འཆར་འབུལ་ཉུང་བ་ཆགས་འདུག 
 

༢༽  རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལས་འཆར་དེ་དག་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་
 འཚམས་པ་བྱུང་ཡདོ་མདེ་ཞྱིབ་བརད་གནང་སྟ་ེསར་གཅོག་ཇྱི་དགསོ་སྐོར། 

 ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་
འཆར་མང་ཆ་ེབ་ད་ེསྔ་འག་ོབཞྱིན་པ་མུ་མཐུད་འགོ་རྒྱུ་ཅན་གྱི་རྱིགས་དང། ལས་འཆར་གསར་པའྱི་རྱིགས་
ལ་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ལྟར་དུ་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིབ་བརད་གནང་རསེ་མང་ཚགོས་ཀྱི་དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམས་
པའྱི་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངསེ་ ཤྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

 དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉརེ་གང་གནང་བ་དརེ་སོར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་པར་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡདོ། 
 
༣༽  སྔ་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐརོ་མཇུག་གནནོ་ཇྱི་བྱུང་དང། ལྷག་བསད་ཇྱི་ཡདོ་མུ་མཐུད་
 གསལ་དགོས་ཡདོ་མེད། 

 སྔ་ལོའ་ིཚོད་དཔག་ཚོགས་ཚུང་གྱི་སན་ཐོ་ཕལ་ཆེ་བར་མཇུག་གནོན་འཐུས་ཚང་བྱུང་ཡོད་འདུག   གལ་
གནད་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་རྱིགས་གཅྱིག་ལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་དགོས་གལ་ལ་སོང་སར་ཡང་མཁེན་རྟོགས་
སད་ཟུར་བཏནོ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 
 

༡། དནོ་ཚན་ ༢ ནང་དབེ་སལེ་ཅན་གྱི་ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམ་དངུལ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་གནས་ཐསོ་རྒྱུ་
 འདུག་པ་ལྟར་ལ་ོལྔ་ཙམ་རྱིང་གྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཆགས་སྐརོ། 

  ཀ  འདས་ལོ་ལྔའྱི་རྱིང་གྱི་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་དང། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀོལ་མ་
   དངུལ་བཅས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དཔལ་འབྱརོ་སྔནོ་རྱིས་ས་ེཚན་ནས་གནང་འབྱརོ་བྱུང་བ་ 
   གཤམ་གསལ། 
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ལ་ོདུས། སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ། 
༼སརོ་ས་ཡ།༽ 

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
༼སརོ་ས་ཡ།༽ 

ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ། 
༼སརོ་ས་ཡ།༽ 

༢༠༡༧།༣།༣༡ ༨༧༡་༡༠ ༢༦༩་༡༩ ༡༧༥༣་༥༩ 
༢༠༡༨།༣།༣༡ ༡༠༡༦་༧༤ ༢༧༨་༣༤ ༡༧༨༩་༣༧ 
༢༠༡༩།༣།༣༡ ༡༣༢༤་༨༤ ༢༨༤་༦༠ ༢༠༥༢་༩༤ 
༢༠༢༠།༣།༣༡ ༡༥༢༢་༡༤ ༢༩༤་༩༧ ༢༡༤༩་༤༩ 
༢༠༢༡།༣།༣༡ ༡༨༦༥་༩༧ ༣༠༡་༩༧ ༢༣༤༥་༧༢ 

 
  ཁ། དབེ་སལེ་ཡདོ་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འདས་ལ་ོབཞྱིའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། 

ལས་ཁུངས། ༢༠༢༠་་་༢༡ ༢༠༡༩་་་༢༠ ༢༠༡༨་་་༡༩ ༢༠༡༧་་་༡༨ 

ཆསོ་རྱིག་ལས་
ཁུངས། 

༧༢,༦༠༡,༡༩༠ ༦༩,༥༢༦,༠༦༥ ༦༩,༢༠༧,༢༢༢ ༧༠,༢༩༥,༤༩༢ 

ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས། ༢༠༧,༡༧༩,༢༣༤་༩༩ ༡༩༤,༩༥༢,༠༧༨ ༡༤༤,༡༨༩,༩༧༧ ༡༠༠,༤༠༠,༠༤༤ 
ཤེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས། 

-༡༣༣,༨༩༩,༦༩༣་༩༠ ༣༠,༠༠༠,༠༠༠ ༢༠,༩༠༧,༢༣༨ ༢༡,༤༣༡,༣༤༣ 

འཕདོ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས། 

༥༧,༦༥༠,༤༥༡་༢༨ ༥༤,༦༧༨,༦༠༢ ༤༧,༥༧༢,༥༧༧ ༤༨,༠༧༦,༣༨༡ 

དཔལ་འབྱརོ་བད་ེ
དནོ་ལྷན་ཚགོས། 

༡༢༥,༧༨༠,༥༢༨་༨༡ ༡༢༩,༤༦༥,༢༥༢ ༡༢༥,༠༢༥,༠༥༥ ༡༢༠,༠༡༢,༧༥༣ 

དཔལ་འབྱརོ་ཡྱིད་
ཆསེ་དག་ེར། 

༡༡༣,༩༩༣,༤༥༤་༡༧ ༡༠༧,༦༧༢,༥༨༤ ༡༡༩,༨༡༣,༡༤༩ ༡༡༨,༤༣༩,༡༢༨ 

དཔལ་འབྱརོ་སྱི་ཚཌོ་
ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། 

༣༩༦,༠༠༩,༠༢༢ ༡༣༠,༩༢༨,༡༨༣ ༨༧,༥༥༣,༤༠༠ ༥༤,༤༧༡,༧༩༤ 

 
༢། སྔ་ལོའ་ིསན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༣ ༼ ཁ ༽ ནང་། སམ་བྷ་ོཊའྱི་མ་དངུལ་གནས་བབ་ལ་བལྟས་ན་ལ་ོརེའྱི་འག་ོ
 གོན་ཆ་ཚང་གཏོང་དམྱིགས་ད་དུང་ཡང་མདེ་པར་བརྟནེ་དཔལ་ལས་དང་ཤེས་རྱིག་གཉྱིས་ནས་སྔར་སོང་
 ལྟར་འག་ོགོན་དངུལ་འབབ་ཁ་སྣོན་གནང་བཞྱིན་འདུག་པ་དང། ལ་ོལྔའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་
 གསལ་ལྟར་རདེ་འདུག 

ལ་ོཁམས། ༢༠༢༠་་་༢༡ ༢༠༡༩་་་༢༠ ༢༠༡༨་་་༡༩ ༢༠༡༧་་་༡༨ ༢༠༡༦་་་༡༧ 
གནས་སྟངས། ༢༠༩,༨༥༨,༩༩༢ ༩༦,༥༦༦,༠༡༣ ༨༦,༣༣༢,༦༢༧ ༨༧,༦༢༣,༥༣༢ ༧༡,༡༦༡,༥༦༢ 
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 ༣། སྔ་ལོའ་ིསན་ཐ་ོདནོ་ཚན་ ༥ ནང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠ དང། ༢༠༢༠་་༢༡ གཉྱིས་ཀའྱི་སན་ཐརོ་བདོ་མྱིའྱི་
  སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་གནས་གསལ་འདུག་ནའང་ད་བར་ལག་ལེན་             
  འཁལེ་བ་བྱུང་མྱི་འདུག་གསལ་ཐད། 
  ཀ  དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་གཉེར་སན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༼ ཉ ༽ ལྟར་འདྱི་ལ་ོདཔལ་འབྱོར་
   གནས་འབབ་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་སན་ཐ་ོགོས་ཚོགས་སུ་སན་འབུལ་གནང་འཆར་འཁདོ་འདུག 
 
༤༽  དམྱིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་གྱི་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་འགོ་གོན་ཆེ་རྱིགས་དང་ལས་འཆར་གསར་པ་ཟུར་དུ་
 བཏོན་གནང་དགསོ་རྒྱུ། 

 ཚདོ་དཔག་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༢ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དམྱིགས་བསལ་
དང་ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ནང་ལས་འཆར་གསར་པའྱི་རྱིགས་དང་ལས་གཞྱི་ཆ་ེཁག་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་འབུལ་
དགོས་ཕག་བྱིས་སོང་བ་བཞྱིན། འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་གལ་ཆེ་དོན་ཆེར་རྱིས་ཏེ་ཞྱིབ་གནས་
ཕུལ་འབྱོར་ནང་དམྱིགས་བསལ་ཁངོས་ལས་འཆར་གསར་པ་དང་ཆ་ེཁག་ལ་བསམོས་ས་ཡ་ ༡༥༦་༨  དང་། 
ཟུར་བཀོལ་འོག་ལས་འཆར་གསར་པ་དང་ཆེ་ཁག་རྱིགས་ལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ་  ༧༡༣་༩  བཅས་ཁོན་
བསམོས་ས་ཡ་  ༨༧༠་༧  ཐམ་པའྱི་ཞྱིབ་ཆའྱི་རྱིས་ཤོག་ ཤོག་གངས་ ༨ ཅན་ཞྱིག་འདྱི་མཉམ་ཟུར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད་པས་མཁནེ་ཆུབ་ཡངོ་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
 

༥༽  སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐགོ་དང་། ཕགོས་བསམོས་རྒྱབ་
  གཉེར་ཧྱིན་སོར་ནང་འཆར་འབུལ་གནང་ལམ་ལྟར་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིའཛའ་ཐང་རྒྱབ་གཉེར་ལ་ཞྱིབ་བརད་དགོས་
  རྒྱུ། 

 སྔར་ལམ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་འཛའ་ཐང་སྐོར་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་གནང་བས་འཆར་འབུལ་རེའུ་
མྱིག་ལྟར་ལ་མོས་མཐུན་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག  ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཡང་ཧྱིན་སོར་ནང་རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། 
 

༦༽  བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕགོས་སྐརོ་དག་ེམཚན་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཡོད། 
 བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སྐོར་ད་ེསྔོན་ཚདོ་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གསལ་བཤད་

གནང་བ་ལྟར་ལས་ལྷག་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་འསོ་མ་མཐངོ། 
 

༧༽ སམ་བྷ་ོཊའྱི་དཔལ་འབྱརོ་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་ཞྱིབ་བརད་དགོས་རྒྱུ། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་སམ་བྷ་ོཊར་དངུལ་འབརོ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པ་ད་ོནན་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟནོ་

གནང་བ་བཞྱིན་ཞྱིབ་བརད་བྱས་རེས། སམ་བྷ་ོཊའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་བོད་སབོ་འཛནི་ཚགོས་ཀྱི་
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སོབ་གྲྭ་ཁག་གངས་ ༦༩   དང་། ཐད་འཛིན་སོབ་ཁག་གངས་  ༨  བཅས་ཁོན་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༧༧ ནང་སོབ་
ཕྲུག་གངས་   ༦༡༢༣ དང་། དག་ེརྒན་གངས་ ༥༢༡ ། ལས་བྱདེ་གངས་ ༡༦༧ ། སམ་བྷ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་
རང་ལ་ལས་བྱེད་ངོ་ལས་གངས་ ༢༠ བཅས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་གོན་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་   ༥༥༤་༨  
གཏོང་དགོས་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ལ་ོཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་ ༧༥,༩༥༠,༠༠༠  ཐམ་
པ་སམ་བྷ་ོཊར་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུག 
 
བཞྱི། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་༢༣ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འག་ོགནོ་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 

༡༽ བཀའ་ཤག་གྱི་འག་ོགོན་རྒྱབ་གཉརེ། 
ཀ     བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་
 དང་། དམྱིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ། དམྱིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕགོས་
 བསོམས་འགོ་གོན་གྱི་དགོས་དངུལ་སོར་ས་ཡ ༢༥༣༥་༡༤ འཆར་འབུལ་གནང་བ་དང་། དགོས་
 དངུལ་འདྱི་དག་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཐོག་མའྱི་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་སོར་ས་ཡ་ 
 ༢༦༩༨་༡༣ ལས་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༩༩ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༦་༠༤ ཉུང་བ་བྱདེ་ཀྱི་འདུག 
ཁ།   གོང་གསལ་དགོས་དངུལ་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༩༣་༢༦  ཟུར་བཀལོ་དང་སོར་ས་ཡ་  ༨༤༡་༨༨  སྔནོ་
 རྱིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག 
ག   ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་འདུ་མེད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ དང་། ལྷ་ོསྱི་ལས་
 ཁུངས་བཅས་ཀྱི་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་བསོམས་སོར་ས་ཡ ༣༦་༤༤  དང་། འཕོད་བསྟེན་ལས་
 ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་མངོན་དགའ་སབོ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༣ གྱི་འག་ོགོན་དགོས་དངུལ་བསམོས་
 སོར་ས་ཡ་ ༡༠་༣༢ བཅས་གནང་འདུག་པ་གོང་གསལ་ཕོགས་བསམོས་འག་ོགོན་འཆར་འབུལ་ཁངོས་
 ཚུད་མྱི་འདུག 
 

༢༽ རྒྱབ་གཉརེ་གནང་ཕགོས། 
 ཀ  རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས། ད་ེམྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་
  ༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་དང་ཡུལ་ཐང་འཕར་ཆའྱི་ཚོད་དཔག་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་འོས་
  འཚམས་ལ་གཞྱི་བཅོལ་གྱིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཡོད་གནས་དང་། དམྱིགས་
  བསལ་དང་ཟུར་བཀོལ་དུ་གསལ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ངེས་ལག་བསྟར་ཐུབ་ངེས་རྱིགས་རྒྱབ་
  གཉརེ་གནང་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག 
 ཁ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་
  ཐགོ་དང་། ཕོགས་བསམོས་རྒྱབ་གཉེར་ཧྱིན་སོར་ནང་འཆར་འབུལ་གནང་སོལ་ལྟར། ཡུལ་སོར་ས་ོསོའ་ི
  འཛའ་ཐང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠།༡༢ ནས་ ༢༠༢༡།༡༡།༠༤ བར་ཀྱི་ཆ་སམོས་འཛའ་འབབ་དང་།  
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  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡།༡༡།༠༤ ཉྱིན་གྱི་འཛའ་ཐང་གཉྱིས་ནས་གང་ཉུང་བ་དེར་རྱིས་སྐོར་གྱིས་ཧྱིན་སོར་ནང་
  འཛའ་བསྒྱུར་གནང་འདུག ཞྱིབ་ཕ་འདྱི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཡོད་པར་བཟ་ོབཅོས་གནང་འོས་གཟྱིགས་
  ཚ་ེགནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞསེ་གསལ་འདུག 
 

༄༅། །རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལའོ་ིསྔནོ་རྱིས་སུ་ཕྱི་དངུལ་འཛའ་ཐང་གཏན་འབབེས་གཤམ་གསལ། 

 

ཨང་། 

 

ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིཡུལ་སརོ། 

༢༠༢༡་ ་༢༢ 
ལོ འ ི ་ སྔོ ན ་
རྱིས ་འཛའ ་
ཐང ་གཏན ་
འབེབས། 

༢༠༢༠།༡༢ ནས་ 
༢༠༢༡ ། ༡ ༡ ། ༡ 
བར་ཆ་སོམས་
འཛའ་ཐང་། 

༢༠༢༡།༡༡།༤ 
ཉྱིན་གྱི་འཛའ་
ཐང་། 

༢༠༢༢་་ ་༢༣ 
ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་
སུ་འཛའ་ཐང་
འཆར་འབུལ། 

 

ཟུ ར ་
མཆན། 

༡ Swiss Franc སུད་སརོ། ༧༧་༩ ༨༠་༩༣ ༨༡་༥༤ ༨༠་༩༣  

༢ Aus Dollar ཨ་ོསོར། ༥༠་༤༢ ༥༥་༧༠ ༥༥་༣༦ ༥༥་༣༦  

༣ US Dollar ཨ་སོར། ༧༣་༧༣ ༧༣་༧༠ ༧༤་༤༣ ༧༣་༧༠  

༤ UK Pound ཨྱིན་སོར། ༩༤་༢༧ ༡༠༡་༥༨ ༡༠༡་༥༨ ༡༠༡་༥༨  

༥ Euro ཡུ་སོར། ༨༣་༤༢ ༨༧་༨༣ ༨༦་༢༥ ༨༦་༢༥  

༦ S/Africa Rand རན་སོར། ༤་༥༠ ༥་༠༢ ༤་༨༣ ༤་༨༣  

༧ Taiwan NT 

Dollar 
ཐའ་ེསོར། ༢་༤༩ ༢་༦༣ ༢་༦༧ ༢་༦༣  

༨ Japan Yen ཉྱི་སོར། ༠་༦༩ ༠་༦༨ ༠་༦༥ ༠་༦༥  

༩ Russia Rubles རུ་སོར། ༠་༩༦ ༡ ༡་༠༤ ༡  

༡༠ Brazil Real རལེ་སརོ། ༡༣་༦༢ ༡༣་༧༦ ༡༣་༡༨ ༡༣་༡༨  

༡༡ Nepal Rupee ན་ེསོར། ༠་༦༡༧ ༠་༦༢༥ ༠་༦༢༥ ༠་༦༢༥  

 
ག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡།༤ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢།༡ བར་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཟུར་བཀལོ་ཁངོས་ཡངོ་འཆར་
 སོར་ས་ཡ་ ༤༡༠་༣༥ དང་། འག་ོའཆར་སོར་ས་ཡ་ ༣༡༥་༧༣ ། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ཁོངས་
 འགོ་འཆར་སོར་ས་ཡ་ ༡༦༡་༦༨ དང་། སྔོན་རྱིས་ཡོང་དམྱིགས་ལ་ཕན་པ་ཡོང་འཆར་སོར་ས་ཡ་ 
 ༣༥༠་༢ བཅས་བཀའ་འཁོལ་བསྩལ་བའྱི་ཞྱིབ་གནས་འབུལ་གནང་བྱུང། 
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ང་། དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཁོངས་ནས་འག་ོགོན་གཏོང་དགོས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་སམོ་དངུལ་འཁེར་
 མྱི་དགསོ་པའྱི་གཙ་ོའདནོ་ཞུས་ཡོད་གསལ་འདུག 
ཅ། བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁག་ནྱི་བང་མཛོད་ནས་དངོས་སུ་གཞུང་གོན་གང་ཡང་མྱིན་པར་བརྟེན་ཁོན་
 བསམོས་ གཏོང་ཡོང་ནས་གཅོག་འཐནེ་གྱིས་ལས་ཁུངས་ཕན་ཚུན་སྤྲོད་ལེན་ཁོངས་སུ་བཞག་ཡོད་ཅེས་
 གསལ་འདུག 
ཆ། ལས་བྱདེ་བྱྱིངས་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་ཞུས་ཟྱིན་པས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
 ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕགོས་ཀང་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འཆར་ལོའ་ིནང་ག་ཕགོས་སར་
 ཆའྱི་སམོ་དངུལ་ཙམ་སྔནོ་རྱིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག  
ཇ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡྱིག་མཛོད་བདག་ཉར་བྱ་ཕོགས་དུས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་དང་འཚམས་པའྱི་
 འགྱུར་བཅོས་དགོས་པ་ལྟར་ཡྱིག་མཛོད་རྣམས་ Digital Archives ཐོག་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རགོས་
 དངུལ་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་སྔོན་འགོའ་ིལས་ཀ་འགོ་བཙུགས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འཆར་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་སུ་ད་ེ
 འབེལ་དགོས་དངུལ་དང་། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཡོངས་རོགས་ Digitization ཐོག་བསོད་རྒྱུའྱི་དགོས་
 དངུལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་གསལ་འདུག 
ཉ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༣ ནང་གསེས་ ༥ 
 ནང་དནོ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩་་་༢༠ དང་ ༢༠༢༠་་་༢༡ གཉྱིས་ཀའྱི་སན་ཐརོ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
 འབྱོར་ལ་བསར་ཞྱིབ་དགོས་གནས་གསལ་འདུག་ཐད། འདྱི་ལོར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་
 འབྱརོ་གནས་འབབ་ཇྱི་ཡྱིན་གྱི་སན་ཐ་ོགོས་ཚོགས་སུ་སན་འབུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཅསེ་གསལ་འདུག 
ཏ། སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ ནང་དནོ་ལས་ཁུངས་
 ཁག་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་དང་། དམྱིགས་བསལ་ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་རྣམས་
 སུ་ཡྱིག་ནོར་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་པ་དང། ཡང་རྱིས་འགོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་མང་པ་ོཞྱིག་
 ནང་འདས་ལ་ོརྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱི་འགེལ་བརདོ་པར་བཤུས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ལ་ོརང་བཀག་གྱི་ལས་འཆར་
 འགྱུར་བ་སོང་རྱིགས་ལ་འགེལ་བཤད་དམྱིགས་བསལ་མ་བཀོད་པ་ད་ེའད་འདུག་བཅས་གསལ་ཐད། 
 འདྱི་ལ་ོགང་ཐུབ་ཡྱིག་ནོར་མ་ཡོང་བ་དང་། འགེལ་བརོད་ཁ་གསལ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད་
 ཅེས་གསལ་འདུག 
ཐ། རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་ཁོངས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་། འཕོད་བསྟེན། སྱི་ཚོགས་འཚ་ོརྟེན་ཡར་རྒྱས་
 སོགས་མང་ཚོགས་ལ་སན་པའྱི་ལས་འཆར་ཁག་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་སྔོན་
 རྱིས་ཁངོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག 
ད། སདོ་ཁང་མེད་མཁན་ལ་ས་ཆ་མཁ་ོསྒྲུབ་དང་སདོ་ཁང་གསར་བསྐྲུན་ཆེད་སོར་ས་ཡ ༧་༥ འདྱི་ལོའ་ིསྔོན་
 རྱིས་ནང་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡདོ་ཅསེ་གསལ་འདུག  
 



62 

ལྔ། ཚགོས་ཆུང་གྱི་མཐངོ་ཚུལ། 

༡༽   ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གོང་མའྱི་སན་ཐོར། ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་དང་། དམྱིགས་
བསལ་ནང་སྱིད་དང་འཕོད་བསྟེན། ཤེས་རྱིག་བཅས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་རྣམས་སུ་ཡྱིག་ནོར་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་
འདུག་པས་མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུ་མ་ཤོར་བའྱི་འགན་ཁུར་དགོས་རྒྱུ། ཞེས་བཀོད་ཡོད་པ་བཞྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་ཕོགས་ཀྱི་ཚན་པ་ ༼ ཏ ༽ ནང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོདོན་ཚན་ ༥ ནང་
གསསེ་ ༡ དང་ ༢ ནང་དནོ་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་རྣམས་་་་་་་་་་སུ་ཡྱིག་ནརོ་མང་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་
རྒྱུ་འདུག་པ་དང། ཡང་རྱིས་འག་ོཁ་ཤས་ཀྱི་རྒྱབ་ལངོས་མང་པ་ོ་་་་་་་་་་ལ་འགལེ་བཤད་དམྱིགས་བསལ་མ་བཀདོ་
པ་ད་ེའད་འདུག་བཅས་གསལ་ཐད། འདྱི་ལ་ོགང་ཐུབ་ཡྱིག་ནརོ་མ་ཡངོ་བ་དང་། འགལེ་བརདོ་ཁ་གསལ་ཡངོ་ཐབས་
འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་ཀང་། རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང། རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་
ཆའྱི་ནང་ཡྱིག་ནོར་མང་པོ་ཡོད་པ། རྱིས་ནོར་ཐེབས་པའང་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ད་དུང་མུ་
མཐུད་མཐངོ་རྒྱུ་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་ད་ོནན་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ། 

༢༽ ནང་སྱིད་ཁབ་ཁོངས་ས་འཐུས་མེད་པའྱི་ས་གནས་བད་ེསར་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་
འབུལ་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འག་ོཨང་ ༡་༤ ༼ ག ༽ བད་ེསར་ཉྱིན་སོབ་ཀྱི་ཉྱིན་དགུང་ཞལ་ལག་འག་ོགོན་ཞེས་བཀོད་
འདུག་པ་དང། ནང་དནོ་ལ་གཞྱིགས་ཚ་ེསོབ་གྲྭའྱི་འག་ོགོན་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་འག་ོའདྱིའྱི་ནང་བཅུག་འདུག་པ་དཔེར་
ན། སག་ག། སྱིར་བཏང། ཉ་ེའཁོར་ལམ་གོན། རེད་རྱིགས་དང་ཡྱིག་གཟུགས་འགན་བསྡུར་ལ་སོགས་པ་མང་དག་
ཅྱིག་བཀདོ་འདུག་ན་སད་ཕྱིན་རྱིས་འག་ོདང་མཐུན་པ་གནང་གལ་ཆགས་འདུག 

༣༽ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིལས་བྱདེ་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་། ལས་བྱེད་ཟབ་སོང་
གྱི་ཆེད་དུ་ད་ེསྔ་དང་མྱི་འད་བར་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོགཏངོ་འཆར་ཡོད་མོད། འནོ་ཀང་དངུལ་འབོར་ཆེན་པའོ་ིལས་
གཞྱི་དེར་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་མྱི་གསལ་པས། འབེལ་ཡོད་རྱིས་པ་དང་ལས་བྱེད་ཆེད་འབོད་ཀྱིས་འདྱི་བརད་ཞུས་
སྐབས།  ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ལ། རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲུང་ཆེ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་
འབེལ་ཡོད་ཆེད་ལས་སེ་ཚན་དང་མྱི་སྣ་ཁག་དང་འབེལ་མོལ་བྱས་ཏ་ེགཞྱི་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་གཏན་འཁེལ་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བརོད་མདོ། ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ཐགོ་མར་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་བཟ་ོའགོད་དགསོ་རྒྱུ་ནྱི་
སྱིའྱི་འགོ་སྟངས་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་ཡྱིན་པ་བརོད་མ་དགོས་པས། རོགས་དངུལ་རག་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་གཞྱི་ནས་ལས་
འཆར་བཟ་ོབ་ནྱི་འསོ་འཚམས་མ་མཐངོ་བས་རསེ་སུ་ད་ོནན་གནང་གལ། 

༤༽  ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འག་ོཨང་། ༡་༤ ༼ ང ༽ 
ནང་ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་དང་དཔར་སྐྲུན་ཞསེ་པའྱི་ལས་འཆར་ནང་ཨ་རྱི་དང། སུད་སྱི། རྒྱ་གར། ཉྱི་ཧངོ། ཕ་རན་
སྱི། རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དྲུག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་ཞུ་འཆར་བཀོད་འདུག་པ་དང། འག་ོགོན་དངུལ་
འབོར་སོར་ ༡,༣༩༧,༢༠༠།གསལ་བ་ད་ེདག་ DRL རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཐོབ་ར་ེསོགས་བཀོད་
འདུག་པར།  སྔོན་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ར་ཁྱིམས་འདྱི་དག་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་གལ་ཆེ་བའྱི་དགོས་མཁོ་གསལ་
བཤད་དགོས་པ་ཞུས་པ་བཞྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བདོ་བསྒྱུར་དྲྭ་ཐགོ་ཡདོ་པ་ཕབ་ལནེ་ཞུ་ཆགོ་ཀང་། ད་ེའཕསོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ར་ཁྱིམས་བདོ་བསྒྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་འདྱི་གའྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་ཁག་གསུམ་ད་ེདག་
ལག་བསྟར་སྐབས་ཐ་སད་དང་། འགལེ་བརདོ་ཁུངས་གཏུག ད་ེབཞྱིན་མང་ཚགོས་དང་ལྷག་པར་དུ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་
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ད་ོདབྱྱིངས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་བོད་བསྒྱུར་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་འཆར་ཡོད་ ཅེས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༡༩  ཉྱིན་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་བ་བཞྱིན། ད་ེལྟར་ལག་བསྟར་ཐུབ་ན་དག་ེཕན་ཆེན་པ་ོམཐོང་
མོད།  རྒྱལ་ཁབ་ལྔའྱི་ར་ཁྱིམས་བོད་བསྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་གང་ཙམ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་སྟབས།  དེ་བོད་
བསྒྱུར་འགེམས་སལེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་འཆར་ཡོད་ཅསེ་བརདོ་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འཐུས་པར། ལ་ོཙཱ་བ་ཚད་ལྡན་
ཐབས་འཚོལ་གྱིས་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་ཐོག་བོད་བསྒྱུར་སྤུས་དག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གཉྱིས་མོས་གན་ཡྱིག་འཇོག་རྒྱུ་
སོགས། དང་པ་ོནས་ལས་འཆར་ཞྱིབ་ཕ་བཟ་ོའགོད་དགོས་པ་གལ་ཆེར་མཐོང་ཞྱིང་། རོགས་དངུལ་རག་པ་ཙམ་
གྱིས་ལས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་གསར་བཟ་ོབྱེད་རྒྱུ་ནྱི་འོས་འཚམས་མ་མཐོང་བས་རེས་སོར་དེའྱི་ཕོགས་ད་ོནན་གནང་
གལ། 

དྲུག ཚགོས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ། 

༡། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་བཀའ་ཤག་གྱི་རྒྱབ་གཉརེ་གནང་བའྱི་འག་ོགོན་ལ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་སར་གཅོག་གང་ཡང་
བྱས་མེད། 

༢། ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཡུལ་ལུང་ས་ོསོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་གྱིས་
ཕགོས་བསོམས་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ནང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འཛའ་ཐང་གང་བསྒྱུར་གནང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡོད། 

༣། ལས་ཁུངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཡྱིག་ཆ་ཁ་གསལ་མེད་པ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་སུ་རྱིས་ནརོ་ཤོར་བ་བཅས་ཁག་
ཅྱིག་འདུག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤོག་བུ་ཐད་ཀར་བར་ེབཅུག་ཡོད་པ་དེས་འགྱིག་པ་བྱས་ཏེ་སན་ཐོའ་ིནང་དམྱིགས་བསལ་
འགོད་མ་དགོས་པ་བྱས་ཡོད། 

༤། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོའ་ིནང་ལས་བྱེད་ཀྱི་ག་ཕོགས་ཐ་ོགཞུང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས། བལ་
ཡུལ་སོག་ར་བཀྲྱིས་གྱིང་གྱི་ལས་དོ་གཅྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་ཟླ་གཉྱིས་ཚབ་ཏུ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་དངུལ་འབོར་གསལ་བ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཁོན་བསམོས་སོར་ ༤༠༥,༨༩༠ འཕར་ཐོལ་ཐནོ་པ་ད་ེདག་ལ་རྱིས་བཅོས་བྱདེ་ཐབས་ཡོད་ན་ལས། ད་ེ
མྱིན་གཅོག་ཆའྱི་གོས་འཆར་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན་སྐོར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འགེལ་བརོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས་ནས་དངུལ་འབོར་གྱི་ཁད་པར་ད་ེདག་ག་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་དངུལ་ཐོག་རྱིས་བཅོས་གནང་སྟ་ེརྱིས་ཤོག་
གསར་པ་ཕུལ་བ་ལྟར་ལ་མསོ་མཐུན་ཞུས་པ་ཡྱིན། སད་ཕྱིན་འདྱི་རྱིགས་མུ་མཐུད་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཐུགས་སྣང་ཆ་ེསདེ་
གནང་གལ་ཆ་ེབ་ཞུ། 

༥། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ འཁོད་རྒྱའྱི་ནང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཕག་ལས་
གནང་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་མ་བྱུང་བར་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དྲུང་ཆ་ེདང་སྱི་ཁབ་རྱིས་
པ་རྣམས་ས་གནས་སུ་ང་ོབཞུགས་དགོས་སྐོར་གསལ་འདུག་ཀང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང། ཕྱི་
དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ། འོས་བསྡུ་དང་འདེམས་ལྷན་དྲུང་ཆེ། ད་ེབཞྱིན་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་དང་འཕོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་སྱི་ཁབ་རྱིས་པ་བཅས་ས་གནས་སུ་ང་ོབཞུགས་མྱི་འདུག་ན་སད་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་
འགལ་མེད་ཕག་བསྟར་གནང་གལ་ཆ་ེབ་ཞུ། 

 མཐའ་དོན། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༩ བར་
ལས་ཉྱིན་གངས་  ༡༢ རྱིང་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཁོད། དཔལ་འབྱོར་སྔོན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་
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ཐངེས་ཁ་ཤས་ཆདེ་འབོད་ལྟར། ཐུགས་ཁུར་ཆརེ་བསདེ་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བ་དང། འབལེ་ཡདོ་
ལས་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིདྲུང་ཆ་ེཆུང་དང་རྱིས་པ་གཙོས་པའྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་ཁག་དང་། མཐུན་འགྱུར་ཐད་ཀར་
གནང་མཁན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པ་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཀུན་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་བཅས། རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༨ ལ།། །། 

 
 ཚགོས་གཙ།ོ  སྱི་འཐུས་དངསོ་གྲུབ་ར་ོར།ེ 
 ཚགོས་དྲུང་།  སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་ལྷ་མ།ོ 
 ཚགོས་མྱི།   སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲལོ་དཀར། 
 ཚགོས་མྱི།   སྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར།ེ 
 ཚགོས་མྱི།   སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་ཐུབ་བསྟན། 
 
 

༡༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༠༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ་པ་གཤམ་གསལ། 
 

རྱིས་འག ོ ངསེ་ཅན། ཁྱིམས་བཟ།ོ ཆབ་སྱིད། འཛནི་སོང་། སྱི་ཚགོས། ཆསོ་རྱིག ཤེས་རྱིག འཕདོ་བསྟེན། 

སོར་ས་ཡ། ༢་༤༩ ༧༢་༤༠ ༥༡༩་༢༢ ༢༡༢་༢༢ ༥༡༨་༣༤ ༧༩་༢༢ ༨༥༩་༠༧ ༢༧༢་༡༨ 

བརྒྱ་ཆ། ༠་༡༠ ༢་༨༥ ༢༠་༤༨ ༨་༣༧ ༢༠་༤༥ ༣་༡༢ ༣༣་༨༩ ༡༠་༧༤ 
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༢༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢-༢༠༢༣ ལོའ་ིཕགོས་བསམོས་སྔནོ་རྱིས་གནས་སྟངས། 

རྱིས་ལ།ོ རྒྱུན་གོན། དམྱིགས་བསལ། བསམོས། དམྱིགས་བཀར། བསམོས། 

༢༠༢༢ - ༢༠༢༣ ༨༢༧,༥༣༨,༥༥༢ ༣༨༦,༨༡༢,༩༦
༤ 

༡,༢༡༤,༣༥༡,༥
༡༦ 

༡,༣༢༠,༧༩༢,
༣༡༢ 

༢,༥༣༥,༡༤༣,༨
༢༨ 

 

 

རྱིས་ལ།ོ སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས། ཟུར་བཀལོ་ནས། ཁོན་བསམོས། 

༢༠༢༢ - ༢༠༢༣ ༨༤༡,༨༧༨,༨༩༡ ༡,༦༩༣,༢༦༤,༩༣༧ ༢,༥༣༥,༡༤༣,༨༢༨ 
 
  



67 

༣༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས། 
 

རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༧/༣/
༣༡ 

༢༠༡༨/༣/
༣༡ 

༢༠༡༩/༣/
༣༡ 

༢༠༢༠/༣/
༣༡ 

༢༠༢༡/༣/
༣༡ 

གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ 
སོར་ས་ཡ། 

 
༢༦༩་༡༩ 

 
༢༧༨་༣༤ 

 
༢༨༤་༦༠ 

 
༢༩༤་༩༧ 

 
༣༠༡་༩༧ 

འཕར་ཆ་སོར་ས་ཡ།  
༡༧་༢༤ 

 
༩་༡༥ 

 
༦་༢༦ 

 
༡༠་༣༧ 

 
༧ 
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༤༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས། 

རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༧/༣/
༣༡ 

༢༠༡༨/༣/
༣༡ 

༢༠༡༩/༣/
༣༡ 

༢༠༢༠/༣/
༣༡ 

༢༠༢༡/༣/
༣༡ 

སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ 
སོར་ས་ཡ། 

 
༨༧༡་༡༠ 

 
༡༠༡༦་༧༤ 

 
༡༣༢༤་༨༤ 

 
༡༥༢༢་༡༤ 

 
༡༨༦༥་༩༧ 

 
འཕར་ཆ་སོར་ས་ཡ། 

 
༡༣༠་༥༨ 

 
༡༤༥་༦༤ 

 
༣༠༨་༡༠ 

 
༡༩༧་༣ 

 
༣༤༣་༨༣ 
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༥༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལ་ོལྔའྱི་ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས། 

 

  

རྱིས་ལ།ོ ༢༠༡༧/༣/
༣༡ 

༢༠༡༨/༣/
༣༡ 

༢༠༡༩/༣/
༣༡ 

༢༠༢༠/༣/
༣༡ 

༢༠༢༡/༣/
༣༡ 

ཟུར་བཀལོ་སྱིར་བཏང་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ། 

 
༨༠༠་༧༡ 

 
༩༠༥་༨༨ 

 
༡༠༣༥་༧༦ 

 
༡༡༨༡་༡༡ 

 
༡༣༧༥་༩༤ 

ཟུར་བཀལོ་ལས་འཆར་མ་
དངུལ་སོར་ས་ཡ། 

 
༩༥༢་༨༨ 

 
༨༨༣་༤༩ 

 
༡༠༡༧་༡༨ 

 
༩༦༨་༣༨ 

 
༩༦༩་༧༨ 

ཁོན་བསམོས་སོར་ས་ཡ།  
༡༧༥༣་༥༩ 

 
༡༧༨༩་༣༧ 

 
༢༠༥༢་༩༤ 

 
༢༡༤༩་༤༩ 

 
༢༣༤༥་༧༢ 

 
འཕར་ཆ་སོར་ས་ཡ། 

 
༩༥་༥ 

 
༣༥་༧༨ 

 
༢༦༣་༥༧ 

 
༩༦་༥༥ 

 
༡༩༦་༢༣ 
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དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འདྱི་མཉམ་དུ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་སྐོར་སྟངས། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕོགས་བསོམས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གནས་བབ་ག་ར་ེཡོད་པ། ལོ་ལྔའྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
འཕར་ཆག་ཇྱི་བྱུང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་འཕར་ཆག་གནས་སྟངས་དང་། ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་གྱི་འཕར་
ཆག་གནས་སྟངས། ད་ེཚོའྱི་ཞྱིབ་ཆ་རེའུ་མྱིག་ཅྱིག་བཟོས་ནས་མཁེན་རྟོགས་སད་ཚང་མར་ཕུལ་ཡོད། དེར་ཐུགས་སྣང་
གནང་རོགས་གནངོས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྔནོ་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལས་བསོམས་
སན་སེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་ "སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ལ།།" ཞསེ་གསུང་གནང་
རགོས་གནངོས།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བརྒྱད་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆགོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚདོ་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོར་སྱི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་གཟྱིགས་
རགོས་གནང་། གོས་འཆར་འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་རྔ་བ་གངས་རྱི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༦ 
གཞུང་འབལེ་གསོ་འཆར། 

༄༅། །རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིདཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོབཅས་པར་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚགོས་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༡ ལ།། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབལེ་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གོས་འཆར་ད་ེཚུད་པར་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་ཙང་། གོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ཡྱིན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ད་ེསང་
གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་དུ་བསེབ་ཡངོ་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་ད་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གསོ་ཚགོས་ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ལས་ཉྱིན་གཉྱིས་པ་
ཆགས་བསད་ཡདོ། ད་ེརྱིང་སྔ་ད་ོདྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མདེ།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པ།ོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཐགོ་བག་ོ
གེང་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་བག་ོགེང་འདྱིར་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་བཞྱིན་
ཡོད། ལ་ོརབས་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལྟའང་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས་དེར་མཐུན་རེན་མང་པ་ོཞེ་
དག་ཅྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གྱི་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་བོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་གཏེར་ཁ་
བསྔོག་རྒྱུ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་ཁག་དཀྲྱི་ནས། ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ལ་གཏོར་སོན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་
གཏོང་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་དེའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེལ་ང་ོརྒལོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
སྱིར་བཏང་ལུང་པ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞྱི་དགོས་པ་ད་ེལུང་པ་དེའྱི་གནས་སྟངས་སམ་གནས་
བབ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་དགསོ་མཁ་ོལ་འཚམ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སལེ་གྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚད་ལས་
བརྒལ་བ་ཆནེ་པ་ོདང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆུ་རགས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བརྒྱབ་
པ་དང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བྱས་པ་དེ། དོན་དམ་པ་ལ་རྒྱ་ནག་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་བཟ་ོགྲྭ་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའྱི་དགོས་མཁ་ོབསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་ལ་གོག་དགོས་རེད། ད་ེའད་བའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི། 
རྒྱ་ནག་གྱིས་ཚོང་གྱི་ཁ་ེཕན་ལ་བལྟས་ནས་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བོད་ནང་ལ་བྱེད་བཞྱིན་པ་རེད། ང་རང་
ཚསོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་སནོ་འཛུགས་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་བཙན་འཛུལ་བྱེད་པའྱི་
ཐགོ་ནས་དེར་ཁ་ེཕན་སྒྲུབ་མཁན་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ཚངོ་པ་ཆེན་པའོམ་ཚོང་ལས་ས་ེཚན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་ཡོད་
པ་རདེ། ད་དུང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཆུ་རགས་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་རྒྱག་ཡོང་དུས། དེའྱི་གོག་ད་ེཕར་འཐནེ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེལ་ཆ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་འཇར་མ་ནྱིའྱི་ (Siemens Company) རེད། (Sweden) གྱི་ (ABB Company) རེད། 
ད་ེཚོས་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུར་རོགས་སོར་མང་པ་ོཞྱིག་བྱེད་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ཁྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡདོ་རདེ། དརེ་བརྟནེ་ད་ེལའང་ང་ཚསོ་སནོ་འཛུགས་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་འདུག  
བོད་ནང་ལ་གཏེར་ཁ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དཔ་ེམཚོན་གཅྱིག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། (Lithium) འདྱི་ང་ཚོའྱི་
ཁ་པར་ནང་ལ་ཡོད་རདེ། ལྷག་པར་དུ་གོག་གྱི་མ་ོཊ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོདར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་
ལ་ (Lithium) ཕོན་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏེར་ཁ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་མཚོའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་
ཡོད་དུས། ལྷག་པར་དུ་ཚྭའྱི་མཚ་ོཉ་ེའགམ་ལ་ཡོད་དུས། གཏེར་ཁ་ད་ེསྔགོ་འདནོ་བྱ་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཚན་
རྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་དུང་འདང་མ་འདང་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱིའྱི་ (Company Bakshi Haderway) ཡྱིས་འདྱིའྱི་
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ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་འད་འདུག ད་ེད་ལྟའྱི་ཆ་ནས་ཚད་དམའ་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག་སྟེ། གལ་
སྱིད་ད་ེའདའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ད་ེཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འཐནེ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་གོག་གྱི་མ་ོ
ཊའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཚོང་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཤུགས་བརྒྱབ་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་བྱདེ་ཡངོ་དུས། ང་ཚའོྱི་
ངོས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་རེད། ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་
གེང་སོང་བྱ་རྒྱུའམ་གསོ་བསྡུར་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 ང་ཚོའྱི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢ པར་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ "ཚོད་འཛིན་" ཚབ་ཏུ་ 
"མཚམས་འཇགོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།" ཟརེ་ནས་འགདོ་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་རདེ། དརེ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེབཞྱིན་གོས་ཆོད་ཨང་ ༣ པར། "རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་།" བྱིས་འདུག དེར་ "རྒྱ་
གཞུང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་" ཞེས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འགོད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་དེའྱི་འོག་ལ་ 
"གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་སོགས་མ་བྱས་གོང་ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་འཚ་ོཐབས་" ཟེར་བ་དེར། "ས་གནས་བོད་མྱིའྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐབོ་ཐང་དང་འཚ་ོཐབས་" ཟརེ་ནས་འགདོ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ད་ལྟ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ལ་ཞུ་ཡྱིག་འབུལ་དགོས་ཀྱི་རདེ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱིས་དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཅེས་འཁདོ་འདུག གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་དགའ་བསུ་ཆེན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་བོད་ལ་རྒྱབ་སརོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་བཟོས་པ་དེའྱི་ནང་ལ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐགོ་ལ་སྲུང་
སབོ་དགོས་ཡདོ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བདོ་ནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚངོ་ལས་ས་ེཚན་ཁག་ནས་དཔལ་འབྱརོ་བཏང་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ཚངོ་
ལས་ས་ེཚན་ད་ེའད་ཡྱིན་ན། འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་རེད། 
ད་ེམ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེའད་གཏོང་ཆོག་གྱི་མེད་ཟེར་ནས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་ཐོག་ནས་ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
ལག་པ་འཆང་པ་དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གེང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་བསད་པ་རདེ།  
ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས། འདྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གོས་ཆོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། 
ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཡོད་རེད། དེའྱི་བརྒྱུད་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོ
ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ང་ཚོས་སནོ་འཛུགས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་བྱེད་པའྱི་ཐོག་
ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོང་ལས་ས་ེཚན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་མར་འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་ཏན་ཏན་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཐོག་
ལ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ལ་དེ་མ་ར་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་རེད། འདྱི་ཁ་ཕོགས་དང་། ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་འདུག ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་
གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐ་ོགཞུང་མདེ་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རགོས་
གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དརེ་ངས་དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡུ་གུར་གྱི་ལས་འགུལ་ཚགོས་པ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱདེ་མཁན་
གྱི་ཐོག་ནས་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག (End Uyghur Force Labour) ཡུ་གུར་མྱི་ཚ་ོབཙན་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་
ངལ་རོལ་བྱེད་བཅུག་པ་ད་ེམཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་ཡོད། དེས་ལས་འགུལ་བ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ས་ེ
མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཧ་ལམ་ཁངོ་ཚསོ་ད་ེའདའྱི་ཚོང་ལས་ས་ེཚན་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་
མར་བཏོན་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ོསྣང་བྱ་རྒྱུ། ད་ེའད་ཞྱིག་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་
ཞྱིག་དང་། བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།  
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ང་ཚསོ་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང། གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་སྒྲྱིག་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚའོྱི་ནུས་པ་ག་ར་ེརདེ་
འདུག ང་ཚརོ་ཞན་ཆ་ག་རདེ་འདུག ང་ཚརོ་ག་ོསྐབས་ག་ར་ེའདུག ང་ཚ་ོལ་ཉེན་ཁ་ག་ར་ེའདུག ད་ེབལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ལན་ངས་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ 
ནང་ཨ་རྱིར་གཡནོ་ཕགོས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་འཁརེ་མཁན། དུས་རྒྱུན་དུ་གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོའཁེར་མཁན་ཡྱིན་པའྱི་
ཚུལ་བྱས་ནས། ཚགོས་པ་གངས་ ༤༠ ལྷག་ཙམ་གྱིས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་སྱིད་འཛིན་དང་གསོ་ཚོགས་ལ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཏང་བ་
རདེ། ཡྱི་ག་ེདའེྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབྱིས་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེཚ་ོལ་རྒྱབ་སོར་མ་བྱསོ། རྒྱ་
ནག་ལ་དག་བོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་མ་བྱོས། ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དཔེ་མྱི་སྱིད་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ང་
ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད། གང་ལྟར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། 
རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་སྟངས། ཡུ་གུར་གྱི་གནས་སྟངས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོམ་བརྱིས་པ་དང་། དེར་ཧ་ལམ་ཕར་
ཟུར་ལ་འཇགོ་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་བར་གཅྱིག་བཏང་ཡོད་རེད། ད་ེཉནེ་ཁ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་རདེ་སམ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་
ཡུག་གྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཐགོ་ནས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡང་ད་ེག་རང་བེད་སདོ་བྱས་ནས། གང་ལྟར་གཞུང་དང་ད་ེཚའོྱི་ཁྱིམས་འཆར་ད་ེ
ཚ་ོལ་བཀག་སམོ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ད་ེཁརོ་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ད་ེབཟ་ོརྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་འདུག ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེན་པ་མ་རེད། 
ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་འབེལ་ཡོད་ང་ཚོས་དེ་མཐོང་ཡོང་དུས། ཐད་ཀར་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་ནས་ཚོགས་འདུ་
ཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། དེའྱི་ནང་ནས་ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འག་ོཁྱིད། ཡྱིན་ནའང་། ཚོགས་པ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཧ་
ཡང་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚོས་ལམ་སང་གདོང་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་འགོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཞྱིག་མཐོང་བཞྱིན་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
གཟབ་གཟབ་ཅྱིག་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག  
མཐའ་མ་དེར། ངས་ད་ེརྱིང་ཁོར་ཡུག་གྱི་བགོ་གེང་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། གཙ་ོབོ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་
བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོང་ལས་ས་ེཚན་གྱིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའྱི་རྒྱ་ནག་
གྱིས་ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ེཕན་སྒྲུབ་སོད་མཁན་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་
གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཉྱིས་པ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་
ཁརོ་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་དང་། གཞནོ་སསེ། བུད་མེད་འབུར་དུ་ཐོན་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེསྣ་ེའཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་
རེད། གང་རེད་ཅ་ེན། ཁོར་ཡུག་ད་ེམ་འོངས་པའྱི་མྱི་རབས་ཀྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཀང་ལས་འགུལ་
སལེ་བའྱི་སྐབས་སུ་ད་ེའད་བའྱི་ག་ོསྐབས་གང་མང་བསྐྲུན་ནས། ཡར་དནོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་འགུལ་ད་ེལ་
རྒྱབ་སོར་དང་ད་ོསྣང་མྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བསེབ་ཀྱི་རེད། སེབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་ལ་བྱེད་ཐུབ་མཁན་བུད་མེད་
དང་། གཞོན་སེས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་ཐནོ་བཞྱིན་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་རྒྱནག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཡོན་ཕགོས་ཀྱི་ཐགོ་
ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ། ད་ེའདའྱི་ཐབས་བྱུས་ངན་པ་བཏྱིང་བ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་གདོང་ལེན་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་འདྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་
འཛམ་བུ་གྱིང་གཏོར་སོན་གཏངོ་མཁན་ཉནེ་ཁ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་སདོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཐབས་བྱུས་ངན་པ་དརེ་ང་ཚསོ་གདངོ་
ལེན་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
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ད་ེནས་གོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང། ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚོགས་འདུ་ཆནེ་པ་ོ
མང་པ་ོཞ་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་འཚོགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཉ་ེལམ་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ནང་ལ། མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ནང་གྱི་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབ་ོད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་བསད་
འདུག དརེ་བརྟནེ་ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བཅར་དགོས་ཀྱི་འདུག 
གཅྱིག་ད་ེད་ལྟ་ (COP26) ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། (COP27) ད་ེ (Egypt) ལ་འཚགོས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་
འགོ་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ེའདའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་། དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མེད་
ནའང། ང་ཚ་ོལ་དྱི་བ་དྱི་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏོང་བའྱི་ཐོག་ནས། གང་ཐུབ་ཐུབ་གོ་
སྐབས་བླང་རྒྱུ་དང་། ག་ོསྐབས་ལེན་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་བྱ་རྒྱུ། རྒྱབ་སོར་བྱ་རྒྱུ། དའེྱི་ཐོག་ལ་
ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་བགོ་གེང་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སེབ་
ཐུབ་པའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་ང་ཚསོ་ཏན་ཏན་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་སམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛནི་ཕུན་ཚགོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བགོ་གེང་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ 
པའྱི་སྔོན་གེང་གཙོས་པའྱི་གོས་ཆོད་ ༥ ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞ་ེདག་
བྱུང་སོང་། ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ར་བའྱི་མང་ཆེ་བའྱི་གསུང་ད་ེགཅྱིག་གགས་འད་པ་ོཞྱིག་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་ལག་པ་རོང་དགོས་ན་མེད་ན་བསམས་པ་
ཞྱིག་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ངའྱི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སེབས་མ་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་
བྱུང་། ད་ེཡྱིན་དུས། སོ་སོས་བཤད་བཞག་ན་ཡག་པ་ོམེད་འགོ་བསམས་བྱུང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་འདྱི་བོད་པ་ཙམ་གྱི་འཐབ་རོད་མ་ཡྱིན་པར། བོད་པ་རང་སྐད་ཆ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཡྱིན་པ་དང་། འཐབ་རོད་དེར་མར་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོབྱས་ནས་ལྟ་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེའབེལ་གྱི་ཐོག་ནས་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ། གལ་ཏེ་
ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོལ་ཡང་མ་འོངས་པར་ཕན་ཐགོས་ཐུབ་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ། 
དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་བཤད་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། འཛམ་བུ་གྱིང་
གྱི་ཁོན་ ༡/༣ ཆུ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིའྱི་གཟུགས་པོའ་ིནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཆུས་གྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག དེར་རྟེན་
ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བར་ལན་སྤྲད་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ཆུ་མེད་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོདེར་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་
རོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ཡང་གནས་ཀྱི་མ་རེད། རོག་རོལ་གཏོང་ས་ཡང་གནས་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་
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འདྱི་རོག་རོལ་གཏོང་ས་ད་ེལ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། རོག་རོལ་གཏོང་མཁན་ལའང་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་པའྱི་འཐབ་རོད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རདེ་ཟེར་ནས། འདྱི་གཅྱིག་སྔནོ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་།  
ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་ལ་ "དམག་འཐབ་སོང་བ་" ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། དམག་
བརྒྱབ་བྱའྱི་ཅ་ལག་བཟ་ོདུས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་རེད། དམག་བརྒྱུབ་རྒྱུའྱི་ཅ་ལག་ད་ེབཟོས་ཚར་ནས་
བེད་སོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་ཞྱིག་གཏོང་གྱི་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དམག་འཐབ་སོང་དུས་
ཁོར་ཡུག་གྱི་ཆེད་དུ་སངས་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། དོན་དག་ལ་ཁོར་ཡུག་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞེ་དག་རེད། དེར་
བརྟེན་རྒྱ་ནག་འདྱི་ར་ཁྱིམས་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུར་དགའ་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད་རདེ། ཐེངས་བཞྱི་པ་ད་ེཆགས་ཚར་རེད། གལ་ཏ་ེར་
ཁྱིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཐངེས་ལྔ་པ་ཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཁ་ོརང་ཚརོ་ཕན་ཐགོས་ས་རདེ་སམ།  
ད་ེནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བྱ་ེཐང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཟེར་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་བསྒྱུར་བའྱི་ཤར་ཏུར་ཀྱི་
སྱི་ཐཱན་ནང་ལ་སྟག་ལ་མ་ཁན་བྱ་ེཐང་ (Taklamakan Desert) ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། འདྱིའྱི་ཁད་ཆསོ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། 
བྱ་ེཐང་འདྱི་བསད་ས་ལ་བསད་མྱི་འདོད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཕར་ཚུར་འག་ོདགོས་མཁན་ཞྱིག རླུང་ག་
པར་བརྒྱབ་ནའང་དེར་འགོ་དགོས་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་གོང་ཁེར་ལ་ལས་འབས་
འཁོར་གྱི་མེད་འགོ། རླུང་ད་ེག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱི་གོང་ཁེར་ཕོགས་ལ་བརྒྱབ་བསད་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། (Beijing) 
དང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མ་ོཟེར་དགོས་རེད་བ། རླུང་ད་ེརྒྱག་ཡོང་དུས་ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་གཅྱིག་བེད་སོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། 
(Desertification) ཟརེ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་མྱི་སང་པ་ོཞ་ེདག་རདེ། ཁ་ོཚོས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེམག་ོའཚསོ་ཀྱི་
ཡོད་དུས་ཁོང་ཚོས་ཤྱིང་སོང་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་བཏབ་ནས། གང་ལང་ཁུ་ཟེར་གྱི་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ལ་ 
(Great Wall of China) ཟརེ་བསད་པ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ཁངོ་ཚསོ་ (Green Wall) ཟརེ་གྱི་རདེ། ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་བརྒྱབ་
ནས་བསད་ཡདོ་རདེ་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རདེ། ང་ལ་དངངས་སྐྲག་ག་པར་ས་ེཡྱི་འདུག་ཅ་ེན། བྱ་ེཐང་
ལ་སྱིར་བཏང་ར་ས་ེདགསོ་ཡདོ་ན། དརེ་ཆ་རནེ་ཚང་བའྱི་ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ར་འགའ་ཤས་ཤྱིག་སསེ་པ་མ་གཏགོས། 
མྱིས་བཏབ་ནས་དརེ་ཆུ་མ་བརྒྱབ་པར་ས་ེས་ཡདོ་མ་རདེ། ད་དེའྱི་ཆུ་ད་ེགང་ནས་འཐནེ་གྱི་ཡོད་ན། ངས་ད་ལྟ་ཚདོ་ཐྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག བར་སྐབས་ཤྱིག་ནས་བོད་ཀྱི་ཆུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བསྒྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཚང་མས་
གསུངས་སོང་། བྱ་ེཐང་འདྱི་ཞ་ེདག་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཤྱིང་སོང་ད་ེབཏབ་ནས་བོད་ལ་ཕན་པ་ཤོག་བསམ་པའྱི་བསམ་བླ་ོད་ེབཏང་
མེད་པ་དེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེརྒྱ་ནག་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་སྐམ་ས་ཆེན་པ་ོད་ེག་ལེར་ག་ལེར་བྱ་ེཐང་ལ་མ་འགྱུར་
བའྱི་ཆདེ་དུ་རདེ་མ་གཏགོས། བོད་ད་ེབྱ་ེཐང་ལ་མ་འགྱུར་བའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངས་
དྱི་བ་དང་འབོད་བསྐུལ་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ཆུ་ད་ེག་ནས་འཐེན་གྱི་འདུག འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབལེ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ན། གང་ལྟར་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཀྱི་མེད་འག།ོ དའེྱི་ཆུ་ད་ེག་པར་ནས་འཐནེ་གྱི་ཡོད་ན། 
ཆུ་ད་ེབོད་ནས་འཐེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། བོད་ད་ེཆུ་འབེལ་ཤོས་ཤྱིག་རེད། ཨེ་ཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱི་འབོར་ཆ་ེཤོས་གཉྱིས་ད་ེ
འཚ་ོགནས་ཐུབ་པའྱི་ཆུ་དེ་བོད་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆུ་ད་ེཁ་ལ་ོབསྒྱུར་བར་འབད་བརོན་ཞ་ེདག་
ཅྱིག ལ་ོ ༣༠ ཙམ་གྱི་ནང་དུ་བྱས་བསད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་བྱ་ེཐང་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་བོད་པའྱི་རྒྱུག་ཆུ་ལ་ད་ོ
ཕགོ་གང་འད་འག་ོབཞྱིན་འདུག ད་ེད་ེབཞྱིན་ཆུ་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་ཁ་ལ་ོབསྒྱུར་རྒྱུ་ད་ེགནས་སྟངས་གཅྱིག་རདེ། ཆུ་ཡོད་བསད་
པ་ད་ེགཙང་མ་ནས་བཙོག་པ་བཟ་ོབའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགཉྱིས་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་རྟོག་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
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ང་ཚསོ་འཐབ་རོད་མང་པ་ོབྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་འབས་འཁརོ་བསད་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Yellow 

River) ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡོད་རེད། འདྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་
རདེ།  
ད་ེནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། དཔེར་ན། འག་ོབ་མྱིའྱི་
ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙ་ོའཕེལ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་ཁང་། བོད་གནས་ལྟ་ཞྱིབ། ད་ེབཞྱིན་གསར་འགྱུར་འདོན་མཁན་མང་པ་ོཞེ་
དག་ཅྱིག་ཡོད་རེད། སྐབས་རརེ་གསར་འགྱུར་འདོན་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་
འགོད་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། བོད་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཁད་མཚར་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ལས་ས་པ་ོརག་གྱི་
ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་ཚསོ་འགདོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕགོས་ཡོངས་ནས་གཞུང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ། 
མང་གཙའོྱི་ཀ་བ་བཞྱི་པ་གསར་འགྱུར་འདནོ་མཁན་ད་ེཚ་ོཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་གྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེ
ཚུར་བཏོན། ད་ེནས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་སྤུངས་ཐུབ་ཐབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཁ་སང་སྔོན་མ་ང་
ཏུར་ཀྱི་སྱི་ཐཱན་གྱི་འཐབ་རོད་པ་ད་ེའདའྱི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག (Concentration Camp) ཁ་ོརང་ཚའོྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་བཅུག་བསད་པ་ད་ེམངནོ་གསལ་དོད་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཆགས་ནས། ཁེད་ཚོར་ད་ོསྣང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོབོད་པ་ལ་བོད་ནང་གྱི་
དགོན་ས་ེཁག་རེད། ཐ་ན་སྡུག་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ང་རང་སོད་སའྱི་ས་ཆ། ང་རང་གྱི་ནང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པ་ོ
མེད་པའྱི་བཙནོ་ཁང་ཆགས་འདུག་ཟརེ་ན་ཡང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག འབལེ་བ་བྱདེ་ས་ཡང་མྱི་འདུག དཀའ་ངལ་ཞ་ེདག་ཆནེ་
པ་ོརེད་འདུག འདྱི་ཚུར་བཏོན་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་སྤུང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་ཡང་
འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོཡང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག གསར་འགྱུར་འགོད་མཁན་ད་ེཚོ་ད་ེབས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚ་ོམཉམ་དུ་ལས་ཀ་
བྱས་པར་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་མུ་མཐུད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ག་ོཆདོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་ས་རདེ། ད་ེགཅྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མདང་དགོང་གྱི་གནས་ཚུལ་འད་པོ་ཞྱིག་རེད། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་རོམ་ཡང་སེ་འབྱི་མཁན་ 
(Gabriel Lafitte) གཅྱིག་བྱས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་མདགོ་རདེ། ཁངོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་ས་ེཕབེས་ཀྱི་འདུག ཁངོ་ལ་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡ་ཡྱི་སྐུ་ངོ་དོན་གཅོད་མཆོག་གྱིས་མཇལ་འཕད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་འདུག དེ་ལ་ངས་སྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་
བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ཁེར་སེབས་པ་དང་། མ་གྱིར་ལག་ལེན་བསྟར་བ་གཉྱིས་
གདངོ་ཐུག་བརྒྱབ་པ་འད་ཞྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེཚ་ོཡང་གཏམ་བཟང་པ་ོཟརེ་དགོས་རདེ་པཱ། ད་ེའད་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ལས་ལྷག་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བཀའ་མོལ་ཡང་ས་ེགནང་བསད་རྒྱུ་འད་ཞྱིག་དང་། དུས་ཚདོ་སྟངས་
འཛནི་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ངས་ད་ེག་རང་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས།  
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སྱི་འཐུས་བླ་ོབཟང་རྒྱ་མཚ་ོསྱི་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་
ཞུས་པ་དང་། ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་བར་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཞུས་སོང་། དེའྱི་སང་
ལ་འཕར་མ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚསོ་
ཁོར་ཡུག་སང་ལ་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། གཅྱིག་འདྱི་བལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཁོར་
ཡུག་འཐབ་རདོ་པ་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས་དའེྱི་དབར་ལ་དབྱ་ེའབྱདེ་ཅྱིག་ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁནེ་གསལ་རདེ། 
ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ང་ོསྤྲོད་དང་། འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་དང་ད་ེའདའྱི་སང་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་མཁན་མང་
པ་ོཞྱིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ། ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལས་འགུལ་པ་ད་ེཚོར་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་
ཀྱི་མྱི་འདུག་པ། ད་ེངས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
དེ་དང་མཉམ་དུ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ (Uyghur Forced Labor Prevention Act) དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེའདའྱི་གནས་ཚུལ་སང་ལ་འགྱུར་བ་གང་འད་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མེད། ད་ེལྟ་བུ་འགྱུར་བ་གཏང་བར་གཞྱི་
བཞག་སའམ་ས་ཆ་གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་འདུག་ཅ་ེན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Supply Chain) ཞུ་བཞྱིན་འདུག 
ད་ེག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ཚོང་ལས་ཀྱི་ཅ་ལག་ག་ར་ེབཟ་ོཡྱི་ཡོད་ནའང་། དེའྱི་ (Part) ད་ེཚ་ོག་པར་ནས་སེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེ
བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབལྟ་རྒྱུར་གལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག ཚངོ་ལས་ས་ེཚན་ཚང་མས་གཞྱི་འཇགོ་ས་དརེ་ག་ར་ེཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་རདེ་
ཅ་ེན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ (Human Rights Due Diligence) ལ་གཞྱི་བཞག་གྱི་རེད། ད་ེལ་ག་ར་ེཟེར་གྱི་
ཡོད་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེག་ར་ེབཏང་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་ (Due Diligence) ད་ེའགྱུར་བ་འག་ོབཞྱིན་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་འཛུལ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སམ། ད་ེག་ཚོད་ཡག་པ་ོཆགས་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་
ཚངོ་ལས་ས་ེཚན་ཆ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཅོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རདེ། ད་ེཚ་ོདགག་རྒྱུའྱི་ལམ་གཅྱིག་འདྱི་ཡོད་རེད། ཁ་ོརང་ཚསོ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། ང་ཚོས་བྱདེ་ཀྱི་
མེད། ང་ཚོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ (Human Rights Due Diligence) ཀྱི་ཁྱིམས་ད་ེལག་བསྟར་བྱས་ནས་
འག་ོབཞྱིན་ཡདོ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམས་ད་ེའགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ེརྱིང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་
འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ད་ེརྱིང་ཚསེ་ ༢༢ འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆུའྱི་ཉྱིན་མ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་
ཚོགས་འདུ་ (COP26) དང་འབེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་འག་ོནས་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། དེའྱི་
ནང་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འདྱིའྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ད་ེས་རུ་གཏོང་མཁན་དེ་གཙ་ོབོ་རྒྱ་མྱི་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་ནང་ལ་དཔ་ེམཚནོ་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ད་ལྟ་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚགོས་ཀྱིས་གསོ་
ཆདོ་གཅྱིག་བཞག་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ཟུར་ལ་ལུང་པ་གངས་ ༡༤༠ ཡྱིས་གསོ་ཆདོ་དམ་ཁས་ལེན་གཅྱིག་ག་ར་ེབཞག་ཡོད་རདེ་
ཅ་ེན། (Net zero) འབག་བཙགོ་གྱི་འཕར་ཚད་ཀད་ཀོར་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ལུང་པ་གངས་ ༡༤༠ ཡྱིས་ཁས་ལེན་བྱས་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གཞུང་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་གཞུང་དེས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཁས་ལེན་
བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག གང་ལགས་ཤ་ེན། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་ཐོག་
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ལ་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། ང་ཚ་ོལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དཔ་ེམཚོན་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་ག་ར་ེབྱདེ་ཐུབ་
ས་རེད། ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ག་ར་ེབྱེད་ཐུབ་ས་རེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལུང་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་འདྱི་བྱེད་ཡོང་དུས། 
བཙན་བྱོལ་གཞུང་གྱི་ཡྱིན་ནའང་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་སམ། ད་ེལའང་ངས་དཔ་ེམཚོན་གཉྱིས་ཙམ་ཞུས་
ན་བསམས་སངོ་། ལས་གཞྱི་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་ནང་ནས། ཁ་སང་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་ནང་ལ། སྐབས་གངོ་
མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ (T-Building) ནང་ལ་ཉྱི་འོད་བེད་སོད་བཏང་ནས་ (Solar Energy) 

ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཀོད་འདུག དརེ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་ག་ཚདོ་ཙམ་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ད་ེམཉམ་དུ་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་ལ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Reimagining Doeguling) ཞུས་པའྱི་ནང་ལ། 
ཆར་ཆུ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རེད། ད་ེབོད་པ་གཅྱིག་པུར་མ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ད་ེཚ་ོ
ཚང་མའྱི་ཆེད་དུ་རེད། ད་ེའད་བྱེད་དུས་འདྱི་ཚ་ོདཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་བཞག་ནས། ང་ཚསོ་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ལ་ཉྱི་མའྱི་འདོ་བེད་སོད་
བཏང་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ (Kilowatt) ག་ཚོད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ཁས་ལེན་དེས་ག་ར་ེཕན་གྱི་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་དང་ད་ེའདའྱི་
སང་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
བོད་ནང་ལ་ང་ཚསོ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་
གཞུང་ནང་ལ་ང་རང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས། ང་ཚོས་ཁས་ལེན་འདྱི་འད་ཞྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་
སབོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚསོ་ལས་གཞྱི་འདྱི་འད་ཞྱིག་སལེ་ཡདོ། ལས་གཞྱི་སལེ་བ་མ་ཟད། ང་ཚའོྱི་ལ་ོལྔ་ནང་དུ་ཁས་ལནེ་འདྱི་
ཡོད། ལོ་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་ལ་ཁས་ལེན་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཡོད། འདྱི་འད་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ན། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་ཐོག་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ་ོད་ེའདའྱི་ནང་ལ་གོ་སྐབས་མཚམས་ར་ེ
ཁག་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ེའདའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སལེ་ན་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚརོ་དྱི་བ་གཏང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར། མཉམ་ཞུགས་
བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་རག་གྱི་རདེ་སམ། ལས་གཞྱི་ད་ེའད་ཞྱིག་སལེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རདེ་སམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཙ་ན་ེཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལེན་འདོད་བྱུང་སོང་། 
དོན་ཚན་གཅྱིག་རང་སང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ལོ་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ སྔོན་མ་ཟེར་དུས་ཧ་ལམ་ཕྱི་ལོ་ 
༡༩༧༠།༡༩༨༠།༡༩༩༠ ནས་བཟུང་སྟེ། ང་ཚོའྱི་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། ད་ེའད་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་ལ་གསུངས་བསད་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས། ཛ་དགས་ལོད་ག་ར་ེག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། 
ཚགི་བདེ་སདོ་གཏོང་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་འག་ོབསད་པའྱི་ལམ་ལུགས་སལོ་ད་ེམ་ཡྱིན་པར། ད་ེཚརོ་ཏོག་ཙམ་གནད་
འགག་འཛིན་དགོས་པ་དང་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་སམ། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ནས་ཁོར་ཡུག་གཏོར་
བཅོམ། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ཟེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོསྱིར་བཏང་མང་ཆ་ེད་ེག་རང་
རེད། ཡྱིན་ནའང་། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞེ་དག་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། མདོ་
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དབུས་ཁམས་གསུམ་ག་པར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང། ཤྱིང་ནགས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གཅོད་འབེག་བྱས་པ་ད་ེའད་འཚལོ་དུ་སོང་ན་
དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརདེ། སྔནོ་མའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་ཞ་ེདག་བྱས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་དབརོ་འདནེ་བྱས་
པ་ད་ེའད་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་དུ་གངས་ཀ་དང་བཅས་པ་ཡང་བསྟན་རྒྱུ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ས་གནས་
འགའ་ཤས་ལ་སྲུང་སོབ་བྱས་ནས། ཁ་ོརང་ཚསོ་ཤྱིང་ནགས་འདེབས་འཛུགས་དང་། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་བྱེད་བཞྱིན་
པའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བོད་ནང་དུ་ཤྱིང་ནགས་ཆ་ེབའྱི་ས་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ད་ེའདའྱི་ཤྱིང་ནགས་
གཅོད་འབེག་བྱས་ནས་རྦད་ད་ེལེབ་ལེབ་བྱས་ནས་འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེའད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཧ་ལམ་མཐོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད། སྱིར་
བཏང་ནས་སྔནོ་མའྱི་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ་ོདངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཚགི་བདེ་སདོ་གཏངོ་སྟངས་དང་། ཡྱིག་
ཆ་ད་ེཚ་ོབཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཏག་ཏག་འཆད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁརོ་ཡུག་གྱི་སང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་གཅྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅ་ེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་ཟརེ་
བའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ (National Park) ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། ད་ེསྱིར་བཏང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ སྐབས་བཅ་ོབརྒྱད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གོས་ཚོགས་
ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སང་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའྱི་ལས་འཆར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་གངས་ 
༡༠ གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་རདེ། རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་གངས་ ༡༠ ནང་ནས་ཆ་ེཤོས་ལྔ་ད་ེབོད་ནང་ལ་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་
རདེ། ད་ེནང་ནས་གཅྱིག་ད་ེ "གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་" ཞེས་པ་ད་ེརེད། གཙང་གསུམ་འབྱུང་ཡུལ་ནྱི། 
རྨ་འབྱི་ར་གསུམ་གྱི་སྱི་གྱིང་ཆེན་པོ་དེ་རེད། དེ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱི་གྱིང་ (National Park) ཆེ་ཤོས་དེ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་ཚོས་དེའྱི་མྱིང་དེར་ (National Park) འདོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལས་འཆར་ད་ེསལེ་གྱི་ཡོད་
རདེ་ད།ེ དནོ་དག་དངསོ་གནས་ཀྱི་སང་ནས་ད་ེམ་རདེ། བོད་པའྱི་ལག་ནས་ས་ཆ་ཕགོས། ད་ེནས་དརེ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་གྱི་
བསྟྱི་གནས་དང་། ལས་གཞྱི་འད་མྱིན་སེལ། ད་ེནས་དེའྱི་སང་ནས་དངུལ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། རོག་རོག་བོད་པའྱི་ལག་ནས་ས་
འཕོག་རྒྱུ་ད་ེརེད། སྔོན་མ་ནས་བོད་ཀྱི་མྱི་མང་གྱི་ལག་ནས་ས་འཕོག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱས་ནས་ཡོང་བ་
རདེ། མྱི་མང་ལ་དབང་པའྱི་ཕྱུགས་ཟོག་གས་ོསོང་བྱདེ་ས་དང་། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱདེ་སའྱི་ས་ཆ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣་་་
༢༠༡༤ ནས་བཟུང་སྟ་ེལས་གཞྱི་ད་ེསེལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༦ ལོར་རྨ་འབྱི་ར་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་ལས་གཞྱི་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ། ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༧ ལོར་མད་ོལ་རྱིང་མ་ོརྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་ད་ེལག་བསྟར་བྱས་པ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་མཚ་ོསྔོན་པོའ་ིསྱི་གྱིང་ད་ེལག་
བསྟར་བྱས་ནས། ད་ེའད་བྱེད་ཡོང་གྱི་འདུག དེའང་ས་ཆ་དེའྱི་རྒྱ་ཁོན་དེ། དཔེར་ན། རྨ་འབྱི་ར་གསུམ་གཅྱིག་པུ་ལ་ དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Square Feet) ས་ཡ་ ༢༥ དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་པུའྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ 
(National Park) ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥༌༢ ཟྱིན་གྱི་འདུག དེའྱི་འོག་ན་བོད་པའྱི་ཁྱིམ་ཚང་ག་ཚོད་འདུག་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱིམ་
ཚང་གངས་ ༡༩,༡༠༩ དང་། མྱི་གངས་ ༧༢,༠༧༤ ད་ེའད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་མྱི་འབོར་དང་ཁྱིམ་ཚང་ཡོད་པ་ཞྱིག་
ལ་ལས་གཞྱི་ད་ེའད་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་སལེ་གྱི་འདུག ད་ེལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཡར་གཏངོ་ཡོང་གྱི་འདུག  
མྱི་གངས་ ༡༧,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་གཏངོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཚོར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དང་སྲུང་སོབ་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ནས་ད་ེཚ་ོཚང་
མ་རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་ཀ་བ་ཆགས་ནས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁ་ོརང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་པ་ད་ེརེད། ཚང་མས་
མཁེན་གྱི་རེད། རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་ (National Park) ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་རེན་དེ། ག་རེ་བྱེད་མྱི་ཆོག་པ་རེད། 
ཕྱུགས་ཟོག་གས་ོསོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞྱིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེམྱི་ཆོག་པ་རེད། སྔནོ་མ་འབགོ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་མར་གཞྱིས་
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སསོ་ཡོང་བའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་སལེ་བ་རདེ། ད་ལྟ་མྱིང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་བཏགས་ནས། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱལ་ཁབ་
སྱི་གྱིང་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ནས། འབགོ་པ་ལ་སྟངས་འཛནི་བྱ་རྒྱུ། ས་ལ་སྟངས་འཛནི་བྱ་རྒྱུ། ས་དེའྱི་སང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་
ལས་གཞྱི་འད་མྱི་འད་སལེ་ནས། རྒྱ་ནག་གྱི་ཡུལ་སྐརོ་སྤྲ་ོའཆམ་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བཟ་ོ
གྲྭ་འད་མྱིན་བཙུགས་པ། ད་ལྟ་ཁ་ོརང་ཚསོ་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་ད་ེལ་རྱིགས་གཉྱིས་ཕེས་འདུག གཅྱིག་ད་ེལྟ་ེབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་
གྱིང་དང་། གཞན་ད་ེསྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་། ལྟ་ེབའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྱི་གྱིང་དའེྱི་ནང་ལ། ཚདོ་ལྟའྱི་རྱིགས་དང་། རང་བྱུང་
ཁམས་ཀྱི་ཁ་དབུགས་དེ་ཚོ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་རྒྱུའྱི་སྱི་གྱིང་། གཉྱིས་པ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་གྱིང་དེར། མྱི་མང་དང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་
འཆམ་པའྱི་སྱི་གྱིང་བྱ་རྒྱུ། འཆར་གཞྱི་ད་ེའད་འདྱིང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཛ་དག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱི་
གྱིང་ (National Park) ད་ེཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ལོ་ར་ེནས་ལ་ོརེར་བཟུང་སྟེ། ཁ་སང་འདྱིར་གེང་ཙམ་བྱས་སོང་། དཔེ་
བཞག་ན། མཚ་ོསྔོན་པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སྱི་གེང་ད་ེའག་ོབཙུགས་ཚར་བ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༣ ལོར་ཚར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ས་ོའབྱེད་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། དའེྱི་མཐའ་ཡྱི་འབགོ་པ་ད་ེཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ། འབགོ་པ་ཚང་
མ་ཕུད། དེར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་དང་ཚོང་ཁང་རྱིག་པ་ོད་ེཚ་ོཡོང་། ཐ་ན་གཡག་ལ་བཞོན་པ་དང་། པར་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་
སོར་ ༡༠༠ ད་ེའད་བླངས། དེར་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་རྒྱ་མྱི་ཆགས། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེཚ་ོཛ་དག་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དཔ་ེབཞག་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ཧངོ་ཀོང་གྱི་གསར་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ དང་ ༢༠༢༠ གཉྱིས་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་བདོ་ནང་ལ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་རྒྱ་མྱི་
གཅྱིག་པུ་ས་ཡ་ ༢༥ སེབས་པ་ད་ེའད་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱི་གྱིང་ (National Park) ཟེར་བ་དའེྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་དེ། མ་འོངས་པར་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་ལྟ་ེབ་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེལ་བོད་པ་བཀག་སོམ་བྱས་ནས། ད་ེལ་ལས་གཞྱི་འད་མྱི་
འད་སེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ད་ེ
ཚ་ོཛ་དག་ཆ་ེཤོས་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་སང་ལ་ད་ོསྣང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་གགས་རྒྱ་མཚ་ོལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེརྱིང་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཟེར་དུས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁ་ོ
རང་བགོ་བཤའ་བརྒྱབ་ན་ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དང་། ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟེན་ཡང་ན་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་
རེད། རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ེནས་མར་བབས་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་སང་ལ་ཆ་ཤས་གནང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་ཁརོ་ཡུག་ཟརེ་དུས་
བསམ་བླ་ོག་ར་ེའཁོར་སོང་ཞ་ེན། དབྱ་ེབ་དང་མ་སོང་ན་གསུམ་ཡོད། དང་པ་ོད།ེ བོད་ཀྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཁོར་ཡུག རྱི་ཆུ་ནགས་
གསུམ་གྱིས་གཙོས་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཚ་ོལ་འབེལ་ཡོད་མྱིས་གཏོར་སོན་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད། ད་ེགཅྱིག་
བྱས། ད་ེནས་གཉྱིས་པ་ད་ེམར་ཏགོ་ཙམ་བབས་ན། ང་ཚ་ོམྱིས་བཟསོ་པའྱི་གོང་ཁེར་དང་གོང་ས་ེཁག་ནང་ལ་འབག་བཙགོ་གྱི་
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བཟ་ོགྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་། རང་བྱུང་མ་ཡྱིན་པར་མྱིས་བཟོས་པ། དཔེར་ན། གོང་ཁེར་དང་གོང་སེ་ལྟ་བུ། 
གསུམ་པ་ད་ེཡྱིན་ན། གང་ཟག་ར་ེརེ། མྱི་སེར་ར་ེརེས་སོང་ས་བསད་ས་ནས་ཐ་ན་གོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཡང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེབྱདེ་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ངས་བསར་ཟློས་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན། ད་ལྟ་བར་
དུ་ང་རང་ཚ་ོཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མའྱི་ཁ་ཕོགས་འད་མ་སོང་ན་ཕོགས་ས་ད་ེགཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གེང་རྒྱུའྱི་གནད་
དནོ་ད་ེཡང་འད་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་བསར་ཟློས་བྱེད་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གསུང་སོད་ཀྱི་
ཡོད་རེད། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཟེར་བ་ད་ེའཇམ་པོའ་ིནུས་སྟོབས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Soft Power) ཡྱིན་ཟེར་
གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ནང་ཆསོ་ཟརེ་བ་ད་ེབོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཉྱི་མ་ར་ེརརེ་འག་ོའདུག་སདོ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐད་ཀར་
འདེས་ནས་བསད་པ་ཞྱིག རྱིག་གཞུང་འདྱི་ཡྱིན་དང་། ནང་ཆསོ་འདྱི་ཡྱིན། ཡང་གོམས་གཤྱིས་འདྱི་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་དབྱ་ེབ་ཁ་
ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག ནང་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་ལ་རྱིག་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ། རྱིག་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་མཇུག་ལ་
གོམས་གཤྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། ཁོར་ཡུག་ཟེར་བ་ད་ེཡང་། ནང་ཆོས་ད་ེང་ཚོའྱི་འཇམ་པོའ་ིསྟོབས་ཡྱིན་པ་ལ་
མཉམ་དུ་འདེས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཡང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གལ་གནད་རང་བཞྱིན་ད་ེཚ་ོམང་ཙམ་གེང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དཔ་ེཆ་བཞག་ན། ཁ་སང་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་སྟེ། ད་གྱིན་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆུ་ཡྱི་ཉྱིན་མ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་
རྒྱལ་ཁབ་གངས་ ༡༤༠ ལྷག་གཅྱིག་གྱིས་དམ་བཅའ་དང་མ་སོང་ན། ང་ཚསོ་འདྱི་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཁ་ོཚསོ་གནང་ཡོད་
རདེ། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བྱདེ་ཐུབ་ག་ར་ེའདུག་ཅ་ེན། ང་རང་གྱིས་བཤད་བསམ་པའྱི་དནོ་དག་ད་ེདང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཆགས་
པ་འད་ཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེག་ར་ེཡྱིན་ཞ་ེན། སྔནོ་ང་ཚརོ་སྐུ་མདུན་གྱིས་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རདེ། སྐུ་མདུན་ཡྱིན་ན། ཆུ་
འཕ་ོབརླག་མ་འག་ོབའྱི་ཆེད་དུ། ནམ་རྒྱུན་དུ་སྐུ་གཟུགས་ལ་འཁྲུས་གསོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆགོ (Bathtub) བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་མེད། (Shower) རང་བེད་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོ
ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་གཅྱིག་ནས་དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སོད་སའྱི་ལུང་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། དེའྱི་མཐུན་
རེན་ཡང་མེད་སྱིད། གང་ལྟར་ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་རང་ཚ་ོགཟུགས་པ་ོའཁྲུ་དུས་ (Bathtub) བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ཉུང་
ཉུང་ཡྱིན་གྱི་རེད་སམ། ད་ད་ེཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱི་ལ་ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས། 
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མས་ད་ེརྱིང་གྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆུ་ཡྱི་ཉྱིན་མ་ོའདྱིར། 
གཅྱིག་ནྱི་བོད་ནང་གྱི་ཆུ་ཡྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་དང་། ཁརོ་ཡུག དེའྱི་ནང་ནས་རྒྱུག་ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁ་ཕགོས་བསྒྱུར་
འག་ོབའྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ལ་གཞྱིར་བཞག་ནས། གཉྱིས་ནས་ང་རང་ཚ་ོད་རསེ་ཀྱི་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་
བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་སང་ལ་ཛ་དག་གྱི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཡྱིན་ནའང་འད། གོས་ཆདོ་འདྱི་འཇོག་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་
སྟངས་འདྱི། མ་འོངས་པར་གསུམ་གྱི་སང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ལས་ཀ་འདྱི་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ཕ་གྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་སན་ཞུ་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས། ར་བའྱི་ས་ོ
ས་ོལ་ལུང་པ་མེད་ཙང་ཆེན་པོ་གནང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོརེད་དེ། སྐབས་སུ་བབ་པར་ང་ཚོས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་གོས་ཚོགས་
ཚགོས་དུས་གསུམ་པའྱི་ནང་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ཟེར། ད་ེརྱིང་ནས་བཟུང་སྟ་ེའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆུ་བསྱི་
ཚགས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ (Bathtub) བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེའད་ཞྱིག་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་ད་ེའད་ཞྱིག་
གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག ད་ེའད་ཞྱིག་དན་སངོ་། 
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ད་ེདང་མཉམ་དུ། ད་ཆནེ་པ་ོབཤད་ན་ཆནེ་པ་ོརེད། ཆུང་ས་ནས་ང་རང་ཚ་ོམྱི་ར་ེང་ོརེས་ར་བའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཚ་དོད་རྒྱས་པ་
ལ་སགོས་པ། ཐ་ན་ང་རང་ཚ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ (AC) གསུམ་ཡོད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ལུང་པ་ལ་མྱི་ཚང་ར་ེལ་ (AC) རརེ་
ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་འཁག་སམ་ལ་སོགས་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་ཚ་དོད་འཕེལ་རྒྱུར་བསྣོན་པ་རླུང་བཙོག་པ་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་ད་ེཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དན་ཚད་ཚང་མ་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ་ད་ེ
ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།་ཁོར་ཡུག་ལ་ཆེ་ཆུང་མེད་ཙང་། ད་རམ་ས་ལ་གཡས་གཡོན། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གཡས་གཡོན་ལ་
སོགས་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ོཆེན་པ་ོད་ེཡར་འཛུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། རྣམ་པ་ཚོས་ད་ོསྣང་
བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ད་རམ་ས་ལར་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་དུང་ཡང་གད་སྱིགས་སྤུངས་སའྱི་མ་ོཊ་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
མྱིས་གད་སྱིགས་ཏག་ཏག་བླུངས་ཀྱི་འདུག་སྟ།ེ ངས་མཐོང་སོང་སྟེ། སྤྲེའུ་ད་ེཚོས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་རྦད་ད་ེཕྱི་ནང་ཚང་
མ་གཡུག་དུས། ཕྱི་ཡྱི་མྱི་ཞྱིག་ནང་ལ་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མྱི་ཞྱིག་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཕབེས་པ་ཡྱིན་
ནའང་འད། མཐོང་སྣང་ལ་ཛོར་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ད་ེང་ཚོས་བྱས་མ་ཐུབ་པ་མྱིན་
དུས། དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། ང་རང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་པ། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེརྱིང་གྱི་ཉྱིན་མ་ོསྟབས་བསྟུན་
ནས་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་ད་ེའདའྱི་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གཞག་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ད་ེདཔ་ེཡག་པ་ོམཐོང་སོང་། ཡང་
དརེ་འགལེ་བཤད་ཞུས་པར། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ད་ེཧབོ་ད་ེཁ་ལ་ཚོགས་ཙང་། སྐབས་ད་ེདུས་དན་མ་སོང་། ཁ་ཙང་རྣམ་པ་ཚ་ོ
ཚང་མས་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་ནས་ཡོང་དུས། ཧབོ་ད་ེཁ་ལ་བསམ་བླ་ོད་ེའཁརོ་བ་རདེ། ང་རང་
རྒྱུན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཁེར་ནས་ཡོང་ན་འགྱིག་གྱི་རེད་པ་བསམ་སྱིད་པ་རེད། ད་ེའགེལ་བཤད་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་དུས་ཚོད་རནེ་པས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ད་ེཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོས་ཁོར་ཡུག་གྱི་སྐོར་ལ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་པ་བཀའ་གནང་སོང་། 
དེར་བརྟེན་ངས་སྟོང་མྱིན་ཙམ་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་
བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ད་ེབསྣམས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་རེས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གྱི་
གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ལ་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་
དེའྱི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་འདུག་ལ། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁ་སྣོན་ཏོག་ཙམ་
གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་འཆར་ཕེབས་སོང་། ད་ེནས་གོས་ཆོད་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཞལ་གསང་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞྱིག་
འདུག ཐགོ་མར་ད་ེལ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ངས་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱས་ནས། ལ་ོཉྱི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཞུས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྐོར་དང་། གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་སྐརོ་ལ་གོས་ཆོད་གཅྱིག་གཉྱིས་ད་ེའད་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
ད་རེས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་རང་གྱི་ཆདེ་དུ་བག་ོགེང་ཆ་ཚང་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་གནང་བ་ད།ེ དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་དང་དུས་
ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གནས་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཏག་ཏག་བྱུང་འདུག་བསམས་པ་དན་གྱི་འདུག བྱས་
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ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན་གྱིས་དབུས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་དུས་ཚདོ་དང་འཚམས་པའྱི་གནད་དནོ་
འདྱི་རྱིགས་བསྣམས་ཕེབས་པ་འདྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་སམ། ང་རང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་ནང་ལ་ག་ོརྟགོས་འཕེལ་བ་ཙམ་མྱིན་པར། 
བོད་མྱི་ཙམ་མྱིན་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། གནད་དོན་འདྱི་དང་འབེལ་
སྐབས་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱདེ་དགོས་པ་འདྱི་གལ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རེད་སམ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དནོ་ཐོག་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་འད་པ་ོ
ཞྱིག་མ་སོང་ན། ཕར་ཕོགས་ཀྱི་སེམས་པ་རྟེན་ས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཉན་ས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཞུ་ས་གཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདུག བྱས་ཙང་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་རྒྱས་པ་གཏང་རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་མ་གཞྱི་བོད་ཀྱི་
སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
པ་ཁག གསར་ཁང་ཁག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་དེབ་ད་ེའད་བཏོན་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མས་དུས་ཚོད་དང་འཚམ་པའྱི་
གནད་དོན་མཁ་ོསྒྲུབ་ཀྱིས་ཡྱིག་ཆ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟསོ་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོར་ཞུ་གཏུག་སྐབས་སུ་ད་ེདག་ལ་ར་འཛནི་
ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་སམ། ད་ེཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཉ་ེཆར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་སམ་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ཀང་གནང་བ་རེད། དེའྱི་
སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་ཀྱི་ཆུའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་ནམ་མཁས་པ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
སོབ་གནང་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེའད་ག་སྒྲྱིག་བྱདེ་དུས། ང་ཚ་ོམྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚོར་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས། 
འགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་པའྱི་དགོས་པའང་ཡོད་མ་རེད་ལ། ཤེས་ཀྱི་ཡང་མ་རེད། མ་ཤེས་པ་ད་ེཚ་ོཁ་
གསལ་དུ་གཏང་རྒྱུ། ཤེས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེའད་གནང་སྟེ་གང་མྱིན་ཚད་ཀྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་སམ། བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་
ནས་ངས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་།  
ད་ེནས་བདོ་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་དུས། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་འདྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་རང་གྱི་
ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་པར་སོང་ཙང་། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་
འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཐབས་ལམ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ག་ར་ེབྱེད་དགོས་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་མྱིས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་
ཡོད་རདེ། ག་ར་ེབྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། ག་ར་ེབྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། འདྱི་ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ེལམ་སང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
མ་རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། རྒྱ་མྱི་བོད་ལ་ལམ་ཁ་ནརོ་ནས་སེབས་ཡོད་པ་མ་རདེ། རྱིས་བརྒྱབ་ནས་སེབས་པ་རདེ། ཁ་ེབཟང་
ཞྱིག་ཡོད་ནས་སེབས་པ་རེད་དེ། འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། འཛམ་བུ་གྱིང་
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་ཞྱིག་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱི་ལ་ཞྱི་བད་ེབག་ཕེབས་ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། བོད་འདྱི་ཞྱི་
བའྱི་བསྟྱི་གནས་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཁ་འཐོར་བ་ཚ་ོབོད་ལ་ལོག་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེརདེ། མཐ་ོ
སང་གྱི་བོད་ལ་བོད་པ་ཚ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཙོས་པའྱི་ཆུ་དང་ཚང་མར་དགེ་མཚན་
ཆེན་པ་ོཡོད་པ། ད་ལྟ་རྒྱ་མྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་བཟོས་པ་ད་ེཚོས་རོག་
རྱིགས་ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཆུ་བ་ོཆེན་པ་ོད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་བཏང་ནས། གང་ལྟར་རྒྱ་མཚ་ོད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་སོན་ག་ཚདོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རདེ། 
དའེྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་མྱི་ད་ེཚརོ་སནོ་ག་ཚདོ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད། དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་ཕ་མའྱི་དུས་དང་། 
ང་ཚ་ོཆུང་དུས་སྐབས་སུ་ཆུ་ཤེལ་དམ་ནང་ལ་ཉོས་ནས་བཏུང་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་རེད་བསམས་པ་ད་ེའད་འཁོར་མ་མོང་། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་ཤེལ་དམ་ནང་ལ་ཆུ་ཉ་ོཡྱི་ཡོད་རེད་པཱ། ཉོས་ནས་བཏུང་པ་དེའང་འཆར་ཅན་རེད་མ་གཏོགས། སེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་
གང་ཡང་མྱི་འདུག་པ། སྔནོ་མ་ང་སོབ་གྲྭར་ཡདོ་དུས་བདོ་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེནས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་འག་ོདུས། ལམ་ཁར་ཆུ་ག་ར་ེ
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ཡོད་ནའང་འཐུང་ཆོག་ཆགོ་རདེ། ཆུ་འཐུང་བར་ཐ་ེཚམོ་ཟ་དགོས་མ་རདེ། ད་ཆུ་འཐུང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་པ། ཆུ་ད་ེཚ་ོའཐུང་བ་ལ་
བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་འདུག བཏུངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ན་ཡྱི་འདུག་ག ད་ེག་ར་ེབྱས་ནས་རེད། གང་འད་བྱུང་བ་རེད། ད་ེ
ཚ་ོང་ཚ་ོཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་རེས་གོས་ཚོགས་
འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་མྱི་ཚང་མས་གསན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་མྱིས། 
ཉྱིན་ཞྱིག་ང་ཚའོྱི་རྒྱབ་ལ་སགོ་རླུང་ (Oxygen) ཁུར་ནས་འག་ོདགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་གདའ། (Oxygen) ཉ་ོདགསོ་ཐུག་
གྱི་རེད་གདའ། ད་ེམ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་འདུག ང་ནྱི་ད་ལྟ་མྱིག་ལ་མཐོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལོ་
བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་རེས་ལ་བུད་མེད་ཚོའྱི་རྒྱབ་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁུར་དགོས་རེད་དམ་སོག་རླུང་འཁུར་དགོས་རེད། ང་ཚ་ོགང་
འད་བྱས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཉེན་ཁ་ཚ་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེ། བརོད་མྱི་དགོས་པ་རེད། 
ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་མྱི་ཚང་མས། བོད་ཀྱི་གནད་དནོ་ད་ེབོད་པས་གསལ་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
ད་ེབོད་པས་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་རདེ་མ་དགོངས་པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་གསལ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ཚོར་བ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེདང་། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་བོད་ཀྱི་བད་ེདོན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་
ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་རོགས་བྱོས་ཟེར་ནས་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ཡང་
མང་དགས་ན་ཆ་ོམྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་སྔོན་
གེང་དང་། གོས་ཆོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིས་ོནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་བརོད་བྱ་དང་
བརོད་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ག་ོབསྡུར་ལྷུག་པ་ོབྱུང་ཚར་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེད་ེབཞྱིན་དུ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཤད་འདོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཁ་སང་ད་ེརྱིང་གཉྱིས་ཆ་བཀུར་འསོ་མང་པོས་
ཞུས་ཚར་སོང་། བསར་ཟླསོ་ཞ་ེདག་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་པའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  
ཤོག་གངས་ ༡ པོའ་ིདུམ་མཚམས་ ༢ པའྱི་ནང་། འོག་ནས་ཡར་ཡྱིག་ཕེང་ ༢ པའྱི་ "འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་
༤༩༌༦༩ ལྷག་གྱི་" ཟེར་བ་དེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (1.6 

Billion) དང་ (1.9 Billion) སྐོར་ཟེར་བ་དེ། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གངས་འབོར་གྱི་ཆ་ཚད་ད་ེབགོས་ནས་འཆད་ཡོང་
དུས། ད་ེནོར་ཚར་བཞག་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་ེངས་འདྱི་ནས་གདེང་ཚོད་ཆེན་པོའ་ིས་ོནས། སྱིར་བཏང་ངས་འཛམ་གྱིང་
རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཤེས་ཀྱི་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ད་ོསྣང་སྤྲདོ་སདོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས། ད་ེཚ་ོནརོ་ཡོད་
མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་བསད་པ་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཅ་ེན། རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
བཅུའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ཤས་དང་། ད་ེནས་བོད་ཀྱི་ཆུ་བ་ོཆནེ་པ་ོད་ེཚ་ོརྒྱ་གར་ལ་མར་འབྱརོ་ནས། ལུད་ནས། ད་ེཚ་ོལོངས་སུ་
སད་སོད་མཁན་དེ་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཚོ་བའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སྱིར་
བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་གྱི་ཆ་ཚད་ལ་བགོས་ནས་བོད་ཀྱི་ཆུ་ད་ེལོངས་སུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། 
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ད་ེགསོལ་འདེབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ཡང་དའེྱི་རནེ་ནས་ཁ་སང་སྐད་གསང་མཐོན་པའོ་ིས་ོནས་གཅྱིག་བཤད་། ད་ེ
ལ་ཁ་སང་དེ་རྱིང་གཉྱིས་ཀར་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་མེད་ཙང། བོད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ད་ེདག་འཛམ་བུ་གྱིང་མྱི་འབོར་ཡོངས་
རགོས་ཀྱིས་འཐུང་བསད་པ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ལ་ག་ོབར་སྤྲད་སོང་ན། ད་ེའགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁ་སང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཞུས་བསད་པ་ད་ེམ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་གོས་ཆདོ་དང་། སྔནོ་གེང་ཚང་མའྱི་ནང་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་རདེ། དག་ེཕན་
གང་འད་ཡོད་མདེ། ཞན་ཆ་གང་འད་ཡོད་མེད། ཡོངས་སུ་རགོས་པར་བཤད་ཚར་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ངས་ཁ་སྐོང་གྱི་ཚུལ་
དུ་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། རྒྱུན་ལྡན་ང་ཚ་ོསྔོན་བྱོན་མེས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཚོའྱི་བཀའ་དྱིན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་༸སབས་
མགོན་དནོ་གྱི་བདག་པོའ་ིསྐུ་བསྟདོ་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ནང་ལ། གངས་རྱི་ར་བས་བསྐོར་བའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ།། ཕན་དང་བད་ེབ་
མ་ལུས་འབྱུང་བའྱི་གནས།། ཞེས་པའྱི་ཚིག་རྐང་ད་ེགཉྱིས་པ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་སར་ནའང་སར་རྒྱུ་
ཡོད་རེད་ལ། ང་ཚ་ོབོད་གངས་ཅན་ལ་ཚུར་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་སར་ནའང་སར་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ད་ེཞྱིང་ཁམས་ཀྱི་གནས་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མ་ཟད་ཕན་པ་དང་བད་ེབ་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པའྱི་ར་བའམ་འབྱུང་ཁུངས་ད་ེབོད་རེད་གསུངས་ཚར་དུས། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་གཙོས་པའྱི་འཛམ་
གྱིང་གྱི་ཆུའྱི་གནས་བབ་ཚང་མ་ད་ེབོད་ནས་ཚུར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོལ་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ནས་སར་རྒྱུ་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་
སྟེང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆོག་གྱི་འདུག ཁད་པར་དུ་ཕྱི་དྱིལ་ས་ེཚན་ནས་ཚིགས་བཅད་ད་ེབགངས་ནས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་
རྒྱལ་སྱི་ལ་བཤད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་སྱི་ནས་ཁད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་
པའྱི་སྐརོ་ལ་བྱདེ་ཆགོ་རདེ་སམ།  
ད་ང་ཚོས་བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནའང། ཕན་དང་བད་ེབ་མ་ལུས་འབྱུང་བའྱི་གནས།། ད་ེཁ་སང་ཞུས་ཚར་
སོང་། ཆུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། རྱི་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ། ད་ེནས་གནས་རྱི་དང་། 
ཆུ་ཡྱིན་ནའང་བླ་ཆུ་རདེ་ཟརེ་བ། ཤྱིང་ཡྱིན་ནའང་། བླ་ཤྱིང་རེད་ཟེར་བ་ལ་སགོས་པ་སྔནོ་བྱནོ་མེས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཚ་ོཁརོ་ཡུག་
སྲུང་སབོ་ཀྱི་བར་ཆད་ལ་བརྟནེ་ནས། ཧ་ལམ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ བར་ལ་མ་གཏགོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་སྲུང་
སོབ་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེང་སང་བཙན་བྱོལ་ལ་སེབས་པའྱི་སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་གྱི་འགོས་ཏོག་ཙམ་
ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (A,b,c,d) ཏོག་ཙམ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་
རྟོགས་སད་ཡྱིན་མདོག་མདོག བོད་ཀྱི་སྔོན་བྱོན་མེས་པ་ོདམ་པའྱི་གསུངས་བསད་པ་ད་ེཚ་ོརྨོངས་དད་རེད་ཟེར་བའྱི་རེན་
བྱས་ནས། རྒྱ་ནག་ལ་ཐེབས་ནས། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་སོད་ཡོད་རེད། ད་ེནས་གནས་རྱི་
ད་ེཚ་ོགཏོར། ཆུ་ད་ེཚ་ོབཙོག་པ་བཟོས། ཤྱིང་བླ་ཤྱིང་རྱིགས་ད་ེཚ་ོབཏུབ། ད་ེཚོའྱི་རེན་བྱས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ངོས་
འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བྱས་ཙང་ད་ེརྱིང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་ད་ེཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་བཞག་ཡོད་རདེ་ལ། བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་
སྔནོ་བྱུང་གྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་རྱིག་གཞུང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག སྔོན་བྱོན་མེས་པ་ོདམ་པ་ད་ེཚོས་སོལ་གཏོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
ཚ་ོཡང་ང་ཚོས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གནད་འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག མཚན་གཞྱི་ཆུང་ཆུང་
ཞྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོབོད་ལ་བསད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་རང་བོད་ལ་འཚར་ལོངས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ཐ་ན་ས་ོསོའ་ིཇ་
འཐུང་སའྱི་ཕོར་པ་གཅྱིག་དེ་ཡང་། མཐོ་ས་འཇོག་དགོས་པ། དེ་ཚོར་བཙོག་པ་བཟོས་ན་ཁ་ཞེ་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་
ཉམས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་ནས། ཕ་མ་ཚོས་སོབ་གསོ་བྱེད་ཀྱི་རེད། དེ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཁོར་ཡུག་གྱི་རེད་དེ། གཉྱིས་ནས་ཡ་
རབས་སདོ་བཟང་རདེ། དངེ་སང་བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཕརོ་པ་ཚང་མ་གད་སྱིགས་ནང་ལ་གཡུགས། ཕརོ་པ་གང་པ་ོ
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ཉལ་ཁྱིའྱི་འོག་ལ་བཅུག ཕོར་པ་གང་པ་ོརྐུབ་བཀག་འོག་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཐེབས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེགཅྱིག་
བྱས་ན་རྟོགས་སད་རེད་ཟེར་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་གྱི་རེད། ད་ེདང་དེའྱི་རྱིགས་མཚོན་པའྱི་བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་དང་རྱིག་གཞུང་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེསྔོན་བྱོན་མཁས་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིཕ་མ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཀད་པའྱི་ནང་ལ་གཅྱིག་བྱས་ན་ཆོས་
ལུགས་ཀྱི་ཞནེ་ཆནེ་པ་ོཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ  གང་ལྟར་ཁོར་ཡུག་རདེ། ཡ་རབས་བཟང་སདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོཧ་
ཅང་གྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ེཚ་ོལ་ངེས་པར་དུ་བདག་པ་ོརྒྱག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས། སྱིངས་ཆ་འདྱི་སང་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས།   
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༣ པའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕེབས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་གལ་ཆེན་པ་ོད་ེ
ལ་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཁག་ལྔ་ཆར་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ཁ་སང་ད་ེརྱིང་བཀའ་མོལ་གནང་སོད་མཁན་ཕག་སེལ་ཚང་མས་
བཀའ་མོལ་དང་དགོངས་འཆར་གནང་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སརོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འགྱིག་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་གསུངས་
མ་སོང་། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གོས་ཆོད་ཨང་ ༤ ད་ེལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོར་ཡུག་ས་ེཚན་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ཚད་འཛིན་
དང་ལྡན་པའྱི་སན་ཐ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེའད་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་འདུག ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཆུང་དུས་
གང་ཡང་མ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་པ་དང་། འག་ོབ་མྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཀྱི་བྱྱིས་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཚོར་
ར་ེབ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚསོ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་རདེ་བསམས་ནས། ང་ཚོར་བད་ེསྡུག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཞུ་ས་འད་
ཞྱིག་འདུག་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་བླ་ོསོབས་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཞེ་དག་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༥ ལོར་
༸པཎ་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པ་ོཆ་ེའཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ལྷན་ཚོགས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་བྱ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མྱི་འདུག ད་ེཚ་ོབཟ་ོའད་པ་ོལ་ཡྱིད་ཆེས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་དེ། ད་ེད་ེབཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། དརེ་རྒྱབ་སརོ་མདེ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག "ཞ་རའྱི་མཉམ་དུ་ཆང་ས་མ་བརྒྱབ་" ཟརེ་བ་ད་ེལྟ་གྲུབ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ནོར་བ་རེད། 
འདྱི་མཐངོ་ཆུང་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཕྱིར་འཐནེ་བྱདེ་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 



87 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཚགི་ད་ེརྱིགས་བེད་སདོ་མ་བཏང་ན་ཡག་པ་ོའདུག སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དནོ་དག་ད་ེག་རང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། ཚགི་ད་ེམར་
ཕྱིར་འཐནེ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས་གནང། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཚགི་དང་དནོ་དག་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
དང་། སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་དགོངས་དོན་མཛའ་འབེལ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་སོན་འགོ་གཞྱིའྱི་གེང་སོང་ད་ེར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་
ཆགོ་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ེསྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཞྱིག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དམྱིགས་བསལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་
ནུས་པ་ཡོད་མེད་ད་ེལོགས་ཀ་རེད་མ་གཏོགས། ར་ེབ་ཚང་མ་བརྒྱབ་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
གྱིས་ཀང་དུས་རྒྱུན་དུ་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་བསྐུལ་ད་ེའད་གནང་བཞྱིན་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་མཛའ་འབལེ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནདོ་སནོ་འག་ོགཞྱི་ཚགི་དང་དནོ་གཉྱིས་ཀར་འགྱིག་གྱི་མ་རདེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་ེདགོངས་པར་འཆང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་
གསུང་གནང་རགོས་གནངོས།  
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙམོཆགོ ངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའད་
གང་མྱིན། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དའེྱི་སྔནོ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཏམ་བཤད་བྱས་བཞག་པ་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཚགོས་པ་
ལྷན་ཚོགས་ད་ེཚ་ོམ་མཐུན་པ་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་རེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། 
གནད་དནོ་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་།༽ ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། མྱི་སེར། ལྷག་དོན་དུ་བོད་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་



88 

སལེ་བསད་པ་དང་། ག་ོརྟོགས་སེལ་བསད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསྔགས་བརོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ད་ེད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་ཡང་མ་རེད། འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་
དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་གཞུང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་བཅས་ཚང་མས་ལ་ོམང་པའོ་ིརྱིང་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་
དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་། ད་ེཚོའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཕར་སབས་འཇུག་ཞུ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚོས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། ང་རང་ཚོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ། 
ས་གནས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་བསད་ཡོད་ནའང་སོ་སོའ་ིཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་པ་དང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
འགན་འཁུར་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་དཔ་ེམཚོན་འདྱི་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་པ་ནང་
བཞྱིན། ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་དང་གོང་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཤྱིག་གྱི་གནད་དོན་མྱིན་པར། འག་ོབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་འགན་འཁེར་
ནས། དུས་རྒྱུན་དུ་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེར་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་། ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ། ལྷག་དོན་དུ་ས་ཆུ་མེ་
རླུང་ད་ེཚ་ོལ་གནོད་སོན་མ་འག་ོབའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་འབད་བརནོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་
ངས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅ་ེན། རྣམ་པ་ཚ་ོའདྱིར་ཡོད་པ་དང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་
དེ། ཡྱིན་ནའང་། སྔོན་མ་ང་ད་རམ་ས་ལའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ད་རམ་ས་
ལར་སེལ་བ་རེད། ད་ེདུས་མཁས་པ་ཡྱིན་ཟརེ་མཁན་དང་མྱི་གནད་འགག་ཅན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས། ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེ
ཚ།ོ ལས་འགུལ་ད་ེཚ་ོ (Hippie) ལས་ཀ་རེད་གསུངས་སོང་། ཚགི་ད་ེག་རང་བེད་སོད་བཏང་མོང་། འདྱི་ (Hippie) ཡྱི་
ལས་ཀ་རདེ་མ་གཏགོས། ང་ཚ་ོརང་དབང་འཐབ་རདོ་བྱདེ་མཁན་གྱི་ལས་ཀ་མ་རདེ་ཅསེ་གསུངས་མོང་། ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཐགོ་ནས། ད་ེའདའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་སོད་པ་ད་ེའད་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་མ་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ས་ོ
སོའ་ིབྱ་སདོ་ད་ེཚརོ་བལྟས་ནའང་ད་ེའད་ཡོད་མ་སྱིད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚསོ་མྱི་ཕར་ཕགོས་ལ་ཕར་མཛུབ་མ་ོ
བཙུགས་པ་དང་། འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་རང་ཚ་ོས་ོསོས་དུས་རྟག་ཏུ་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་
དང་ལག་ལེན་འཁལེ་བར་བྱ་རྒྱུ་འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེནས་ད་ལྟ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ཤག་དང་། ལྷག་དོན་དུ་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའྱི་གོས་
ཆདོ་ད་ེཚ་ོགཞྱིར་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས། རྱིང་མྱིན་འབལེ་ཡོད་གཞུང་འབལེ་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེཚ་ོ
ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིཐོག་ལ་ང་ཚསོ་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་ནས། གོས་བསྡུར་བྱས་ནས། ཤར་ཨ་ེཤྱི་
ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚ་ོལ་སུ་སུས་བད་ེསྡུག་ཞུ་ཡྱི་རེད། ལས་འགུལ་གང་འད་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་མང་པ་ོཞེ་
དག་ཅྱིག་གསུངས་སོང་། ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གཞྱིར་གཞག་པའྱི་ཐོག་ནས། སོ་སོས་ཚོགས་
ཆུང་ངམ་ས་ེཚན་བཙུགས། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་ལ་བསྟུན་པའྱི་ལས་
འཆར་བཏོན་ནས། ལ་ོལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་དགུའྱི་རེས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་ོཚོས་ (Strategy) བཟོས་
པ་དང་། འཆར་གཞྱི་བཀདོ་པ་བཞྱིར་བཟུང་། ལ་ོལྔ་དྲུག་བདུན་གྱི་རསེ་ལ་གྲུབ་འབས་མཐངོ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། ད་ེ
འདའྱི་གོས་བསྡུར་དང་ལྷན་འཛོམས་གནང་ནས། དངོས་གནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་
འདུག ད་ེཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གནང་དགསོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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མཐའ་མ་ད་ེལ་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་གཙ་ོབ་ོབྱེད་པའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དཔོན་པ་ོཚ་ོལ་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཟརེ་ན། ཁེད་རང་ཚསོ་བོད་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ལ་གནདོ་རྒྱུའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གཏོར་སནོ་དང་། གནདོ་སོན་བྱས་བསད་པ་ད་ེ
ལ་ངས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ང་ོརྒོལ་ཡོད། ལྷག་དནོ་དུ་ཁེད་རང་ཚོས་ད་ལྟ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་
པ་ོའདྱི། གོང་དུ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ང་ཚ་ོའག་ོབ་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་རགས་
ལས་དུས། ཁེད་རང་ཚའོྱི་བྱ་སོད་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བོད་མྱི་ཨ་ཅང་བརོད་མེད་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ཕྲུ་གུ། ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་
ཁེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཙ་ོབོར་བྱེད་པའྱི་ཁེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་ཡང་གནདོ་སོན་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ད་ོཕོག་འག་ོརྒྱུར་ཏན་
ཏན་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ཁེད་རང་ཚའོྱི་དཔནོ་རྱིགས་ཚསོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ཁེད་རང་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཙོ་བོ་བྱེད་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་དོན་དུ།  ད་ལྟ་ནས་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཆསོ་འཕལེ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་
མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་གཉྱིས་ལ་
ཕག་སལེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་དངསོ་གནས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཡག་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་
སོང། ད་ེདངོས་གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ར་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ར་ཆ་ེབའྱི་ཁོར་ཡུག་འདྱི། གང་ལྟར་འག་ོབ་མྱི་དང་སེམས་ཅན་
མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཚ་ེསོག་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ས་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། 
ང་རང་ཚ་ོསྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འགའ་་ཤས་ཀྱིས་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོདང་། ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
གོང་བུ་གཅྱིག་སྒྲྱིལ་གྱི་ནུས་པ་ད་ེལ་ད་ོཕགོ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོརདེ། ཁོར་ཡུག་ཟརེ་དུས། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་
གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཞེ་དག་སྲུང་སོབ་བྱས་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་གང་ལྟར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་
འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་། གོང་བུའྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་སྟོན་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོ
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གོང་བུའྱི་ནུས་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གྱིས་གཙོས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོའྱི་མཁེགས་བཟུང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོལ་
བརྟནེ་ནས། ད་ེནས་ད་ོཕགོ་བཏང་བ་དང་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་ད་ེལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒལོ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས། གཙ་ོབ་ོབོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དནོ་དག་ལ་རྐང་འགན་འཁུར་མཁན་འདྱི་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ས་ོསོའ་ིམཐངོ་སྣང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའྱི་ངསོ་ནས་
བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དོན་དག་ལ་དངསོ་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའྱི་དུས་དེབ་བཏོན་པ་ད་ེའད་མཐོང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ཁརོ་ཡུག་གྱི་
ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ད་ེའད་ཡང་མཐོང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནས་སྟངས་ལ་
དཔགས་པའྱི་ཡག་ཐག་ཆོད་རེད་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཛ་དག་གྱི་ཁོར་ཡུག་
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གནས་སྟངས་ཐགོ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་ག་ོརྟགོས་ཤུགས་ཆ་ེག་ཚདོ་སལེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེཙམ་གྱིས་ང་ཚའོྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ཐབས་བྱུས་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ལམ་སྟནོ་བྱེད་
མཁན་མཁས་དབང་གྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་ོརང་ཚ་ོསར་
ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རྒྱ་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་དང་། རྒྱ་ཆ་ེརུ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་ེཕན་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་མཁས་དབང་གྱི་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ (Advisory Board) ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་
གྱི་ཐགོ་ལ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚུད་པ་ཞྱིག་དང་། ཁ་ེཕན་ཡང་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་ད་ེའདའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ེརྱིང་ཁ་སང་ད་རྒྱའྱི་དུས་ཚདོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚརོ་ད་ལྟ་ཡདོ་བསད་པའྱི་བོད་ཀྱི་ཆུའྱི་གནས་སྟངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡགོ་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་གཏེར་ཁ་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་བརན་ཐུང་ཐུང་ངུ་ད་ེའད་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་
སོབ་ཕྲུག་དང་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་སབོ་སངོ་རག་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་ེཕན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་འད་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་བསད་པ་རདེ། གང་ལྟར་
ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་ཆུའྱི་ཆུ་མགའོ་ིའབྱུང་ཁུངས་འད་པ་ོའདྱི་བོད་ནང་ཆགས་ཡོད་ཟེར་ནས་གནད་འགག་
ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོའྱི་གས་འདྱི། ང་རང་ཚོའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་ཕར་
བཞག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན།  ང་ཚོའྱི་བོད་
ཀྱི་ཆུ་འདྱི་ར་ཆེན་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ད་ེབོད་ནས་ཡྱིན་པ། ད་ེའདའྱི་ཆ་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་ལམ་
སལོ་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མགྱིན་ཚབ་པ་ཞྱིག་བསྐ་ོགཞག་བྱས་ནས། དཔེར་ན། 
སན་གགས་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ (Goodwill Ambassador) ཟེར་གྱི་རེད། 
ད་ེའད་པ་ོབསྐ་ོགཞག་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚསོ་ང་ཚརོ་བདོ་ཀྱི་ཆུའྱི་གནད་དནོ་ཐགོ་གཏམ་བཤད་ཅྱིག་བྱས་ནས། རྒྱ་
གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོག་བརན་འཁབ་མཁན་སྐད་གགས་ཆེན་པ་ོད་ེཚོ། ད་ེ
འདའྱི་བརྒྱུད་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེས་ག་ོརྟོགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
འདའྱི་སན་གགས་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ཞྱིག་ང་རང་ཚ་ོབོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
བསྐ་ོགཞག་བྱས་ན། ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོར་དྱིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེན་པ་ོཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཁེ་ཕན་དང་ཕན་རླབས་ཆེན་པ་ོ
ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ 
པའྱི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆོད་ལྔ་ཡོངས་རོགས་ལ་གུས་བརྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐོག་མར་འདྱི་
འདའྱི་དགངོས་པ་བཞེས་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མདེ་ཀྱིས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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སྔོན་གེང་གྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༥ པའྱི་ནང་ལ། "ཡ་རབས་བཟང་པོའ་ིགོམས་གཤྱིས་དང་ལམ་སོལ་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོ" 
འད་པ་ོཞྱིག་བྱིས་འདུག ད་ེ "ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ོ" ཡྱིན་ན་ "ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་" ཡྱིན་ན། དེར་གཅྱིག་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁོར་ཡུག་ཐོག་མར་འཆད་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་འཚེར་པ་ོདང་ཁག་པ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ཁོར་ཡུག་ཟེར་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གཏྱིང་
ཟབ་པ་ོདང་རྒྱ་ཆེན་པོ། རྣམ་གངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་རེད། ཡྱིན་ན་ཡང་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་། ད་ེརྱིང་ག་ོསྐབས་
བཟང་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། གང་ཤེས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརནོ་བྱས་ནས་མ་ཞུས་ན་ཕང་པ་ོའད་པ་ོཆགས་ས་རདེ་
དན་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལངོས་ལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། དངོས་གནས་དང་གནས་
ཀྱི་གཏེར་ཁ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱིད་པ་ཆགས་པའྱི་འཁགས་རོམ་དང་གངས་རོམ། ད་ེ
བཞྱིན་དུ་བྱ་དང་བྱྱིའུ། སྟོང་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྱི་ཆུ་སོག་ཆགས། མཚ་ོདང་མཚེའུ། དངོས་གནས་དང་གནས་སྔོན་མ་བཤད་སོལ་
ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལངོས་ལ་གནའ་སྔ་མ་ོམྱི་ཡུལ་གྱི་ཞྱིང་ཁམས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་དེ། 
ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དམལ་བ་མྱི་ཡུལ་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ། ང་ཚོས་ད་ེའདའྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་གེང་སོང་དང་འཆད་དགོས་ཡོད་དུས། 
སེམས་འདྱི་ཡང་དངངས་འཚབ་འད་པ་ོཞྱིག་ཁད་མཚར་བ་ོཞྱིག སེམས་ནང་ལ་བསམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནུས་པ་མེད་པ་འད་
ཞྱིག་ཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་འདྱིའྱི་གནད་འགག་ད་ེའཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་སྱི་ཡོངས། ལྷག་པར་དུ་
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་། ད་ེནས་མྱི་མང་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། མྱི་གཅྱིག་དབང་བསྒྱུར་གྱི་ད་ེའད་བྱེད་
སོད་མཁན། ལྟ་བ་མཁེགས་འཛིན་གྱི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གྱི་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་དངོས་གནས་དགོངས་པ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བཞེས་དགོས་རེད། ད་ེཡང་ངས་དངོས་གནས་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་དང་། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་ཞུ་བཞྱིན་མེད། བླ་ོགཟུ་བོར་གནས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་ཚསོ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སལོ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། བསམ་
པ་ངན་པ་མྱི་ལ་བྱས་ན། སོར་བ་རྩུབ་པ་ོརང་ལ་འབྱུང་། ཟརེ་བ་འདྱི་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་འད་པ་ོཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
རྒྱུ་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་ལ་ཐུབ་ཚོད་དང་། རོག་རོལ། དབང་བསྒྱུར་བྱས་པ། དངོས་གནས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
ཞྱིག་བྱས་ཡོད་རདེ་དེ། འདྱིའྱི་སོར་བ་འདྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཞྱིང་ཆནེ་མང་པ་ོལ་བོད་གངས་ཅན་ལངོས་ཀྱི་རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་ལ་
སོགས་པ་དང་། འཁགས་རམོ་ད་ེཚ་ོབསད་སར་བསད་མ་བཅུག་པའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས། ཆུ་ལོག་དང་ད་ེའདའྱི་ལ་ོརྟག་
པར་མྱི་ཤྱི་རྣམ་རྟོག་མང་པ་ོཆགས་སོད་ཀྱི་འདུག་པ། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་
ཞྱིག་དང་། ཐ་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མདུན་ན་སོབས་པ་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མ་ཐུབ་པ་དང་ང་ོཚ་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། ས་ོསོའ་ིའཁྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་མང་མྱི་སེར་ད་ེཚ་ོལ་ཤ་ཚ་སྱིང་ར་ེཙམ་ཞྱིག ད་ེའདའྱི་དགངོས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་པ། ད་ེའད་མ་བཞསེ་ན་མཇུག་འབས། ད་ལྟའྱི་དཀའ་ངལ་གནས་སྟངས་ད་ེའད་མང་པ་ོཆགས་སོད་
ཀྱི་འདུག་པ། དེར་ངེས་པར་དུ་གཟབ་ཙམ་བྱེད་དགོས་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་བད་ེདནོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་གཅྱིག་པུ་
མ་ཡྱིན་པར་རྒྱ་ནག་ཁེད་རང་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་འབེལ་བ་ཞྱིག་དང་། མ་འོངས་པར་དངོས་གནས་དང་
གནས་སབས་མེད་མགོན་མེད་ཀྱི་ར་ེས་ལྟོས་ས་མེད་པ། གོགས་མེད་ཁེར་རང་། ཉ་བྱ་ེཚན་ནང་དུ་ལྷག་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་
ཏན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཆགས་པ་ད་ེཟློག་ཏུ་མེད་པ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ་འདུག རྒྱ་ཆནེ་པོའ་ིརྣམ་གངས་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཐགོ་ནས།  
ད་ེནས་བཀུར་འོས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་སམ་གོས་ཚགོས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚསོ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། ཡག་པ་ོཞྱིག་
གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཡག་པ་ོམྱི་ཤེས་མཁན་གྱིས་ཡག་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུས་ན། ད་
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ལྟ་གངོ་ནས་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་འདུག ལེན་པ་ོམྱི་འདུག མྱི་འདུག་སྟ་ེཁ་ཤས་ཤྱིག་ལ་
དངོས་གནས་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཞྱིག་གནང་དགོས་དན་ནའང་། སེམས་ནང་དུ་དང་ཁ་ནས་མར་ཚིག་ཐོན་ནས་ཏགོ་ཙམ་མྱི་
འད་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་བསམ་བླ་ོགུ་ཡངས་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག 
དཔེར་ན། ཁ་སང་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་སྟངས་ཐོག་ལ་
ཚགི་འདྱི་ཚ་ོཁད་མཚར་པ་ོབསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། གང་ཟག་འདྱིའྱི་ཞ་ེའདདོ་ལ་ད་ེའད་མེད་པ་འད་
པ་ོཞྱིག་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་ོརྟོགས་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྣ་ེའཁྱིད་མཁན་ཡྱིན་ཟེར་
མཁན་ད་ེའདས་བཀའ་མོལ་འགའ་ཤས་ད་ེའད་གནང་ཡོང་དུས་ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་དཔེ་མཚོན་
འད་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན་སམ། ཁ་སང་གོང་དུ་ཁརོ་ཡུག་འདྱི་ཚ་ོགལ་ཆནེ་པ་ོདང་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོའཆད་ཡངོ་དུས། བླ་ཆནེ་རྣམ་པས་
ཆོས་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག ད་ེའད་གསུང་དུས། བཀའ་མོལ་
གནང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དངོས་གནས་ཀྱི་སྣ་ེཁྱིད་ནས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཐོག་སྔོན་ནས་ད་བར་དུ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་
བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ་ོརེད། ཕྱི་སྣོད་འཇྱིག་རྟནེ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་མཐར་ཐུག་གྱི་བད་ེབ། བད་ེབའྱི་ལམ་སྟོན་མཁན་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་འདུག ཁོར་ཡུག་ཨ་ཅང་ཅང་རེད། ད་ལྟ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་ཤེས་ཚོད་ཡྱིན་ན། འག་ོམགོན་བཀའ་
བརྒྱུད་པའྱི་ཁོད་ལ་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་ག་ར་ེགནང་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གྱིས་ཁརོ་ཡུག་ཐོག་ལ་སྱིར་
བཏང་ཕག་ལས་དཔ་ེམང་པ་ོཡོད་རདེ་ད།ེ ཕལ་ཆེར་གཙ་ོཆ་ེབ། གལ་ཆ་ེབ་ད་ེའདའྱི་ནང་ནས་ཐབས་ལམ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་བསྟན་ནས། བཀའ་བརྒྱུད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཟེར་ནས། ས་ེཚན་ཚོགས་
པ་བཙུགས་པ་དང་འགན་འཛིན་བཙུགས་པ། ད་ེཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གྱི་སན་གགས་ཅན་གྱི་མྱི་སྣ་ད་ེའདས་ལམ་སྟོན་གནང་
ནས་དུས་ནས་དུས་སུ། ལོ་རྟག་པར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་འགན་འཁུར། དེང་སང་ཧ་ལས་པའྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་བསད་
ཡོད་རེད། དངོས་གནས་རེད། གཞན་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུས་ན། ༸རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་འད་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་སྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་པའྱི་སྣ་ེཁྱིད་པ་ཞྱིག་བྱས་ནས། མཚན་སན་
གགས་ཅན་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ཐོབ་བསད་པ། གནས་ཚུལ་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་༸སབས་མགོན་
འབྱི་གུང་ཆ་ེཚང་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱིན་ནའང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཁརོ་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པ་
གནང་བ་མ་ཟད། ཉ་ེཆར་གསར་ལ་ོའཆར་དུ་ཉ་ེབར་ཡྱིན་ས་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བརན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་
ཞྱིག་གནང་འདུག ད་ེཚ་ོང་རང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཡོད་ད་ོཅོག་གྱི་ལྷག་པར་དུ་བདོ་གངས་ཅན་གྱི་ལངོས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་
ཟླ་རྣམ་པས་དགོངས་པ་སྱིང་ལ་འཇོག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག སྱིར་བཏང་ཆསོ་ཟརེ་བ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོ
རདེ། གཏྱིང་ཟབ་མ་ོརདེ། ཆསོ་བྱདེ་ལུགས་བྱདེ་སྟངས། གཏམ་བཤད་ལུགས་འཆད་སྟངས། ཁ་ལག་ཡྱིན་ནའང་བཟ་ོལུགས་
བཟ་ོསྟངས་ཤེས་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རདེ། ཁངོ་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། རྱི་མཐ་ོཔའོ་ིསང་ལ་རླུང་རྟ་
མང་པོ་དང་། དར་ལྕོག་རླུང་རྟ་སྒྲོན་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག  དེ་ཡང་ཁོར་ཡུག་སྦགས་བཙོག་ལ་
སོགས་པ་དང་། ད་ེནས་སེམས་ཅན་སོག་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཡང་འཚ་ེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རླུང་རྟ་ད་ེཚ་ོསེབ་
གཅྱིག་ལ་སོར་འགའ་ཤས་སྤྲད་ནས་སྟོང་ཕག་མང་པ་ོམཆོད་བཞག་པ་འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆ་ཚང་སྦགས་བཙོག་བྱས་པ་དང་། 
འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ཚགི་ད་ེཚ།ོ ཚགི་བསམ་གྱི་མྱི་ཁབ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་སྔགས་ད་ེའད་མང་པ་ོརླུང་རྟ་སང་ལ་ཡོད་པ་ད་ེ
ཡྱིན་ནའང་བརྱིས་བཞག་ན། ད་ེང་ཚོའྱི་སབས་འག་ོདང་། བསབ་བྱ། སམོ་པ་ཉམས་འག་ོཡྱི་རདེ་པཱ། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཕགོས་
གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞསེ་དགོས་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག ད་ེའདའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁངོ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་
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གྱིས་གནང་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གནང་མཁན་དཔ་ེམང་པ་ོའདུག ད་ེངས་ཀང་ད་ེརྱིང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། སོན་བརོད་འད་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་། ད་ེནས་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ས་ེཚན་གྱིས་དམྱིགས་བསལ་ཁོང་ཚ་ོལ་གོགས་དང་རྒྱབ་སོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དང་ད་ེ
འད་མཉམ་འབེལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཁོང་རྣམ་པའྱི་ཆོས་ཕགོས་ཀྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་དང་དག་ེ
འདུན་སྱིའྱི་ས་ེབསང་པ་ལ་སགོས་པའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ཁརོ་ཡུག་འདྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་གཉན་འཕང་
འདྱི་ལ་གལ་ཆེན་པ་ོགཟྱིགས་ན་ད་ེའད་གནང་དུས། ང་རང་ཚོས་ཕོགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་མ་གཏགོས། ག་ོམེད་ཚརོ་མེད་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་དེར་
དགངོས་པ་བཞེས་ནས་མཉམ་འབལེ་དང་རུབ་རུབ་བྱས་ནས། བླ་ཆནེ་ད་ེཚ་ོཕར་ཞོག་མྱི་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་སེབས་ནའང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ལ་མཉམ་འབེལ་བྱས་ནས་སེམས་ཤུགས་སར་དགོས་རྒྱུ་འདྱི་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་མ་གཏགོས། གཅྱིག་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་བཟ་ོའད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཡང་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་ཚརོ་སོང་མ་གཏོགས། སོན་བརོད་
ད་ེའད་གང་ཡང་མྱིན། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་མཆོག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བཞེས་པ་དང་། ད་ེནས་དམར་ཟས་སོང་པ་ལ་སོགས་པ། འདྱིའྱི་ནུས་ཤུགས་ཀྱིས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་བྱུང་ནས། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆནེ་ལ་སྔནོ་མ་འད་ཡྱིན་ན་དགོན་པའྱི་ནང་ལ་
ཚགོས་པ་ཚོགས་པ་དང་། རྱིག་པ་ོབྱས། འབས་སྱིལ་ཟས། ཇ་འཐུང་སྱིད་པ་ོསྤྲ་ོབ་ོའད་པ་ོཞྱིག་བྱས་ནས་སོད་ཀྱི་རེད། དེང་
སང་ཁ་ོཚོས་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ལ་བླ་མའྱི་བཀའ་བརྱིས་ནས་མར་དངསོ་གནས་དང་གནས་ཕྱི་ལ་དོན་ནས། ཁརོ་ཡུག་
སྲུང་སོབ་ད་ེཚ་ོཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་འད་བྱེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚ་ོང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་ག་ོདགོས་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆེན་པ་ོའདུག 
ད་ེའད་པ་ོཞྱིག་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕལ་ཆརེ་མཚམས་བཞག་ན་ཡག་ས་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ག་ོསྐབས་ཞུ་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཛིན་ལགས། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེ
བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམ་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ག་ོསྐབས་ཞུས་ཡྱིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས་ཐ་ོད་ེ
བརྒྱབ་ཡོད་དམ་ཟེར་ནས་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། བརྒྱབ་ཡོད་ཟེར་ནས་བར་ཞྱིག་གནང་སོང་སྟེ། ང་ད་ལྟ་སེབས་མ་
སོང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགངོས་དག ངས་ཁོན་ནས་མཐངོ་མ་སངོ་། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་ཆསོ་འཛནི་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ 
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ཨང་ ༣ ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྱིར་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐད་གསུང་གནང་སོང་ལ། ནང་དནོ་
ནང་ལ་ཡང་ཁ་གསལ་འདུག རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ང་ཚོས་བོད་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ལས་འགུལ་
སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བག་ོགེང་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ཚོགས་ཆེན་ནང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་མྱིན་དེབ་པར་སྐྲུན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་
གསུངས་པ་ད་ེལ་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིརྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་
འདྱི་ཨ་ཅང་ཅང་། ང་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་པ་ོད་ེའདྱི་འཛནི་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཁ་སང་ཕག་སེལ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་གསུངས་སོང་། བཙན་བྱལོ་ནང་དུ་བོད་ནང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ག་ོ
རྟགོས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གལ་ཆ་ེབ་ད་ེང་ཚོའྱི་བུ་ཕྲུག་ཚོ། ད་ལྟ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་
འདྱི་འདའྱི་ག་ོསྐབས་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེལ་སེམས་ཚོར་ཉེ་བོ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་ལ་གཞྱི་བཞག་ནས་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཏོག་ཙམ་ཉ་ེབ་མེད་འག་ོ
བསམ་གྱི་ཡོད། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཁ་ོརང་བོད་ནང་ལ་ཡོད་དུས། རྩྭ་ཐང་སྟེང་ལ་འཚ་ོབའྱི་གནས་
སྟངས་དང་གནས་བབ་སྐོར་ལ་གསུང་དུས། དངསོ་གནས་ཚརོ་བ་ད་ེརྱིན་ཐང་ཅན་གྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་རདེ་ལ། ངས་དངུལ་སྤྲད་
ནས་ཉ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་ཏན་ཏན་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡོང་ཡང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ང་རང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱ་
གར་ལ་སེས་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་ས་ེལ་འཚར་ལོངས་བྱེད་དུས། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་ས་ོས་ོབོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ང་ོབ་ོ
ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་འཚོར་སྣང་སེབས་པ་འདྱི། ཤུགས་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ང་རང་གྱི་གོགས་པ་ོགོགས་མ་ོབརྒྱུད་ནས་དང་། ཡང་
ན་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག དཔརེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྐབས་སུ་བག་ོགེང་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ད་ེའད་གནང་གྱི་རདེ། ང་རང་འཛནི་གྲྭ་དགུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་འདའྱི་ག་ོསྐབས་བླངས་མོང་། དཔརེ་ན། བོད་ནང་རྱི་ལྱི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ལ་
ག་ོསྐབས་ལེན་དུས་གཞྱི་ནས་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉ་ེབ་ོཆགས་པ་དང་། ས་ོསོའ་ིར་དོན་ལ་ཉ་ེ
རུ་ཕྱིན་པ། འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་བོད་ནས་སེབས་མཁན་ཉུང་རུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་རང་ལ་སེས་ནས་
འཚར་ལོངས་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས། ཁ་ོརང་ཚོས་གང་འད་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་ཡོད་ན། ད་ེལའང་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་
རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་བྱུང་། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འོག་ནས་ད་ལྟ་སྱི་
ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར། ད་ལྟ་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱབ་སརོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་དང་གཞོན་སེས་རུ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བསྒྲྱིལ་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ནང་ལ་གཞནོ་སེས་གངས་ ༥༠༠ ཙམ་ཞྱིག་ལ་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འཚ་ེམེད་ཞྱི་བའྱི་སང་ལ་
སོབ་སོང་སྤྲད་རྒྱུ་རག་དུས། ཁོང་ཚོར་ཧང་སང་བའྱི་བསམ་ཚུལ་སྱིང་ར་ེམ་ོད་ེའད་མང་པ་ོསྤུང་རྒྱུ་འདུག དཔེར་ན། ཁོར་
ཡུག་དང་འགོ་བ་མྱི་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་གསུངས་པ་དང་། སེམས་ཅན་སོག་གཅོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གཞན་གྱི་འག་ོབ་
མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ལ་སོགས་པ། ཞེད་ཐག་ཆོད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་ད་ོཕོག་འག་ོཡྱི་
རེད། ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་རྱིགས་དངོས་གནས་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་འཁོར་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་རྱིགས་ང་
ཚའོྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་གསུང་རྒྱུ་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོའྱི་བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་གཞོན་སེས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེའདའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་དགོས་མཁན་དགོས་ན། བཙན་བྱལོ་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཁོད་ནས་ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ད་ེ
གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་སམ། 



95 

ད་ལྟའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁརོ་ཡུག་ཐོག་ལ་གཟངེས་སུ་ཐནོ་པའྱི་ལས་འགུལ་བ་ (Greta Thunberg) འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་མྱི་རྒན་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་སང་ལ་བཀའ་མོལ་གསུང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོ
རང་གཟངེས་སུ་ཐནོ་རྒྱུའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་གཞོན་སེས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། གཞནོ་
སེས་ནང་ནས་ལོ་ཆུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ེའདས་ཐུགས་སྣང་བྱེད་དུས་ང་ཚ་ོདང་ཞབས་འདེན་རེད་ཟེར་རྒྱུའྱི་འཚོར་སྣང་
ཞྱིག་སྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་ཚའོྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གཞོན་སེས་ནུས་པ་ཅན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག བྱས་ཙང་ང་
ཚསོ་ཁ་ོརང་ཚ་ོལ་ག་ོསྐབས་དང་ད་ེའད་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ང་རང་ལའང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའྱི་ལོའ་ི
ནང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད། སོབ་གྲྭ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ། སྐབས་ད་ེདུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་ཚོས་ཡྱིན་
ནའང་དརེ་རྒྱབ་སོར་གནང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ར་ེབ་མཐ་ོཔ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ད་ེཚའོྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེརྱིང་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དེ་རྱིང་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆུའྱི་ཉྱིན་མོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱི་ལོའ་ིའབོད་ཚིག་དེ་ 
(Groundwater: Making the Invisible Visible) ཆགས་བསད་འདུག ང་ཚོས་ཆུ་ཟེར་དུས་ཆུ་བེད་སོད་བྱེད་
སྟངས་དང་། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ཆར་ཆུ་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟོགས་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དང་ ད་ལྟའྱི་ཆར་འདདོ་
རྒུ་གྱིང་ལ་ (Rain Water Harvesting) ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངསེ་པར་དུ་ད་ེརྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་
སྲུང་བརྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་ག་ོསྒྲྱིག་གནང་ནས། ཡང་བོད་
ནང་གྱི་རྒྱུག་ཆུ་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་གསུང་རྒྱུ་རེད་འདུག གོ་སྐབས་འདྱི་རྱིགས་ང་ཚོས་འཛིན་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གང་ཟག་སེར་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པ་སུས་ལས་
འགུལ་རམོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ེལ་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མཐའ་དོན་དེར། ཚིག་གཅྱིག་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། སྔནོ་ལ་འཆར་གཞྱི་མེད་དེ། ད་ལྟ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་
གསུངས་སོང་། ཆོབ་དང་སགས་ནས་གསུངས་སོང་། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བུད་མེད་
ཅྱིག་གྱི་སལ་བའྱི་རྒྱབ་ལ་ཕྲུ་གུ་འཁེར་རྒྱུའྱི་ཚབ་ལ་ (Oxygen) སོག་རླུང་ཁེར་ནས་འག་ོདགོས་འཁེལ་གྱི་རེད། དེའྱི་ནང་
དོན་དངོས་གནས་རེད། ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་པཱ་ལགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཕྲུ་གུ་སལ་བ་ཁེར་ནས་འགོ་
མཁན་ཡོད་རདེ། ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ཆ་ེམཐངོ་ཆད་མྱི་ཡོང་བསམས་ནས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་ཐུབ་མ་སོང་། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ངསོ་ནས།  
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་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་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙསོ་མ་གཟྱིགས་པ་ཐངེས་གཉྱིས་པ་འད་པ་ོཆགས་སོང་། ད་ེསྔནོ་
གྱི་སྐབས་སུའང་མ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་བཞག་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ངས་ཚང་མའྱི་མཉམ་དུ་གཅྱིག་
བརངས་པ་ཡྱིན། ཡང་བསར་ཐ་ོད་ེབརྒྱབ་ཡོད་ན་བསམས་སོང་། ཚུར་གཟྱིགས་པ་དང་ཕག་གཅྱིག་རོང་དུས། སྐབས་ད་ེ
དུས་བརྒྱབ་ཡོད་པའྱི་བར་ཞྱིག་བཏང་སོང་། ད་ེཡྱིན་ཙང་ག་ོསྐབས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ངས་ར་བ་ཉྱིད་མཐོང་མ་སོང་། མ་མཐོང་ནས་ཐ་ོམ་བརྒྱབ་པ་རེད་མ་གཏོགས། མཐོང་ཡོད་ན་
ངས་མཚན་ཐ་ོཞུ་ཡྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་སོན་གྱི་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་
པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ངས་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་འབུལ་ཆགོ དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབལེ་གྱི་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོས་ཆདོ་གོས་
འཆར་ཞྱིག་བསྣམས་ཕབེས་ཡོད་རདེ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་བག་ོགེང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ཚིག་དནོ་ལ་ཁད་པར་ག་
ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་དུམ་བུ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་ "འཛམ་གྱིང་ཡང་ར་ེབོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངསོ་ནས་མཐ་ོཚད་མྱི་ཊར་ ༤༠༠༠ 
ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད་པས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆསེ་མཐ་ོབའྱི་ས་བབ་རྒྱ་ཁནོ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་ཁནོ་གྲུ་
བཞྱི་མ་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ ༡༠༥༠༠༠ ཐོག་འཁགས་རོམ་གངས་" ཟེར་དུས། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མ་ཤེས་མཁན་འད་པ་ོཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ས་ཁོན་མྱི་ཊར་ ༡༠༥༠༠༠ ཟརེ་དུས། ད་ེབོད་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁོན་བཤད་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་
དན་མྱི་སྱིད་པ་མྱིན་དུས། བཟ་ོབཅོས་གོས་འཆར་འཁེར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། གཞུག་མ་ཨྱིན་ཇྱི་ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་བསྒྱུར་
བའྱི་སྐབས་སུའང་ཁད་པར་ཞྱིག་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་གྲུ་བཞྱི་མ་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་ས་ཡ་ ༢༌༥ ནང་
ནས་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། འཁགས་རོམ་ཡོད་སའྱི་ས་ཆ་ད་ེཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༠༥༠༠༠ ལ་ག་ོརྒྱུ་དང་། བོད་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་
རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ད་ེཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་ ༢༌༥ ཡྱིན་པ་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་ཁད་ཅྱིག་མེད་འག་ོབསམས་སོང་། གལ་སྱིད་
དགོས་གལ་གཟྱིགས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། མ་བཏནོ་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་གྲུ་བཞྱི་མ་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་གྲུ་བཞྱི་མ་
ས་ཡ་ ༢༌༥ ནང་ནས། ས་ཁནོ་གྲུ་བཞྱི་མ་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༠༥༠༠༠ ཐགོ་ནས་ཟརེ་ནས་བྱིས་པ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་ཁ་གསལ་དུ་
འག་ོརྒྱུའྱི་ཁད་པར་མདེ་འག་ོབསམས་སོང་། 
ད་ེབཞྱིན་དུམ་བུ་ད་ེག་རང་གྱི་འོག་དེར། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། "ཀམ་བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝ་ེཏྱི་
ནམ་བཅས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩༌༦༩" ཟརེ་བ་ད།ེ ཕལ་ཆེར་གཞྱི་བཞག་ས་འད་པ་ོད།ེ འདྱི་བཞག་མེད་
འགོ་བསམ་གྱི་འདུག མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་བཏོན་བཞག་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ། (International 
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Centre for Integrated Mountain Development) ཟརེ་བ། ཁ་ོཚའོྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་རེད་བཞག འདྱི་ས་མཐ་ོསའྱི་སང་
ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་སདོ་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་བོད་མྱི་དུང་ཕྱུར་ ༡༩ ཡྱིས་ (1.9 Billion) གྱི་བོད་ཀྱི་
མཐ་ོསང་གྱི་ཆུ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། (3 Billion) གྱི་བོད་ནས་ཡོང་པའྱི་ཆུ་དེའྱི་ཐོན་སེད་ལ་
བརྟནེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཟརེ་བའྱི་ཆདེ་དུ། འདྱི་གཉྱིས་ཡར་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན་ (4.9 Billion) ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་ (Billion) 
༤༩ ཟེར་བ་ད་ེསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཁོད་བསད་ཡོད་དུས། ཕལ་ཆེར་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མེད་འག་ོབསམ་
བསམ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱི་ཁ་སང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་པར་སོང་ཙང་། འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། 
དུམ་བུ་གསུམ་པར། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་
ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ ཟརེ་བ་ད།ེ ང་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་ཆ་ེབ་གཅྱིག་གྱུར་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱི་
ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ བཟོས་ན་གང་འད་ཡོད་ན། གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འགེལ་བ་ད་ེའད་
ཞྱིག་བརྒྱབ་བསད་ཡོད་དུས། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོགཅྱིག་མཚུངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལ་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་
བཙན་བཟུང་བྱས་པ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེདགོས་མཁ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསྒྱུར་བ་གཏོང་
གནང་རགོས་གནངོས། གལ་སྱིད་མདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཁད་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་གཉྱིས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ༢༧ ཡྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། ད་ེ
ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་སྱིངས་ཆ་གང་འད་ཞྱིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། མཁས་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་མ་གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག དེ་ནས་ད་ེརྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ ༢༧ ཡྱིས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་གསུང་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་མཁས་པ་མང་པ་ོའདུག་
བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་བྱུང་། ས་གནས་ལ་ཕོགས་བསོད་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་རེད། ཞུ་གཏུག་ལ་ཕེབས་སྐབས་ཁརོ་ཡུག་
སྐོར་ལ་གསུང་དགསོ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་སྣང་དག་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚགོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ནས་ཕབེས་པ། 
བོད་མཐོང་མོང་མཁན། བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རྒྱུས་ལོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའང་འབལེ་བ་ཡོད་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་
ཡོད་དུས། ས་ཆ་ཡང་དངོས་སུ་གཟྱིགས་མངོ་བ་དང་། ཉམས་མོང་ཡོད་པ། འདྱི་འདའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས། བཙན་
བྱོལ་ནང་དུ་བོད་མྱི་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་ཉན་མཁན་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་མཁེན་རྟོགས་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་རདེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
ད་ེནས་ཁ་སང་དང་ད་ེརྱིང་གཉྱིས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་འདྱི། ཁོར་ཡུག་གྱི་སྲུང་སོབ་ཐད་ལ་གནའ་
རབས་ཀྱི་བོད་པའྱི་ཆོས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བསམ་བླའོ་ིའཁེར་ས།ོ ཆོས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བསམ་བླའོ་ིའཁེར་ས་ོཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། 
ད་ེལ་བརྟེན་ནས་འཚ་ོབ་སེལ་སྟངས། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཁོར་ཡུག་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེནས་ཁ་སང་གཅྱིག་
གྱིས་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོ་ནས་བྱས་ནས་མར། བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་ནས་༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པའྱི་བར་དུ། 
༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱིའྱི་བར་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོགསུངས་གནང་སོང་། ད་ག་རང་རེད། ཁ་སང་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་སོབ་སོང་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་
གནང་སངོ་། འདྱི་ཡང་ད་ེག་རང་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནད་དནོ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་
སུ་སྔ་མ་ོབོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སལོ་དང་། སྔ་མ་ོབོད་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཐགོ་ནས་ལས་དོན་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁརོ་ཡུག་
དང་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་དང་ཁོར་ཡུག་གཉྱིས་འདྱི་མཉམ་གནས་ཐུབ་པ་དང་རྒྱུན་གནས་ཡོང་རྒྱུའྱི་བསམ་བླ་ོ
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ད་ེབོད་ནང་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོརདེ། ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ད་ེའད་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཕྱི་དངོས་པའོ་ིཐགོ་ནས་ཡར་རྒྱས་འག་ོམ་ཐུབ་
པ་རདེ་ཟེར་ནས་འཆད་མཁན་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་
ནང་ལ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁ་ོརང་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས། སྔར་སལོ་བདོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་
ལམ་ལུགས་སལོ་དང་། ད་ེཚ་ོགས་འདྱི་དངསོ་གནས་དང་གནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོབོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་འཆད་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ། འདྱི་འབུར་དུ་བཏོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། འདྱི་ཡང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
གྱི་མ་ཤེས་པ་དེ་འདའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་མ་བྱེད་པའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་མ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱི་རྒྱ་ཀླུང་
བསམས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀདོ་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འགལེ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་འདྱི་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་ཁོར་ཡུག་
གྱི་སྐོར་ལ་ཐུགས་འཁུར་ག་ཚོད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་བྱས་མོང་། མ་འོངས་པ་ལའང་འདྱི་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གང་འད་གཏང་རྒྱུ་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་
མཉམ་དུ་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོའྱི་དགངོས་པ་ཡོད་བསད་པ་དང་། སྒྲྱིག་འཛུགས་བཙུགས་བཞག་པ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་མཉམ་རུབ་
ཀྱི་ནུས་པ་གང་འད་སྟོན་དགོས་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་།  
ད་ེནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནད་དོན་འདྱི་ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་གྱི་ཁོར་ཡུག་བཤད་
ཡོང་དུས། བོད་མཐ་ོསང་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱིའྱི་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་འདྱི། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཚང་མས་གསུངས་བསྒྲུབས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་དུང་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་འགེལ་
བཤད་དང་། ག་ོརྟོགས། ད་ེནས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་རྒྱུ་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
གསུངས་པ་ད་ེདག་ཚང་མར་ངོས་ལནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛནི་སངོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཁརོ་ཡུག་སང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་པ་
གསུམ་བཞག་ཡོད་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་ད་ལྟ་སོབ་སོང་བྱེད་དུ་ཕེབས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་པ་གཉྱིས་ད་ལྟ་ཡོད་ཡོད་པ་
རདེ།  
འདྱིའྱི་སང་ལ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡྱིན་
ནའངས་རདེ། གང་ལྟར་འབལེ་ཡོད་ཕར་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ད་ེའད་ཡོད་ན། ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་གང་ཡོད་པ་ད་ེ
བོད་ཡྱིག་ནང་དུ་མེད་པ་འད་ཡོད་ན། ད་ེཚ་ོབསྒྱུར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འབུལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་
དགསོ་པ་ད་ེདག་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ང་ཚོར་ཐད་ཀར་ལས་འགན་འཕར་མ་ཞྱིག་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ན་ོསྦེལ་ཞྱི་བདེའྱི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་
མོང་མཁན་ཞྱིག་ནང་ལ། ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འགུལ་ནང་ནས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆ་ེམཆོག་གྱིས་
མཛད་འགན་བཞེས་པ་ད་ེཆུའྱི་སྐོར་རེད། སྔོན་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཆུ་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་སྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་དང་བོད་ནང་གྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་གནད་དནོ་སང་ལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབཀའ་གནང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་མཁེན་པ་རདེ།  
དོན་དག་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཁོད་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་
ཡོངས་ནང་ནས་ཕལ་ཆརེ་ཁརོ་ཡུག་སང་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་མཁན་དང་། ལས་ཀ་བྱདེ་མཁན་ཤུགས་ཆ་ེཤོས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་



99 

ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་འད་པ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་སྟོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉྱི་འོད་དང་རླུང་གྱི་ནུས་པ་བེད་སོད་
བཏང་ནས་གོག་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕལ་ཆེར་འཛམ་བུ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་བསྟེན་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། བར་ལམ་ནད་ཡམས་གཉན་རྱིམས་འདྱི་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་
རྣམ་པ་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཉྱི་འོད་ཀྱི་གོག་གྱི་ནུས་ཤུགས། ད་ེཚོའྱི་བཟ་ོ
ལས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་ནག་ནས་ཚུར་ཅ་དངོས་ཉ་ོདགོས་པ་ད་ེདག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
བྱས་ནས་འདྱིར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་ནས་ཅ་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག གོང་དུ་ (Supply Chain) ད་ེའད་
གསུངས་སོང་། ཡ་ོབྱད། ལྷག་པར་དུ་ (Microchip) ད་ེཚ་ོགས་འདྱི་ཚུར་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུར་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཉྱི་འདོ་ཀྱི་ལས་བཟ་ོདང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེདག་ས་ོས་ོརང་ར་འཕེར་བ་བྱས་པ་ལ་ལས་གཞྱི་འད་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་གྱི་ངསོ་ནས་བང་མང་
པ་ོསྒྲྱིག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱལོ་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ག་ོསྐབས་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རདེ། ག་ོསྐབས་ད་ེཚ་ོང་ཚསོ་འཛིན་
རྒྱུ་ལ་འབད་བརནོ་བྱེད་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དང་མེད་ཟེར་
བ་འདྱི། ད་ལྟ་ཏན་ཏན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམས་བསད་ཡདོ།  
ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ནང་ལ་དྭགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ལ་དྭགས་ལ་ཉྱི་མའྱི་འདོ་དང་རླུང་འདྱི་མྱི་དགསོ་ཟརེ་ནའང་
ག་ཚདོ་དགོས་དགོས་འད་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚའོྱི་འབོག་ས་ཁུལ་རེད། ལ་དྭགས་བོད་པའྱི་
ས་ཆ་ཡོད་ས་ད་ེཚོར་ཉྱི་འདོ་ཀྱི་གོག་འཐནེ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོང་ས་རདེ་དམ། ཡོང་ས་མ་རདེ། འདྱི་ཚ་ོགས་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་བཙན་
བྱལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འབད་བརནོ་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་འདུག ད་ེནས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ང་
ཚསོ་ཉྱི་འདོ་ཀྱི་གོག་འཐནེ་རྒྱུའྱི་བཟ་ོགྲྭ་འད་པ་ོད་ེའད་ཆུང་ཆུང་འཛུགས་ཐུབ་ས་རདེ་དམ། ད་ེའད་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེ
ནས་བོད་པ་ལ་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་དང་། གོག་ཀང་རག་རྒྱུ་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། མ་འོངས་པར་འདྱིའྱི་རྱིགས་འདྱི་མ་
འག་ོརང་འག་ོརེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྱུར་འགོས་ལ་དཔག་པའྱི་ (Renewable Energy) ཟརེ་བ་འདྱི། རླུང་དང་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཀྱི་
ནུས་པ་ད་ེདག་བསར་ནས་བསར་དུ་བེད་སོད་བཏང་ནས། ད་ེནས་གོག་གདོན་རྒྱུ་དང་། ཆུ་འཐེན་རྒྱུ། དེ་ཚ་ོརྱིགས་འདྱི་
ཤུགས་ཆ་ེརུ་འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་རདེ། རྒྱ་གར་ནང་ལའང་ཤུགས་ཆ་ེགཏངོ་གྱི་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། 
འདྱི་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་ལས་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ང་རང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་བའྱི་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་འཚ་ེསལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་འད་པ་ོའདྱི། གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཤྱིང་ནགས་
གཅདོ་འབགེ ཐགོ་མར་རྒྱ་མྱི་བོད་ལ་སེབས་པའྱི་ལ་ོབཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་རྱིང་ལ། ཤྱིང་ནགས་གཅདོ་འབགེ་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་སེལ་བ་རེད། ཕྱིས་སུ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀག་འདོམས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་
འགལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་གྱི་ལས་ཀ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་
མ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༦༠།༡༩༧༠ དང་ད་ལྟ་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་མེད་འགོ་བསམ་བསམ་འད་པོའ་ིགནས་སྟངས་
ཤྱིག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་ནང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་
སྱིར་བཏང་ད་ོསྣང་སྤྲདོ་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟེང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོས་ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱདེ་ཀྱི་
ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཡང་བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ད་ེཚ་ོབཙོན་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདག་
འགལ་ཟླ་ཆགས་པ་རདེ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་བསྟན་བསད་པ་དང་། བོད་ནང་ལ་དངསོ་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་པ། ཁ་
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སང་ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་བོད་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གྱི་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡང་བཏནོ་གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་
མ་ང་ཚོའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་པའྱི་ངསོ་ནས་བདོ་ནང་དུ་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ར་ེརེའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ད་ེཚ་ོཕགོས་སྒྲྱིག་
བྱས་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ལ་ཁོང་ཚ་ོགོད་གོལ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོའྱི་ལས་དོན་ད་ེདག་མུ་མཐུད་ནས་བྱ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེདག་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན། 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་ཐ་ོའགོད་ཞུས་ཟྱིན་པར་ཏོམ་ཙམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས།  གོང་གྱི་
ཁརོ་ཡུག་གྱི་བག་ོགེང་ཐགོ་མུ་མཐུད་ནས་མཇུག་སངོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་སནེ་པ་ཚ་ེརྱིང་མཆགོ་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། གང་ལྟར་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་ད་ེ
འདས་རནེ་བྱས་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པརོ་ཆུ་ལོག་དང་། ས་རུད་བརྒྱབ་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། བོད་ནང་ལའང་དསེ་ཤུགས་རནེ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཁོར་ཡུག་ལ་གནདོ་སནོ་
འག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་ད།ེ ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ནས་མང་པ་ོགསུངས་སོང་། ཆུ་མཛོད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེགཅྱིག་རདེ། ཆུ་མཛདོ་བརྒྱབ་པར་བརྟནེ་
ནས་བོད་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། ང་ཚོས་སྣོད་བཅུད་གཉྱིས་ཀའྱི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྣོད་འདྱི་བོད་
ཀྱི་ས་དང་། དེར་གནས་པའྱི་མྱི། སོག་སེམས་ཅན་གང་ཡོད་པ་ (Biodiversity) ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ (Flora 

and Fauna) བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་དའེྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་སོང་། བོད་ནང་ལ་
རྱི་དྭགས་དང་བྱ་བྱྱིའུ་ལ་སོགས་པའྱི་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་འདྱིའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་སེམས་
ཅན་ད་ེའད་ཡོང་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཆུ་མཛོད་ཆནེ་པ་ོད་ེཚོ། དཔརེ་ན། ཡང་ཙ་ེགཅྱིག་པུར། ར་
ཆུ་གཅྱིག་པུར་ཕལ་ཆེར་བོད་ས་ཆ་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་ལ་ཆུ་མཛོད་གངས་ ༣༢ བརྒྱབ་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་རྒྱག་འཆར་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད། རྒྱུག་ཆུ་གཅྱིག་ལ་ཆུ་མཛོད་དེ་འད་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་ཆེན་པོ་ཁོན་
བསམོས་པ་ཡྱིན་ན། ཆུ་མཛདོ་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཆུ་མཛདོ་རྒྱག་ས་ད་ེཚོའང་ས་ཡམོ་རྒྱག་སའྱི་
ས་ཁུལ་རང་རང་ཞྱིག་ཁེལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། (Seismic Zone) ནང་ལ་ཁེལ་ཡོད་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིབ་
ཚགས་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། གཙང་པའོ་ིཉག་དེར། གཙང་པ་ོལྷ་ོལ་མར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉག་དརེ་ཆུ་
མཛོད་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཆུ་མཛོད་ཆ་ེཤོས་དེའྱི་ལྡབ་གསུམ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
རདེ་ཅསེ་བཤད་སོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་བྱ་
རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་ཁ་སྐངོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན་འགོ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། གོང་ཁེར་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་རེད། གོང་ཁེར་ཅན་དུ་
འགྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་ (Metropolitan City) བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་མྱིའྱི་གངས་ཚད་ལོངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
དུས། རྒྱ་ནག་ནས་མྱི་ཚུར་ཁྱིད་ཡོང་ནས་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ད་ེཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་གནོད་སནོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའག་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་རེན་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ནང་ལ་མྱི་འབོར་སོ་ཞུགས་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེའདའྱི་
གནས་སྟངས་ཀང་ཡོང་སདོ་ཀྱི་འདུག  
ད་ེནས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོརེད། ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང། རྱི་ལྱི་དང་། མ་ོཊའྱི་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། གནམ་ཐང་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེཚོའྱི་རེན་བྱས་ནས་བོད་ནང་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནོད་སོན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོ
འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། དཔེར་ན། ལམ་ཁ་ད་ེཚ་ོབརྒྱབ་པར་བརྟེན་ནས་
བོད་ནང་གྱི་རྱི་དྭགས་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེཚོར་གནོད་སོན་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་སན་ཐ་ོད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་ཐོན་
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ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་ཁ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་གནོད་སནོ་མང་པ་ོ
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེདང་འབེལ་ནས་བོད་ནང་དུ་ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་མང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་དེས་ཁོར་ཡུག་ལ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ། གད་སྱིགས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ཚ་དོད་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚ་ོམྱི་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ད་ེཙམ་གྱིས་དོད་ཆ་ེརུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། མྱི་ར་ེརེར་བརྟེན་ནས་འདྱིའྱི་ཁ་ལག་སྤྲད་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བསོམས་པ་
ཡྱིན་ན། དདོ་ཤུགས་ཆ་ེརུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡདོ་པ་རདེ།  
ད་ེནས་གཏརེ་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ (Natural Park) ཟེར་བའྱི་བཟ་ོའད་དང་ (Nature Reserve) ཟེར་བ་འད་པོ། དེ་འདའྱི་ཐ་སད་མང་པོ་
ཞྱིག་བཏགས་ནས། ས་ཆ་ད་ེལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་འབགོ་པ་ད་ེཚ་ོམར་སོས་བཅུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ན། འབགོ་པ་གཞྱིས་སར་
སསོ་ནས་ལ་ོམང་པ་ོའག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། འདྱིས་རེན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་གནདོ་འཚ་ེའག་ོཡོད་རེད་དམ་མ་རདེ། ད་ེ
ཚའོྱི་ཐགོ་ཞྱིབ་འཇུག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མཁས་པ་ཐུན་
མོང་གྱི་ཐོག་ནས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག ད་ེཚ་ོབྱདེ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། བོད་པའྱི་འབགོ་པ་ཚ་ོསྔོན་མ་ཡྱིན་ན། 
དབྱར་ས་དགུན་ས་བྱས་ནས་སྐོར་བ་བསྐོར་ནས་ཕར་ཚུར་འག་ོདུས། བ་ཕྱུགས་ཀྱི་ལྕྱི་བ་བཏང་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོལུད་ཆགས། 
དསེ་རྩྭ་ད་ེཚ་ོསདེ་རྒྱུ་དང་གས་ོརྒྱུའྱི་ད་ེཚོའྱི་གས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཚང་མར་རྭ་བ་
བསྐོར་ནས་ས་ཚད་འཛིན་བྱེད་དུས། སོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། རྩྭ་ཐང་གཅྱིག་རང་ལ་ཟ་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྩྭ་
གསོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཡྱི་སན་ཐ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ། དཔེར་ན། (Qinghai) ཞྱིང་ཆེན་གཅྱིག་པུའྱི་
ནང་ལ་ོལྟར་ (Hectare) ༢༥,༠༠༠ བྱ་ེམ་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་བཅུད་ཉམས་འག་ོདུས་
རྱིམ་པས་བྱ་ེམ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རེད། བྱ་ེཐང་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཉནེ་ཁ་དའེང་བོད་ནང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་ཚན་པ་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ། ངས་གནད་དོན་ར་ེར་ེཞུ་མྱི་དགསོ་པ་གྱིས། འག་ོབརོད་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་ས་ཁནོ་གྱི་གནས་བབ་དང་། མཐ་ོཚད་ཀྱི་གནས་བབ། བོད་ལ་སྣ་ེགསུམ་པ་ཞསེ་མྱིང་འདགོས་སྟངས་ད་ེ
ཚ་ོགང་འད་བྱས་ནས་བཏགས་ཡོད་མེད། ད་ེཚ་ོམཁས་པ་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་བཏོན་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུའྱི་
སྔ་ས་ནས་བོད་ལ་སྣ་ེགསུམ་པ་ཟེར་ནས་ཐ་སད་བཏགས་པ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཚན་རྱིག་པས་སྣ་ེགསུམ་པ་དང། 
རྒྱ་ནག་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཞྱི་ཅྱིན་ཕྱིང་ན་ནྱིང་བོད་ལ་སེབ་པའྱི་སྐབས་སུའང་བོད་འདྱི་སྣ་ེགསུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོ་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་པ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སྟངས་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ཚན་པ་གཅྱིག་ད་ེབོད་ཀྱི་མཐ་ོབབ་འདྱིའྱི་རནེ་བྱས་ནས་
ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོར་ཆར་ཆུ་འབབ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་གང་འད་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས། བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་
འདྱི་ཆར་ཆུ་བཟ་ོས་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག་ (Rain Maker) ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཞྱིབ་ཕ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ག་སྒྲྱིག་བྱས་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོབཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འབུལ་ཆགོ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱིར་ར་ེརརེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་མྱི་དགོས་པ་བྱསོ། བོད་ད་ེརང་བྱུང་སེམས་ཅན་དང་རྱི་ཤྱིང་། ད་ེའདའྱི་
རང་བྱུང་གྱི་ (Garden) ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག སདེ་ཚལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོཞྱིག  སྔནོ་མ་བོད་
ལ་ཕྱིན་མོང་མཁན་མཁས་པ་ད་ེཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་པ། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚོའང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེནས་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་རེན་པས་བོད་ནང་ལ་ད་ོཕོག་ག་ར་ེའགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད། ད་ེཚོའྱི་ཐད་འགེལ་
བཤད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཡོད་པ་རདེ། བོད་ནང་དུ་ཚ་དདོ་ཀྱི་མྱུར་ཚད་འདྱི་ག་ཚདོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མདེ་ད།ེ གངས་ཆུང་ ༣། 
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ཡང་མེད་ན་གངས་ཆུང་ ༤ ཡྱི་ (Degree) ཞྱིག་ལ་ོརྟག་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འཕར་ཚད་ལས་ལྡབ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཤུགས་
ཆ་ེབ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པའྱི་གངས་ཀ་ད་ེཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༥༠ ནང་བོད་ཀྱི་འཁགས་
རམོ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༢ ཤྱིག་བཞུས་ཚར་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེཚ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་ེཚོས་བཏོན་བཞག་པའྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་
གསལ་བསད་ཡདོ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༠ ནས་བདོ་ནང་དུ་འཁགས་རམོ་གསར་པ་ཆགས་མྱི་འདུག་ཟརེ་བའྱི་གནད་དནོ་ད་ེཚ་ོ
རྒྱ་ནག་མཁས་པས་བཏོན་བཞག་པའྱི་སན་ཐ་ོད་ེཚའོྱི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོམར་བང་སྒྲྱིག་བྱས། ད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་བཀོད་
བཞག་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་མཚའོྱི་སྐརོ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་མཁན་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སན་ཐའོ་ིནང་ག་ར་ེཟརེ་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། བོད་མཐོ་སང་གྱི་གནམ་གཤྱིས་
འགྱུར་ལྡགོ་འདྱིས་ཤུགས་རནེ་གང་འད་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡངོས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་
འགྱུར་ལྡགོ་གྱི་གནས་བབ་ད་ེཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་མ་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་
གནང་སོང་། ད་ེཚ་ོསན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཐོན་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ཤུགས་ཆ་ེརུ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ད་ེ
འདའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཡོད་ཡདོ་པ་རདེ།  
ད་ེནས་བོད་ནང་དུ་རང་བྱུང་གྱིས་གནོད་སོན་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མེད། འཚ་ེབ་ག་ར་ེཡོང་གྱི་ཡོད་མེད། འདྱི་བོད་གཅྱིག་པུ་མ་
རེད། དེང་སང་གནས་ཚུལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གང་སར་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་རེན་པས། སྔོན་མ་
རང་བྱུང་གྱི་རེན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོའཕད་མེད་པ་ད་ེཚོའང་། དེང་སང་མང་པ་ོགསར་པ་འཕད་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་
ཡོང་སོད་དུས། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་དཔ་ེམཚོན་དང་བཅས་པ་ཡོད་རེད། བོད་ནང་ལ་རང་བྱུང་གྱིས་འཚ་ེབ་ག་ར་ེབྱུང་
ཡོད་མེད། ལྷག་པར་དུ་རྱི་མཐ་ོས་དང་། བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་སང་ལ་རྩྭ་མེད་པ་ཆགས་པ། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་ཀྱི་ས་ཁོན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་རྩྭ་ཐང་ད་ེརྒྱ་ཆ་ ༦༠།༧༠ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བོད་ཀྱི་རྩྭ་ད་ེཚ་ོག་ལེར་ག་ལེར་ཐུང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བྱ་ེཐང་དུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ནང་ནས་གཅྱིག་དེ། གཏེར་ཁ་སྔོག་
འདོན་སྐོར་ལའང་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོབཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་ར་སྟོད་དང་། རྒྱ་མ་དང་། མྱི་ཉག ཨ་མཆོག་ད་ེ
ཚའོྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེབརྐོས་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞྱིག་འདྱིའྱི་ནང་འཁདོ་ཡོད། བོད་ནང་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པ་ོད་ེའད་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་ཡོད་པ། འབོག་པ་ད་ེཚ་ོགནས་ས་ོབྱས་བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས། བོད་ནང་ལ་བག་བཙོག་མང་དུ་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་
མེད། གད་རྱིགས་མང་དུ་གང་འད་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མེད། དེའྱི་དཀའ་ངལ་ག་ར་ེའཕད་ཀྱི་ཡོད་མེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ར་བའྱི་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བཤད་བསད་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་
ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལྟ་སྟངས་འདྱིར་དངོས་གནས་དང་གནས་ཀྱི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པ་ོཞྱིག་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་
ཞྱིག་ང་ཚརོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟགོ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། ག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ནང་ལ་བཤད་བཞག་པ་གཅྱིག་དང་། ས་གནས་ལ་དངསོ་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་གཉྱིས་ད།ེ ཆབ་
སྱིད་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སྱི་ཚགོས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱརོ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ཁརོ་ཡུག་སང་ལ་ཡྱིན་ན། སྱིད་
བྱུས་དང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་གཉྱིས་ད།ེ མ་མཐུན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚའོྱི་
འགེལ་བཤད་ཞུས་བཞག་ཡོད་རེད། དའེྱི་སང་ལ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚ་ོསལོ་རྒྱུན་གྱི་འཚ་ོབ་སལེ་སྟངས་
དང་བསམ་བླ་ོགཏོང་སྟངས་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་ཁརོ་ཡུག་དང་མཐུན་པོ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད། ད་ེ
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ཚའོྱི་སྐོར་ལའང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡོད་རེད། ད་ེནས་བོད་པའྱི་རྱི་དང་ཆུ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ར་ཆེན་པ་ོརྱིས་སྟངས་དང་། ད་ེདང་
འབལེ་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་བྱདེ་སྟངས་སྐརོ་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་པ་རདེ།  
རྒྱ་ནག་གྱིས་ད་བར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ་ོབཏོན་བཞག་པའྱི་ནང་ནས། ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་གནད་དོན་ག་ར་ེབཤད་ཡོད་
རདེ། དརེ་ལན་འདབེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་དནོ་ཚན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བྱདེ་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ད་ེསྔོན་མ་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད། བོད་ནང་གཏོར་བཅོམ་ག་ཚོད་བྱེད་ཐུབ་པ་འདུག ག་ཚོད་འཕོག་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བློ་མ་
གཏོགས། རྒྱ་སེད་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ་ོའད་ཞྱིག་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རདེ། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༨ ལོར་ཡང་ཙརེ་ཆུ་ལོག་ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་བྱུང་ནས། མྱིའྱི་སོག་དང་དངོས་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་གནོད་སོན་མང་པ་ོབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་སྱིད་བྱུས། བསམ་བླ་ོགསར་པ་ཞྱིག་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ག་ར་ེརེད་ཅེ་ན། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་
སྲུང་སོབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གྱི་མདུན་ལམ་ལའང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགནདོ་ཀྱི་ཡོད་པ། 
རྒྱ་ནག་གྱི་བྱང་ཕགོས་ཁུལ་དུ་ཆུ་དགསོ་པ་ཆ་ཚང་རྨ་ཆུ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། སོག་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཆུ་དགསོ་རྒྱུ་ཚང་མ་འབྱི་
ཆུ་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་མ་འོངས་པར་གནས་མ་གནས་ཟེར་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་འཚ་ོརྟནེ་མང་པ་ོ
ཞ་ེདག་ཅྱིག་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཆུ་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་དུས། དགོས་འདུན་འད་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་དོན་ཚན་ལྔ་འད་པ་ོཞྱིག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་འདྱི་བོད་ཀྱི་མཐ་ོ
སང་འདྱིའྱི་རྒྱལ་སྱི་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་དང་འབལེ་བ་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་དརེ་གལ་ཆནེ་
པ་ོཞྱིག་རྱིས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཚོགས་ཆནེ་དང་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་
ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་གེང་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པར་ཨ་རྱིར་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏ།ེ མ་འངོས་པར་ཏན་ཏན་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ 
(John Kerry) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། (John Kerry) ཁ་ོརང་ (Glasgow) ཡྱི་ཚོགས་འདུ་མ་ཚོགས་སྔོན་ལ་ལྡྱི་ལྱིར་
ཕེབས་འདུག ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྡྱི་ལྱི་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་ནས་སན་སེང་ཞྱིག་ཞུ་རོགས་ཞུས་ཡྱིན། གཞན་པ་
གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁ་ོརང་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ "བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་ལ་སྣ་ེགསུམ་པ།" ཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅསེ་
འདོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་ཡོང་ས་རེད། གང་ལྟར་ (Glasgow) ནང་ལ་མ་ཐོན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤུགས་མ་ཐེབས་
པ་རེད། ཁ་ོརང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ཨ་རྱིར་ཕར་བཅར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོརང་ལ་ཟུར་དུ་མཇལ་
ནས་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་སྐོར་ལ་གནས་ཚུལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་ཨ་རྱིས་
གཙོས་པའྱི་བླ་ོམཐུན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སང་ལ་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་འབད་བརོན་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ལའང་ད་ེག་རང་བྱེད་རྱིས་ཡོད། གནད་དོན་གཅྱིག་ད་ེཁ་སང་
འདྱིར་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། བོད་ནས་འག་ོསའྱི་ཡུལ་ལུང་ཁག་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་སྐོར་ལའང་
བཀའ་སོབ་གནང་སོང་། དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ད་ེཚོའང་ང་ཚོས་སེམས་ལ་བཞག་ཡོད། དཔེར་ན། འདྱིར་
ལངས་སོད་མཁན་སྱིད་སོང་དེའང་སྔནོ་མ་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱི་ཆ་ཤས་འད་པ་ོབྱས་ནས། བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ ནས་ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཆུའྱི་སྐོར་ལ་ཚགོས་ཆནེ་དང་པ་ོལྡྱི་ལྱིར་ཚགོས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ད་ེདུས་རྒྱ་གར་
ནང་ལའང་ད་ོསྣང་ཞ་ེདག་མྱི་འདུག ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚརོ་འབལེ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཕར་ཞགོ ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་
ཚོགས་པ་ཡང་ཉུང་ཉུང་རེད། ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོལའང་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོད་ེའད་ཆགས་བསད་འདུག ཕྱིས་སུ་ཁོར་
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ཡུག་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྒྲྱིག་ཞུ་མཁན་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་ཁརོ་ཡུག་སང་ད་ོསྣང་བྱེད་མཁན་
ད་ེཚོས་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་འད་པ་ོབྱས་པ་རེད་དེ། ཡང་སྐབས་རེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཀག་པ་ད་ེའདའྱི་
གནས་ཚུལ་ཡོང་སོད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་
ག་ཚོད་བཟ་ོཐུབ་མ་ཐུབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ཚང་མས་མཁནེ་པ་འད་པ་ོཞྱིག་རདེ། འབྲུག་དང་བྷང་ལ་ད་ེཤྱི། བྷར་མ། ཀམ་
བྷ་ོཌྱི་ཡ། ལའ་ོསྱི། ཝ་ེཏྱི་ནམ་བཅས་ལ་ང་ཚསོ་འབལེ་བ་ག་ཚདོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གཞུང་འབལེ་རང་གྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཁག་ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་བྱེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཁག་ཅྱིག་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོས་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཚོས་འདྱི་འདའྱི་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་
ཡོད་ནའང་། ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སྒྲྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ངསོ་ནས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའད་ཡོད་ན། 
བྱདེ་ཐུབ་ས་ད་ེཚརོ་དངསོ་སུ་མར་ཐནོ་ནས་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་འཚལོ་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་ང་ཚོས་ར་ེའདུན་ཞུ་རྒྱུ་ད།ེ བོད་ནང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་བབ་ད་ེདངེ་སང་གྱི་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་བཀའ་
གནང་སོང་། སྔོན་མ་ནས་ང་ཚོས་ཞུས་བསད་པ་གཅྱིག་དེ། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་བྱས་
ནས་ཟརེ་ཤེས་ཀྱི་མ་རདེ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བཟ་ོགྲྭ་ཆ་ེཤོས་འད་པ་ོབྱས་
ནས་བསད་ཡོད་དུས། བཟ་ོགྲྭ་འདྱིར་ཅ་ལག་གདོན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་ཆ་ད་ེཚ་ོལྷ་ོཨ་མྱི་རྱི་ཀ་དང་། ཨཕ་རྱི་ཀ་ལ་འག་ོཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་དུས། ས་ོསོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་བཞག་པའྱི་བོད་ནང་ལ་གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་བྱ་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམ་བྱདེ་ཀྱི་མ་རདེ། བྱེད་ཀྱི་
མ་རེད་དེ། གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདོན་བྱེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་འག་ོསྟངས་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ན། གཏེར་ཁ་སྔགོ་པའྱི་ཐནོ་ཁུངས་འདྱི་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་ཕན་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་གཞུང་ལ་ཕན་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་
ནས་བག་ོབཤའ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ས་གནས་གཞུང་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབྱདེ་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་འདནོ་མ་བྱས་པའྱི་སྔནོ་ནས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་སོན་ག་ཚོད་
འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེཚ་ོཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་
པའྱི་སྱི་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སང་ལ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དེ། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁོར་ཡུག་
ཚན་རྱིག་པ་ད་ེཚོས་བོད་ནང་ལ་ཡོང་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེད་སྟངས་དང་ལས་སྟངས་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ད་ེའདའྱི་སན་ཐ་ོབཏོན་བཞག་པ་ད་ེཚ་ོལའང་དོགས་པ་བྱེད་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁརོ་ཡུག་ཚན་རྱིག་པ་ད་ེཚའོྱི་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཁོར་ཡུག་ཚན་རྱིག་པ་ཐུན་མོང་ནས་བོད་ནང་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་ནས་སན་ཐ་ོབཏོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དེས་བོད་དང་། རྒྱ་
ནག་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡངོས་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། 
ང་ཚའོྱི་དགསོ་འདུན་གཉྱིས་པ་ད་ེའདྱི་འདནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
 དགོས་འདུན་གསུམ་པ་ད་ེབོད་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་
འདུག ད་ེཚརོ་བརྱི་མཐངོ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་ཆེན་པ་ོརྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག དོན་དག་ག་ར་ེརདེ་ཟརེ་ན། སྱིད་པ་ཆགས་
པ་ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ཟེར་བ་ད་ེབོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་སང་ལ་གནས་ནས་བསད་པ་རེད། ས་མཐ་ོས་འདྱིའྱི་སང་ལ་གནས་ནས་
བསད་པ་རདེ། འདྱིར་གནས་ནས་སདོ་ ཤུལ་གྱི་ལ་ོསྟོང་ཕག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་ཀྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཡོད་པར་
སོང་ཙང་། ཉམས་མོང་འདྱི་གོས་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་འཚ་ོབ་སེལ་སྟངས་
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དང་། སོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེཚོའྱི་སང་ལ་ད་ོསྣང་ཆེ་ཙམ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་
བོད་པ་ཚོར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀྱི་འགན་ད་ེཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ནན་པ་ོབྱས་ནས་གསུངས་སོང་། འདྱི་བོད་པས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། 
དརེ་བརྟན་བོད་རང་ལ་འགན་སྤྲད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་རང་གྱིས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་ཅེས་པའྱི་གནད་
དནོ་ཞྱིག་རདེ།  
ད་ེནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བཞྱི་པ་ད་ེག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། བོད་ནང་ལ་གོང་ཁེར་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུའྱི་སྱིད་
བྱུས་དང་། ཡུལ་སྐོར་སྤྲ་ོའཆམ་པ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བོད་ནང་དུ་འཁྱིད་ཡོང་དུས། དེས་ཁོར་ཡུག་ལ་གནད་སོན་འག་ོཡྱི་
ཡོད་དུས། ད་ེཚོར་ཚོད་འཛིན་ཞྱིག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ཚོད་འཛིན་ཞྱིག་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། སུ་སེབ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་དང་། 
གང་སེབ་བཟ་ོའད་ཞྱིག དངུལ་བཟ་ོརྒྱུ་གཅྱིག་པུར་དམྱིགས་ནས། ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་ཀྱི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆགོ་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་གནང་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན། འཛམ་བུ་གྱིང་སྔོན་པ་ོའདྱི། ནང་གཅྱིག་རང་རེད་གདའ། བོད་འདྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་འད་པ་ོད་ེརེད་གདའ། བཀའ་
གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡངོས་ནས། ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་
པར་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ོཕོག་འགོ་ས་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། འཛམ་བུ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ནས་བོད་ཀྱི་མཐ་ོསང་ལ་ད་ོ
སྣང་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ར་ེའདུན་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་འདནོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ།  
དེའྱི་འབེལ་ཡོད་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོམ་འོངས་པར་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོས་ཚོགས་གཞན་པ་དང་
འབེལ་བ་གནང་དུ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་སོ་སོས་མཁེན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་བཞག་པ། ད་ེནས་ཞྱིབ་ཚགས་ཤྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་ན། ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་སན་ཐ་ོབཏོན་བཞག་པ་ད་ེཚོའྱི་ནང་ཞྱིབ་ཚགས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ལ་འགེལ་བརོད་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ད་ེའདས་བཏོན་བཞག་པའྱི་
སན་ཐ་ོནང་ནས་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་བྱ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ང་
ཚསོ་སྱིར་བཏང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དང་མྱི་འད་བ། ད་ེནས་གནདོ་སནོ་གང་འད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ད་ེཚརོ་ཁད་པར་ཡདོ་རདེ།  
གོས་ཆོད་ད་ེདག་ལ་ར་བའྱི་ཆ་ནས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པར་གོས་ཆོད་ད་ེཚ་ོབཟ་ོབའྱི་སྐབས་སུ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་འག་ོསྟངས་འད་པ་ོགང་འད་རེད་འདུག ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ད་
ལྟའྱི་གོས་ཆོད་ད་ེཚ་ོཚང་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕར་བཀའ་བཏང་བ་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རང་རང་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེཚོའྱི་ང་ོབ་ོགང་འད་ཞྱིག་འཇགོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚ་ོདགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། གཞན་
པ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་བསྣམས་ཕབེས་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་ནས་དནོ་ཚན་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་རྒྱ་
ནག་ལ་ག་ོབར་སྤྲད་རྒྱུ་རདེ་འདུག  
མཐའ་མའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་ད།ེ ང་རང་ཚསོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སལེ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་གོས་
ཚགོས་ནས་བཀའ་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་འཛིན་སོང་གྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། མ་འོངས་པར་
ཡྱིན་ནའང་། ད་དུང་ཡང་གངས་ཀ་དང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚོར་ཚད་དང་ལྡན་པ་ག་ཚོད་ཡོང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་རདེ་ཅ་ེན། ང་
ཚའོྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པར་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་དེ། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེཚོས་བོད་ཀྱི་ས་ཡང་མཐོང་མ་མོང་བ་དང་། རྒྱ་གར་ལ་སེས་
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པ། སོབ་སངོ་འདྱིར་བྱས་ཡདོ་པ། ད་ེནས་བདོ་ལ་ཕར་འག་ོརྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་དའེང་མདེ། བོད་ནང་ལའང་ཉམས་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ག་ོ
སྐབས་ད་ེམེད་དུས། གཞན་པས་ཉམས་ཞྱིབ་བྱས་བཞག་པའྱི་སན་ཐོ་ད་ེཚོར་གཞྱི་བཅོལ་ནས་ང་ཚོས་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། 
ད་ེཚ་ོཁུངས་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྒྲུབ་བྱ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚུར་ཕོགས་སྒྲྱིག་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱིངས་ཆ་
སང་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ད།ེ འཛིན་སོང་གྱི་ལས་འགན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེནས་གོས་ཚགོས་ཀྱིས་ཐག་གཅདོ་གནང་
བ་ནང་བཞྱིན་བྱས་ནས་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
                                                                                          
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཨུ་ཚུགས་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་སོང་སྟ།ེ དགོངས་སེལ་དང་སགས་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གཞུང་འབལེ་གྱི་གོས་ཆདོ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་བསྣམས་ཕབེས་པ་ད།ེ ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་
ལ་རན་པ་འད་པ་ོདང་། ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པོས་དབུས་པའྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་
ཚང་མར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོས་ཆོད་འདྱིའྱི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཁོར་
ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གྱི་གནས་སྟངས་ཟརེ་བ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་གངས་ཅན་ལངོས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་
ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་པ་ད་ེཉེན་ཁ་རེད། ཉེན་ཁ་
དའེང་ང་ཚ་ོབོད་པ་གཅྱིག་པུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཉེན་ཁ་འཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་ད།ེ ང་ཚོས་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
ར་སྤྲདོ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་ཐད་ཀར་
འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡོད་མཉམ་དུ་འཁྱིད་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་རདེ། སྱིར་བཏང་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་འཆད་ཡོང་དུས། ང་ཚསོ་ངསེ་པར་དུ་ངསོ་འཛནི་
བྱདེ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆ་ེཤོས་
ད་ེག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། བསྱིལ་གྱིབ་ད་ེརེད། གང་མ།ོ གངས་རྱི་དང་འཁགས་རམོ་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། བྱས་ཙང་བསྱིལ་གྱིབ་ད་ེཁརོ་
ཡུག་ཐགོ་ལ་ག་ར་ེབྱས་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། ས་ེདངསོ་གང་ཡྱིན་སོས་པ་ཉར་ཐུབ་རྒྱུར་ངསེ་པར་དུ་
བསྱིལ་གྱིབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། དཔརེ་ན། ང་ཚསོ་ས་ེདངསོ་ད་ེཚ་ོའཕ་ོབརླག་མ་འག་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་གང་གོག་ནང་དུ་འཇུག་གྱི་
ཡོད་རདེ། དའེྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལངོས་ལ་གངས་རྱི་དང་འཁགས་རམོ་ད་ེཚ་ོའཛམ་བུ་
གྱིང་གྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་ཞསེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རདེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་རྱི་སྟངས་འདྱི་ལྷ་ོབྱང་གཉྱིས་དང་། མང་ཉུང་
བསྡུར་ན་ང་ཚ་ོསྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ངས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་གལ་ཆ་ེལོད་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་གངས་
ཅན་གྱི་གངས་རྱི་དང་འཁགས་རོམ་འདྱི་སྣེ་མ་ོདང་པ་ོཟེར་ནའང་རེད། ཨང་དང་པ་ོད་ེཆགས་ཀྱི་རེད། འདྱི་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ག་ར་ེརེད་ཟརེ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཐགོ་ལ་འཚ་ོབའྱི་མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡོད་རདེ། 
དའེྱི་ནང་ནས་ང་ཚའོྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེཐད་ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་བསད་པ་དེ། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་
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མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩༌༦༩ ཟེར་བ་ད་ེནོར་ཡོད་མ་རདེ། ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། ང་ཚོར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
ཆ་མཚནོ་ན། རྒྱ་ནག་རདེ། རྒྱ་ནག་ལ་མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་ ༡༤ དང་བྱ་ེབ་ ༤ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རདེ། ད་ེནས་རྒྱ་གར་རདེ། རྒྱ་
གར་ལ་མྱི་་གངས་དུང་ཕྱུར་ ༡༣ དང་བྱ་ེབ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རེད། ད་ེནས་པ་ཀྱི་སྱི་ཐན་རེད། མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་ ༢ དང་
བྱ་ེབ་ ༢ ས་ཡ་ ༨ ལྷག་ཙམ་ཡོད་རེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་བལ་ཡུལ་དང་། བྷང་ལ་ད་ེཤྱི། བྷར་མ། ཐའ་ེལེནཌ། ལའ་ོསྱི། ཀམ་
བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝ་ེཏྱི་ནམ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཡར་བསོམས་ན། ང་ཚོས་འབྲུག་ད་ེཚ་ོཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཐད་ཀར་བོད་མཐ་ོསང་གྱི་ཆུ་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་བསད་པ་དེ། མྱི་གངས་དུང་ཕྱུར་ ༣༧ ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་
བརྒྱ་ཆ་ ༤༩༌༦༩། གང་ལྟར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རདེ། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མང་ཉུང་
གྱི་ཐོག་ནས་སྣ་ེམ་ོགསུམ་པ་དང་། གལ་ཆ་ེལོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སྣ་ེམ་ོདང་པ་ོཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། དེར་ངོས་འཛནི་ཞྱིག་བྱདེ་
ཐུབ་དགོས་རདེ།  
གཉྱིས་པ་དརེ་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱེད་ཡོང་དུས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆ་ེལོད་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོ
མཐ་ོསང་ད་ེསྲུང་སོབ་ཡག་པ་ོབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གནའ་བོའ་ིགཏམ་དཔ་ེལ། ཆུ་འགོ་ནས་
བསགོས་ན། མཇུག་ནས་དྭངས་རྒྱུ་མེད་ཟེར་བ་ནང་བཞྱིན། ཆུ་འདྱི་འག་ོནས་བསོགས་པ་ཆགས་ཡོད་ན། མཇུག་མ་ནས་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་དྭངས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་མཐ་ོསང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེགཙང་མ་ཞྱིག་ཉར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་
དམའ་ས་ནས་གཙང་མ་ཉར་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་གངས་ཅན་མེས་པ་ོནས་བཟུང་སྟ་ེད་ལྟ་བར་དུ་
ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོར་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཟེར་ནའང་རེད། 
བག་ཆགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ བར་དུ་ང་ཚསོ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་རགོས་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་
པའྱི་ཁོར་ཡུག་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཉར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། བསར་ཟློས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རེས་ལ་ང་ཚོའྱི་
དག་བ་ོརྒྱ་དམར་བོད་ནང་ལ་སབེས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཏརོ་བཤྱིག་གཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏོར་བཤྱིག་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་
རདེ་ཟེར་ན། ཁརོ་ཡུག་གྱི་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེངས་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གངས་རྱི་དང་འཁགས་རམོ་རདེ། ད་ེནས་གངས་རྱི་
དང་འཁགས་རམོ་མར་བཞུས་ནས་ཡོང་བའྱི་ཆུ་བ་ོདང་མཚ་ོམཚའེུ་ད་ེཚ་ོརེད། ད་ེདག་གྱིས་སྱིན་པའྱི་རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་ད་ེ
ཚ་ོརདེ། ད་ེནས་རང་བྱུང་གྱི་གཏརེ་ཁ་ད་ེཚ་ོརེད། ད་ེབཞྱི་པ་ོང་ཚོས་བདག་པ་ོརྒྱག་ཐུབ་པ་དགོས་རདེ། རྒྱ་ནག་དང་པ་ོཡར་
ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་ཁརོ་ཡུག་བག་བཙགོ་བྱས་ནས་གངས་རྱི་ད་ེཚ་ོབཞུས་བཅུག་གྱི་ཡོད་རེད། འཕ་ོབརླག་བཏང་བཞག་གྱི་
ཡོད་རདེ། གངས་རྱི་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱིས་གཙང་མ་ཉར་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེབཙགོ་པ་ཆགས་ན་འཕ་ོབརླག་འག་ོཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་ཡུལ་གྱི་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གངས་རྱི་ད་ེཚ་ོལྷའྱི་གནས་ས་རེད་ཟེར་ནས། 
བཤད་སལོ་ད་ེའད་ཡོད་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་གངས་རྱི་བཞུས་བའྱི་ཆུ་བ་ོད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏརོ་བཤྱིག་
བཏང་ནས་ཆུ་བ་ོལ་རང་དབང་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། ཆུ་རྒྱུག་རྒྱུ་ལ་རང་དབང་མ་སྤྲད་པ་བྱས་ནས། ད་ེཚ་ོབཀག ཁ་བསྒྱུར་ད་ེ
འད་བྱས་པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ནམ་རྒྱུན་ས་འདམ་རབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོསྐམ་པ་ོཆགས། ཡང་ས་སྐམ་པ་ོགནས་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེཚ་ོའདམ་རབ་ཆགས་ནས་རྱི་ཉྱིལ་བ་ལ་སོགས་པ། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའྱི་མེས་པ་ོད་ེཚོས་ལྷ་ཀླུ་གཉན་གསུམ་འཁྲུག་ནས་
ཁརོ་ཡུག་ཡག་པ་ོམ་བཞག་ན། ད་ེནས་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་རྱི་ཉྱིལ་བ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་བསབ་
བྱ་ཡདོ་པ་ད་ེཚ།ོ ད་ལྟ་ཚན་རྱིག་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཡངོ་བ་ཡྱིན་ན་ར་འཕདོ་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་རདེ།  
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ད་ེབཞྱིན་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་ནས་སྱིན་པའྱི་རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག ཤྱིང་ནགས་ད་ེཚོ་
བསྱིལ་གྱིབ་ཉར་རྒྱུར་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་རང་བྱུང་གྱི་གཏེར་ཁ་འད་པ་ོཆ་བཞག་
ན། རྱིའྱི་ནང་ཟངས་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟངས་ལྕགས་ལ་སོགས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྱིལ་གྱིབ་ཡོད་
རེད། ད་ེའདའྱི་རེན་པས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོཆགས་རྒྱུ་དང་། ཡང་སྐབས་རེར་དཔེར་ན། ར་ོསོལ་ལ་སོགས་པ་རྱིའྱི་གསེབ་
ནས་ཡར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་བག་བཙོག་ཆགས་རྒྱུ། ད་ེའད་རྱིའྱི་ནང་ལ་འཐྱིམས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོར་ཡུག་
གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ། ད་ེའདའྱི་གཏེར་ཁ་གང་པ་ོརྒྱ་ནག་གྱིས་སྔོག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེསྔོག་པའྱི་སྐབས་སུའང་། གཏེར་
ཁ་སྔོག་ན་སྔོག་སྟངས་རེད། འཛམ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། གཏེར་ཁ་སྔོག་ཡོང་དུས་དང་པོ། དཔེར་ན། 
མངའ་ས་ེག་པར་གཏེར་ཁ་ག་པར་སྔོག་པ་ཡྱིན་ནའང་། མངའ་ས་ེདེར་ཁ་ེཕན་བརྒྱ་ཆ་དམའ་མཐའ་སར་ ༥༠ ད་ེནས་རྒྱ་ཆ་ 
༦༠།༧༠ མངའ་སེ་རང་ལ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་སའྱི་གཏེར་བསྔོག་རྒྱུ་དང་། ཤྱིང་ནགས་
གཅོད་འབེག་བྱས་ནས། བཙན་པ་ོདབང་ཡོད་རང་བྱས་ནས། ས་གནས་མྱི་མང་ཚསོ་འདྱི་སྲུང་སོབ་བྱདེ་དུ་འག་ོབའྱི་སྐབས་
སུ། གང་བྱུང་མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ནས་བསད་བཞག་པའྱི་སན་ཐ་ོདང་གསར་འགྱུར་ནང་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ད་
ག་ནང་བཞྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་གཏེར་ཁ་སྔོག་པའྱི་སྐབས་སུ། གཏེར་ཁ་ད་ེསྔོག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། གཏེར་ཁ་ད་ེསྔོག་པའྱི་
སྐབས་སུ་རས་དང་། ཆུ་ལུད། དུག་རས་ད་ེའད་མང་པ་ོཡོད་རེད། ད་ེཚ་ོདང་པ་ོགསོག་ཉར་བྱདེ་ས་ལོགས་སུ་འག་ོསོང་མང་
པ་ོབཏང་ནས་ཉར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱིས་བོད་སར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་ཡོང་དུས། ཆུ་ལུད་དང་། རས་
ལུད། དུག་རས་དེ་ཚོ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཏང་ནས། འདྱིའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་འབོག་པའྱི་ཟོག་ལུག་ནོར་གསུམ་ལ་སོགས་པ་
སེབས་སེབས་འཆྱི་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་འཕད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའདའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་གཏུག་བརྒྱབ་ཏུ་འགོ་
དུས། གུན་གསབ་སྤྲད་རྒྱུ་ཕར་བཞག ཉེས་རྡུང་བཏང་ནས་བསད་བཞག་པ། འདྱི་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བཙནོ་འཇུག་བྱས་ནས། ད་ལྟའང་བཙནོ་ཁང་ནང་དུ་ལྷག་སདོ་མཁན་ཁངེས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
བྱས་ཙང་ངས་འདྱི་ཚ་ོག་ར་ེབྱས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟརེ་ན། ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འཆད་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་
གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆསོ་དད་རང་དབང་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་སལོ་གོམས་གཤྱིས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ངས་ཞུས་པ་ལྟར། གངས་རྱིར་ལྷ་གནས་རྒྱུ་དང་། གཏེར་ཁ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རྱི་ད་ེཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་ཡུལ་ལྷ་
གཞྱི་བདག་གནས་རྒྱུ། བྱས་ཙང་སོ་སོའ་ིཡུལ་ལྷ་གཞྱི་བདག་མཆོད་རྒྱུའྱི་གནས་ར་ཆེན་པ་ོགང་ཡོད་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏོར་
ཡོང་དུས། དེས་ཆོས་དད་རང་དབང་རྱིས་མེད་རོག་རོལ་གཏོང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་སོ་སོའ་ིཕ་མེས་ཡང་
མེས་ནས་བརྒྱུད་ཡོང་བའྱི་གཙང་ཞྱིང་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ས་ཆུ་དང་མཚ་ོམཚའེུ། རྱི་ཤྱིང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་ད་ེའད་མ་
བྱདེ་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་བ་འཐནེ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། མ་ེམདའ་བརྒྱབ་ནས་གང་བྱུང་གསོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཙོན་འཇུག་
བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འཆད་
བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོར་ཡུག་རང་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་ནང་གྱི་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང་། དཀའ་ངལ་ད་ེ
རྱིགས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་ལ་འཇོག་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ལྟའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སགོ་རླུང་འད་པ་ོཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་བོད་གངས་ཅན་
གྱི་ལངོས་སུ་ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སོག་རླུང་འད་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རདེ། ད་དབུགས་ཀྱིས་མ་འདང་ནས་སོག་རླུང་
འཁེར་འགོ་མཁན་གྱིས་སོག་རླུང་འག་ོསའྱི་བུ་གུ་ད་ེགཏུབས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉེན་ཁ་ག་ཚོད་ཅྱིག་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་
ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སོག་རླུང་ལྟ་བུ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཁོར་ཡུག་དེར་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་ནག་ད་ེད་ལྟ་འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་རམ་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སང་
ལ་ཉྱི་མ་དང་། རླུང་ད་ེའད་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཟེར་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེརྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་
པ་ཞྱིག་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ནང་གྱི་གདུག་རྩུབ་ད་ེགང་རདེ་ཅ་ེན། ཁརོ་ཡུག་གཏརོ་བཤྱིག་བཏང་བ་ལ་ཨང་ཀྱི་དང་
པ་ོདེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཁོར་ཡུག་ར་ཆེ་ཤོས་བོད་གངས་ལོངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཡོངས་སུ་
རགོས་པ་ར་མེད་ད་ེསུས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བྱས་ཙང་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱིས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་
པ་ད་ེང་ཚསོ་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ང་ོསྤྲདོ་བྱས་ནས། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསལ་ནས། ང་ཚརོ་སྱིར་བཏང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་ད་ེཐད་
ཀར་འབལེ་བ་ཡོད་སོད་མཁན་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་གངས་ལངོས་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ད་ེའཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འབལེ་བ་
ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་བོད་ཀྱི་འཁོར་ཡུག་དང་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འབལེ་བ་ད་ེབཤད་ནས། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་སྲུང་སབོ་བྱ་
རྒྱུ་ད་ེང་རང་ཚོའྱི་བོད་དནོ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚ་ོཞྱིང་གནས་པའྱི་སེ་འག་ོཡོངས་རོགས་ཀྱི་
དནོ་དག་ཡྱིན་པ་ར་འཕདོ་པ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལེན་བྱདེ་དགོས་རྒྱུ་ད།ེ ད་ལྟ་ང་ཚསོ་ཁརོ་ཡུག་དང་འབེལ་བའྱི་གོས་
ཆདོ་འཇགོ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབ་ོརདེ་ལ། མ་འོངས་པར་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་
དག་གཉནེ་ག་ོམ་ནརོ་བའྱི་ཐགོ་ནས། འདྱི་མཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གལ་ཆེའྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེམཁནེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་
དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱིས་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ།  
མདོར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐད་ཀར་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་
ནག་འདྱི་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤྱིག་གཏོང་མཁན་གཏེ་པོ་ད་ེཡྱིན་པ་དང་། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གདོང་པ་ལོག་ཀར་ཞྱིག་བསྟན་
བསད་པ་དེ། གདངོ་པ་ད་ེདབལ་ནས་གནས་ཚུལ་ང་ོམ་ར་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེམྱི་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། བསམ་ཚུལ་མདོར་
བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ  
 
དཔལ་ལྡན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླནོ་ནརོ་འཛནི་སྒྲལོ་མ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐོར་ལ་གཞུང་འབལེ་གོས་ཆདོ་གོས་འཆར་ཡྱིག་
ཆ་ཨང་ ༣ པ་འདྱི། སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་བསྣམ་ཕེབས་པ་དང་། དའེང་དུས་ལ་འཚམས་དང་། གནད་ལ་ཁེལ་བ། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་རེད། ཚང་མས་བགོ་གེང་
གནང་བ་དང་དགངོས་ཚུལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ་གནད་ལ་འཕགོ་པའྱི་དགོངས་ཚུལ་ད་ེའད་ཕབེས་སོང་བསམ་པའྱི་ས་ོསོར་
ད་ེའདའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དརེ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་དང་སྱིང་དབུས་ནས་ཚང་མར་བཀའ་དྱིན་ཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོཞྱིག་ལེན་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་བོད་ནང་ལ་ཁརོ་ཡུག་གྱི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཡོད་པ། གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་དང་བཀའ་མོལ་ད་ེའད་ཕེབས་སོང་། དེའྱི་ནང་
ནས་ངས་ཚང་མ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། དའེྱི་ནང་ནས་བྱ་ེཐང་འགྱུར་རྒྱུ་དང་། རྩྭ་ཐང་ཉམས་ཆག་འག་ོརྒྱུ། ད་ེནང་བཞྱིན་འཁག་
རམོ་བཞུ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་གཏརེ་ཁ་སྔགོ་འདནོ་རདེ། འབགོ་པ་གནས་ས་ོརདེ། ད་ེནས་ (National Park) དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
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གཙ་ོམཆགོ ད་ེའདའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བྱུས་ངན་ལས་གཞྱི་དང་། ཐབས་བྱུས་ལག་བསྟར་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་
ང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་གནདོ་སནོ་དང་ད་ོཕགོ་ད་ེའད་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁནེ་
གསལ་རེད། དརེ་ང་ོརྒལོ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཡདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བོད་འདྱི་སྱིར་བཏང་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གངོ་དུ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། སྣ་ེགསུམ་པ་
ད་ེའད་ཞྱིག་དང་། འཁགས་རོམ་གྱི་བང་མཛོད་ཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡོད་པ་དརེ་ད་ལྟ་བར་དུ། ལ་ོང་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྱིད་བྱུས་ངན་པ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་སྱིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་སྐབས་སུ། མཚམས་རརེ་དམག་འཐབ་ཀྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རདེ། མཚམས་རརེ་དཔལ་འབྱརོ་གྱི་ཆདེ་དུ་ཡྱིན་
སྱིད་པ་རེད། མཚམས་རེར་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་ེཕན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་སྱིད་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་བོད་མྱི་
ཚའོྱི་རང་དབང་རདེ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་ཐོག་ནས་རོག་རོལ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བཏང་བ་དང་། ད་ེནང་
བཞྱིན་ང་ཚ་ོབོད་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་ཁྱིམ་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འབལེ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་
ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཆུའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོཁྱིམ་མཚསེ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་མ་ཟད། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེཚོའྱི་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅྱིག་གྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་
སྟངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བད་ེའཇགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདས་གནོད་སནོ་ཚབས་ཆེན་འག་ོདང་འག་ོ
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ།  
ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ག་ར་ེདན་སོང་ཞུས་ན། ད་ལན་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིར་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ཁ་སང་ཉ་ེཆར་ང་དང་། ཕྱི་
དྱིལ་དྲུང་ཆེ། ཨ་རྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད། དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེབཅས་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འབེལ་མཐུད་པ་
ལྕམ་སྐུ་ (Uzra Zeya) མཆོག་དང་མཇལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། སྐབས་ད་ེདུས་ཕག་ཚོད་ ༡ ལྷག་ཙམ་རྱིང་
བཀའ་མོལ་གནང་བ་དང་། ང་ཚོས་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། སྐབས་དེར་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་
རདེ། བོད་ཀྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གནད་དནོ་གནད་འགག་ཆ་ེབ་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བྱུང་། ད་ེདང་
མཉམ་དུ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་འཐབ་རདོ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཐགོ་
ནས། གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་ད་ེཁོར་ཡུག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་ཡོད། ཞུས་པ་མ་ཟད་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་
སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱབ་སརོ་དང་། ཁབ་བསྒྲགས། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་གནང་རོགས་གནངོས་ཞེས། ང་ཚོས་
འབོད་བསྐུལ་ཞུས་བཞག་ཡོད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཁོང་གྱིས་ག་ར་ེགསུང་གྱི་འདུག་ཅ་ེན། ཁངོ་ལས་གནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་འཁདོ་
པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཁོང་གྱིས་གལ་གནད་ཆ་ེབའྱི་ལས་དོན་འགྲུབ་དགོས་རྒྱུ་དྲུག་ལ་གཙ་ོབོར་འཛིན་གྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། 
དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ད་ེཁོར་ཡུག་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཁོར་ཡུག་ནང་ནས་ཆུ་ད་ེ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Water 

Security) འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཁརོ་ཡུག་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོ
རྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་མཁནེ་ནས་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚའོྱི་ལས་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ། 
བོད་པའྱི་འཐབ་རོད་དང་། བོད་མྱིའྱི་བད་ེསྡུག ད་ེའདའྱི་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁོང་གྱིས་ (Shared Priorities) ནང་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱིའྱི་སང་ལ་ཁོ་རང་
གྱིས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ངས་འདྱི་གོས་ཚོགས་ལ་སན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལགས་ཞུས་ན། ཁོར་
ཡུག་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་བག་ོགེང་དང་དགོངས་ཚུལ། བཀའ་སོབ་ད་ེཚ་ོཞ་ེདག་ཡག་པ་ོཞྱིག་
ཕབེས་དུས། ས་ོསོས་འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
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ད་ེདང་ཕོགས་མཚུངས་ངས་འདྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་
ཚོགས་ས་ེཁག་མང་པ་ོཡོད་རེད། བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་བརམས་ཡོད་པ་རེད། དེར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་དགོངས་
འཆར་མང་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ངས་ཚང་མ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཐ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་མདེ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དུས་ཐགོ་ལ་སན་ཐ་ོའདནོ་དགསོ་རྒྱུ། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་འགུལ་ག་ར་ེསེལ་གྱི་ཡོད་
པ་དེར་ཡར་རྒྱས་དང་ནུས་པ་སྔར་ལས་ལྷག ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ེནང་བཞྱིན་སོལ་རྒྱུན་གྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་གོམས་སོལ། ང་ཚོའྱི་གོམས་སོལ་ད་ེཚོའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་འཇམ་
པོའ་ིནུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ། གཞོན་སེས་དང་བུད་མེད་ད་ེའད་མང་པ་ོམཉམ་ཞུགས་བྱེད་
ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ། ཁརོ་ཡུག་དང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་གྱི་གནད་དནོ་འདྱི་གཉྱིས་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་ད་ེནང་ནས་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཚོགས་པ་དང་། 
ཁརོ་ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་ེཚ་ོལ་ང་ཚསོ་འབེལ་བ་དང་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ད་ེའད་བོད་ནང་ལ་གཏངོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད། ད་ེནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་དྱིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བརན་ཐུང་
ད་ེའད་བཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། (Cartoon) ད་ེཚ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སྦག་གསར་སྐབས་ནས་ཡོད་པའྱི་དགེ་འདུན་པ་
དང་མྱི་རབས་རྒན་པ་དེ་ཚོར་བཅར་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་ད་ེའད་སེལ་བའྱི་
སྐབས་སུ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གདུག་རྩུབ་འོག་ལ་མོང་བཞྱིན་པའྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ལས་འགུལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཆབ་སྱིད་
བཙནོ་པ། དཔརེ་ན། ཚངོ་དཔནོ་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་དང་། ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལགས་ལ་སོགས་པ། ཁངོ་ཚའོྱི་གནད་དནོ་སྐརོ་
ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ང་ཚོས་ཁབ་སལེ་དང་། ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་ད་ེའདའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ེནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན། རྒྱ་ནག་ལ་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་མཁན་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་སྱིད་བྱུས་
ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་མཚན་གཞུང་ད་ེའད་སྟོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་དང་རྒྱ་ནག་དབར་གྱི་ཁོར་
ཡུག་ལས་འགུལ་བ་ད་ེཚརོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལྟ་སྟངས་དང་། བྱེད་སྟངས་ད་ེཚ་ོམ་འད་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ། ང་ཚསོ་འབུར་དུ་
སྟནོ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ (Human Rights Due Diligence) དང་། 
(Net zero) ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་འད་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་འདྱི་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ཟེར་དུས་མཐའ་མ་དེར་གཞྱི་གཏུགས་ས་ད་ེབོད་འདྱི་ཞྱི་བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་
དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ང་ཚོས་བཟ་ོདགོས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་
ནས། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོབསྐོང་ཚགོས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ཐབས་བྱུས་གང་འད་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའད་རམོ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
ད་ེནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སྟོན་ཚགོས་ཆུང་ད་ེའད་ཞྱིག་བསྐ་ོའཛུགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཁོར་
ཡུག་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མཁས་པ་ད་ེའད་མགྱིན་ཚབ་པའྱི་ངོ་བོ་འཇོག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ད་ེའདའྱི་དགོངས་འཆར་སྣ་མྱིན་
ཕབེས་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
གཅྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འདྱི་འད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཁོར་ཡུག་སྲུང་
སབོ་འདྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དནོ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཚང་མའྱི་འགན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
དརེ་ངས་མོས་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་ཚ་ོསྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱེད་བསད་པ་དེ་ཚ་ོམུ་མཐུད་ནས་མང་
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དུ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་། ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ། རྒྱ་སེད་གཏང་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
འབད་བརོན་གང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་མཚམས་རེར་ཚགོས་ས་ེཁག་ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཕག་ལས་སམ་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་ཡོང་སྱིད་པ་རེད། དཔེར་ན། ན་ནྱིང་ (COP 26) འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཨྱིན་ལེན་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག (International Tibet Network) གྱི་ཚོགས་མྱི་ད་ེཚ་ོཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ད་ེའད་
སལེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རདེ། མཚམས་རརེ་ཚགོས་ས་ེཁག་མཉམ་དུ། གཞུང་ཁངོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ེའདའྱི་མཉམ་
དུ་ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་པ་དེ་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། 
མཚམས་རེར་སེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་སེལ་དགོས་ཆགས་སྱིད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
དགངོས་འཆར་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཁོར་ཡུག་ས་ེཚན་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་བོད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་ཚད་དང་ལྡན་པ་གང་ཐུབ་བྱ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་
གང་ཐུབ་སལེ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གྱི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བཟ་ོབཅོས་
གནང་དགོས་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གསུངས་སོང་། ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས་ལེན་དགོས་པ་
རྱིགས་གཅྱིག་ལེན་གྱི་ཡྱིན། གང་གསུངས་པ་ཆ་ཚང་ལེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
ཨུ་ཚུགས་མ་སནོ་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པོ། སྔནོ་གེང་ནང་དུ་ "ཚོགས་པ་ོ" འཁདོ་པ་ད་ེརང་འཇགས་བཞག་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིག་ཕེང་ ༥ 
པའྱི་ནང་དུ་ "ཡ་རབས་བཟང་པའོ་ིགོམས་གཤྱིས་དང་ལམ་སལོ་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚགོས་པ་ོཡོད་པས།" འདྱི་ "ཚགོས་པ་ོ" 
རང་འཇགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་ལ་བོད་ནང་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་དང་། ཨ་ཉ་སེང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འགོད་
དགོས་འདུག་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཚགི་སོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ད་ེག་རང་སེབས་
བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་གོས་ཆདོ་ཀྱི་སྔནོ་གེང་བཟ་ོརྒྱུ་མང་ཆ་ེཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་
བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རདེ། གོས་ཆདོ་ད་ེརྱིམ་པས་ང་ཚསོ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ་མ་གཏགོས། འདྱིའྱི་ཡྱིག་
ཆ་བཟ་ོསྟངས་དང་། ནང་དནོ། རྒྱུ་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་དྱིལ་ཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱས་པ་ཞྱིག་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་དུམ་བུ་གཉྱིས་པ་དེར། "འཛམ་གྱིང་ཡང་ར་ེབོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ནྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ངོས་ནས་མཐ་ོཚད་མྱི་ཊར་ ༤༠༠༠ 
ཙམ་གྱི་སར་ཆགས་ཡོད་པས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་ཆསེ་མཐ་ོབའྱི་ས་བབ་རྒྱ་ཁནོ་ཆ་ེཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་ས་
ཁོན་གྲུ་བཞྱི་མ་ཀྱི་ལོ་མྱི་ཊར་ས་ཡ་ ༢ དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ནས་ས་ཁོན་གྲུ་བཞྱི་མ་" ད་ེབཅུག་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བོད་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ས་ཁནོ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་ཧ་ག་ོརྒྱུ་ཞྱིག་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་འཁགས་རམོ་ག་ཚོད་གནས་ཡོད་པ་ད་ེགསལ་པ་ོ
བྱས་ནས་རྟགོས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག  
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འདྱིའྱི་འོག་དེར་ལྷ་ོཤར་ཨ་ེཤེ་ཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱིང་འབོད་གནང་ནས། "ཝ་ེཏྱི་ནམ་བཅས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་
འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༩༌༦༩" ད་ེང་ཚོས་གཙ་ོབ་ོགཞྱི་འཛནི་ས་ད།ེ དང་པ་ོཁརོ་ཡུག་ས་ེཚན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ད་ེ
ཏགོ་ཙམ་ཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམས་ནས། ད་ེལས་ཞྱིབ་ཚགས་བ་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་རེད། ད་
ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་འཛིན་གྲྭ་བདུན་པའྱི་སོབ་ཚན་ཞྱིག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་ "ད་ེདག་གྱི་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༧" བཀོད་ཡོད་པ་རེད། དེབ་འདྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༠ ལ་པར་སྐྲུན་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་ང་ཚསོ་དརེ་གཞྱི་འད་ཞྱིག་བཟུང་ནས་གནང་བ་རདེ། དའེང་མྱི་འབོར་རང་ལ་གཞྱི་བཟུང་བ་རདེ། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་
ཀྱི་མྱི་འབོར། དེ་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མྱི་འབོར་རང་ལ་གཞྱི་བཟུང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ མྱི་འབོར་དེ་བརྒྱ་ཆ་ 
༤༩༌༦༩ ཆགས་བསད་འདུག ཁ་སང་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་དང་བླངས་གསུང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། དང་བླངས་བྱས་་ནས་རྒྱལ་
སྱིའྱི་རྱི་ཡར་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཟེར་ནའང་མྱི་འདུག དེ་འདའྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་འདུག (International Centre for 

Integrate Mountain Development) ཚགོས་པ་ད་ེབསྟྱི་གནས་ཆགས་ས་ད་ེབལ་ཡུལ་ལ་རེད་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༣ 
ནས་ཚོགས་པ་ད་ེདབུ་བརེས་ཡོད་པ་འད་འདུག དེའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་སན་ཐོའ་ིནང་དུ་ ༡༌༩ (Billion) ཟེར་བའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་འདུག ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་མྱི་འབོར་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༤༌༠༥ ཡྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
བསད་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་དེབ་དང་བཤད་སོལ་ཚང་མར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་ཡོང་དུས། དུང་ཕྱུར་མང་པ་ོདང་། དུང་ཕྱུར་དུ་
མ་ཟརེ་བའྱི་ཚིག་མ་གཏགོས། ཚད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་འབལེ་བ་ཆགས་སདོ་
ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཐད་ཀར་ཆུ་ད་ེབེད་སོད་གཏོང་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་ད་ེདུང་ཕྱུར་གྱིས་མང་བ་གཏངོ་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ཚགི་འདྱི་འད་ཞྱིག་བཅུག་ན་བསམས་སོང་། ང་ཚསོ་ཨང་གངས་ད་ེའབྱི་མྱི་དགོས་པ་བྱས་ནས། "འཛམ་གྱིང་ནང་
དུ་མྱི་འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་པའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉྱིས་དང་། པ་ཀྱི་སྱི་ཐན། བལ་ཡུལ། བྷང་ལ་ད་ེ
ཤྱི། བྷར་མ། ཐའེ་ལེནཌ། ལའོ་སྱི། ཀམ་བྷ་ོཌྱི་ཡ། ཝེ་ཏྱི་ནམ་བཅས་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་མྱི་འབོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ་ིའཚོ་
གནས་དང་དཔལ་འབྱརོ་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་ཆུ་ཡྱི་དགོས་མཁ་ོསྐོང་མཁན་ནྱི་བོད་ནས་བཞུར་བའྱི་ཨ་ེཤ་ེཡའྱི་ཆུ་བ་ོཆེན་
པ་ོད་ེདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།" གངས་འབོར་ད་ེམེད་པ་བྱས་ནས། མ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་གསལ་པ་ོཞྱིག་
རག་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་ད་ེདུས་འགོད་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོར་ཁུངས་མེད་པ་
ཞྱིག་མ་རདེ་དེ། ཁུངས་བཅལོ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་སདོ་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་པའྱི་དགོས་གནས་ཤྱིག་སེབ་ཀྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེག་རང་འཇུག་ཆགོ་པ་བགྱིས།  
དའེྱི་འགོ་ལ་ "ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་
རགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་" དེར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། འདྱིར་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སོལ་འད་ཞྱིག་བྱས་
ན། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༡ ལ་ང་ཚོས་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ བཞག་པ་རདེ། དེའྱི་རེས་ལ་ལ་ོ ༨ རྱིང་ལ་ཕར་ཚུར་མེད་ཚད་མེད་
ཐུག་གྱི་འབེལ་བ་གནང་རེད། ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་རདེ། ད་ེམ་གཏོགས་དེའྱི་སྔནོ་ནས་བཙན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་ལ་ག་ོ
བ་ཡངོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིར་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ རང་འཇགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་འག་ོབསམ་གྱི་འདུག "བཙན་འཛུལ་
དང་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ས་ཡོངས་རགོས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་" འདྱི་ད་ེག་རང་འཇགོ་ཐུབ་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་
རདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་གོས་ཆོད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༢ པའྱི་ནང་དུ། "བོད་ནང་རྱི་ཉྱིལ་དང་། གངས་རུད། ཆུ་ལོག ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པ་སོགས་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་གོད་ཆག་འབྱུང་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་འགོག་ཐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་
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གཏེར་ཁ་སྔགོ་འདནོ་དང་། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབགེ་མཚམས་འཇགོ་བྱས་ཏ་ེ" "ལ་ཚོད་འཛནི་ཟེར་བ་ད་ེ" བསུབ་བཞག་ན་
འགྱིག་གྱི་འདུག མཚམས་འཇོག་ད་ེབཅུག་པ་ཡྱིན་ན་འོག་དེར་མཚམས་འཇོག་ཅྱིག་བསེབ་ཡོང་དུས། མཚམས་འཇོག་
གཉྱིས་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ "གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་། ཤྱིང་ནགས་གཅོད་འབེག་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཏེ་" 
ཟརེ་ནས། ཚགི་ད་ེའཇུག་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེདང་མཉམ་དུ་དནོ་ཚན་ ༣ པར་བཟ་ོབཅོས་རྒྱག་དགསོ་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུངས་སོང་སྟེ། ད་ེབླངས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་
ལས་བསམོས་འད་པ་ོཆགས་སྱིད་པ་རདེ་འདུག མ་འོངས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚགོས་ས་ེསུ་དང་སུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ཚའོྱི་གས་
ཀྱི་ཐ་ོབླང་རྒྱུ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཆགས་སོང་བ། རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་ས་ེཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་
མ་བསད་པ་འད་པ་ོཞྱིག་འདུག ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་དོན་དེའང་སེབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་
སོང་། དེའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མ་བཅུག་ན་བསམས་བྱུང་། འདྱི་ཁོར་ཡུག་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
དག་ེམཚན་མདེ་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ེབཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ཚགི་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་བ་གཏངོ་དགསོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  
ད་ེནས་ང་ཚོས་ཁོར་ཡུག་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གེང་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་འདྱི་སྱི་མོས་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་
ཞུས་པ་ལ་དགག་བྱ། ཚིག་བརོད་ཐོག་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇྱིགས་བལ་ལགས། གསུང་
རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་དག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཕལ་ཆརེ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། འདྱིར་
ངེས་པར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་དང་། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བློན་གྱིས་ཀང་གསུངས་སོང་། འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དེབ་ཐེར་ལ་འགོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། བོད་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་
ཁརོ་ཡུག་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དའེྱི་མཚན་ལ། ཡོངས་གགས་སུ་བེད་སདོ་བཏང་བསད་པ་ད་ེཨ་ཉ་
སེང་སྒྲ་ལགས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་མར་དེབ་ཐེར་ལ་འགོད་དུས་མཚན་ད་ེག་རང་འགོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་
ཐུགས་ཕན་གས་ོཡྱི་མེད་ན་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས།  
འདྱི་ང་ཚསོ་བཟ་ོབཅསོ་གསོ་འཆར་ནང་ཁེར་ཡདོ་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་ཀྱི་དབེ་ཐརེ་ནང་དུ་ད་ེག་རང་ལྷག་གྱི་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེཡྱིན་དུས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པ་སོང་
ཙང་། ད་ེསྱི་མོས་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ ༢ པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔནོ་རྱིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོབཅས་སན་སྒྲནོ་ཟྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བག་ོགེང་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ཕག་རངོ་རགོས་གནང་། ཏགོ་ཙམ་བཞུགས་རགོས་གནང་།  
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ི 
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སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་། ད་ེདང་འབལེ་བའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ལས་བསམོས་དང་སན་ཐ་ོ
སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སྱིར་བཏང་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་དཔལ་འབྱོར་བསར་ཞྱིབ་ཀྱི་སན་ཐ་ོགོས་ཚོགས་ལ་འབྱོར་ཡོང་གྱི་ཡོད་
དུས། མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དང་པ་ོད་ེལ་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ III པའྱི་ནང་ལ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་
ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་པ། ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་པ། མཐའ་མར་འག་ོསོང་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཀདོ་འདུག 
དའེྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་དང་རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གཅྱིག སོང་བ་དང་བྱུང་བ། ད་ེབཞྱིན་ཟུར་བཀོལ་གྱི་
ཐགོ་ནས་གཅྱིག་བཀོད་གནང་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེད་མྱི་འདུག་སྟེ། བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་བར་ཁད་
ཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་ཟརེ་ནའང་འད། བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་། དངསོ་སུ་སོང་བ་གཉྱིས་བར་ཐག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༤༠ སྔནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁོལ་སྤྲད་ཡོད་རདེ་ད།ེ འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཅྱིག་ཆགས་འདུག ད་ེལ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་
ད་ེའདའྱི་བར་ཁད་འག་ོརྒྱུའྱི་རྒྱུ་རེན་འད་པ་ོད་ེག་ར་ེལ་གཟྱིགས་ཡོད་ན། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ IV པ། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཤོག་
གངས་ ༤ པ། མ་དངུལ་སྐོར་ད་ེརེད། འདྱིའྱི་ནང་ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་འདྱི། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དེར་ 
རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧།༢༠༡༨།༢༠༡༩།༢༠༢༠།༢༠༢༡ བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་གངས་ཀ་དང་། ཚོད་
དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་བཀདོ་པའྱི་གངས་ཀ་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཐག་ལ་ས་ཡ་ལ་ཁད་པར་མྱི་འདུག་སྟ།ེ  འབུམ་དང་
ཁྱི་ལ་ཁད་པར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༦༌༌༌༢༠༡༧ ལ། ཚུར་ཕོགས་ལ་ ༢༠༡༧།༣།༣༡ བྱིས་འདུག དེར་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩་༢༠ དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ 
༢༦༩༌༡༩། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༨་༣༥ དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་
ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༧༨་༣༤། རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤་༦༡ དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤་༦༠། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་སོར་ས་ཡ་ 
༢༩༤་༩༨ དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤་༩༧། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་བཀའ་ཤག་
ལ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༨ དང་། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༧ བྱིས་འདུག ད་ེདངསོ་གནས་
བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལའང་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནང་ཡོད་ཀྱི་རེད་སམ། བཀའ་
ཤག་གྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བྱིས་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག་མ་གཏགོས། ཚདོ་དཔག་འཆར་
རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དངུལ་ར་ེར་ེབཞྱིན་རྱིས་བརྒྱབ་ཡོད་རེད་དན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་ཁྱི་འགའ་
ཤས་ཀྱི་ཁད་པར་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་སུ་བདནེ་པ་རདེ། གལ་སྱིད་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་ན། ཁད་པར་
ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་ཕྱིན་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གྱིས་ཆ་ཚང་མཁེན་གྱི་རདེ། 
སྔནོ་མ་ང་ཚ་ོསྟོང་རྱི་ཟརེ་ནས་འགོ་ལ་ལྷག་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམེད་པ་བྱས་ནས་ཡར་གཞག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་ལམ་སོལ་ད་ེ
བྱས་རེད་དམ། ག་ར་ེབྱས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ཉྱིན་ཡྱིག་ཆ་ང་ོམ་མར་ཕེབས་དུས། རྣམ་པ་གཉྱིས་སུ་བདནེ་ན་ད་ེའབྱི་
དགསོ་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་མ་མཐུན་པ་བྱས་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ V པའྱི་ནང་ལ། ༡། རྒྱུན་གོན། འདྱིའྱི་ནང་ལ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༠༢༣ སོང་འཆར་
སོར་ས་ཡ་ ༤༥༥་༠༧ བྱིས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་དའེྱི་འགོ་གྱི་བསོམས་ད་ེལ་སོར་ས་ཡ་ ༤༨༡་༨༨ བྱིས་འདུག ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༢ པའྱི་ནང་ལ་ཞྱིབ་ཁ་བྱིས་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་ཉ་པ་
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དའེྱི་མཇུག་ལ། རྒྱུན་གོན་ལ་སོར་ ༤༥༥,༠༦༥,༩༢༧།  ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་གཉྱིས་བསོམས་ལ་
སོར་ ༨༤༡,༨༧༨,༨༩༡ རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་འདྱི་ཏག་ཏག་མ་བསད་པའྱི་བཟོ་འད་པ་ོཞྱིག ཁྱི་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་འག་ོབཞྱིན་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་ད་ེདང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་བྱས་ནས། བཟ་ོསྟངས་ད་ེགང་འད་བྱས་
ནས་བཟསོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཉུང་བ་ཆགས་དོན། "སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་།  གངས་ལོངས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་།  ནང་སྱིད་བཅས་ཀྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨་༥ དངུལ་འབབ་ནང་
འག་ོགོན་མྱིན་པ་འདྱི་ལོའ་ིཕགོས་བསམོས་སྔནོ་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནས་འཐནེ་ཡདོ། དངུལ་འབབ་ད་ེདག་འདྱི་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་
འཆར་འབུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༡༢་༩༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག་པར་བརྟནེ། དནོ་དུ་འདས་ལའོ་ིཐགོ་མའྱི་བཀའ་འཁོལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦་
༡༣ ཙམ་འཕར་ཡོད།" ད་ེནང་བཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༣ པའྱི་ནང་ལ་ "དཔལ་
འབྱོར་སྔོན་རྱིས་ས་ེཚན་ལ་འདྱི་རད་སྐབས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་གང་མཚམས་འཕར་ཆ་ཡོད་ནའང་གཤམ་གསལ་བུན་
གཏོང་ལས་གཞྱི་ཁག་ནྱི་བང་མཛོད་ནས་དངོས་སུ་གཞུང་གོན་གང་ཡང་མྱིན་པར་བརྟེན་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིཁོན་
བསོམས་" འགེལ་བཤད་ད།ེ  ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་ད་ེཕ་གྱི་ལའང་འགེལ་བཤད་ད་ེག་རང་
བསོན་འདུག འདྱི་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་
སྐོར་ཞྱིག་དོན་གྱི་འདུག དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོའད་པ་ོདེ། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ ད་ེསྔོན་རྱིས་
ནས་གང་ཅྱིག་ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རདེ་དམ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བང་མཛདོ་
ནས་དངསོ་སུ་འག་ོགོན་གང་ཡང་མ་རདེ། བང་མཛདོ་ནས་དངསོ་སུ་འག་ོགོན་ཡྱིན་མྱིན་ད།ེ རྒྱུན་གནོ་དང་། དམྱིགས་བསལ། 
ཟུར་བཀོལ་གསུམ་གང་རུང་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། བང་མཛོད་ཀྱི་འག་ོགོན་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་
པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔལ་འབྱརོ་སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་ནང་ལ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འདུག གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མེད་པ་ཡྱིན་གྱི་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་
ལ་གསལ་བའྱི་ དཔེར་ན། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
གཉྱིས་ཕར་ཚུར་ཐུག་གྱི་ཡོད་ནའང་། ནང་སྱིད་ཀྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་
འབལེ་ཁག་ལ་ "སྐོར་རྒྱག་མ་དངུལ་" ཆདེ་ཟརེ་རྒྱུ་ད།ེ གལ་ཏ་ེབུ་ལོན་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན། གཞུང་གོན་ལའང་མ་རྱིས་
པར། བུ་ལོན་གཏོང་དགོས་པར་རྱི་ཡྱི་ཡོད་ན། བཀའ་འཁོལ་ག་པར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་གཏོང་གྱི་
ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མར་སྔོན་རྱིས་ཤོག་གངས་ VI པ། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་གཞུང་གྱི་ཟུར་འཛར་ ༡ པོ། འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་
སྔོན་རྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་སྟངས་ནང་ལ་ ༦་༣། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནང་། ངེས་
ཅན་གྱི་འག་ོགོན་དང་། ཁྱིམས་བཟོ། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། ཆབ་སྱིད་དང་འབེལ་བ། འཛིན་སོང་། སྱི་ཚོགས་བཅས་
ས་ོསོའ་ིའག་ོགོན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་བསྐོར་ཞུས་ཡོད། ༼ཞྱིབ་ཕ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ཉ་པ།༽ ཉ་པ་ད་ེནང་དོན་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་
ངེས་ཅན་ལ་ ༠་༡% ཁྱིམས་བཟ་ོལ་ ༢་༠༩% ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ལ་ ༠་༧༦% ཆབ་སྱིད་ལ་ ༢༠་༤༨% འཛིན་
སངོ་ལ་ ༨༌༣༧% སྱི་ཚགོས་ལ་ ༦༨་༡༩% བྱིས་འདུག སྱིར་བཏང་བརྒྱ་ཆ་འབྱི་སྟངས་ནང་ལ་ད་ེནང་བཞྱིན་གངོ་དུ་གཅྱིག་
འདུག ༦་༢། དའེྱི་ནང་ལ་ཁྱིམས་བཟ་ོལྷན་ཚོགས་དང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི། བཀའ་དྲུང་། བད་ེསྲུང་། ཕྱི་དྱིལ། འསོ་
བསྡུ། ལས་བྱེད་འདམེས་ལྷན། རྱིས་ཞྱིབ། དཔལ་འབྱརོ། ཆོས་རྱིག འཕོད་བསྟེན། ཤེས་རྱིག ནང་སྱིད་ཅེས་བྱིས་འདུག ད་ེ
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ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་རྱིས་རྒྱག་སྟངས་ད་ེལ། དཔེར་ན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ངེས་ཅན་ཞེས་པའྱི་ནང་དུ་
ཁྱིམས་བཟ་ོདང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གཉྱིས་བཅུག་ཡོད་ས་རེད། ད་ེམ་རེད། ངེས་ཅན་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེལོགས་ཀ་བྱས། 
ཁྱིམས་བཟ་ོཟརེ་བ་དའེྱི་ནང་ཁྱིམས་བཟ་ོདང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི། བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན་ས་རདེ། ཆབ་སྱིད་
ད་ེགཅྱིག་པ་བྱས། འཛནི་སོང་ད་ེགཅྱིག་པ་བྱས། སྱི་ཚགོས་ཟརེ་བའྱི་ནང་ལ། དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཉ་པ་ནང་ལ་གསལ་བའྱི་དནོ་ཚན་
ཁག་ཅྱིག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གསུམ་འདྱི་ཕར་ལོགས་སུ་
བཏོན། དེའྱི་ལྷག་མ་སྣེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་དང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ད་ེཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཞག་ཡྱིན་ས་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། དང་པ་ོད་ེལ་ ༦་༢ ནང་ལ་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ ༡༤་༢% བྱིས་པ་དང་། ད་ེནང་
བཞྱིན་ ༦་༣ ནང་ལ་ངེས་ཅན་ད་ེལ་ ༠༌༡% བྱིས་པ་ད་ེཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག ད་ེལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་དེའྱི་མཇུག་
ལ་ཀད་ཀོར་འབྱི་དགོས་འདུག ཀད་ཀོར་མ་བྱིས་ན་ཡ་གྱིར་ ༡་༡༠% དང་མ་གྱི་ད་ེ ༡༤་༢༠% ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེནང་
བཞྱིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གོང་དུ་ཀ་བ་འད་པ་ོདང་། འོག་ཏུ་བག་ལེབ་འད་པ་ོད་ེགཉྱིས་བར་ཐག་ལ་
ཁད་པར་མང་པ་ོའདུག ག་ར་ེརེད་ཟརེ་ན། ཟུར་འཛར་ ༡ ནང་དུ། ངསེ་ཅན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢་༤༩ བྱིས་འདུག མ་གྱིར་བག་
ལེབ་ལ་གཅྱིག་གཟྱིགས་ན། ཁྱིམས་བཟ་ོདང་། ཁྱིམས་ལུགས་དབང་འཛནི་གཉྱིས་ཀར་བསམོས་པ་ཡྱིན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༢་༨༥ 
ཆགས་ཀྱི་འདུག  
ད་ེནང་བཞྱིན་དུས་ཚོད་མང་པ་ོམ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས། རྱིམ་པས་ད་ེནས་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། མ་གྱི་བག་ལེབ་དང་། ཡ་གྱི་
ཐགོ་ལ་བྱིས་པ་ཏག་ཏག་བསད་མྱི་འདུག ཀ་བ་དང་བརྒྱ་ཆ་ཟེར་བ་དེ་གཉྱིས་གཅྱིག་པ་འད་པ་ོདང་། མ་གྱི་འོག་གྱི་སོར་སོར་
དེའྱི་ནང་བྱིས་པ་ད་ེདང་ཡ་གྱི་དེ་གཉྱིས་མ་མཐུན་པ། དེ་ནང་བཞྱིན་བརྒྱ་ཆ་དང་། གངས་ཆུང་། གངས་ཆུང་ལ་བཅུ་འབྱི་
དགསོ་སར།  གཅྱིག་བྱིས་པ། ད་ེའད་མང་པ་ོའད་ཞྱིག་ཡོང་བསད་འདུག དཔརེ་ན། འཕདོ་བསྟེན་ལ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༌༧༠། 
ཤེས་རྱིག་ལ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣༌༨༠། ཆོས་རྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༌༡༠། ད་ེའད་འབྱི་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འཕོད་
བསྟེན་འད་པ་ོཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༌༧ ལ་ག་ོསོང་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ༡༠༌༧༠ ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེདག་ལ་གཟྱིགས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེནས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཤོག་གངས་ VII   པའྱི་དོན་ཚན་ ༧ པའྱི་ནང་གསེས་ ༧༌༡། རྒྱུན་གོན་རྱིས་འགོར་ལས་ཁུངས་མང་
ཆ་ེབས་འདས་ལ་ོགཉྱིས་ནང་འག་ོགོན་ད་ེཙམ་ཕྱིན་མེད་པས་འཆར་ལོའ་ིནང་རང་འཇགས་ཁེར་འདུག་པ་དང་། ད་ེམྱིན་བརྒྱ་
ཆ་ ༡༠ ལས་བརྒལ་བའྱི་སར་ཆ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་རྱིགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་ན་གཅོག་བྱ་ཞུས་ཡོད།" གསུངས་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདེ། འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢ ནང་ཏོག་དབྱྱིབས་ན་ཚའྱི་དབང་གྱིས་ལས་དོན་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་བྱས་མ་ཐུབ་པ་དང་། རྒྱུན་གོན་གྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་རེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱི་ལ་རྒྱབ་གཉེར་སྤྲོད་དུས་སྔོན་མ་ད་ེརང་འཇགས་ཡྱིན་པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་སྤྲད་པ་དེར་
གཟྱིགས་དུས། མ་འོངས་པར་སྔནོ་རྱིས་དསེ་འདང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
ད་ེནས་མར་ ༧་༣། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་འག་ོགོན་དང་གྲུབ་འབས་ག་ོམ་མཚུངས་པས་ཕྱི་
དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་རྱིང་མྱིན་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དུ་ཡྱིག་ཆ་དཔར་གོན་
ལ་སར་ཆ་ཇྱི་འསོ་རྒྱབ་གཉརེ་ཞུས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་འདུག ཕྱི་དྱིལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོབཀའ་ཤག་གྱིས་
ལས་དོན་བྱེད་ཡོང་དུས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ག་ོམ་མཚུངས་ཞེས་པ་ད་ེགནད་དནོ་ག་ར་ེལ་གཟྱིགས་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་ལ་
གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དངུལ་གྱི་ཁད་པར་ལ་གཟྱིགས་རེད། བོད་གངས་ཅན་ཞྱིང་ལ་དཔར་ཁང་འད་མྱིན་མང་པ་ོབྱུང་
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བའྱི་ནང་ནས། ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་དཔར་ཁང་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་ད་ེཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ལ་བཏགས་ཡོད་རདེ། བོད་ནང་
ལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཆེན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ས་ོརྒྱག་དགོས་ཐུག་པ་རདེ་མ་གཏོགས། ས་ོརྒྱག་དགོས་
ཐུག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ལྟའང་སྣར་ཐང་ལ་ཡདོ་རདེ། ང་ཚ་ོབཙན་བྱོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ད་ེས་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། བཙན་བྱོལ་ནང་ལ་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དཔར་ཁང་གཅྱིག་རང་ཡོད་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
འགོ་གོན་གནས་སྟངས་ག་ོམ་མཚུངས་པར་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེམེད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ།  ད་ེཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་།  
 ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བར་དུ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོད་ཚད་དམ་མང་ཆེ་བ་ད་ེཔར་
འདེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོབརྒྱབ་པའྱི་ཉྱིན་ནས་བཟུང་སྟ་ེཕྱི་ལ་གཏོང་དགོས་རེད། དཔ་ེཆ་བཞག་ན་སྟབས་བད་ེཤོས་འད་
པ་ོཆ་བཞག་ན། བཀའ་ཤག་གྱི་གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་གསུང་འཕྱིན་ད་ེཚ་ོད་ེརྱིང་དགོང་དག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ད་ེརྱིང་
མཚན་མ་ོཆ་ཚང་སྣར་ཐང་པར་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་ཀྱིས་ལས་དོན་བྱས་ནས། སང་ཉྱིན་འདོན་ཆོག་ཆོག་ཀོག་ཆགོ་ཆོག་བྱས་
ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཁེ་གོང་དང་གནས་སྟངས་དེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུ་མྱི་
དགསོ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེཙམ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་མར་བཀའ་ཤག་གྱི་གོང་ད་ེདང་ཏོག་ཙམ་འཕོས་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། ཤོག་གངས་ VIII ནང་ལ་ ༧་༨། "ད་ེསྔ་གངས་
ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་འཁེར་བཞྱིན་པའྱི་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རའྱི་རྱིས་
ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་འབོར་ད་ེདག་དོན་དངོས་ཐོག་ཐེབས་རའྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད་སྟབས་ཐེབས་
རའྱི་སྔནོ་རྱིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡོད།" ཅེས་གསུང་དུས། གཙ་ོབ་ོད་ེསོར་ (Crore) ༣༠ ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག སོར་
འབུམ་ ༣༠༠ ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེསྔནོ་ནས་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་དང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ལ་འཁདོ་འདུག་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། གངས་ལངོས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་མེད་པ། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་གྱིན་སྔནོ་རྱིས་མར་ཉུང་
དུ་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་འད་པ་ོཞྱིག་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག གཅྱིག་ནང་ལ་སྔོན་མ་ནས་འཁོད་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེགཅྱིག་
རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེལ་དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་
དངུལ་ད་ེཁེར་ནས་བུ་ལོན་གཏངོ་གྱི་ཡོད་ན། མང་པ་ོབཤད་ན་ག་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་མདེ་དང་། གནས་སྟངས་ག་པར་སབེ་འག་ོ
ཡྱི་ཡོད་མེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ལ་ོ ༡ གྱི་བྱུང་སོང་ནང་ནས་འག་ོ
སོང་ག་ཚདོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ེཡོད་དང་ཁ་ེམེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་རེད་དམ། ད་ེ
གཅྱིག་པུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ ༧༌༩ ད་ེརེད། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིའཛའ་འབབ་ཟེར་བ་ད་ེ
རདེ། འཛའ་འབབ་ད་ེལ་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་ད་ེལ་ང་ཚསོ་
ཞ་ེདག་ཁད་པར་བརྒྱབ་རྒྱུ་རག་གྱི་མ་རདེ། ད་ེལ་ོ ༡ ནང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་འཛའ་འབབ་ཀྱི་དངུལ་ཐང་བཟསོ་ཡདོ་པ་
རདེ། འདྱིར་ཁོང་རྣམ་པས་བྱིས་འདུག ངས་མདང་དགོང་གཅྱིག་བལྟས་ཡྱིན། དཔ་ེཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་སུད་སོར་ ༡ 
ལ་རྒྱ་གར་སོར་ ༨༠་༩༣ བྱིས་འདུག མདང་དགོང་ཧྱིན་སོར་ ༨༡་༩༤ རདེ་འདུག ད་ེའད་ཡོད་རེད། ད་ེལ་ང་ཚསོ་ཉྱིན་ལྟར་
རྒྱལ་སྱིའྱི་མ་དངུལ་ཁམོ་ར་ནས་སྲུང་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཀགས་མ་ཁལེ་བ་ད་ེའད་རདེ། ད་ེལ་ཁད་པར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཡོངས་སུ་གགས་པ་དང་སྐད་གགས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཨ་མྱི་རྱི་ཀ་ཡྱིན་དུས། དཔེར་ན། ཨ་སོར་ ༡ ལ་ཧྱིན་
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སོར་ ༧༣་༧༠ རེད། ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་འདྱི་རེད། སང་ཉྱིན་ཨ་རྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་དངུལ་འབྱོར་བའྱི་གནས་
བབ་ཏུ་འཛའ་མར་ཆག་ཡང་སྱིད་པ་རེད། འཛའ་ཡར་འཕར་ཡང་སྱིད་པ་རེད། ད་ེདུས་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་
ཤག་གྱིས་འཛའ་གང་ཡོད་པ་ད་ེལ་གཞྱིར་གཞག་གྱི་རེད་དམ། ཡང་ན། འདྱིར་གཏན་འབེབས་བྱས་བཞག་པ་ད་ེལ་བལྟ་གྱི་
རེད་དམ། འདྱིར་གཏན་འབེབས་བྱས་པར་བལྟས་ནས་འཛའ་ཆག་ཡོད་ན། རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷག་མ་ད་ེསྤྲད་མདོག་མ་
རེད་དན་གྱི་འདུག འཛའ་འཕར་ཡོད་ན་དེ་དངུལ་དེ་ཏག་ཏག་རག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དཔེར་ན། ཧྱིན་སོར་ ༧༥ 
ཆགས་བསད་ཡོད་ན། སང་ཉྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པར་དངུལ་ད་ེལེན་གྱི་རདེ་བ། དངུལ་ལེན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཧྱིན་སོར་ ༧༥ 
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་ཁེད་རང་ཚོའྱི་གཏན་འབེབས་ནང་ལ་ཧྱིན་སོར་ ༧༣་༧༠ རེད་འདུག ང་ཚོས་
ཧྱིན་སོར་ ༧༣་༧༠ མ་གཏོགས་སྤྲད་ཀྱི་མྱིན། དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ད་ེལྷག་མའྱི་འཛའ་ཐང་
བར་ཁད་ད་ེག་ར་ེབྱདེ་ཀྱི་རདེ། ཁངོ་ཚོས་འཁརེ་འག་ོཡྱི་རདེ་དམ། ང་ཚརོ་རག་གྱི་རདེ། འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེགང་འད་རདེ། 
འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
ད་ེནས་དནོ་ཚན ༧༌༡༡ པ་ད།ེ ལས་བྱདེ་བྱྱིངས་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་ཞུས་ཟྱིན་པས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁངོས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དོན་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས་ཀང་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། འཆར་ལོའ་ིནང་ག་ཕོགས་སར་ཆའྱི་
སོམ་དངུལ་ཞྱིག་སྔོན་རྱིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚོབ་དོན་གཅོད་ཁག་དྲུང་ཆེ་
ཞྱིག་གྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་བཞག་ཡོད་རེད། ང་ཚསོ་གསོལ་ཕགོས་གནང་དུས་དྲུང་ཆའེྱི་གནས་རྱིམ་ཐོག་ལ་གང་ཡོད་པ་དེའྱི་
འབབ་ད་ེཕ་གྱིར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཡང་ན། ཡུལ་ལུང་ས་ོསོར་བསྟུན་ནས་ཡུལ་ལུང་དའེྱི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས། 
དཔརེ་ན། ཨ་མ་ེརྱི་ཀ་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཨ་རྱིར་མྱི་གཞན་ལ་ཕགོས་འདྱི་འད་ཞྱིག་རག་གྱི་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅདོ་ལ་འདྱི་འད་ཞྱིག་རག་དགསོ་རདེ་ཟེར་ནས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ད་ེགཅྱིག་གསལ་པ་ོབཟ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག  
 གཉྱིས་པ་ད་ེའདྱིའྱི་ནང་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀྱི་ཕགོས་སར་གྱི་ཡྱིན་བྱིས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ན་ནྱིང་དའེྱི་ནང་ལ་
འཐུས་པ་བྱས་ཡོད་ཀྱི་རེད།  ད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀྱི་ལས་བྱེད་སར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། གལ་སྱིད་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ད་ེ
ཚོར་ང་ཚོ་སྱི་མཚུངས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་བྱེད་ད་ེཚོར་གནས་རྱིམ་གང་ཡོད་པ་ད་ེགཅྱིག་མཚུངས་སྤྲོད་དགོས་པ་མ་
གཏོགས། ཁ་ོལ་སར་དགོས་པ་དེ། ན་ནྱིང་ནས་སར་དགོས་པའྱི་བཟ་ོའད་པ་ོམ་གཏོགས། ད་ལ་ོསར་དགོས་གང་ཡང་མཐོང་
གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དེའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཏོག་ཙམ་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞྱིག་གནང་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རེད། ཚང་མར་ཕན་
ཐགོས་ཀྱི་རདེ། ད་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོའདྱི་ནས་མར་མ་དངུལ་གྱི་ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ནང་ལ། དེབ་སེལ་
ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འདས་ལ་ོབཞྱིའྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་བྱིས་འདུག  འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དཔལ་འབྱོར་བསར་ཞྱིབ་
ཀྱི་སན་ཐ་ོདནོ་ཡངོ་དུས། ད་ེདུས་ཞུ་ཆགོ ད་ལྟ་དུས་ཚདོ་མང་པ་ོདགག་གྱི་མྱིན།  
ད་ེནས་མར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནད་འགག་གཅྱིག་ད་ེཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་དནོ་ཚན་ ༧༽སམ་བྷ་ོཊའྱི་དཔལ་འབྱརོ་
གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཞྱིབ་བརད་དགསོ་རྒྱུ། ཟརེ་བ་ད།ེ གཙ་ོབ་ོཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ལམ་སྟནོ་དང་། སྔོན་རྱིས་
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་སྔོན་མའྱི་སན་ཐ་ོདང་འབེལ་ནས་གསུངས་འདུག དང་པ་ོའདྱི་མར་གཅྱིག་ཀོག་གྱི་ཡྱིན། 
དུས་དུས་ལ་ང་རང་ཚ་ོཚང་མ་སྣང་བ་དག་ནས། ཡྱིན་ཤག་ཤག་བྱདེ་བསད་དུས། ཕྱི་ལོགས་ནས་མ་ག་ོབ་བྱས། ཕེད་ཀ་ད་ེ
འད་ཁརེ་ནས་འག་ོསོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཚུང་གྱི་སན་ཐ་ོནང་ལ་གང་ཡདོ་པ་ད་ེངས་མར་
ཀོག་གྱི་ཡྱིན། "དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོསེལ་པ་ོམཆོག་གྱིས་སམ་བྷ་ོཊར་དངུལ་འབོར་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ད་ོནན་དགོས་པའྱི་
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ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་ཞྱིབ་བརད་བྱས་རེས། སམ་བྷ་ོཊའྱི་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་བོད་སོབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་གངས་ ༦༩ དང་། ཐད་འཛིན་སོབ་ཁག་གངས་ ༨ བཅས་ཁོན་སོབ་གྲྭ་གངས་ ༧༧ ནང་སོབ་ཕྲུག་གངས་ 
༦༡༢༣ དང་། དགེ་རྒན་གངས་ ༥༢༡། ལས་བྱེད་གངས་ ༡༦༧། སམ་བྷ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ཡྱིག་ཚང་རང་ལ་ལས་བྱེད་ང་ོལས་
གངས་ ༢༠ བཅས་ཀྱི་ལོ་གཅྱིག་གྱི་འགོ་གོན་ཁོན་བསོམས་སོར་ས་ཡ་ ༥༥༤་༨ གཏོང་དགོས་ཡོད་སྟབས། འདྱི་ལོ་ཤེས་
རྱིག་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ནས་སོར་ ༧༥,༩༥༠,༠༠༠ ཐམ་པ་སམ་བྷ་ོཊར་རགོས་རམ་གནང་རྒྱུ་རདེ་འདུག" ད་ེ
བྱིས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཐད་ཀར་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་ཤོག་གངས་ ༣༣༡ 
དང་ ༣༣༢ སམ་བྷ་ོཊའྱི་རྱིས་ད་ེལ། ༡་༤ ཀ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཤེས་ཡོན་འགོ་གོན། ཁ སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་གོན། (ཡྱིག་
ཚང་།) དའེྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཚརོ་སམ་བྷ་ོཊའྱི་འག་ོགོན་སོར་ས་ཡ་ ༥༥༤༌༨ ཅེས་བྱིས་མྱི་འདུག ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་བོད་
སོབ་འཛིན་ཚགོས་ཀྱི་ས་ེཚན་གཉྱིས་ད་ེཡར་བསམོས་ན་མཐའ་མ་དརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༦༠༠༌༣༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
སོར་ས་ཡ་ ༥༥༤ ཟེར་བ་ད་ེག་པར་ར་འཛིན་བྱས་པ་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་བརྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ནས་
སོར་ ༧༥,༩༥༠,༠༠༠ གནང་གྱི་རེད་ཟརེ་བ་ད་ེག་པར་གསལ་ཡོད་རེད། དཔལ་འབྱོར་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནང་
ལ་རེད་མ་སོང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་རདེ་མ་སོང་། ད་ེག་པར་ཡོད་རདེ། ད་ེཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་ལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
                                                                               
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འག་ོབཞྱིན་པ་ད།ེ སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་སྱི་ཡོངས་བག་ོགེང་ཕབེས་བསད་ཡདོ།  
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ནང་མཇུག་བསྡུ་རགོས་གནང། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྐར་མ་ ༡༠ 
རའེྱི་ག་ོསྐབས་ཕུལ་ན་བསམས་བྱུང།  
དང་པ་ོསྐར་མ་ ༡༠ འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་རསེ་ལ་ག་ོསྐབས་བསར་དུ་བཞེས་རགོས་གནང། ད་ལྟ་སྐར་མ་ ༥ རང་ཡྱིན།   
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༩ པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་མཐོང་
ཚུལ། དནོ་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་དརེ་ཁ་གསལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག 
གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆེར་གཅོག་ཆ་ཞྱིག་བྱདེ་ས་རདེ་བསམ་བསམ་འད་ཞྱིག་དང་། མཐའ་མ་དེར་ "རསེ་སུ་ད་ོ
ནན་གནང་གལ།" ཞེས་གདོ་བཞག་པའྱི་བཟ་ོའད་ཞྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་
ལམ་སྟོན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་
སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་དགོངས་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་
དན་གྱི་འདུག སང་ཉྱིན་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བྱདེ་དུས་ཞྱིབ་ཕ་འདྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་ནས། འདྱི་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 འདྱིའྱི་དོན་ཚན་ ༤ པར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེབ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན། 
དབེ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ད་ེཚོའང་ཁྱིམས་ལུགས་ད་ེཚ་ོཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་རདེ་ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དརེ་ཕན་ཐགོས་ག་
ཚདོ་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག ན་ནྱིང་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་དང་རོག་ག་མང་པ་ོཆགས་པ་དེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔ་ེམང་
པ་ོབལྟས་ནས་ང་རང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་འདྱི་ཏག་ཏག་མྱིན་པར། གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་དཔ་ེབལྟས་ནས་དཀའ་ངལ་
མང་པ་ོཆགས་བ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེལའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་རྒྱུ་རདེ་འདུག  
 ད་ེནས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐའོ་ིནང་དུ། དྲུག་པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཟརེ་བའྱི་ནང་
དུ། ཤོག་གངས་ ༡༠ པ། ནང་གསེས་ ༥ པའྱི་ནང་དུ་ "དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་" དང། "འོས་བསྡུ་དང་
འདེམས་ལྷན་དྲུང་ཆེ།" ད་ེའད་བྱིས་འདུག དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ད་ལྟའྱི ཆར་དྲུང་ཆེ་ཡོད་མ་རེད། འོས་བསྡུ་ལས་
ཁང་ལ་དྲུང་འཕར་ཞྱིག་གྱི་ཐབོ་ཐང་མ་གཏགོས་ཡོད་མ་རདེ། ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པ་འདྱི་འདེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་དྲུང་ཆ་ེརེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་གནད་འགག་ཆ་ེཤོས་འདྱི། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༥ པ། 
ནང་གསེས་ ༦ པའྱི་ནང་དུ། "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་དག་ེམཚན་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཡོད། བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁོལ་སྐོར་དེ་སྔོན་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་ལས་ལྷག་
བསར་ཞྱིབ་ཞུ་འོས་མ་མཐོང།" ཞེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་འདུག སྔོན་མའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཞུ་འག་ོཡྱི་འདུག ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་དུས། ཚགོས་གཙསོ་ལམ་སྟོན་བྱས་ནས་ཁ་ོརང་
ཚསོ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཆ་ཚང་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེར་ཁད་པར་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཟརེ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བར་སྐབས་ང་ཚོའྱི་དཀའ་རགོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟླ་བ་བཞྱིའྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་
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ཤག་གྱིས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཡདོ་རདེ་ཟེར་བ་དང་གནས་སྟངས་ལྷག་ཡོད་པ་ད།ེ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདྱིར་མ་བྱིས་པ་ད་ེམ་གཟྱིགས་ནས་མ་བྱིས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་གཟྱིགས་
བཞྱིན་དུ་མ་བྱིས་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། འདྱིའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་བྱུང་འདུག་གམ་མྱི་འདུག འདུག་ན་གང་འད་བྱས་ནས་བེད་སདོ་བཏང་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཉྱིས་པ་ད་ེབཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱུར། ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཞུས་
ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་བསར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སྔོན་
རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ། ད་ེབཞྱིན་དནོ་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་
གསེས་ ༥ པ། གནད་དོན་ད་ེཚ་ོབེད་སོད་ལོག་པ་བཏང་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་འདྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་དང་མ་བརྒྱབ་མེད་རེད། ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་ལམ་སྟནོ་ཟརེ་ནའང་འད། ལམ་ཁ་ཞྱིག་བཏོན་ཡོད། འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་
བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ད།ེ གོས་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ལ་ད་ེདུས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲདོ་མཁན་མེད་པའྱི་
གནད་དནོ་གསལ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པའམ་འགེལ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསོ་ཆདོ་ཅྱིག་
མ་འཁདོ་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མར་བསར་བཅོས་གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་སྐབས་སུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་གཏང་གྱི་མ་རདེ་གདའ། ད་
ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱི་ཚརོ་འགེལ་བཤད་མང་པ་ོབརྒྱབ་དང་མ་བརྒྱབ་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་ད་ེ
དུས་སྱི་འཐུས་མེད་རེད། ང་ཚསོ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་རྱིན་པོ་ཆ་ེཕབེས་པ་ནས་
བཟུང་སྟ།ེ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚསེ་ ༨ ཉྱིན་མརོ་བར་བརྒལ་ཚགོས་གཙསོ་དམ་བཅའ་ཕུལ། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 
ཚསེ་ ༡༠ ལ་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་བར་ཐག་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་མེད་པ་ད་ེ
བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བཀའ་འཁོལ་གནང་མཁན་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་བ་འདྱི་ཡོད་མ་རདེ། 
ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྱི་ག་ེཞྱིག་བཏང་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཡྱིག་ལན་ཞུ་ས་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་རེད་དན་གྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་
བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འགོ་དགོས་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༣ པ་
དགོངས་དོན་ལྟར། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་མེད་པར་སོར་གཅྱིག་ཀང་གཏོང་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ཚ་ོ
ཐུགས་ལ་ཡག་པ་ོབཞག་ནས་ལམ་ཁ་ད་ེབཟོས་ན་ཡག་གྱི་རེད། འདྱི་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་རོག་ག་མང་པ་ོདང། གནད་དོན་
མང་པརོ་འགགོ་རེན་འཕད་སྱིད་པ་རདེ། ང་ཚསོ་ཆདེ་དུ་དམྱིགས་ནས་འགོག་རནེ་སྤྲདོ་ཀྱི་མེད་གདའ། ཁེད་རྣམ་པས་འགོག་
རནེ་འཕད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་རདེ་གདའ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་གསརེ་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིདཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་
གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོཟེར་དགོས་སམ་གསུང་བཤད་གཉྱིས་ལ་གཞྱི་
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བཞག་ནས་བསམ་འཆར་འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསར་དུ་མང་པ་ོཞ་ེདག་
ཅྱིག་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་གཙ་ོའདནོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན།  
དང་པ་ོདརེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་མཆོག་ལ་དོགས་འདྱི་ཞུ་རྒྱུར། སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༥༽ བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས། དའེྱི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་གྱི་བསམོས་དརེ་སརོ་ས་ཡ་ ༣༥༤༣་༨༩ གསལ་ཡདོ་རདེ། ད་ལ་ོ
ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུའྱི་སྔོན་རྱིས་འདྱི་ནང་གྱི་རེད། ལོ་སྔོན་མའྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁལོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དང་པ་ོབཀའ་འཁོལ་ཞུས་པརསརོ་ས་ཡ་ ༣༨༣༦་༣༠ རདེ། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༥ རདེ། 
དའེྱི་ཧ་ེབག་ད་ེརྒྱུ་མཚན་གང་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན། ལ་ོསྔོན་མ་ལས་ད་ལྟ་སོར་ས་ཡ་ ༣༨༠༠ ནས་སོར་ས་ཡ་ 
༣༥༠༠ མར་ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག གནས་སྟངས་འདྱི་གང་འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། དོགས་འདྱི་འདྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེག་ནང་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་གཅྱིག་གསུངས་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་སྱི་སམོས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༡ རོགས་དངུལ་ལ་བརྟནེ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དང་བླངས་དཔྱ་ཁལ་
དང་འབུལ་འབབ་གཞན་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༨༡ ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་རེད། སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་
པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ པོའ་ིནང་ལ། དེའྱི་འོག་ནས་རྱིས་པའྱི་ཐྱིག་ཕེང་གསུམ་པའྱི་ནང་ ''མ་འོངས་འགོ་གོན་ཡོངས་རོགས་
གཞན་བརྟནེ་མྱི་དགསོ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དཀའ་བས་མུ་མཐུད་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་
རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། '' ཅེས་གསུངས་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོའྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་
དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་ཐགོ་ཏུ་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། ད་ལྟར་བོད་པ་རང་གྱི་ངསོ་
ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་སང་ལ་མཐུན་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་བརྒྱ་ཆ་ ༨ དང་ཚེག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་
ལས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ཡྱིན་ནའང་། མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་དང་བསམ་
བླ་ོགང་འད་ཞྱིག་གྱི་སང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེ
ཡྱིན་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁོར་ཕོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བལྟས་
ན། ང་ཚ་ོལྟ་བུར་མཚནོ་ན་ཁལ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབྱརོ་ཡོང་འབབ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཁོན་ནས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཚོང་དང་བཟ་ོཚོང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་གསུང་བཤད་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན། དའེྱི་སྐརོ་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་མ་རདེ། གང་ལྟར་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རདེ། 
དེའྱི་སྐོར་ང་ཚོར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བསར་ཞྱིབ་བྱས་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནའང་རེད་མ་བཙུགས་ནའང་རེད། འགོ་
སྟངས་གནས་སྟངས་དེར་ག་ར་ེའད་ཞྱིག་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། རྟ་ལ་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན། གཉའ་ནས་མར་མནན་ནའང་ཆུ་ཡག་
པ་ོཞྱིག་འཐུང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གནས་
སྟངས་ཐགོ་ནས་སྱིར་བཏང་དངུལ་ཁང་ཟརེ་བར་ཁ་ེབཟང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེགཅྱིག་རདེ།  
གཉྱིས་པ་ད་ེལ། ང་ཚ་ོད་རམ་ས་ལ་སེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ། ལྷག་པར་དུ་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༢༠ རྱིང་ལ་བསར་ཞྱིབ་བྱས་ན། 
ད་རམ་ས་ལའྱི་རྱི་རགོ་རགོ་འདྱིའྱི་ནང་ན་འག་ོསོང་ཆ་ེཤོས་ད་ེཔར་སྐྲུན་ལ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། དའེྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་གང་ལ་
གང་འཚམ་རྒྱུས་མངའ་ཆནེ་པ་ོཡང་ཡདོ་རདེ། སྣར་ཐང་པར་ཁང་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་གཏན་ཁལེ་ནས་འབལེ་ཡདོ་ལས་བྱདེ་ད་ེཚའོྱི་
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གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་མྱིན་ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་གསུངས་པར་དའེྱི་ལས་ཀ་བྱས་བཞག་
པའྱི་ཁ་ེབཟང་དང་། ཕར་འག་ོསོང་བཏང་བ་གཉྱིས་དབར་མགོ་ཐུག་མ་ཐུག་གྱི་གནས་སྟངས་གསུངས་པ་ད་ེགསལ་པ་ོརེད། 
སྱིར་བཏང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ལོ་འགའ་ཤས་ཀྱི་སྔོན་ལ་པར་སྐྲུན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཆེན་པོ། 
མཚནོ་མདགོ་ཡོངས་རོགས་སབེ་གཅྱིག་ལ་པར་རྒྱག་ཐུབ་པའྱི་འཕྲུལ་ཆས་སོར་འབུམ་ ༡༡༠ ཞྱིག་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་ནས་
ཉསོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དེའྱི་བེད་སོད་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་མེད་ཐད་ང་ཚའོྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིར་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་
བ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་གྱི་གཏམ་དཔེ་ལ། བུ་ད་ེཔུ་ར་ཡྱིན་པའྱི་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། བུ་དེའང་པུ་ར་
ཡྱིན་དགོས་རེད། པུ་ར་ཟེར་ན་མ་ེམདའ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་རེད། གཙ་ོབ་ོཅ་ལག་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། 
དེའྱི་སང་ལ་མྱི་ཡང་བེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་མཁན་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ས་ོརྒྱག་
ཡོང་དུས། མ་འོངས་པར་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོ
ཡོང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ད་ེགཏན་ཁེལ་ཚར་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་
འག་ོསོང་དེ། ང་ཚོའྱི་གཡས་གཡོན་གཅྱིག་པུ་ནས་རྱིས་ནའང་ཕོན་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འག་ོཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་རང་
ལ་མཚནོ་ན། མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་འབལེ་ཡོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཏང་མོང་བ་དང་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
རེད། གང་ལྟར་ལས་མྱི་ཚད་ལྡན་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁེ་བཟང་ངེས་པར་དུ་ཡོད་པའྱི་སེ་ཚན་ཞྱིག་ཆགས་
དགསོ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཡྱིན།  
ད་ེདང་དེར་མཚོན་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞེ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསྡུ་གསོག་མར་གོད་ཡོང་དུས། ངའྱི་མཐར་
ཐུག་གྱི་དྱི་བ་ད་ེགང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་ཚོའྱི་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ག་རེ་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་རོགས་
དངུལ་ལ་བརྟེན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། ཚུར་ཡོང་འབབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ངས་མཐོང་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་། མ་མཐངོ་པ་ད་ེམ་མཐོང་པ་རདེ་མ་གཏོགས། མེད་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། འདྱི་འད་དང་འདྱི་
འདའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ཀྱི་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས། 
 ད་ེནས་ཁ་སང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་མང་ཤོས་བཤད་བསད་པ་དེ། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་
ཁང་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པའྱི་བྱ་ེབ་ ༢༥ ཐགོ་སེད་ཀ་བསོམས་པའྱི་བྱ་ེབ་ ༣༠ ཟེར་བ་ད་ེརེད། ལ་ོསྔོན་མའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ། 
སྱིར་བཏང་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ད་ལོར་མཚོན་ན་ཡོད་མ་རེད། མདོར་བསྡུས་ནས་
བཤད་ན། མ་འངོས་པར་མྱི་མང་ལ་བུན་གཏོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའགག་གྱི་མ་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱི་ཚགོས་
ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ནས་སུ་ཀྲར་འཚོང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་འད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེདང་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བུན་གཏོང་
འག་ོབཞྱིན་པ་ད་ེའགག་གྱི་མ་རདེ་ཅསེ་ཁ་སང་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བླནོ་གྱིས་ལས་བསམོས་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། 
ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཕག་སལེ་གྱིས་རགས་ཙམ་གསུངས་སོང་། ང་ལའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོས་པ་གཅྱིག་མཚུངས་ཡོད། ངས་
ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུ་གཞག་གྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ད་ེཁེ་མེད་ཀྱི་ང་ོབོར་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་
པའྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་རདེ། ཁ་སང་ང་ཚསོ་ཁྱིམས་ལུགས་འགེལ་བཤད་སང་ནས་མང་པ་ོའཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་
མྱི་མང་གྱི་ནང་ལ་བུན་གཏངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ནང་དུ་སདེ་ཀ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོ ༡ ནང་ཟླ་
བ་གསུམ་དང་ཟླ་བ་དྲུག་ད་ེའདའྱི་ནང་ལ་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་སེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ། ཟླ་རེར་བགོས་ན་
སེད་ཀ་ཆུང་ཆུང་ཞ་ེདག་མ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་ན་འདྱི་ཡང་ཚངོ་ལས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབོར་
འག་ོཡྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་ས་ེཚན་ད་ེནས་ཚངོ་ལས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་པ། མྱི་ལ་བུན་གཏོང་བྱ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེཚ་ོསལེ་ཆགོ་གྱི་
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རེད་དམ་ཆོག་གྱི་མ་རེད། ད་ེཚོའང་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡོད་རེད། ངའྱི་སེམས་ལ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་སབེས་སོང་།  
 ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཐོག་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེརེད་ཅ་ེན། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོའདྱི་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསུང་བཤད་ཟེར་ནའང་འད་འདུག དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་འད་པ་ོརེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞུ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། དཔ་ེབཞག་ན། ཚོགས་ཆུང་
གྱི་རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་བའྱི་ནང་གསེས་ ༤ པ། འདྱིའྱི་ནང་ག་ར་ེའཁོད་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ''ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་
རྱིས་འགོའ་ིནང་ལས་བྱེད་ཀྱི་ག་ཕགོས་ཐ་ོགཞུང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་སྐབས། བལ་ཡུལ་སགོ་ར་" དངུལ་འབོར་ཆུང་ཆུང་རདེ་དེ། 
ཡྱིན་ནའང་། ག་ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། ལས་ད་ོགཅྱིག་གྱི་ག་ཕོགས་ཟླ་གཉྱིས་ཚབ་ཏུ་ལ་ོགཅྱིག་གྱི་དངུལ་འབརོ་གསལ་བ་
ལ་བརྟནེ་ནས་ཟརེ་གྱི་འདུག ང་ཚསོ་ད་ེདག་ལ་རྱིས་བཅོས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཟརེ་བ་རདེ། ད་ེནས་མཐའ་མ་དརེ་ག་ཆ་ད་ེསམོ་
དངུལ་ནང་ལ་ཁེར་བཅུག་པ་རེད་ཟེར་འདུག ང་ོམ་བྱས་ན་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་འགེལ་བཤད་གང་རེད་ཅ་ེན། ལས་བྱེད་ཀྱི་ཟླ་བ་
གཉྱིས་ཀྱི་ག་ཆ་རེད། ངས་བལྟས་ན་དེར་འཕར་མ་ལ་ོགཅྱིག་ཞུས་ཡོད་ན་བཅག་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེར་ཁོད་ཀྱིས་རྱིས་
དང་ཤོག་བུ་བཟ་ོབཅོས་བརྒྱབ་ནས་འཁེར་ ཤོག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཅུག་པ་ད་ེམ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག གང་ལྟར་ངས་སྔོན་རྱིས་
གསུང་བཤད་གཉྱིས་པ་རེད་འདུག་ཟེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡྱིན། ད་ེལས་ལྷག་པའྱི་ཁ་གསལ་པ་ོམང་པ་ོམ་ཞུས་ནའང་ཚང་
མས་མཁནེ་གྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 མཐའ་མ་དེར་ཚིག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་དོན་ཚན་ ༨་༥ ནང་དུ་ "བོད་མྱི་
འབྱརོ་ལྡན་རྱིགས་ནས་འཁསོ་ཞན་ར་ེཕུད་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ལ་རགོས་རམ།" ཞསེ་འཁདོ་འདུག སྱིར་བཏང་སྔནོ་
རྱིས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་ད་ེཚ་ོཡག་པ་ོཞ་ེདག་འདུག ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་
སྟངས་འདྱི་ "འཁསོ་ཞན་" ཟེར་བ་འདྱི་ར་ེལ་ཡར་འབུལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག ང་རང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་བོད་
པའྱི་ཡྱི་ག་ེའབྱི་སྟངས་དེར་ཁད་མཚར་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དཔེ་བཞག་ན། སོབ་མ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རེ་ཕུད་
ཟརེ་དུས། དརེ་ག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འཁསོ་ཞན་གྱི་གནས་སྟངས་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚགི་ "ར་ེཕུད་" ད་ེ
འད་བདེ་སདོ་བཏང་ན། ག་འད་འད་ཞྱིག་ཡོད་ན། དངེ་སང་མྱིའྱི་སེམས་པ་གས་ོབའྱི་ཆདེ་དུ་ཡག་ག་འད་ཞྱིག་ཐགོ་ནས་འཆད་
སྟངས་མང་པ་ོཡོད་རདེ། གཅྱིག་བྱས་ན་ད་ེའད་ཡྱིན་གྱི་རདེ། འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མྱིན།  
འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིམ་པས་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོར་ེརརེ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ལས་དནོ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་སང་ཆུ་ཚདོ་ ༣ པ་
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ནས་ང་ཚོས་ནང་ལས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརེད། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྒན་པ་ཚོས་ཞུས་
སོང། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱིས་དརེ་མསོ་མཐུན་དང་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ངས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་གནད་དོན་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༨་༦། 
"བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་དགནོ་ས་ེཁག་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འག་ོགོན་མངའ་གཞུང་ས་ོས་ོནས་
རོགས་མགོན་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།" ཞེས་གསུངས་འདུག ར་བའྱི་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་འདྱི་
གཅྱིག་མཚུངས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛནི་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྐབས་བབ་ང་རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ཁབ་ཁངོས་ནས་སེབས་པ་
སོང་ཙང། དེར་རྒྱུས་མངའ་ཆ་ེབ་ཡོད་རེད། རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་ནང་དུ་གདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་དང། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གདན་
ས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ་ོརེད། རྒྱུད་གྲྭ་སྟོད་སད་རྣམ་གཉྱིས་དང་ར་སྟོད། རོང་སར་ཆོས་སེ། ད་སའྱི་ཀྱིརྟྱི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་རེད། 
དྭགས་པ་ོབཤད་གྲུབ་གྱིང། འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་གྱི་ནང་དུ་སོབ་གཉེར་བྱེད་པའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་
བོད་པ་གཉྱིས་པ་ོཕན་ཚུན་སྱི་མཐུན་མཉམ་འབལེ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོབསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་གྱི་བེད་སདོ་ཐགོ་
ནས་ང་ཚོའྱི་འཛནི་སོང་གྱིས་ད་ལོར་དགོན་ས་ེཁག་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཚགི་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་སདོ་གཏོང་ཡོང་གྱི་འདུག 
འདྱིས་མ་འོངས་པར་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་པའྱི་སོབ་གཉེར་བའྱི་བར་དུ་བཀའ་མོལ་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ོཕོག་འག་ོརྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་བསྟན་བསད་མེད་འགོ་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་འད་ཞྱིག་སེབ་ཀྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཞ་ེན། ཁ་སང་ལས་བསོམས་སྐབས་སུ་བཀའ་མོལ་གསུང་བའྱི་སྐབས་སུ། སབས་བཅལོ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་རང་
བཙན་ཡོད་མཁན་ཁ་གས་ོཡྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་བ་འད་པ་ོདང། གནས་སྟངས་ད་ེའད་ཡོང་གྱི་འདུག་ག་ཟེར་བ། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
དག་ེརྒན་རྣམ་པར་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེལའང་བསར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོཚང་མ། ཁ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། དམྱིགས་ས་འདྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚོར་དམྱིགས་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་བཙན་བྱལོ་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༢ 
ལ་སེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྔནོ་ལ་རྒན་པ་ཚ་ོཕེབས་ནས་མྱི་ལ་ོ ༦༣ རྱིང་ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་
དང་བོད་པ། དཔེར་ན། ང་ཚོའྱི་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་བཞྱིའྱི་དག་ེཕྲུག་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁོད་དང་ང་ཟེར་
བའྱི་ཚགི་འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེ་སདོ་གཏངོ་གྱི་ཡོད་མ་རདེ།  
 གནད་དནོ་གཉྱིས་པ་ད་ེངས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ངས་གོང་དུ་མཚན་སསོ་པ་ད།ེ རྱི་བ་ོདག་ེལྡན་པའྱི་དགནོ་པའྱི་
ནང་དུ་བཙུན་དགོན་ཡང་ཡོད་རདེ། དརེ་གྲྭ་བཙུན་ཡོང་མཁན་ཚོར་སོབ་ཡོན་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་ཙམ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ 
༡༩༥༩ སྔོན་ལའང་ཡོད་མ་རེད་ལ་བཙན་བྱོལ་ལའང་ཡོད་མ་རེད། བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སོབ་ཡོན་ལེན་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་
ཤེས། དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ད་ེཚསོ་སོབ་ཡོན་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། འདྱི་ཧྱི་མ་ལ་
ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེརྱིང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་
རྱིགས་དང་བོད་པའྱི་བར་དུ་ཚགི་བེད་སོད་གཏངོ་སྟངས་ད་ེཚོར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚསོ་ཀང་དགོངས་པ་བཞེས་དགསོ་
ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་ནས་བརོད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཡོན་སྤྲདོ་མྱི་དགསོ་པའྱི་འག་ོསའམ་སབོས་པ་བྱདེ་
ས་འདྱི་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ད་ེདག་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སོབ་ཡོན་གྱི་འག་ོགོན་འདྱི་མངའ་གཞུང་ས་ོསོར་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་ད་ེགང་འད་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དགོན་པར་སོབ་ཡོན་ཁོན་ནས་སྤྲདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྤྲོད་མྱི་
དགོས་ས་ཞྱིག་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་ང་ཚོའྱི་བར་དུ་ད་ོཕོག་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད། དགོན་སེ་
ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་རང་ཁ་རང་གས་ོརེད། ད་ེཚོའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་གཙོ་ཆེ་
ཤོས་སྦག་སའྱི་བླ་རྒན་རྣམ་པ་ཚ་ོརེད། འདྱིའྱི་རེས་སུ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་མྱི་རྱིགས་ནང་དུའང་ཕྱི་
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རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཆོས་ཚོགས་ཡོད་མཁན་དང་། ཕོགས་གང་སར་ཡོད་རེད། ང་ཚ་ོསྱིད་སྡུག་ཉམས་མོང་རང་རེད་མ་གཏོགས། 
ཁེད་ཚ་ོདང་ང་ཚ་ོཟརེ་བའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་དགངོས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ཚསོ་
དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ལས་མྱི་རྱིགས་དབར་གནས་སྟངས་ཁ་ཕོགས་གཞན་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  ད་ེ
ཡྱིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱིས་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཐ་ེགཏོགས་ཞེ་དག་མ་བྱས་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཁབ་ཁོངས་རེད། ག་ར་ེགནང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞསེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་བྱེད་
མྱི་དགོས་ས་ཚང་མར་ལག་པ་བཅང་བ་ཡྱིན་ན་འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག དེར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  
 གཅྱིག་ད་ེགོང་གྱི་ ༧་༣ རདེ། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་
གསུངས་སོང་། ངས་ཁ་གསལ་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ལས་བསོམས་སུ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ་གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་
ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ལན་གྱི་འཕསོ་སུ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་འདྱི་མྱི་མང་གྱིས་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཆདེ་
དུ་བཏང་བ་རེད་མ་གཏོགས། ཚོང་རྒྱག་ཏུ་བཏང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འཕོས་སོང། ད་ེད་ེབཞྱིན་རེད། ར་དོན་
འཐབ་རོད་དང་། མྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་འཐབ་རོད་རང་གྱི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་སྟོན་རོགས་བྱས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་བོང་གུ་
འདནོ་ནའང་གང་ཡང་ཡདོ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོའདྱིར་རྒྱུ་བཟ་ོབར་ཡངོ་བ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་ངས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མྱི་སེར་
གྱི་གནས་སྟངས་ལ་མ་ཡྱིན་པར་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས། བོད་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དང་གཞྱིས་བྱསེ་མཉམ་འཛམོས་ལ་ར་ེབ་
བྱདེ་མཁན། ར་དནོ་འཐབ་རདོ་ཅྱིག་ལ་ར་ེབ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ལ་དགོས་པ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་
འདུག གང་རེད་ཅ་ེན། ད་རེས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་རྱི་བརྒྱབ་ནས་ལམ་སྟོན་བྱེད་
བསད་མྱིན་འག་ོབསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཆནེ་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོགས་པ་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེདེར་གསལ་བཤད་ཡོད་ན་
དགོས་པ་དག་འག་ོཡྱི་རདེ། ཚངོ་རྒྱག་པར་བཏང་བ་མ་རདེ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆདེ་དུ་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ངས་གནད་དནོ་གསུམ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པ་ོཡར་སེབས་ནས་ཟླ་བ་ ༩ རྱིང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་གགས་
ཅན་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐའ་ེཝན་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁང་ལ་ངས་ཡྱིག་ལན་བཏང་མེད་ཅེས་བར་ལན་སུ་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རདེ། གཅྱིག་
འདྱི་རདེ། གཉྱིས་པ་དརེ། ཨུ་རུ་སུའྱི་གསར་འགྱུར་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་ཡང་སྱིད་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གྱིས་སྐད་ཆ་འཆད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ནས་བོད་པའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་
སེབས་ཚར་རེད། ད་ེནས་བདུན་ཕག་གཉྱིས་གསུམ་ཙམ་གྱི་རེས་སུ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་དུས། ནོར་འདུག་
ཟེར་བ་དང་ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཞྱིག་རེད། གནས་སྟངས་གསུམ་པ་དེ། 
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ག་ོསྐབས་གཅྱིག་འདྱི། རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་གལ་གནད་ཆ་ེས་གཅྱིག་འདྱི། མོན་རྟ་དབང་ཕོགས་ལ་༸གོང་ས་
མཆོག་གདན་དེན་ཞུ་ས་ཨ་ེརག་ལྟ་ཡྱི་ཡོད་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་ཤག་གོང་མ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། བཀའ་ཤག་འདྱིས་འག་ོཁར་མཛད་རྱིམ་ཆ་ཚང་བཟསོ་ནའང་། རསེ་སུ་གསལ་བཤད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བསམ་ཤེས་
བྱས་ནས་ང་འག་ོམེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད། མོན་རྟ་དབང་ཕོགས་ལ་ཕེབས་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བསམ་
ཤེས་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བསམ་ཤེས་རེད་ཟེར་ནས་ངའྱི་དོགས་པ་འདྱི་རེད། འདྱི་མ་ཡྱིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། རྒྱ་གར་
གཞུང་ལ་བསམ་ཤེས་གང་འད་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་མེད་པ། བོད་མྱིའྱི་བཙན་
བྱལོ་ནང་དུ་བླ་ཆེན་དང་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཚ་ོཕེབས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྒྱ་
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གར་གཞུང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་འགྲུབ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བསམ་ཤེས་བྱས་ནས་འགོ་མེད་ཅེས་
གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། ངའྱི་དགོས་པ་ཟ་ས་འདྱི་རདེ།  
 ཚོང་འབེལ་ཕོགས་ནས་དོགས་པ་ཟ་དགོས་རྒྱུ་འདྱི། རྱི་ཕར་ཕོགས་ནས་ལམ་སྟོན་མྱིན་འག་ོཟེར་བ་འདྱི། ང་འད་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་སུ་ཕུགས་རྒྱང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་དེར་སྤྲོ་བ་
ཁངེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སངོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་ཡུན་རྱིང་ན་ལ་ོ ༡༠ རདེ། ཐུང་ན་
ལོ་ ༥ ནས་འགོ་གཞག་རྒྱུ་རེད། ཡོངས་གགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ། ངའྱི་ནང་མྱི་དང་བཟའ་ཟླ་ཁ་ེཎ་ཌར་ཡོད། ང་ཡོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཚར་བ་རེད། ལོག་འག་ོརྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་
གོང་མའྱི་སྱིད་སངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ག་ེཕྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་འག་ོགཞག་རྒྱུ་རདེ། ང་ཚའོྱི་འདྱི་རྒྱུན་གནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་
འདའྱི་ཕུགས་རྒྱང་ཡོད་པའྱི་ལས་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་ནའང་དེར་སྤྲ་ོབ་ཁེངས་ཀྱི་ཡོད། འདྱི་དཔ་ེཡག་པ་ོའདུག་བསམས་
ནས། ས་ོསོའ་ིནང་མྱི་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤ་ཞེན་ཡོད། ད་འདྱི་འད་བྱ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྱི་
ཚགོས་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མ་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དབར་འོས་
བསྡུའྱི་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཐོག་ནས་འཆད་བསད་རེད་བསམས་ནས་ད་ེའདའྱི་ཁ་འགྱུར་བྱེད་མཁན་ཡང་ཡོད་རདེ། ཁད་པར་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ངས་དེབ་ཐེར་ལ་ལྷག་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ས་ོས་ོསྱི་ཟུར་ཆགས་ནས་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་བསད་
པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་རབས་གཞནོ་པ་ཚསོ་ད་ེདུས་ད་ེའད་བྱུང་འདུག་ཟེར་ན། ང་སབོས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ལ་ོ
རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ལ་འཁོད་པའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་འགོད་པ་སེ་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ལ་བསང་གྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། གངས་
ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི། དུས་རབས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚརོ་ཚངོ་ལས་བྱདེ་ས་ཞྱིག་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
རེད། འདྱི་སོ་བརྒྱབ་པ་དང་གཅྱིག་པ་རེད། སོ་བརྒྱབ་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ་ས་ོབརྒྱབ་མེད་ཟེར་སོང་། སོ་བརྒྱབ་མེད་ན་
དརེ་དཔལ་འབྱོར་མཐུད་མཁན་ད་ེཚོར་ཉེན་བར་བཏང་ཟྱིན་པ་རེད། ལ་ོ ༣ ནང་ཁེད་རང་ཚོས་མ་བྱས་ན། མ་རག་ན་ག་ར་ེ
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་འཐནེ་ཚར་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་དངུལ་འབོར་མང་བའྱི་ས་ེཚན་ད་ེཚ་ོལྷག་བསད་འདུག ཁ་
སང་ད་ེརྱིང་དུས་ཚདོ་ཡོད་དུས་བསར་ཞྱིབ་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེཚོའྱི་གས་ཀྱིས་འགོག་རནེ་བཟསོ་ཚར་བ་རེད། ཚངོ་གྱི་རྱིགས་
ཅན་དང་དངུལ་ཁང་གྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་ཡྱིད་ཆེས་འཕེལ་བཅུག་ནས། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་
ཡྱིད་ཆེས་བྱས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དརེ་འཛུལ་བཞུགས་བྱདེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་མ་གཏོགས། དབུ་ལ་སདོ་མཁན་འདྱིས་ཞེད་སྣང་
བསྐུལ་ན་ཡོང་གྱི་མ་རདེ།  
གནས་སྟངས་གཉྱིས་པ་ད་ེསྣར་ཐང་དཔར་ཁང་རེད། ངས་རྱི་ཕར་ཁ་ལ་དོགས་པ་འདུག་ཟེར་བ་འདྱི་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་ལ་སྔོན་དཀའ་ངལ་ཞེ་དག་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད་དེ། བསར་བཟ་ོབྱེད་ཐུབ་ཡོད་རེད། སྣར་ཐང་བཀའ་
འགྱུར་ཟེར་བ་ཆ་ཚང་ཡོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་འདྱི་ཚོང་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་ཁུངས་མ་རག་ནའང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་སུས་ང་ོསྲུང་བྱེད་
ཀྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤྱིས་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་རདེ། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་སོར་འབུམ་ ༡༡༠ སྤྲད་ནས་འཕྲུལ་ཆས་འདྱི་འད་
ཞྱིག་ཉོས་ནས་འདྱིར་བཞག་ཡོད་རེད། འདྱི་རེས་མ་སུ་ལ་བཙོང་རྒྱུ་རེད། འདྱི་བྱེད་དུས་ང་ཚ་ོམྱི་ ༤༥ འོས་བསྡུ་བྱེད་པའྱི་
སྐབས་སུ་རྒྱབ་སོར་སུ་ལ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། མ་འོངས་ཁ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རོག་སྒྲྱིལ་ནས་སྤུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
རདེ། ང་ཚ་ོའཆད་མཁན་ཚ་ོནས་ཡྱིན་ནའང་འསོ་བསྡུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཚརོ་བ་འཁེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྣར་ཐང་དཔར་
ཁང་ས་ོརྒྱག་དུས་རྣམ་པ་ཚ་ོལའང་ཚརོ་བ་སབེས་ཡོད་ཀྱི་རདེ་དན་གྱི་འདུག འསོ་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སུར་རྒྱབ་སརོ་ཡོད་མྱིན་
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ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚོར་ཡོད་ཀྱི་རེད་སམ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ལས་ཤོག་གཙོས་པའྱི་དེབ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་
འདོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ས་ོརྒྱག་འག་ོཡྱི་ཡོད་རེད། མྱི་གཞན་པར་སྤྲོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དཔརེ་ན། ངས་
དཔ་ེམཚནོ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རདེ། ས་རཱ་མཐ་ོསོབ་ཀྱི་འཁྱིས་སུ་མྱི་སེར་གྱི་དཔར་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་
རེད། ད་ེའདའྱི་ཡག་པ་ོརྒྱུག་བསད་ཡོད་རེད། ད་ཤོད་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གྱི་རེད། དཔར་ཁང་ད་ེཚོའྱི་གས་ལ་ོར་ེནས་ལོ་
རེར་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པར་སེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་སེབས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེའད་
ཡྱིན་དུས་ཚོང་ལས་ཀྱི་དོན་དག་མ་རདེ། རྱི་ཕར་རྒྱབ་ཀྱི་ང་ོས་ོསྲུང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་སྣར་ཐང་དཔར་
ཁང་འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་སངོ། དརེ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞྱི་ནང་ནས་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོའྱི་སོབ་སོང་བྱེད་ས་དང་ཉམས་མོང་གསོག་ས་ཡག་ཤོས་དེ། 
བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་བྱེད་ས་ད་ེརདེ། ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་ཚསོ་ལ་ོ ༡ ཙམ་གྱི་དུས་
ཡུན་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ས་ད་ེརདེ། ད་ེཡང་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་བ་རདེ། འདྱི་ཡང་དམྱིགས་ཡུལ་ངསེ་ཅན་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོབརྒྱབ་
པ་རདེ། གནད་དོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནད་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་བྱས་སོང་ལ། ཚོང་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་
པ་ོཞྱིག་ས་ོབརྒྱབ་སངོ། དནོ་དམ་པའྱི་ར་དནོ་འཐབ་རདོ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་འདྱིར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། 
འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སུར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད། འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ ༥ རེས་སུ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་
མང་ཆ་ེབ་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཡྱིན་ནའང་འདྱིར་ཚགི་སན་པ་ོབྱིས་ཡོད་རེད། རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་བྱེད་
ཀྱི་ཡྱིན། ཐབས་ཤེས་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ལམ་ཁའྱི་འཁྱིས་སུ་ལག་པ་བསངས་ནས་བསད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། 
དངུལ་ཡོང་སའམ་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱ་རྒྱུའྱི་ལམ་ཡོངས་རོགས་ས་ོབརྒྱབ་ཚར་རདེ། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ཚང་མས་
དགངོས་པ་བཞེས་རགོས་གནང། མ་འོངས་པར་ང་ཚརོ་འགདོ་པ་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་དཔ་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། ད་ེམྱིན་སེར་གྱི་གནད་
དོན་གང་ཡང་མྱིན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང་དང། འཐབ་རོད་ཀྱི་ཕུགས་རྒྱང། གཞྱིས་བཞུགས་བོད་མྱིས་སྒྲྱིག་འཛུགས་
འདྱིར་ར་ེབ་བཅངས་པ་ནང་བཞྱིན་འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚ་ོགང་འད་ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་དོགས་པ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་དང། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོ་དང་
འབེལ་ནས། ངས་འདྱི་གཉྱིས་ལོགས་ཀར་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕར་ཚུར་བསེས་ནས་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ད་ལྟ་སྔོན་རྱིས་གཏམ་
བཤད་ཀྱི་ཤོག་གངས་ IV པ་ད་ེཡྱིན། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆ་ཚང་ཞུས་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་ནའང་། 
གཙ་ོབ་ོང་ཚོས་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ནས་འག་ོདགོས་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌་་༢༠༢༢ འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་འཆར་འབུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱིའྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེམ་འཁྲུག་པ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་སྔོན་ལོའ་ིའཆར་རྱིས་དང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གཉྱིས་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དེར་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབགངས་ནས་བཤད་ཚར་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་
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དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱི་འད་བ་གཅྱིག་ད།ེ ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་རདེ། 
བཀའ་ཤག་དང་མྱི་འད་བ་དེ། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་འདྱི། འདྱི་གང་ནས་བལྟས་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་
ནས་སྤྲད་ཡོད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔརེ་ན། འདྱིར་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་ཟུར་བཀལོ་མ་དངུལ་ནང་དུ། ད་ལྟའྱི་བཀའ་
ཤག་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གཉྱིས་ཀང་འད་ཡྱི་མྱི་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ག་ར་ེ
བྱིས་འདུག་ཟེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོ་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༣༌༥༩ བྱིས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ 
༨༠༠༌༧༡ བྱིས་འདུག ད་ེདང་རྱིགས་མཚུངས་པའྱི་ཡོངས་སུ་རགོས་པར་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་འདྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༌༡༩ དང་། སོར་ས་ཡ་ ༢༧༨༌༣༤། སོར་ས་ཡ་ ༢༨༤༌༦༠། སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤༌༩༧། སོར་ས་
ཡ་ ༣༠༡༌༩༧ ཟེར་བ་ད་ེཚ་ོགོང་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པས་ངས་བསར་ཟློས་བྱེད་ཀྱི་མྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོཡོངས་སུ་རོགས་པ་
མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ར་འཛིན་བྱདེ་དགོས་ན་ངསེ་པར་དུ་འདྱི་༼བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས། ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢༽བྱདེ་
དགོས་རེད། འདྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཚར་རེད། འཆར་འབུལ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། འདྱི་གཞྱིར་
བཞག་ནས་འག་ོདགོས་རེད་མ་གཏོགས། དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ར་ེསྤྲད་པ་དེར་འག་ོརྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
འདྱིའྱི་ཐད་ངས་ཞ་ེདག་བསར་ཟླསོ་བྱདེ་ཀྱི་མྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ V པའྱི་ནང་དུ། "དགོས་དངུལ་འདྱི་དག་རྱིས་ལ་ོ" ཟེར་བ་དེ། སྱིར་བཏང་འདྱིར་ད་ལ་ོཏོག་
ཙམ་ཆག་ཡང་ཞུས་ཡོད། སྔོན་མའྱི་འཆར་འབུལ་མ་གཏོགས་ད་ལོར་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ "སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་ར་དང། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང། ནང་སྱིད་བཅས་ཀྱི་བུན་གཏོང་ལས་གཞྱི་" ད་ེཚ་ོཚང་མ་མར་
འཐེན་ཡོད། སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨་༥ འདྱི་ཕོགས་བསོམས་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ནས་འཐེན་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག 
ཡྱིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གངོ་མས་སརོ་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༡༤ ད་ེའདྱིའྱི་ནང་དུ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་རྱིས་མདེ། ཚུད་མེད་ཅསེ་གསུངས་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཆག་ཡང་ཡྱིན་མདོག་མདོག་ཅྱིག་བཤད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་ནང་དུ་སོར་ (Crore) ༣༠༠ མ་གཏོགས་བྱིས་མྱི་འདུག སྐབས་གངོ་མའྱི་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༠༌༡༤ ཡོད་རདེ། འདྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་མྱི་འདུག་ལ། འཆར་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོ
ནང་དུའང་མྱི་འདུག སོར་ ༡,༤༠,༠༠༠ ད་ེག་པར་ཕྱིན་པ་རདེ། ག་པར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་ཡདོ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་བཀའ་ཤག་གོང་མས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ཐམ་པ་བཞག་
ཡོད་པ་རདེ། སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱིས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ བཞག་པ་ད་ེད་ལྟའྱི་གཏམ་བཤད་ནང་དུའང་མྱི་
འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་དུའང་བྱིས་མྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠ ད་ེག་པར་
ཕྱིན་པ་རདེ།  
 ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ VII པའྱི་ནང་དུ་ ༧་༣ ད་ེརེད། སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན། ད་ེསྔ་
ཡང་མང་པ་ོཞུས་མོང་། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་མང་པསོ་གསུངས་སོང། ངས་ཀང་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་དཔར་ཁང་ཞྱིག་རེད། འདྱི་སོ་རྒྱག་མྱི་དགོས་ན་ལྷ་རབ་རེད། སོ་རྒྱག་དགོས་བྱུང་ན་ངེས་པར་དུ་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་
རྒྱག་སྟངས་དང་གནས་སྟངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཆད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོར་
འབུམ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་ནས་འཕྲུལ་ཆས་ཉོས་བཞག་ཡོད་རདེ། ག་ོཐསོ་ལ་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་དུ་ཧ་ལམ་འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་པར་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཡོད་མ་རདེ་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་འག་ོསོང་བཏང་ཚར་བ་
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ད་ེཧབོ་ད་ེཁ་ལ་ས་ོརྒྱག་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ག་ར་ེཆགས་པ་རེད། ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ་འདྱི་ག་ར་ེབྱས་ནས་མཇུག་
བསྡུས་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་དགོས་རདེ།  
ཤོག་གངས་ VII རང་གྱི་ནང་དུ་ ༧་༦། སྱིར་བཏང་སྔོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ད་ལོར་དམྱིགས་བསལ་ལས་བྱེད་བསྐ་ོརྒྱུ་
མྱིན་ཟེར་ནས་སྐད་གསང་མཐནོ་པོའ་ིས་ོནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གསུངས་སོང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ལྟ་ཡོང་དུས་ཟུང་
དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ་རདེ་འདུག འདྱི་དམྱིགས་བསལ་རདེ་དམ་མ་རདེ། དརེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འག་ོབར་ཡྱིག་ཚད་
ཀང་གཏོང་མྱི་དགོས་པ། ས་ོསོས་མཛུབ་མ་ོགར་སྟོན་བྱདེ་ཆགོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ག་པར་ཐུག་པ་རདེ། ཁ་སང་སྐབས་
བཅུ་བདུན་གྱི་གོས་ཚགོས་དང་པོའ་ིནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་ཚ་ོངས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བསྐ་ོགཞག་བྱེད་མྱི་དགོས་པར་གཙ་ོ
འདོན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཟེར་མེད་ནའང་དམྱིགས་བསལ་ང་ོབོའ་ི
ཐགོ་ནས། ཟུང་དྲུང་གྱི་གནས་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དོན་གཅོད་ཁག་ལ་ལས་བྱདེ་བསྐ་ོརྒྱུ་བྱས་བཞག་འདུག གནད་དོན་འདྱི་ཚ་ོ
ག་པར་ཐུག་ཡོད་རདེ།  
ད་ེབཞྱིན་ ༧་༧ ནང་དུ། "བོད་པ་སུད་ཚངོ་བ་མྱི་ཚང་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བས་" ཟརེ་འདུག སྱིར་བཏང་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་གངས་
ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་བུ་ལོན་གཡར་རྒྱུ་དང་མང་པ་ོཞྱིག་ཞུས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། བུན་གཡར་ད་ེཚ་ོགཙ་ོབ་ོགངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་སྐབས་ད་ེ
དུས་ང་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ད་ེཚ་ོཉན་རྒྱུ་བྱུང། འདྱིའྱི་ནང་དུ་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་སྱིར་བཏང་མ་ར་བཙུགས་པར་བྱས་པ་ལ་ (Crore) ༢༠༠ རེད། འདྱི་བདནེ་པ་རེད། སྱིར་བཏང་
འདྱིར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (SARD) ནང་དུ་ (Crore) ༣༠ ལྷག་ཙམ་
ཞྱིག་ཡོད་རེད། འདྱི་ཚུར་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཁ་བསྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེཁ་བསྒྱུར་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་གངས་ལངོས་
དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ག་རེ་བྱས་ནས་སོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། འོ་ན། ད་ལྟ་ (SARD) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ 
(Crore) ༣༠ ཐམ་པ་ད་ེའགོ་སོང་ག་པར་གཏང་རྒྱུ་རེད། མ་འོངས་པར་ག་པར་གཏོང་འཆར་ཡོད། ད་ེཚ་ོཁ་གསལ་པ་ོར་
ནས་མྱི་འདུག ད་ེཚརོ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ཁ་ེམེད་ཀྱི་ཚོགས་པ་འདྱི། སྱིར་བཏང་ཁ་ེཡོད་ད་ེཁ་ེམེད་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་
གཞྱི་ད་ེཞ་ེདག་ཅྱིག་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག་སྟེ། སྔོན་མ་ཁྱིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ལ་དེང་སང་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་
མང་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཁྱིམས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཁྱིམས་དང་
མཐུན་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལོ་མང་རྱིང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དེབ་སེལ་བྱས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་རྱིམ་པས་སན་ཞུ་
བརྒྱབ་ནས་དེབ་སེལ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་འདྱི་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་
རེད། ཡང་ན། ཨ་རྱིར་ཞུ་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པ་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་
བཏང་གངས་ལངོས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞ་ེདག་བཤད་རྒྱུ་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་
ད་ེརྱིང་རགས་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་བཞག་ཡོད། (SARD) ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ (Crore) ༣༠ ཐགོ་ད་བར་གངེ་སོང་བྱུང་མ་སོང། 
ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལའང་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས། གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ཤོག་གངས་ VIII ནང་དུ་ ༧་༩། འདྱི་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། དངུལ་གྱི་འཛའྱི་སྐོར་འདྱི་རེད། 
འདྱི་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་རདེ། དངུལ་གྱི་འཛའ་ཟེར་དུ་སྔ་དགངོ་བར་ལ་ཁད་པར་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་ད་ལྟ་ནས་གཏན་
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འབེབས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དངུལ་གྱི་འཛའ་མཐ་ོལོད་དེ། སྱིར་བཏང་ངས་དངུལ་གྱི་ཚོང་
རྒྱག་མ་མོང་སྟ།ེ འཛའ་ཐང་ད་ེསྔ་དགོང་བར་ལ་མཐ་ོདམའྱི་ཁད་པར་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ད་ལྟ་ནས་གཏན་འབེབས་ར་
བ་ཉྱིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚསོ་གཏན་འབེབས་བྱས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་དངུལ་ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་འཛའ་འདྱི་ལ་མ་གཏོགས་དགོས་ཀྱི་མེད། འཛའ་ཐང་འཕར་ཡོད་ན། ལྷག་མ་ད་ེག་པར་
འག་ོགཞྱི་རདེ། ག་པར་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རདེ། འ་ོད་ེཚརོ་གསལ་བཤད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོརེད་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ VIII ནང་དུ་ ༨༽ "མ་འོངས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག" ཟརེ་བ་ད་ེ
རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་མ་འོངས་པའྱི་ཐབས་ལམ་དེར་ཡོངས་ཁབ་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཐམ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་
ཡོད་ཟརེ་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་མ་འངོས་པར་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཐབས་ཤེས་བྱདེ་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་
འཚོལ་ཐུབ་པར་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཚུར་ཡོང་རྒྱུ་འདྱི་ "བོད་མྱི་རང་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་" ཟརེ་ཡོད་
པ་རེད། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེལ་ོ ༥ རྱིང་མ་ཕུལ་ན་ས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ཧ་ལམ་མ་སོང་ན་ར་བ་ཉྱིད་
ནས་བཟསོ་མྱི་ཆགོ་པ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡོང་འབབ་གཅྱིག་འདྱི་རེད། ཡོང་འབབ་འདྱི་ས་ོརྒྱག་གབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རོགས་ཚོགས་གང་ནས་
འཚོལ་གྱི་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་རགོས་ཚོགས་ག་པར་བརྟནེ་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིར་ལྟ་དུས་མ་འངོས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་
གདེང་ཚོད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཤད་འདུག བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཚུར་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་
བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རགོས་དངུལ་ཡངོ་ས་གཉྱིས་བཤད་ཡདོ་པ་རདེ། གཅྱིག་འདྱི་ང་ཚའོྱི་དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེརདེ། གཉྱིས་པ་རགོས་ཚགོས་ད་ེཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ལ་ོ ༥ ཡྱི་ནང་དུ་མ་
ཕུལ་ན་ས་ོབརྒྱབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་ཚའོྱི་གནས་བབ་ག་པར་ཆགས་ཡོད་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
ད་ེཡྱིན་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་ལ་ལས་གཞྱིའྱི་མ་ར་སོར་ས་ཡ་ 
༥༠ བཞག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགང་དུའང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དརེ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་རགོས་གནང།  
 ཤོག་གངས་ IX ནང་དུ་ ༨་༦ ད་ེརེད། གོང་དུ་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་ཚར་སོང། བཙན་བྱོལ་དུ་སེབས་པའྱི་དགོན་ས་ེ
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་མྱི་རྱིགས་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་རྱིགས་རེད། མྱི་
རྱིགས་ཅྱི་འད་ཞྱིག་དགནོ་པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ན། སོབ་ཡོན་གཅྱིག་ཀང་སྤྲདོ་དགོས་མ་རེད། འདྱིར་དགོན་པར་ཁ་གཡར་ནས་
སོབ་ཡོན་རུག་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། སོབ་ཡོན་སྤྲོད་མྱི་དགོས་པ་མ་ཟད་གྲྭ་པ་ཚརོ་མཐུན་རེན་མར་སོར་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་གྲྭ་པ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ན། འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རནེ་སོར་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་དུང་ན་ཚ་བྱུང་ན་སན་
རྱིན་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་དགོན་པས་གཏངོ་གྱི་ཡོད་རདེ། འདྱིར་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་ལ་སོབ་ཡོན་འཚལོ་གྱི་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ག་
ར་ེཟརེ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་འདྱིའྱི་ཆ་ནས་ངས་ད་ོསྣང་བྱདེ་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། སྱིད་སངོ་མ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སོབ་རདེ། སྱིད་སངོ་ཆགས་ཟྱིན་པའྱི་བཀའ་སོབ་རདེ། ཉ་ེཆར་ཉྱི་མ་
གཉྱིས་ཀྱི་སྔོན་གྱི་བཀའ་སོབ་རེད། ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་ནང་དུ་གྲྭ་པ་བླ་མ་ལ་ཏོག་ཙམ་སང་ཟུག་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་བྱེད་སོད་
ཀྱི་འདུག གདན་ས་ཁག་གྱི་གྲྭ་པ་ཚ་ོགཅྱིག་རེད་གཉྱིས་རེད་ཟེར་ནས། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་སོབ་དཔོན་ད་ེཚ་ོགདན་ས་
ཁག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོགང་ཡང་མྱི་ཤེས་མཁན་རེད། ཉ་ེཆར་ད་ེའད་གསུངས་བསད་པ་རེད། ད་ག་ར་ེཟེར་ཀྱི་ཡོད་
རེད། ང་ལ་སོབས་པ་ཆེན་པ་ོཞ་ེདག་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གྲྭ་པ་བླ་མས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཐོག་ཏུ་སྣ་ེཁྱིད་ནས་སེབས་
ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང། ཁད་པར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་དགནོ་ས་ེཁག་ནང་དུ་སོབ་ཡནོ་རུག་
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དགོས་ཀྱི་འདུག་མདོག་མདོག་དུས་ནམ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་
དང་འབལེ་བ་ཡྱིན།  
ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། སྐར་མ་ ༡༠ ཚར་སོང།༽ ད་ེནས་ཡང་བསར་ཐ་ོསནོ་རགོས་གནང།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སྒྲནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣། དཔལ་འབྱོར་
བཀའ་བླནོ་མཆགོ་གྱི་གཏམ་བཤད་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བླང་པར། ཤོག་གངས་ VII པའྱི་ ༧་༦། འདྱིའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་
རདེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་དནོ་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་རྒྱབ་སརོ་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཡོང་ཆདེ། དནོ་གཅདོ་རྣམས་ཀྱི་
ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕན་བུ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས། ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཞྱིག་ལས་བྱེད་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེངས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་ཨ་ེཡོད་ན་དན་གྱི་འདུག དརེ་འགལེ་བཤད་ག་ར་ེབརྒྱབ་ཡདོ་རདེ་ཅ་ེན། དནོ་
གཅོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བོད་མྱི་དང་བོད་རྱིགས་ཚགོས་པ་ཁག་གྱི་དུས་ཆེན་ཁག་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། ཟུང་
དྲུང་གཅྱིག་བསྐ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དོན་གཅོད་ཁག་གྱིས་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་བོད་མྱི་དང་་བོད་རྱིགས་
ཚོགས་པ་ཁག་གཅྱིག་པུར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་ཨེ་ཡྱིན་ན་དན་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་དེར་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
ཞྱིག་མ་རེད། གལ་སྱིད་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དོན་དྱིལ་བསྒྲགས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་
ཐུབ་ཀྱི་རེད་དན་གྱི་འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ནང་དུ་ཡོད་ཙང་ཟུང་དྲུང་ད་ེདམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོ
ཡདོ་པ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེམ་ཟད་ ༩༽ མཐའ་བསོམས་ཀྱི་ ༩་༡ ནང་དུ་བསྱི་ཚགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསུངས་ཡོད་པ་
རདེ། བསྱི་ཚགས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆ་ེས་ནས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དན་གྱི་འདུག ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ལས་བྱདེ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། 
འག་ོསོང་ཆེན་པ་ོག་ཚོད་འག་ོཡྱི་ཡོད་མེད་མཁེན་གྱི་རེད་བ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚ་ོདགོས་གལ་མ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཆ་རནེ་བཞག་ནས་བཏང་གནང་བ་ཡྱིན་ན། ད་ེནས་བསྱི་ཚགས་ལ་གནདོ་སནོ་ཆནེ་པ་ོའག་ོཡྱི་རདེ། ཤོག་
བུ་ཙག་ཙགི་ད་ེའད་བསྱི་ཚགས་བྱས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གནད་དནོ་ཆ་ེས་ནས་བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་
འདུག ད་ེའད་སོང་ཙང་འདྱི་དགོས་རྒྱུ་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག དོན་གཅོད་ཁང་ནས་བོད་དོན་དྱིལ་བསྒྲགས་ཐོག་ལས་ཀ་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན་མ་ཁམོ་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ལས་ཀ་མ་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བྱདེ་ ༡༠ ཡོད་ནའང་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ༧་༧ ནང་ལ་ "བོད་པ་སུད་ཚོང་བ་མྱི་ཚང་ ༤༠༠༠ བརྒལ་བས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༢༥༠ ལྷག་
གྱི་ནང་ཚངོ་གཉརེ་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ལ་ོབསྟར་ཆགས་སུ་ཁོམ་སའྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་མུས་ལ་རགོས་སརོ་ཆདེ་རྒྱ་གར་
དབུས་ས་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་ཞུ་དགོས་སྟབས་ལྡྱི་ལྱིར་རྟེན་གཞྱི་བྱས་པའྱི་འཕགས་བོད་འབེལ་
མཐུད་ལས་ཁང་དུ་ལས་བྱེད་གཉྱིས་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་" ཞེས་པར་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་གྱི་འདུག ཡག་པོ་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་
ནའང་། ལས་བྱེད་གཉྱིས་ནས་ས་གནས་ཁག་ ༢༥༠ ལ་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེཚོར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བ་
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དང་རོགས་རམ་བྱེད་ཐུབ་པར་གདེང་ཚོད་དང་འཆར་གཞྱི་གང་འད་ཞྱིག་ཡོད་རེད། གལ་སྱིད་ད་ེའད་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ལས་འཆར་སྒྲྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ལྡྱི་ལྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་མྱིན་པར་ས་གནས་ཁག་ ༢༥༠ ཡྱི་སུད་ཚོང་ཁག་ལ་མཐུན་འགྱུར་
སོར་དགོས་པ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། དཔ་ེབཞག་ན། ལ་ོལྟར་སུད་ཚངོ་ཁག་ད་ེཚ་ོལ་ས་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་ས་ོབྱདེ་
དགོས་པ། ད་ལོ་ས་ཆ་འདྱིར་ཁོམ་བཀྲམ་པ་ཡྱིན་ན་རེས་མ་ལོར་གནས་ས་ོབྱེད་དགོས་པ་ད་ེའདའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཡོད་
རེད། ད་ེཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལས་བྱེད་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁག་ ༢༥༠ ལ་ཁབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མ་གཏོགས། ལྡྱི་ལྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་ད་ེཚ་ོལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་
ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རདེ། དརེ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ༧་༡༡ "ལས་བྱེད་བྱྱིངས་ལ་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་ཞུས་ཟྱིན་པས་ཕྱི་དྱིལ་ཁབ་ཁོངས་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
དནོ་གཅོད་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམས་ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་ཀང་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་འཆར་ལོའ་ིནང་ག་ཕོགས་སར་ཆའྱི་སམོ་
དངུལ་ཞྱིག་དངུལ་སྔོན་རྱིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད།" ཞེས་པ་འདྱི་ངས་མགོ་མཇུག་ཏོག་ཙམ་ནོར་མྱིན་འགོ་དན་གྱི་
འདུག དང་པ་ོཞྱིབ་འཇུག་གནང་། ད་ེནས་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ན། སྔོན་རྱིས་ནང་འཆར་འབུལ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་ག་
མྱིན་འག།ོ ད་ལྟ་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱི་ཡང་མ་བྱེད་པར་སམོ་དངུལ་ལ་འཁེར་ཡོད་གསུང་གྱི་ཡོད་རདེ། འཆར་གཞྱི་འཁུར་བ་ད་ེཏག་
ཏག་ཅྱིག་བསད་མྱི་འདུག་དན་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དརེ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག  
 ད་ེནས་ ༨༽ མ་འོངས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག ཅེས་པ་ད་ེརེད། སྱིར་བཏང་རང་ཁ་རང་
གས་ོཟེར་བའྱི་དནོ་དག་ང་ོམ་དེ། རང་ས་ོསོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། རང་ས་ོསོས་འཐབ་རདོ་བྱས་ནས་ས་ོསོའ་ིརྐང་པར་
ས་ོས་ོལང་ཐུབ་པའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོཡྱིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་འད་ཡོང་གྱི་
མེད་པ་ཡྱིན་ས་རེད། ཁག་ཡང་མེད་པ་ཡྱིན་ས་རདེ། སྱིར་བཏང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱས་པ་ལ་མར་མཐུན་
འགྱུར་ཞྱིག་མ་སར་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རང་སོ་སོའ་ིརྐང་པ་ལ་ལང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་གསལ་པ་ོརེད། ད་ེངས་ཧ་གོ་
ཡྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། བོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རགོས་པ་བྱ་་རྒྱུ་
ད་ེརང་ཁ་རང་གས་ོཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་འག་ོབསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། 
༨་༡། "མ་འངོས་འག་ོགོན་ཡོངས་རོགས་གཞན་བརྟནེ་མྱི་དགོས་པ་བཟ་ོརྒྱུ་དཀའ་བས་མུ་མཐུད་རོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་
བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པར་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།" ཅེས་
གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ༨་༣ ནང་དུ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ནང་ཆསོ་ཚོགས་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་ཁངོས་ནས་དཔལ་
འབྱོར་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོར་རོགས་སོར་ཞུས་ནས། རྒས་གས་ོཁང་ལྟ་བུ་ལ་ཕན་རོགས་གནང་ཐུབ་ན་རང་ཁ་རང་གསོ་
ཡོང་བར་ཕན་རླབས་ཡོང་ངསེ་ཅསེ་གསུངས་ཡདོ་པ་རདེ། རྒས་གས་ོཁང་ལྟ་བུ་ལ་རགོས་པ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་
གས་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། རྒས་གས་ོཁང་ད་ེཚ་ོལ་རགོས་པ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཁ་ོརང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱེད་པར་ག་ར་ེབྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་འདྱིར་འཁོད་པ་ད་ེ
ལྡགོ་ཕོགས་འད་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་གཞོན་སེས་ཚ་ོལ་རགོས་རམ་བཙལ་ནས་འཆར་གཞྱི་བཀདོ་ནས་ལས་
ཀ་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གས་ོབྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་བ། རྒས་གས་ོཁང་ལྟ་བུ་ད་ེའད་ལ་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོཚསོ་རང་
ཁ་རང་གསའོ་ིལས་གཞྱི་ག་ར་ེསལེ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ༨་༥ "བོད་མྱི་འབྱརོ་ལྡན་རྱིགས་ནས་འཁསོ་ཞན་ར་ེཕུད་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སོབ་ཡོན་ལ་རགོས་རམ། ཡང་
ན་དངུལ་བུན་གཏོང་བ། ཡང་ན་མང་ཚོགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་གཞྱི་སེལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ།" ཞེས་གསལ་
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འདུག སྱིར་བཏང་རེ་ཕུད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོལ་སོབ་ཡོན་གྱི་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། གནད་འགག་ཆེན་པོར་
བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་ཚོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་སོར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་དེས་འདང་
གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ས་ོསོའ་ིསོབ་ཡནོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ཟུར་གྱི་འག་ོསོང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འདང་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་
བུན་གཡར་གཏང་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེགཏོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མ་འངོས་པར་ས་ོསོས་ལས་ཀ་བྱས་ནས། ཚུར་
སོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དེར་རང་ཁ་རང་གས་ོལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ལྟར་ཤོག་བུ་
དཀར་པའོ་ིཐགོ་བྱིས་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དརེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེནས་ ༨་༦། "བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་དང་དགོན་ས་ེཁག་ནང་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཁག་གྱི་སོབ་ཡོན་འག་ོགོན་
མངའ་གཞུང་སོ་སོ་ནས་རོགས་མགོན་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡྱིན།" ཞེས་གསལ་འདུག ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འགོ་བརོད་ "མ་
འངོས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཁག" ཟརེ་བ་ད་ེདང་འདྱི་གཉྱིས་རྦད་ད་ེལྡགོ་ཕགོས་རདེ་འདུག གང་རདེ་
ཟརེ་ན། མངའ་གཞུང་ལ་རོགས་སོར་བཙལ་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གས་ོགང་འད་ཆགས་ཀྱི་རེད། ས་ོསོའ་ིག་ོབ་ལེན་སྟངས་
ད།ེ བོད་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བོད་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གས་ོཡྱིན་པ། ང་ཚོའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་འདྱི་འདའྱི་ངསོ་འཛནི་བྱས་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། མངའ་གཞུང་ལ་ཡར་
ཞུས་ནས་རགོས་པ་བཙལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད།ེ འག་ོབརོད་དང་འོག་ལ་གསལ་བ་ད་ེགཉྱིས་རྦད་ད་ེལྡོག་ཕོགས་རདེ་འདུག ད་ེ
ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡྱི་ག་ེའབྱི་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་དན་པ་ཆ་ཚང་མ་བྱིས་པས་འག་ོབརོད་ཀྱི་
འགོ་ལ་གང་བྱི་དགསོ་ཡདོ་མདེ་བསམ་བླ་ོགཏོང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 གལ་ཆ་ེཤོས་ཅྱིག་ད་ེབསྱི་ཚགས་སྐརོ་རདེ། བསྱི་ཚགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་། གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་
གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ཙ་ག་ེཙིག་ག་ེགཅྱིག་པུ་ལ་བསྱི་ཚགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནད་འགག་ཆ་ེས་ནས། ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ལས་བྱེད་མྱི་དགོས་སར་བསྐ་ོགཞག་བྱ་རྒྱུ། ད་ེའད་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་
འདུག ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
རསེ་སུ་སྔནོ་རྱིས་ཐགོ་རྱིམ་པས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤེས་ཨ་ཀྲོང་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ཨ་ཀྲངོ་རྱིན་ཆནེ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་རེས་ལག་པ་ཞྱིག་བརངས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་འཆད་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གོང་དུ་རྣམ་པ་
ཚསོ་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དའེྱི་ནང་གྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྱིན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིནང་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་སྐོར་ད།ེ སྱིར་བཏང་གོང་
དུ་གསུངས་སོང་། "ད་ེསྔོན་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་ལས་
ལྷག་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་འོས་མ་མཐོང་།" ཟེར་བ་ད་ེདང་འབེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་འདྱིར་ཚིག་སྦོབ་
སྦོབ་འད་ཞྱིག་བྱིས་འདུག་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དོན་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་ཐོག་ལ་འདས་པའྱི་ཟླ་བ་
འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལ་ང་ཚསོ་མཁེན་གསལ་རདེ། ད་ེརྱིང་གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན། གང་ལྟར་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགན་ད་ེཙམ་
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ཞྱིག་འཁུར་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་
ཟརེ་ནས་མང་པ་ོཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་
གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ད་ལ་ོདཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་པ་རདེ། གོས་ཚགོས་ཚགོས་མ་ཐུབ་པར་ཟླ་བ་མང་པ་ོལྷག་པ་
རདེ། སྐབས་ད་ེལ་ནད་ཡམས་རེན་པས་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཧ་གོ་ཡྱི་ཡོད། ར་བའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ནད་
ཡམས་ཁབ་གདལ་སྐབས་སུ་གཡུགས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དའེྱི་ཐགོ་ལས་ཀ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་འག་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ད་ེཚ་ོཁག་ཡོད་ཁག་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་། སྔོན་མའྱི་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚ་ོཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡོད་མེད་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གསལ་པ་ོགསལ་རང་ཆགས་ཡོད་རེད། 
གཞུང་གྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་ལས་དནོ་བྱས་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་གསུངས་སོང་། གང་
ལྟར་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་ནས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིག་དངས་ནས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཁེར་བ་
ཡྱིན་ན། དེར་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་གསལ་པ་ོཆགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ེའཁུར་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ས་ོསོས་བསམ་
བླ་ོའཁོར་སོང་སྟེ། འོན་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་སེབས་མ་སོང་། བྱས་ཙང་འདྱི་གནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རེད། ད་ེམ་ཟད་
སྐབས་ད་ེདུས་ང་ཚརོ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་བསད་ཡོད་རདེ། ངས་འདྱི་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ལས་བྱདེ་
ད་ེའདའྱི་མཚན་སོས་མྱི་དགོས་པའྱི་གཙ་ོའདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་
འདྱིའྱི་སང་དུ་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། རྒྱབ་ཏུ་མང་པ་ོབཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རདེ། མདུན་ལ་
ཐནོ་ནས་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། བྱས་ཙང་སྐབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་། མང་ཚགོས་ནང་དུ་མག་ོསྐོར་བཏང་བའྱི་བཟ་ོའད་
མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་སོང་། དམྱིགས་བསལ་ངས་འདྱི་ནས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། 
བཅར་འདྱི་བྱདེ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲུང་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེདུས་སྐད་ཆ་འདྱི་མཁན་གྱིས་དྱིས་པ་རེད། གོས་
ཚགོས་འཚགོས་མ་ཐུབ་པའྱི་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་སོན་ཡདོ་མ་རདེ། གོས་ཚོགས་འཚགོས་ཐུབ་ཡོད་མ་
རདེ། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདུག བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ས་ཡྱིན་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་
མེད་དུས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཅེས་བཤད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། 
ད་ེབཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུའྱི་སོན་མ་རེད། ད་ེབཤད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་དང་གོས་ཚགོས་ཚོགས་པར་ཁད་པར་ཞྱིག་
འག་ོཡྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་ག་ར་ེབརྒྱབ་ཡོད་རདེ་ཅ་ེ
ན། ངས་འདྱི་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུར། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ད་ེཚ་ོསྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཟརེ་ནའང་འད་འདུག གང་ལྟར་ཚོགས་
དྲུང་ལ་བཏང་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཉྱིན་གངས་ ༡༠ རསེ་ལ་ལན་ཁ་གསལ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དརེ་བཀའ་འཁོལ་འཐབོ་པ་ཞྱིག་
ལ་བརྱི་ཡྱི་རདེ་ཅེས་སྐད་ཆ་འབོལ་འབོལ་འད་ཞྱིག་བཤད་སོང་། ད་ེཚ་ོབཤད་པ་ཡྱིན་ན་སག་མག་ོས་འཐུམ་གྱི་སྐད་ཆ་རདེ། 
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཤད་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རེད། སྐབས་ད་ེདུས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙ་ོ
ཚགོས་གཞོན་བསྐ་ོཐུབ་ཡོད་མ་རདེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མ་ཟད་ཚང་མ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ད་ེའདའྱི་སྐད་ཆ་སྦམོ་སྦོམ་བཤད་
ཡོད་རདེ། ད་ེའད་བྱས་ན་མ་འོངས་པར་ད་ེཚོར་ང་ཚསོ་སྐད་ཆ་སྦོམ་སྦམོ་འད་བཤད་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་ལས་དོན་ཐགོ་
འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་རེད་ལ། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའད་སོང་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ངས་འདྱི་ནས་གསལ་པ་ོབྱས་ནས་སོར་གྱི་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་



138 

དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི། ལེའུ་གསུམ་པ། དོན་ཚན་
བདུན་པའྱི་ནང་གསེས་ ༥ པར། "བཀའ་ཤག་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་སུ་ཐད་ནས་རོགས་དངུལ་དང་། བུན་དངུལ་གསར་
དུ་ལེན་དགོས་མཐའ་དག་ལེན་འཐུས་དང་། ད་ེའབེལ་གྱི་ཆོད་ཡྱིག་ཁག་གྱི་འཆར་ཟྱིན་རྣམས་དང་། འག་ོགོན་གཏོང་ཕོགས་
ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སམ་དའེྱི་རྒྱུན་ལས་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཆགོ་མཆན་
ཞུ་དགོས།" ཞསེ་ཟརེ་ཡོད་པ་རདེ། "ཆོག་མཆན་འདྱི་རྱིགས་ཀྱི་སན་ཞུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབྱོར་བ་ནས་ལས་ཉྱིན་
བཅུའྱི་ནང་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཚ་ེཆགོ་མཆན་ཐབོ་པར་ཆ་འཛནི་བྱ་འཐུས།" ཞསེ་འཁདོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོདང་བཅས་པ་ལུང་
འདེན་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་ང་ཚོར་ག་ར་ེཡོད། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་སྤྲོད་མཁན་ཡོད་
དམ་མེད། ད་ེཚ་ོཧ་ག་ོདགོས་རེད། ང་ཚོས་ད་ེའདའྱི་འབོལ་འབོལ་འད་ཞྱིག་བྱས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་གཟབ་བྱདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག  
ངས་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ནད་ཡམས་དང་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགསོ་མ་རེད་ཅསེ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མེད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོ
སོང་གཏོང་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཏོང་དགསོ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་གསོ་ཚོགས་འཚགོས་མ་ཐུབ་
པར་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་གྱི་རྱིང་ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་འཁོལ་ག་ཚོད་ཞུས་ཡོད་རེད། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་
འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་པ་ོགསུང་རགོས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ལྟ་ད་ེཙམ་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལེགས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དག་ེལགེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་གསུང་བཤད་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྔོན་
རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་ཐའོ་ིཐོག་བག་ོགེང་ཕབེས་བཞྱིན་པ་རདེ། ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུར། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཐངེས་དང་པ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སངོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་། འབེལ་ཡདོ་ལས་བྱེད་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
སྔནོ་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཐོག་བག་ོགེང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིདགོས་འདྱི་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། རྱིས་
ལ་ོ ༢༠༢༢་་་༢༣ ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་ལ་ཁོན་བསམོས་པའྱི་ཚོད་དཔག་འག་ོའཆར་དརེ། སོར་ས་ཡ་ ༢༥༣༥༌༡༤ ཆགས་འདུག 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འག་ོའཆར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Budged Estimate) ལ་
བརྒྱ་ཆ་བགསོ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་འདྱིར་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། བརྒྱ་ཆ་ ༦་༠༤ ཆགས་བསད་འདུག སྔ་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་
དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན་ཉུང་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༢ ཀྱི་མཐའ་མའྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏན་འབེབས 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Revise Estimate) དེའྱི་སང་ལ་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ ཞྱིག་ཉུང་བ་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་སྔོན་རྱིས་ཉུང་བ་ཆགས་པར་འདྱིར་ལན་གནང་འདུག སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་ར་དང་། གངས་
ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་། ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཁོན་བསོམས་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ འགོ་གོན་
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ལས་མར་འཐནེ་ཡདོ་གསུངས་འདུག ད་ེམར་འཐནེ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ན། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་
སོང་། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་སོར་ས་ཡ་ ༣༢༨༌༥ འདྱི་བཀའ་འཁོལ་ནང་དུ་སབེ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ་མ་རདེ།  
 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དང་འག་ོསོང་གྱི་རའེུ་མྱིག་ཅྱིག་གནང་ཡོད་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་སྔོན་རྱིས་ཚདོ་
དཔག་བྱུང་ལ་ "བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་" ཟརེ་བ་ཞྱིག་འདུག བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟེར་བར་ན་ནྱིང་ཡང་སོར་
ས་ཡ་ ༥༠༠ རེད། ད་ལ་ོཡང་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༠ ཆགས་བསད་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཟེར་བ་དེ། ཁོན་བསོམས་
པའྱི་སོང་ནས་ཁོན་བསོམས་པའྱི་བྱུང་མར་འཐེན་པའྱི་རེས་ལ་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་རེད། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཟེར་བ་དེར་ང་ཚསོ་ཁོན་བསམོས་པའྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་བ་ཡྱིན་
ན། བརྒྱ་ཆ་ ༡༩་༧༢ ཆགས་ཀྱི་འདུག སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་རང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོ་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ཀྱི་ཡོད་རེད། རང་ཁ་རང་གས་ོབྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ང་
ཚའོྱི་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་བྱདེ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་
བསད་འདུག  
 ད་ེབཞྱིན་སྔོན་རྱིས་བྱུང་གྱི་ནང་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་ཟེར་
བའྱི་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༨༌༥༢ གསུངས་འདུག དགངོས་དག་འདྱི་ནརོ་འདུག  
 བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢༌༌༌༢༣ ལོའ་ིཕོགས་བསོམས་སྔོན་རྱིས་བྱུང་སོང་གྱི་ ༤ པ། གཏན་
འཇགས་དང་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་སེད་འབབ་ལ་སོར་ ༡༣༣,༡༤༨,༠༠༠ གསུངས་འདུག འདྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
དང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་དངུལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཟརེ་བ་དང་། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་ཟརེ་བ་
འདྱི་གཉྱིས་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཡྱིག་ཆ་དང་འགེལ་བརོད་ཡྱིག་ཆ་ད་ེའད་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་གཉྱིས་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་
ནས་འགལེ་བཤད་དང་རྒྱབ་ལངོས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དངསོ་གནས་བྱས་ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་སྔནོ་
རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་སེད་འབབ་ད་ེདངུལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་གྱི་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་འདྱི་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སམ། 
འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་གསལ་མྱི་འདུག ད་ེའད་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚའོྱི་སྔོན་རྱིས་འདྱི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚད་དང་ལྡན་
པ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  
 ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོཚང་མས་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོདང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་། ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༢་་་༢༣ གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་དང་། ངེས་ཅན་བསྡུ་
དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ད་ེསོར་ ༡༩༨,༥༢༠,༠༠༠ གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁ་ེཚུད་བསད་ཡདོ་
རེད། རྣམ་པ་ཚོས་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁེ་ད་ེས་ཡ་ ༡,༨༦༠,༠༠༠ ཆགས་འདུག དང་
བླངས་དཔྱ་དངུལ་འདྱི་ནས་བཟ་ོམཉམ་ཁག་གྱི་གཙང་ཁ་ེད་ེམར་འཐེན་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ལྷག་གྱི་རེད་ཟེར་ན། སོར་ས་ཡ་ 
༡༩༦,༩༦༠,༠༠༠ ད་ེདཔྱ་ཁལ་རང་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། འདྱི་ཁོན་བསམོས་པའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་སྐརོ་བ་ཡྱིན་
ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧་༧༦ ཆགས་ཀྱི་འདུག ངའྱི་སྐོར་སྟངས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ 
༨༌༨༡ གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཧ་ག་ོཡྱི་མེད།  
 དཔྱ་ཁལ་ཐོག་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་དཔྱ་ཁལ་སར་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
འཆར་གཞྱི་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་། གང་མང་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། གང་ལྟར་ག་
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ཚདོ་མྱི་དགོས་ག་ཚོད་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གནང་ནའང་རེད་མ་གནང་ནའང་རེད། དཔྱ་ཁལ་གྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་རྱིས་
མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༌༥ ཡང་ན། ༧ མ་ཟྱིན་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ད་ེལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
ཡོད་མ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ལྷག་ཅྱིག་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འདྱི་ལ་ཕན་པར་ང་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་མ་དངུལ་ད་ེཏོག་ཙམ་ཡར་སོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་
རྱིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གས་ོགསུང་གྱི་ཡོད་རེད། རང་ཁ་རང་གས་ོགསུང་དུས་
དཔྱ་དངུལ་འབབ་ཚད་ད་ེཕན་བུ་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དངུལ་རྱིས་མ་དངུལ་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམ་གྱི་
འདུག བརྒྱ་ཆ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གྱིས་ཕན་ཐགོས་ཀྱི་རདེ། ར་ེབ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༤་་་༡༥ བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ག་ཚདོ་
ཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་བཤད་ཚདོ་ཁག་པ་ོརདེ། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་མྱི་མང་ལ་ར་ེབ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་བསམ་པར་མྱི་
མང་གྱིས་ཞལ་འདེབས་གནང་བར་ཏན་ཏན་ཐ་ེཚོམ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། མྱི་
མང་གྱི་ངོས་ནས་ཚོང་རྒྱག་ས་དང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཞལ་འདེབས་མང་པ་ོཞ་ེདག་ཅྱིག་ཡོང་སོད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་ལ་མྱི་མང་གཅྱིག་གྱི་ངསོ་ནས་སོར་ ༡༠༠ སོར་ ༣༠༠ སོར་ ༥༠༠ སོར་ ༡༠༠༠ ད་ེའདའྱི་ཞལ་འདབེས་འབུལ་
སདོ་ཀྱི་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་མྱི་མང་གྱིས་གནང་རྒྱུར་ཐ་ེཚོམ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག འདས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཞལ་འདེབས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་བྱུང་ཡོད་རདེ། ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རདེ། བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་སོར་ ༡༠༠ 
ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ད་ེའད་ཞྱིག་ཕུལ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་
བཙན་བྱལོ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་རདེ། གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་
གྱི་བཀའ་དྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡུལ་མྱི་ལས་ཀང་རྱིག་ཙམ་བྱས་ནས་བསད་ཡོད་རེད། 
ད་ེཚ་ོཚང་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་སར་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་དགོངས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་མ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ག་ར་ེརདེ་ཟེར་ན། ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་ཚགོས་ཆནེ་མང་པ་ོཚགོས་པ་རདེ། དམྱིགས་བསལ་
ཚོགས་ཆེན་མང་པོའ་ིནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་ཆ་བགོས་བྱས་ཡོད་རེད། ངའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ས་གནས་ཁག་ནས་ཕེབས་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དཔྱ་ཁལ་སོར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་
ཚགོས་ཆནེ་གྱི་ལས་བསམོས་ནང་དུའང་ཕལ་ཆརེ་ཡདོ་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་དཔྱ་དངུལ་འབབ་
ཚད་ད་ེསར་བ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བྱས་ན་མྱི་མང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཔྱ་ཁལ་སོར་གྱི་འདུག་གསུངས་སྱིད་པ་རདེ། བསྡུ་ཐུབ་མཁན་
གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། བསྡུས་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཚོས་མ་ཐུབ་པ་རང་རེད། ཁ་ོལ་ཁག་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱིའྱི་ཆ་
རནེ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཁ་ོལ་བསྡུ་མ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་བསྡུ་ཐུབ་མཁན་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡྱིན་
ན་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་གྱི་རདེ། ད་ལྟ་དཔྱ་ཁལ་སརོ་ ༤༨ དང་ཟས་བཅད་དདོ་སརོ་ ༡༠ རདེ། སོར་ ༡༠ ད་ེག་ར་ེཟརེ་
ཀྱི་ཡོད་རདེ་ཅ་ེན། གསུམ་བཅུ་དུས་དན་གྱི་ཉྱི་མ་གཅྱིག་དང་། བཞྱི་པ་ས་ག་ཟླ་བའྱི་ཚསེ་པ་བཅ་ོལྔ། ཉྱི་མ་གཉྱིས་ཀྱི་དདོ་སརོ་ 
༥ རེར་བྱས་ནས་སོར་ ༡༠ རེད། དེར་ཕལ་ཆརེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་བསར་བཅོས་གནང་ཡྱིན་ས་རདེ། ཁོན་བསོམས་པའྱི་
ལོ་ ༡ ལ་ག་ཚོད་འབུལ་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སོར་ ༥༨ འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་ ༥༨ དེ་ཟླ་བ་ ༡༢ ལ་བགོ་བཤའ་
བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་ར་ེལ་སོར་ ༤ དང་དཔ་ ༨༣ རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ལ་བོད་མྱི་ར་ེརེས་ཟླ་
རརེ་དཔྱ་ཁལ་སོར་ ༤ དང་དཔ་ ༨༣ འབུལ་གྱི་ཡོད་རདེ། ད་ལྟའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་
ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༤ ལོར་བསར་བཅོས་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ སེབས་བསད་ཡདོ་རདེ། ཧ་
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ལམ་ལོ་ ༢༠ མྱིན་ཙམ་ཞྱིག་འགོ་བསད་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། གང་ལྟར་ད་ེའདའྱི་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
 དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་གྱི་གསུང་བཤད་ཀྱི་དནོ་ཚན་ ༥༽ ཕགོས་བསམོས་མ་དངུལ་ཁངོས་སུ་ཚུད་པའྱི་འདས་
ལ་ོ ༥ ཡྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་རེའུ་མྱིག འདྱི་ནང་གྱི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ེརདེ། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༡ ལ་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༨ གསུངས་འདུག གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འདྱི་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆསེ་དག་ེར་དང་། སྱི་ཚགོས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། གང་གྱི་ནང་དུ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རགོས་གནང་། བཀའ་ཤག་གངོ་མའྱི་སྐབས་སུའང་འདྱི་ཐད་དྱི་བ་མང་པ་ོབཏང་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་
བར་དུ་ལན་གསལ་པ་ོཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་དབུས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༩༨ ད་ེདཔལ་འབྱརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོགང་དང་གང་དུ་ཡོད་རདེ། རྱིས་འག་ོད་ེ
ཚའོྱི་ནང་དུ་དངུལ་ག་ཚདོ་ཡདོ་རདེ། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རགོས་བགྱིས། ད་ེབཞྱིན་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་རང་ལ་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༦༣་༣ ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའང་གང་དུ་ཡོད་རེད། རྱིས་འགོ་གང་དུ་དངུལ་ག་ཚོད་
བཞག་ཡོད་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
 ད་ེབཞྱིན་སྔོན་རྱིས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐོའ་ིཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་ ཁ། དེབ་སེལ་ཡོད་པའྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་འདས་ལ་ོ ༤ ཡྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠་་་༢༠༢༡ ལོར་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ -༡༣༣,༨༩༩,༦༩༣་༩༠ གསུངས་འདུག (-) ཟེར་བ་ད་ེགནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ལ་
གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་བསད་ཡོད་རེད། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རདེ། སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་
རདེ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ག་ར་ེཆགས་ཡོད་རདེ། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས། 
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གོས་ཚགོས་སྔ་མའྱི་ཐགོ་ལའང་གསལ་པ་ོཞ་ེདག་ཞུས་ཡོད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བླནོ་
མཆོག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༤༡ ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདས་པའྱི་
ལ་ོལྔ་དྲུག་ནས་གསུངས་བསད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ག་ར་ེགསུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༣༠ 
མ་གཏོགས་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་དེར་
སོར་ -༡༣༣,༨༩༩,༦༩༣༌༩༠ གསུངས་འདུག འདྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ར་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་རདེ། འདྱི་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོརོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། ཚར་སོང་ངམ། 
སྐར་མ་ ༡༠ ཟྱིན་གབས་འདུག༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་བསྟན་འཛནི་འཇྱིགས་བལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངའྱི་ཞུ་འདདོ་པ་ད་ེགོང་དུ་ཕག་སལེ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལ་ོརྒྱུས་ 



142 

རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་སྐོར་ཆགས་བསད་ཡདོ། དསེ་མཐུད་པ་བྱས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས།  
 
སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕལེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་བྱས་ནས། ངའྱི་ཞུ་འདདོ་པའྱི་གནད་དནོ་མང་ཆ་ེཞྱིག་
གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ེའད་སོང་ཙང་ངས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ད་ེདང་མཉམ་དུ་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུས་ན། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དྱི་བ་དྱིས་པ་དང་ཁ་ཐུག་བཀའ་ལན་བརྒྱབ་བཅུག་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོམྱི་ཆུང་ཆུང་ཀད་པ་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་ཙང་། དྱི་བ་དང་ལན་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཤོང་ས་མ་
རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་བསྒྲྱིགས་ཚར་བ་རདེ། དང་པ་ོབག་ོགེང་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དང་། དའེྱི་རསེ་ལ་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བློན་དང་
ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཀྱི་དུས་ཚོད་བཟོས་པ་རེད། དེར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཡྱིག་ཆ་ལྟ་དགོས་པ་དང་རྒྱབ་ལོངས་འཚོལ་
དགསོ་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་རྱིམ་བསྒྲྱིགས་པ་གཞྱིར་བཟུང་མར་ཕབེས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་དང་སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐའོ་ིཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
ཞུ་འདོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། རྱིགས་གཅྱིག་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། དང་པ་ོད་ེལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱརོ་བཀའ་བློན་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ཀྱི་ ༦་༡། ནང་དུ་ "དགོས་དངུལ་འདྱི་
དག་རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལོའ་ིཐོག་མའྱི་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཧྱིན་སོར་ས་ཡ་ ༢༦༩༨་༡༣ ལས་ཧྱིན་
སོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༩༩ དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༦༌༠༤ ཉུང་བ་བྱེད་ཀྱི་འདུག" ཟེར་བ་དེ། ཉུང་བ་ཆགས་པ་ད་ེས་ེཚན་དང་ལྷན་ཁང་
གང་འད་ཞྱིག་ལ་ཆགས་པ་རདེ། འདྱི་དྱི་བ་ཡྱིན།  
ད་ེནས་ད་ལྟ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་ཚར་སོང་།  
 གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ད།ེ ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ "མ་འོངས་པར་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་ལས་འཆར་
" ཟརེ་བའྱི་འག་ོབརོད་འགོ་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་སྐརོ་ནང་གསེས་ ༨་༡ ནས་ ༨་༦ བར་དུ་གསུངས་འདུག ༨་༡ 
ད་ེརང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་པའྱི་སྐོར་རེད། འདྱི་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། འདྱིའྱི་ནང་དུ་
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གསུངས་པའྱི་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ད་ེཚོ། དང་པ་ོབཤད་ན་དམྱིགས་བསལ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ལ་འདྱི་ཚད་
ལྡན་རེད་འདུག་བསམ་པ་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འདུག དཔེར་ན། དང་པ་ོདེར་མཚནོ་ན། གཞྱིས་ཆགས་ས་ོསོའ་ིགཞྱིས་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་
ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། འདྱི་ད་ལྟ་བར་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དཔེར་ན། མོན་གོ་ལ་
མཚོན་ན། གཞྱིས་གོང་ས་ོས་ོལ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པ་ད་ེཚོས་རགོས་པ་བྱས་ནས་གཞུང་ལམ་བཟ་ོརྒྱུར་མཚནོ་པའྱི་རོགས་པ་
བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རདེ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་མ་འད་བ་ཞྱིག་ག་ར་ེབྱ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་རདེ།  
 གཉྱིས་པ་དརེ། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆསོ་ཚོགས་ཁག་གྱིས་རྒས་གས་ོཁང་ལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ཆོས་ཚོགས་ཚོས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ཤེས་འཕོད་གསུམ་ལ་རོགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་ལ་རྒྱུས་ཆེ་ཤོས་ལྷོ་ཕོགས་ཡྱིན་ཙང་། བླ་མ་བཟོད་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཆོས་ཚོགས་ལ་ཆ་
བཞག་ན། ལས་གཞྱི་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་འག་ོསོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོགཏོང་སདོ་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་མ་
གཏོགས་འདྱིའྱི་སང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརནོ་དང་འཆར་གཞྱི་ག་ར་ེལྷག་ཡོད་རདེ།  
 གསུམ་པ་དེར། ཉམ་ཐག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་པ་ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཞལ་
འདབེས་འད་སོངས་ནས། ཕན་ཚུན་རགོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ད་ེརདེ་འདུག བོད་མྱི་འཁསོ་ཞན་དང་ནད་མནར་ལ་ཞལ་འདབེས་སོངས་
ནས་རགོས་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གཏངོ་ཐབས་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་པ་ཛ་དག་ད་ེའདའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་རོགས་པ་བྱེད་བསད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ནང་སྱིད་ཀྱི་བཀའ་འཁོལ་ལམ་
མཁེན་རྟོགས་ཡོད་པའྱི་ས་ོནས་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ཁ་སང་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད། ད་ེལས་གཞན་པའྱི་རྒྱ་ཆ་ེརུ་གང་འད་
ཞྱིག་གཏངོ་འཆར་ཡདོ།  
 བཞྱི་པ་དརེ། བོད་མྱི་འབྱོར་ལྡན་རྱིགས་ནས་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ་འཁོས་ཞན་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོལ་སོབ་ཡོན་གྱི་རགོས་
པ་བྱདེ་རགོས་ཟརེ་བ་ད་ེརདེ། ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མྱི་འབྱརོ་ལྡན་གནང་མཁན་གས་ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་བསམ་
གྱི་འདུག མ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེཚོའྱི་འཁྱིས་སུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་
ནས་ག་ར་ེགནང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་རདེ།  
 ལྔ་པ་ད་ེགཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་འགལ་བསད་པ་འད་པ་ོརདེ། མངའ་ས་ེགཞུང་ལ་རོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ད་ེརདེ། 
མངའ་སེ་གཞུང་ལ་རོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་གྱི་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་། རང་ཁ་རང་གསོ་ཟེར་བ་ད་ེདངོས་
གནས་བྱས་ན་བཀའ་ཤག་རང་གྱིས་འབད་བརོན་བྱས་ནས་དེའྱི་སང་ལ་འག་ོསོང་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བླ་ོགཏོང་
དགོས་རདེ་དེ། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་རང་ཁ་རང་གས་ོད།ེ བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་རགོས་
པ་བྱེད་རོགས་ཟེར་ནས་སོང་མ་ོབརྒྱབ་པ། ད་ེའདའྱི་འབད་བརོན་ཐོག་ནས་རང་ཁ་རང་གས་ོརེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། མངའ་ས་ེ
གཞུང་ལ་ཟརེ་ཡངོ་དུས་དའེྱི་ལྟ་གྲུབ་དའེང་འགལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ེ
ད་ེབཞྱིན་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག  
 ད་ེདང་འབེལ་ནས་ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཆ་ེཤོས་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གོང་མས་བོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འདྱི་
རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་མང་པ་ོདང་འགོ་སོང་ཆེན་པ་ོབཏང་ནས། ད་ལྟའྱི་གངས་ལོངས་དཔལ་
འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ད་ེབཙུགས་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་སང་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དྱི་བ་མང་པ་ོབཏང་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་། མཐའ་མར་ཁངོ་རྣམ་པས་དགངོས་བཞེས་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོགསུང་ཡོང་དུས། ང་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ར་ེབ་ཞ་ེདག་ཅྱིག་ཁངེས་
ཡོད་རདེ། འདྱི་ཕར་ཞྱིག་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐུབ་པ་ཞྱིག ད་ེམ་གཏོགས་སོང་མ་ོ
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བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དོད་སར་རྒྱུ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ཚ་ོརང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠ ཡང་ལོན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ནའང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠་་་༨༠ རང་ཁ་རང་གས་ོཡོང་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཡོད། ང་ལྟ་བུ་མཚོན་ན། ད་ེསྔ་
གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱརོ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ར་ེབ་ཆེན་པ་ོབརྒྱབ་བསད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་
འདྱི་རྦད་ད་ེགཡང་གཟར་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་ནས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རང་རདེ་འདུག དང་པ་ོཞུས་ན་ས་ོསོར་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཉར་
རགོས་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་འདོད་པ་གང་ཡང་མེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་། ཕང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། རང་ཁ་རང་གསོའ་ིགནས་
བབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། འདྱི་ས་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེཕང་པ་ོཞ་ེདག་བྱུང་། ས་ོསོའ་ིཚོར་བ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ེམ་གཏོགས་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། གཡག་ལ་ཆུ་འཐུང་འདོད་མེད་ན། གཉའ་ནས་མནན་ན་ཐབས་ལམ་ད་ེམ་
རདེ། ང་ཚའོྱི་འཇྱིག་རྟནེ་གནའ་མའོ་ིགཏམ་དཔ་ེལ། ཕ་སྔ་མའྱི་བུ་ལ་ཕྱི་མས་སང་།། བུ་ད་ེགང་འད་སྱིང་ར་ེབ་ོདང་གང་འད་ཉམ་
ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ཕྱི་མ་དེའྱི་བུ་དེས་ག་ར་ེབྱས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིད་པ་ོམེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་རེད་ཟེར་བའྱི་གཏམ་
དཔེ་ཡོད་རེད། དེ་བཟོ་འད་ཞྱིག་ཏུ་ཕྱིན་སོང་བསམ་པའྱི་སོ་སོར་ཚོར་བ་འདྱི་བྱུང་། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དེར་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ནས་གཅྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མོས་མཐུན་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རང་བསམ་བླ་ོ
བཏང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ། ད་ེས་ོབརྒྱབ་རྒྱུ་རདེ་མ་གཏོགས། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་སང་ལ་ས་ོས་ོ
ལའང་ངན་ཁག་དཀྲྱི་ས་ཞྱིག་ལས་མྱི་འདུག དཔེ་ཆ་བཞག་ན། བླ་ོཕམ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་གནང་དུས། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་ལ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་
རོགས་དངུལ་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཉམ་ཆུང་ཆུང་བྱས་ནས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུས་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དེར་བཀའ་ལན་དུ་ཁོང་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཞ་ེན། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ང་རང་
གྱིས་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་ཅེས་ཟེར་དུས། གངས་ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་འདྱི་རྦད་ད་ེབློའ་ིཟུར་ལ་གཡུགས་ཚར་
འདུག ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་གང་ཡང་མེད། དཔ་ེ
ཆ་བཞག་ན། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། དེར་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་
ཆགས་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། སྔོན་མའྱི་བྱུང་རྱིམ་ནས་བཟུང་སྟ་ེརྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ལན་བྱིས་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ནང་དུ་རལ་དུ་
བཏོན་ནས། འདྱིའྱི་སང་ལ་སོར་འབུམ་ ༤༠ འག་ོསོང་བཏང་ཚར་འདུག་ཅེས་ཟརེ་ནས། བྱས་ཙང་ད་ེའདའྱི་གསུང་སྟངས་ལ་
ལྟ་དུས་ཐུགས་འདོད་མེད་པ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་ཙང་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་མེད། རེད་ད་ེཡྱིན་ནའང་། གངས་
ལོངས་དཔལ་འབྱོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གྱི་དངུལ་ཡྱིན་པ་སྱི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་སོར་ (Crore) ༣༠ 
ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཁ་ོརང་གྱི་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། སོར་ (Crore) ༧ ལྷག་ཅྱིག་འདུག ད་ེཡྱིན་
དུས་སརོ་ (Crore) ༣༧ ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེར་སརོ་འབུམ་ ༤༠ ཡྱི་འག་ོསོང་དརེ་བསམ་བླ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཆནེ་པ་ོ
ཞ་ེདག་གང་ཡང་མ་རདེ། ད་ེའད་ཡྱིན་དུས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིབཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས་འདྱི་ཕང་པ་ོའད་བྱུང་སོང་སྟ།ེ ཡྱིན་
ནའང་། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མེད།  
 ད་ེདང་མཉམ་དུ། སྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སན་ཐ་ོད་ེརེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་གཅྱིག་པ་འད་རེད་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ནང་གསེས་ ༦ པ་དེར། "བར་
བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕགོས་སྐོར་དག་ེམཚན་ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཡོད།" ཅེས་པའྱི་མཇུག་སོང་སང་ལ་ཁངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་ག་
ར་ེགསུངས་ཡདོ་རདེ། "བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་སྐརོ་ད་ེསྔནོ་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
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གོང་མས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལྟར་ལས་ལྷག་བསར་ཞྱིབ་ཞུ་འོས་མ་མཐོང་།" ཞེས་གསུངས་འདུག འདྱིར་ལན་རྒྱག་
སྟངས་དེ། ནམ་རྒྱུན་ཞྱི་མྱིས་ས་ོསོའ་ིབཙོག་པ་འགེབས་སྟངས་བཟ་ོའད་ཞྱིག བཀའ་ཤག་གོང་མས་ལན་ཞྱིག་བརྒྱབ་འདུག 
ད་ེཡྱིན་ཙང་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུ་འསོ་མ་མཐོང་ཟེར་བ་འད་ཞྱིག ཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོརདེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའྱི་གེང་སོང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་བསད་ཡོད་རེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་
གྱིས་ག་ར་ེབྱས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མ་བྱས་པ་རདེ། འདྱི་གོགས་པ་ོནང་ཚགས་བྱས་ནས་གཏང་གཞག་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཡོད་མ་རེད་གདའ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་ལ། འདྱིའྱི་གནད་
འགག་གང་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་རདེ་ཟེར་ན། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་རདེ། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་གྱི་ནང་དུ་འདྱི་མུ་མཐུད་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞྱིག་ཏུ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅ་ེན། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་མར་ལུང་འདེན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་བོད་
མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དནོ་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་
གསེས་ ༤ པ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པོས་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ པ་དངས་
སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ ༣ དངས་སོང་། ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ནས་ནང་གསེས་ ༤ པ་འདེན་གྱི་
ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་ག་ར་ེཡོད་རེད་ཟེར་ན། "གོང་གསལ་ནང་གསེས་དང་པ་ོནས་གསུམ་པའྱི་བར་གང་རུང་དུ་འགལ་བའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་ཚབས་ཆ་ེཤོས་ད་ེཡྱིན་པས་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་
འཁྱིའྱི་ལས་གཞྱི་ངོས་བཟུང་ཐེར་འདོན་ཐོག་སྒྲྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བར་གཏོང་དགོས།" ཞེས་
གསུངས་ཡོད་རེད། ད་ེའད་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོས་དེའྱི་བར་ལ་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་དང་རྒྱུན་ལས་གདམ་མ་
ཐུབ་པར་བར་བརྒལ་གྱི་གཞུང་འད་པ་ོཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁྱིམས་སྒྲྱིག་དགོངས་དོན་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་སའྱི་
ལམ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། ད་ེམེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདའྱི་འག་ོསོང་བཏང་བསད་པ་ད་ེཚོ་འདྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྲྱིག་ཆ་ཚང་
དང་འགལ་བསད་ཡོད་རེད། འདྱི་འགལ་ན་ད་ལྟ་ངས་སརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེཆགས་ཡོད་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་གསལ་པ་ོ
བྱས་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ སྐར་མ་ ༡༠ རགོས་སོང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆ།ེ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱི་སན་
ཐའོ་ིཐགོ་ལ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞ་ེདག་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཤོག་གངས་ ༤ པའྱི་རའེུ་མྱིག་ད་ེརདེ། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྐོར་གོང་དུ་
ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། འདྱི་ཚ་ོད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་དང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག འགའ་ཤས་སོར་འབུམ་ ༩ བྱས་པ་དང། ཁྱི་འགའ་
ཤས་བྱས་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ བར་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ཁད་པར་དུ་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་འདྱི་ད་ེབས་ཀང་མཐུན་གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཟུར་
བཀལོ་མ་དངུལ་སརོ་ས་ཡ་ ༨༠༠༌༧༡ བཞག་འདུག ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༥༣་༥༩། འདྱི་ 
༢༠༡༧ འདྱི་རེད། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༨ ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་སོར་ས་ཡ་ ༩༠༥༌༨༨ རེད། ད་ལྟའྱི་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༨༩་༣༧ རེད། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་བཀའ་ཤག་གྱི་སོར་ས་ཡ་ ༡༠༣༥༌༧༦ རེད། ཁོང་
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ཚོས་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༥༢་༩༤ བཞག་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ་ལ་སོར་ས་ཡ་ 
༡༣༧༥༌༩༤ བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༤༥་༧༢ བཞག་ཡོད་རེད། 
འདྱི་ཚ་ོཡོངས་སུ་རགོས་པ་མཐུན་གྱི་ཡོད་མ་རདེ། ད་ེནས་ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚགོས་ཆུང་གྱིས་ག་པར་ཚད་འཛནི་བྱདེ་
ཀྱི་ཡོད་མེད་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྱིས་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་གང་འད་བྱས་ཡྱིན་ན་བསམ་
བསམ་བྱུང་།  
ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༥ པའྱི་ཐོག་མང་པོས་ཞུས་ཚར་སོང། ༦༽ བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཕོགས་སྐོར་དག་ེམཚན་
ཕན་ཐགོས་ཇྱི་ཡོད། འདྱིའྱི་ཐོག་གངོ་དུ་མང་པསོ་ཞུས་ཚར་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་ཞུས་ཚར་སོང་ཟརེ་ནས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ལ་
སྱིད་སོང་གྱི་ཞབས་སྟེགས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ལ་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཚོགས་གཞོན་གྱིས་
གཙསོ་པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚགོས་མྱི་ ༤༥ ཕབེས་པ་རདེ། འདྱིའྱི་བར་གྱི་ཟླ་ ༤ རྱིང་ལ་བཀའ་འཁོལ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་
དུ་ག་ར་ེབྱས་ནས་སེབས་ཡོད་མ་རེད། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་སོ་ས་ོབཀའ་བློན་གྱི་འོས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདབེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་རདེ་དམ། ང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སན་
ཐ་ོའཁུར་སེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེར་མ་ཟད་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་ད་ེཚ་ོལ་ཧ་ལམ་ཞྱིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་མེད་མདོག་མདོག 
བསར་ཞྱིབ་བྱ་རྒྱུར་འོས་འབབ་མ་མཐོང་མདགོ་མདོག་གསུངས་འདུག ཡྱིན་ནའང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ བར་གྱི་བཀའ་འཁོལ་དེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཟུར་ཙམ་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག དེར་ངསེ་པར་དུ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་
ཆུང་གྱིས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཡུན་འདྱིའྱི་བར་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༩༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁལོ་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོགསལ་པ་ོམྱི་འདུག དརེ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱསོ་ཤོག ད་ེཚ་ོཚང་མ་བཀའ་ཤག་གོང་
མར་ཕར་གཡུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་པ་ ༨ བར་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་གདའ། འདྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་ཞུ་ཡྱི་མེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོམཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། སྐར་མ་ ༢ ལྷག་འདུག འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚར་བ་གནང་རོགས།༽ ཚར་ས་མ་རེད། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྐར་མ་ ༢ ལྷག་ཙམ་སྤྲོད་རགོས་གནང།  
ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་ ༤༽ ཆསེ་མཐའོ་ིཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབེ་མང་པ་ོཞྱིག་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དརེ་ངས་
དགསོ་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མཐངོ་མ་སངོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་བསྡུས་ནས་ཞུ་དགོས་ཐུག་གྱི་འདུག  
ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ ༤༽ བལ་ཡུལ་སོག་ར་བཀྲྱིས་གྱིང་གྱི་ཟླ་ཕོགས་ད་ེལ་གཅོག་ཆ་བྱས་ནས་འདྱིར་བཏང་ཡོད་
ཟརེ་འདུག འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ག་རའེྱི་ཐགོ་ནས་བཏང་བ་ཡྱིན། ཚདོ་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚགོས་གཙ་ོལ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འདྱི་གཅགོ་ཆ་བྱདེ་མྱི་དགོས་པར་ཁ་ཐུག་གཏང་རྒྱུ་འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྒྲྱིག་གཞྱི་ག་རེའྱི་འགོ་ནས་བཏང་བཞག་
ཡོད། དརེ་ངསེ་པར་དུ་གསལ་བཤད་བྱདེ་དགོས།  
ད་ེབཞྱིན་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའྱི་ནང་དུ་ ༥༽ འདྱི་ཞུས་ཚར་སོང་སྟེ། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་འབྱོར་དྲུང་ཆེ་ཡོད་མ་རེད་དེ། 
དཔལ་འབྱརོ་དྲུང་ཆ་ེཡོད་རདེ་ཟེར་ནས་བྱིས་འདུག ད་ེབཞྱིན་འསོ་བསྡུའྱི་དྲུང་ཆ་ེཡོད་མ་རདེ་དེ། འོས་བསྡུའྱི་དྲུང་ཆ་ེལ་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ཡོད་ཅསེ་བྱིས་འདུག ལྷས་མ་མཐངོ་བར་འདསེ་དྲུང་ཆ་ེད་ེའད་བསྐསོ་ཡྱིན་གྱི་རདེ་པཱ། དྲུང་ཆ་ེམེད་བཞྱིན་དུ་གང་
འད་བྱས་ནས་འདྱིར་བྱིས་པ་རདེ།  
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ད་ེག་ནང་བཞྱིན་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་གྱི་འབབ་ཚད་ལ་སར་ཆ་བྱེད་དགོས་པ་དང་དགེ་མཚན་ཆེན་པ་ོཞེ་དག་ཡོད་པ་
གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོརྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་སོད་མཁན་གྱི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ད་ེསར་བཞག་ན། ང་འད་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་
ན་ཕལ་ཆེར་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ། ད་ེམྱིན་དམག་མྱི་ད་ེཚ་ོལའང་སར་དགོས་ན་ངས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ཕོན་ཆེ་
ཤོས་དམག་མྱིས་སྤྲདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་འདྱིའྱི་སྟེང་ལ་ལྡབ་གཅྱིག་སར་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ཁད་པར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་དཔྱ་
དངུལ་སོར་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ཕྱི་རྒྱལ་ད་ེཚསོ་མར་གཅོག་རོགས་གནང་། ཆག་ཡང་གཏངོ་རགོས་ཟེར་ནས་རྒྱུན་འབེལ་ས་ེ
ཚན་ལ་ཡྱི་ག་ེམང་པ་ོསེབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། ལ་ོམང་པ་ོསྤྲོད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དེར་ཆག་ཡང་གཏོང་རོགས་གནང་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། ད་འདྱི་ཡར་སོར་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ན་ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ག་ར་ེལ་བལྟས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། ང་ཚ་ོའད་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སོར་ ༥༨ ནས་སོར་ ༦༨ བར་ལ་གཅྱིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་སོར་ ༡༠༠ སར་ནའང་ཁད་
པར་ཞེ་དག་ཅྱིག་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དམག་མྱི་ད་ེཚོར་གང་འད་བྱས་ནས་སར་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བྱོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་
ཚརོ་སྤྲོད་སདོ་མཁན་མང་ཆ་ེབ་དམག་མྱི་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་རང་རང་རདེ། ད་དམག་མྱིར་སར་རྒྱུའྱི་འསོ་འབབ་འདུག་གམ། 
ལས་རྒྱུ་འབས་རུང་ས་རེད་དམ། ད་ེཚརོ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོགཏོང་དགོས་རདེ་མ་གཏོགས། དགོས་དམྱིགས་ཤྱིག་ལ་བརྟེན་
ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞ་ེདག་མཐངོ་གྱི་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆགོ་ནས། ལགས་ས།ོ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། ཏགོ་ཙམ་མཚམས་འཇགོ་རགོས་གནང་།༽  ད་ལྟ་ཚར་མ་སངོ།  
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
གསལོ་ཇ་བཞསེ་དགོས་ཀྱི་རེད། ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོཞུས་ཟྱིན་པ་དེ། སྱི་འཐུས་ར་ོརྱིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་དང་། སྱི་
འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརེ། སྱི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། སྱི་འཐུས་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་བཅས་བཞྱི་ལྷག་
བསད་ཡོད། གཞན་ཕག་བརངས་ཟྱིན་པར་ཚོགས་གཙོས་མ་གཟྱིགས་པ་དེ་འད་ཡོད་ན། ལགས་སོ། དོན་གྲུབ་ཚེ་རྱིང་
ལགས། ད་ེནས་སྔནོ་རྱིས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགེང་གྱི་ག་ོསྐབས་བཞེས་མཁན་མྱི་འདུག ད་ེག་རང་ལ་མཚམས་གཞག་
རྒྱུ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཕག་ཚོད་ ༣:༡༥ བར་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསངེ་ཡྱིན།  
 


